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Cuvânt înainte 

 

 

Nutriţia are un rol fundamental în dezvoltarea copiilor. Experienţele nutriţionale din 

prima copilărie au efecte pe termen lung asupra sănătăţii adultului. 

 

Există dovezi consistente că populaţiile sănătose sunt acelea care au beneficiat de o 

nutriţie şi de îngrijiri adecvate în copilăria timpurie, inclusiv în perioada prenatală. 

 

Reputaţi analişti au evidenţiat faptul că insuficienţa investiţiei brute în determinanțăă 

sănătății mamei şi copilului, în special în perioadele copilăriei timpurii, constituie unul 

dintre cele mai puternice motoare de creştere a inegalităţilor în interiorul şi între naţiuni. 

 

Pe baza acestor argumente, realizarea periodică a unor studii referitoare la practicile 

nutriţionale şi la evaluarea consecinţelor lor este mai mult decât necesară, atât pentru 

cunoaşterea situaţiei de fapt, cât şi pentru definirea şi ajustarea politicilor în domeniul 

sănătăţii mamei şi copilului. 

 

Studiul de faţă este cel de-al patrulea realizat de IOMC în ultimii 20 de ani, având ca 

obiective evaluarea practicilor nutriţionale şi a stării de nutriţie a copiilor de vârstă mică. 

Acest studiu realizează însă, pentru prima dată, o analiză aprofundată a dietei copiilor 

mai mici de 2 ani, pe baza unor metodologii de evaluare și a unor indicatori propuşi de 

Organiația Mondială a Sănătății. Acest demers a permis cunoașterea situaţiei actuale în 

România şi a furnizat repere pentru evaluări ulterioare în plan național şi pentru 

comparaţii internaţionale privind practicile de alimentaţie ale copiilor. 

 

Rezultatele acestui studiu reprezintă o bază obiectivă pentru stabilirea priorităţilor 

interventiilor care urmează a fi finantate de Guvernul României prin Programele 

Naţionale de Sănătate. 

 

Apreciem în mod deosebit spijinul tehnic şi financiar acordat, şi de data aceasta, de 

Unicef, Reprezentanţa din România şi, de asemenea, eforturile depuse de toţi partenerii 

noştri din județe şi din municipiul Bucureşti. 

 

 

Conf.univ.dr.Nicolae SUCIU 

 

Manager IOMC 
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REZUMAT  

 

Context 

Malnutriţia este primul determinant al poverii bolilor  la copil și se asociază cu jumătate 

din decesele anuale ale copiilor sub 5 ani din statele în curs de dezvoltare. 

Pe plan internaţional, literatura de specialitate  atenţionează asupra  necesităţii elaborării 

şi implementării unor intervenţii de sănătate publică, având drept scop prevenirea şi/sau 

corectarea deficienţelor nutriţionale. În acest fel, pe termen mediu și lung se ajunge la 

reducerea  mortalităţii  şi a dizabilităților, în special în populaţia infantilă. 

Importanţa intervenţiilor de sănătate publică care vizează prevenirea malnutriţiei la copil 

se reflectă şi printr-un raport cost/beneficiu mult scăzut în comparaţie cu cel rezultat din 

tratamentul diferitelor afecţiuni generate de deficienţele nutriţionale, precum infecţiile, 

sau dizabilităţile. 

Programele naţionale de sănătate derulate în România începând cu anul 2001 au avut 

multiple intervenţii pentru sănătatea mamei și a copilului, printre care: prevenirea 

malnutriţiei la sugar prin promovarea alăptării, combaterea anemiei la femeia gravidă și 

la sugar, prevenirea rahitismului şi acordarea de lapte praf în situaţii speciale. Aceste 

programe au fost evaluate anual de Ministerul Sănătății, prin indicatorii fizici, de 

eficiență și de rezultat specifici intervențiilor respective.  

Impactul global al programelor de sănătate implementate asupra sănătății copilului nu se 

putea evidenția prin indicatorii specifici de program, fiind necesară o analiză 

populațională, atât a statusului nutrițional, cât și a practicilor relevante privind creșterea și 

desvoltarea copiilor. În acest fel s-a conturat ideea prezentului studiu, care a fost susținut 

financiar și logistic partajat, prin Programul de sănătate a mamei și copilului și prin 

reprezentanța UNICEF în România. Rezultatele obținute relevă măsura schimbărilor 

înregistrate de la precedentul studiu (”Statusul nutrițional al copiilor în vârstă de pănâ la 5 

ani”, 2005), dar constituie şi o bază de plecare pentru comparaţii cu transformările 

viitoare, precum şi un punct cheie în elaborarea politicilor şi strategiilor naționale privind 

sănătatea mamei și a copilului. 

Studiu este cel de-al patrulea în România, care cercetează practicile alimentare ale 

copiilor  sub 2 ani, pe eșantion naţional reprezentativ. Primul studiu s-a realizat în anul 

1991, cel de-al doilea, în perioada 1993-2000, prin Programul național de supraveghere 

nutriţională, iar al treilea în anul 2004. 

Realizarea periodică a unor studii privind starea de nutriţie şi practicile de nutriţie a 

copiilor sub 2 ani, este mai mult decât necesară. Pe de o parte, rezultele studiilor de 

evaluare pot adapta agenda politică la noile realităţi, iar pe de altă parte, dezvoltarea 

ştiinţifică  creează noi şi noi metodologii  și indicatori, prin intermediul cărora anumite 

evenimente, realităţi sau schimbări sunt mai corect surprinse şi mai precis evaluate.  
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Studiul de față reflectă afirmațiile anterioare, având aspecte comune cu precedentele 

studii, dar utilizând metodologii şi indicatori noi pentru evaluarea practicilor nutriţionale 

la copiii sub doi ani. Aceste instrumente sunt preluate din recomandările Organizaţiei 

Mondiale a Sănătăţii (noiembrie 2007), ale Societății Europene de Pediatrie, 

Gastroenterologie, Hepatologie şi Nutriţie (SEPGHN) şi ale Societății Nord Americane 

de Pediatrie, Gastroenterologie, Hepatologie şi Nutriţie (2008), care şi-au redefinit 

poziţiile pe baza unor dovezi știintifice recente și au adoptat prin consens noi indicatori 

referitori la nutriţia copiilor sub 2 ani. 

 

Obiective generale şi obiective specifice 

Studiul de față a avut ca scop evaluarea  statusului nutriţional  al copilului până la 2 

ani, a practicilor nutriționale şi a modalităţiilor de implementare a programelor 

naţionale  de sănătate cu rol în profilaxia deficienţelor nutriţionale la copil şi la 

femeia gravidă.  

Studiul a fost organizat în două componente, fiecare cu obiective generale și specifice:  

a. Componenta 1 ”Evaluarea programului naţional de suplimentare cu fier la copiii 

sub 2 ani” și  

b. Componenta 2 ”Evaluarea situaţiei alăptării și a practicilor de nutriţie la copiii  

sub 2 ani” 

 

COMPONENTA 1 și-a propus următoarele obiective obiective generale și specifice: 

Obiectivul 1.1.: Evaluarea statusului nutriţional al copilului 0-24 luni  

 Obiective specifice: 

a. Realizarea de măsurători antropometrice 

b. Calculul unor indicatori specifici standardizați 

 

Obiectivul 1.2: Evaluarea  implementării unor subprograme naționale de sănătate 

vizând sănătatea mamei și a copilului: 

Obiective specifice: 

a. Profilaxia anemiei feriprive la sugar (evaluarea deficitului de fier, prin determinarea 

hemoglobinei și evaluarea practicilor de administrare profilactică a preparatelor de 

fier la sugar); 

b. Profilaxia rahitismului carenţial al copilului (prin evaluarea practicilor de 

administrare a vitaminei D în profilaxia rahitismului la copilul mic);. 
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c. Profilaxia distrofiei la copii cu vârsta cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază de 

lapte matern, prin administrarea de lapte praf; 

d. Profilaxia anemie feriprive la gravidǎ (evaluarea deficitului de fier la femeia gravidă 

şi a practicilor de suplimentare cu fier în profilaxia anemiei); 

e. Creşterea accesului, a calitǎţii şi a eficienţei serviciilor medicale specifice pentru 

gravidǎ şi lǎuză (prin evaluarea distribuției caietului gravidei, ca modalitate de 

informare si monitorizare a stării de sănătate în sarcină). 

 

COMPONENTA 2 a avut, de asemenea, două obiective generale, fiecare cu obiective 

specifice, după cum urmează: 

Obiectivul 2.1: Evaluarea practicilor privind alăptarea la copiii în vârstă de 

până la 2 ani 

Obiective specifice: 

 Analiza alăptării în prima oră de viață (prin determinarea proporţiei copiilor sub 24 

de luni alăptati în prima oră de viaţă şi a variaţiilor acesteia la diferite grupuri socio-

demografice); 

 Analiza practicii alăptării exclusive (prin determinarea prevalenţei copiilor sub 6 

luni, alăptati exclusiv şi a duratei medii a alăptării exclusive). 

 Analiza evoluţiei alăptării exclusive în comparatie cu anii precedenţi; 

 Determinarea prevalenţei oricărei alăptări la copiii sub 2 ani. 

 

Obiectivul 2.2: Evaluarea practicilor nutriționale la copiii în vârstă de pânăla 2 

ani 

Obiective specifice: 

 Identificarea diferitelor practici alimentare şi ale variații ale acestora în funcție de 

anumite caracteristici socio-demografice; 

 Evaluarea calității alimentaţiei și a modului de diversificare a acesteia, pe baza 

diversităţii alimentelor introduse în hrana copiilor și a frecvenţei meselor, la diferite 

grupuri socio-demografice, utilizând indicatori internașionali. 
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Figura 1. Arborele de obiective al proiectului 

 

 

 

 

 

 

 

c.  

d.  

e.  

f.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Scop: Evaluarea  statusului nutriţional  al copilului până la 2 ani, a practicilor 

nutriționale şi a modalităţiilor de implementare a programelor naţionale  de 

sănătate cu rol în profilaxia deficienţelor nutriţionale la copil şi la femeia gravidă 

C1: Evaluarea programului naţional de 

suplimentare cu fier la copiii sub 2 ani 

C2: Evaluarea situaţiei alăptării și a practicilor 

nutriţionale la copiii  sub 2 ani 

Ob gen1. 1: Evaluarea statusului 

nutriţional al copilului 0-24 luni 

Măsurători antropometrice 

Calcularea unor indicatori 

specifici standardizaţi 

Ob gen1. 2: Evaluarea implementării 

unor subprograme naționale de sănătate 

Profilaxia anemiei feriprive la 

sugar 

Profilaxia rahitismului 

carenţial al copilului 

Profilaxia distrofiei la sugar 

Profilaxia anemiei feriprive la 

gravidă 

Creșterea accesului la servicii 

medicale pentru gravidă 

Ob gen 2.1: Evaluarea 

practicilor privind alăptarea 

Ob gen 2.2: Evaluarea 

practicilor nutriționale 

Analiza alăptării în prima oră 

de viață 

Analiza practicii alăptării 

exclusive  

Analiza evoluției alăptării 

exclusive  

Analiza prevalenței oricărei 

alăptări  

Identificarea practicilor 

alimentare și a 

variațiilor lor  

Evaluarea calității 

alimentației și  a  

diversificării  



Raport final  24 
 

 

Aspecte metodologice ale studiului  

Pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului s-a realizat un studiu epidemiologic 

descriptiv. Populația țintă a fost constituită din: 

 2117 copii în vârstă de 0-24 luni; 

 1002 mame ale copiilor sun un an incluși în studiu; 

 486 femei gravide în ultimul trimestru de sarcină 

Pentru populația de copii în vârstă de până la doi ani s-a utilizat un model de eşantionare 

probabilistică  multistadial stratificat. Volumul inițial calculat a fost de 1200 de copii, cu 

o încredere de 95% şi o precizie de +/- 2,8%. S-au utilizat drept criterii de eșantionare 

grupa de vârstă, mediul de rezidență și regiunea de dezvoltare.  

În prima etapă, eşantionul a fost stratificat pe grupe de vârstă și apoi pe medii de 

rezidență. Pentru o acoperire geografică cât mai bună, ținând cont de posibila varietate 

locală a practicilor de nutriție, s-a optat pentru o împrăştiere teritorială cât mai vastă a 

populaţiei eşantionate, în cele opt regiuni de dezvoltare. Din fiecare regiune s-au selectat 

câte două judeţe, iar din fiecare judeţ s-au selectat aleatoriu două localităţi urbane şi 3 

localităţi rurale (plus încă două de rezervă în fiecare judeţ). Selecţia aleatorie a acestor 

localităţi s-a făcut pe pe listele cu localităţile existente în Anualul Statistic al României, 

2009. In cazul  regiunii Bucureși-Ilfov, s-au selectat aleatoriu 2 sectoare şi o localitate 

urbană, alta decât municipiul Bucureşti, precum și două localităţi rurale.  

În cadrul cercetării a fost investigat un număr de 2117 copii din 16 judeţe, acoperind toate 

cele patru macroregiuni ale ţării. Dintre aceștia, 51% (1080) au provenit din mediul 

urban, iar 49% (1037) din rural. În ceea ce privește grupa de vârstă, 1002 copii au fost în 

vârstă de 0-12 luni (47,3%) şi 1115 (52,7%) în vârstă de peste un an. Populația de gravide 

inclusă în studiu a fost selectată conjunctural, de pe listele medicilor de familie 

considerate pentru selecția subiecților copii și din unele maternități. 

Validarea eşantionului. 

Pe baza aplicării testelor specifice, s-a arătat că eşantionul rezultat este reprezentativ atât 

în ce priveşte distribuţia pe macroregiuni de dezvoltare, cât şi pe medii de rezidenţă  

Variabile urmărite 

În componenta 1 au fost urmăriți indicatori de creștere și dezvoltare (greutate pentru 

talie), prevalența anemiei, prevalența copiilor care au primit preparate de fier și vitamina 

D în primul an de viață, prevalența gravidelor care au primit fier și acid folic în timpul 

sarcinii și corectitudinea practicilor de administrare. 

În componenta 2 au fost urmăriți indicatorii de evaluare a nutriţiei copiilor  sub 2 ani, 

preluaţi din documentul final al Conferintei mondiale de consens al Organizației 



Raport final  25 
 

Mondiale a Sănătații, adoptat  în noiembrie 2007 (8 indicatori cheie şi 7 indicatori 

opţionali pentru evaluarea epidemiologică a practicilor de nutriţie a copiilor sub 2 ani) 

Instrumente utilizate 

Pentru culegerea datelor referitoare la copil a fost elaborat un chestionar comun pentru 

ambele componente, care a cuprins întrebări referitoare la: variabile de tip demografic, 

utilizarea consultației prenatale şi a profilaxei cu fier în timpul sarcinii, inițierea alăptării, 

educaţia lăuzelor pentru alăptare; practicile de alăptare, practicile de hrănire a copilului şi 

tabagismul matern, profilaxia cu fier şi vitamina D (anexa nr. 1a). 

Pentru culegerea informaţiilor antropometrice au fost folosite echipamentele existente 

în cabinetele medicilor de familie. 

Măsurarea valorii hemoglobinei s-a facut cu ajutorul hemoglobinometrului standardizat 

şi etalonat înaintea fiecărei serii de măsurători. 

Pentru gravidă s-a elaborat un chestionar vizând informații despre antecedentele 

personale ale femeii, nivelul socio-economic și de educație, administrarea de fier și acid 

folic în sarcină și expuneri la tutun și alcool (anexa nr. 1b). 

Un al treilea instrument a fost un ghid de interviu pentru medicii de familie. 

Culegerea și analiza datelor 

Chestionarele au fost completate prin interviu de operatori, grupaţi în echipe de două 

persoane. Dat fiind faptul că la copiii de peste 6 luni se recolta o proba de sânge pentru 

determinarea hemoglobinei, echipa avea obligatoriu în componenţa sa un medic sau un 

asistent medical. Operatorii de teren au fost intruiţi pentru realizarea interviurilor cu 

mamele, realizarea măsuratorilor antropomentrice şi determinarea valorii hemoglobinei. 

Instruirea a durat doua zile 

Activitatea de teren a fost supervizată de coordonatori, pentru evaluarea administrării 

corecte a chestionarului şi a efectuării măsuratorilor antropometrice . 

Pentru introducerea şi procesarea datelor s-au utilizat programele Excel, Epinut, SPSS.  

Cerinţele etice ale cercetărilor pe subiecți umani au fost respectate. Toate mamele au fost 

informate asupra obiectivelor, scopurilor şi procedurilor cercetării şi, înaintea oricărei 

activităţi de culegere a datelor, li s-a cerut acordul scris. 

 

Rezultate obținute 

Caracteristici personale ale populației studiate  

În eşantionul de copii s-a constat o creștere cu 34 de grame a greutății medii la naștere a 

copiilor născuţi în perioada 2009-2010, comparativ cu studiul din 2004 (3234g, față de 

3200). Acest parametru rămâne însă inferior mediei europene (3400g). Subliniem faptul 

că greutatea medie la naștere a avut o tendință de stagnare, de cel puțin 25 de ani.  
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Ponderea copiilor cu greutate mică la naştere a crescut însă, de la 8,5% în 2004 la 9,3%, 

în 2010, în special pe seama creşterii numărului de copii prematuri şi nu dismaturi. Cei 

mai mulți copiii cu greutate mică la naștere s-au evidențiat în macroregiunea 3 (11.4 %), 

iar cei mai puţini în macroregiunea 1 (7,8%). Greutatea medie la naştere a fost diferită în 

cele 4 macroregiuni ale României, dar numai în macroregiunea 3 s-a înregistrat o valoare 

inferioară mediei naționale. 

În eșantionul de mame, cea mai importantă schimbare a fost legată de scăderea nivelului 

de şcolarizare. Astfel, a scăzut ponderea mamelor cu studii medii la 36% (față de 56% în 

2004) şi a crescut ponderea mamelor cu școală generală (39%) și a celor cu școala 

generală neterminată (10%, față de 8,6% în 2004). Practic, 49% dintre mame au avut cel 

mult şcoala generală terminată. Atrage atenţia ponderea foarte mare a mamelor fără 

şcoală generală în mediul rural (16,5%). Ponderea mamelor cu studii superioare a fost de 

13,1% la nivel național, cu o distribuţie foarte diferită pe medii de rezidenţă (20,6% în 

urban şi numai 4,5 % în rural). 

 

Componenta 1: 

Creștere și dezvoltare 

Evaluarea creşterii reflectă cel mai bine starea de sănătate şi de nutriţie a copilului. În 

studiul nostru s-a urmărit greutatea pentru talie (WH), evaluată prin prisma prevalenței 

greutății mici/mari pentru talie pe grupe de vârstă și respectiv prin ponderea copiilor sub -

2DS sau sub -3DS. 

Prevalența greutăţii mici pentru talie, de 10,4%  în anul 2010, a fost net mai mare decât 

cea constatată în anul 2004 (4,4%), fapt ce  pune în discuţie deficite nutriționale severe, 

atribuibile unui mediu economic şi/sau educaţional precar, cât şi posibile efecte 

devastatoare pe termen mediu şi lung asupra sănătăţii copilului.  În linie cu acest rezultat, 

4,4% dintre copiii cu vârste de 0-24 luni au avut o greutate pentru talie sub -3 DS, 

situaţie, de asemenea, defavorabilă, în comparaţie chiar cu anul 1991, când prevalenţa 

copiilor cu greutate pentru talie sub -3 DS a fost foarte scăzută.  

Îngrijorătoare este apariţia precoce a greutății mici pentru talie. Astfel, prevalența WH 

sub -2DS la grupa de vârstă 0-6 luni a fost de 10,8 % în 2010, net superioară valorii din 

anul 2004 (3,1%). Această situaţie poate fi asociată cu: greşeli alimentare, frecvent 

întâlnite în primele luni de viaţă, introducerea precoce a alimentelor solide, uneori chiar 

din prima lună de viaţă, prepararea neadecvată a laptelui în cazul hrănirii cu lapte 

formulă.  

La vârsta de 12 - 24 luni asistăm la o nouă creştere a prevalenţei greutăţii mici pentru 

talie, la 10,4 %, cu un nivel mai mare în mediul rural, fapt ce vine să sublinieze existența 

unor deficienţe nutriţionale  de macro şi micronutrienţi, posibil legate de precaritatea 

mediului socio-economic, care îşi pune amprenta asupra alimentaţiei copilului după 

vârsta de 1 an şi implicit asupra creşterii şi dezvoltării sale. 
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Greutatea mare pentru talie indică un exces alimentar cantitativ sau calitativ, care 

predispune la obezitate și la un risc crescut de boli metabolice și cardiovasculare în viața 

de adult. Prevalența greutății mari pentru talie a fost mai mare comparativ cu anul 2004 

(5,4% față de 4,2%) și net superioară celei a populației de referință OMS. Ea nu a fost 

influențată de sexul copilului, dar a fost mai crescută în mediul rural, ceea ce trădează 

deficiențe alimentare mai des întalnite la sat, față de oraș. De asemenea, a fost mai mare 

la copiii de rang 1, ceea ce pune în discuție supralimentația frecventă a primului copil, 

sau a copilului unic. 

Totodată, prevalența greutății mari pentru talie a crescut progresiv cu etapa de vârstă a 

copilului, fiind mai scăzută la copii în vârstă de 0-6 luni, față de cei de 12-24 luni, fapt ce 

indică rolul calității alimentației complementare în etiopatogeneza surplusului ponderal. 

 

Profilaxia anemiei feriprive la sugar 

Implementarea programului de profilaxie a deficitului de fier şi-a arătat eficienţa, prin 

îmbunătăţirea unor indicatori de rezultat faţă de studiile anterioare: scăderea prevalenţei 

anemiei, creşterea medianei şi a mediei hemoglobinei, creşterea numărului de copii 

incluşi în programul de profilaxie. 

S-au realizat progrese şi în ceea ce priveşte reducerea ponderii formelor medii şi grave de 

anemie, dar se mențin diferenţele de prevalenţă a anemiei în funcţie de mediul de 

rezidenţă, nivelul de educaţie a mamei și de rangul copilului. Aceste diferențe au fost 

constatate în studiile anterioare, dar actualmente sunt mai reduse, ceea ce reflectă o mai 

bună implementare a programelor de profilaxie a anemiei, în special în grupurile 

vulnerabile. Astfel, s-a îmbunătăţit remarcabil situaţia în populaţia rromă în ceea ce 

priveşte prevalenţa anemiei, a mediei şi medianei hemoglobinei.  

S-a constatat și o îmbunătăţire a complianţei la suplimentarea cu fier și respectiv a 

atenției acordate copiilor cu greutate mică la naştere în ceea ce priveşte suplimentarea cu 

fier, ajungându-se în anumite etape de vârstă la o administrare de 100%. 

Reţeaua de medicină primară a avut rolul predominant în implementarea profilaxiei 

anemiei feriprive la sugar, majoritatea mamelor obţinând preparatul de fier direct de la 

medicul de familie, sau din farmacie, pe baza reţetei eliberate de medicul de familie. 

Au fost totuși relevate deficienţe în modul de administrare profilactică a preparatelor de 

fier, în ceea ce priveşte vârsta de debut, doza, modul și durata administrării. 

 

Profilaxia rahitismului carențial al copilului   

Marea majoritate a copiilor (peste 90%) au fost incluşi în programul de profilaxie a 

rahitismului, cu diferenţe urban/rural şi în funcţie de nivelul de educaţie a mamei. S-au 

semnalat totuși deficienţe de administrare a vitaminei D în ceea ce priveşte iniţierea, 
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doza, modul de administrare și durata profilaxiei. În ceea ce privește segmentul de 

asistență medicală determinant pentru profilaxia rahitismului, 44% dintre copii primiseră 

un preparat cu vitamina D din cabinetul medicului de familie, și numai 8% dintre copii 

din maternități, acestea părând să își mențină un rol scăzut în promovarea şi iniţierea  

profilaxiei, situaţie mult sub indicatorii preconizaţi de programele naţionale. 

 

Profilaxia anemiei feriprive la femeia gravidă 

Deficitul de fier este prima cauză a anemiilor în sarcină. Prezenţa carenţei de fier în 

sarcină generează efecte materno-fetale negative, precum prematuritatea, greutatea mică 

la naştere şi complicaţii obstetricale. În anul 2010, anemia la femeia gravidă a avut în 

continuare o prevalență crescută, similară ţărilor în curs de dezvoltare. S-au constatat 

deficienţe privind  complianţa la tratament, modul de administrare a preparatelor de fier 

(continuu sau intermitent) și durata de administrare. In ceea ce privește tratamentul 

profilactic cu acid folic, s-a constatat o prevalență net superioară faţă de anul 2004, 

îmbucurător fiind faptul că o parte dintre gravide au început profilaxia preconcepţional, 

în conformitate cu cele mai noi recomandări pe plan internaţional. 

Medicul de familie a avut rolul cel mai important în profilaxia anemiei la gravidă, prin 

prescrierea tratamentului profilactic, consiliere şi oferirea directă a preparatului de fier.  

 

Creșterea accesului, a calității și a eficienței serviciilor medicale specifice pentru 

gravidă și lăuză  

Impactul acestui subprogram a fost analizat prin ponderea gravidelor care primiseră 

”Caietul gravidei”. Acest document este elaborat și tipărit în cadrul programului naţional 

de sănătate a mamei și copilului și constituie un instrument util, atât pentru informarea 

gravidei asupra tratamentelor profilactice, a programării consultaţiei prenatale şi a 

evoluţiei sarcinii, cât și pentru medicul de familie sau specialist, prin asigurarea 

continuității informației asupra elementelor de monitorizare a sarcinii. Caietul gravidei a 

ajuns doar la 50% dintre femeile gravide, fără diferenţe semnificative între mediul urban 

şi cel rural.  

 

Componenta 2: 

Situaţia alăptării,  analizată prin prisma indicatorilor recomandaţi de OMS 

1.Iniţierea timpurie a alăptării 

Pe ansamblul eșantionului iniţierea alăptării în prima jumătate de oră s-a realizat la 8,3 % 

dintre copii, cu mențiunea că procentul a fost de 3 ori mai mare în SPC, comparativ cu 

celelalte spitale. Vârsta mediană la care s-a iniţiat alăptarea a fost de 6,8 ore în SPC și 

de 11,9 ore în celelalte spitale, diferenţa fiind semnificativă statistic. 
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Intârzierea iniţierii alăptării ţine de mai mulți factori, între care naşterea prin cezariană. 

În eşantionul nostru, prevalenţa naşterilor prin cezariană a fost de de 35%. Aproape 40% 

dintre copii care s-au născut pe cale vaginală iniţiaseră alăptarea în primele 4 ore de viaţă, 

faţă de numai 9% dintre copiii născuți prin cezariană. 

 

2. Alăptarea exclusivă  

Rata alăptării exclusive, rezultată din datele prezentului studiu, a fost de 12,6%, cu o 

ușoară scădere față de studiul precedent. Durata medie a alăptării exclusive pentru copiii 

din grupa de vârstă 0-6 luni a fost de 2,43 de luni, în scădere faţă de 2004 (3,9 luni). 

Chiar și în prima lună de viaţă, ponderea copiilor alăptaţi exclusiv a depăşit doar cu puţin 

30%. 

S-au evidențiat variaţii importante în privinţa alăptării exclusive între macroregiunile ţării 

și pe medii de rezidență. Cea mai mare prevalenţă (16,1%) s-a evidențiat în 

macroregiunea 2 (Moldova – Dobrogea), unde se găsesc şi cele mai multe Spitale 

Prietene ale Copiilor, iar cea mai mică (aproximativ 10%), în macroregiunile 3 și 4 

(Muntenia- Bucureşti şi Banat - Oltenia). De asemenea, prevalenţa alăptării exclusive a 

fost mult mai mare în mediul urban (15,4%, față de 9,8% în rural).  

Educaţia mamei s-a asociat pozitiv cu prevalenţa alăptării exclusive la cele două  

extreme ale nivelului şcolarităţii, mamele cu studii superioare şi cele cu educaţie puţină 

înregistrând cele mai înalte prevalenţe (15 şi respectiv 17%).  

 

3.Alăptarea predominantă pentru copii sub 6 luni 

Alăptarea predominantă este cea mai frecventă formă de hrănire a copiilor până la vârsta 

de 6 luni. Cu o instruire adecvată ea s-ar putea “trasforma” în alăptare exclusivă. 

Rata copiilor alăptaţi predominant în primele 6 luni de viaţă a fost de 20,4%. În primele 3 

luni de viaţă, cel puţin, 50% dintre copii erau alăptaţi exclusiv sau predominant, dar la 

vârsta de patru luni, ponderea lor s-a înjumătăţit, ajungând la 25%.  

 

4. Prevalenţa oricărei alăptări la 6 luni 

În acest studiu prevalenţa oricărei alăptări la 6 luni a fost de 49,4%. Practic, aproape 

jumătate dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 5 şi 6  luni sunt încă alăptaţi. 

 

5. Rata alăptării continuate la vârsta de 12 luni 

Rata alăptării continuate la vârsta de 12 luni a fost de 21,3%, îmbunătăţită faţă de 2004 

(13%). 
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6. Rata copiilor alăptaţi vreodată 

93% dintre copiii în vârstă de până la un an au fost alăptaţi vreodată (față de 92,5% în 

2004), procentul rămânând constant în ultimii ani. 

 

7. Durata medie pentru orice tip de alăptare a fost de 8,83 de luni, în creştere faţă de 

anul 2004 (6,6 luni), fapt ce exprimă o ameliorare importantă, fiind, probabil, datorat 

prelungirii duratei de alăptare şi după vârsta de un an. 

 

Educația mamei în timpul sarcinii şi lăuziei pentru alăptare 

Consilierea corectă a mamelor asupra alăptării în perioada prenatală s-a corelat pozitiv și 

semnificativ cu durata oricărei alăptări. Pe totalul lotului de studiu doar 56 % dintre 

mame au vorbit în timpul sarcinii despre alăptare, cu medicul care le-a îngrijit.  

Variabilele care au influențat accesul la consiliere despre alăptare în timpul sarcinii au 

fost vârsta, nivelul de educație și etnia. În ceea ce privește vârsta, mamele cel mai puţin 

consiliate în timpul sarcinii au fost cele adolescente (grupa de vârstă 15-19 ani) și femeile 

din mediul rural, acestea utilizând, de fapt, cel mai puțin serviciile prenatale..  

Educaţia a diferenţiat semnificativ mamele în privința accesului la informare, ponderea 

celor care au beneficiat de informare crescând cu nivelul de educație.  

În privinţa etniei, ponderea mamelor de etnie roma care au beneficiat în timpul sarcinii de 

informare privind alăptarea a fost de aproape de două ori mai mică, în comparație cu 

celelate etnii. 

Instruirea în maternitate, în perioada lăuziei, nu este acoperitoare pentru mesajele cele 

mai importante pentru succesul alăptării exclusive. Cu toate acestea, doar 33% dintre 

mame au afirmat că au fost instruite în maternitate asupra alăptării exclusive, fără 

diferenţe între mediul urban şi cel rural. Aproape 20% dintre mame au afirmat că nu au 

primit, sau nu-şi amintiseră să fi primit vreo informaţie (verbală sau scrisă) în maternitate 

despre alăptare.  

 

Evaluarea practicilor de hrănire a copiilor până la 2 ani din perspectiva 

indicatorilor recomandați de OMS 

La vârsta de 6 luni, copiii sunt pregătiţi din punct de vedere al dezvoltării să  primească 

alimentaţie complementară, fiind capabili să proceseze cantităţi suplimentare de proteine. 

 

8. Introducerea alimentelor solide şi semisolide 

Până la vârsta de 9 luni toţi copiii nealăptaţi şi aproate toţi copiii alăptaţi au avut introdus 

în dietă un aliment complementar – fie un lapte diferit de cel matern, pentru copii 

alăptaţi, fie un aliment diferit de lapte, pentru cei nealăptaţi. 3% dintre copii nu au avut în 



Raport final  31 
 

dietă alimente complementare până la vârsta de 9 luni, dar în termeni reali acest procent 

reprezintă aproape 7000 de copii. 

 

9. Dieta minimum diversificată 

O treime dintre copiii sub un an nu aveau dieta minimum diversificată, prin consumul de 

alimente din cel puţin trei grupe alimentare, prevalenţa fiind mai crescută în mediul rural. 

Carnea şi oul lipseau aproape sistematic din dieta copiilor din acest segment de vârstă, 

dacă ţinem cont de faptul că doar unul din 5 şi respectiv unul din 20 de copii au consumat 

cele două alimente în ziua precedentă  studiului.  

Cei mai mulţi copii au mâncat în ziua precedentă produse din făină de grâu, lactate şi 

legume/fructe. Biscuiţii, pâinea, pufuleţii şi, mai rar, ”cerealele pentru copii” au 

reprezentat în acest studiu grupa alimentară a cerealelor.  

Produsele lactate, altele decât laptele fluid, cum ar fi iaurtul sau brânza, nu erau preparate 

acasă. Dintre acestea, iaurtul, frecvent oferit, era cumpărat din magazine, iar brânza, chiar 

şi sub forma comercializată, era foarte rar prezentă în dieta copiilor. Acest fenomen este 

general atât pentru mediul urban cât şi rural.  

Dintre fructe, banana a fost foarte răspandită în dieta copiilor, în toate mediile sociale şi 

geografice. Mamele aleg acest fruct, deşi recomandările profesioniştilor sunt, cert în 

favoarea mărului (şi din cauza conţinutului crescut al potasiului în banană). Alegerea este 

condiționată, probabil, de faptul că, pentru că, spre deosebire de măr, banana nu trebuie 

“pregătită” pentru a putea fi consumată de copilul sub un an,.  

Legumele consumate de copii au fost cele intrate în reţetele supelor sau ciorbelor şi  mai 

rar sub forma unor  piureuri din mai multe legume, cu excepţia piureului de cartofi.  

După vârsta de un an, ponderea copiilor care beneficiau de o dietă minimum diversificată 

a crescut spre 85%, dar predominau aceleaşi practici alimentare ca şi la copiii sub un an. 

Oul a fost alimentul cel mai rar întâlnit în toate grupele de vârstă, atât în mediul urban cât 

şi în rural. Procentul cel mai mare de copii, care mâncaseră ou în ziua precedentă 

studiului, a fost de 14%,  la grupa de vârstă 18-23,9 luni.  

Aceste practici alimentare ale mamelor ne conduc la ipoteza că medicii de familie 

intervin prea puţin, sau deloc, în alegerea dietei copiilor. Este foarte probabil ca mamele 

să se inspire în alegerea dietei pentru copii din practicile grupului social din care fac 

parte, şi mai puţin de la un  medic.De fapt, discuţiile cu medicii de familie, ulterioare 

interviurilor cu mamele, au conturat această ipoteză, în condiţiile în care ei au fost, pe de 

o parte, uimiţi de dieta inadecvată a copiilor pe care îi aveau pe listă, iar pe de altă parte 

au afirmat că sunt întrebaţi de puţine ori despre dietă. Mulţi considerau că este de datoria 

mamei să ceară sfaturi iar a medicului să le ofere (la cerere). 

 

10.Consumul unor alimente bogate în fier 

Mai puțin de jumătate dintre copiii sub un an consumau alimente bogate în fier sau 

îmbogăţite cu fier (carne, ou, lăpturi formulă, pulberi comercializate cu cereale, cereale 

fortificate cu fier), procentul maximum (65%) fiind evidențiat la segmentul copiilor de 
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18-23,9 luni, cu diferențe de până la 15 puncte procentuale pe medii de rezidență (mai 

scăzut în rural). 

Valoare medie a hemoglobinei copiilor care consumau alimente bogate în fier a fost mai 

mare (şi în limita normală), faţă de cei care nu consumau astfel de produse, fapt 

evidenţiat cel mai mult  la grupa de vârstă 6 -11,9 luni. 

 

11.Frecventa minimuma a meselor 

Procentul copiilor care beneficiază de numărul adecvat de mese a fost de 83% la grupa de 

vârstă 6-11,9 luni şi de 90% la 18-23,9 luni. Ponderea copiilor care beneficiază de 

numărul adecvat de mese este mai mică la copiii alăptaţi, comparativ cu cei nealăptaţi, iar 

diferenţele sunt mai mari, cu cât copiii sunt mai mici. 

 

12. Frecvenţa minimumă a meselor de lapte pentru copiii nealăptați 

Numărul minimum necesar al meselor de lapte, pentru copiii nealăptaţi, este insuficient 

asigurat la toate grupele de vârstă. Ponderea copiilor, care au numărul de mese de lapte 

asigurat scade de la 77% , pentru grupa de vârstă 6-11,9 luni, la 45% pentru copiii de 18-

23,9 luni. 

 

13. Dieta minimum acceptabilă 

Ca sinteză între diversitatea specifică, frecvenţa meselor la diferite vârste şi statutul 

copiilor în raport cu alăptarea, dieta minimum acceptabilă nu era asigurată pentru o 

pondere destul de mare a copiilor.  

Cel mai afectat grup a fost cel al copiilor alăptaţi, în vârstă de 6-11,9 luni, dintre care 

doar 48% aveau asigurată dieta minimum acceptabilă. Ponderea maximumă a copiilor 

alăptaţi cu o dietă minimum diversificată a fost de 63%, la grupa de vârstă 18-23,9 luni. 

În cazul copiilor nealăptaţi, ponderea celor cu o dietă minimum acceptabilă s-a situat 

între 62 şi 65%, cu valoarea maximumă la copiii de 12-17,9 luni. Această concluzie 

conturează ideea că multe dintre mamele care continuă alăptarea după 6 luni nu 

gestionează corect aspectele privind nevoile alimentare ale copiilor lor. 

Condiţiile socio-economice şi socio-demografice defavorabile ale mamelor se asociază 

puternic cu indicatorul dietă minimum acceptabilă, prevalențele cele mai scăzute 

înregistrându-se la copiii mamelor care s-au declarat de etnie roma (între 37 şi 43%), la 

copiii din mediul rural (cu până la 15 % mai redusă față de urban) şi la copiii care 

proveneau din mame cu nivel redus de educație. 

 

Concluzii și recomandări 

Caracteristicile generale ale populației studiate au relevat schimbări față de studiul 

anterior, cele mai importante fiind creșterea ponderii copiilor cu greutate mică la naștere 

(prin prematuritate) și creșterea ponderii mamelor cu niver educațional redus. 
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Componenta 1 a relevat deteriorarea unor indicatori de creștere și dezvoltare. Astfel, au 

crescut abaterile de la greutatea pentru talie. Greutatea mică pentru talie a crescut ca 

prevalență, comparativ cu anul 2004 și a apărut mai precoce (sub vârsta de 6 luni), iar 

greutatea mare pentru talie a crescut, de asemenea, în prevalență. Ambele abateri se 

asociază cu greșeli alimentare, induse în principal de precaritatea economică și de nivelul 

educațional deficitar. 

Programele naționale implementate de Ministerul Sănătății s-au dovedit în general 

eficace la copii, producând în bună parte efectele scontate (în special programul de 

profilaxie a anemiei feriprive la sugar și programul de profilaxie a rahitismului). Cu toate 

acestea, au fost relevate unele probleme legate de inițierea, doza și modul de administrare 

a preparatelor.  

Programele de intervenție asupra sănătății gravidei nu au fost la fel de eficace: programul 

de profilaxie a anemiei nu a determinat efecte vizbile de ameliorare a situaţiei față de 

studiile anterioare, iar distribuția Caietului gravidei s-a realizat doar pentru jumătate 

dintre femei. 

 

Componenta 2 a relevat scăderea ratei și a duratei medii a alăptării exclusive, comparativ 

cu studiile anterioare. Cea mai frecventă formă de hrănire a copiilor până la vârsta de 6 

luni a fost alăptarea predominantă. Concluzii îmbucurătoare sunt legate de creșterea 

duratei medii a oricărui tip de alăptare, probabil ca urmare a prelungirii alăptării după 

vârsta de un an.  

Un aspect foarte important a constat în evidențierea netă a predominanței practicilor 

favorabile alăptării în SPC, comparativ cu celelalte maternități: inițierea alăptării în prima 

jumătate de oră de viață a avut o prevalență de trei ori mai mare în SPC, iar vârsta medie 

la prima alăptare a fost aproape la jumătate, comparativ cu celelalte maternități.  

Pe de altă parte, s-a evidenția nevoia uriașă de educație pentru alăptare atât în maternitate, 

cât și în timpul sarcinii. 

În ceea ce privește alimentația complementară, s-au evidențiat numeroase greșeli 

alimentare privind neitroducerea alimentelor solide și semisolide nici până la vârsta de 9 

luni, diversificarea necorespunzătoare, în special în detrimentul cărnii, oului și legumelor 

și preferarea bananei în locul mărului, ceea ce a făcut ca mai puțin de jumătate dintre 

copiii între 6 – 11.9 luni să aibă o dietă minimum acceptabile. Diversificarea a fost 

puternic influențată de factori economici, fiind ăn special deficitară la etnia roma, în 

mediul rural și la copiii provenind din mame cu nivel scăzut de educație. 

 

Pe baza rezultatelor studiului și a experienței clinice și sociale, autorii au formulat 

recomandări menite să asigure ameliorarea a statusului nutrițional al copilului pe termen 

mediu și lung. 
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A. Recomandări pentru creșterea eficacității programelor naționale de sănătate 

Programele naționale de sănătate care au intervenții privind sănătatea mamei și copilului 

trebuie să continue să se desfășoare sistematic, riguros și pe baze populaționale. Pe baza 

inegalităților constatate, recomandăm combinarea strategiilor de abordare pentru 

populația generală, cu strategii la risc înalt, destinate anumitor grupuri defavorizate 

(mediul rural, nivel socio-economic scăzut). Acest lucru este prevăzut și în prezent la 

nivel legislativ, dar sunt necesare intervenții reale în teren care să crească accesul 

grupurilor defavorizate la programe și să diminueze diferențele. 

Intervenţiile legate de profilaxia anemiei feriprive și a rahitismului la copil  trebuie să  

beneficieze de sisteme mai active de monitorizare şi raportare, de instruirea medicilor de 

familie şi de o campanie de educare a mamelor. De asemenea, considerăm utilă 

elaborarea unui program de monitorizare a corectitudinii respectării protocoalelor de 

administrare a preparatelor de fier și respectiv de vitamina D în reţeaua medicală primară 

ca şi componentă a Programelor Naţionale de Sănătate.  

Având în vedere faptul că s-au constatat abateri de la protocoalele de administrare 

profilactică de fier și vitamina D, se impune evaluarea şi revizuirea acestor protocoale, în 

cadrul unor intalniri de consens intre specialisti și un efort ulterior de diseminare în 

rândul medicilor, în special al medificlor de familie, care au reprezentat baza reală de 

implementare a celor două progrme. 

Trebuie îmbunătăţită colaborarea interdisciplinară şi interinstituţională în diagnosticul şi 

profilaxia tulburărilor nutriţionale, iar intervenţiile din spitale trebuie continuate în 

comunitate, prin activităţi care să includă formarea profesioniştilor din reţeaua primară, 

educaţia părinţilor şi a comunităţilor. 

Se impune imbunatatirea distribuţiei caietului gravidei pe diferitele  nivele de 

responsabilitate 

Apare necesară dezvoltarea unor acţiuni educative a familiei care să vizeze şi educaţia 

nutriţională si care să  fie iniţiate în maternitate şi să continue la nivelul cabinetelor 

medicilor de familie. În cadrul asistenţei profilactice trebuie acordată o atenţie specială în 

continuare grupelor de risc pentru anemie şi anume mamelor cu nivel redus de educație, 

celor din mediul rural, adolescentelor, mamelor cu copii prematuri.  

Pentru eficientizarea îngrijirii copilului în familiile cu  risc de malnutritie se impune 

întărirea reţelei de asistenţă comunitara care  să informeze, consilieze mamele şi să 

monitorizeze îngrijirea copilului.  

Pe baza rezulttelor prezentului studiu, considerăm important ca  decidenții politici şi 

practicienii să identifice oportunități de dezvoltare a Programelor Naţionale de profilaxie 

a deficienţelor nutriţionale adresate femeii şi copilului, pentru a  le crește eficacitatea și 

eficienţa. 
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B. Recomandări pentru îmbunătătirea indicatorilor alăptării şi a practicilor de 

nutriţie  a copiilor până la 2 ani. 

 

Aceste recomandări urmăresc atingerea următoarelor obiective: 

- Creşterea ratelor de  iniţiere timpurie a alăptării şi a ratei copiilor care au fost 

alăptaţi vreodată; 

- Creşterea ratelor de alăptare exclusivă în primele 6 luni de viată şi a duratei medii 

a alăptării la copiii sub 2 ani; 

- Creşterea numărului de părinţi care au încredere că sunt capabili să alăptaeze  şi 

au satisfacţie în experienţa alăptării.; 

- Creşterea numărului de copii alimentaţi corect în primii doi ani de viată; 

- Creşterea cunostinţelor şi a abilităţilor de promovare şi de susţinere a alăptării şi a 

nutriţiei corecte în rândul profesionistilor din sistemul de sănătate. 

Pentru atingerea acestor obiective este necesară elaborarea de către Ministerul Sănătăţii a 

unei politici naţionale privind alăptarea şi nutriţia copiilor sub 5 ani. Această politică 

naţională trebuie să integreze şi politici specifice pentru grupurile  dezavantajate sau 

vulnerabile pentru reducerea inegalităţilor în sănătate şi a celor sociale, derivate din 

acestea.  

Pentru ca această politică să producă rezultate, este necesară ealaborarea unor obiective 

pe termen scurt şi mediu, precum şi definirea elementelor pentru monitorizarea 

rezultatelor. Alocarea resurselor şi planficarea realistă a acestora constituie, de asemenea, 

cerinţe majore pentru atingerea obiectivelor politicii naţionale. 

Construcţia acestei politici trebuie sa ţină seama de conţinutul documentelor 

internaţionale pe care România le-a semnat, la care a aderat  sau s-a angajat să le includă 

în legislaţia natională (Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, Codul 

internţional de marketing privind substitutele de lapte matern, Declaraţia Innocenti 

privind protecţia promovarea şi susținerea alăptării (2005), Stategia globală a OMS 

privind nutriția sugarului şi a copilului mic(2002), Blueprint for action (2008), Poziția UE 

privind alăptarea şi practicile de nutriţie pentru copilul până la 2 ani (2009)). 

Politica națională ar trebui să conțină cel puțin următoarele domenii majore de intervenție 

pentru succesul alăptarii: 

1.Imbunătățirea calităţii comunicării pentru schimbarea comportamentelor şi 

schimbare socială 

- crearea unui cadru formal, finanţat prin CNAS, pentru acoperirea urmăririi 

fiecarei gravide şi a binomului mamă-copil în primul an de viaţă, după modelul 

diferitelor ţări din UE (ex. Moașa de domiciliu, asistentul medical comunitar) 

- instruirea personalului medical pentru a putea consilia adecvat viitorii şi tinerii 

părinţi pentru alăptare; 

- formarea altor categorii de consilieri pentru alăptare precum şi a grupurilor de 

suport ”mame-pentru-mame”; 
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- producerea de materiale suport pentru profesionişti, consilieri şi mame cu mesaje 

educationale coerente la fiecare nivel;   

- producerea de materiale educaţionale specifice pentru grupuri de părinţi cu nivel 

educațional redus, mame singure, mame adolescente sau mame care au avut 

eşecuri în alăptare: 

- asigurarea unui mecanism de analiză a  informațiilor conținute în aceste materiale, 

pentru a nu se produce violări ale Codului de marketing; 

- dezvoltarea relației cu media, pentru a evita tehnicile de marketing care contravin 

prevederilor Codului; 

- elaborarea sau revizuirea curriculelor pentru învatamantul medical de diferite 

categorii, pentru a fi concordante cu dovezile ştiintifice de ultimă oră în materie 

de alăptare şi nutriţie a copilului mic; această revizuire este recomandabil a se 

realiza de comisii din care să facă parte şi membrii Comitetului naţional de 

alăptare. 

- Încurajarea dezvoltării formelor de învățare pe parcursul vieții, prin intermediul 

asociatiilor profesionale şi a instituțiilor de formare continuă, pentru diferite 

categorii de persoane care vor să fie certificate în managementul lactaţiei, sau în 

consiliere pentru alăptare. 

 

2.Creşterea impactului şi a vizibilității Codului internațional  de marketing 

- legiferarea Codului internaţional de marketing în plan național; 

- introducerea prevederilor Codului în curriculum-ul de învățământ medico- 

farmaceutic de toate gradele; 

- introducerea prevederilor Codului printre criteriile etice privind obligatiile 

profesionale ale personalului de la nivelul tuturor unitătilor şi instituţiilor sanitare; 

- dezvoltarea unei structuri la nivel naţional pentru monitorizarea respectării 

prevederilor Codului, independentă de interese comerciale. 

 

3.Incurajarea extinderii Iniţativei Spital Prieten al Copiilor, recunoscută ca cel mai 

bun standard de bune practici. 

- stabilirea unor protocoale de colaborare între Guvern, Unicef şi OMS pentru 

adoptarea şi  implementarea standardelor de SPC; 

- asigurarea de resurse financiare adecvate pentru formarea personalului, 

schimbarea practicilor, evaluarea şi reevaluarea spitalelor care au aderat la ISPC; 

- includerea în serviciile prenatale a pachetului minimum de informaţii pentru 

pregătirea viitoarelor mame în alăptare;  

- adoptarea de către diferite servicii de sănătate, altele decât maternitătile, a 

diferitelor practici specifice ISPC 

 

4. Dezvoltarea cercetării în domeniul alăptării şi  a nutriţiei copilului mic 

- instituționalizarea monitorizării anuale a indicatorilor alăptării adoptaţi de OMS, 

în vederea cunoaşterii progreselor şi a vulnerabilitătilor în materie de alăptare;  

- încurajarea unor schimburi de experienţa între experți din țările UE care 

realizează studii de cercetare în domeniul alăptării şi nutriţiei copilului mic. 
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CAPITOLUL 1. NUTRIȚIA COPILULUI MIC – IMPORTANȚĂ ȘI 

ISTORIC ÎN ROMÂNIA 

 

1.1. Scurt istoric al cercetărilor privind nutriția copilului mic în România 

Alimentaţia este un element de bază în existenţa omului, în copilărie aceasta asigurând  

dezvoltarea fizică şi psihointelectuală. Numeroase studii populaţionale au relevat faptul 

că deficienţele nutriţionale sunt cea mai importantă cauză care influenţează în mod 

negativ sănătatea, performanţele fizice psihice  şi speranţa de viaţă a individului.  

În ceea ce priveşte copiii, s-a demonstrat că malnutriţia este primul determinant al poverii 

bolilor în populaţie şi că jumătate din decesele anuale ale copiilor sub 5 ani din statele în 

curs de dezvoltare se  asociază cu malnutriţia. 

Pe plan internaţional se subliniază necesitatea elaborării şi implementării unor intervenţii 

de sănătate publică, care să aibă drept scop prevenirea şi/sau corectarea deficienţelor 

nutriţionale. În acest fel, pe termen mediu şi lung se ajunge la  reducerea  mortalităţii  şi a 

dizabilităţiilor, în special în populaţia infantilă (sub vârsta de un an). 

Importanţa intervenţiilor de sănătate publică care vizează prevenirea malnutriţiei la copil  

se reflectă şi printr-un  raport cost/beneficiu mult scăzut în comparaţie cu cel rezultat  din 

tratamentul diferitelor afecţiuni generate de deficienţele nutriţionale precum infecţii și 

dizabilităţi. 

În România statusul nutriţional al gravidei şi al copilului au constituit o preocupare 

constantă pentru profesioniști şi pentru autorităţile de sănătate, fapt ce s-a materializat în 

numeroase cercetări  în acest domeniu.  

Primul studiu privind statusul nutrițional al copilului mic s-a realizat în anul 1991, în 

contextul ieșirii României de sub regimul comunist, regim în care nivelul foarte ridicat al 

mortalităţii infantile putea fi asociat cu o stare nutrițională necorespunzătoare/deficitară  a 

copiilor sub 5 ani. Un al doilea studiu a fost desfășurat în perioada 1993-2000 (Programul 

național de supraveghere nutrițională),  iar un al treilea în anul 2004 – 2005. 

Aceste studii, realizate în parteneriat de IOMC şi UNICEF, au relevat, în esență, o 

continuă înrăutăţire a stării nutriţionale a gravidei, sugarului şi copilului mic, creşterea 

prevalenţei anemiei, menţinerea greutăţii medii la naştere sub media europeană și 

stagnarea acesteia la valorile din 1991. În determinismul acestor situaţii au fost 

incriminaţi, pe lângă factorii legaţi de schimbările sociale care au afectat profund 

societatea românească, şi factori legaţi de modificarea practicilor nutriţionale, atât pentru 

gravidă cât şi pentru sugar. Astfel, sărăcirea unei părţi a populaţiei, penetrarea în dieta 

mamelor a alimentelor cu înalt conţinut caloric şi sărace nutriţional, scăderea ratei şi a 



Raport final  38 
 

duratei alăptării, împreună cu creşterea folosirii laptelui formulă au dus la alterarea din ce 

în ce mai pronunţată a stării de nutriţie a gravidei şi a copilului.  

În ceea ce privește anemia feriprivă (anemia prin lipsa de fier), primele două studii au 

arătat că, pentru perioada 1991 – 2000, la sugarii în vârstă de 12 luni, prevalenţa anemiei 

(Hb < 11 g/dl) a fost între 46 - 51%, iar media hemoglobinei între 10,66 - 10,94 g/dl (sub 

valoarea normală de 11,0 g/dl, pentru acest grup de vârstă). Studiul privind statusul 

nutriţional al copiilor în vârstă de până la 5 ani (2005) a arătat o înrăutăţire a situaţiei, 

prevalenţa anemiei crescând practic, de la 46-51% la 59%, cu toate că în acea perioadă se 

derula un program național de suplimentare cu fier. 

Referitor la practicile alimentare, studiul din 1991 a arătat că 91% dintre copiii în vârstă 

de 12 luni au fost alăptati, pe perioade variabile de timp, iar durata mediană a alăptării a 

fost de 9 luni. Aproape 50% dintre copii primiseră lapte de vacă înaintea vârstei de 6 luni 

şi majoritatea primiseră acest lapte, dar şi “alimente suplimentare”, de regulă, la vârstele 

cuprinse între 3 şi 5 luni. Dintre indicatorii de creștere, înălțimea mică pentru vârstă a 

înregistrat cele mai importante deficite (5-7%), posibil atribuibile introducerii timpurii a 

laptelui de vacă şi a alimentelor solide. Studierea variaţiilor practicilor alimentare a 

evidenţiat că mamele din zonele rurale şi cele cu educaţie scolară mai scăzută își alăptau 

copiii un timp mai îndelungat, comparativ cu mamele din mediul urban sau cu cele cu 

educaţie școlară mai ridicată. Trebuie menţionat faptul că această ultimă concluzie nu s-a 

mai regăsit niciodată în cercetările ulterioare, fapt care a ridicat problema unor erori de 

distorsiune, în studiul din 1991 datele privind practicile de alăptare şi de hrănire fiind 

culese anamnestic de la mame.  

Urmare a rezultatelor studiului din 1991 s-a decis implementarea Programului național 

supraveghere nutritională (PNSN), care a durat 7 ani și a fost desfășurat de IOMC, cu 

finanţare în mare parte de la Unicef, Reprezentanţa din România. Rezultele PNSN  au 

arătat o deteriorare a indicatorilor stării de nutriţie în cei 7 ani de monitorizare. Astfel, s-a 

evidențiat că a scăzut la 90% procentul copiilor sub 12 luni alăptaţi vreodată, că 

introducerea diferitelor lăpturi la vârsta de 3 luni (inclusiv lapte de vacă) în paralel cu 

sistarea alăptării se realiza într-o proprotie de 35%, ca și introducerea alimentelor solide 

nelactate, la vârsta de 3-5 luni. Faţă de anul 1991, s-a constatat o înrăutăţire dramatică a 

stării de nutriţie a unor segmente largi de copii, evidenţiată prin creşterea prevalenţei 

copiilor mici pentru talie, de la 8% la 20%. De asemenea, prevalenţa anemiei a cunoscut 

o usoară creştere (cu 1%) față de precedenta evaluare din 1991, iar menţinerea sa la acest 

nivel (50%) timp de aproape 10 ani a constituit un semnal de alarmă. 

Această înrăutatire s-a petrecut în contextul în care România a cunoscut o puternică 

prăbuşire economică, urmată de sărăcirea unor segmente largi de populaţie.  

În urma semnalelor de alarmă relevate de PNSN, Ministerul Sănătăţii a decis să includă 

în programele naţionale de sănătate finanțate de la bugetul de stat o serie de intervenţii 

punctuale, menite să amelioreze starea de nutriţie a femeii şi copilului, precum: 
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promovarea alăptării, combaterea anemiei la sugar și la femeia gravidă, profilaxia 

rahitismului şi  acordarea de lapte praf în situaţii speciale. 

a. Activităţile destinate promovării alăptării au constat din susţinerea Iniţiativei 

Spital Prieten al Copilului, realizarea de campanii de promovare a alăptării 

destinate populaţiei generale şi formarea medicilor de familie cu privire la 

promovarea alăptării. Aceste activităţi au beneficiat de susţinere importantă 

(financiară şi tehnică) din partea Unicef, Reprezentanţa din România. 

b. Pentru prevenirea şi combaterea anemiei feriprive la sugar şi la copilul mic, 

Ministerul Sănătăţii a prevăzut o schemă de suplimentare cu fier la gravide şi la 

copiii până la de 6 - 12 luni. Conform acestei scheme, medicii de familie 

distribuie gratuit preparate de fier, împreună cu protocolul de administrare și 

supraveghează copiii care primesc fier gratuit, până la împlinirea vârstei de 1 an. 

Se acordă o atenţie deosebită copiilor născuţi prematur, cu greutate mică sau 

provenind din mame anemice, care sunt  mai expuşi riscurilor de anemie feriprivă. 

Activităţile au fost derulate prin cabinetele medicilor de familie şi monitorizate la 

nivel local de Direcţiile judeţene de sănătate publică, iar la nivel central de IOMC. 

c. Activităţile destinate prevenirii malnutriţiei au constat din alocarea de lapte praf 

sugarilor care nu puteau beneficia de lapte matern. Este de remarcat faptul că 

Ministerul Sănătăţii, pentru a preveni alocarea  neraţională a laptelui praf, a impus 

criterii din ce în ce mai stricte. Dacă iniţial se alocau cote egale de lapte praf 

pentru toţi nou născuţii  în vârstă de până la 1 an, după anul 2002 a fost introdus 

un set de criterii care limita acordarea de lapte praf, cu scopul susținerii alăptării. 

Cu toate acestea, o anumită lejeritate a medicilor de familie în prescrierea de lapte 

formulă, asociată cu percepţia populaţiei generale că laptele praf este un „drept al 

copilului”, fac ca mulţi sugari să fie privaţi de laptele matern. 

După trei ani de desfăşurare a intervenţiilor sus-menționate s-a realizat o nouă evaluare  a 

stării de nutriție (2004 - 2005), care a evidenţiat atât deteriorări, cât şi îmbunătăţiri la 

copiii de vârstă mică. Dintre deteriorări, prevalenţa anemiei copiilor sub 2 ani a crescut 

de la 50 la 59%, fapt cu totul neașteptat, în conditiilor existenței unui program de 

suplimentare gratuită cu fier. Alţi indicatori ai nutriţiei copilului au cunoscut o ușoară 

îmbunătăţire – prevalenţa copiilor alăptaţi vreodată a crescut uşor fată de anii precedenti, 

ajungând la 92,2 %, vârsta medie pentru alăptarea exclusivă a crescut la 3,9 luni, ca şi 

vârsta medie de înţărcare (de la 6 la 6,6 luni). 

Realizarea periodică a unor studii privind starea de nutriţie şi practicile de nutriţie a 

copiilor sub 2 ani este mai mult decât necesară. Pe de o parte, rezultele studiilor de 

evaluare pot adapta agenda politică la noile realităţi. Pe de altă parte, dezvoltarea 

ştiinţifică creează noi şi noi indicatori sau metodologii, prin intermediul cărora anumite 

evenimente, realităţi sau schimbări sunt mai corect surprinse şi mai precis evaluate.  

În prezent, ca urmare a crizei economice mondiale, care afectează şi România, s-a 

considerat necesară o nouă evaluare a programelor de sănătate adresate femeii gravide şi 
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copilului, în special prin analiza impactului acestora asupra statusului nutrițional De 

aceea, pentru anul 2010, pe lângă intervenţiile directe destinate îmbunătăţirii stării de 

nutriţie, Programul naţional de sănătate a mamei și copilului a inclus în mod distinct şi 

evaluarea acestor intervenţii. Astfel s-a conturat prezentul studiu, al patrulea în seria 

studiilor care cercetează practicile alimentare ale copiilor sub 2 ani pe eșantion naţional 

reprezentativ, studiu susținut financiar și logistic atât prin programul național, cât și de 

Reprezentanța Unicef România.  

Obiectivele prezentei evaluări sunt în parte comune cu precedentele studii, dar pentru 

realizarea studiului s-au utilizat metodologii și indicatori noi, pentru a măsura mai corect 

practicile nutriţionale. Aceste instrumente sunt preluate din recomandările OMS 

(noiembrie 2007), ale SEPGHN şi ale Societății Nord-Americane de Pediatrie, 

Gastroenterologie, Hepatologie şi Nutriţie (2008), care  şi-au redefinit recent poziţiile 

privind practicile de nutriţie ale copiilor sub 2 ani, pe baza unor noi dovezi știintifice și 

au adoptat prin consens noi indicatori. 

Rezultatele acestui studiu relevă dimensiunea schimbărilor înregistrate de la studiul 

precedent şi constituie o bază de comparaţie cu realizările viitoare, precum şi un punct 

cheie în elaborarea unor politici şi strategii privind nutriţia sugarului şi a copilului mic.  

 

 

1.2. Politici naționale în domeniul nutriției copilului 

Alăptarea: dovezi ştiintifice privind beneficiile alăptării pentru copii şi pentru mame 

sunt furnizate neîncetat. Este unanim recunoscut faptul că un copil alăptat are riscuri mai 

reduse de infecţii ORL, gastrointestinale, pulmonare, urinare, diabet sau obezitate, atât în 

perioada copilariei, cât şi în viața de adult. Datorită acestor beneficii incontestabile, 

guvernele celor mai multe ţări au elaborat politici pentru susținerea cât mai largă a 

alăptării. 

In România, guvernele care au succedat în perioada 1990-2000 nu au avut o politică 

intersectorială definită în acest domeniu, dar acordarea concediului de 2 ani plătit 

mamelor încadrate în muncă a  constituit o măsură importantă, care permitea mamelor, 

cel puțin teoretic, să alăpteze perioade lungi de timp, deși indemnizația respectivă nu era 

”universal” motivantă pentru toate mamele. Mamele fără serviciu, care, în cea mai mare 

parte, trăiesc în mediul rural, nu au putut beneficia însă de acest drept. In alţi termeni, 

acest lucru înseamnă că o mama beneficiară de indemnizatie își poate dedica timpul 

îngrijirii copilului, în timp ce mama fără indemnizatie, provenită cu precădere din mediul 

rural, este nevoită să facă faţă activităţilor gospodăreşti, specifice agriculturii de 

subzistenţă. (Este posibil ca acest fapt să fi modificat în timp prevalenţa alăptării pe cele 

două medii, în favoarea femeilor din mediul urban şi a celor cu nivel educaţional mai 

ridicat). 
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La nivelul Ministerul Sănătăţii, începând cu anul 2001, s-a inclus o intervenție specifică 

de promovare a alăptării în Programele nationale de sănătate (Programul național de 

sănătate a femeii și copilului), intervenție care s-a regăsit sub acest nume până în anul 

2009. Activităţile din cadrul acestei intervenții vizau formarea profesioniștilor din 

sănătate în domeniul susţinerii alăptării, educaţia gravidelor, lăuzelor şi a mamelor, 

redactarea de materiale educative pentru beneficiari şi lărginea Iniţiativei Spital Prieten al 

Copiilor și au fost realizate în colaborare cu Reprezentanța Unicef din România. 

Succesele nu au fost imediat spectaculoase, dar ţinând cont de faptul că toate activităţile 

şi subactivităţile mai sus menţionate presupuneau schimbarea de mentalităţi şi practici 

spitaliceşti de îngrijire, rezultatele trebuie apreciate în acest context şi, de aceea, ele pot fi 

considerate ca fiind importante.  

In anul 2010, politica în domeniul alăptării s-a regăsit în Programul naţional de sănătate a 

mamei și copilului sub denumirea de ”Şcoala mamei”. In raport cu anii precedenţi, 

intervenţia prevedea furnizarea de către profesionisti a unor cursuri de câte 10 ore, pentru 

femeile gravide. 

Prezenţa Reprezentanţei Unicef în România a contribuit major la susținerea alăptării ca 

demers de sănătate publică, printr-o serie întreagă de măsuri, dintre care enumerăm:  

a. Desfășurarea Iniţiativei Spital Prieten al Copilului - demarată la începutul anilor 

’90, care a adus beneficii consistente pentru România în domeniul alăptării și al 

asigurării unui start bun în viaţa. Recomandările OMS, concordante cu cele ale 

comunităţilor ştiinţifice internaţionale, au constituit liniile directoare pentru 

succesul alăptării şi al nutriţiei corecte în primii doi ani de viaţa ai copiilor; 

b. Militarea pentru înființarea Comitetului național pentru promovarea alăptării 

(Oms nr. 1006/2002); 

c. Susținerea și finanțarea elaborării Strategiei naționale pentru promovarea alăptării 

(2003 – 2006); 

d. Susținerea financiară, logistică și la nivel mediatic a numeroase activități cuprinse 

în intervenția de promovare a alăptării din Programul național de sănătate a femeii 

și copilului. 

 

Nutriția copilului mic: în anul 2008 a fost creat şi în România un Comitet de nutriţie, în 

subordinea Ministerului Sănătăţii. La iniţiativa comună Unicef - IOMC, în 2009 s-a 

propus crearea unui subcomitet pentru nutriţia copilului sub 5 ani, stiută fiind importanţa 

definitorie a nutriţiei în primii ani ai copilăriei, pentru întreaga viaţă a adultului. 

Initiativa, deocamdată, nu a căpătat un contur instituţional.    

Susținerea societății civile: faţă de alte țări din Uniunea Europeană, România are mai 

putine organizații – guvernamentale şi neguvernamentale - care sustin alăptarea. Există 
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puţine initiative din partea mamelor pentru crearea diferitelor mecanisme de suport în 

favoarea alăptării. 

Mass-media: Deși România a semnat Codul internațional de marketing al substitutelor 

de lapte matern, există încă numeroase abateri de la prevederile acestuia în ceea ce 

privește publicitatea și reclama. Nu de puține ori, voci ”autorizate”, chiar din mediul 

academic, transmit prin media, mesaje care nu încurajează alăptarea, fără ca autoritățile 

sau societatea civilă să reacţioneze. 

 

 

 

CAPITOLUL 2. SCOPUL, OBIECTIVELE ȘI METODOLOGIA 

STUDIULUI 

 

2.1. Scopul şi obiectivele studiului 

Studiul de față a avut ca scop evaluarea  statusului nutriţional  al copilului până la 2 ani, a 

practicilor nutriționale şi a modalităţiilor de implementare a programelor naţionale  de 

sănătate cu rol în profilaxia deficienţelor nutriţionale la copil şi la femeia gravidă.  

Studiul a fost organizat în două componente, fiecare cu obiective generale și specifice  

(fig. 1).  

a. Componenta 1 ”Evaluarea programului naţional de suplimentare cu fier la copiii 

sub 2 ani” și  

b. Componenta 2 ”Evaluarea situaţiei alăptării și a practicilor de nutriţie la copiii  

sub 2 ani” 

 

Componenta 1 și-a propus următoarele obiective obiective generale și specifice: 

Obiectivul 1.1.: Evaluarea statusului nutriţional al copilului 0-24 luni  

 Obiective specifice: 

 Realizarea de măsurători antropometrice 

 Calculul unor indicatori specifici standardizați 

 

Obiectivul 1.2: Evaluarea  implementării unor subprograme naționale de sănătate 

vizând sănătatea mamei și a copilului: 

 Obiective specifice: 
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 Profilaxia anemiei feriprive la sugar (evaluarea deficitului de fier, prin determinarea 

hemoglobinei și evaluarea practicilor de administrare profilactică a preparatelor de 

fier la sugar); 

 Profilaxia rahitismului carenţial al copilului (prin evaluarea practicilor de 

administrare a vitaminei D în profilaxia rahitismului la copilul mic);. 

 Profilaxia distrofiei la copii cu vârsta cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază de 

lapte matern, prin administrarea de lapte praf; 

 Profilaxia anemie feriprive la gravidǎ (evaluarea deficitului de fier la femeia gravidă 

şi a practicilor de suplimentare cu fier în profilaxia anemiei); 

 Creşterea accesului, a calitǎţii şi a eficienţei serviciilor medicale specifice pentru 

gravidǎ şi lǎuză (prin evaluarea distribuției caietului gravidei, ca modalitate de 

informare si monitorizare a stării de sănătate în sarcină). 

 

Componenta 2 a avut, de asemenea, două obiective generale, fiecare cu obiective 

specifice, după cum urmează: 

Obiectivul 2.1: Evaluarea practicilor privind alăptarea la copiii în vârstă de 

până la 2 ani 

Obiective specifice: 

 Analiza alăptării în prima oră de viață (prin determinarea proporţiei copiilor sub 24 

de luni alăptati în prima oră de viaţă şi a variaţiilor acesteia la diferite grupuri socio-

demografice); 

 Analiza practicii alăptării exclusive (prin determinarea prevalenţei copiilor sub 6 

luni, alăptati exclusiv şi a duratei medii a alăptării exclusive). 

 Analiza evoluţiei alăptării exclusive în comparatie cu anii precedenţi; 

 Determinarea prevalenţei oricărei alăptări la copiii sub 2 ani. 

 

Obiectivul 2.2: Evaluarea practicilor nutriționale la copiii în vârstă de pânăla 2 

ani 

Obiective specifice: 

 Identificarea diferitelor practici alimentare şi ale variații ale acestora în funcție de 

anumite caracteristici socio-demografice; 

 Evaluarea calității alimentaţiei și a modului de diversificare a acesteia, pe baza 

diversităţii alimentelor introduse în hrana copiilor și a frecvenţei meselor, la diferite 

grupuri socio-demografice, utilizând indicatori internaționali. 
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Figura 1. Arborele de obiective al proiectului 
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2.2. Metodologie de studiu 

Pentru realizarea obiectivelor proiectului s-a realizat un studiu epidemiologic descriptiv 

pe un eşantion reprezentativ la nivel naţional. Populația țintă a fost reprezentată de: 

 2117 copii în vârstă de 0-24 luni 

 1002 mame ale copiilor sub un an luaţi în studiu 

 486 femei gravide în ultimul trimestru de sarcină 

 

 

2.2.1. Eșantionarea și selecția 

Din punct de vedere metodologic, cercetarea, având ca obiect de investigare evaluări 

privind practicile nutriţionale la sugari şi evaluarea riscului de anemie la copilul de până 

la doi ani, a necesitat o construcţie mai puţin obişnuită a eşantionului. Copilul de 0-24 

luni, ca populaţie ţintă a cercetării, a fost abordat ca unitate de eşantionare, din 

perspectiva condiţiilor de mediu socio-economic şi cultural al familiei, ca şi a condiţiilor 

de creştere şi dezvoltare. Ca deziderat, evaluarea s-a dorit a fi făcută la vârste de 3 luni, 6 

luni, 12 luni şi 24 luni ale copilului şi cu acoperirea diferitelor categorii de familii.  

Eşantionul selectat urma să soluţioneze două obiective diferite de cercetare: modul de 

alimentaţie a copilului în vârstă de până la 1 an, pe de o parte, şi evaluarea rezultatelor 

programelor de monitorizare a asigurării alimentaţiei si a profilaxiei cu fier și vitamina D asupra 

copiilor de 1-2 ani, pe de altă parte. Limitele financiare au impus utilizarea unui eşantion 

comun, în locul a două eşantioane distincte, aferente celor două obiective disjuncte ale 

cercetării. Pentru îmbinarea celor două obiective s-a propus un eşantion comun, al 

copiilor de 0-24 luni, care, pe lângă obiectivele propuse iniţial (posibil de realizat pe 

eşantioane distincte de vârstă), poate completa informaţiile cu o analiză a efectului 

modalităţii de alimentare a copilului în primul an de viaţă, asupra dezvoltării sale 

ulterioare, precum şi cu compararea efectelor programului de suplimentare cu fier între 

cele două generaţii de vârstă. 

Aspectele mai sus menţionate au condus la alegerea unui eșantion stratificat, având drept 

criterii de selecţie mediul de rezidenţă și grupa de vârstă. 

Baza de eşantionare a constituit-o populaţia în vârstă de până la 2 ani împliniţi la data 

investigării, cercetarea de teren derulându-se în perioada august-octombrie 2010. 

Volumul eşantionului a fost stabilit în condiţiile respectării criteriului cost-eficienţă 

privind necesarul de resurse în teritoriu, fără a fi afectată, însă, calitatea cercetării. S-a 

pornit de la un eșantion inițial de 1200 de subiecți, care garanta rezultatele cu o eroare de 

2,8%, pentru o probabilitate de 95%, considerând populaţia generală ca bază de 

eşantionare. 
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Primul criteriu de eşantionare a fost distribuţia populaţiei pe cele două medii de rezidenţă. 

A rezultat astfel un eşantion dublu stratificat (urban, rural). Luând în considerare ipoteza 

potrivit căreia opiniile şi atitudinile unei populaţii pot fi influenţate, în bună măsură, şi de 

specificul local, s-a optat pentru o împrăştiere teritorială cât mai vastă a populaţiei 

eşantionate. În aceste condiţii, un prim pas al eşantionării l-a constituit abordarea tuturor 

celor opt zone geo-economice ale ţării (fără reprezentativitate regională). Din fiecare  

regiune s-au selectat aleatoriu câte două judeţe. In cazul regiunii Bucureşti-Ilfov s-au 

selectat aleator 2 sectoare și o localitate urbană, alta decât municipiul Bucureşti.  

Eşantionul a fost așadar construit din 16 judeţe şi municipiul Bucureşti. Pentru 

comparabilitea datelor, au fost luate în studiu aceleaşi judeţe care au fost incluse şi în 

evaluarea stării de nutriţie a copiilor şi a femeii gravide, efectuată de IOMC în anul 2004.  

Proiectarea eşantionului s-a realizat pe baza datelor privind distribuţia pe zone şi medii de 

rezidenţă a copiilor la nivel de ţară pentru anul 2008 - cele mai recente informaţii oferite 

de indicatorii INSSE la momentul proiectării eşantionului. S-a preluat indicatorul „număr 

de născuţi vii în anul 2008”, în ipoteza unui trend similar pentru anul următor, evaluarea 

realizându-se în a jumătate a anului 2010 (Tabelul 1).  

 

Tabelul 1. Distribuţia copiilor născuţi vii în 2008 

Regiune Macroregiune 
Născuţi vii în 2008 

Structuri pe zone şi medii de 

rezidenţă 

Total Urban Rural Total Urban Rural 

Buc.-Ilfov 3 22621 20663 1958 10,5% 9,6% 0,9% 

Centru 1 26182 14526 11656 12,2% 6,8% 5,4% 

Nord-Est 2 42456 17554 24902 19,8% 8,2% 11,6% 

Nord-Vest 1 17666 11320 6346 8,2% 5,3% 3,0% 

Sud-Est 2 27853 14642 13211 13,0% 6,8% 6,2% 

Sud-Muntenia 3 30735 13143 17592 14,3% 6,1% 8,2% 

SV- Oltenia 4 19420 9923 9497 9,0% 4,6% 4,4% 

Vest 4 27795 14596 13199 12,9% 6,8% 6,1% 

TOTAL  214728 116367 98361 100,0% 54,2% 45,8% 

INSSE - Date Născuţi vii în 2008 
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O a doua ipoteză s-a referit la o distribuţie cvasiegală a naşterilor în cele douăsprezece 

luni ale anului calendaristic.  

Pentru realizarea cercetării referitoare la practicile de alimentaţie ale sugarului și 

copilului 6-24 luni s-a pornit de la eşantionul iniţial de 1200 subiecţi, proiectat în 

conformitate cu structura pe medii de rezidență existentă la nivel naţional.  

În condiţiile resurselor financiare limitate ale cercetării, pe parcursul căreia au fost 

investigate diferite segmente ale populaţiei ţintă şi nu ansamblul ei, pentru a nu depăşi 

eroarea de 5% la nivelul segmentului, s-a procedat la suplimentări punctuale ale 

eşantionului iniţial, pe baza următoarei metodologii:  

- pe baza premisei unei distribuţii cvasiegale pe grupe de vârstă a copiilor, un 

eşantion de 1200 subiecţi, care să descrie perioada de doi ani a cercetării, ar 

conduce la o medie de 50 copii pe lună, respectiv câte 150 copii pe trimestru.  

- pentru scopul cercetării s-a procedat la o grupare a copiilor pe straturi, distribuţia 

trimestrială fiind îmbinată cu suplimentări şi/sau extinderi la nivelul vârstelor ţintă 

ale analizei. Astfel, perioada de 3-6 luni, vizată cu prioritate de comportamentul 

mamei privind introducerea alimentaţiei complementare, a fost extinsă la 200 

subiecţi .  

 

Tabelul 2. Stratificarea pe grupe de vârstă a copiilor 

 Strat Nr. de luni Număr copii 

1 … 3 luni 3 150 

2 3-6 luni 3 200 

3 6-11 luni 5 350 

4 11-13 luni 2 370 

5 13-18 luni 5 250 

6 18-23 luni 5 250 

7 23-25 luni 1 370 

    24 1940 

 

Ca urmare a dificultății identificării copiilor de o anumită vârsta şi având în vedere că, în 

cadrul studiului, vârsta de 6 luni reprezintă un reper de bază în analiza comportamentului 
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nutriţional, s-a considerat posibil de cules informaţii și de la mamele copiilor care 

depăşesc, nu cu mult, această vârstă. Astfel, s-a convenit o acceptare a numărului de 200 

copii de vârsta respectivă, care ar conduce la o creştere la 8% a erorii de selecţie, dar 

aceasta va fi corectată cu informaţiile despre copil, provenite de la mamele cu copiii din 

trimestrul următor.  

Pentru vârstele de 1 şi 2 ani, vizate cu deosebire de cel de al doilea obiectiv al studiului, 

pentru măsurători concrete ale nivelului hemoglobinei, s-a procedat la selecţia unui 

subeşantion de dimensiune minimă, care să asigure o eroare de selecţie de cel mult 5%. 

Astfel, în proiectarea eşantionului s-a prevăzut includerea a câte 370 subiecţi şi 

echivalarea lor cu copii între vârstele de 11-13 luni pentru copiii de 1 an şi cu 23-25 luni 

pentru cei de de 2 ani (Tabelul 2) 

În aceste condiţii, eşantionul final proiectat a fost extins la un număr de 1955, cu 

distribuţia din Tabelul 3. 

 

Tabelul 3. Distribuţia pe regiuni geo-economice şi medii de rezidenţă a eşantionului 

  Născuţi vii în 2008 

Structuri pe zone şi medii de 

rezidenţă 

Regiuni Macro-regiuni Total Urban Rural Total Urban Rural 

Buc.-Ilfov 3 229 194 35 11,7% 9,9% 1,8% 

Centru 1 244 138 106 12,5% 7,1% 5,4% 

Nord-Est 2 372 156 216 19,0% 8,0% 11,0% 

Nord-Vest 1 167 104 63 8,5% 5,3% 3,2% 

Sud-Est 2 246 130 116 12,6% 6,6% 5,9% 

Sud-Muntenia 3 273 116 157 14,0% 5,9% 8,0% 

SV- Oltenia 4 172 88 84 8,8% 4,5% 4,3% 

Vest 4 252 134 118 12,9% 6,9% 6,0% 

TOTAL  1955 1060 895 100,0% 54,2% 45,8% 

 

Pentru a evita riscul unei concentrări a subiecţilor pe anumite grupe de vârstă, operatorii 

au primit defalcarea pe straturi a numărului de copii de investigat, pentru fiecare punct de 
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lucru fiind precizat numărul de subiecţi pe regiune şi pe grupa de vârstă (Tabel 4), cu 

defalcare pe medii de rezidență (tabele 5 și 6) 

Tabelul 4. Distribuția eșantionului pe grupe de vârstă și pe regiuni 

Regiuni 
Macro 

regiuni 

Total eşantion 

Strat 

1 

Strat 

2 

Strat 

3 

Strat 

4 

Strat 

5 

Strat 

6 

Strat 

7 

Total 

0-3 

luni 

3-6 

luni 

6-11 

luni 

11-

13 

luni 

13-

18 

luni 

18-

23 

luni 

23-

25 

luni 

BUC-IF 3 20 25 40 42 30 30 42 229 

Centru 1 19 25 44 46 32 32 46 244 

Nord-Est 2 29 38 67 71 48 48 71 372 

Nord-Vest 1 13 17 29 31 23 23 31 167 

Sud-Est 2 19 25 44 47 32 32 47 246 

Sud 3 21 28 50 52 35 35 52 273 

Sud-Vest 4 13 18 31 33 22 22 33 172 

Vest 4 19 26 45 49 32 32 49 252 

TOTAL   153 202 350 371 254 254 371 1955 

 

Tabelul 5. Distribuția eșantionului pe grupe de vârstă și pe regiuni - URBAN 

Regiuni 
Macro-

regiuni 

Eşantion URBAN 

Strat 

1 

Strat 

2 

Strat 

3 

Strat 

4 

Strat 

5 

Strat 

6 

Strat 

7 Total 

0-3 

luni 

3-6 

luni 

6-11 

luni 

11-13 

luni 

13-18 

luni 

18-23 

luni 

23-25 

luni  

BUC-IF 3 15 20 35 37 25 25 37 194 

Centru 1 11 14 25 26 18 18 26 138 

Nord-Est 2 12 16 28 30 20 20 30 156 

Nord-Vest 1 8 11 19 20 13 13 20 104 

Sud-Est 2 10 13 23 25 17 17 25 130 

Sud 3 9 12 21 22 15 15 22 116 

Sud-Vest 4 7 9 16 17 11 11 17 88 

Vest 4 10 14 24 26 17 17 26 134 

TOTAL   82 109 191 203 136 136 203 1060 
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Tabelul 6. Distribuția eșantionului pe grupe de vârstă și pe regiuni - RURAL 

Regiuni 

Macro-

regiuni 

Eşantion RURAL 

Strat 

1 

Strat 

2 

Strat 

3 

Strat 

4 

Strat 

5 

Strat 

6 

Strat 

7 Total 

  

0-3 

luni 

3-6 

luni 

6-11 

luni 

11-13 

luni 

13-18 

luni 

18-23 

luni 

23-25 

luni  

BUC-IF 3 5 5 5 5 5 5 5 35 

Centru 1 8 11 19 20 14 14 20 106 

Nord-Est 2 17 22 39 41 28 28 41 216 

Nord-Vest 1 5 6 10 11 10 10 11 63 

Sud-Est 2 9 12 21 22 15 15 22 116 

Sud 3 12 16 29 30 20 20 30 157 

Sud-Vest 4 6 9 15 16 11 11 16 84 

Vest 4 9 12 21 23 15 15 23 118 

TOTAL   71 93 159 168 118 118 168 895 

 

Metodologia de selecție a copiilor pentru eşantion  

Medicii inspectori sau asistenţii medicali de la DSP cu care au colaborat echipele de 

investigatori au facilitat contactul cu medicii de familie din localitățile urbane şi rurale 

selectate. Inspectorii DSP au fost rugaţi să selecteze aleator un număr de 4-5 medici de 

familie din localităţile urbane şi pe toţi cei existenţi în localităţile rurale selectate în 

eşantion. Dacă în comune alegerea  medicului de familie nu ridica problema vreunei 

selecții aleatorii, deoarece exista, de obicei, un singur medic de familie (dacă existau mai 

mulți, toți erau incluși în selecție), în mediul urban alegerea medicilor de familie era 

realizată de către inspectorul de la nivelul DSP. Criteriile utilizate de inspectori priveau 

numărul de copii sub 2 ani de pe listele medicilor de familie si disponibilitatea de a 

convoca la cabinet copiii, într-o anumită perioadă de timp. 

Medicii de familie au fost instruiţi să selecteze aleator un anumit număr de copii, din 

toate grupele de vârstă definite, reperul de vârstă fiind numărul de luni împlinite până la 

data vizitei echipelor de investigatori. Prima deplasare s-a realizat în ultima săptămână a 

lunii iulie. Prin urmare copiii intrați în eşantion sunt născuți în intervalul iulie 2008-

noiembrie 2010. 

Selecţia subiecţilor de pe listele medicilor de familie s-a realizat cvasialeator. Nu s-a 

putut realiza o mai bună selecţie aleatorie deoarece, deși medicii au selectat aleator un 

număr de copii, în conformitate cu indicațiile metodolgice privind vârsta, nu de fiecare 

dată s-au prezentat toţi cei care au fost identificaţi pentru eşantion (în special în mediul 

urban). 
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În final, în cadrul cercetării a fost investigat un număr de 2117 copii din 16  judeţe, 

acoperind toate cele patru macroregiuni ale ţării. Dintre aceștia, 51% (1080) au provenit 

din mediul urban, iar 49% (1037) din rural. În ceea ce privește grupa de vârstă,  1002 

copii au fost în vârstă de 0-12 luni (47,3%) şi 1115 (52,7%) în vârstă de peste un an. 

 

Validarea eşantionului. 

Specificul cercetării – cu analize la nivelul diferitelor grupe de vârstă – a impus 

investigarea reprezentativităţii la nivelul diferitelor segmente, respectiv  asigurarea unui 

nivel cât mai scăzut al erorii de selecţie în ce priveşte populaţia analizată.  

Gradul de împrăştiere. Din punctul de vedere al calităţii unui eşantion, o concentrare 

mare a populaţiei pe un anumit segment ar putea pierde informaţii sau supraevalua unele 

dintre ele prin multiplicarea subiecţilor afectaţi de caracteristici similare, astfel încât este 

de preferat o împrăştiere cât mai bună în populaţia omogenă. Din perspectiva acestui 

deziderat, trebuie subliniat faptul că selecţia aleatoare a condus la o distribuţie a 

eşantionului în 16 dintre judeţele ţării, din toate regiunile de dezvoltare. În condiţiile 

derulării investigaţiei de teren pe macroregiuni şi medii de rezidenţă, cu focalizarea pe 

selectarea copiilor pe straturi de vârstă, a fost asigurat un bun grad de împrăştiere, cu 

reprezentativitate la nivelul fiecăruia dintre cele două categorii teritoriale, cu menţionea 

că reprezentativitatea zonală a fost abordată din perspectiva grupării judeţelor pe cele 

patru macroregiuni (Tabel 7). 

 

Tabel 7. Distribuția eșantionului (proiectat / realizat)pe macroregiuni și pe medii de 

rezidență 

 

Regiunea 

Eşantion 

proiectat 

(EP) 

Eşantion 

realizat 

(ER)  Mediu 

Eşantion 

proiectat 

(EP) 

Eşantion 

realizat 

(ER) 

Macro 

1 

Centru & 

V 411 447  urban 1060 1113 

Macro 

2 NE & SE 618 691  rural 895 1004 

Macro 

3 S & Buc 502 471  Total 1955 2117 

Macro 

4 

SV & 

Vest 424 508     

 Total 1955 2117     

 Chi
2
 

(7,82) p=0.0524 7,71  

Chi
2
  

(3,81) p=0.2945 1,11 
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Pe baza aplicării testului Chi-pătrat se constată că eşantionul realizat este reprezentativ 

atât în ce priveşte distribuţia pe macroregiuni de dezvoltare, cât şi pe medii de rezidenţă 

(pe fiecare categorie nivelul coeficientului Chi-pătrat rezultat este inferior valorii 

tabelare, neexistând diferențe semnificative statistic între eșantionul proiectat și cel 

realizat). 

In ce priveşte eroarea de selecţie, la nivelul întregului eşantion, aceasta este de 2,1%, 

însă specificul cercetării impune estimări la nivelul segmentelor ţintă, determinate în 

funcţie de volumul acestora (numărul de subiecţi). La nivelul segmentelor reprezentative, 

erorile de selecţie rezultate sunt relevate în tabelul 8. 

 

Tabelul 8. Eroarea de selecție pe total eșantion și pe subeșantioane 

 Criteriu  Variante criteriu Volum Eroare 

Total   2117 2,1% 

Macroregiunea1 Centru&NV 447 4,6% 

 Macroregiunea2 NE&SE 691 3,7% 

 Macroregiunea3 S-Munt&Buc 471 4,5% 

 Macroregiunea4 SV-Olt&Vest 508 4,3% 

Mediu Urban 1060 3,0% 

  Rural 895 3,3% 

Grupe 0-6 luni 388 5,0% 

  6-12luni 614 4,0% 

  0-12 luni 1002 3,1% 

  12-24 luni 1115 2,9% 

 

 

2.2.2. Variabile studiate 

Primele variabile de interes au fost reprezentate de criteriile de stratificare a eșantionului, 

respectiv de grupa de vârstă a copiilor (0-3 luni, 3-6 luni, 6-11 luni, 11-13 luni, 13-18 

luni, 18-23 luni, 23-25 luni), mediul de rezidență (urban, rural) și macroregiunea 

(1,2,3,4).  

La acestea s-au adăugat următoarele variabile – cheie, utilizate în ambele componente: 

genul copilului, vârsta mamei la nașterea copilului, rangul nașterii, etnia, nivelul de 

educație a mamei, statutul ocupațional, statutul socio-economic. 

 

Detalii privind variabilele cheie utilizate în analiza datelor. 

a. Genul copilului – s-au analizat diferențele unor parametri în funcție de gen. 

b. Vârsta mamei – a fost analizată pe grupe de vârstă cincinale între 15 și 39 de ani. 

Pentru mamele de 40 de ani și peste s-a constituit o singură grupă de vârstă.  
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c. Rangul nașterii – s-a studiat variația unor caracteristici la primul copil și la copiii de 

rang mare. 

d. Etnia – constituie o variabilă importantă în evaluarea practicilor alimentare. A fost 

consemnată prin autodeclarare.  

b. Nivelul de educaţie a mamei. Toate mamele au fost întrebate despre tipul ultimei 

şcoli absolvite. Pe baza declaraţiilor mamelor au fost construite 4 niveluri  educaţionale, 

respectiv: 1 = fără şcoală generală; 2 = cu şcoala generală terminată; 3 = cu studii medii 

(inclusiv postliceale); 4 = cu studii superioare.  

d. Statutul ocupaţional a fost definit pe baza declarațiilor mamelor în legatură cu 

încadrarea într-un loc de muncă la momentul anchetei. Au fost delimitate trei categorii: 

mame având serviciu, dar care nu lucrează pentru că sunt în concediu pentru îngrijirea 

copilului; mame care lucrează/şi-au reluat serviciul; mame care nu au serviciu. 

e. Statutul socio-economic al familiei  a fost construit pe baza posesiei unor bunuri şi a 

accesului la anumite servicii. În funcție de numărul bunurilor şi serviciilor  existente s-au 

creat trei niveluri:  

1. nivelul socio-economic scăzut = posesia a cel mult 4 bunuri/servicii,  

2. nivelul socio-economic mediu = pentru posesia a cel puțin 5 şi cel mult 8 

bunuri/servicii;  

3. nivelul socio-economic ridicat = posesia a cel puţin 9 bunuri/servicii.  

Aceste variabile nu au fost singurele utilizate în analiză. Pentru relevanţa unor indicatori 

au fost introduse şi alte caracteristici de interes, care vor fi prezentate pe parcursul 

expunerii rezultatelor.  

Ulterior au fost stabilite variabilele specifice pe componente. 

 

Componenta 1 

Variabile urmărite în această componentă, grupate în funcție de obiectivele urmărite, sunt 

prezentate sintetic în tabelul 9. 

 

Tabelul nr. 9. Variabile cercetate în Componenta 1, pe obiective 

Obiectiv Lista de variabile 

 

1.1.Evaluarea statusului nutriţional al copilului 0-24 luni 

Realizarea de măsurători antropometrice - Greutatea 

- Talia  

- Greutatea la naștere 

Calculul unor indicatori specifici 

standardizați.  

- HA 

- WA 

- WH 
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1.2. Evaluarea  implementării unor subprograme naționale de sănătate vizând 

sănătatea mamei și a copilului: 

Profilaxia anemiei feriprive la sugar - determinarea hemoglobinei sanguine; 

- practicile de administrare profilactică a 

preparatelor de fier la sugar; 

Profilaxia rahitismului carenţial al copilului - practicile de administrare a vitaminei D în 

profilaxia rahitismului la copilul mic; 

Profilaxia distrofiei la copii cu vârsta 

cuprinsă între 0-12 luni, care nu 

beneficiază de lapte matern, prin 

administrarea de lapte praf 

- acest subprogram nu a fost abordat 

specific; 

Profilaxia anemie feriprive la gravidǎ - determinarea hemoglobinei sanguine la 

femeia gravidă;  

 - practicile de suplimentare cu fier;  

- practicile de suplimentare cu acid folic;  

Creşterea accesului, a calitǎţii şi a eficienţei 

serviciilor medicale specifice pentru 

gravidǎ şi lǎuză  

- evaluarea distribuției caietului gravidei. 

 

Detalii privind variabilele utilizate în Componenta 1 

Greutatea la naştere a fost înregistrată pe baza consultării fişei copilului din cabinetul 

medicului de familie.  

Statusul creşterii a fost evaluat pe baza unor determinări antropometrice, respectiv 

greutatea şi talia, urmată de calcularea a trei indicatori recomandaţi de OMS şi CDC 

pentru evaluarea statusului nutriţional: greutatea pentru talie (WH – weight for height), 

talia pentru vârstă (HA – height for age), greutatea pentru vârstă (WA-weight for age). 

Indicatorii antropometrici anterior mentionaţi au fost evaluaţi prin scorul Z şi prin 

prevalenţa copiilor situaţi sub -2DS și peste + 2DS faţă de media populaţiei de referinţă. 

Detalii privind modul de construcție și de interpretare au fost dezvoltate în lucrarea 

”Statusul nutrițional al copiilor în vârstă de până la 5 ani”, iar extrase se regăsesc în 

anexa 1. 

Anemia a fost evaluată prin determinarea valorii hemoglobinei sanguine prin metoda 

Hemo Cu. La copil şi la femeia gravidă în ultimul trimestru de sarcină au fost considerate 

valori normale cele egale şi peste 11g/dl.  

Profilaxia cu fier şi vitamina D la copil  – a fost apreciată prin: stabilirea  alocării de 

suplimente cu fier şi vitamina D, conform protocolului recomandat de IOMC, a 

complianţei faţă  de tratament  şi a dificultăţilor întîmpinate de  medicii de familie în 

implementarea programului. 
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Profilaxia cu fier la femeia gravidă a fost evaluată pe baza respectării protocolului de 

prevenire a anemiei în sarcină. 

 

Componenta 2 

Variabilele utilizate în componenta 2 au urmărit indicatorii de evaluare a nutriţiei copiilor 

sub 2 ani, menționați în documentul final al Conferintei mondiale de consens a 

Organizatiei Mondiale a Sănătății. Acest document, adoptat  în noiembrie 2007, 

recomandă 8 indicatori cheie şi 7 indicatori opţionali pentru studiile de evaluare 

epidemiologică a practicilor de nutriţie a copiilor sub 5 ani, precum şi metodologiile 

pentru măsurarea lor. 

În studiul de față s-au preluat indicatorii internaționali antemenționați, considerați ca fiind 

cei mai adecvaţi pentru:  

(1) studii de evaluare la nivel naţional şi regional având ca scop evidenţierea unor 

tendinţe sau comparaţii în timp; 

(2) studii  ţintite având ca scop identificarea unor populații la risc, a unor intervenţii 

ţintite destinate acestora, sau pentru adoptarea unor decizii politice pentru alocări de 

resurse; 

3)studii de monitorizare şi evaluare a unor progrese în atingerea unor obiective sau de 

evaluare a impactului unor intervenţii. 

Criteriile utilizate pentru definirea unor practici de hrănire sunt prezentate în tabelul 10. 

 

Tabelul 10. Criteriile pentru definirea unor practici de hrănire 

Practica 

alimentara 

Sugarul poate 

primi numai:  

Sugarul  poate primi 

adițional: 

Sugarul nu 

poate primi : 

 

Alăptare exclusivă 

Lapte matern 

(inclusiv provenit de 

la o doică) 

Soluţii de rehidratare 

orală, tablete, siropuri 

(vitamine, minerale, 

medicamente) 

 

Orice altceva 

Alăptare 

predominantă 

 

Lapte 

matern,(inclusiv de 

la doică) ca sursă 

predominantă  de    

alimentaţie  

Anumite lichide (apă şi 

băuturi bazate pe apă, 

sucuri de fructe), lichide 

ritualice şi soluţii de 

rehidratare orală, tablete 

sau siropuri (vitamine, 

minerale, medicamente) 

Nici un fel de 

lapte ne-uman, 

sau alimente  

fluide 
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Alimentatie 

complementară 

 

Lapte matern 

(inclusiv provenit de 

la o doică) şi 

alimente solide şi 

semi-solide 

Orice mâncare sau 

lichide inclusiv lapte 

nematern sau lapte 

formulţ 

Nu se aplică 

Alăptare 

 

Lapte matern 

(inclusiv lapte de la 

doică) 

Orice mâncare sau 

lichide inclusiv lapte 

nematern sau lapte 

formulă 

Nu se aplică 

Hranire cu 

biberonul 

 

Orice lichid 

(inclusiv lapte 

matern) sau 

alimente  semi-

solide date cu 

biberon / tetină 

Orice mâncare sau 

lichide inclusiv lapte 

nematern sau lapte 

formulă 

Nu se aplică 

 

Indicatorii cheie și indicatorii opționali stabiliți prin consens la nivel internațional  sunt 

prezentați în tabelele 11, 12.  

Toţi indicatorii cheie şi o parte din cei opţionali au fost utilizaţi pentru analiza datelor 

acestui studiu. 

 

Tabelul 11. Indicatorii cheie urmăriți în componenta 2 

Nr. 

crt 

Denumire 

indicator 

Definiție indicator Mențiuni 

1. Iniţierea 

timpurie a 

alăptării 

Procentul copiilor 

născuți în urmă cu 

23,9 luni,  puși la sân 

în prima jumatate de 

oră de viaţă 

Se recomandă ca indicatorul să fie 

defalcat pentru copii născuţi în urmă 

cu 11,9 luni şi copii născuţi între 12 

şi 23,9 luni 

2. Rata alaptarii 

exclusive la 

copiii in varsta 

de pana la 6 luni 

Procentul copiilor cu 

vârsta cuprinsă între 

0 - < 6 luni (0-182 

zile) care sunt 

alimentaţi exclusiv la 

sân 

Un copil este considerat ca fiind 

alăptat exclusiv  la sân dacă înafara 

de sân nu mai primeste niciun fel de 

alte lichide sau solide cu excepţia  

unor vitamine, suplimente minerale 

sau medicamente. Acest indicator şi, 

de altfel toate care urmează  se 

bazează pe evocarea  a ceea ce a 

mâncat copilului în precedenta 

zi/ultimele 24 de ore 
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3. Rata alăptării 

continuate la un 

an 

Procentul copiilor 12-

15, 9 luni care sunt 

alăptaţi 

 

4. Introducerea 

alimentelor 

solide şi 

semisolide 

 

Proporţia copiilor în 

vârstă de 6-8,9 luni 

care primesc alimente 

solide semi-solide sau 

moi. 

 

5. Dieta minimum 

diversificată 

 

Proporţia copiilor 

care primesc alimente 

din 4 sau mai multe 

grupe alimentare. 

 

Aceste grupe sunt: 1).cereale, 

rădăcinoase, tuberculi; 2) legume, 

nuci; 3) produse lactate( lapte, iaurt, 

brânză); 4) carne, peşte, ficat de 

pasăre /carne de la alte organe;5) 

ouă; 6) legume şi fructe bogate în 

vitamina A; 7) alte fructe şi legume; 

6. Frecvenţa 

minimumă a 

meselor 

Procentul copiilor 

alăptaţi si nealăptaţi 

cu vârsta cuprinsă 

între 6-23,9 luni care 

primesc alimente 

solide semi-solide sau 

moi, de un anumit 

număr de ori ( diferit 

în functie de vârstă), 

calculate pentru ziua 

precedentă 

Nr. minimum de mese este definit 

ca: 

 2  mese pentru copilul alăptat 

aparţinând la segmental de vârstă 

6-8,9 luni 

 3 mese pentru copilul alăptat 

aparţinând la segmental de vârstă 

9- 23,9 luni 

 4 mese pentru copilul ne- alăptat 

aparţinând la segmentul de vârstă 

9- 23,9 luni 

“Masa” include şi gustările. 

7 Dieta 

minimumală 

acceptată 

reprezintă proporţia 

copiilor, 6-23,9 luni, 

care au simultan o 

dietă minimum 

aceptată şi o 

frcevenţă minimumă 

de mese 

Este o combinaţia a indicatorilor 5 şi 

6 

8 Consumul de 

alimente bogate 

în fier sau 

fortificate cu fier 

Proporţia copiilor 

având vârsta de 6-

23,9 luni care 

primesc alimenente 

alimente bogate în 

fier sau fortificate cu 

fier. 
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Tabelul 12. Indicatorii opționali urmăriți în componenta 2 

 

Nr. 

crt. 

Denumire indicator Definiție indicator 

1. Rata copiilor alăptaţi Proporţia copiilor născuţi în ultimele 23,9 luni 

alăptaţi vreodată 

2. Alăptarea continuată la 

2 ani 

Proporţia copiilor în vârstă de 20-23,9 luni alăptaţi. 

3. Alăptarea adaptată la 

vârstă 

Proporţia copiilor în vârstă de 0-23,9 luni alăptaţi 

corespunzator pentru vărsta pe care o au. 

4. Alăptarea 

predominantă pentru 

copii sub 6 luni 

Proporţia copiilor în vârstă de 0-5,9 luni care sunt 

alăptaţi predominant. 

5. Durata mediană a 

alăptarii pentru copiii 

0-23,9 luni.  

 

6. Proporţia copiilor 0-

23,9 luni hrăniti cu 

biberonul 

 

7. Frecvenţa meselor de 

lapte pentru copiii 

nealăptaţi. 

Proporţia copiilor nealăptaţi din grupa de vârstă 6-

23,9 luni, care primesc cel putin două mese de lapte . 

 

 

Alte caracteristici urmărite în componenta 2, care se constituie în potenţiali factori de 

influenţă asupra dezvoltării copilului, au fost reprezentate de prezența fumatului la mamă 

și de tipul maternităţii în care s-a născut copilul, cu distincţie între maternitățile de tip 

“Spitale prietene ale copilului” versus alte maternităţi. 

 

2.2.3. Instrumente de lucru 

 

În cadrul studiului au fost folosite următoarele instrumente de lucru: 

1. Un chestionar adresat părinţilor (anexa 1a), care a cuprins întrebări referitoare 

la: utilizarea consultației prenatale şi a profilaxei cu fier în timpul sarcinii; 

initierea alăptării; educaţia pentru alăptare pe durata sarcinii și în maternnitate; 

practicile de alăptare; practicile de diversificare, profilaxia cu fier şi vitamina D şi 

expunerea maternă la anumiți factori de risc (fumat, consum de alcool);  

2. O fişă de studiu pentru gravidă, care include un chestionar şi valoarea 

hemoglobinei (anexa 1b); 

3. O scrisoarea adresată părinţilor pentru obţinerea acordului informat (anexa 1c); 
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4. Un ghid de interviu cu medicii de familie; 

5. Instrucţiuni asupra metodologiei de culegere a datelor. 

Pentru culegerea informaţiilor antropometrice au fost folosite echipamentele existente în 

cabinetele medicilor de familie. 

Măsurarea valorii hemoglobinei s-a facut cu ajutorul hemoglobinometrului standardizat şi 

etalonat înaintea fiecărei serii de măsurători. 

Instrumentele de studiu au fost pretestate pe un număr de 80 de mame, provenite din 

Bucureşti şi din zonele rurale limitrofe și ajustate pe baza rezultatelor pretestării. 

 

2.2.4. Culegerea datelor 

Culegerea datelor s-a desfășurat în perioada iulie – noiembrie 2010 și a fost realizată de 

către o echipă alcătuită din două sau trei persoane (număr adaptat mărimii eşantionului). 

Dat fiind faptul că la copiii de peste 6 luni se recolta și o probă de sânge pentru 

determinarea hemoglobinei, echipa avea obligatoriu în componenţa sa un medic sau un 

asistent medical. 

Chestionarele au fost administrate prin interviu direct, realizat de operatori.  

Personalul implicat în studiu a fost instruit în cadrul a două ateliere de lucru, organizate 

în IOMC. Fiecare etapă de instruire a oferit informaţii teoretice și practice privind 

determinările antropometrice şi recoltarea hemoglobinei cu ajutorul 

hemoglobinometrelor. 

Activitatea de teren a fost desfășurată în cabinetul medicului de familie pentru grupul de 

copii, și respectiv în maternitate şi în cabinetul medicului de familie pentru gravide. 

Aceasta a fost supervizată de către cei doi coordonatori ai studiului, pentru evaluarea 

corectitudinii administrării chestionarului şi a efectuării măsurătorilor antropometrice. 

Pentru introducerea şi prelucrarea datelor s-au utilizat programele Excel, Epi info, 

SPSS. Datele au fost introduse de doi operatori, instruiți în prealabil de expertul 

statistician. După constituirea bazei de date s-a realizat controlul logic, eliminarea 

erorilor şi validarea datelor. 

In cazul întrebarilor deschise, referitoare la alimentele consumate de copii în ultimele 24 

de ore, s-a procedat la închiderea lor, utilizând criteriile care definesc indicatorii de 

evaluare a practicilor nutriționale la copiii din grupul ţintă.   

Cerinţele etice ale cercetărilor pe subiecti umani au fost respectate. 

Toate mamele au fost informate asupra obiectivelor, scopurilor şi procedurilor cercetării 

şi înaintea oricărei activităţi de culegere a datelor li s-a cerut acordul scris. 
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CAPITOLUL 3. CARACTERISTICI GENERALE ALE 

EȘANTIONULUI (INDICATORI DE STARE ȘI DE CONTEXT) 

 

În analiza caracteristicilor personale ale eșantionului s-au urmărit distinct grupurile țintă 

(copii și respectiv mame) și schimbările în raport cu eşantionul precedent (2004).  

 

3.1. Caracteristici personale ale copiilor 

Distribuţia de gen a indicat o suprareprezentare a copiilor de gen masculin (52,4%), față 

de 50,3% în precedentul studiu (Tabel 13). 

Distribuția pe medii de rezidență a relevat că ponderea copiilor din mediul urban a fost 

de 52,6 %, în crestere cu aproape 2%, față de studiul precedent, unde distribuţia copiilor 

era aproape egală pe medii de rezidență  

 

Tabel 13. Distribuţia copiilor în funcţie de gen şi mediul de rezidență 

Nr, Gen Urban Rural Total Urban Rural Total 

nr % 

1 Masculin 586 523 1109 52,7% 52,1% 52,4% 

2 Feminin 527 481 1008 47,3% 47,9% 47,6% 

 Total 1113 1004 2117 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Greutatea la naștere 

Greutatea medie la naştere în 2009-2010 a fost de 3234 g, în creştere cu 34 de grame faţă 

de studiul din 2004 (3200g). Cu toate acestea, se menține încă o diferenţă de 170g în 

minus faţă de media europeană (3400g). Este de menționat faptul că în ultimii 25 de ani, 

greutatea medie la naştere în România a staţionat.  

Ponderea copiilor cu greutate mică la naştere a crescut, de la 8,5% în 2004 la 9,3%, în 

2010, iar creșterea s-a realizat pe seama creșterii numărului de copii prematuri şi nu a  

celor dismaturi  

 

Rangul copiilor.  

Puţin peste 50% dintre copii au fost de rangul 1, cu diferenţe între urban şi rural. 

Ponderea familiilor cu mai mult de 2 copii a fost de 19,4% în mediul rural, față de numai 

7,7% în urban (Tabel 14). Distribuţia copiilor în funcție de rang este foarte apropiată de 

eşantionul din 2004  

 

Tabel 14. Distribuţii după rangul copilului 
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Rang 

Urban Rural Total Urban Rural Total 

nr. nr. nr. % % % 

Primul copil 669 456 1125 60,7% 45,9% 53,7% 

Al doilea 348 346 694 31,6% 34,8% 33,1% 

Al treilea 61 105 166 5,5% 10,6% 7,9% 

Peste trei 24 87 111 2,2% 8,8% 5,3% 

Total 1102 994 2096 100,0% 100,0% 100,0% 

Total copii care 

au  fraţi 

433 538 971 39,3% 54,1% 46,3% 

 

 

 

 

3.2. Caracteristici personale ale mamelor 

Vârsta mamei 

Vârsta cea mai scăzută a mamei a fost de 15 ani, în ambele medii, iar cea maximumă de, 

43 de ani în urban și de 53 de ani, în mediul rural. Se remarcă, de asemenea, că 

diferențele de vârste medii şi mediane între cele două medii sunt de cel puțin 3 ani (Tabel 

15). 

 

Tabel 15. Caracteristici privind vârsta mamelor (la momentul realizării 

interviurilor) 

Parametru 

Total eşantion 

Mame ale copiilor de  0-12 

luni 

Urban Rural Total Urban Rural Total 

Nr.respondenţi 1049 923 1972 504 438 942 

Vârsta minimumă 15 15 15 16 15 15 

Vârsta 

maximumă 43 53 53 43 42 49 

Vârsta medie 29,1 26,8 28,1 28,9 26,2 27,7 

Vârsta mediană 29,0 26,0 28,0 29,0 25,0 27,0 

Dev.standard 5,3 6,0 5,8 5,3 6,1 5,9 

Coef.variabilitate 18,3% 22,5% 20,6% 18,3% 23,4% 21,2% 
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Ponderea mamelor adolescente (15-19 ani) a fost de 3 ori mai mare în mediul rural. De 

asemenea, ponderea mamelor din grupa  de vârstă 20 – 24 ani a fost mai mare în mediul 

rural faţă de urban (Figurile 2 si 3). 

 

Figura 2                                                               Figura 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivelul de educaţie al mamelor  

S-au identificat schimbări importante faţă de studiul precedent. Chiar dacă nu avem 

acelaşi criteriu de împărţire a nivelului de şcolarizare, se constată o creștere a mamelor 

care au cel mult școala generală terminată (nivel actual 1 și 2) la 49%, față de 35% 

(2005), în detrimentul mamelor cu studii medii și superioare. Atrage atenţia ponderea 

foarte mare a mamelor fără şcoală generală în mediul rural (16,5%). Mamele cu studii 

superioare au reprezentat în medie 13,1%, cu o variație foarte mare pe medii de rezidenţă, 

(20,6% în urban şi 4,5% în rural) (Figura 4 şi Figura 5). 

Figura 4                                                                          Figura 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structura esantionului copiilor din 

URBAN, in functie de grupa de varsta a 

mamei

3,2%

16,7%

32,6%

31,8%

12,1%

3,5%

15-19 ani

20-24 ani

25-29 ani

30-34 ani

35-39 ani

Peste 39 ani

Structura esantionului copiilor din 

RURAL in functie de grupa de varsta a 

mamei

9,8%

29,9%

28,2%

20,3%

9,4% 2,5%

15-19 ani

20-24 ani

25-29 ani

30-34 ani

35-39 ani

Peste 39 ani

Structura esantionului copiilor din URBAN, 

in functie de nivelul de studii al mamei

4,4%

24,9%

50,0%

20,6%
Fără sc.generala

Şc.generala

Studii medii

Studii superioare

Structura esantionului copiilor din RURAL, 

in functie de nivelul de studii al mamei

16,5%

55,7%

23,3%

4,5%

Fără sc.generala

Şc.generala

Studii medii

Studii superioare



Raport final  63 
 

Starea civilă 

În studiul de față s-a găsit o prevalenţa mică a uniunilor consensuale (7,4%), fără 

diferențe pe medii de rezidență; în alte studii similare, prevalența este în general mai 

mare, de peste 25% (Tabelul 16). 

 

Tabel 16. Distribuţia în funcţie de starea civilă a mamei 

Variantă Urban Rural Total Urban Rural Total 

nr nr nr % % % 

căsătorită 1014 911 1925 91,8% 92,8% 92,3% 

uniune consensuală 85 69 154 7,7% 7,0% 7,4% 

divorțată/ separată/ 

văduvă 

3 1 4 0,3% 0,1% 0,2% 

celibatară 2 1 3 0,2% 0,1% 0,1% 

Total 1104 982 2086 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Etnia 

Distribuţia populaţiei după etnie arată o suprapunere a populaţiei de mame cu cea a 

populaţiei rezultate din recensăminte. Faţă de studiul din 2005, ponderea mamelor care  

s-au declarat de etnie roma a crescut cu 2 puncte procentuale, de la 6,4 la 8,3. % (Tabel 

17). Subliniem faptul că etnia a fost declarativă. 

 

Tabel 17. Distribuţia în funcţie de apartenența etnică a mamei 

Etnia declarată Urban Rural Total Urban Rural Total 

nr nr nr % % % 

română 947 769 1716 86,9% 78,2% 82,8% 

maghiară 93 65 158 8,5% 6,6% 7,6% 

rroma 40 132 172 3,7% 13,4% 8,3% 

altele 10 17 27 0,9% 1,7% 1,3% 

Total 1090 983 2073 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Nivelul socio-economic al mamelor, construit pe baza posesiei de bunuri/servicii, a 

relevat că distribuţia nu urmează o curbă normală, ponderea populaţiei cu un nivel socio-

economic scăzut fiind de 15%, iar a populaţiei cu nivel socio-economic ridicat de 37% 

(Tabelul 18). Comparativ cu alte studii care au evaluat acest indicator, după aceeaşi 
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metodologie, rezultatele obţinute au fost similare. Se remarcă diferențe majore de nivel 

socio-economic pe medii de rezidență (p<0,000001). Astfel, mamele cu nivelul socio-

economic scăzut au o pondere de 5 ori mai mare în mediul rural, comparativ cu urbanul, 

iar cele cu nivel socio-economic ridicat o pondere de trei ori mai mică.  

 

Tabel 18. Distribuţia mamelor în funcţie de nivelul socio-economic al gospodăriei  

Nivel socio-economic Urban Rural Total Urban Rural Total 

nr nr nr % % % 

Nivel scăzut 56 258 314 5,1% 26,3% 15,0% 

Nivel mediu 428 572 1000 38,7% 58,4% 47,9% 

Nivel ridicat 623 150 773 56,3% 15,3% 37,0% 

Total 1107 980 2087 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Statutul ocupaţional  

52,% dintre mame erau încadrate în muncă iar 48 % nu. Dintre mamele încadrate în 

muncă, 87% erau în concediu pentru îngrijirea copilului, iar 13% își reluaseră activitatea 

profesională. Ponderea femeilor din mediul rural care aveau serviciu nu depășea 30%, în 

timp ce, în mediul urban, ponderea acestora ajungea la 70%.( Tabelul 19). 

 

Tabel 19. Distribuția mamelor în funcție de statutul ocupational  

Statut ocupațional Urban Rural Total Urban Rural Total 

nr nr nr % % % 

Are serviciu, si-a reluat 

activitatea 

110 41 151 9,9% 4,1% 7,1% 

Are serviciu , dar este în 

concediu pt creștere copil 

677 269 946 60,8% 26,8% 44,7% 

Nu are serviciu 319 681 1000 28,7% 67,8% 47,2% 

NonR 7 13 20 0,6% 1,3% 0,9% 

Total 1113 1004 2117 100,0% 100,0% 100,0% 
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Comportamente la risc 

Ponderea mamelor care s-au declarat fumătoare a fost de 27%, în creştere faţă de studiile 

precedente, ușor mai crescută în mediul urban (p=0,04) (Tabel 20). 

 

Tabel 20. Ponderea copiilor cu mame fumătoare  

Comportament 

față de fumat 

Urban Rural Total Urban Rural Total 

nr nr nr % % % 

Mamă fumatoare 306 233 539 28,9% 24,9% 27,0% 

Mamă 

nefumatoare 

754 704 1458 71,1% 75,1% 73,0% 

Total 1060 937 1997 100,0% 100,0% 100,0% 
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COMPONENTA 1 - REZULTATE 
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CAPITOLUL 4. CREȘTEREA ȘI DEZVOLTAREA 

Obiectiv general: Evaluarea statusului nutriţional al copilului 0-24 luni prin 

măsurători  antropometrice şi calcularea unor indicatori specifici standardizaţi. 

 

 

4.1. Statusul nutrițional 

Statusul nutrițional a fost evaluat prin indicatorii OMS greutate pentru talie, talie pentru 

vârstă și greutate pentru vârstă (anexa 1). 

 

4.1. 1. Greutatea pentru talie (WHZ) 

Pentru acest indicator a fost analizată prevalența greutății mici și respectiv a greutății 

mari pentru talie. 

 Greutatea mică pentru talie 

Prevalenţa:  

Prevalența greutăţii mici pentru talie a fost de 10,4%  în anul 2010, net superioară celei 

constatate în  anul 2004 (4,4%), fapt ce indică un deficit nutrițional sever, într-un mediu 

economic sau/şi educaţional precar, cât şi posibile efecte devastatoare pe termen mediu şi 

lung asupra sănătăţii copilului (Figura 6).      

 

Figura 6 

 

Afirmațiile anterioare sunt susţinute şi de procentul de copii cu vârste de 0-24 luni care 

au o greutate pentru talie sub 3 DS (4,4%), situaţie de asemenea defavorabilă, în 
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comparaţie cu cea  din anul 1991, când prevalenţa copiilor cu greutate pentru talie sub 3 

DS  a fost foarte scăzută. 

Vârsta 

S-a constatat apariţia precoce, la 0-6 luni, a unei prevalenţe crescute a copiilor cu greutate 

pentru talie sub -2DS (10,8%). Această situație este îngrijorătoare prin comparație cu 

anul 2004, când prevalența era de 2,6%. Fenomenul poate fi asociat cu greşeli alimentare 

frecvent întâlnite în primele luni de viaţă, cu introducerea precoce a alimentelor solide, 

uneori chiar din prima lună de viaţă, sau cu prepararea neadecvată a laptelui, în cazul 

hrănirii cu lapte formulă. La vârsta de  6-12 luni, prevalenţa copiilor situați sub -2DS 

scade la 9,5%, posibil ca urmare a introducerii alimentaţiei complementare, care asigură 

un surplus energetic. Prevalența mai crescută în mediul urban faţă de rural (10%, 

respectiv 9%), nu este semnificativă statistic (p=0,9). Cu toate acestea, copiii din mediul 

urban pot fi mai expuși la anumiți factori de risc, precum: înţărcarera precoce, folosirea 

formulelor de lapte în loc de lapte de mamă, expunerea mai mare la infecţii, într-un 

mediu poluat.  

La vârsta de 12 - 24 luni asistăm la o nouă creştere a prevalenţei, la 10,4%, mai accentuat 

în mediul rural. Această situaţie vine să sublinieze existența unor deficienţe nutriţionale  

de macro şi micronutrienţi, posibil legate de un mediu socio-economic precar, care îşi 

pune amprenta asupra alimentaţiei copilului după 1 an şi implicit asupra creşterii şi 

dezvoltării (Figura 7).  

Figura 7 

 

 

 

Figurile 8a-c prezintă distribuția WH pentru cele trei grupe de vârstă. 
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Figurile 8a-c 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Grafic 4. 
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Mediul de rezidenţă  

Nu au existat diferenţe semnificative statistic în prevalenţa greutăţii mici pentru talie pe 

medii de rezidență, fapt constatat şi în studiile anterioare.  

Genul  

Ponderea mai mare a greutăţii mici pentru talie la fete (11%), faţă de băieţi (9,8%) - 

situaţie inversă faţă de cea constatată în studiul din anul 2005 - nu a fost semnificativă 

statistic (p=0,348).  

Rolul factorului socio-economic este probat la toate grupele de vârstă de prevalenţa mai 

mare a unor valori scăzute ale indicatorului WH la copiii proveniţi din mame cu un nivel 

educaţional scăzut şi la copii de rang mare. Considerăm că afectarea greutăţii pentru talie 

poate apărea fie în contextul unui acces limitat la resurse alimentare (în special în 

procesul de diversificare a alimentaţie), fie prin deficienţe în informare, sau datorită 

pauperizării  populaţiei. 

 

Greutate mare pentru talie 

Greutatea mare pentru talie indică un exces alimentar cantitativ sau calitativ, care 

predispune la obezitate și la un risc crescut pentru complicații metabolice și 

cardiovasculare în viața de adult.  

Prevalenta greutății mari pentru talie a fost mai mare comparativ cu anul 2004 (5,4%, față 

de 4,2%) și net superioară celei a populației de referință. Ea a crescut progresiv cu etapa 

de vârstă a copilului, fiind mai scăzută la copiii în vârstă de 0-6 luni, față de cei de 12-24 

luni, fapt ce indică rolul calității alimentației complementare în etiopatogeneza 

surplusului ponderal. 

Ponderea greutății mari pentru talie nu a fost influențată de sexul copilului, sau de mediul 

de rezidență (mai crescută în rural față de urban, dar fără semnificație statistică). 

In ceea ce privește asocierea dintre greutatea mare penru talie și rangul copilului, s-a 

observat o prevalență crescută a greutății mari pentru talie în special la copii de rang 1, 

ceea ce pune în discuție supralimentarea frecventă a primului copil, sau a unui copil unic. 

 

 

4.1.2. Talia pentru vârstă (HA) 

Prevalenţa 

 5,5% dintre copiii incluși în studiu au avut HA sub -2 DS, ceea ce ne înscrie în limitele 

deficitului uşor, cu o scădere minimă faţă de prevalența înregistrată în anul 2004 (6,1%). 
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Vârsta 

Distribuția HAZ pe grupe de vârstă se prezintă în figurile 9a-c. La vârsta de 0-12 luni în 

prezent se înregistrează o scădere nesemnificativă a prevalenţei copiilor cu înălţime 

pentru vârstă sub – 2 DS, însă cu menţinerea aceleiaşi ponderi a copiilor situați sub – 3 

DS (1,6%).  

 

Genul 

La toate grupele de vârstă se menţine prevalenţa mai crescută a taliei mici pentru vârstă la 

fete, fapt relevat şi de studiile anterioare. 

 

Mediu de provenienţă 

Talia mică pentru vârstă are o pondere mai mare în mediul rural, la copiii de rang crescut 

şi la cei provenind din mame cu un nivel scăzut de educație. Aceşti factori caracterizează 

un nivel socio-economic scăzut, ce creşte riscul pentru deficienţe nutriţionale și de 

îmbolnăviri frecvente.  

Analiza comparativă a indicatorilor WHZ şi  HAZ  relevă discrepanţă dintre aceşti doi 

indicatori, cu un WHZ mult crescut faţă de anul 2004 şi HAZ cu un nivel asemănător, 

fapt ce denotă că expunerile la factorii de risc pentru deficitul nutriţional nu sunt de 

durată, ci au apărut în mod acut. 

 

 

4.1.3. Greutatea pentru vârstă (WAZ) 

Prevalenţa 

În studiul nostru prevalenţa medie a greutăţii mici pentru vârstă a fost de 8,8%, 

superioară populaţiei de referinţă, dar şi rezultatelor din studiile anterioare (Figura 10). 

 

Vârsta 

Greutatea mică pentru vârstă s-a constat la toate etapele de vârstă, crescând progresiv de 

la 0-6 luni (4,3%) la 12-24 luni (11,1%) (Figura 11). Distribuția indicatorului la fiecare 

grupă de vârstă se prezintă în figurile 12 a-c.  

 

Genul 

Există o prevalenţă uşor crecută a WAZ mici la băieţi faţă de fete. 
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Figurile 9a-c 
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Figura 10 

 

                             

Figura  11 

 

 Mediul de provenienţă 

Analiza globală a eșantionului nu relevă diferenţe semnificative în funcţie de mediu. 

Aceeaşi situaţie o întâlnim și pe grupe de vârstă, în afară de vârsta 12-24 luni, la care 

ponderea copiilor cu WAZ scăzut este semnificativ mai mare în mediul rural, faţă de 

mediul urban. În această etapă de vârstă, valorile se înscriu  în limitele  deficitul mediu, 

depăşind limita deficitului uşor, întâlnită la celelalte grupe de vârstă. Acest fapt poate fi 

asociat cu impactul condiţiilor de viaţă precare asupra alimentaţiei la copilul de peste 12 

luni, când diversificarea alimentaţiei are un rol important în asigurarea unei creşteri  

armonioase. Precaritatea condiţiilor de viaţă este probabil răspunzătoare şi de prevalenţă 

mai mare a greutății mici pentru vârstă la copiii de rang mare şi la cei proveniţi din 

familii cu mame cu un nivel scăzut de educaţie. Distribuția indicatorilor antropometrici în 

valori standardizate se prezintă în figurile 13 a-d (Detalii în anexa 2). 
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  Figurile 12 a-c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

Grafic 15. 

 

 

 

 

Figura 13° 
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Figura 13a 
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Figura 13c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13d. 
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4.1.4. Concluzii şi recomandări privind statusul nutrițional 

Concluzii 

Faţă de studiile anterioare, cel mai afectat indicator antropometric este greutatea pentru 

talie, care a fost afectată în ambele extreme. Astfel, prevalenţa greutăţii mici pentru talie, 

de 10,4%, a depăşit-o pe cea înregistrată în studiile precedente şi, pentru prima dată, 

situează România în intervalul deficitului sever. Situaţia actuală este net inferioară atât 

faţă de cea semnalată în anul 2004 (deficit uşor), cât și de cea existentă în PNSN și în 

anul 1991 (valori inferioare populației de referință). Considerăm că această situaţie este 

deosebit de îngrijorătoare, fiind un semnal de alarmă asupra creșterii ulterioare a 

morbidităţii şi a mortalităţii infantile. 

Această prevalenţă în creştere a greutăţii mici pentru talie presupune o problemă de 

deficienţe nutriţionale acute, posibil la nivelul populaţiei defavorizate, datorită lipsei 

resurselor sau a unor lacune informaţionale extreme. 

Pe de altă parte, prevalența greutății mari pentru talie a fost mai ridicată comparativ cu 

anul 2004 și net superioară celei a populației de referință, crescând progresiv cu etapa de 

vârstă a copilului și fiind mai mare la copiii de rang 1 

Talia pentru vârstă s-a înscris în limitele deficitului ușor, fiind mai evidentă în mediul 

rural, la copiii de rang crescut şi la cei provenind din mame cu nivel scăzut de educație. 

Discrepanța dintre situația greutății mici pentru talie și a taliei mici pentru vârstă 

evidențiază că afectările prezente ale creșterii sunt atribuibile unor situații acute și nu 

există încă o afectare pe termen lung a statusului de creștere. 

Greutate pentru vârstă s-a înscris în limita deficitului mediu, fiind mai mare decât în 

2004. Pentru vârsta de 12-24 luni, acest parametru s-a situat peste limita deficitului mediu 

și a înregistrat o creştere semnificativă faţă de rezultatele studiilor anterioare, ceea ce  

ridică suspiciunea intervenției unor deficienţe nutriţionale atribuibile în mare parte 

sărăciei (familii numeroase, mame cu un nivel educaţional scăzut).  

 

Recomandări 

Deficitul sever, înregistrat la indicatorul greutate pentru înalţime, pune problema 

înfometării acute sau unor deficinţe de informare nutriţională extreme, ceea ce impune 

identificarea nevoilor şi implementarea unor măsuri centrate pe nevoile specifice 

copilului. 

În vederea combaterii malnutriţiei copilului se impune elaborarea de urgență a unei 

strategii care să amelioreze accesibilitatea la nevoile de bază pentru categoriile 

populaţionale defavorizate și dezvoltarea unor programe de sprijin al familiilor la risc de 

înfometare.  
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Este necesară identificarea şi implementarea operativă a unor intervenţii de urgență, 

având în vedere că malnutriţia reprezintă prima cauză de povară a bolii în populaţie, iar 

statusul  de creştere al copiilor este un factor predictiv pentru starea de sănătate. 

Este imperios necesară iniţierea unor acţiuni de educaţie nutriţională adresate întregii 

populaţii, cu mesaje clare şi adaptate înţelegerii diferitelor pături sociale. 

Se recomandă dezvoltarea unei cooperări intersectoriale (sănătate, servicii sociale, 

educaţie), pentru adoptarea unor măsuri sinergice, care să influenţeze în mod pozitiv 

creşterea şi dezvoltarea copilului și să creeze premise pentru îmbunătăţirea condiţiilor de 

alimentaţie în familii cu risc de malnutriţie. 

 

 

4.2. Greutatea la naştere 

Greutatea la naştere este unul dintre cei mai importanti indicatori ai sănătaţii mamei şi 

copilului. În literatura de specialitate este considerată un indicator de bază în stabilirea 

prognosticului vital şi de dezvoltare ulterioară a copilului. Studiile au arătat că 50% dintre 

decesele neonatale apar la copiii cu greutate mică la naştere. Greutatea mică la naştere 

este considerată un factor de risc în apariţia malnutriţiei, a infecţiilor recurente, a 

tulburărilor de creştere şi dezvoltare. De asemenea, studii recente consideră că greutatea 

mică la naştere poate sta la originea sindromului metabolic la adult. În studiul nostru, 

greutatea la naștere a fost analizată pe total eșantion și la copiii sub un an. 

 

4.2.1. Media și mediana 

Greutatea medie la naştere la copiii examinaţi în cadrul prezentului studiu a fost de 

3234,2g, similară cu cea înregistrată în Studiul de nutriţie IOMC 2005 (3200g) (Tabel 

21). La copiii sub un an, media a fost de 3193g. Această medie se menţine sub standardul 

internaţional de referinţă, de 3400g. În România, greutatea medie la naştere a fost 

constant, în ultimii 25 de ani, în jurul valorii de 3200g, cu 200g sub media din ţările 

Europei de Vest. Mediana a fost de 3290g. 

 

Tabel 21. Media și mediana greutății la naștere -  total eșantion și copii sub un an 

Indicator Total 0-12 luni 

Medie 3234,2 3193,4 

Mediana 3290 3290 
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4.2.2. Prevalența greutății mici la naștere 

Greutatea la naştere sub 2500g defineşte, conform standardelor OMS, greutatea mică la 

nastere, indiferent de vârsta gestaţională.  

Nou născuţii cu o greutate la naştere mai mică decât percentila 10 faţă de cea 

corespunzătoare vârstei gestaţionale definesc copii cu greutate mică pentru vârsta 

gestațională (small for date). În categoria copiilor cu greutate mică la naştere intră atât 

copiii prematuri cât şi cei cu greutate mică faţă de vârsta gestională. 

9,7% dintre copiii studiaţi au avut o greutate la naştere mai mică de 2500 g, procent 

superior tuturor studiilor anterioare (6,1% în 1991, maximum 8,4% în PNSN și 8,5% în 

2004). 

 

Figura 14 

 

 

Prevalența greutății la naștere (pe categorii) a fost analizată în funcție de variabilele cheie 

de influență (genul copilului, mediu de rezidență, macroregiunea geografică, rangul 

copilului, vârsta mamei la nașterea copilului, nivelul de educație), dar au fost incluse și 

variabile adiționale (vârsta gestațională, profilaxia cu fier și acid folic în timpul sarcinii). 

  

Genul copilului  

Greutatea mică la naştere s-a întâlnit cu o prevalenţă mai mare la fete faţă de băieţi 

(11,20%, faţă de 8,40%, p=0,03) (Figura 15). 

Această situație corespunde tuturor studiilor anterioare. 
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Figura 15. Prevalența greutății la naștere pe categorii și pe genuri, total copii 

 

 

 

Mediul de rezidență 

Procentul  copiilor cu greutate mică la naştere a fost similar pe medii de rezidență, 

situaţie diferită de cea constatată în anul 2004, când prevalenta a fost mai mare în mediul 

rural (Figura 16). Această situație se menține și la copiii sub 12 luni (Figura17).         

 

Figura 16. Prevalența greutății la naștere pe categorii și pe medii de rezidență, total 

copii 

 

Egalizarea prevalenţei la sat faţă de oraş are o explicaţie în anularea diferenţelor dintre 

cele două medii din punct de vedere al statusul socio-economic, prin pauperizarea 

populaţiei urbane, factor favorizant al greutăţii mici la naştere. 
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Figura 17. Prevalența greutății la naștere pe categorii și pe medii de rezidență,  copii 

sub un an 

             

 

 

Distribuția copiilor studiați, în funcție de greutatea la naștere, pe medii de rezidență și pe 

genuri este redată în fiburile 18 și 19. 
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Macroregiunea de dezvoltare 

Ponderea cea mai mare a copiilor cu greutate mică la naştere se întâlneşte în 

macroregiunea 3 (Bucureşti - Munteania). Existenţa unor servicii de asistenţă a nou 

născutului, cu performanţe care permit îngrijirea şi, uneori, supravieţuirea copiilor cu 

greutate mică şi foarte mică la naştere poate oferi o explicaţie a acestei constatatări. 

             

Tabel 22. Greutatea la naştere pe categorii și pe macroregiuni 

Cate-

goria 

Macroregiuni 

Macro 

1 

Macro 

2 

Macro 

3 

Macro 

4 

Macro 

1 

Macro 

2 

Macro 

3 

Macro 

4 

(nr) (%) 

Sub 

2500 g 
34 68 53 48 7,8% 9,9% 11,4% 9,7% 

2500-

4000 
371 582 399 411 84,9% 84,6% 85,6% 82,7% 

Peste 

4000 
32 38 14 38 7,3% 5,5% 3,0% 7,6% 

Total 437 688 466 497 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Rangul copilului 

Prevalenţa greutăţii mici la naştere creşte progresiv cu rangul copilului, fapt posibil 

asociat cu spolierea nutriţională a organismului matern, dar si cu un nivel socieo-

economic scăzut, întâlnit în familiile numeroase (Figura 20). 

 

Vârsta mamei 

Ponderea greutăţii mici la naştere creşte la mamele cu vârsta de peste 30 de ani şi se 

dublează practic la gravidele în vârstă de peste 39 ani (Figura 21). Această situaţie este 

posibil legată de spolierea nutriţională a organismului femeii după 30 ani şi, în special, la 

39 de ani. La femeile peste 39 ani, primipare, se pune în discuţie şi posibilitatea existenţei 

unor probleme de sănătate care, pe de-o parte nu au făcut posibilă sarcina până la această 

vârstă, iar pe de altă parte au generat greutatea mică la naştere a nou-născutului. Nu poate 
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fi exclusă la femeile primipare în vârstă nici sarcina multiplă, ca rezultat al fertilizării in 

vitro, cu nou-născuţi cu greutate mică la naştere. 

Figura 20  

    

Figura 21 – Prevalența greutății la naștere în funcție de vârsta mamei 
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Nivelul de educație al mamei 

Nivelul de școlarizare al mamei determină diferenţieri în greutatea la naştere. Prevalenţa 

greutăţii mici la naştere este mai mare la femeile cu un grad de şcolarizare scăzut, fapt 

datorat asocierii frecvente a nivelului de educaţie cu pauperitatea, informaţia redusă și cu 

utilizarea scăzută a serviciilor medicale (Figura 22). 

                  

Figura 22 

 

 

Vârsta gestațională 

Din totalul copiilor cu greutate mică la naştere, 3,8% sunt născuţi la termen, ceea ce îi 

înscrie în categoria copiilor mici pentru vârsta gestaţională.  Această prevalenţă poate fi 

mai mare, deoarece şi în grupul copiilor născuţi  prematur pot să existe cazuri cu  greutate 

este mai mică faţă de cea corespunzătoare vârstei gestaţionale. 

 

Tabel 23. Prevalenţa greutăţii la naştere în funcţie de vârsta gestațională 

  

Sub 

2500 g 

[2500-

4000] 

Peste 

4000 

Total Sub 

2500 g 

[2500-

4000] 

Peste 

4000 

Total 

Total 92 843 57 992 9,3% 85,0% 5,7% 100% 

La termen 34 809 56 899 3,8% 90,0% 6,2% 100% 

Înainte  58 34 1 93 62,4% 36,6% 1,1% 100% 

Greutatea la nastere in functie de gradul de scolarizare al 

mamei

9,30% 13,00% 13,10%
5,70% 4,20%

85,00% 85,00% 80,90%
88,30% 88,20%

5,70% 2,00% 6,00% 6,00% 7,60%

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%

100,00%

Total Fără

sc.generala

Şc.generala Studii medii Studii super.

Sub 2500 g

[2500-4000]

Peste 4000
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Greutatea la naştere şi profilaxie cu fier 

În grupul studiat, prevalenţa greutăţii mici la naştere este maiscăzută la mamele care au 

luat fier în timpul sarcinii (8,1% faţă de 11,9% la mamele care nu au luat fier) (Figura 

23). 

Datele prezentului studiu sunt în linie cu rezultatele din literatura de specialitate, care 

relevă că deficitul de fier este un factor de risc pentru greutatea mică la naştere, iar 

suplimentarea cu fier în sarcină scade acest risc. La rândul său, greutatea mică la naştere  

contribuie la etio-patogeneza anemiei feriprive la sugar, prin scăderea rezervelor de fier 

ale nou-născutului. 

                

Figura 23 – Prevalența greutății la naștere în funcție de administrarea de fier în 

sarcină 

 

 

Greutatea la naştere şi profilaxia cu acid folic   

 

 Figura 24  - Prevalența greutății la naștere în funcție de administrarea de acid folic 
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Prevalența greutăţii mici la naştere este mai scăzută la copiii proveniţi din mame care au 

luat acid folic în timpul sarcinii. În literatura de specialitate este menţionat rolul acidului 

folic în prevenirea malformaţiilor de tub neural şi a greutăţii mici la naştere. 

 

 

4.2.3. Concluzii şi recomandări privind greutatea la naștere 

Concluzii 

Asistăm la o creştere a  prevalenţei greutăţii mici la naştere, fapt ce constituie un semnal 

de alarmă pentru sănătatea copiilor şi a viitorilor adulţi, supuși unui risc de sindrom 

metabolic şi afecţiuni cardiovasculare. 

Greutatea mică la naştere este asociată cu factori de risc cunoscuţi, precum multiparitatea, 

nivelul educaţional scăzut al mamei, sarcina la femeie în vârstă. 

Administrarea de fier  şi de acid folic în sarcină s-au însoțit de prevalențe mai mici ale 

greutăţii mici la naştere. 

 

Recomandări 

Creşterea prevalenţei greutăţii mici la naştere impune elaborarea unor politici de sănătate 

care să prevină această situaţie, mai ales în populaţiile cu risc. 

Este utilă depistarea în cadrul consultaţiilor prenatale a riscului pentru greutatea mică la 

naştere, incluzând diagnosticul precoce al tulburărilor de dezvoltare intrauterină, în 

vederea iniţierii unor acţiuni de intervenţie în timp util. 

Este importantă iniţierea şi susţinerea unei colaborări interdisciplinare şi 

interinstituţionale, medic de familie - specialist obstetrică ginecologie, pentru 

identificarea precoce și prevenirea riscului de greutate mică la naştere. 

Dispensarizarea şi  monitorizarea proactivă, prin vizite la domiciliu, a  stării de sănătate a 

copiilor cu greutate mică la naştere, de către medicul de familie, poate preveni şi combate 

în timp util morbiditatea legată de greutatea mică la naştere, mai ales în perioada 

neonatală. 

Iniţierea unei campanii de infomarea a mamelor privind modalităţile de prevenire a 

greutăţii mici la naştere, prin alimentaţie corectă,  administrare de preparate de  fier  şi 

acid folic în sarcină, evitarea sarcinilor numeroase, prin utilizarea contracepţiei, poate 

scădea  prevalenţa greutăţii mici la naştere şi implicit efectele negative legate de aceasta. 

Este oportună iniţierea unor studii longitudinale pentru cazurile cu greutate mică la 

naştere şi diferenţierea, în acest context, a evoluției copiilor cu greutate normală şi a celor 

cu greutate mică pentru vârsta gestaţională. 



Raport final  87 
 

CAPITOLUL 5. REZULTATE PRIVIND IMPLEMENTAREA UNOR 

SUBPROGRAME NAȚIONALE DE SĂNĂTATE 

Obiectiv general: Evaluarea implementării unor subprograme naționale de sănătate 

vizând sănătatea mamei și a copilului 

 

5.1.Profilaxia anemiei la sugar 

Programul de profilaxie a anemiei la sugar a fost evaluat prin prisma analizei deficitului 

de fier și respectiv a practicilor de suplimentare profilactică cu fier.  

 

5.1.1. Evaluarea deficitului de fier la copilul în vârstă de 0 - 24 luni, prin 

determinarea hemoglobinei  

Deficitul de fier a fost analizat prin calculul prevalenței copiilor cu anemie și respectiv al 

valorii medie și mediană ale hemoglobinei în populația de copii. Valoarea de referință 

pentru analiza hemoglobinei sanguine a fost de 11 mg/100 ml. sânge, copiii cu valori 

inferioare referinței fiind considerați anemici.  

 

5.1.1.1. Prevalenţa anemiei 

Prevalența anemiei a fost analizată la trei grupe de vârstă: 6-11 luni, 12 luni și 24 de luni. 

Analiza prevalenţei anemiei comparativ cu anul 2004 a relevat următoarele aspecte:  

a. Prevalenţa anemiei la copiii în vârstă de 6 -11 luni este  în prezent de 48%, mai 

scăzută faţă de anul de referintă 1991 (52%);  

b. La copiii în vârstă de 12 luni, ponderea anemiei este în prezent de 43,6%, situaţie 

de asemenea mai bună faţă de cea din studiile precedente, când prevalenţa 

anemiei a fost de 48 - 54% în 1991, respectiv 59,3 % în anul 2004 (Figura 25).  

c. La copii în vârstă de 24 luni s-a constatat aceeaşi  evoluţie favorabilă, prevalenţa 

anemiei fiind în prezent net inferioară celei constatate în 2004 (40,5% în 2010, 

față de 56,8% în 2004); 

d. În ceea ce priveşte gravitatea anemiei, în anul 2010 s-a constatat şi o scădere 

semnificativă a ponderii formei medii (cu  Hb între 7 - 9g %), la 6,2%, comparativ 

cu 14,25% în anul 2004. 

Analiza pe grupe de vârstă a relevat următoarele: 

a. Prevalenţa anemiei a scăzut, odată cu înaintarea în vârstă a copiilor, cea mai mare 

valoare înregistrându-se la grupa de vârstă 6-12 luni (48%, față de 44,8% la 12 

luni și 40,9% la 24 de luni) (Figura 26). Aceast trend pozitiv este posibil generat 
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de aportul de fier câștigat prin diversificarea alimentaţiei, asociat cu instalarea 

efectelor profilaxiei cu fier, prin subprogramul național. 

b. Prevalenţa  anemiei la sugarul de 6 - 11 luni a variat în salturi pe grupe de vârstă 

lunare, în sensul că cea mai mică prevalenţă se constată la 6 luni  (47%), după 

aceea creşte la 55,6% la 7 luni şi se reduce treptat până la un nivel de 38,6 % la 11 

luni (Figura 27). 

 

Figura 25. 

 

 

Figura 26. Prevalența anemiei la vârstele de referință, 2010 
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Figura 27- Prevalența anemiei pe grupe de vârstă lunare, între 6 – 11 luni, 2010 

 

 

 

Nivelul mai scăzut al prevalenţei anemiei la sugarul de  6 luni poate fi explicat prin 

existenţa rezervelor  de fier din perioada prenatală, care, conform studiilor din literatura 

de specialitate, acoperă necesarul de fier până la 4-6 luni. 

Prevalenţa crescută a anemiei la sugarul de 7 luni poate fi asociată cu cel puţin doi factori  

etiopatogenici şi anume; introducerea alimentaţiei complementare cu alimente sărace în 

fier biodisponibil şi întârzierea aplicării  profilaxiei cu fier.  

Scăderea ulterioară a  prevalenţei anemiei poate  fi pusă pe seama introducerii tardive a  

administrării  profilactice de fier (în protocoalele IOMC menţionată  cu debut la 6 luni) şi  

a introducerii cărnii în alimentaţia complementară. 

 

Genul copilului 

Prevalenţa anemiei la copiii în vârstă de 12 luni nu variază în funcţie de gen, valorile 

identificate fiind sensibil egale (Tabel 24).  

Tabel 24. Prevalenţa anemiei la vârsta de referinţă 12 şi 24 de luni în funcţie de 

genul copilului 

Gen 

12 luni 24 luni 

sub 11 11+ Tot_12 sub 11 11+ Tot_24 

Masculin 43,9% 56,1% 100% 43,0% 57,0% 100% 

Feminin 43,4% 55,6% 100% 38,5% 61,5% 100% 

 

Prevalenta anemiei intre 6-11 luni

53.00%
50.00% 51.50%

61.40%

48.50%

38.60%

50.00%51.20%

55.60%

47.00%
48.80%

44.40%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

6 luni 7 luni 8 luni 9 luni 10 luni 11 luni

Sub 11

11+
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Această  situaţie este diferită faţă de cea semnalată în studiile anterioare, în care apare o 

prevalentă uşor crescută la băieţi,  comparativ cu fetele. La 24 de luni apar diferenţe în 

funcţie de genul copilului, în sensul că se constată o prevalenţă mai mare a anemiei la 

băieţi, comparativ cu fete. Această situaţie  este  posibil  asociată cu vulnerabilitatea mai 

mare a copiilor de sex masculin la boli în general şi la infecţii în mod special.  

În ceea ce priveste gravitatea anemiei, s-au identificat 3 cazuri de anemiei severă, toate 

fiind semnalate la băieţi. 

 

Mediu de rezidenţă  

Prevalenţa  anemiei este  semnificativ mai mare  în mediul rural  (54%, comparativ cu  

36,1% la oraş), fapt semnalat şi de studiile anterioare (Studiu de Nutriţie 2005).  

Explicaţia rezidă din diferenţe de  nivelul socio-economic, educaţional,  şi de utilizare a 

serviciilor medicale de profilaxie în mediul urban şi rural. 

 

Greutatea la naştere 

Nu s-au înregistrat diferențe în prevalența anemiei la 12 luni, în funcție de greutatea la 

naștere, dar la 24 de luni anemia a fost mai frecventă în rândul copiilor cu greutate mică 

la naștere (63,6%, faţă de 38,5% la cei cu greutate normală) (Figura 28).  

   

Figura 28 

 

Explicaţia acestei situaţii poate fi asociată  cu o mai bună îngrijire a copiilor cu greutate 

mică la naştere  în primul an de viaţă, a iniţierii şi respectării protocoalelor de profilaxie 

într-un numar crescut de cazuri (Figura 29). Susceptibilitatea mai mare la infecţii, 

eventuale dificultăţi în alimentaţie, existenţa unor afecţiuni cronice (malformaţii) pot 
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explica prevalenţa mai mare a anemiei la copiii în vârsta de 24 luni cu greutate mică la 

naştere. 

  

Figura 29 

 

 

Rangul copilului 

Prevalenţa anemiei la vârsta de 12 luni este mai scăzută la copiii de rang 1 și 2, faţă de  

copiii de rang 3. Situaţia este mai evidentă la 24 luni când, prevalenţa anemiei ajunge de 

la 37,8% la  primul copil şi la 50 % la copilul de rang 3 (Figura 30). 

 

Figura 30      
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Creşterea prevalenţei anemiei odată cu rangul copilului poate fi legată de epuizarea 

rezervelor de fier ale femeii, supusă unor naşteri multiple, uneori la intervale scurte  de 

timp, fapt ce atrage după sine scăderea rezervelor de fier ale nou-născutului și apariția şi 

anemiei. Un factor favorizant poate fi nivelul socio-economic scăzut, întâlnit frecvent în 

familiile cu mai mulţi copii din România. Această  ipoteză este susţinută şi de  evoluţia 

crescută a ponderii anemiei la copilul de 24 de luni, la care alimentaţia deficitară, 

prezenţa infecţiilor și utilizarea neadecvată a serviciilor medicale pot avea un rol 

important în etiopatogeneza anemiei. 

 

Vârsta mamei 

În ceea ce priveşte interrelaţia dintre prevalenţa anemiei şi vârsta mamei, la copilul de 12 

luni apar două extreme de prevalenţă peste 50% şi anume la sugarul a cărui mamă este în 

vârstă de până la 24 ani şi la cel cu mama de peste 39 de ani. 

Prevalenţa anemiei  la copilul  de 12 luni a cărui mamă are peste 39 ani poate fi asociată 

cu epuizarea rezervelor de fier a mamei, în contextul unor sarcini multiple şi posibil 

apropiate, sau cu un nivel educaţional şi socio-economic scăzut. Ultima eventualitate este 

asociată şi cu menţinerea unei prevalenţe crescute  a anemiei la copilul de 24 de luni, a 

cărui mamă are peste 39 de ani. 

În cazul copiilor de 24 luni apare o pondere crescută a anemie la copii proveniţi din 

mame adolesente. Astfel 55,6% din copiii cu mame adolescente sunt anemici, fapt ce 

atrage atenţia asupra intervenţiei unor factori de risc precum: rezerve de fier scăzute la 

mama adolescentă  (care antrenează implicit un nivel scăzut al fierului de depozit la nou 

născut),   abilităţi parentale scăzute ale mamei, care antrenează deficienţe în îngrijirea şi  

alimentaţia copilului, utilizarea scăzută a servicilor medicale preventive şi/sau curative, 

complianţa scăzută la recomandările medicilor.  

                                         

Nivelul educaţional 

Analiza prevalenţei anemiei în funcţie de nivelul educaţional al mamei a relevat faptul că 

la copilul în vârstă de 12 luni prevalenţa anemiei are un nivel maximum ( 62,9%) dacă 

mama nu are şcoală. Explicaţia acestei situaţii este complexă şi aduce în discuţie 

interrelaţia dintre factorii etiopatogenici de risc: nivel de informare scăzut, practici 

deficitare în ceea ce priveşte alimentaţia şi îngrijirea copilului, subutilizarea serviciilor 

medicale, noncomplianţa la tratamentul profilactic, îmbolnăviri repetate ale copilului, 

posibil prematuritate, abilităţi parentale scăzute ale mamei. 

Pe de altă parte, nivelul educaţional se corelează în general cu nivelul economic, deci este 

posibil ca mamele cu un nivel educaţional scăzut să aibă şi disponibilităţi financiare mai 

reduse.  
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Mai dificil de explicat este prevalenţa crescută a anemiei la copiii proveniţi din mame  cu 

studii superioare (50%), cunoscând  faptul că mamele cu un nivel de educaţie mai bun 

acordă o importanţă mai mare atât propriei sănătăţi, cât şi sănătăţii şi dezvoltării 

copilului. În  aceste cazuri se pune întrebarea în ce măsură calitatea informaţiei de 

profilaxie  este corectă, dacă intervenţiile profilactice de combatere a deficitului de fier 

sunt  adecvate şi, nu în ultimul rând, dacă mama cu studii superioare aderă în totalitate la 

recomandările cadrelor medicale. 

Deşi încă crescută, prevalenţa  de 60%  a anemiei la copilul de 12 luni de etnie rromă are 

tendinţa de scădere faţă de anii anteriori, fapt ce poate fi asociat cu  intervenţii mai bune 

de asistenţă profilactică în aceste comunități, posibil şi datorită activităţii susţinute de 

asistenţii comunitari.  

 

5.1.1.2. Media si mediana hemoglobinei  

Media şi mediana hemoglobinei sunt aproape de valoarea normală, la toate vârstele 

studiate (Tabelul 25).  

 

Tabel 25. Media și mediana hemoglobinei la vârstele studiate, 2010 

Indicator 

hemoglobină 6 – 12 luni 12 luni 24 luni 

Medie 10,95 10,99 11,09 

Mediana 11,0 11,05 11,1 

 

Studiul actual a relevat un trend favorabil la vârsta de 12 luni, cu valori superioare, față 

de cele constatate în anul 2004 (media: 10,49g/dl; mediana: 10,6g/dl).  

Se înregistrează fluctuații ușoare pe grupe de vârstă lunare (Tabel 26).  

                    

Tabel 26. Media şi mediana hemoglobinei la copilul de 6 - 12 luni, în funcţie de 

vârstă 

Medie/mediana 6 luni 7 luni 8 luni 9 luni 10 luni 11 luni 12 luni 

Medie 11,0 10,8 11,0 10,8 10,8 11,1 10,9 

Mediana 10,9 10,8 10,8 10,9 11,0 11,1 11,0 
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5.1.2. Evaluarea practicilor de administrarea a preparatelor de fier în profilaxia 

anemiei la sugar (0-12 luni)  

 

5.1.2.1. Prevalenţa administrării preparatelor de fier 

Analiza asocierii vârstei cu debutul administrării preparatelor de fier aduce în discuţie 

următoarele aspecte: 

a. În total, 62,9% dintre copiii de până la 12 luni au beneficiat de preparate de fier 

(tratament sau profilaxie); 

b. Prevalenţa copiilor care au primit preparate de fier creşte cu vârsta, începând din 

luna a 3-a de viaţă (Figura 31);  

c. 50% dintre copii au primit (li s-a administrat) fier înainte de vârsta de 5 luni, fără 

diferenţe urban/rural (fapt relevat de calculul medianei). 

 

Figura 31 

 

d. În unele cazuri, preparatele de fier au fost administrate precoce, chiar de la 

naştere,  6,3% dintre copii primind preparate de fier în prima lună de viaţă. Acest  

fapt este asociat posibil cu nerecunoaşterea de către cadrele medicale a entităţii de 

anemie fiziologică a sugarului şi instituirea unui tratament în aceste cazuri. 
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e. Se remarcă o întârziere în administrarea de fier la prematuri faţă de recomandările 

din protocoalele IOMC. 

f. Atât în urban cât şi în rural aproximativ o 1/3 din lotul de copii au primit fier în 

doza terapeutică. 

g. Din analiza dozelor administrate reiese că mamele probabil confundă profilaxia 

anemiei cu cea a rahitismului (1-3 picături/zi este doza profilactică de vitamina 

D). 

h. Există deficienţe în implementarea protocolului de profilaxie a anemiei la copilul 

până la 12 luni în ceea ce priveşte iniţierea profilaxiei,  durata sa, dozele 

adminstrate, continuitatea. 

Din analiza asocierii administrării de fier cu nivelul educaţional al mamei reiese o 

creştere semnificativă  a administrării tardive de fier, în luna a zecea de viață a copilului, 

în cazul femeilor fără şcoală, ceea ce poate însemna fie o profilaxie neadecvată, fie o 

administrare terapeutică, în cazul apariţiei unor manifestări clinice de anemie.  

Evaluarea modului de administrare a prepartelor de fier a relevat faptul că la 75,5 % 

dintre copiii până la 12 luni care au primit fier, preparatul li s-a administrat în mod 

continu, (permanent), iar la 24,5%  intermitent. Acestă ultimă situaţie aduce în atenție 

greşeli în administrarea profilactică de fier, posibil atribuite uneori deficienţe de 

informare a mamelor, unei complianţe scăzute la tratament, sau existenţa unei confuzii 

între protocolul de administrare profilactică şi cea terapeutică.  

La vârsta de 12 luni, prevalența anemiei a fost mai mică în rândul copiilor care primeau 

încă fier (Figura 32).
 

 

Figura 32 
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Acest rezultat susţine eficacitatea administrării preparatelor de fier la sugar în combaterea 

carenţei marţiale, fiind un argument major în favoarea continuării subprogramului de 

profilaxie a anemiei. 

La vârsta de 24 de luni se constată o prevalenţă a anemiei mai mare la copiii care primeau 

în prezent fier, comparativ cu grupul de copiii cărora nu li se administra fier, fapt ce 

atestă caracterul terapeutic al administrarii de fier în caz de anemie la această vârstă. 

 

Figura 33                 

 

 

 

5.1.2.2. Modul de obţinere a preparatelor de fier 

Analiza modului de obţinere a preparatelor de fier relevă faptul că: 

a. 48% dintre respondenţi au obţinut preparatul direct din cabinetul medicului de 

familie şi 40,2% pe reţetă de la medicul de familia, situaţii ce atestă rolul 

medicului de familie în profilaxia anemiei feriprive la sugar.  

b. Proporția persoanelor care au obţinut preparatului direct de la medicul de familie 

este mai mare în mediul rural faţă de mediul urban (59, respectiv 39%), situaţie  

asociată cu o mai bună comunicare medic de familia - pacient în mediul rural și 

cu orientarea predilectă, recomandată de Protocolul de profilaxie, spre personale 

cu nivel socio-economic redus, considerate cu o pondere mai mare în mediul rural 

(Figura 34). 

Menţionam faptul că familiile care obţin preparatul direct de la medicul de familie sunt 

incluse în programul naţional de profilaxie. 
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Figura 34                  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3. Concluzii şi  recomandări privind profilaxia anemiei feriprive la sugar 

Concluzii  

Implementarea programului de profilaxie şi-a arătat eficienţa, prin îmbunătăţirea unor 

indicatori de rezultat faţă de studiile anterioare, şi anume scăderea prevalenţei anemiei, 

creşterea medianei şi a mediei  hemoglobinei, creşterea numărului de copii incluşi în 

programul de profilaxie. 

Prevalenţa anemiei la copiii în vârstă de 6 -12 luni este  în prezent de 48%,  mai scăzută 

faţă  de  anul  de referinţă 1991  când s-a constatat o prevalenţă de 52%. 

La vârsta de 12 luni, situaţia constatată este mai bună faţă de anii 1991 şi 2004  

prevalenţa anemiei fiind de 43,6% comparativ  cu 48 - 54% în anul 1991 şi  cu 59,3% în 

anul 2004. 

O situaţie favorabilă se constată şi la grupa de vârstă 24 luni, prevalenţa anemiei în 

prezent fiind de 40,5% faţă de 56,8% în anul 2004. 

S-au realizat progrese şi în ceea ce priveşte reducerea ponderii formelor grave şi medii de 

anemie, în sensul că, în prezent, prevalenţa anemiei medii a scăzut  de la 14,25 % în anul 

2004 la 6,2% în anul 2010. 

Atât media, cât şi mediana hemoglobinei s-au situat în jurul valorii de 11 g/dl în anul 

2010, fiind superioare valorilor din anul 2004 (Media: 10,6 g/dl; mediana: 10,49 g/dl). 

 

Se păstrează diferenţele în ceea ce priveşte prevalenţa anemiei în funcţie de mediul de 

rezidenţă, nivelul de educaţie al mamei, rangul copilului, constatate în studiile anterioare,  
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cu menţiunea ca  aceste diferențe  sunt reduse faţă de anii anteriori, probabil ca rezultat al 

implementării constante a subprogramului de profilaxie a anemiei la sugar, în special  în 

grupurile vulnerabile. 

S-a îmbunătăţit remarcabil situaţia în populaţia rromă în ceea ce priveşte prevalenţa 

anemiei, a mediei şi medianei hemoglobinei.  

Se constată o îmbunătăţire a complianţei la suplimentarea cu fier - peste 62% dintre copiii 

în vârstă de 0 - 12 luni primeau sau primiseră preparate cu fier. 

S-a constatat că  sugarii cu greutate mică la naştere beneficiau de o atenție mai mare în 

ceea ce priveşte suplimentarea cu fier, ajungându-se, în anumite etape de vârstă la o 

administrare de 100%. 

Instrumentele folosite în studiu nu a permis o diferenţiere clară  între administrarea 

profilactică şi cea terapeutică a fierului. 

Reţeaua de medicină primară are rol primordial (predominant) în implementarea 

profilaxiei anemiei feriprive la sugar, majoritatea mamelor obţinând preparatul de fier  

direct de la medicul de familie, sau din farmacie pe baza reţetei de la medicul de familie. 

Se constată încă deficienţe în modul de administrare  profilactică a preparatelor de fier în 

ceea ce priveşte: vârsta de debut, doza, modul de administrare,durata. 

 

Recomandări 

Porind de la rezultatele obținute, măsurile care sunt necesare de întreprins ar trebui să 

vizeze cel puțin următoarele direcții: 

1) Modificări  în profilaxie - se impune evaluarea şi revizuirea protocolului de profilaxie 

a anemiei la copii mici, cu  aducerea în discuţie a unei eventuale prelungiri a timpului de 

administrare a preparatelor de fier şi după 12 luni, mai ales în condiţiile existenţei unor 

factori de risc (familii numeraose, statut socio-economic scăzut). 

2) Educaţia familiei - în cadrul asistenţei profilactice trebuie acordată o atenţie specială, 

în continuare, grupelor de risc pentru anemie: mame  fără şcoală, din mediul rural, 

adolescente, mame cu copii prematuri. Mamelor fără şcoală este necesar să li se transmită  

informaţii într-un limbaj adecvat nivelului lor de înţelegere, eventual prin elaborarea unor 

materiale informative cu pictograme care să ilustreze informaţia.  

Este utilă iniţierea unor acţiuni educative pentru mamele adolescente având ca tematică 

alimentaţia, îngrijirea copilului şi utilizarea serviciilor medicale, prevenirea sarcinii şi 

educaţie contraceptivă.  

3) Asistenţa medicală a copilului - Considerăm necesară evaluarea şi monitorizarea 

anemiei până la vârsta de 24 de  luni, cel puțin la copiii cu greutate mică la naştere și la 

anumite  grupe de risc (ex. mame adolescente şi cele peste 39 de ani). Este recomandabilă 

extinderea până la vârsta de 24 de luni, la toți copiii, a monitorizării periodice în ceea ce 
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priveşte deficitul de fier. Această activitate ar trebui desfășurată prin reţeaua de asistenţa 

primară.  

4) Instruirea personalului medical - Protocol de profilaxie a anemiei, menționat la pct ) 

trebuie să fie la îndemâna medicilor de familie, prin asumarea la nivel național, 

diseminarea în formă scrisă/ electronică şi prin organizarea unor forumuri de discuție. 

Consideram utilă organizarea chiar a unor sesiuni de instruire a medicilor de familie 

privind modul de profilaxie a anemiei feriprive la copil şi utilizarea protocolului. 

În ceea ce privește specificitatea unor atitudini terapeutice, este necesară organizarea unei 

întâlniri de consens între specialişti, care să discute în ce măsură la prematuri, în prezenţa 

şi a altor factori de risc pentru anemie, se poate continua suplimentarea cu fier şi în al 

doilea an de viaţă.  

Se impune informarea medicilor în ceea ce priveşte protocoalele de administrare a 

preparatelor de fier în care să se sublinieze diferenţele  între administrarea profilactică şi 

cea curativă. 

Este necesară sublinierea specificității administrării fierului la prematuri (cu începerea 

administrării de la vârsta 6 - 8 săptămâni), comparativ cu normoponderali. 

5) Mobilizarea instituţiilor - este necesară dezvoltarea colaborării intersectoriale, care 

să implice instituţiile responsabile de starea de sănătate în iniţierea unor măsuri sinergice 

vizând profilaxia anemiei la sugar, atât printr-o alimentaţie adecvată, cât şi prin 

suplimentare cu preparate de fier. 

Practica medicală privind îngrijirea sugarului trebuie să redevină proactivă, prin 

încurajarea deplasării la domiciliu a medicilor, pentru îngrijirea copiilor provenind din 

familii la risc. 

Medicul de familie să fie responsabilizat, dar şi remunerat suplimentar, pentru deplasarea 

la domiciliu în vederea derulării acţiunilor  de profilaxie şi de îngrijire a copiilor, mai ales 

a celor din grupe de risc.  

Se recomandă  utilarea cabinetelor  medicilor de familie cu hemoglobinometre hemoCu 

în vederea monitorizării anemiei. 

Considerăm utilă elaborarea unui program de monitorizare a corectitudinii respectării 

protocoalelor de administrare a preparatelor de fier în reţeaua de asistență medicală 

primară, ca şi componentă a Programelor Naţionale de Sănătate.  

Pentru eficientizarea îngrijirii copiilor din familii cu mame fără şcoală se impune întărirea 

reţelei de asistenţă comunitară, care să informeze, să consilieze mamele şi să 

monitorizeze îngrijirea copilului.  
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5.2.Profilaxia rahitismului 

Acest subprogram național de sănătate a fost evaluat prin prisma analizei practicilor de 

administrare a vitaminei D în profilaxia  rahitismului la copilul mic 

 

5.2.1.  Analiza practicilor de administrare a vitaminei D 

Prevalența administrării 

92,3 % dintre copiii până la 24 luni au fost sau sunt în prezent beneficiari  ai profilaxiei 

cu vitamina D. Îngrijorător este faptul că 7,7% din copii nu au primit niciodată până la 24 

de luni profilaxie cu Vitamina D pentru rahitism. 

 

Vârsta de debut 

În prima lună de viaţă 82,6% dintre copii primesc vitamina D, după cum urmează: 

imediat după naştere 13,6%; la 1săptămână 23,5 %; la 2 săptămâni 31,2 %; la 4 

săptămâni 14,3 %. La 50% dintre sugari se inițiază administrarea de vitamina D până la 

2,5 săptămâni (fapt relevat de calcularea medianei). 

Există, deci, o întârziere în iniţirea profilaxiei cu Vitamina D - doar la 68,3 % dintre 

sugari se inițiază administrarea de vitamina D în mod corect (la 7-10 zile de la naştere, în 

conformitate cu protocolui de profilaxie). 

 

Mediul de rezidență 

Se constată diferenţe urban/rural, în sensul unei situaţii mai favorabile în urban, atât 

global, cât și pe grupe de vârstă. Astfel, 95,1% dintre copiii din mediul urban primesc 

vitamina D, față de 89,1% în mediul rural (Figura 35).  

75,9% din copiii din urban primesc Vitamnia D în primele 2 săptămâni de la naştere. 

În urban, ponderea copiilor care primesc Vitamina D profilactic atât la 12 luni cât şi la 18 

luni este mai ridicată. 

 

Corectitudinea administrării 

Se observă o profilaxie incompletă a rahitismului: prevalenţa administrării profilactice de 

vitaminei D scade cu vârsta, de la  12 luni la  18 luni (de la 69% la 55%), deşi protocoale 

recomandă menţinerea profilaxiei până la 18 luni în mod continuu. 

Numai 70,4% din copiii primesc vitamina D în doză de 1-2 picături/zi, doza corectă 

profilactică, recomandată de protocoale. 



Raport final  101 
 

Caracteristicile administrării de vitamina D la vârstele de 12, 18 și 24 de luni sunt 

prezentate sintetic în figura 36. 

 

Figura 35 

 

 

Figura 36 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivelul de educație al mamei 

La toate grupele de vârstă prevalenţa administrării de vitamina D creşte cu nivelul de 

educaţie al mamei, care implică în subsidiar conştientizarea problemelor de sănătate, a 

importanţei profilaxiei, complianţa la tratament şi utilizarea crescută a serviciilor 

medicale de către mamele cu nivel crescut de educație. 
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Etnia 

Se observă diferențe în în administrarea profilactică de vitamina D în funcție de etnie, 

cele mai mari prevalențe înregistrându-se la etnia maghiară și cele mai mici la etnia romă. 

(Figura 36). Copiii de etnie romă nu mai primesc deloc Vitamina D după vârsta de 12 

luni. 

 

Modul de obținere a preparatului de vitamina D 

La fel ca în cazul preparatelor de fier, şi în profilaxia rahitismului majoritatea părinţilor 

procură preparatele direct de la medicul de familie, prin subprogramul național. A doua 

cale frecventă de procurare o reprezintă achiziționarea din farmacii, pe reţeta  medicului 

de familie (Figura 37). Se constată deci că nu se atinge obiectivul subprogramului 

naţional în ceea ce priveşte înmânarea preparatului de vitamina D direct din maternitate, 

numai 8%  din respondenţi obţinând preparatul în acest mod. 

 

Figura 37  

 

 

 

5.2.2 Concluzii şi recomandări privind profilaxia rahitismului 

Concluzii  

Marea majoritate a copiilor (peste 90%) beneficiază de profilaxie a rahitismului, cu 

diferenţe urban/rural şi în funcţie de  nivelul de educaţie a mamei. Iniţiera profilaxiei 

rahitismului (tratamentului) cu vitamina D se face conform protocoalelor la aproximativ 

68,3% dintre copii. 
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Proporția copiilor care fac (tratament) profilaxie corectă  până la vârsta de 18 de luni  este 

de 55%. 

Se semnalează deficienţe de administrare a vitaminei D în ceea ce priveşte iniţierea, doza, 

mod de administrare și durata administrării.  

Medicul de familie are rolul primordial (determinant) în profilaxia rahitismului la copil, 

44% dintre copii primind preparatul din cabinetul medicului. 

Maternităţiile nu au un rol important în promovarea şi iniţierea  profilaxiei, doar 8% 

dintre  copii obţinând preparatul din maternitate, situaţie cu mult sub indicatorul 

preconizat de subprogramul naţional (64%). 

 

Recomandări   

Se impune elaborarea unor protocoale de administrare a preparatelor de vitamina D,  în 

care să se facă distincţie între administrarea profilactică şi cea curativă. 

Este importantă informarea medicilor în ceea ce priveşte importanţa respectării  

protocoalelor de profilaxie a rahitismului, în toate componentele sale: iniţiere, doză, 

durată. Considerăm utilă iniţiera unor acţiuni de formare a personalului din reţeaua 

medicală primară în ceea ce priveşte protocoalele de asistentă profilactică a rahitismului 

la copilul mic.  

În cadrul asistenţei profilactice trebuie acordată o atenţie specială mamelor  fără şcoală şi 

celor din mediul rural. Se impune instituirea unor acţiuni educative orientate spre 

grupurile vulnerabile, informaţiile acordate trebuind să fie furnizate într-un limbaj 

adecvat nivelului lor de înţelegere (materiale informative pentru părinţi, eventual cu 

pictograme pentru mamele fără şcoală).  

Este necesară dezvoltarea colaborării intersectoriale, care să implice instituţiile 

responsabile, pentru iniţierea unor măsuri sinergice de profilaxie a  rahitismului la copil, 

printr-un regim de viaţă igienic, o  alimentaţie adecvată dar şi prin suplimentare cu  

vitamina D. 

Considerăm necesară o mai mare implicare a maternităţiilor în profilaxia rahitismului la 

copil, prin aprovizionarea acestora cu vitamina D în cadrul programelor naţionale de 

profilaxie şi prin instruirea personalului din maternitate în ceea ce priveşte protocolalele 

de profilaxie. Considerăm că maternitatea este un loc favorabil de învăţare, profilaxia  

rahitsmului putând fi inlusă în şcoala mamei. 

Pentru a diminua variabilitatea de practică în ceea ce priveşte doza recomandată de 

vitamina D  pentru profilaxia eficientă a rahitismului în ţara noastră,  considerăm 

necesară iniţierea unui studiu privind impactul biologic al dozelor administrate şi 

stabilirea dozei biologic eficiente de vitamina D, care asigură profilaxia rahitismului, 

urmată de atingerea și de formalizarea consensului specialiştilor în protocolul de practică. 
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5.3. Profilaxia anemiei la femeia gravidă 

Acest subprogram a fost evaluat prin analiza deficitului de fier la femeia gravidă şi a 

practicilor de suplimentare cu fier în profilaxia anemiei. 

 

5.3.1. Evaluarea deficitului de fier la femeia gravidă 

Deficitul de fier este prima cauza a anemiilor în sarcină. Prezenţa  carenţei de fier în 

sarcină generează efecte materno-fetale negative,  precum prematuritatea, greutatea mică 

la naştere şi complicaţii obstetricale. După OMS limita de normalitate pentru 

hemoglobina la femeia gravidă, în ultimul trimestru de sarcină, este de11g/dl, valoare 

care corespunde hemodiluţiei fiziologice de sarcină. 

Prevalenţa anemiei la femeia gravidă este în scădere în ţările industrializate, dar în ţările 

în curs de dezvoltare aceasta reprezintă încă o problemă (prevalențe peste 40%), datorită 

intervenţiei unor factori de risc care scad rezervele de fier în sarcină, respectiv: 

alimentaţia deficitară, multiparitatea, folosirea redusă a contraceptivelor, sarcini la vârste 

foarte tinere.  

În literatura de specialitate se menţionează că suplimentarea cu fier este metoda cea mai 

răspândită pentru combaterea anemiei în sarcină. Fierul este indispensabil pentru sinteza 

hemoglobinei, intervenind în procesele enzimatice din organism. Suplimentarea cu fier în 

timpul sarcinii este necesară pentru asigurarea creşterii fiziologice a fătului şi a unor 

condiţii optime de eritropoieză maternă şi fetală. Această suplimentare se face cel puţin la 

grupurile cu risc de dezvoltare a anemiei şi la femeile la care s-a constatat scăderea 

rezervelor de fier, prin dozarea feritinei. 

Din anul 2002, în România se implementează Subprogramul naţional de profilaxie a 

anemiei la gravide, care are în vedere administrarea preparatelor de fier la femeile 

gravide şi cu precădere la cele cu risc de a dezvolta anemia feripriva. 

 

Prevalența anemiei 

În studiul nostru, prevalenţa anemiei la femeile gravide a fost de 41,3% (4% cu anemie 

moderată şi 37,3% cu anemie uşoară). Analiza comparativă cu rezultatele studiului 

IOMC 2004 privind Statusul nutriţional al femeii gravide (42%) arată o stagnarea  a 

prevalenţe anemiei, ponderea acesteia fiind apropiată în cele două perioade. 

 

Mediul de rezidență 

În studiile anterioare, prevalența anemiei era, în general, mai ridicată în mediul rural. În 

studiul nostru prevalenţa anemiei a fost mai mare în mediul urban, faţă de rural (44,6%, 

faţă de 36,7%), fără ca diferența să fie însă semnificativă statistic (p=0,08). Totodată,  în 

rural s-a înregistrat o prevalenţă mai mare a cazurilor de anemie severă (4,5% la sat, faţă 
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de 3,6 % la oraş), de asemenea fără semnificație statistică. Aceste date sunt confirmate şi 

de media şi mediana hemoglobinei, care relevă diferenţe mici între urban şi rural, în 

favoarea ruralului, cu o  medie 11,6 g/dl în urban şi 11,31g/dl în rural (Tabel 27). 

 

Tabelul 27. Media și mediana hemoglobinei la gravide, pe medii de rezidență, 2010 

Mediu 

Nivel Hemoglobina 

Minimum Maximum Medie Mediana 

 Total 7,60 15,40 11,22 11,98 

Urban 8,00 15,40 11,16 11,12 

Rural 7,60 15,40 11,31 11,30 

 

Datele prezentate vin să confirme ştergerea diferenţelor între mediile de rezidenţă, în ceea 

ce priveşte condiţiile socio-economice, gradul de pauperizare, nutriţia, utilizarea 

serviciilor de sănătate şi implicit riscul de îmbolnăvire . 

 

Vârsta 

Cea mai mare pondere a anemiei severe a apărut la vârsta de 15 – 19 ani, iar cea mai 

mare pondere a formei medii la peste 39 de ani, fără însă ca diferențele să fie 

semnificative statistic (p=0,5) (Figura 38). 

Figura 38. Prevalenta anemiei în funcție de vârsta femeilor 
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Media şi mediana hemoglobinei au relevat, de asemenea, valori mai scăzute după 39 de 

ani (Figura 39). 

 

Figura 39 

 

În cazul femeilor de peste 39 de ani, prevalenţa crescută a anemiei poate fi pusă pe baza 

sarcinilor multiple şi posibil a unui nivel socio-economic scăzut, cunoscut fiind faptul că 

în România numărul crescut de sarcini este asociat cu un status social precar. 

Prevalenţa crescută a formelor severe de anemie la adolescente este posibil asociată cu 

menometroragii frecvente, deficienţe de alimentaţie, complianţa scazută faţă de utilizarea 

servicilor medicale şi a indicaţiilor profilactice recomandate. 

Scăderea prevalenţei anemiei după vârsta de 25 ani poate fi pusă pe seama creşterii 

competenţelor femeii  în ceea ce priveşte managmentul unei sarcinii, o parte dintre femeii 

având experienţa mai multor sarcini şi naşteri. 

 

Nivelul educaţional  

Date privind nivelul hemoglobinei sanguine și nivelul studiilor au fost disponibile pentru 

477 de gravide. Prevalenţa anemiei nu a fost influențată semnificativ de nivelul de 

educație (p=0,9). (Figura 40). 

Acelaşi fapt este probat şi prin calculul mediei şi medianei hemoglobinei, care nu 

prezintă diferenţe semnificative pe niveluri educaționale (Figura 41). 
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Figura 40 

 

                   

Figura 41 
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funcție de nivelul socio-economic (p=0,8), deși s-a observat că anemia gravă a avut o 

prevalență mai mare la grupul cu nivel socio-economic scăzut (Figura 42). 

 

Figura 42                

 

Media și mediana Hemoglobinei au valori apropiate pe cele trei grupuri (Figura 43). 

Figura 43          
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Naţionale de Sănătate, care sunt orientate în special spre grupurile vulnerabile (inclusiv 

gravide cu un nivel socio-economic scăzut).   

 

 

5.3.2.  Evaluarea practicilor de administrare de fier la gravidă 

Prevalența administrării 

Populația țintă pentru evaluarea modalităţii  de implementare a profilaxiei cu fier a fost 

reprezentată atât de cele 486 de femei gravide, cât și de 1002 mame cu copii 0-12 luni 

(n=1488). Au fost disponibile informații privind administrarea preparatelor de fier pentru 

965 de femei (72,6% dintre gravide și 71,2% dintre mame). Dintre femeile care au 

răspuns (n=965), s-a constatat că 64,11% luaseră un preparat de fier în sarcină (68,87% 

dintre gravide şi 61,67% dintre mame) (Figura 44). Prevalenţa femeilor gravide care au 

luat fier în anul 2010 este semnificativ mai mare faţă de studiul IOMC ”Statusul 

nutriţional al femeii gravide” 2004 (53,5%). 

 

Figura 44 

 

 

 

Modul de procurare 

În general, femeile şi-au procurat fier în sarcină din farmacie, pe bază de reţetă prescrisă 

de către medicul specialist obstetrician (36,5%), sau de către medicul de familie (28,1%), 
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dar 22,8% dintre femei au primit preparatul cu fier în cabinetul medicului de familie (prin 

subprogramul național de sănătate) (Figura 45).  

Analizând implicarea specialiştilor în profilaxia anemiei feriprive la femeia gravidă, 

apare evident rolul primordial al medicului de familie, acesta fiind cel care informează, 

consiliază, prescrie şi oferă praparatele de fier (în cadrul Programului Naţional de 

Profilaxie).  

 

Figura 45 

Distribuţia femeilor în funcţie de modul de obţinere a preparatului de fier 
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În grupul studiat se remarcă un debut precoce al administrării de fier în sarcină, 38,6% 

dintre femei fiind beneficiare ale preparatelor de fier încă din primul trimestru de sarcină.  

Atât la gravidele studiate, cât şi la mame se constată prevalenţa cea mai mare a debutului 

administrării de fier la începutul trimestrului II (săptămâna 13 – 16), ulterior ponderea 

scăzând progresiv (Figura 46).  

 

Figura 46. Distribuția femeilor în funcție de inițierea administrării preparatului de 

Fe 
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abordării metodologice (analiza transversală, la momente diferite de la finalizarea 

profilaxiei/gestației), fie prin deficienţe în modul de administrare a tratamentului 

profilactic - doza insuficientă, timpul prea scurt de profilaxie, discontinuitate în tratament 

sau lipsa complianţei femeii la tratament. 

 

Figura 47     
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administrat acid folic este mai mare în mediul urban faţă de rural. Analiza comparativă a 

datelor  actuale cu cele din anul 2004 relevă o creştere importantă a ponderii femeilor 

care au  luat acid folic ( de la 30% în 2004 la 55,25%  în 2010). 

 

Figura 48 

 

Media şi mediana hemoglobinei nu diferă în mod semnficativ în funcţie de administrarea 

de acid folic, ceea ce este în conformitate cu datele din literatura de specialitate, care 

menţionează că nivelul hemoglobinei nu este legata de nivelul de folaţi din ser (Figura 

49). 

 

Figura 49 
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5.3.4. Concluzii şi recomandări privind profilaxia anemiei feriprive la femeia 

gravidă 

Concluzii  

Anemia la femeia gravidă are în continuare o prevalență crescută (41,3%), ceea ce ne 

situează din acest punct de vedere pe poziţii similare cu ţările în curs de dezvoltare. 

Prevalența anemiei în anul 2010 a fost similară cu cea din anul 2004, deşi Subprogramul 

naţional de profilaxie al anemiei feriprive la femeia gravidă este funcţional şi numărul de 

femei cărora li se administrează preparate de fier este mai mare în prezent, faţă de anul 

2004. 

S-a evidențiat o creştere a ponderii femeilor care iau profilactic preparate cu fier în 

sarcină în anul 2010 (64,11%, comparativ cu 53,5% în 2004). 

S-au constatat deficienţe în ceea ce priveşte complianţa la tratament, inițierea  și modul 

de administrare a preparatelor de fier (continuu sau intermitent), durata de administrare. 

Deși în studiul nostru nu s-a evidențiat o diferență semnificativă statistic a prevalenței 

anemiei pe grupe de vârstă, considerăm totuși că vârsta gravidei se menţine ca un factor 

de risc pentru anemie, cele mai vulnerabile fiind adolescentele şi femeile peste 39 ani. 

Diferenţele în ceea ce priveşte prevalenţa anemiei asociată mediului de rezidență, 

nivelului socio-economic, nivelului educaţional al femeii au scăzut sau chiar au dispărut. 

Peste 50% dintre femei au făcut tratament profilactic cu acid folic în 2010, prevalentă net 

superioară faţă de anul 2004, îmbucurător fiind faptul că o parte din acestea încep 

profilaxia preconcepţional, în conformitate cu cele mai noi recomandări pe plan 

internaţional. 

Medicul de familie a avut rolul cel mai important în profilaxia anemiei, el fiind acela care 

prescrie tratamentul profilactic, sau consiliază şi oferă direct preparatul de fier, dacă 

gravida este inclusă în Subprogramul naţional de profilaxie.  

 

Recomandări 

Administrarea preparatelor cu fier într-un procent mai mare nu a ameliorat prevalenţa 

anemiei, ceea ce atrage atenţia asupra necesităţii monitorizării în continuare a aplicării 

protocoalelor de profilaxie. 

Se recomandă individualizarea tratamentului profilactic în funcţie de factorii de risc. 

Se recomandă orientarea gravidelor cu risc pentru anemie spre laboratoare, pentru 

dozarea hemoglobinei şi a feritinei, în vederea iniţierii unui tratament profilactic în timp 

util. 

Este importantă organizarea unor activităţi informative care să vizeze şi efectele  

profilaxiei cu fier din sarcină pentru sănătatea nou-născutului, la care să participe toate 
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mamele care nasc, indiferent de statutul social, economic şi educaţional. Aceste activităţi 

trebuie iniţiate prenatal, în cadrul şcolii mamei. 

 

 

5.4.  Creşterea accesului, a calitǎţii şi a eficienţei serviciilor medicale specifice 

pentru gravidǎ şi lǎuză 

Impactul acestui subprogram de sănătate a fost evaluat prin analiza modului de 

diseminare a carnetului gravidei. Caietul gravidei este elaborat și tipărit în cadrul 

programului naţional de sănătate a mamei și copilului. El constituie un instrument util, 

atât pentru informarea gravidei asupra tratamentelor profilactice, a programării 

consultaţiei prenatale şi a evoluţiei sarcinii, cât și pentru medicul de familie sau 

specialist, prin asigurarea continuității informației asupra elementelor de monitorizare a 

sarcinii. Caietul gravidei a ajuns doar la aproape 50% dintre femeile gravide, fără 

diferenţe pe medii de rezidență (Figura 50). Cauzele acestor deficienţe trebuie căutate în 

modalitățile stabilite pentru distribuirea caietului gravidei la diferite niveluri ale asistenței 

medicale, în interesul acordat  de personalul medical acestui document, sau în abordările 

uzuale de monitorizare a sarcinii, care pot fi diferite de normele stabilite în cadrul 

sistemului de asigurări sociale de sănătate (ex. monitorizarea sarcinii în sistem privat). 

 

Figura 50 
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beneficiarelor să atingă parametrii indicaţi de normele de aplicare a programelor de 
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profilaxie adresate mamei şi copilului. Considerăm necesară îmbunătăţirii colaborării 

interdisciplinare şi interinstituţionale, pentru atingerea acestei ținte. 
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Motto : The child's fundamental health is developed in the short period that it is 

dependent on the mother - first in the womb, then during the birth and finally during 

breast-feeding. 

Michel Odent, physician and birth specialist  

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTA 2 - REZULTATE 
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CAPITOLUL 6. PRACTICILE DE ALĂPTARE LA COPIII ÎN VÂRSTĂ DE 

PÂNĂ LA 2 ANI 

Obiectiv general: Evaluarea practicilor privind alăptarea la copiii în vârstă de până 

la 2 ani  

Acest obiectiv a fost atins prin calculul  indicatorilor-cheie de evaluare a nutriţiei copiilor 

sub 2 ani, stabiliți prin documentul final al Conferintei mondiale de consens OMS și 

referitori la alăptare: 

a. Iniţierea timpurie a alăptării 

b. Rata alăptării exclusive la copiii în vârstă de până la 6 luni 

c. Rata alăptării continuate la un an. 

La aceștia s-au adăugat în analiză și trei indicatori opționali privind alăptarea (alăptarea 

predominantă pentru copii sub 6 luni, rata copiilor alăptaţi vreodată și durata medie a 

alăptarii pentru copiii 0-23,9 luni). Pentru toți indicatorii a fost analizață influența 

variabilelor-cheie de interes, precizate în cadrul metodologic. De asemenea, analiza și 

calcului indicatorilor s-au bazat pe informaţii culese de la mame, apelând la memoria 

acestora. 

 

 

6.1. Iniţierea timpurie a  alăptării. 

Iniţierea timpurie a alăptării reprezintă practica punerii copilului la sânul mamei, cât mai 

devreme posibil după naştere, pentru iniţierea primului supt.  

Noţiunea de “ timpurie” a avut conotaţii diferite de-a lungul timpului, înțelegând, acum 

15 ani,  primele  6 ore, iar actualmente,  prima jumătate de oră de la naşterea copilului. La 

baza acestor redefiniri  a fost cerinţa colonizării cât mai timpurii a tubului digestiv al nou-

născutului cu germeni prietenoşi, care să-i confere imunitate, ca urmare  a contactului cu 

noul mediul de viaţă, după naştere. Aceşti germeni se găsesc în laptele colostral. Cele 

câteva picături pe care copilul le ingerează la primul supt sunt suficiente pentru nevoile 

lui, pentru că (laptele colostral) conţine cantităţi mari de anticorpi şi numeroase leucocite 

cu înalte propietăţi antibacteriene. Pe de altă parte, întârzierea cu mai mult de două ore 

postnatal a primului supt generează adesea ezitări din partea nou-născutului de a suge, 

situaţie care poate fi interpretată greşit de mamă  sau personalul medical, ca o tulburare a 

reflexului de supt. Calculul indicatorului s-a realizat pe baza formulei alăturate. 

Măsurare: 

Nr de copii în vârstă de 0 - <12  luni puşi la sân în prima jumătate de oră de viaţă 

----------------------------------------------------------------------------------------------- ----- x 100 

Nr.total de copii 0 - <12 luni 
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6.1.1. Rezultate privind inițierea timpurie a alăptării 

Procentul copiilor care au inițiat alăptarea în prima jumătate de oră de viață 

Iniţierea alăptării în prima jumătate de oră s-a realizat la 8,3 % dintre copii, cu diferenţe 

semnificative în privinţa iniţierii precoce a alăptării în maternităţi, în funcţie de tipul 

acestora (dacă sunt sau nu SPC, p=0.000) (Tabelul 28) 

 

Tabelul 28. I-aţi dat să sugă imediat după naştere (prima jumătate de oră) 

Nr. Varianta SPC Altele Total SPC Altele Total 

(nr) (%) 

1. Da 45 35 80 14,8% 5,3% 8,3% 

2. Nu 259 621 880 85,2% 93,5% 90,9% 

3. 

Nu ştiu / nu-mi 

amintesc 0 8 8 0,0% 1,2% 0,8% 

4. Total 304 664 968 100,0% 100,0% 100,0% 

 

În SPC, procentul copiilor care au iniţiat alăptarea, în prima jumătate de oră de viaţă, este 

de 3 ori mai mare decât în celelalte spitale (14,8% față de 5,3%). Deşi există această 

diferenţă încurajatoare, totuşi proporţia copiilor care au iniţiat alăptarea în prima jumătate 

de oră, chiar şi în SPC este încă foarte redusă. 

 

Procentul copiilor care au inițiat alăptarea în prima jumătate de oră de viață 

Faptul că în SPC există o preocupare mai accentuată în punerea la sân, cât mai precoce,  a 

copilului, este evidenţiat şi de obsevarea conduitelor privind iniţierea alăptării în primele 

4 ore de viaţă. 41,4% dintre copii au iniţiat alăptarea în primele 4 ore de viaţă în SPC, 

faţă de numai 23 % în celelalte spitale (Figura 51). 

 

Vârsta mediană la care s-a iniţiat alăptarea a fost de 6,8 ore în SPC și respectiv de 11,9 

ore în celelalte spitale, iar această diferenţă este semnificativă statistic. 

Rezultatele privind iniţierea precoce a alăptării nu sunt la nivelul aşteptat, nici chiar în 

SPC, unde însăşi acreditarea lor este condiţionată de existența acestei practici la 80% 

dintre copii. Este pentru prima oară în România, când avem o măsurare între cele două 

tipuri de spitale  şi găsim o diferenţă semnificativă statistic, la acest indicator. 
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Figura 51.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intârzierea iniţierii alăptării ţine de mai mulți factori. Unul dintre aceştia este naşterea 

prin cezariană. În eşantionul nostru, prevalenţa naşterilor cezariene a fost de de 35%. 

Aproape 40% dintre copii născuți pe cale vaginală iniţiaseră alăptarea, în primele 4 ore de 

viaţă, faţă de numai 9% dintre cei care născuți prin cezariană (Figura 52). 

 

Figura 52 
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6.1.2. Practici pentru susţinerea alăptării 

Iniţierea timpurie a alăptării poate fi susţinută de anumite proceduri şi practici de îngrijire 

a nou-născutului. Între acestea amintim:  

a. Punerea copilului pe burta mamei imediat după naştere. Momentele imediat după 

naştere sunt extrem de importante pentru instituirea unor ritualuri care ţin de fioziologia 

sarcinii, a naşterii şi a alăptării. Respectarea nevoilor copilului imediat după naştere 

constituie, conform dovezilor actuale, cea mai importantă premisă a asigurării unui bun 

start în viaţă, cu un impact pe termen lung, chiar pentru întreaga existenţă a copilului. 

Aşezarea copilului pe burta mamei imediat după naştere asigură colonizarea copilului cu 

germenii cunoscuți ai mamei. Contactul ”piele la piele” trebuie menținut cel puțin două 

ore, dar în orica caz, până la experienţa primului supt pe care însuşi copilul este capabil 

să-l iniţieze. Toate procedurile neonatale de rutină care nu sunt vitale - spălat, cântărit 

etc.-  trebuie amânate până la primul supt.  

Numai 21,6% dintre copii au avut şansa de a fi ţinuți pe burta mamei imediat după 

naştere (Tabelul 29). Diferenţe importante sunt înregistrate, şi de această dată, între SPC 

şi alte spitale (30,8% faţă de 17,3%, p=0.000). 

 

Tabelul 29. Aţi ţinut copilul pe burtă /piept după imediat după naştere ? 

Nr. Varianta SPC Alte Total SPC Alte Total 

(nr) (%) 

1. Da 93 113 206 30,8% 17,3% 21,6% 

2. Nu 209 532 741 69,2% 81,5% 77,6% 

3. Nu ştiu / nu-mi amintesc 0 8 8 0,0% 1,2% 0,8% 

4. Total  302 653 955 100,0% 100,0% 100,0% 

 

b. Sistemul rooming-in - copilul şi mama stau împreună de la naştere. Este de la sine 

înţeles că o alăptare de succes nu se poate realiza prin separarea nejustificată a copilului 

de mamă. Din datele studiului nostru, peste 43% dintre copii au stat separaţi de mamele 

lor pe toată durata şederii lor în maternitate (Tabelul 30).  

Au existat diferenţe notabile între SPC şi alte spitale în ceea ce privește sistemul 

rooming-in: aproape 50% dintre copiii care s-au născut într-un SPC au stat împreună cu 

mamele lor de la naştere, faţă de numai 26% dintre copiii născuți în alte maternități 

(p=0.000). 
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Alți 27,6% dintre copiii născuți într-un SPC au stat cu mamele lor, dar nu imediat după 

naştere (21,4% în celelalte maternități). 

Cu toate acestea, s-a evidențiat faptul că aproape un sfert dintre copiii care se nasc într-un 

SPC nu stau deloc în sistem rooming-in, pe toată durata şederii lor în maternitate. Aceste 

cazuri nu ar trebui să depăşescă 20%, conform standardelor de acreditare ale SPC.  

 

Tabelul 30. Aţi stat în aceeaşi cameră cu copilul ? 

Varianta 

SPC Alte Total SPC Alte Total 

(nr.) (%) 

Da 147 175 322 48,8% 26,4% 33,4% 

Da, dar nu imediat după naştere 83 142 225 27,6% 21,4% 23,3% 

Nu 71 346 417 23,6% 52,2% 43,3% 

Total 301 663 964 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

6.1.3 Practici care contribuie la înţărcarea precoce a copilului 

Există dovezi științifice că următoarele practici contribuie la înțărcarea precoce a 

copilului: 

a. Oferirea de lichide (lapte formulă, ceai etc) copiilor în maternitate, fără 

justificare medicală 

Un procent de 65% dintre nou-născuţi primesc diferite alimente substitut în maternitate. 

Chiar şi în SPC, procentul acestora depăşeşte 55%, dar diferența este semnificativă 

statistic (p=0.000) (Tabel 31).  

 

Tabel 31. În maternitate copilul a primit şi alt lapte, ceai, în afară de sân? 

Varianta SPC Alte Total SPC Alte Total 

Da 167 459 626 55,7% 69,1% 64,9% 

Nu 114 162 276 38,0% 24,4% 28,6% 

Nu ştiu / nu-mi amintesc 19 43 62 6,3% 6,5% 6,4% 

Total 300 664 964 100,0% 100,0% 100,0% 
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Aceste suplimente sunt date de obicei cu biberonul (la 82,6% dintre copii), dar există 

diferenţe între SPC şi alte spitale în privinţa modului lor de administrare (60% cu 

biberonul în SPC, faţă de 90% în alte spitale. Complementar, aproape 30% dintre copiii 

din SPC primesc suplimentele cu căniţa sau linguriţa, faţă de numai 3% din celelalte 

spitale (Tabel 32). 

 

Tabel 32 Suplimente primite de către copil au fost date cu: 

Varianta Prieten Alte Total Prieten Alte Total 

(nr) (%) 

biberonul 99 412 511 59,6% 90,9% 82,6% 

caniţa 15 2 17 9,0% 0,4% 2,7% 

linguriţa 32 13 45 19,3% 2,9% 7,3% 

pipeta 9 10 19 5,4% 2,2% 3,1% 

pe tub 7 4 11 4,2% 0,9% 1,8% 

Nu stiu 

cum 4 12 16 2,4% 2,6% 2,6% 

Total 166 453 619 100,0% 100,0% 100,0% 

 

b. Oferirea de lapta formulă la ieşirea din maternitate  

Peste 7% dintre copii au primit lapte formulă pentru acasă, la ieşirea din maternitate. 

După cum se evidenţiază în Tabelul 33 ponderea copiilor care primesc lapte praf la 

ieşirea din maternitate este de două ori mai mică în SPC decât în alte spitale (p=0.007). 

 

c. Contactul direct al mamelor în maternitate cu reprezentanţi ai unor firme de 

lapte praf. 

1% dintre mame au afirmat că au discutat în maternitate cu reprezentanţi ai unor firme de 

lapte praf (Tabel 34). Acest lucru contravine flagrant cu prevederile Codului 

internaţional de marketing pentru substitutele de lapte matern.  

Este îngrijorător faptul că şi în SPC s-au identificat mame care au afirmat că au discutat 

cu reprezentanți ai firmelor de lapte praf. 
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Tabelul 33 Aţi primit lapte praf la ieşirea din maternitate? 

Varianta SPC Alte Total SPC Alte Total 

(nr.) (%) 

Da 11 57 68 3,7% 8,4% 7,0% 

Nu 288 619 907 96,3% 91,6% 93,0% 

Total 299 676 975 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabelul 34. În maternitate aţi discutat cu reprezentanţi ai unor firme de lapte praf ? 

Varianta SPC Alte Total SPC Alte Total 

(nr) (%) 

Da 4 6 10 1,3% 0,9% 1,0% 

Nu 293 636 929 98,3% 97,1% 97,5% 

Nu ştiu / nu-mi amintesc 1 13 14 0,3% 2,0% 1,5% 

Total 298 655 953 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

6.2. Alăptarea exclusivă până la vârsta de 6 luni 

6.2.1 Referinţe ştiinţifice 

Poziţia Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, a Societăţii Europene de Pediatrie, 

Gastroenterologie, Hepatologie şi Nutriţie( SEPGHN) şi Societăţii Nord Americane  

de Pediatrie, Gastroenterologie, Hepatologie şi Nutriţie privind alăptarea exclusivă.  

Până în anul 2001, OMS recomanda alăptarea exclusivă a copiilor până la vârsta de 4-6 

luni. La baza acestei recomandări era probalitatea de a avea deficite de creştere şi de fier 

prin alăptarea exclusivă timp de 6 luni, în special în ţările în curs de dezvoltare. Ulterior,  

studiile desfăşurate în mai multe ţări industrializate şi în curs de dezvoltare au infirmat 

ipoteză că alăptarea exclusivă, timp de 6 luni, ar induce tulburări de creştere sau deficite 

de fier. Ca urmare, OMS extinde recomandarea alăptării exclusive până la vârsta de 6 

luni pentru toate țările, aceasta fiind modalitatea optimă de hrănire și de dezvoltare în 

condiţii sigure a copiilor. 
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Pornind de la aceleaşi dovezi ştiinţifice, Societatea Europeană de Pediatrie, 

Gastroenterologie, Hepatologie şi Nutriţie (SEPGHN) a adoptat în anul 2008 

recomandările OMS  pentru alăptarea exclusivă. Recomandările prevăd, de asemenea, ca 

nici un alt aliment de tipul lăpturi formulă, alimente solide, semisolide, lichide să nu fie 

introdus în alimentaţia copiilor înainte de vârsta de 17 săptămâni, dar nu mai târziu de 

vârsta de 26  săptămâni (Laptele formulă se introduce numai dacă copilul este înțărcat). 

Societatea Nord Americană de Pediatrie, Gastroenterologie, Hepatologie şi Nutriţie face 

aceeaşi recomandare cu privire la durata alăptării exclusive. 

În privinţa duratei alăptării, OMS recomandă continuarea alăptării (şi după alăptarea 

exclusivă) până la 2 ani şi peste, în timp ce Academia Americană face această 

recomandare pentru cel puţin un an. 

Pentru ţări cu rate mici ale unor boli infecţioase, cum sunt cele europene, recomandările 

pentru o durată optimă nu sunt precis stabilite, din lipsa unor dovezi ştiinţifice certe. De 

aceea recomandarea SEPGHN este continuarea alăptării(în paralel cu  introducerea 

alimentaţiei complementare) atât timp cât mama şi copilul doresc acest lucru, 

argumentele primordiale fiind de data aceasta,  altele decât cele care privesc  strict 

sănătatea copilului sau a mamei. 

 

 

6.2.2. Rata alăptării exclusive 

Informaţiile necesare pentru calcularea acestui indicator au fost culese de la mame, care 

au fost rugate să redea din memorie ceea ce a mâncat copilul lor în ultimele 24 de ore, 

inclusiv lichide de tipul apei, ceaiului, sucurilor medicamentelor sau vitaminelor. S-a 

utilzat următoarea formulă: 

 

Rezultatele obținute în studiul nostru, în funcție de variabilele-cheie,  sunt prezentate în 

Tabelul 35.  

Rata alăptării exclusive, rezultată din datele prezentului studiu, a fost de 12,6%. Văzut 

în dinamică, acest procent indică o scădere în  ultimii ani. În Studiul sănătăţii 

reproducerii (2004,) prevalenţa alăptării exclusive era de 14,4 %., iar în studiul privind 

Statusul nutriţional al copiilor sub 5ani (2005) prevalenţa alăptării exclusive era de 

20,8%. Indiferent de studiul pe care l-am considera de referinţă prevalenţa alăptării 

exclusive a scăzut în ultimii 7-8  ani. 

Măsurare: Rata alăptării exclusive se calculează astfel: 

Numărul de copii  0 - <6 luni alăptaţi exclusiv   

---------------------------------------------------------------------- x 100 

Numărul total de copii 0 - <6  luni  
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Tabelul 35. Ponderea copiilor de 0 – 6 luni, în funcție de tipul alimentației 

Ca-

racte-

ristica Varianta 

Ponderea copiilor de 0-6 luni alimentaţi, în ultimele 24 ore, cu  

Sân 

Sân 

exclusiv 

Sân 

predom. 

(sân&apa

/ceai) 

Sân&alt 

lapte Sân&alte Alt lapte 

 Total 66,0% 12,6% 20,4% 17,8% 15,2% 16,8% 

Zona 

  

  

  

Macro 1 60,9% 12,6% 26,4% 10,3% 11,5% 20,7% 

Macro 2 68,5% 16,1% 16,1% 21,8% 14,5% 14,5% 

Macro 3 70,4% 9,9% 21,0% 23,5% 16,0% 9,9% 

Macro 4 63,5% 10,4% 19,8% 14,6% 18,8% 21,9% 

Mediu 

  

Urban 67,2% 15,4% 20,5% 18,5% 12,8% 16,9% 

Rural 64,8% 9,8% 20,2% 17,1% 17,6% 16,6% 

Gen 

  

Masculin 60,8% 12,7% 17,5% 18,0% 12,7% 20,6% 

Feminin 70,9% 12,6% 23,1% 17,6% 17,6% 13,1% 

GN 

  

  

sub 2500 50,0% 6,3% 3,1% 21,9% 18,8% 25,0% 

2500-4000 67,1% 13,6% 20,5% 18,4% 14,5% 16,3% 

peste 4000 73,9% 4,3% 43,5% 4,3% 21,7% 13,0% 

Gr.vâr

sta 

  

  

0-6 luni 66,0% 12,6% 20,4% 17,8% 15,2% 16,8% 

6-12 luni 66,0% 12,6% 20,4% 17,8% 15,2% 16,8% 

12-18 luni 60,9% 12,6% 26,4% 10,3% 11,5% 20,7% 

> 18 luni 68,5% 16,1% 16,1% 21,8% 14,5% 14,5% 

Rang 

  

  

  

Primul copil 64,3% 12,8% 18,4% 23,0% 10,2% 17,9% 

Al doilea 71,4% 12,7% 28,6% 9,5% 20,6% 11,9% 

Al treilea3 60,0% 8,6% 14,3% 20,0% 17,1% 20,0% 

Peste 3 68,0% 20,0% 8,0% 20,0% 20,0% 20,0% 

Vârsta  

 mama 

  

  

15-19 ani 86,4% 22,7% 13,6% 22,7% 27,3% 9,1% 

20-24 ani 65,3% 10,9% 21,8% 15,8% 16,8% 16,8% 

25-29 ani 69,1% 12,7% 20,9% 20,9% 14,5% 17,3% 

30-34 ani 62,4% 12,9% 22,4% 15,3% 11,8% 15,3% 
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35-39 ani 59,1% 6,8% 22,7% 20,5% 9,1% 27,3% 

Peste 39 ani 57,1% 28,6% 0,0% 28,6% 0,0% 0,0% 

Educ. 

  

  

  

Fără sc.gen 82,5% 17,5% 25,0% 7,5% 32,5% 10,0% 

Şc.generala 58,9% 10,6% 18,5% 13,9% 15,9% 21,9% 

Studii medii 66,9% 12,0% 22,5% 22,5% 9,9% 15,5% 

Studii super. 71,2% 15,4% 17,3% 23,1% 15,4% 11,5% 

Etnie 

  

  

  

romana 65,6% 11,4% 19,5% 20,8% 14,0% 17,5% 

maghiara 57,9% 7,9% 31,6% 5,3% 13,2% 26,3% 

rroma 82,1% 25,0% 25,0% 0,0% 32,1% 0,0% 

altele 20,0% 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 

 

Durata medie a alăptării exclusive pentru copiii din segmentul de vârstă 0-6 luni a fost 

de 2,43 de luni, în scădere faţă de anul 2004 (3,9 luni). 

Există variaţii importante în privinţa alăptării exclusive între macroregiunile ţării. Cea 

mai mare prevalenţă a alăptării exclusive (16,1%), se întâlnește în macroregiunea 2 

(Moldova - Dobrogea), unde se găsesc şi cele mai multe Spitale Prietene ale Copilului, 

iar cele mai mici, în jurul a 10%, se întâlnesc în macroregiunile 3 şi 4 (Muntenia- 

Bucureşti, şi Banat -Oltenia). 

Prevalenţa alăptării exclusive, în mediul urban, este aproape  de două ori mai mare decât 

în mediul rural (15,4 fațăde 9,8%). Acest fapt poate fi considerat a fi normal, deoarece 

alăptarea exclusivă cere timp, disponibilitate 24 din 24 de ore pentru copil. În mediul 

urban, unde majoritatea femeilor lucrează, beneficiază de concediu plătit pentru îngrijirea 

copilului şi îşi pot permite această disponibilitate, în timp ce în mediul rural ponderea 

femeilor angajate este mult mai mică şi ele sunt nevoite să muncească în agricultură de 

subzistenţă (din jurul gospodăriei), pentru a putea şi ele contribui la întreţinerea familiei.  

Greutatea la naştere este o variabilă care diferenţiază puternic prevalenţa alăptării 

exclusive. Prevalenţa alăptării exclusive la copii cu greutate mică este doar de 6% faţă,  

de 13%  la copiii născuţi cu greutate normală. O prevalență chiar mai redusă s-a observat 

în rândul copiilor cu greutate mare la naștere. 

Educaţia mamei se asociază pozitiv cu prevalenţa alăptării exclusive la cele două  

extreme ale nivelului şcolarităţii. Mamele cu studii superioare şi cele cu educaţie puţină 

înregistrează cele mai înalte prevalenţe (15,4 şi respectiv 17,5%). 

În privinţa etniei, prevalenţa alăptării exclusive este cea mai mare la mame de etnie romă 

(20%) şi cea mai scazută la cele de etnie maghiară (7,9%). 
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Alte variabile precum rangul, genul copilului sau vârsta mamei nu par să influenţeze 

opţiunea pentru alăptarea exclusivă. 

Analiza detaliată a prevalenței alăptării exclusive a copiilor mai mici de 6 luni pe grupe 

de vârstă lunare relevă că, chiar şi în prima lună de viaţă, ponderea copiilor alăptaţi 

exclusiv depăşeşte doar cu puţin 30% (Figura 53). 

 

Figura 53 
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(Tabelul 37).  
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Literatura evidenţiază că decizia de înţărcare este influenţată cel mai mult de cercul social 

al părinţilor format din rude, prieteni, cunoştinţe,  prin sfaturile sau îndemnurile pe care 

mamele le iau de la aceştia. 

 

Tabel 36. De ce aţi înlocuit/suplimentat laptele matern 

Nr. 

crt Varianta Nr.  % 

1. aşa m-a sfatuit medicul 65 25,0% 

2. aşa m-au sfătuit diferite persoane 3 1,2% 

3. copilul a refuzat sânul 23 8,8% 

4. aşa am decis eu 169 64,0% 

5. Total 260 100,0% 

  

Tabel 37. Ce anume a influenţat decizia dumneavoastră ? 

Nr. 

crt. Varianta Nr. % 

1. nu am avut suficient lapte 59 71,1% 

2. laptele nu era consistent 13 15,7% 

3. am îinceput serviciul 1 1,2% 

4. motive de estetică corporală 1 1,2% 

6. altele 9 10,8% 

 Total 83 100,0% 

 

6.3. Rata alăptării predominante până la vârsta de 6 luni 

Definiţie 

Procentul copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 - < 6 luni (0-182 zile), care sunt alimentaţi 

predominant la sân. Un copil este considerat ca fiind alăptat predominant la sân dacă, în 
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afară de sân, mai primeşte doar apă, apă îndulcită, infuzii de plante, sucuri de fructe, dar 

nici un alt fel de aliment lichid sau solid (cu excepţia unor vitamine, suplimente minerale 

sau medicamente). 

Măsurare: 

Numărul de copii  0 - <6 luni alăptaţi predominant la sân  

---------------------------------------------------------------------- x 100 

Numărul total de copii 0 - <6  luni  

 

Rata copiilor alăptaţi predominant la sân în primele 6 luni de viaţă a fost de 20,4% 

(Tabel 38). 

 

Tabel 38 Prevalenţa copiilor alăptaţi la diferite segmente de vârstă  

Grupa 

de 

vârsta 

Total Sân 

Sân 

exclu

siv 

Sân 

pre-

pond 

Sân

& 

lapte 

Sân

& 

alte 

Sân 

Sân  

exclu-

siv 

Sân  

pre-

pond 

Sân&  

lapte 

Sân& 

 alte 

luni (nr) (%) 

0-6 512 256 49 79 69 59 66,% 12,6% 20,4% 17,8% 15,2% 

6-12 548 274 1 7 4 262 44,6% 0,2% 1,1% 0,7% 42,7% 

12-18 224 112 0 1 3 108 22,1% 0,0% 0,2% 0,6% 21,3% 

>18 166 83 0 1 0 82 13,6% 0,0% 0,2% 0,0% 13,5% 

Total 1450 725 50 88 76 511 34,2% 2,4% 4,2% 3,6% 24,1% 

 

În primele 3 luni de viaţă, cel puţin, 50% dintre copii sunt alăptaţi exclusiv sau 

predominant. La vârsta de patru luni, ponderea copiilor hrăniţi în acest fel se 

înjumătăţeşte şi ajunge la 2% (Figura 54). Fluidul care “transformă” alăptarea exclusivă 

în alăptare predominată este ceaiul, foarte popular în rândul mamelor, administrat fie 

pentru calmarea colicilor, fie pentru setea copilului.  

Din interviurile cu mamele a rezultat faptul că puţine mame cunosc că laptele matern este 

foarte adecvat şi pentru sete. Din acest motiv ele administrează copilului ceai, în special 

între supturi. Laptele matern este o substanţă dinamică - îşi schimbă compoziţia conform 

vârstei copilului. Compoziţia laptelui se schimbă şi în cursul alăptării, astfel încât în 

prima parte a suptului copilul primeşte lapte de o consistenţă mai scăzută, care îi satisface 

setea, iar în a doua parte lapte care îi satisface foamea.  
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Există şi reputaţi profesionişti care consideră că lichide precum apa sau ceaiul ar fi chiar 

recomandabile bebeluşilor din România (pentru evitarea riscului de deshidratare), 

deoarece aceştia sunt, prin tradiţie, mai “înfofoliţi” şi poartă căciuliţe în orice anotimp. 

Aceeaşi recomandare o găsim şi la alţi autori străini, pentru ţări cu climă foarte caldă. 

Alăptarea predominantă este cea mai frecventă forma de hrănire a copiilor până la vârsta 

de 6 luni. Cu o instruire adecvată ea s-ar putea “trasforma” în alăptare exclusivă. 

 

Figura 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6.4. Prevalența oricărei alăptări la 6 luni 

Definiţie 

Procentul copiilor cu vârsta cuprinsă între 5 - < 6luni, care sunt alimentaţi la sân, 

indiferent dacă mai primesc și alte lichide sau solide. 

Măsurare 

 

Numărul de copii  5 - <6 luni alăptaţi  

---------------------------------------------------------------------- x 100 

Numărul total de copii 5- <6  luni  

 

În acest studiu, prevalenţa oricărei alăptări la 6 luni a fost de 49,4%, ceea ce înseamnă că 

aproape jumătate dintre copiii având vârsta cuprinsă între 5 şi 6  luni sunt încă alăptaţi 

(Figura 55).  
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Figura 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5. Rata alăptării continuate la 12 luni 

Definiţie 

Procentul copiilor cu vârsta cuprinsă între 12- < 16 luni (366-426 zile) care sunt alăptaţi. 

Măsurare 

Nr de copii în vârstă de 12 - <16  luni alăptaţi în ultimele 24 de ore 

----------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 

Nr.total de copii 12- <16 luni 

 

Rata alăptării continuate la 12 luni a fost de 21,3% (Figura 55). Această valoare 

evidenţiază o îmbunătăţire faţă de anul 2004, când procentul copiilor alăptaţi  la 12 luni 

nu depăşea 13%. 

În context european, această rată poate fi considerată ca satisfăcătoare. Dar, spre 

deosebire de alte ţări europene, unde după înţărcarea copilului este utilizat laptele 

formulă, în România aproape 60% dintre copiii, aparţinâd acestui segment de vârstă sunt 

hrăniţi cu lapte de vacă fluid. Experţii apreciază că riscurile acestei alegeri ţin de 

administrarea unui aliment sărac în micronutrienţi esenţiali pentru copiii de această 

vârstă, precum şi de posibile contaminări ale laptelui de vacă cu diverşi germeni 

patogeni, în special în mediul rural, prin manevrări neigienice.  
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În cazul copiilor sub un an nu este indicat să se administreze lapte de vacă  nemodificat, 

deoarece cantitatea mare de proteine din acest lapte le-ar putea afecta rinichii. Mai mult, 

laptele matern conţine acizi graşi necesari pentru  dezvoltarea cerebrală,  precum şi alte 

substanţe (unele cunoscute, altele nu), care sunt necesare pentru dezvoltarea copilului. 

Alegerea laptelui de vacă în paralel cu alăptarea,sau după înţărcarea copilului, ţine de mai 

mulți factori, atât economici, cât şi culturali. Pentru majoritatea populaţiei din România, 

opţiunea în favoarea unui lapte formulă de calitate este prohibitivă. În plus, mai există şi 

mitul laptelui de vacă. Mulţi părinţi aparţinând diferitelor medii socio-culturale cred că 

laptele de vacă este un produs “foarte natural”, superior laptelui praf. Datele studiului au 

evidenţiat faptul că între 9-15% dintre mamele care primiseră gratuit lapte formulă, prin 

Programele naţionale de sănătate, nu l-au oferit copiilor, în special în mediul rural. Mulţi 

părinţi nu cunosc nici faptul că laptele formulă are ca materie primă laptele de vacă  şi 

apreciază că acea pulbere este doar un “mix chimical”, motiv pentru care îl resping, în 

favoarea laptelului de vacă fluid. 

 

 

6.6. Rata copiilor alăptaţi vreodată 

Definiţie 

Procentul copiilor din segmentul de vârstă  0- 11,9 luni alăptaţi vreodată, indiferent de 

durata alăptării. 

Măsurare 

Nr de copii în vârstă de 0-23,9  luni alăptaţi vreodată 

----------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 

Nr.total de copii 0-23,9 luni 

 

Informaţiile necesare pentru calcularea acestui indicator se  bazează pe reamintirea de 

către mame dacă copilul a supt vreodată. 

Valoarea indicatorului este de 93%. În studiul ”Statusul nutriţional al copiilor sub 5 ani” 

(2004), valoarea indicatorului era de 92,5%, iar la copiii născuţi în intervalele 1990-1991 

și 1999-2002, de 91%. Deci, procentul copiilor alăptaţi vreodată nu a scăzut în ultimii 20 

de ani, aşa cum s-a întamplat în multe ţări europene. 

Durata medie pentru orice tip de alăptare a fost de 8,83 de luni, în creştere faţă de anul 

2004 (6,6 luni) (Tabel 39).  

Această creştere exprimă o ameliorare importantă şi se datorează creşterii duratei de 

alăptare şi după vârsta de un an.   
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Rata copiilor alăptați vreodată a variat semnificativ cu macroregiunea, mediul de 

rezidență, rangul copilului, nivelul de educație al mamei, etnia, genul copilului și 

greutatea la naștere (Tabel 39).  

 

Tabel 39. Ponderea copiilor studiați în funcție de tipul de alimentație și de anumite 

variabile cheie 

Variabila Varianta 

Ponderea copiilor alimentaţi cu : 

San 

San 

exclusiv 

Lapte 

formula 

Lapte 

praf 

Lapte 

vaca 

Durata 

medie  

 

8,83 2,12 NA NA NA 

  Total 34,1% 2,3% 27,7% 9,6% 41,8% 

Zona* Macro 1 37,4% 2,2% 24,4% 8,5% 47,0% 

 p=0.003 Macro 2 34,3% 2,9% 22,6% 8,2% 46,9% 

  Macro 3 37,6% 1,7% 37,4% 10,6% 27,4% 

  Macro 4 27,8% 2,2% 28,7% 11,6% 43,7% 

Mediu* Urban 31,3% 2,6% 37,0% 11,9% 36,7% 

p=0.003 Rural 37,3% 2,0% 17,4% 7,2% 47,5% 

Rang* 

Primul 

copil 30,0% 2,3% 33,8% 10,1% 38,6% 

 p=0.000 Al doilea 39,3% 2,4% 21,0% 8,1% 45,5% 

  Al treilea3 31,3% 1,2% 24,1% 9,0% 51,2% 

  Peste 3 50,5% 3,6% 11,7% 14,4% 37,8% 

Vârsta 15-19 ani 38,7% 4,0% 21,8% 8,9% 43,5% 

 mama 20-24 ani 38,6% 2,7% 20,6% 10,0% 43,0% 

 p=0.2 25-29 ani 33,6% 2,5% 29,9% 9,3% 42,5% 

  30-34 ani 32,9% 2,1% 31,5% 7,9% 39,8% 

  35-39 ani 31,8% 1,4% 34,6% 9,8% 44,4% 

  

Peste 39 

ani 19,4% 1,6% 33,9% 9,7% 41,9% 

Educ* Fără sc.gen 51,9% 3,8% 14,2% 9,4% 39,6% 

 p=0.000 Şc.generala 33,3% 1,8% 19,5% 10,5% 47,3% 

  

Studii 

medii 30,8% 2,3% 36,4% 9,3% 38,4% 

  

Studii 

super. 33,6% 2,9% 38,3% 8,4% 36,1% 

Etnie* romana 32,2% 2,1% 29,7% 9,3% 41,7% 

 p=0.000 maghiara 32,3% 1,9% 27,8% 10,8% 48,7% 

  rroma 57,6% 4,1% 11,6% 8,7% 34,3% 
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  altele 25,9% 3,7% 29,6% 3,7% 55,6% 

Gen Masculin 30,7% 2,2% 28,5% 9,7% 43,1% 

 p=0.004 Feminin 37,9% 2,5% 26,9% 9,5% 40,4% 

GN sub 2500 24.14% 0.99% 32.51% 14.78% 39.41% 

 p=0.005 2500-4000 35.34% 2.55% 27.00% 9.19% 41.92% 

  peste 4000 36.89% 0.82% 28.69% 8.20% 42.62% 

Gr.vârsta 0-6 luni 65,2% 12,4% 34,8% 11,1% 10,1% 

 p=0.000 6-12 luni 44,6% 0,2% 36,6% 11,7% 31,6% 

  

peste 12 

luni 17,5% 0,0% 20,4% 8,0% 58,5% 

 

 

6.7. Accesul mamei la servicii de informare și consiliere despre alăptare 

Mamele au fost întrebate despre primirea de informații privind alăptarea, atât în timpul 

sarcinii, cât și în maternitate. 

 

Accesul la servicii de informare despre alăptare în timpul sarcinii 

Contractul-cadru privind condițiile de acordare a asistenței medicale în sistemul de 

asigurări sociale de sănătate prevede modul de monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lăuziei, 

după cum urmează: 

a) luarea în evidenţă în primul trimestru; 

b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a. 

c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv; 

d) urmărirea lehuzei la externarea din maternitate - la domiciliu; 

e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naştere; 

De asemenea, se prevede expres că în cadrul supravegherii gravidei se face şi promovarea 

alimentaţiei exclusive la sân a copilului până la vârsta de 6 luni şi continuarea acesteia 

până la minimum 12 luni. 

Cu toate acestea, femeile din studiul nostru au utilizat serviciile de consultație prenatală 

într-un grad redus. Prin convenție am clasificat populația mamelor intervievate în trei 

grupe: 

a. Grupul neutilizatoarelor (nicio consultație prenatală) ; 

b. Grupul subutilizatoarelor (între 1 – 3 consultații prenatale); 

c. Grupul utilizatoarelor (peste 3 consultații prenatale). 

Grupul neutilizatoarelor și cel al subutilizatoarelor au fost, în general, analizate împreună. 

S-a constatat că numai două treimi dintre femei (64,3%) au avut peste trei vizite 

prenatale, în timp ce 29,9% au fost subutilizatoare, iar 5.8% dintre ele nu au utilizat deloc 

serviciile de asistență prenatală.  
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Au existat diferențe semnificative statistic de utilizare a serviciilor medicale în funcție de 

cele mai multe dintre variabilele cheie studiate (Tabelul 40): 

- macroregiune (cea mai mare prevalență a utilizării în Macro  3 și cea mai redusă 

în Macro 4),  

- mediul de rezidență (prevalență mai mare a utilizării în urban),  

- rangul copilului (utilizare mai mare la copii de rangul 1),  

- vârsta mamei (cele mai mari prevalențe ale utilizării la grupa de vârstă 20 – 24), 

-  nivel de educație (cea mai mare rată de utilizare la femeile cu studii superioare),  

- etnie (la etnia roma prevalența utilizării a fost de aproape jumătate, comparativ cu 

etniile română și maghiară),  

- stare civilă și nivel socio-economic  (cea mai mare prevalență a utilizării la 

femeile cu nivel socio-economic ridicat).  

 

Tabel 40. De cate  ori ati fost la consultaţia prenatală? 

 Variabila  Varianta 

Nicio 

 data 

1-3  

cons 

peste 

3  Total 

Nicio 

 data 

1-3  

cons peste 3 Total 

  (nr) (%) 

  Total 58 300 644 1002 5,8% 29,9% 64,3% 100% 

Zona Macro 1 24 48 145 217 11,1% 22,1% 66,8% 100% 

 p=0.003 Macro 2 8 115 203 326 2,5% 35,3% 62,3% 100% 

  Macro 3 12 50 163 225 5,3% 22,2% 72,4% 100% 

  Macro 4 14 87 133 234 6,0% 37,2% 56,8% 100% 

Mediu Urban 24 109 389 522 4,6% 20,9% 74,5% 100% 

 p=0.000 Rural 34 191 255 480 7,1% 39,8% 53,1% 100% 

Rang Primul  33 118 373 524 6,3% 22,5% 71,2% 100% 

 p=0.000 Al doilea 16 95 219 330 4,8% 28,8% 66,4% 100% 

  Al treilea 4 42 36 82 4,9% 51,2% 43,9% 100% 

  Peste 3 4 42 12 58 6,9% 72,4% 20,7% 100% 

VârstaM 15-19 ani 7 36 27 70 10,0% 51,4% 38,6% 100% 

 p=0.000 20-24 ani 10 89 133 232 4,3% 38,4% 57,3% 100% 

  25-29 ani 11 68 212 291 3,8% 23,4% 72,9% 100% 

  30-34 ani 18 44 159 221 8,1% 19,9% 71,9% 100% 

  35-39 ani 5 31 66 102 4,9% 30,4% 64,7% 100% 

  > 39 ani 2 12 12 26 7,7% 46,2% 46,2% 100% 

Educ.M Fără sc.gn. 9 55 36 100 9,0% 55,0% 36,0% 100% 

 p=0.000 Şc.generala 22 160 217 399 5,5% 40,1% 54,4% 100% 

  St. medii 19 67 288 374 5,1% 17,9% 77,0% 100% 
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  Studii sup. 6 16 100 122 4,9% 13,1% 82,0% 100% 

Etnie romana 37 230 546 813 4,6% 28,3% 67,2% 100% 

 p=0.000 maghiara 13 16 55 84 15,5% 19,0% 65,5% 100% 

  rroma 5 44 29 78 6,4% 56,4% 37,2% 100% 

  alte 1 3 7 11 9,1% 27,3% 63,6% 100% 

Stare civ 1 49 254 602 905 5,4% 28,1% 66,5% 100% 

 p=0.000 2 7 39 32 78 9,0% 50,0% 41,0% 100% 

  3     1 1 0,0% 0,0% 100% 100% 

  4     3 3 0,0% 0,0% 100% 100% 

Niv.ec. scazut 10 93 56 159 6,3% 58,5% 35,2% 100% 

  mediu 25 167 282 474 5,3% 35,2% 59,5% 100% 

  ridicat 23 40 306 369 6,2% 10,8% 82,9% 100% 

GN sub 2500 3 36 53 92 3,3% 39,1% 57,6% 100% 

  2500-4000 48 246 549 843 5,7% 29,2% 65,1% 100% 

  peste 4000 5 16 36 57 8,8% 28,1% 63,2% 100% 

Q12 (Fe) Da 21 151 474 646 3,3% 23,4% 73,4% 100% 

  Nu 9 137 161 307 2,9% 44,6% 52,4% 100% 

Q21 (AcF) Da 12 88 412 512 2,3% 17,2% 80,5% 100% 

  Nu 18 183 207 408 4,4% 44,9% 50,7% 100% 

Fe&AcF Fe&AcF 9 66 324 399 2,3% 16,5% 81,2% 100% 

  Fe 12 85 150 247 4,9% 34,4% 60,7% 100% 

  AcF 3 22 88 113 2,7% 19,5% 77,9% 100% 

 

Pe totalul lotului de studiu doar 56% dintre mame au vorbit cu medicul care le-a îngrijit 

în timpul sarcinii, despre alăptare. Au existat diferențe semnificative în informarea 

femeilor în funcție de macroregiune (cea mai mare prevalență a informării în 

macroregiunea 3 și cea mai redusă în macxroregiunea 4), mediu (informare mai mare în 

mediul urban, diferență de peste 15 puncte procentuale), vârsta mamei (prevalență 

maximumă a femeilor informate la grupa de de vârstă 35 – 39 ani, urmată de 25 – 29 ani 

și 30 – 34 ani, cea mai redusă prevalență la peste 39 ani și respectiv 15 – 19 ani),  nivel 

de educație și etnie (Tabelul 41).  

Mamele adolescente (15 – 19 ani)  ating una dintre cele mai ridicate prevalențe ale lipsei 

de consiliere în timpul sarcinii (52,9%). Totodată, aceste mame înregistrează cele mai 

crescute prevelenţe ale neutilizatoarelor (10%) şi subutlizatoarelor (51,4%) serviciilor 

prenatale.  

Educaţia  este o variabilă care diferenţiază semnificativ mamele. Cu cât mamele sunt mai 

educate cu atât ponderea celor care au beneficiat de informare este mai mare. Ponderea 

mamelor fără şcoală care au beneficiat de informare  este de 35%,  faţă de 65%, în cazul 

mamelor cu studii medii şi superioare. Acest rezultat poate fi explicat şi prin interesul 

manifestat de mamele mai educate faţă de viitorul copil. 
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Tabelul 41. Femeile care au discutat despre alăptare cu medicul care a urmărit 

sarcina, în funcție de variabilele cheie 

Variabila Varianta 

Total 

subiecţi 

(nr) 

Subiecti 

beneficiari 

(nr) 

Subiecti 

beneficiari 

(%) 

  Total 1002 561 56,0% 

Zona Macro 1 217 125 57,6% 

 p=0.039 Macro 2 326 179 54,9% 

  Macro 3 225 141 62,7% 

  Macro 4 234 116 49,6% 

Mediu Urban 522 333 63,8% 

 p=0.000 Rural 480 228 47,5% 

Vârsta mama 15-19 ani 70 33 47,1% 

 p=0.006 20-24 ani 232 119 51,3% 

  25-29 ani 291 179 61,5% 

  30-34 ani 221 122 55,2% 

  35-39 ani 102 70 68,6% 

  Peste 39 ani 26 11 42,3% 

Educ.m Fără sc.generala 100 35 35,0% 

 p=0.000 Şc.generala 399 203 50,9% 

  Studii medii 374 240 64,2% 

  Studii super. 122 80 65,6% 

Etnie romana 813 477 58,7% 

 p=0.000 maghiara 84 48 57,1% 

  rroma 78 25 32,1% 

  alte 11 7 63,6% 

Spital prieten 304 181 59,5% 

 p=0.135 altul 698 380 54,4% 

 

În privinţa etniei, rezultatele arată că  ponderea mamelor care au beneficiat de instruire 

asupra alăptării în timpul sarcinii este mult mai redusă la femeile romă (32,1%%) decât la 

celelate etnii (58,7% etnia română, 57,1% etnia maghiară). Acest rezultat poate fi 

explicat şi prin procentul mare de sub-utilizatoarele ale îngrijirilor prenatale la femeile 

roma (56.4%),  faţă  de femeile de etnie română (28.3%) sau maghiară (19%). 

 

Accesul la servicii de informare despre alăptare în maternitate  

Aproximativ 71% dintre mame au afirmat că primiseră în maternitate materiale 

educaționale despre alăptare/îngrijirea copilului (Tabelul 42). Nu au existat diferențe 

semnificative statistic între SPC și celelalte maternități (p=0,9) 
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În ceea ce privește sursele de informare ale mamelor privind îngrijirea copilului 

(declarativ), în ordinea descrescătore a frecvenței acestea au fost următoarele: medicul 

(84%), părinți sau rude (43,6%), cărți, broșuri (23%), internet (20,5), preiteni, cunoștințe 

(17,1%), televiziune (10,6%) (Figura 56).  

 

Tabel 42. În maternitate aţi primit materiale educaţionale (broşuri, pliante) despre 

alăptare/îngrijirea copilului? 

Varianta 

Prieten Alte Total Prieten Alte Total 

(nr) (%) 

Da 217 468 685 71.85% 70.59% 70.98% 

Nu 84 184 268 27.81% 27.75% 27.77% 

Nu ştiu / nu-mi amintesc 1 11 12 0.33% 1.66% 1.24% 

Total 302 663 965 100.00% 100.00% 100.00% 

 

Figura 56. Surse priotitare de informații privind îngrijirea copilului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procentul mare de mame care se informează din surse neprofesioniste (rude, prieteni, 

internet, TV) pune problema unei abordări coordonate a informării gravidelor, prin 

dezvoltarea activităților de tip școala mamei. 
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6.8. Concluzii și discutii privind practicile de alăptare 

Referitor la durata alăptării, studiile menţionează influenţa puternică a mediului  socio-

cultural din care fac parte mamele. În culturile europene sau proeuropene, la nivelul 

claselor medii, durata alăptării peste un an este foarte puţin acceptată. Chiar şi în 

România, mamele care îşi alăptau copiii peste an, îşi aminteau frecvent (cu ocazia acestui 

studiu), sancţionarea de către cei din jur. În unele ţări, mediul înconjurător este favorabil 

alăptării şi prin expunerea în public a modelului femeii care  alăptează, în interiorul sau în 

afara familiei, dar în alte ţări nu. În România, de exemplu, media, prin CNA, interzice 

apariţia pe micile ecrane a unei femei care alăptează. Prin această interdicţie sânul 

“erotic” învinge sânul “ sursa de hrană”  destinat copiilor.  Împăcarea celor două ipostaze 

nu este uşor de realizat, nici chiar în interiorul cuplurilor maritale, susţin cercetătorii, iar 

aceasta duce la acest tip de excese, în dauna acceptabilităţii sociale a alăptării, sub toate 

aspectele sale. 

Mişcările feministe în trecut se opuneau alăptării, în numele autonomiei femeii, şi, de 

asemenea, alăptării prelungite deoarece considerau că alăptarea dăunează autonomiei 

copilului şi întârzie socializarea acestuia. Dacă aceste concepţii au fost populare în anii 

60 şi 70, noile tendinţe în mişcarea feministă caută compromisuri care să ia în 

considerare statutul femeii ca un întreg. Aceste tendinţe noi reamintesc că egalitatea între 

sexe şi identitatea dintre sexe nu trebuie să fie confundate. 

Iniţierea alăptării timpurii este puţin adoptată în România, chiar şi în SPC. Procentul 

maximum în aceste spitale este de 14,8%, faţă de numai 5,3% în alte spitale. Nu putem 

aprecia în dinamică acest indicator, deoarece el a fost evaluat pentru prima dată cu ocazia 

acestui studiu. Evaluările anterioare priveau alte intervale  de timp (primele 6, sau 

primele 2 ore de viaţă). 

Rata alăptării exclusive până la vârsta de 6 luni în prezentul studiu a fost de 12,6%. 

Văzut în dinamică acest procent indică o scădere faţă de alţi ani. 

Durata medie a alăptării exclusive pentru copiii din segmentul de vârstă 0-6 luni a fost 

de 2,43 de luni, în scădere faţă de anul 2004 (3,9 luni) 

Rata copiilor alăptaţi predominant la sân în primele 6 luni de viaţă a fost de 20,4%. În 

primele 3 luni de viaţă, cel puţin, 50% dintre copii sunt alăptaţi exclusiv sau 

predominant., dar la vârsta de patru luni, ponderea copiilor hrăniţi în acest fel se 

înjumătăţeşte, fluidul care “transformă” alăptarea exclusivă în alăptare predominată fiind 

ceaiul. Alăptarea predominantă este cea mai frecventă forma de hrănire a copiilor până la 

vârsta de 6 luni. Cu o instruire adecvată ea s-ar putea “trasforma” în alăptare exclusivă. 

Prevalenţa oricărei alăptări la 6 luni a fost de 49,4%, ceea ce înseamnă că aproape 

jumătate dintre copiii având vârsta cuprinsă între 5 şi 6  luni sunt încă alăptaţi. 
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Rata alăptării continuate la 12 luni a fost de 21,3%. Această valoare evidenţiază o 

îmbunătăţire faţă de anul 2004, când procentul copiilor alăptaţi  la 12 luni nu depăşea 

13%. 

Durata medie pentru orice tip de alăptare a fost de 8,83 de luni, în creştere faţă de 

anul 2004.   

Analiza situaţiei alăptării în ţările europene indică şi ea o relativă deteriorare. Procentul 

copiilor alăptaţi vreodată cuprinde o plajă între 90 şi 60% dintre copii. Doar în 14 ţări, 

rata copiilor alăptaţi vreodată ajunge la 90%. Datele disponibile evidenţiază faptul că, 

deşi organizaţiile profesionale şi societăţile ştiinţifice consideră alăptarea ca fiind cea mai 

bună alegere, aceasta rămâne un fel de deziderat. Politicile care susţin alăptarea nu le sunt 

întotdeauna favorabile femeilor.  

Codul internaţional de marketing pentru substitutele de lapte matern,  elaborat în 1981, 

este frecvent violat, iar monitorizarea respectării sale nu este  facută întotdeauna de 

“independenţi”. Există şi organizaţii de suport şi consilieri pentru alăptare în aproape 

toate ţările europene. Ele sunt oportunităţi pentru creşterea ratelor de alăptare.  Medicii 

pediatrii constituie o resursă importantă dar contribuţia lor ar trebui să fie mai importantă, 

mai vizibilă pentru promovarea şi susţinerea alăptării. 

Este posibil ca practica alăptării  predominante (20,4%) în locul celei exclusive, ca şi 

alte practici ce pot constitui riscuri pentru sănătatea copiilor, să se datoreze unei educaţii 

insuficiente a mamelor în perioada prenatală, a lăuziei şi după plecarea acasă cu copilul. 

Pe totalul lotului de studiu doar puțin peste jumătate dintre mame au vorbit cu medicul 

care le-a îngrijit în timpul sarcinii, despre alăptare.  

Există dovezi științifice că o consiliere corectă a mamelor asupra alăptării în perioada 

prenatală se corelează semnificativ pozitiv cu durata oricărei alăptări.  

Cu toate acestea, cele mai puţine mame consiliate în timpul sarcinii sunt cele adolescente 

(15-19 ani – 53%), acestea având și cele mai crescute prevalenţe ale 

neutilizatoarelor(10%) şi subutlizatoarelor (51,4%) serviciilor prenatale.  

Ponderea mamelor care beneficiază de informații despre alăptare crește cu nivelul de 

educație și variază semnificativ în funcție de etnie (cea mai mică la etnia roma). 

Instruirea în maternitate în perioada lăuziei nu este acoperitoare pentru mesajele cele 

mai importante în succesul alăptării exclusive. Doar 33% dintre mame au afirmat că au 

fost instruite asupra alăptării exclusive, fără diferenţe între mediul urban şi rural. 

71 %,  dintre mame au afirmat că primiseră în maternitate materiale scrise – cărţi, broşuri, 

pliante – despre alăptare și despre îngrijirea copilului, dar numai 23% dintre mame  

indicau cărțile și broșurile între sursele de informare.  

Ponderea mamelor care au indicat mesaje corecte privind alăptarea a fost mai mare în 

cazul celor care au născut în SPC, faţă de mamele care au nascut în alte spitale. 
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Aproape 20% dintre mame au afirmat că, nu au primit sau nu-şi amintiseră să fi primit 

vreo informaţie (orală sau scrisă) în maternitate despre alăptare (pondere mai mare cu  

10% la mamele provenite din  mediul rural). 

O parte însemnată a materialelor informative au fost realizate din fonduri guvernamentale 

alocate prin Programele Naţionale de Sanatate. Ele sunt multiplicate an de an în număr 

mare. Dar de puţine ori a fost evaluat impactul lor real asupra practilor de hrănire a 

copiilor.  

Fără a avea pretenţia unei analize riguroase  a acestor materiale s-a constatat că mesajele, 

în forma în care sunt redactate, trec pe lângă  beneficiari (adesea din cauza “ponderii” 

mari a textului scris, în detrimentul imaginii).  

Aproape jumătate dintre mamele investigate au şcoală puţină, cel mult şcoala generală, şi 

acest nivel se poate asocia cu lipsa obişnuinţei lor în a citi materiale scrise. 

Multe mesaje minimalizează eforturile unei mame pentru alăptare şi nevoia ei 

permanentă de a fi susţinută de familie, prieteni, profesionişti, considerând alăptarea ca 

fiind o practică mult prea la îndemâna oricărei mame.  

De multe ori, mesajele fac apel la trecut şi la bunele tradiţii/practici ale poporului român 

în materie de alăptare, care, în baza cercetărilor istorice şi antropologice, nu au existat 

niciodată la un nivel de intensitate şi generalitate atât de înalt, încât să constituie  repere 

pentru contemporani. 

De-a lungul, istoriei de mai bine de 2000 de ani,  în spaţiul european creştin, inclusiv în  

România, femeile au alăptat puţin sau chiar deloc, au introdus timpuriu alimente solide în 

nutriţia copilului și au hrănit frecvent copiii cu laptele provenit de la animale. Istoricii 

demografi au evidenţiat că aceste atitudini şi practici referitoare la hrănirea  bebeluşilor 

au condus, alături şi de alţi factori, la o rată extrem de mare a mortalităţii infantile la 

specia umană, neîntâlnită la alte specii de mamifere. 

De puţine ori sunt amintite de emiţătorii mesajelor pentru alăptare beneficiile psihologice 

ale alăptării asupra mamei. Alăptarea, ca un tip special de interacţiune, favorizează 

ataşamentul mamă - copil, reduce la mamă hormonii stresului (cortizol şi ACTH). 

Această schimbare a hormonilor de stress în timpul alăptării a fost interpretată ca un 

mecanism de reducere a anxietăţii asociată grijii faţă de copil, pentru a conserva energia 

necesară producerii de lapte, sau pentru a spori energia necesară sistemului imunitar în 

perioada post-partum.   

În perioada postnatală medicii de familie şi medicii specialişti pediatri/neonatologi  sunt 

indicaţi de mame ca surse prioritare de informații pentru îngrijirea copilului (84%), 

urmați de părinţi/rude (46,3%).  

În legatură cu frecvenţa citării acestor surse,  prima observaţie ar fi aceea că medicii buie 

mobilizați pentru susţinerea alăptării. Curriculum-ul formării iniţiale a medicilor şi 
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asistenţilor medicali trebuie să aloce nutriţiei sugarului sănătos spaţiu suficient şi o 

informaţie actualizată.  

Nu avem informaţii despre existenţa unei poziţii ştiinţifice declarate sau asumate de 

societăţi profesionale din România, privind nutriţia şi practica alăptării sugarului. Acest 

lucru ar fi necesar pentru a defini o referinţă de conduită profesională şi de conţinut a 

educaţiei medicale continue, pe subiectul nutriţiei copiilor sub 2 ani, şi pentru ţara 

noastră.  

A doua observaţie este că, în continuare, generaţiile anterioare (bunicii) au un cuvânt 

important de spus în adoptarea unor practici de îngrijire a copilui, de cele mai multe ori  

bazate pe experienţele lor. Dar aceste experienţe nu sunt concordante în mod necesar cu 

noile practici de hrănire a copiilor, în special pentru mamele din România.  

Influenţa prietenilor şi a cunoştinţelor este relativ importantă în îngrijirea copilului. Acest  

fapt ar trebui valorificat prin crearea grupurilor de suport pentru mame, aproape 

inexistente în România. 

Legislaţia muncii în România corespunde/susţine în general femeile angajate formal 

pentru posibilitatea alăptării. Politicile Ministerului Sănătăţii, prin Programele naţionale 

de sănătate, sunt favorabile alăptării, prin însăşi intervenţia care poartă acest nume, dar 

distribuirea gratuită, pe alocuri insuficient justificată, a laptelui praf, prin intermediul 

aceloraşi programe, subminează eforturile în favoarea unei nutriţii corecte la copiii sub 2 

ani .   

Politicile de susţinere a alăptării, dacă sunt coerente, conduc la rezultate importante. 

Experienţa Norvegiei este edificatoare în acest sens, unde, prin politici de susţinere, s-a 

reuşit creşterea ratelor de alăptare de la 30% în 1968, la 80% în 1991. 

Literatura menţionează şi influenţa altor factori, mai puţin cercetaţi în România, prin 

studiile realizate de până acum.  

 

Figura 57. Procentul copiilor alăptați la diferite vârste de mame nefumătoare și           

fumătoare 
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Pe lângă educaţie, decizia alăptării este influenţată de tabagismul mamei. Acestă practică 

reduce/opreşte, în cele mai multe cazuri, alăptarea. Datele prezentului studiu nu au 

confirmat această constatare menţionată în literatură. Tabagismul mamei nu a influentat 

negativ perioada de alaptare (Figura 57). Detalii se prezintă în anexa 7. 

Indirect, tabagismul poate avea o influenta negativă asupra alăptării.Copiii născuţi din 

mame fumătoare au în medie o greutate  mai mică la naştere, fapt confirmat şi de acest 

studiu, iar dacă greutatea copiilor este sub 2500g, acest lucru influentează diferitele 

practici ale alăptării (iniţiere timpurie, exclusivitate, durată specifică etc).  
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CAPITOLUL 7. ALIMENTAȚIA COMPLEMENTARĂ 

Obiectiv general: Evaluarea practicilor nutriționale la copiii în vârstă de până la 2 

ani 

 

După primele 6 luni de viaţă, alăptarea exclusivă nu mai este suficientă pentru nevoile de 

creştere/dezvoltare ale copilului. O alimentaţie bazată exclusiv pe lapte devine, după 

acestă vârstă,  deficitară în fier, vitamina A şi vitamina D. Pe de altă parte, la vârsta de 6 

luni, copiii sunt pregatiţi şi din punctul de vedere al dezvoltării lor să primească 

alimentaţie complementară. Ei sunt suficient de dezvoltaţi pentru a procesa cantităţi 

suplimentare de proteine. 

La această vârstă sugarii :  

 sunt capabili să apuce obiecte şi să le ducă la gură 

 îşi folosesc gura ca mijloc important de învăţare şi descoperire a lumii şi în 

jurul lor 

 sunt capabili să înghită mâncare 

 sunt curioşi şi  încep să se întindă după mâncarea părinţilor lor 

 sunt receptivi la diferite gusturi şi texturi 

 prin consumul  altor alimente vor învăţa  să mestece, proces care are 

împortanţă în învăţarea vorbitului . 

Indicatorii utilizaţi de OMS pentru evaluarea practicilor de diversificare au ca repere 

statutul de alăptat/nealăptat, vârsta, diversitatea, calitatea alimentelor şi frecvenţa 

meselor. Mesele urmăresc acoperirea nevoilor de micro şi macronutrienţi precum şi 

nevoile energetice ale copiilor la diferite segmente de vârstă.  

 

 

7.1. Introducerea alimentaţiei complementare - alimente solide, semisolide şi moi 

Definiţie 

Procentul copiilor care primesc alimente solide semisolide şi moi în ultimele 24 de ore. 

Indicatorul vizează doar un segment îngust de vârstă, de 3 luni, pentru a  surprinde  

introducerea adecvată (din punct de vedere al vârstei) a  alimentaţiei complementare. 

Măsurare 

Nr.de copii  6 – 8,9 luni care au primit alimente solide semisolide şi moi în ultimele  24  

------------------------------------------------------------------------------------------x 100 

Nr.total de copii  6 – 8,9 luni  
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Deoarece, alimentul “complementar” este diferit la copiii care continuă alăptarea faţă de 

cei înţărcaţi, indicatorul va fi defalcat pentru cele două categorii de copii. În conformitate 

cu definiţia OMS, alimentul complementar pentru copiii alăptaţi poate fi un lapte (altul 

decât cel matern), în timp ce, pentru copii nealăptaţi, acesta reprezintă un aliment diferit 

de lapte. 

Introducerea alimentaţiei complementare este deosebit de importantă la această vârstă, 

pentru acoperirea nevoilor energetice ale copiilor. Pentru copii alăptaţi, în ţările în curs de 

dezvoltare,  necesarul de energie din alimentele complementare este de 200kcal/zi,  la 6-8 

luni, de 300 kcal/zi, 9-11 luni şi 550 kcal/ zi, la 12-23 luni. În ţările industrializate, aceste 

estimări diferă (130kcal/zi  la 6-8 luni, 310kcal/zi la 9-11luni si 580 kcal/zi la 12-24 de 

luni), din cauza diferenţelor de aport energetic de la laptele matern. La copii nealăptaţi 

nevoile energetice sunt de  aproximativ 600 kcal pe zi, la vârsta de 6-8 luni, 700 kcal pe 

zi, la vârsta de 9-11 luni, şi 900 kcal pe zi, la 12-23 luni. 

 

Rezultate 

97% dintre copii alăptaţi şi 100% dintre cei nealăptaţi au primit alimente complementare 

în această perioadă de vârstă (Tabel 43).  

 

Tabel 43. Distribuţia copiilor în vârstă de 6-8.9 luni care au primit alimente 

complementare 

Variabila Copii alăptaţi (6-8.9 luni) Copii nealăptaţi (6-8.9 luni) 

Au primit alimente 

complementare 

96% 100% 

Nu au primit alimente 

complementare 

4%( 3) 0% 

Total (n=278) 100% 100% 

 

Uneori, mamele care alăptează justifică întârzierea introducerii alimentaţiei 

complementare prin refuzul copilului (alăptat) de a mânca şi altceva. Acest fapt induce 

ipoteza că puţine mame sunt informate asupra faptului că introducerea unor gusturi noi in 

alimentaţia copilului trebuie asociată şi cu un gust “ cunoscut”.  De aceea se recomandă 

ca primele alimente să fie amestecate cu lapte matern sau cu o formulă cunoscută de 

copil. 
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7.2. Diversificarea dietei 

7.2.1. Cadru conceptual și metodologic 

Copiii din segmentul de vârstă 6-23,9 luni care continuă alăptarea au nevoie de o 

varietate de alimente pentru asigurarea  nevoilor lor nutritive. Carnea provenită de la 

păsări de curte, peştele, ouăle  ar trebui să fie consumate zilnic, sau cât de des posibil. 

Dietele vegetariene nu pot satisface nevoile nutritive la această vârstă, cu excepţia cazului 

în care sunt utilizate suplimente nutritive sau produse fortificate. Fructele şi legumele  

bogate în Vitamina A ar trebui să fie consumate de zilnic.  

Dieta furnizată trebuie să aibă cu un conţinut de grăsime adecvat. Trebuie evitate 

băuturile cu valoare nutritivă scăzută, cum ar fi ceaiul şi băuturile îndulcite. Trebuie  

limitată, de asemenea, oferirea de sucuri de fructe, pentru a nu fi  înlocuite prin acestea 

diferite alte alimente bogate în nutrienţi. 

Copiii nealăptaţi au nevoie în plus (faţă de cele sus menţionate) de 200-500 ml de lapte 

sau iaurt, în funcţie de aportul altor alimente de origine animală.  

În cazul în care produsele lactate nu sunt consumate în cantităţi adecvate, alte alimente, 

care conţin cantităţi relativ mari de calciu pot umple această lipsă.  

 În cazul în care alimentele de origine animală nu sunt furnizate în cantităţi suficiente, 

atât cerealele cât şi leguminoasele trebuie să fie consumate zilnic. Dieta zilnică, pentru 

copii din această grupă de vârstă, ar trebui să includă alimente bogate în vitamina A, C , 

si B, inclusiv riboflavină, B6, acid folic. 

 

Indicatorul propus de OMS pentru evaluarea diversităţii dietei este Dieta minimum 

diversificată 

Definiţie 

Procentul copiilor cu vârste de la 6 la 23,9 luni care primesc alimente din cel puţin trei 

grupe alimentare, în ultimele 24 de ore. Nu se prevede nicio cantitate minimumă de 

alimente, considerându-se că orice cantitate de alimente dintr-un  grup de alimente este 

suficientă pentru a "conta" în alimentaţia copilului. 

Măsurare 

Nr.de copii  6 – 23,9 luni care au mâncat  alimente din cel puţin  

3 grupe alimentare în ultimele  24 h   

---------------------------------------------------------------------------------------------x 100 

Nr.total de copii  6 – 23,9 luni  
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Pentru a avea informaţiile necesare măsurării acestui indicator toate mamele cuprinse în 

studiu au fost întrebate despre alimentele oferite copiilor în ultimele 24 de ore (faţă de 

momentul realizării interviului) şi despre orele la care acestea au fost oferite. 

În documentul OMS privind indicatorii de evaluare a practicilor de diversificare şi 

metodologia de măsurare a lor se afirmă că dieta minimum diversificată presupune 

consumul unor alimente din 4 grupe alimentare diferite, dintre cele 7 grupe de mai jos:  

Acestea sunt : 

1. cereale, rădăcinoase, tuberculi;  

2. leguminoase, nuci;  

3. produse lactate (lapte, iaurt, brânză);  

4. carne, peşte, ficat de pasăre/carne de la alte organe;  

5. ouă;  

6. legume şi fructe bogate în vitamina A;  

7. alte fructe şi legume; 

Deoarece legumele apar în 3 grupe distincte (grupele 2, 6 și 7) şi nici un copil sub 2 ani 

din eşantionul de studiu nu mâncase nuci, fasole, linte, cele 7 grupe au fost reduse la 6, 

prin eliminarea grupei 2. 

Codificarea inţială a alimentelor şi introducerea lor în baza de date a urmărit defalcarea 

alimentelor pe cele 7 grupe (iniţiale), iar numerele corespunzătoare grupelor iniţiale au 

ramas aceeaşi. 

Reducerea la 6, a celor 7 grupe alimentare a pus problema numărului de grupe din care 

trebuie să mănânce un copil, pentru a avea o dietă minimum diversificată. Analizând 

toate combinaţiile posibile între grupele alimentare, cu sprijinul şi al unor pediatri cu 

experienţă în nutriţia copilului, s-a convenit că, prin consumarea unor alimente din 

minimum 3 grupe alimentare (din cele 6), dieta copiilor în vârstă de 6-23,9 luni poate fi 

considerată  ca fiind minimum diversificată. 

 

7.2.2. Rezultate privind dieta minimum diversificată 

Ponderea copiilor cu vârsta cuprinsă între 6-12 luni care nu au o dietă minimum 

diversificată este aproape 30%, cu valori mai mari în mediul rural. Odată cu creşterea în 

vârstă, creşte şi ponderea copiilor care au o dietă minimum diversificată, în ambele 

medii. (Figura 58) 

Grupele de alimente din care au mâncat cel mai frecvent copiii din segmentul de vârstă 

6-12 luni, (20,2%)  au fost cereale +  lactate  + legume/fructe. 
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Figura 58.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menţionăm că “cerealele”  includ şi pâine, biscuiţi, pufuleţi, paste, pe lângă cerealele 

propriu zise destinate copiilor.  

Din datele consemnate a rezultat că laptele fluid de vacă, laptele formulă sau            

iaurtul Danonino au constituit produsele lactate oferite cel mai des copiilor. Iaurtul şi 

brânz de vaci preparate în casă sunt foarte rar utilizate în alimentaţia copiilor. 

Dintre fructe, banana, este cel mai prezent produs în alimentaţia copiilor, deşi pediatrii 

sunt rezervaţi pentru introducerea acesteia sub vârsta de un an, din cauza conținutului 

mare de potasiu. 

Puţin peste 18% dintre copiii în vârstă de 6-12 luni au consumat carne în ziua precedentă, 

iar oul numai 5,4%. 

La grupa de vârstă 12-18 luni,18% dintre copii nu au o dietă minimum diversificată. 

Grupele alimentare din care au mâncat copiii cel mai  frecvent, pe parcursul unei zile  au 

fost: 

- cereale +carne/ouă+ legume/fructe (27,3%); 

- cereale+ lactate+ legume/fructe (26,3 %). 

Numai 26% dintre copii au mâncat carne în ziua precedentă anchetei, iar ou, numai 14%. 
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La grupa de vârstă 18-24 de luni, 15% dintre copii nu au o dietă minimum diversificată. 

Grupele alimentare din care au mâncat copiii cel mai  frecvent pe parcursul  zilei 

precedente  au fost: 

- cereal + lactate + legume/fructe (25,8%); 

- cereale + lactate + carne + legume (19,5%); 

- ou (17%).  

Dacă luăm în considerare întregul segment de vârstă 6-23,9 luni, se constată că (Figura 

59) : 

- majoritatea copiilor au în alimentaţia lor cotidiană cereale, lactate şi 

legume/fructe; 

-  mai puţin de 30% dintre copii au în dieta lor diferite tipuri de carne; 

- cel mult 14% din totalul copiilor de toate vârstele au inclus în alimentaţie oul; 

- doar 11% dintre copii au diete care să provenă din mai mult de trei grupe 

alimentare. 

 

Detalii privind combinațiile de grupe alimentare  în funcție de vârstă sunt redate în anexa 

7. 

Figura 59 
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Reducând combinaţiile alimentare doar la acele care sunt consumate de cel puţin 3% 

dintre copii, constatările anterioare se menţin (Figura 60).  

 

Figura 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dacă aceste combinaţii sunt analizate diferenţiat pentru copiii care continuă alăptarea faţă 

de copiii înţărcaţi, se constată că procentul copiilor care au în alimentaţia lor carnea este 

similară la grupele 6- 11.9, 12-17,9 luni şi diferă  numai la  grupa 18-23,9 luni. Diferenţa 

este de 7 procente în favoarea copiilor nealăptaţi. Combinaţiile dominante rămân cele cu 

cereale+lapte +legume/fructe (Figurile 61, 62). 

 

Figura 61 
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Figura 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deoarece acest tip de analiză este făcut pentru prima oară în România nu avem date 

pentru a  aprecia în dinamică acest indicator. 

 

 

7.3.Consumul de alimente bogate în fier 

Definiţie 

Procentul copiilor cu vârsta cuprinsă între 6-23,9 luni care au consumat alimente bogate 

în fier sau îmbogăţite cu fier, pe parcursul ultimelor 24 de ore.  

Alimentele incluse în această categorie au fost diferite tipuri de carne, ouă şi alimente 

precum: lăpturi formulă, pulberi comercializate cu cereale, cereale fortificate cu fier şi 

destinate, special, copiilor. 

Măsurare 

Nr.de copii  6 – 23,9 luni care au consumat alimente bogate îin fier, 

 sau îmbogăţite cu fier  pe parcursul  ultimilor 24 de ore 

--------------------------------------------------------------------------------------x 100 

Nr. Total de copii 6 – 23,9 luni 

Indicatorul a fost analizat separat  pentru grupele de vârsta 6-11.9 luni, 12-17.9 luni şi 18-

23.9 luni. 

Rezultate 

Ponderea copiilor care au consumat alimente bogate în fier creşte odată cu vârsta copiilor. 

Dacă la segmentul 6-11,9 luni, puţin peste 47% dintre copii au consumat astfel de 
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produse, la 18-23.9 luni ponderea lor ajunge la peste 65%. Această creştere  este  

evidentă atât în mediul urban cât şi rural. 

Există şi diferenţe între mediul urban şi rural. Procentul copiilor din mediul rural care 

consumă astfel de produse este mai mic, cu 10 până la 15 puncte procentuale  decât a 

celor din urban. (Figura 63). 

 

Figura 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asocierea  consumului de  alimente bogate/îmbogăţite cu Fe cu valorile medii ale 

hemoglobinei arată că,  începând de la 6 luni,  există o asociere pozitivă între aceşti doi 

factori. Copiii care consumă alimente bogate în fier au, în medie, valori mai mari ale 

hemoglobinei. Diferenţele nu sunt semnificative statistic, dar sunt sistematice între cele 

două categorii de copii (Tabel 44). 

 

Tabel 44. Asocieri între consumul de alimente bogate în fier sau fortificate cu fier şi 

valorile medii ale hemoglobinei pentru cei care consumă sau nu astfel de alimente 

Grupa de 

vârstă  

Nu a 

consumat alim cu  Fe  

Aconsumat alim  

cu Fe  Total 

0-6 luni 11,19 11,09 11,18 

6-12 luni 10,84 11,05 10,94 

12-18 luni 10,85 10,99 10,93 

18-24 luni 11,04 11,14 11,10 

Total 10,93 11,07 11,00 
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7.4. Frecvenţa meselor 

Numărul adecvat de mese, pentru copiii 6-23,9 luni, pe parcursul unei zile, depinde de  

densitatea energetică a  alimentelor locale şi de totalitatea alimentelor consumate de 

copii,  la fiecare hrănire. În cazul în care densitatea energetică sau valoarea  produselor  

alimentare sunt scăzute, sau copilul nu mai este alăptat, mesele trebuie să fie mai 

frecvente. În plus faţă de mesele principale, se recomandă  gustări hrănitoare  (cum ar fi o 

bucată de pâine,  fructe sau păine cu pastă cu nuci) de 1-2 ori pe zi. 

Gustările sunt definite ca alimente consumate între mese, pe care copilul le mănâncă, de 

regulă, singur şi care sunt uşor de pregătit.  

 

7.4.1. Frecvenţa minimă a meselor  

Definiţie 

Proporţia copiilor alăptaţi si nealăptaţi cu vârsta cuprinsă între 6-23,9 luni care au primit 

alimente solide semisolide şi moi (incluzând laptele de orice fel pentru copilul alăptat) de 

un anumit număr de ori, în funcţie de vârstă, pe parcursul unei zile 

 

Măsurare 

Nr.de copii  6 – 23,9 luni alăptaţi care care au primit un număr minimum de mese cu  

alimente solide semisolide şi moi în ultimele 24 de ore 

 --------------------------------------------------------------------------------------x100 Nr.total de copii 

alăptaţi  6 – 23,9 luni  

 

Şi respectiv: 

Măsurare 

Nr.de copii  6 – 23,9 luni nealăptaţi care care au primit un număr minimum de mese  

cu alimente solide semisolide şi moi în ultimele 24 de ore  

-------------------------------------------------------------------------------------------------x100 

Nr.total de copii nealăptaţi  6 – 23,9 luni  

 

Pentru a avea informaţiile necesare măsurării acestui indicator au fost utilizate aceleaşi 

surse ca la indicatorul precedent. 

În legătură cu numărul adecvat de mese, OMS, recomandă următoarele : 

- 2 mese pentru copii alăptaţi,  în vârstă de 6-8.9 luni; 
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- 3 mese pentru copii alăptaţi  în vârstă de 9 -23.9 luni; 

- 4 mese pentru copii nealăptaţi  în vârstă de 6-23.9 luni. 

Prin “mese” se înţeleg atât mesele propriu-zise, cât şi gustările. Pentru a avea mai multă 

relevanţă se recomandă ca acest indicator sa fie defalcat şi pe segmentele de vârstă: 6-

11.9 luni, 12-17.9 luni  şi 18-23.9 luni. 

 

Rezultate 

S-au evidenţiat următoarele rezultate (Tabelul 45): 

 Pentru segmentul 6-11.9 luni, 83% dintre copiii alăptaţi au primit numărul 

acceptabil de mese, față de 96,7% dintre copiii nealăptaţi; 

 Pentru segmentul 12- 17,9 luni, 81,5% dintre copiii alăptaţi au primit numărul 

acceptabil de mese, comparativ cu  95,9% dintre copiii nealăptaţi; 

 Pentru segmentul 18-23.9 luni, 90,5% dintre copii alăptaţi au primit numărul 

acceptabil de mese, față de  90,2% dintre copiii nealăptaţi ; 

 Până la vârsta de 18 luni,  ponderea copiilor care beneficiază de un număr adecvat 

de mese este mai mare la cei nealăptaţi decât la alăptaţi.Această constatare 

reconfirmă faptul că, unele mamele care alăptează au dificultăţi în introducerea 

alimentaţiei complementare fie pentru că nu cunosc, fie că nu aplică corect 

recomandările referitoare la diversificarea alimentaţiei. 

 

Tabel 45. Procentul copiilor din diferite segmente de vârstă care au asigurat                     

numărul minimum de mese  

Variabila 6-9 luni 6-11,9 luni 12-17,9 luni 18-23,9 luni 6-24 luni 

Copii alăptaţi 84,4% 83% 81,5% 90,5% 84,0% 

Copii 

nealăptați 98,6% 96,7% 95,9% 90,2% 93,7% 

 

 

 

7.5. Frecvența minimă de mese de lapte pentru copiii nealăptaţi 

Definiţie  

Proportia copiilor nealăptaţi cu vârsta între 6-23,9 luni, care au primit 2 mese de lapte în 

ultimelele 24 de ore. “Masa” de lapte include laptele lichid de vacă, sau provenit de la alte 

animale, lăpturi formulă și, după caz, laptele fermentat cu care sunt hrăniţi copiii, după 

obiceiuri locale.  
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Măsurare 

Nr.de copii  6 – 23,9 luni nealăptaţi care au primit cel puţin   

2 mese de lapte  pe parcursul  ultimilor 24 de ore 

---------------------------------------------------------------------------------------------x100 

Nr.total de copii  6 – 23,9 luni nealăptaţi 

 

Stabilirea minimului de 2 mese de lapte pe zi s-a bazat pe următorul raţionament:  în 

ţările în curs de dezvoltare, aportul de mediu de energie provenit de la  laptele matern 

este de aproximativ 400kcal/zi la copiii de 6 - 11 luni şi de 350kcal/ zi  la cei de 12 - 23 

luni. Pentru acoperirea necesarului energetic (măsurat în kcal)  al copilului nealăptat, se 

consideră că sunt necesare două mese de lapte de vacă. O masă de lapte lichid de vacă, în 

cantitate de 180-240 ml. furnizează 100-150 kcal. Luând în considerare limitele 

superioare ale intervalului  şi o “ţintă” de aport energetic mai scăzut din  laptele provenit 

de la vacă, faţă de laptele matern, se consideră că două mese ar acoperi necesarul de 300 

kcal/zi, al copiilor nealăptaţi. 

Se recomandă ca indicatorul  să fie  analizat distinct  pentru grupele de vârstă 6-11.9 luni, 

12-17.9 luni and 18-23.9 luni. 

Rezultate 

Ponderea copiilor nealăptaţi care primesc numărul minim de mese de lapte este de:  

- 77,6 %, la grupa de vârstă de 6-11.9 luni; 

-  63,2%  la grupa de vârstă 12-17.9 luni; 

-  45,4%, la grupa de vârstă  la 18-23.9 luni; 

-  60% la grupa de vârstă  6-23,9 luni (Figura 64). 

 Figura 64 
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7.6. Dieta minimum acceptabilă (indicatorul de sinteză pentru nutriţia copiilor până 

la 2 ani) 

Acest indicator de sinteză reprezintă rezultatul mai multor ani de studii în diferite ţări şi 

înglobează doi dintre indicatorii cei mai relevanţi pentru nutriţia copilului mic – 

diversitatea şi frecvenţa meselor, specifice diferitelor segmente de vârstă din grupa 6-23,9 

luni 

Definiţie 

Proporţia copiilor cu vârsta între 6-23,9 luni care au beneficiat o dietă minimum 

acceptabilă (în afară de laptele matern). Acest indicator compozit va fi calculat separat 

pentru copii alăptaţi şi nealăptaţi cumulând două condiţionări simultane: de a avea o dietă 

minimum diversificată şi o frecvenţă minimă a meselor.  

Măsurare 

Nr.de copii  6 – 23,9 luni alăptaţi care au primit o dietă minimum diversificată şi 

  un număr minim de mese solide semisolide şi moi în ultimele 24 de ore  

------------------------------------------------------------------------------------------------ x 100 

Nr. total de copii alăptați 6 – 23,9 luni 

și  

 

Măsurare 

Nr. copii  6 – 23,9 luni nealăptaţi care au primit o dietă minimum diversificată și  un nr. 

minim de mese solide semisolide şi moi în ultimele 24 de ore  

--------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 

Nr. total de copii nealăptați 6 – 23,9 luni 

 

Şi acest indicator va fi analizat distinct  pe cele 3 segmente de vârstă din grupa 6-23,9 

luni (6-11.9 luni, 12-17.9 luni şi 18-23.9 luni). 

Rezultate 

Copiii nealăptați au beneficiat, până la vârsta de 18 luni, în proporție mai mare, de dieta 

minimum acceptabilă, comparativ cu cei alăptați, după cum urmează (Tabelul 46): 

- La segmentul de vârstă 6-11.9 luni: 48% dintre copiii alăptaţi și 62,5% dintre cei 

nealăptaţi; 

- La segmentul de vârstă 12- 17,9 luni:52,1% dintre copii alăptaţi și 65,3% dintre 

cei nealăptați; 
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- La segmentul de vârstă 18-23.9 luni: 63,1% dintre copii alăptaţi și  nealăptaţi 

62,7% dintre cei nealăptați. 

În total, pentru copiii din segmentul 6-23.9 luni, au beneficiat de dieta minimum 

acceptabilă 51,8% dintre copiii alăptați și 63,5% dintre cei nealăptaţi. 

 

Tabelul 46. Procentul copiilor care au beneficiat de dieta minimum acceptabilă 

 Copii/vârstă 6-11,9 luni 12-17,9 luni 18-23,9 luni 6-23,9 luni 

alăptaţi  48% 52,1% 63,1% 51,8% 

nealăptaţi 62,5% 65,3% 62,7% 63,5% 

 

Detalii privind variația indicatorului în funcție de variabilele – cheie se prezintă în 

tabelul 47. 
 

Se observă că există inegalități între copiii în ceea ce privește dieta minimum accetabilă 

în funcție de: mediul din care provin, vârsta mamelor, educaţia, etnia şi rangul copilului.  

 

Tabel 47. Prevalenţa copiilor cu dietă  minimum acceptabilă pe segmente de vârstă 

și în funcţie de anumite caracteristici socio-demografice 

 Grupe de vârstă 6-11,9 luni  12-17.9  luni  18-23,9 luni 6-23,9 luni 

Mediu 

  

Urban 60 % 65% 66% 53% 

Rural 51% 57% 58% 45% 

Vârsta  

mamei  

  

  

  

  

15-19 ani 47% 64% 57% 56% 

20-24 ani 51% 57% 6% 56% 

25-29 ani 65% 61% 62% 63% 

30-34 ani 49% 69% 63% 61% 

35-39 ani 63%          62%                                    68% 64% 

Peste 39 55% 50% 69% 60% 

Educaţie 

 mamei 

  

  

Fără sc.g.        50% 43% 50 48% 

Şc.gen. 57% 58% 62% 58% 

Studii 

med 
61% 69% 62% 64% 
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St. sup. 50% 62% 75% 63% 

Etnia 

mamei 

  

română 57% 63% 63% 61% 

maghiară 61% 64% 73% 66% 

rroma 42% 37% 43% 40% 

Rangul 

copilului 

  

Primul  59% 66% 63% 62% 

Al doilea 52% 58% 62% 57% 

Al treilea 60% 59% 54% 50% 

Peste 3 48% 48% 68% 52% 

 

Prevalenţa copiilor din mediul urban care beneficiază de o dietă minimum acceptabilă 

este mai mare decât în mediul rural (53, față de 43%). 

Frecvenţa copiilor care au dieta minimă asigurată  este mai mică cu 4 – 9% la cei care  

provin din mame adolescente, faţă de cei care  provin din mame adulte.  

Educaţia mamei diferenţiază puternic copiii la vârsta de 6-23,9 luni. Mamele fără şcoală 

asigură copiilor  dieta minimum acceptabilă doar în 48% dintre cazuri, faţă de 64-63 %  

în cazul  mamelor având studii medii şi superioare.  

Etnia este un factor putenic de diferenţiere în ceeea ce priveşte dieta minimum 

acceptabilă. Diferenţele între etnicii roma şi celalalte etnii sunt de 15 până la 30%, în 

defavoarea etniei roma. Se remarcă faptul că diferenţele sunt mai mici la copiii între 6-

11,9 luni faţă de alte grupe mai mari de vârstă. 

Frecvenţa copiilor care au o dietă minumun acceptabilă este mai mare la copiii de rangul 

1, în general, la toate segmentele de vârstă.   

 

 

7.6.1. Asocieri între dieta minimum acceptabilă a copiilor şi valoarea măsurată a 

hemoglobinei 

Dieta minimum aceptabilă nu diferenţiază copiii după valorile hemoglobinei în mod egal 

şi semnificativ la toate vârstele. Diferenţe semnificative se înregistrează numai la copiii 

de peste 12 luni. La cele două populaţii din grupul de vârstă, 6-23,9 luni, chiar dacă 

diferenţa marchează graniţa de normalitate a valorii hemogloglobinei între cele două 

grupuri, ea nu este semnificativă (Tabel 48). 
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Tabel 48. Valoare medie a Hb în funcție de dieta minimum acceptabilă, pe grupe de 

vârstă 

Varia

bila 

Dieta minimum acceptabilă este 

asigurată 

Dieta minimum acceptabilă nu este 

asigurată   

Vârsta 6-8,9 9-11,9 12-17,9 18-23,9 6-23,9 6-8,9 9-11,9 12-17,9 18-23,9 6-23,9 

Hg 

medie 10,89 10,96 10,97 11,14 11,02 10,99 10,95 10,85 11,03 10,99 

Test Z 0,799 0,072 0,887 1,019 0,563      

 

Frecvenţa copiilor cu valori ale hemoglobinei aflate în intervalul 7- 9 sau sub 7,  la cei 

care au o dietă minimum asigurată eate mai mică decât la cei care nu au o dietă minimum 

acceptabilă, fără ca această diferenţă să fie statistic semnificativă (Figura 65).   

 

Figura 65.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6.2. Asocierea dintre dieta minimum acceptabilă şi indicatorul de creştere ”Greutate 

pentru înălţime (WHZ)” 

Greutatea mică pentru înălţime (sub -2DS) este un indicator de malnutriţie acută, iar o 

prevalenţă de peste 5% se asociază cu o rată crescută a mortalităţii infantile. 
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Asocierea copiilor cu dieta minimum acceptabilă cu valorile indicatorului WHZ, la copii 

aparţinând celor 4 segmente de vârstă a evidenţiat că procentul copiilor cu greutate mică 

pentru talie este mai mare în rândul celor care nu au dieta minimum acceptabilă, în raport 

cu cei care au beneficiat de această dietă, la toate segmentele de vârstă, cu excepţia 

segmentului 18-24 de luni. Diferenţele sunt de aproape 2 procente la toate cele 3 

segmente de vârstă (Figura 66). 

 

Figura 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevalenţe mari ale greutăţii mari pentru înălţime sunt date de ambele categorii de diete. 

La copiii  6-9 şi 12-18  luni dieta necorespunzătoare dă cele mai mari prevalenţe, iar la 

grupa 9-12 şi 18-24 de luni dieta adecvată (Figurile 67-70). 

 

Figura  67                                                                   Figura 68 
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Figura 69                                                                  Figura 70                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.7. Concluzii  privind alimentația complementară a copiilor până la doi ani 

 

Până la vârsta de 9 luni toţi copiii nealăptaţi şi aproate toţi copiii alăptaţi au introdus în 

dieta lor un aliment complementar, care poate fi un lapte diferit de cel matern, pentru 

copii alăptaţi, sau un aliment diferit de lapte pentru  nealăptaţi. Procentul copiilor care nu 

au introduse alimente complementare până la vârsta de 9 luni nu depăşeşte 3%, dar în 

termeni reali acest procent reprezintă aproape 7000 de copii. 

Dieta minimum diversificată prin consumul unor alimente din cel puțin trei grupe 

alimentare nu este  asigurată pentru mai mult de o treime dintre copiii sub un an, 

prevalenţa fiind mai crescută la copiii din mediul rural. Carnea şi oul lipsesc aproape 

sistematic din dieta copiilor din acest segment de vârstă, daca ţinem cont de faptul că 

doar unul din 5, şi respectiv unul din 20 de copii au avut în alimentaţia lor aceste produse 

în ziua precedentă  studiului. 

Cei mai mulţi copii au mâncat în ziua precedentă produse din făină de grâu, lactate şi 

legume/fructe. Biscuiţii, pâinea, pufuleţii şi, mai rar, ”cerealele pentru copii” reprezintă 

grupa alimentară a cerealelor.  

Produsele lactate, altele decât laptele fluid, cum ar fi iaurtul sau brânza, nu mai sunt sunt 

preparate acasă. Dintre acestea, iaurtul, frecvent oferit, este cumpărat din magazine, în 

schimb brânza este foarte rar prezentă în dieta copiilor (chiar şi sub forma 

comercializată). Acest fenomen este general, atât pentru mediul urban cât şi rural. Dintre 

fructe, banana este foarte răspandită în dieta copiilor, în toate mediile sociale şi 

geografice. Mamele aleg acest fruct pentru că, spre deosebire de  măr, nu trebuie 

“pregătit” pentru a putea fi mâncat de copilul sub un an, deşi recomandările 

profesioniştilor sunt cert în favoarea mărului (şi din cauza conţinutului crescut al 

potasiului în banană). Legumele consumate de copii au fost cele intrate în reţetele  
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supelor sau ciorbelor şi, mai rar, sub forma unor piureuri din mai multe legume, cu 

excepţia piureului de cartofi.  

După vârsta de un an, ponderea copiilor care beneficiază de o dietă minimum 

diversificată creşte spre 85%, dar predomină aceleaşi obiceiuri şi practici alimentare ca şi 

la copiii sub un an. 

Este de reţinut faptul că oul este alimentul cel mai rar întâlnit în alimentaţia copiilor din 

toate segmententele de vârstă, atât în mediul urban cât şi în mediul rural. Procentul cel 

mai mare de copii care au mâncat ou în ziua precedentă studiului (14%), este la grupa 18-

23,9 luni.  

Aceste practici alimentare ale mamelor ne conduc la ipoteza că medicii intervin prea 

puţin sau de loc în alegerea dietei alimentare a copiilor. Este foarte probabil ca mamele să 

se inspire în alegerea dietei pentru copii din practicile grupului social din care fac parte şi 

mai puţin de la un medic. De fapt, discuţiile cu medicii de familie, ulterioare interviurilor 

cu mamele, au conturat această ipoteză, în condiţiile în care ei au fost uimiţi de dieta 

inadecvată a copiilor pe care îi aveau pe listă, dar pe de  altă parte au recunoscut că sunt 

de puţine ori întrebaţi despre dietă. Mulţi considerau că este de datoria mamei să ceară 

sfaturi iar a medicului să le ofere (la cerere). 

Consumul unor alimente bogate în fier sau îmbogăţite cu fier (carne, ou, lăpturi 

formulă, pulberi comercializate cu cereale, cereale fortificate cu fier) este caracteristic la 

mai puţin de jumătate dintre copiii sub un an. Procentul maximum al consumatorilor 

acestor produse este de 65%, la segmentul copiilor 18-23,9 luni. Se înregistrează 

diferenţe de până la 15 puncte procentuale între copiii din mediul urban şi rural, aceştia 

din urmă fiind cei defavorizaţi. 

Copiii care consumă alimente bogate în fier au o valoare medie a hemoglobinei mai 

mare (şi in limita normală), faţă de cei care nu consumă astfel de produse, evidenţiat cel 

mai mult  la copiii din grupa de vârstă 6-11,9 luni. 

Procentul copiilor care beneficiază de numărul adecvat de mese acoperă cel puţin 83% 

dintre copiii din segmentul 6-11,9 luni şi respectiv 90% din segmentul 18-23,9 luni. 

Ponderea copiilor care beneficiază de numărul adecvat de mese este mai mică la copiii 

alăptaţi faţă de cei nealăptaţi. Cu cât copiii sunt mai mici, cu atât diferenţele sunt mai 

mari. Acest fapt se datorează necunoaşterii de către mame a recomandărilor privind 

introducerea meselor complementare şi a oferirii sânului în locul alimentelor 

complementare. 

Numărul minim necesar al meselor de lapte pentru copiii nealăptaţi este insuficient 

asigurat la toate grupele de vârstă. Ponderea copiilor care au numărul de mese de lapte 

asigurat scade de la 77% , pentru grupa de vârstă 6-11,9 luni, la 45% pentru copiii de 18-

23,9 luni.  

Dieta minimum acceptabilă, ca sinteză între diversitatea specifică, frecvenţa meselor la 

diferite vârste şi statutul copiilor în raport cu alăptarea, nu este asigurată pentru o pondere 

foarte mare a copiilor. Cel mai afectat grup este cel al copiilor 6-11,9 luni, alăptaţi, pentru 

că doar 48% dintre aceştia au asigurată dieta minimum acceptabilă. Ponderea maximă a 

copiilor alăptaţi, care au o dietă minimum diversificată este de 63% şi se  întâlneşte doar 
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la grupa de copii 18-23,9 luni. În cazul copiilor nealăptaţi, ponderea celor care au o dietă 

minimum acceptabilă este situată între 62 şi 65%, valoarea maximă înregistrându-se la 

copiii de 12-17,9 luni. Această concluzie readuce ideea că multe dintre mamele care 

continuă alăptarea după 6 luni nu gestionează corect aspectele privind nevoile alimentare 

ale copiilor lor. 

Pe de altă parte, condiţiile socio-economice şi demografice defavorabile ale mamelor  se 

asociază puternic cu indicatorul dietă minimum acceptabilă. Mamele roma au cele mai 

scăzute prevalenţe ale dietei minimum acceptabile, între 37 şi 43%. 

Asigurarea dietei minimum acceptabile este mai scăzută cu până la 15%, la copiii care 

trăiesc în mediul rural, faţă de cei din mediul urban. Aceleaşi diferenţe se întâlnesc şi în 

legătură cu nivelul de educație al mamei. 

Asocierea dintre  dieta minimum acceptabilă şi valoarea hemoglobinei a  evidenţiat 

faptul că media hemoglobinei la segmentul 6-13,9 luni se situează la nivelul normalităţii 

(11,02g/dl) la copiii cu dietă minimum acceptabilă, și la 10,9 g/dl la cei care nu au dietă 

minimum acceptabilă, dar diferenţele nu sunt semnificative statistic. 

Asocierea dintre dieta minimum acceptabilă şi indicatorul de creştere greutate 

pentru înălţime a evidenţiat faptul că procentul copiilor cu greutate mică pentru talie 

este mai mare la cei care nu au dieta minimum acceptabilă, în raport cu cei care au 

beneficiat de această dietă, la toate segmentele de vârstă, cu excepţia segmentului 18-24 

de luni. 

 

 

                                          Recomandări pentru  

introducerea alimentaţiei complementare/diversificare în perioada 6-12 luni 

                            (după British Nutrition Foundation 2007) 

             Etapa 1  

 Primele alimente de complementare/înţărcare sunt piureul de legume, fructe şi 

cereale. 

 Primele gusturi să fie formate dintr-un amestec de lapte matern sau formulă, nu 

lapte de vacă. 

 Alimente pe bază de făină de  alune, seminţe, ouă trebuie evitată în prima etapă a 

diversificării/înţărcaţului. 

 În primele etape sugarii încă asimilează o mare parte din nutrienţii din laptele 

matern sau formulă (între 500 si 600 ml). 

             Etapa 2  
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  Cantitatea de mâncare solidă va creşte treptat,  astfel încât mâncarea solidă să fie 

administrate de două ori şi apoi de 3 ori pe zi însă laptele trebuie păstrat în 

alimentaţia copiilor ( între 500 si 600 ml). 

 Fără zahăr sare sau miere. 

 Treptat pot fi introduse şi alte alimente: piureul de carne, leguminoase sau linte. 

 Laptele gras poate fi introdus sub formă de iaurt sau de bucăţele de brînză. 

Laptele gras poate fi folosit la gătit, dar nu  trebuie administrat ca băutură. 

          Etapa 3 

 Se poate lărgi gama alimentelor , dar trebuie păstrată ponderea laptelui de între 

500 şi 600 ml/zi 

 Se pot administra 2 sau 3 porţii de alimente cu conţinut de amidon precum cartofi, 

pâine sau orez, dar împreună cu legume şi fructe de 2 ori pe zi 

 Se poate introduce carnea gătită, peşte şi ouă fierte tare 

 Alimentele pot fi secţionate bucăţi dar copiii trebuie supravegheaţi 

      Etapa 4 

 3 mese pe zi dar trebuie păstrată ponderea laptelui de între 500 şi 600 ml/zi 

 3-4 porţii de porţii de alimente cu conţinut de amidon fructe şi legume 

 Dacă nu se dă carne copiilor ea poate fi înlocuită cu legume bogate în proteine 

cum ar fi mazăre, fasole, linte. 

 Stomacul copiilor este mic şi de aceea au nevoie de alimente bogate în grăsimi 

pentru a li se asigura necesarul de energie 

 Daca copilului îi este foamei se poate da un fruct o bucată de brânză sau pâine 

 Fără zahăr sare sau miere 

 Băuturile trebuie limitate la lapte apă sau suc de fructe diluat( de la 6 luni în sus) 

 După 1 an copilul are nevoie de cantităţi mai mari de grăsimi decât copii mai mari 

sau adulţii. Mai există şi un moment în care creierul se dezvoltă rapid şi are 

nevoie de cantităţi substanţiale de acizi graşi. De aceea între 1-2 ani trebuie sân 

sau lapte gras. Dacă mănâncă bine şi nu există îngrijorări poate să bea lapte 

semigras după 2 ani şi lapte degresat după 5 ani. 

 Nu se recomandă administrarea de cantităţi mari de fibre, la copii mici , fibra este 

nedigerabilă şi constipă ducând la scăderea densităţii energiei fibrele mai inhibă 

absorbţia de nutrienţi în stomac iar dacă sunt consumate în cantităţi mari pot duce 

la apariţia unor deficienţe. 
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CAPITOLUL 8. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

 

8.1. Concluzii 

Caracteristicile generale ale populației studiate au relevat schimbări față de studiul 

anterior, cele mai importante fiind creșterea ponderii copiilor cu greutate mică la naștere 

(prin prematuritate) și creșterea ponderii mamelor cu niver educațional redus. 

Componenta 1 a relevat deteriorarea unor indicatori de creștere și dezvoltare. Astfel, au 

crescut abaterile de la greutatea pentru talie. Greutatea mică pentru talie a crescut ca 

prevalență, comparativ cu anul 2004 și a apărut mai precoce (sub vârsta de 6 luni), iar 

greutatea mare pentru talie a crescut, de asemenea, în prevalență. Ambele abateri se 

asociază cu greșeli alimentare, induse în principal de precaritatea economică și de nivelul 

educațional deficitar. 

Programele naționale implementate de Ministerul Sănătății s-au dovedit în general 

eficace la copii, producând în bună parte efectele scontate (în special programul de 

profilaxie a anemiei feriprive la sugar și programul de profilaxie a rahitismului). Cu toate 

acestea, au fost relevate unele probleme legate de inițierea, doza și modul de administrare 

a preparatelor.  

Programele de intervenție asupra sănătății gravidei nu au fost la fel de eficace: programul 

de profilaxie a anemiei nu a determinat efecte vizibile de ameliorare a situaţiei față de 

studiile anterioare, iar distribuția Caietului gravidei s-a realizat doar pentru jumătate 

dintre femei. 

În ceea ce privește Componenta 2, pentru prima dată, cu ocazia acestui studiu, a fost 

realizată în România o analiză a dietei copiilor sub 2 ani, pe baza unor indicatori şi 

metodologii de evaluare propuşi de OMS. Acest demers a permis obţinerea unor date 

despre situaţia actuală şi a unor repere pentru evaluări ulterioare, în timp şi spaţiu, atât 

pentru România cât şi pentru comparaţii internaţionale, privind practicile de alimentaţie 

ale copiilor. 

Componenta 2 a relevat scăderea ratei și a duratei medii a alăptării exclusive, comparativ 

cu studiile anterioare. Cea mai frecventă formă de hrănire a copiilor până la vârsta de 6 

luni a fost alăptarea predominantă. Concluzii îmbucurătoare sunt legate de creșterea 

duratei medii a oricărui tip de alăptare, probabil ca urmare a prelungirii alăptării după 

vârsta de un an.  

Un aspect foarte important a constat în evidențierea netă a predominanței practicilor 

favorabile alăptării în SPC, comparativ cu celelalte maternități: inițierea alăptării în prima 

jumătate de oră de viață a avut o prevalență de trei ori mai mare în SPC, iar vârsta medie 

la prima alăptare a fost aproape la jumătate, comparativ cu celelalte maternități.  
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Pe de altă parte, s-a evidenția nevoia uriașă de educație pentru alăptare atât în maternitate, 

cât și în timpul sarcinii. 

În ceea ce privește alimentația complementară, s-au evidențiat numeroase greșeli 

alimentare privind neintroducerea alimentelor solide și semisolide nici până la vârsta de 9 

luni, diversificarea necorespunzătoare, în special în detrimentul cărnii, oului și legumelor 

și preferarea bananei în locul mărului, ceea ce a făcut ca mai puțin de jumătate dintre 

copiii între 6 – 11.9 luni să aibă o dietă minimum acceptabilă. Diversificarea a fost 

puternic influențată de factori economici, fiind în special deficitară la etnia roma, în 

mediul rural și la copiii provenind din mame cu nivel scăzut de educație. 

Pe baza rezultatelor studiului și a experienței clinice și sociale, autorii au formulat 

recomandări menite să asigure ameliorarea a statusului nutrițional al copilului pe termen 

mediu și lung. 

 

8.2.Recomandări  

Recomandări pentru creșterea eficacității programelor naționale de sănătate 

Programele naționale de sănătate care au intervenții privind sănătatea mamei și copilului 

trebuie să continue să se desfășoare sistematic, riguros și pe baze populaționale. Pe baza 

inegalităților constatate, recomandăm combinarea strategiilor de abordare pentru 

populația generală, cu strategii la risc înalt, destinate anumitor grupuri defavorizate 

(mediul rural, nivel socio-economic scăzut). Acest lucru este prevăzut și în prezent la 

nivel legislativ, dar sunt necesare intervenții reale în teren, care să crească accesul 

grupurilor defavorizate la programe și să diminueze diferențele. 

Intervenţiile legate de profilaxia anemiei feriprive și a rahitismului la copil  trebuie să  

beneficieze de sisteme mai active de monitorizare şi raportare, de instruirea medicilor de 

familie şi de o campanie de educare a mamelor. De asemenea, considerăm utilă 

elaborarea unui program de monitorizare a corectitudinii respectării protocoalelor de 

administrare a preparatelor de fier și respectiv de vitamina D în reţeaua medicală primară, 

ca şi componentă a Programelor Naţionale de Sănătate.  

Având în vedere faptul că s-au constatat abateri de la protocoalele de administrare 

profilactică de fier și vitamina D, se impune evaluarea şi revizuirea acestor protocoale, în 

cadrul unor întalniri de consens între specialisti și un efort ulterior de diseminare în 

rândul medicilor, în special al medificlor de familie, care au reprezentat baza reală de 

implementare a celor două progrme. 

Trebuie îmbunătăţită colaborarea interdisciplinară şi interinstituţională în diagnosticul şi 

profilaxia tulburărilor nutriţionale, iar intervenţiile din spitale trebuie continuate în 

comunitate, prin activităţi care să includă formarea profesioniştilor din reţeaua primară, 

educaţia părinţilor şi a comunităţilor. 

Se impune îmbunătățirea distribuţiei caietului gravidei pe diferitele niveluri de 

responsabilitate. 
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Apare necesară dezvoltarea unor acţiuni educative pentru familie, care să vizeze şi 

educaţia nutriţională si care să  fie iniţiate în maternitate şi să continue la nivelul 

cabinetelor medicilor de familie. În cadrul asistenţei profilactice trebuie acordată o atenţie 

specială în continuare grupelor de risc pentru anemie şi anume mamelor cu nivel redus de 

educație, celor din mediul rural, adolescentelor, mamelor cu copii prematuri.  

Pentru eficientizarea îngrijirii copilului în familiile cu  risc de malnutritie se impune 

întărirea reţelei de asistenţă comunitară, care  să informeze, consilieze mamele şi să 

monitorizeze îngrijirea copilului.  

Pe baza rezultatelor prezentului studiu, considerăm important ca  decidenții politici şi 

practicienii să identifice oportunități de dezvoltare a Programelor Naţionale de profilaxie 

a deficienţelor nutriţionale adresate femeii şi copilului, pentru a  le crește eficacitatea și 

eficienţa. 

 

Recomandări pentru îmbunătătirea indicatorilor alăptării şi a practicilor de nutriţie  

a copiilor până la 2 ani. 

Aceste recomandări urmăresc atingerea următoarelor obiective: 

- Creşterea ratelor de  iniţiere timpurie a alăptării şi a ratei copiilor care au fost 

alăptaţi vreodată; 

- Creşterea ratelor de alăptare exclusivă în primele 6 luni de viată şi a duratei medii 

a alăptării la copiii sub 2 ani; 

- Creşterea numărului de părinţi care au încredere că sunt capabili să alăptaeze  şi 

au satisfacţie în experienţa alăptării.; 

- Creşterea numărului de copii alimentaţi corect în primii doi ani de viată; 

- Creşterea cunostinţelor şi a abilităţilor de promovare şi de susţinere a alăptării şi a 

nutriţiei corecte în rândul profesionistilor din sistemul de sănătate. 

Pentru atingerea acestor obiective este necesară elaborarea de către Ministerul Sănătăţii a 

unei politici naţionale privind alăptarea şi nutriţia copiilor sub 5 ani. Această politică 

naţională trebuie să integreze şi politici specifice pentru grupurile  dezavantajate sau 

vulnerabile pentru reducerea inegalităţilor în sănătate şi a celor sociale, derivate din 

acestea. Pentru ca această politică să producă rezultate, este necesară ealaborarea unor 

obiective pe termen scurt şi mediu, precum şi definirea elementelor pentru monitorizarea 

rezultatelor. Alocarea resurselor şi planficarea realistă a acestora constituie, de asemenea, 

cerinţe majore pentru atingerea obiectivelor politicii naţionale. 

Construcţia acestei politici trebuie sa ţină seama de conţinutul documentelor 

internaţionale pe care România le-a semnat, la care a aderat  sau s-a angajat să le includă 

în legislaţia natională (Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, Codul 

internţional de marketing privind substitutele de lapte matern, Declaraţia Innocenti 

privind protecţia promovarea şi susținerea alăptării (2005), Stategia globală a OMS 
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privind nutriția sugarului şi a copilului mic(2002), Blueprint for action (2008), Poziția UE 

privind alăptarea şi practicile de nutriţie pentru copilul până la 2 ani (2009)). 

Politica națională ar trebui să conțină cel puțin următoarele domenii majore de intervenție 

pentru succesul alăptarii: 

1.Imbunătățirea calităţii comunicării pentru schimbarea comportamentelor şi 

schimbare socială 

- crearea unui cadru formal care să asigure creșterea utilizării serviciilor de 

supraveghere a gravidei şi a binomului mamă-copil în primul an de viaţă, după 

modelul diferitelor ţări din UE (ex. Moașa de domiciliu, asistentul medical 

comunitar); 

- instruirea personalului medical pentru a putea consilia adecvat viitorii şi tinerii 

părinţi pentru alăptare; 

- formarea altor categorii de consilieri pentru alăptare precum şi a grupurilor de 

suport ”mame-pentru-mame”; 

- producerea de materiale suport pentru profesionişti, consilieri şi mame cu mesaje 

educationale coerente la fiecare nivel;   

- producerea de materiale educaţionale specifice pentru grupuri de părinţi cu nivel 

educațional redus, mame singure, mame adolescente sau mame care au avut 

eşecuri în alăptareș 

- asigurarea unui mecanism de analiză a  informațiilor conținute în aceste materiale, 

pentru a nu se produce violări ale Codului de marketing; 

- dezvoltarea relației cu media, pentru a evita tehnicile de marketing care contravin 

prevederilor Codului; 

- elaborarea sau revizuirea curriculelor pentru învatamantul medical de diferite 

categorii, pentru a fi concordante cu dovezile ştiintifice de ultimă oră în materie 

de alăptare şi nutriţie a copilului mic; această revizuire este recomandabil a se 

realiza de comisii din care să facă parte şi membrii Comitetului naţional de 

alăptare. 

- încurajarea dezvoltării formelor de învățare pe parcursul vieții, prin intermediul 

asociatiilor profesionale şi a instituțiilor de formare continuă, pentru diferite 

categorii de persoane care vor să fie certificate în managementul lactaţiei, sau în 

consiliere pentru alăptare. 

 

2.Creşterea impactului şi a vizibilității Codului internațional  de marketing 

- legiferarea Codului internaţional de marketing în plan național; 

- introducerea prevederilor Codului în curriculum-ul de învățământ medico- 

farmaceutic de toate gradele; 

- introducerea prevederilor Codului printre criteriile etice privind obligatiile 

profesionale ale personalului de la nivelul tuturor unitătilor şi instituţiilor sanitare; 
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- dezvoltarea unei structuri la nivel naţional pentru monitorizarea respectării 

prevederilor Codului, independentă de interese comerciale. 

 

3.Incurajarea extinderii Iniţativei Spital Prieten al Copiilor, recunoscută ca cel mai 

bun standard de bune practici. 

- stabilirea unor protocoale de colaborare între Guvern, Unicef şi OMS pentru 

adoptarea şi  implementarea standardelor de SPC; 

- asigurarea de resurse financiare adecvate pentru formarea personalului, 

schimbarea practicilor, evaluarea şi reevaluarea spitalelor care au aderat la ISPC; 

- includerea în serviciile prenatale a pachetului minimum de informaţii pentru 

pregătirea viitoarelor mame în alăptare;  

- adoptarea de către diferite servicii de sănătate, altele decât maternitătile, a 

diferitelor practici specifice ISPC 

 

4. Dezvoltarea cercetării în domeniul alăptării şi  a nutriţiei copilului mic 

- instituționalizarea monitorizării anuale a indicatorilor alăptării adoptaţi de OMS, 

în vederea cunoaşterii progreselor şi a vulnerabilitătilor în materie de alăptare;  

- încurajarea unor schimburi de experienţa între experți din țările UE care 

realizează studii de cercetare în domeniul alăptării şi nutriţiei copilului mic. 
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