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Rezumat 

Biroul Regional OMS pentru Europa a stabilit 
o inițiativă de supraveghere a obezității în copilărie, 
standardizată la nivel european (COSI), în mai multe 
țări din Regiunea Europeană. Programul implică mă-
surarea de rutină a înălțimii și greutății în rândul co-
piilor de școală primară cu vârste cuprinse între 6-9 
ani, în scopul de a genera date privind prevalența și 
tendințele excesului de greutate și obezității, pentru a 
spori înțelegerea progresului epidemiei în acest grup 
de populație și pentru a permite comparații între țări 
în interiorul Regiunii Europene. O primă culegere a 
datelor a avut loc în cursul anului școlar 2007/2008, 
al doilea tur în timpul anului școlar 2009/2010, a treia 
rundă în cursul anului școlar 2012/2013 și a patra 
rundă a fost fi nalizată până la sfârșitul anului 2016. 
Scopurile și obiectivele studiului COSI sunt: 

punerea în aplicare a unui sistem armonizat 
de supraveghere nutrițională în Regiunea Europeană 

a OMS – colectarea, analiza, interpretarea și difuzarea 
de informații descriptive pentru monitorizarea exce-
sului de greutate corporală; 

măsurarea tendințelor excesului de greutate 
si obezității la copiii de școală primară cu vârste cu-
prinse între 6-9 de ani, pentru a umple golul actual în 
datele naționale disponibile, care să ofere o înțelegere 
corectă a progresului epidemiei; 

stimularea și monitorizarea răspunsul politic 
la epidemia de obezitate. 

Sistemul COSI este simplu de implementat și 
nu consumă multe resurse. El nu are ca scop să înlo-
cuiască sistemele de supraveghere a stării de nutriție 
existente déjà sau planifi cate în țările participante. 
Dimpotrivă, abordarea COSI are un potențial puternic 
pentru a fi  integrat în sistemele existente, acolo unde 
este posibil. Protocolul COSI și manualul de proce-
duri permite fi ecărei țări participante să dezvolte un 
sistem care să se potrivească situației sale locale.
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Abstract 

The WHO Regional Offi ce for Europe has 
established a European-wide standardized childhood 
obesity surveillance initiative (COSI) in several coun-
tries in the European Region. The programme invol-
ves routine measurement of height and weight among 
primary school children aged 6–9 years, in order to 

generate data on prevalence and trends in overweight 
and obesity to enhance understanding of the progress 
of the epidemic in this population group and to per-
mit inter-country comparisons within the European 
Region. A fi rst data collection took place during the 
school year 2007/2008, the second round during the 
school year 2009/2010, the third round during the sc-
hool year 2012/2013 and the fourth round was com-
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pleted by the end of 2016. The COSI aims and objec-
tives are: 

To implement a harmonized nutritional sur-
veillance system across the WHO European Region – 
collection, analysis, interpretation and dissemination 
of descriptive information for monitoring excess body 
weight; 

To measure trends in overweight and obe-
sity in primary school children to fi ll the current gap 
in available cross national comparable data on pri-
mary-school children aged 6-9 year-olds and to have a 
correct understanding of the progress of the epidemic; 

To stimulate and monitor the policy response 
to the emerging obesity epidemic. 

The COSI system is simple to implement and 
does not consume many resources. It does not aim to 
replace the existing health, anthropometric and die-
tary surveillance systems of countries or those being 
planned. On the contrary, the COSI approach has a 
strong potential to be integrated into existing systems, 
where possible. The COSI protocol and manual of 
procedures allow each participating country to deve-
lop a system that fi ts its local circumstances.

Introducere 

Obezitatea copiilor este o problemă importantă 
de sănătate, iar prevalenţa ei este în creştere în în-
treaga lume, cu o tendinţă alarmantă pentru Europa. 
Aceasta cauzează o largă paletă de consecinţe sociale 
şi de sănătate la adulţi, cum ar fi : creşterea colestero-
lului, hiperinsulinemie, hipertensiune şi ateroscleroză 
timpurie precum şi creşterea mortalităţii la maturitate. 
Consecinţele supraponderalităţii în timpul copilăriei 
asupra sănătăţii sunt mai puţin clare, dar o analiză 
arată că obezitatea în copilărie este puternic asociată 
cu factorii de risc pentru boli cardiovasculare şi dia-
bet de tip II, probleme ortopedice şi tulburări mintale. 
Adesea, obezitatea în copilărie este legată de rezultate 
slabe la şcoală şi de o scădere a stimei faţă de sine. 
Peste 60% din copiii cu supraponderalitate înaintea 
pubertăţii vor fi  supraponderali în prima perioadă a 
maturităţii, reducând vârsta medie la care bolile as-
cunse devin vizibile, cu o mare creştere a solicitării 
serviciilor de sănătate [1,2,3,4,5,17]. Conform statis-
ticilor OMS, prevalenţa obezităţii s-a triplat faţă de 
anul 1980, iar în anul 2010 existau în întreaga lume 

mai mult de 40 de milioane de copii cu vârsta sub 5 
ani supraponderali (Sursa – WHO Fact sheet no 311, 
May 2012).

Este recunoscut faptul că prevenţia este sin-
gura opţiune valabilă pentru stăpânirea epidemiei, 
practicile curente de tratament sunt de a menţine 
mai curând problema sub control decât vindecarea. 
O evaluare detaliată şi comprehensivă a dimensiunii 
problemei de sănătate publică este imperativă pentru 
a stimula un răspuns politic adecvat. O evaluare fă-
cută de Biroul Regional al OMS în 2005 (date nepu-
blicate, 2005) a indicat că numai 13 (25%) din cele 
53 de state membre europene ale OMS aveau date 
despre prevalenţa supraponderalităţii sau obezităţii 
copiilor în vârstă de 6-10 ani bazate pe măsurători 
obiective, disponibile înainte de 1999. Pentru grupa 
de vârsta 0-6 ani, 15 (28%) ţări aveau date disponibile 
despre supraponderalitate. În plus, o comparaţie între 
ţări este difi cil de efectuat datorita lipsei de standar-
dizare a mijloacelor de măsurare a obezităţii la nivel 
internaţional. Suplimentar, observarea practicilor de 
supraveghere a creşterii copilului arată că mai puţin 
de o treime din ţări extind practicile de monitorizare 
a creşterii peste vârsta de 6 ani şi că puţine ţări au un 
sistem de monitorizare supravegheată utilizat pentru 
studiul evaluării distribuţiei greutăţii şi înălţimii copi-
ilor la intervale regulate şi care să îngăduie identifi ca-
rea timpurie a copiilor cu risc de supraponderalitate şi 
obezitate [6,7,8,9,16].

La prima consultare cu Statele Membre (Co-
penhaga, 2005) condusă de Conferinţa Ministerială 
Europeană a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii despre 
Contracararea Obezităţii (Istanbul, 15-17 Noiembrie 
2006) a fost recunoscută nevoia de standardizare şi 
de armonizare largă a sistemului de supraveghere. Ca 
urmare a acestei recomandări, s-a stabilit în cadrul Bi-
roului European al OMS un program de supraveghere 
în unele ţări din regiune [9,10].

O sesiune de consultări pe tema protocolului 
a avut loc în 18 octombrie 2006 la Stockholm, fi ind 
prezenţi reprezentanţii unor ţări care au arătat interes. 
În consecinţă, a fost prezentată o schiţă a iniţiativei de 
supraveghere la Conferinta Ministeriala Europeana a 
OMS despre Obezitate precum şi în alte ocazii în care 
Statele Membre s-au intalnit [8,18,19].

În acest context, OMS a lansat iniţiativa COSI 
(Childhood Obesity Surveillance Initiative), care se 
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afl ă acum la cea de-a patra etapă. Studiul a început în 
2007, în prima etapă au fost implicate 13 ţări, în etapa 
2010 s-au alăturat încă 4 ţări, iar în 2012 s-a alăturat 
şi România. În prezent, studiul COSI se desfășoară în 
35 de state, iar România se afl ă, déjà, la cea de-a doua 
participare.

În aprilie 2007, o schiţă de protocol al acestui 
studiu a fost dată unui număr de ţări şi experţilor. În 
mai 2007 au avut loc consultări în fi ecare ţară, pentru 
a studia posibilităţile, resursele disponibile şi nevo-
ile. În plus, un inventar al supravegherii sănătăţii în 
şcoli şi a altor programe de supraveghere a copiilor 
şcolari din fi ecare ţară a făcut parte din consultări. 
Schiţa de protocol a fost discutată şi la întâlnirea in-
augurală de la Paris (5-6 iunie 2007) şi fi nalizată în 
septembrie 2007. Ajustările ulterioare au fost făcute la 
a doua întâlnire, care a avut loc în Madeira, Portuga-
lia (13-14 decembrie 2007) astfel că protocolul fi nal 
din ianuarie 2008 a putut fi  folosit la prima etapă de 
culegere de date. Experienţa câstigată şi provocarile 
apărute în timpul acestei etape, discutate la întâlnirile 
convocate la Copenhaga, Danemarca (3-4 iunie 2009) 
şi la Roma, Italia (8-19 februarie 2010) au condus la 
protocolul fi nal din 2010, folosit pentru a doua etapă 
de culegere de date. Protocolul din 2012 – folosit în 
cea de-a treia rundă de măsurători – include puţine 
modifi cări ale formularului obligatoriu destinat şcolii, 
fără schimbarea sensului întrebărilor. Descrierea de 
mai jos se referă la metodologia aplicată în runda a 
3-a de măsurători.

Obiective. COSI este un proces sistematic con-
tinuu de colectare, analiză, interpretare şi răspândire a 
informaţei descriptive pentru monitorizarea greutăţii 
excesive, aceasta fi ind identifi cata de catre OMS ca o 
problemă de sănătate publică serioasa în Europa. De 
asemenea datele pot fi  extrapolate pentru proiecte de 
cercetare, aceste date de supraveghere, devenite o ru-
tină, furnizează cea mai importantă informaţie pentru 
înţelegerea problemei.

Obiectivul studiului este de a măsura tendinţele 
în supraponderalitate şi obezitate la copiii în vârstă de 
6-9 ani pentru obţinerea unei înţelegeri corecte a pro-
gresului epidemiei şi a regresului ei; utilizarea unei 
metodologii comune permite şi comparaţiile între ţări 
în cadrul Regiunii Europene. Implementarea unui sis-
tem de supraveghere simplu, standardizat, armonizat 
şi susținut este importantă în umplerea unei lacune în 

informaţia longitudinală despre starea de nutriţie, în 
atacarea şi monitorizarea epidemiei de obezitate a co-
piilor şi în identifi carea grupelor de risc. Este de ase-
menea important să poata fuziona cu alte protocoale 
pentru evaluarea impactului intervenţiilor în şcoli.

Deşi fi ecare ţară este liberă să-şi dezvolte un 
sistem corespunzator circumstanţelor locale, este im-
perativ ca datele să fi e colectate conform unui pro-
tocol agreat în comun şi care să conţină problemele 
de bază stipulate. Sistemul este proiectat să fi e cât se 
poate de simplu şi nu trebuie să ceară resurse supli-
mentare majore. Nu există intenţia de a înlocui siste-
mele de supraveghere a sănătăţii, antropometrice şi de 
alimentație care sunt deja în funcţie sau în studiu de 
planifi care, din contră, sistemul ar trebui sa fi e inte-
grat în ele. De aceea, România a optat pentru include-
rea acestui studiu în Programul Naţional de evaluare 
şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate. 

La fi ecare etapă de colectare a datelor, obiecti-
vul principal este ca în fi ecare grup de copii din şcoala 
primară să se măsoare greutatea și înălțimea. Se vor 
calcula:

indicele de masa corporală (IMC);
prevalenţa subponderalităţii, greutăţii nor-

male, supraponderalităţii, obezităţii, indexului mediu 
de masă corporală şi media IMC; 

schimbările anuale în prevalenţa supraponde-
ralităţii, obezităţii şi media indexului de masă corpo-
rală faţă de grupul anterior de copii de aceeaşi vârstă 
(neaplicabil pentru prima etapă de colectare).

Ţările participante au opţiunea de a extinde mă-
surătorile antropometrice de bază, cu colectarea date-
lor despre: circumferinţa taliei şi a şoldurilor, co-mor-
biditatea asociată, obiceiuri alimentare, activitatea/
inactivitatea fi zică, precum şi a detaliilor despre pă-
rinţi şi scoală [11,12,14]. În runda a 3-a de măsurători, 
România a optat pentru măsurătorile antropometrice 
de baza la copiii de 8 ani, urmând ca-n rundele ur-
mătoare sa fi e extinse atât paleta de măsurători cât şi 
grupele de vârsta la care acestea vor fi  aplicate. Ţările 
participante sunt încurajate, pe baze voluntare să in-
cludă o urmărire atentă a grupului iniţial de copii aleşi 
pentru studiu şi să repete toate măsurătorile astfel ca 
rata incidenţei sau a remisiei supraponderalităţii sau 
obezităţii să poată fi  estimată.

Proiectarea studiului. S-a aplicat modelul stu-
diului semi-longitudinal, în sensul că la fi ecare etapă 
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de colectare a datelor (ce va fi  repetată la intervale 
defi nite, respectiv 2 ani) este selectată o nouă secţiune 
transversală, drept eşantion, dintre copiii de aceeaşi 
vârstă. În plus, ţările participante pot opta pentru o 
proiectare prospectivă a grupului, în care eşantionul 
iniţial de copii este urmărit pentru o etapă [12].

Loc de desfăşurare. Acest studiu are ca target 
grupul care este cel mai sensibil la infl uenţele mediului 
şi la care s-a înregistrat cea mare creştere a incidenţei 
obezităţii şi anume copiii de vârstă şcolară. Educaţia 
este obligatorie în majoritatea ţărilor din Europa, ast-
fel că majoritatea copiilor sunt cuprinşi în sistemul de 
educaţie. Odată ce un eşantion reprezentativ la nivel 
naţional de școli primare este selectat la introducerea 
sistemului, aceleaşi şcoli pot rămâne ca bază de studiu 
la nivel naţional. O selectare potrivită a şcolilor ca bază 
de eşantionare permite o imagine generală descriptivă 
a populaţiei. Acest tip de abordare permite colectarea 
datelor cu resurse fi nanciare, umane şi instrumentale 
reduse, uşurând şi dezvoltarea unor relaţii bune cu 
acele şcoli. Suplimentar, fi ecare şcoală poate furniza 
informaţii valoroase pentru planifi carea intervenţiilor 
locale şcolare, permiţând urmărirea progresului local 
împotriva obezităţii. Unul din dezavantajele acestui 
sistem poate fi  o continuă povară pe acelasi sistem lo-
cal de sănătate şcolară şi o atenţie prea puternică asu-
pra intervenţiilor din aceste şcoli, care în timp poate 
conduce la o mai mică reprezentativitate în ce priveşte 
prevalenţa supraponderalităţii. Deci, ţările participante 
pot decide sa selecteze noi eşantioane de şcoli repre-
zentative la nivel naţional la fi ecare etapă de colectare 
a datelor. Ţările participante au de asemenea posibi-
litatea implementării sistemului de supraveghere în 
toate şcolile primare din ţară.

Populaţia de studiu. Măsurătorile au loc în 
şcoli primare. Există fl exibilitatea de a selecta una 
sau mai multe din grupele de vârsta 6, 7, 8 sau 9 ani. 
Aceste 4 grupe de vârsta sunt alese deoarece ele pre-
ced pubertatea şi elimină posibile diferenţe dintre ţări 
care ar putea fi  atribuite variațiilor în ce priveşte vârsta 
la care apare pubertatea. De asemenea, la aceste vâr-
ste, identifi carea obezităţii este valoroasă pentru pre-
viziunea condiţiei de adult. Pe lângă aceasta, în jurul 
vârstei de 6 ani adipozitatea începe sa revină (începe 
cea de-a doua perioadă de creştere rapidă a grăsimii 
corporale). Fixând eforturile de prevenţie asupra co-

piilor înainte de începerea pubertăţii este importantă 
în reducerea incidenţei obezităţii [12]. 

Eşantionarea. Date fi ind diferenţele dintre ţări 
în sistemele de educaţie şcolară, vârsta de începere a 
şcolii, numărul de copii din clasă, este difi cil să se pro-
pună o abordare uniformă a selecţiei care sa fi e egal 
aplicabilă. Aşa ca s-a sugerat că vârsta ar fi  prima pri-
oritate pentru procedurile de selecţie. Conform primei 
consultări din 2007 cu ţările participante, majoritatea 
copiilor dintr-un grup specifi c de vârsta corespund 
unei anume clase. Dacă toţi copiii unui grup specifi c 
de vârsta ţintă sunt în aceeasi clasă, atunci eşantionul 
poate fi  desenat în interiorul aceleiaşi clase. Dacă gru-
pul specifi c de vârsta ţintă este răspândit în mai multe 
clase, toate clasele unde copiii din acest grup de vârsta 
sunt prezenţi vor fi  eşantionate. Eşantionarea grupată 
(tip cluster) foloşeste ca unitate de eşantionare pri-
mară şcoala sau clasa. În cazul primei opţiuni: (a) este 
luat un eşantion randomizat simplu al şcolilor primare 
(publice, private şi speciale) proporţional ca dimen-
siune; şi (b) în fi ecare scoală eşantionata este aleasă 
întamplător o clasă pentru fi ecare grup (grupe) de vâr-
sta ţintă. Daca mai puţin de 1% din copiii ţintă sunt 
înscrişi în şcoli speciale sau private, ţările participante 
pot alege să excludă aceste şcoli de la eşantionare. În 
cazul celei de-a doua opţiuni, este luat un eşantion 
randomizat simplu al claselor şcolare primare. Daca 
este nevoie, eşantionarea poate fi  făcută pentru redu-
cerea ratei de non-răspuns care va fi  menţinută la un 
nivel cât mai coborât posibil. Ţările participante pot 
de asemenea opta pentru includerea tuturor copiilor 
din ţară din respectivul grup de vârstă. Aceasta poate 
necesita mai multe aranjamente logistice pentru res-
pectarea metodologiei [12]. 

Mărimea eşantionului. Este necesar ca dimen-
siunea efectivă fi nală a eşantionului să fi e de 2800 de 
copii (1400 băieţi şi 1400 fete), pentru fi ecare grupă 
de vârstă [12].

Perioada de timp dedicată măsurătorilor. 
Datele sunt colectate o singură dată în timpul unui an 
şcolar. Ţărilor participante li se cere să se facă măsu-
rătorile în toate eşantioanele de copii într-o perioadă 
cât mai scurtă posibil, preferabil în patru săptămâni 
şi nu mai mult de 10 săptămâni. Este important să se 
evite colectarea datelor în primele două săptămâni 
ale perioadei şcolare (trimestru/semestru) sau imediat 
după o vacanţă importantă. Fiecare ţară decide asupra 
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perioadei când au loc măsurătorile în fi ecare şcoală. 
Compatibilitatea datelor între ţări va fi  îmbunătăţită 
dacă toate datele sunt colectate în aceeasi perioada a 
anului şcolar, deşi circumstanţele locale pot să nu per-
mită această abordare. Ca urmare, nu este obligatoriu 
ca datele să fi e colectate în aceeaşi perioadă în toate 
ţările, dar este recomandat. Fiecare rundă de colectare 
a datelor se va face la intervale precise (ex. la 2 sau 
3 ani). Acordul va fi  dat de Echipa de Investigatori 
COSI [11,12].

Instrumente şi tehnici de măsurare. Este de 
preferat ca măsurătorile antropometrice să fi e făcute 
în cursul dimineţii, înaintea prânzului, urmând proce-
durile standardizate. Ţărilor participante li se cere să 
folosească aceleaşi instrumente (cântare, taliometre) 
în toate şcolile şi să le calibreze, preferabil în fi ecare 
zi de măsuratoare (instrumentele de calibrare sunt 
disponibile; unele echipamente sunt deja calibrate de 
compania furnizoare şi nu trebuie calibrate de utiliza-
tor). În toate cazurile instrumentele trebuie sa fi e co-
recte şi precise. Comparabilitatea dintre ţări a datelor 
va fi  îmbunătăţită dacă fi ecare ţară va folosi aceleaşi 
seturi de instrumente antropometrice, dar aceasta nu 
este obligatoriu. La achizitionarea noului echipament 
se recomandă achiziţionarea aceluia care este deja 
folosit în alte ţări [11,12]. Din lista instrumentelor 
agreate de OMS, România a optat pentru cântarul 
Beurer PS07 şi pentru taliometrul portabil SECA 206. 

Instruire şi standardizare. Pentru fi ecare 
rundă de colectare, examinatorii sunt instruiţi să faca 
măsurătorile standardizate cât mai corect şi precis po-
sibil, conform tehnicilor prescrise şi instrucţiunilor 
pentru examinatori. Instruirea include o trecere în re-
vistă a cunoştintelor, a obiectivelor studiului, folosirea 
standardizată a chestionarelor/formularelor, efectuarea 
măsurătorilor aşa cum este descris în protocol, sprijini-
rea copiilor cu anxietăţi, calibrarea instrumentelor de 
măsurare, înscrierea imediată a valorilor după citire şi 
scrierea clară pentru a reduce greşelile în timpul tran-
sferului de date. Este scoasă în evidenţă stricta respec-
tare a tehnicilor de măsurare şi a procedurilor de înre-
gistrare. Atenţie deosebită se acordă confi dentialităţii, 
prevenirii stigmatizarii sau violenţei copiilor vulnera-
bili şi acordarea de răspunsuri adecvate la întrebările 
venite de la copii, personalul şcolii sau părinţi.

Atât administratorii datelor (managerii de date) 
cât şi cei care culeg datele sunt instruiţi la începutul 

colectării datelor asupra tuturor aspectelor legate de 
administrarea datelor [11,12].

Colectarea datelor. Au fost pregătite 4 formu-
lare pentru colectarea datelor: un formular de înre-
gistrare al examinatorului (obligatoriu), un formular 
returnabil pentru şcoală (obligatoriu), un formular de 
înregistrare (voluntar) pentru familie si un altul (vo-
luntar) pentru şcoală. Ele includ întrebări cu răspun-
suri precodate şi sunt cât mai scurte posibil. Formu-
larul examinatorului şi formularul şcolii sunt însoţite 
de instrucţiuni detaliate. Atât formularele cât şi in-
strucţiunile de completare au fost traduse si redactate 
în limba română, iar toate informatiile legate de me-
todologia de aplicare şi de tehnicile standardizate de 
măsurare a greutăţii şi înălţimii au fost editate într-un 
manual de lucru. Măsurătorile trebuie facute în con-
textul abordării de catre şcoală a promovării sănătăţii 
şi a stării de bine. Şcoala se va asigura că acţiunea nu 
va fi  privită ca fi ind un act izolat şi invaziv ci va fi  pri-
mit de copii drept preocuparea şcolii pentru sănătatea 
lor [11,12].

Controlul calităţii datelor. Asigurarea calităţii 
datelor începe prin completarea cu atenţie a formula-
relor de către examinator şi cu verifi carea completării 
corecte şi a codifi cării de către supraveghetor. Siste-
mul de introducere a datelor include verifi cări în scop 
de validare. Se vor face verifi cari adiţionale pentru in-
consistenţe şi necompletări ca şi pentru corectitudine, 
validare (cum ar fi  verifi carea erorilor şi a valorilor 
în afara domeniului); se recomanda a se face cópii de 
rezervă [11,12].

Procesarea datelor. După colectarea completă 
a datelor în şcoală, formularul de înregistrare al exa-
minatorului împreună cu formularul returnabil pentru 
şcoală sunt înaintate centrului naţional de coordonare 
pentru prelucrare. Datele sunt computerizate în ţară, 
în limba engleză, conform cu sistemul comun de in-
troducere a datelor şi manualului de coduri. Datele 
sunt introduse a doua oară, în acelaşi timp cu colecta-
rea datelor. Dacă nu este posibilă introducerea dublă 
de date, se recomandă scanarea chestionarelor com-
pletate sau o alta metodă care să asigure calitatea da-
telor. Administratorul de date este responsabil pentru 
arhivarea formularelor precum şi corectarea, valida-
rea şi depozitarea lor. Fiecare ţară trimite o copie a 
dosarului cu date corectate Biroului Regional OMS, 
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alături de un raport dataliat privind procedurile de co-
rectare [11,12].

Analiza datelor. Datele sunt analizate atât la 
nivelul ţării, la centrul naţional de coordonare, cât şi 
la nivel european de Echipa de Investigatori COSI. 
Toate analizele sunt facute cu ajutorul unui program 
de statistică comun cum ar fi  Stata (StataCorp LP 
USA) sau SPSS (SPSS Inc.Cicago,USA). În urma 
analizei, copiii sunt clasifi caţi ca fi ind cu greutatea 
mai mică decat normal (subponderali), cu greutate 
normală, cu supaponderalitate sau cu obezitate con-
form standardelor OMS 2007 pentru copiii de vârsta 
şcolară şi adolescenţi [11,12,13]. 

Pentru a defi ni excesul de greutate si obezitatea 
la copii sunt folosite două sisteme de referință inter-
naționale: International Obesity Task Force (IOTF) și 
standardele OMS. Pentru studiile de prevalență inter-
naționale se recomandă raportarea la ambele sisteme 
de referință. Pentru studiile naționale se recomandă 
fi e utilizarea unuia dintre aceste doua sisteme de re-
ferință internaționale, fi e standarde naționale [13,15]. 

Raportarea datelor. Se va alcătui un raport 
european al rezultatelor fi ecarei runde de colectarea 
datelor, inclusiv o evaluare a fezabilităţii şi sustenabi-
lităţii sistemului de supraveghere. Acesta va fi  folosit 
pentru corectarea proiectării şi o posibilă extensie a 
reţelei. Datele se vor include în baza de date a Bi-
roului Regional pentru nutriţie, obezitate şi activitate 
fi zică. Pot exista şi alte optiuni de diseminare a rezul-
tatelor, cum ar fi  articole publicate în revistele ştiin-
ţifi ce. Acestea vor trebui să aibă acordul Echipei de 
Investigatori COSI [11,12].

Consideraţii etice. Sistemul de supraveghere 
este implementat conform Ghidului Internaţional de 
Etică pentru Cercetari Biomedicale care implică su-
biecţi umani. Depinzând de circumstanţele locale, 
aprobarea Comisiei de Etică este cerută comitetelor 
etice importante. Părinţii sunt complet informaţi des-
pre procedurile studiului şi se obţine consimţământul 
lor pentru măsurători şi pentru utilizarea datelor (scris, 
în limba naţională), anterior introducerii copilului în 
sistem. Acesta este facut fi e printr-o scrisoare, fi e prin-
tr-o întâlnire de informare la şcoală. Sunt explicate 
obiectivele studiului, măsurătorile antropometrice şi 
comunicarea datelor obtinute. În funcţie de circum-
stanţele locale legale, ţările participante au posibili-
tatea alegerii consimţământului informat de tip pasiv 

sau activ şi va fi  preferată abordarea care va conduce 
la cea mai mare rată de răspuns. În circumstanţe ex-
cepţionale nu este necesară obţinerea consimţământu-
lui părinţilor. Este asigurată confi denţialitatea colec-
tării şi arhivării datelor. Copiii vor fi  identifi caţi prin 
numere de identifi care şi fi ecare înregistrare menţio-
nează doar aceste numere. Numai o singură persoană 
din şcoală are lista completă a numerelor de identi-
fi care precum şi numele corespunzatoare şi adresele 
copiilor eşantionaţi. Nicio informatie despre subiecţi 
nu este data oamenilor din exterior. Formularele sunt 
stocate în seifuri la centrul naţional de coordonare. 
Părinţii au dreptul sa stie înălţimea şi greutatea copii-
lor lor. Deşi aceste date nu vor fi  date în mod obişnuit, 
ele pot fi  date la cerere. Copiilor nu li se vor comu-
nica datele celorlalţi copii. Numele copiilor nu vor fi  
incluse în dosarele electronice de date. Este vital ca 
examinatorii să lucreze astfel încât sa fi e minimali-
zată stigmatizarea şi anxietatea. Ei trebuie să respecte 
dreptul copiilor şi părinţilor de a refuza participarea 
la studiu. Rezultatele specifi ce unei anumite şcoli nu 
vor fi  date în mod curent şcolii respective [11,12,20].

Datele colectate prin COSI au dus la 7 publica-
ții științifi ce internaționale (mai multe se afl ă în curs 
de pregătire), 1 raport internațional, mai mult de 15 de 
publicații naționale și 25 rapoarte naționale bazate pe 
cele trei runde anterioare de colectare a datelor.
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