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Rezumat

Gripa este o infecție respiratorie acută care 
ocupă un loc dominant în patologia infecțioasă ca 
ursmare a morbidității crescute, a complicațiilor, 
excesului de mortalitate, precum și a implicațiilor 
socio-economice. 

Gripa poate fi  prevenită sau controlată prin 
aplicarea măsurilor generale de prevenire a infecțiilor 
respiratorii, utilizarea terapiei cu medicamente antivi-
rale și vaccinare, aceasta din urmă fi ind cea mai efi ci-
entă măsură disponibilă.

Obiectivul este prezentarea măsurilor de preve-
nire a gripei. 

Am realizat un review al literaturii de speciali-
tate, al ghidurilor și recomandărilor actuale.

Vaccinarea antigripală este cea mai efi cientă 
metodă de profi laxie a gripei, astfel că până la crearea 
unui vaccin universal, eforturile medicilor, cercetăto-
rilor, decidenților ar trebui să se concentreze asupra 

creșterii acoperirii vaccinale, îmbunătățirii stocurilor 
existente de vaccinuri, îmbunătățirii formulei și mo-
dului de administrare a acestora, precum și asupra 
instruirii profesioniștilor din domeniul medical și a 
populației. 

Utilizarea chimioprofi laxiei gripei are în vedere 
factori precum costul, complianța, reacțiile adverse și 
mai ales posibilitatea apariției unor tulpini rezistente. 

În prezent, pentru profi laxia medicamentoasă a 
gripei se utilizează în special inhibitorii de neuramini-
dază, oseltamivir și zanamivir. În unele țări sunt utili-
zați noi agenți pentru chimioprofi laxia gripei (Baloxi-
vir marboxil și Laninamivir). 

Agenții antivirali nu sunt substituenți ai vacci-
nului gripal și nu ar trebui să scadă rata de acceptare 
a acestuia. 

Cuvinte-cheie: gripa, profi laxie, antivirale, 
vaccinare

Revista de Medicină Şcolară şi Universitară, Vol VI, Nr. 3, iulie 2019
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Influenza prophylaxis: current approaches

Abstract

Infl uenza is an acute respiratory disease. It 
holds a top position among infectious pathologies due 
to its high morbidity and mortality, but also due to its 
socio-economic implications. 

Apart from personal prevention measures, the 
prevention of infl uenza also includes vaccination and 
prophylaxis with antivirals. 

The aim is to present the current methods ai-
med at preventing seasonal infl uenza epidemics. 
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We have reviewed the specifi c literature, the 
infl uenza guidelines and recommendations. 

The infl uenza vaccination is the most effective 
way to prevent the disease; until the development of 
universal infl uenza vaccine, the efforts of physici-
ans, researchers and policy-makers should focus on 
increasing vaccination coverage, especially among 
high-risk groups, improving existing vaccines stocks, 
vaccines formulation and delivery, as well as on the 
training of medical professionals and population. 

For preventing infl uenza illnesses, pre-expo-
sure or post-exposure prophylaxis with antivirals can 

be considered but it depends on several factors such as 
costs, compliance, side effects and the most important 
thing, the risk of emerging antivirals-resistant strains. 

Nowadays, neuraminidase inhibitors such as 
oseltamivir and zanamivir are used for infl uenza che-
moprophylaxis. In some countries, new antiviral agents 
(Baloxivir marboxil and Laninamivir) are available. 

The antiviral agents mustn’t replace the infl u-
enza vaccine and mustn’t decrease the acceptability 
rate of infl uenza vaccination.

Keywords: infl uenza, prophylaxis, antivirals, 
vaccination

Gripa este o infecție respiratorie acută care re-
vine anual în atenția specialiștilor din domeniul medi-
cal ca urmare a morbidității crescute, a complicațiilor, 
excesului de mortalitate, precum și a implicațiilor so-
cio-economice [1,2]. 

Anual, OMS raportează 3-5 milioane de îmbol-
năviri prin gripă și 290.000-650.000 de decese. Copiii, 
vârstnicii, femeile însărcinate, pacienții cu boli cronice 
și imunodeprimante sunt cel mai sever afectați [1,3].

Gripa produce anual costuri economice impor-
tante, din cauza absenteismului, perturbărilor în activi-
tățile socio-economice, costurilor îngrijirii medicale [1].

Gripa poate fi  prevenită sau controlată prin mă-
suri generale de prevenire a infecțiilor respiratorii, 
utilizarea terapiei cu medicamente antivirale și vacci-
nare, aceasta din urmă fi ind, de departe, cea mai efi ci-
entă măsură disponibilă [1,4].

a)  Chimioprofi laxia cu medicamente 
antivirale 

Când se optează pentru utilizarea chimioprofi la-
xiei gripei se iau în considerare următorii factori: cos-
tul, complianța, reacțiile adverse și mai ales posibilita-
tea apariției unor tulpini rezistente. Chimioprofi laxia 
este recomandată persoanelor nevaccinate antigripal, 
în special celor care fac parte din grupele la risc (per-
sonalul medical sau anturajul acestuia, pacienții imu-
nosupresați sau cu boli cronice asociate) [5,6].

În prezent, pentru profi laxia medicamentoasă a 
gripei se utilizează în special inhibitorii de neuramini-
dază, oseltamivir și zanamivir. Aceștia nu sunt substi-
tuenți ai vaccinului gripal și nu ar trebui să scadă rata 
de acceptare a vaccinului gripal [5,6].

În trecut, înaintea apariției rezistenței unor tul-
pini la amantade, se foloseau inhibitorii decapsidării 
virusurilor gripale de tip A (ai proteinei M2, de canal 
ionic), Amantadina și Rimantadina [6] (Tabelul nr. 1).

Amantadină* Rimantadină* Zanamivir Oseltamivir

Proteina ţintă M2 M2 Neuraminidaza Neuraminidaza
Activitatea Doar tipul A Doar tipul A A şi B A şi B

Efecte adverse SNC (13%)
Gastrointestinale (GI) (3%)

GI (6%)
GI (3%) Bronhospasm GI (9%)

Metabolizare - Multiplă (hepatică) - Hepatică 
Excreţie Renală Renală+altele Renală Renală (secreţie tubulară)
Interacţiuni 
medicamentoase

Antihistaminice, 
anticolinergice Niciuna Niciuna Probenecid (niveluri crescute 

de oseltamivir)
Necesitatea de 
ajustare a dozelor

Vârsta ≥ 65 ani
Cl Cr < 50 mL/min

Vârsta ≥ 65 ani
Cl Cr < 10 mL/min Niciuna Cl Cr < 30 mL/min

Disfuncţie hepatică severă 

Tabelul nr. 1: Agenții an  virali u  lizați pentru terapia și profi laxia gripei [6]
*Virusurile gripale circulante în prezent sunt rezistente la amantadină şi rimantadină;
* SNC – Sistem Nervos Central; Cl Cr – Clearance creatinină; GI – Gastrointestinal.
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Toţi cei 4 agenţi antivirali sunt efi cienţi pentru 
profi laxia gripei, în condiţiile în care medicamentele 
sunt administrate continuu pe toată perioada expunerii. 
Au fost evaluate câteva scheme cu privire la această 
profi laxie, inclusiv profi laxia sezonieră, când medica-
mentele sunt administrate pe toată perioada epidemiei 
de gripă (în general de la 4 la 6 săptămâni); profi laxia 
în cadrul familial, caz în care medicamentul este admi-
nistrat pe o perioadă scurtă de timp membrilor familiei 
unui caz index şi profi laxia iniţiată în cadrul epidemiilor 

în cadrul instituţional, care ar putea fi  considerată o 
variantă diferită a profi laxiei efectuate în cadru fami-
lial. În plus, poate fi  luată în considerare profi laxia pe 
termen scurt pentru persoanele afl ate în grupele la risc 
care sunt vaccinate în timpul sezonului gripal, până la 
apariția răspunsului imun postvaccinal [6]. 

Doze
Indicaţiile, calea de administrare şi dozele utili-

zate pentru fi ecare agent antiviral în parte sunt suma-
rizate în Tabelul nr.2.

Medicament Cale de 
administrare Doze

Profi laxia gripei tip A şi B Oseltamivir Orală 
Adulţi: 75 mg/zi
Copii cu vârsta ≥ 1an:
30-75 mg/zi în funcţie de greutate

Zanamivir Inhalatorie orală Adulţi şi copii cu vârsta ≥ 5 ani: 10 mg/zi

Profi laxia gripei tip A Amantadină*sau 
Rimantadină* Orală Adulţi: 200mg/zi

Copii cu vârsta 1-9 ani: 5 mg/kg/zi (maxim 150mg/zi)

Tabelul nr. 2: Chimioprofi laxia în gripă [6]
* Amantadina şi rimantadina nu mai sunt utilizate în profi laxia gripei din cauza rezistenţei tulpinilor 
virale circulante. Ar putea fi  luate în considerare dacă se va restabili sensibilitatea virusurilor gripale 
la acestea.

Chimioprofi laxia post-expunere
Profi laxia cu Inhibitori de Neuraminidaza poate 

fi  asigurată înainte sau după expunere. Trebuie admi-
nistrată precoce, având în vedere perioada scurtă de 
incubaţie a bolii (1-4 zile, în medie 2 zile). Profi laxia 
post expunere este în mod tipic utilizată pentru maxim 
10 zile de la cel mai recent contact apropiat cu o per-
soană cu gripă confi rmată [7]. 

Studiile cu privire la profi laxie arată că pe lângă 
prezenţa stărilor de greaţă şi a vărsăturilor, folosirea 
oseltamivirului s-a asociat cu apariția cefaleei şi a 
„evenimentelor neurologice“ variate În acelaşi studiu, 
folosirea zanamivirului nu s-a asociat cu creşterea 
frecvenţei reacţiilor adverse [8]. 

Studiile au evidențiat faptul că profi laxia 
post-expunere cu zanamivir sau oseltamivir s-a aso-
ciat cu o scădere de 8% a riscului de a dezvolta gripă 
după contactul cu un caz de gripă și că utilizarea in-
dividuală pre şi post expunere a oseltamivirului scade 
riscul de apariție a cazurilor confi rmate de gripă 
A(H1N1) [8,9].

În urma unui studiu control randomizat de eva-
luare a efi cacității profi laxiei cu oseltamivir în care 
au fost incluşi 405 participanţi, s-a observat o scădere 
cu 13.6% a riscului de dezvoltare a formelor simpto-
matice de gripă în rândul membrilor familiei care au 
primit oseltamivir comparativ cu cei care au primit 
placebo, rezultatele acestui studiu fi ind confi rmate și 
de alte studii [7,10]. 

Chimioprofilaxia pre-expunere

Profi laxia pre-expunere poate fi  administrată 
pentru o scurtă perioadă de timp, în cazul în care este 
anticipată expunerea, sau poate fi  administrată pe 
toată perioada sezonului de gripă. Nu există încă un 
consens cu privire la perioada de timp pentru profi -
laxie în timpul sezonului de gripă. Au fost studiate şi 
bine tolerate scheme de profi laxie cu durata de 28 de 
zile pentru zanamivir şi de 16 săptămâni pentru osel-
tamivir. Eşecul administrării pe durată lungă a acestor 
medicamente este întâlnit mai frecvent la copii, din 
cauza reacțiilor adverse (greaţă şi disconfortul gas-
trointestinal) [7].
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Studiile au arătat că în cazul adulţilor sănătoşi 
profi laxia pre-expunere cu oseltamivir administrată 
pe perioada întregului sezon de gripă se asociază cu 
o reducere a riscului de apariție a formelor clinic ma-
nifeste de gripă. Administrarea profi lactică a oselta-
mivirului nu a fost asociată cu o reducere a riscului 
bronşitelor sau a ratelor spitalizării. 

De asemenea, în urma unui studiu randomizat 
controlat cu placebo care a inclus subiecţi vârstnici 
vaccinaţi cărora li s-a realizat profi laxie pre-expunere 
cu oseltamivir timp de 6 zile, s-a observat o scădere 
cu 92% a incidenței cazurilor confi rmate de gripă 
comparativ cu placebo [11].

Un studiu publicat recent aduce dovezi care 
recomandă profi laxia sezonieră în cazul persoanelor 
imunocompromise. Acest studiu a evidențiat o scă-
dere statistic semnifi cativă a frecvenței de pozitivare 
a culturilor (0.4% versus 3.8%; 88% efi cacitate de 
protecţie) sau RT-PCR (1.7% versus 8.4%; 74.9% 
efi cacitate de protecţie) provenite de la primitorii de 
transplant renal, hepatic și de celule stem hematopo-
ietice, care au primit oseltamivir timp de 12 pentru 
profi laxia gripei [12].

Recomandările ECDC privind profi laxia gripei 
cu inhibitori de neuraminidază sunt sumarizate în Ta-
belul nr. 3. 

Chimioprofi laxia pre şi postexpunere în cazul persoanelor asimptomatice

Adulţi sănătoşi cu 
vârsta cuprinsă între 
18 şi 65 de ani

Profi laxia în timpul epidemiilor de gripă sezonieră trebuie individualizată – de exemplu pentru 
membrii familiei persoanelor din grupele de risc, în special în cazul persoanelor nevaccinate 
sau imunocompromise care nu răspund la vaccinare în anii în care se preconizează o efi cienţă 
scăzută a vaccinului din cauza nepotrivirii tulpinilor vaccinale cu cele circulante. Efi cienţa 
profi laxiei este probabil mai ridicată decât a tratamentului. 
Profi laxia în cazul epidemiilor emergente de gripă sau pandemiilor trebuie luată în considerare 
în funcţie de riscul estimat, de exemplu susceptibilitatea la antivirale, transmisibilitate, 
virulenţă, frecvenţa complicaţiilor, spitalizări şi fatalitate. Efi cienţa profi laxiei este probabil 
mai bună decât a tratamentului. 

Adulţi sănătoşi 
cu vârsta de peste 
65 de ani

Profi laxia în timpul epidemiilor sezoniere de gripă trebuie luată în considerare în funcţie de 
fi ecare caz în parte, de exemplu membrii familiei persoanelor din grupe de risc, în special 
persoane nevaccinate sau imunocompromise care nu răspund la vaccinare sau dacă se 
preconizează o efi cienţă scăzută a vaccinului din cauza nepotrivirii tulpinilor vaccinale cu cele 
circulante. Efi cienţa profi laxiei este probabil mai ridicată decât a tratamentului. 
Profi laxia în cazul epidemiilor emergente de gripă sau pandemiilor trebuie luată în considerare 
în funcţie de fi ecare caz în parte sau în funcţie de riscul estimat, de exemplu susceptibilitatea la 
antivirale, transmisibilitate, virulenţă, frecvenţa complicaţiilor, spitalizări şi fatalitate.

Adulţi din grupe de 
risc, inclusiv adulţii 
imunocompromişi şi 
femeile însărcinate cu 
varsta mai mare sau 
egală cu 18 ani

În timpul epidemiilor de gripă sezonieră, profi laxia trebuie luată în considerare în cazul grupelor 
de populaţie vulnerabile, în special în cazul persoanelor nevaccinate sau imunocompromise 
care nu răspund la vaccinare, având în vedere profi lul de siguranţă, patogenicitatea tulpinei 
de virus gripal circulant şi a comorbidităţilor. Acest fapt este important în special în timpul 
anilor în care este anticipată o neconcordanţă între tulpinile vaccinale cu tulpinile circulante. 
Efi cienţa profi laxiei este probabil mai bună decât a tratamentului. 
Utilizarea sigură a zanamivirului în timpul sarcinii nu a fost stabilită. Zanamivirul nu trebuie 
folosit în sarcină cu excepţia situaţiilor în care benefi ciul aşteptat asupra mamei depăşeşte orice 
risc posibil asupra fătului.

Personalul medical

Profi laxia trebuie luată în considerare în timpul epidemiilor sezoniere de gripă pentru a 
proteja pacienţii vulnerabili, în special cei nevaccinaţi sau imunocompromişi, care nu răspund 
la vaccinare. Acest fapt este important în special în timpul anilor în care este anticipată o 
neconcordanţă între tulpinile vaccinale cu cele circulante. Efi cienţa profi laxiei este probabil 
mai bună decât a tratamentului.
Profi laxia în cazul epidemiilor emergente de gripă sau pandemiilor trebuie luată în considerare 
în funcţie de riscul estimat, de exemplu susceptibilitatea la antivirale, transmisibilitate, 
virulenţă, frecvenţa complicaţiilor, spitalizări şi fatalitate.
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Chimioprofi laxia pre şi postexpunere în cazul persoanelor asimptomatice

Lucrătorii care vin în 
contact cu păsări sau 
porci/personalul de 
laborator care lucrează 
cu virusul gripal

A se vedea recomandările pentru adulţii sănătoşi în timpul gripei sezoniere. 
Trebuie luată în considerare profi laxia în cazul lucrătorilor care vin în contact cu păsări sau 
porci în timpul epizootiilor.
Profi laxia la personalul de laborator care manipulează virusuri gripale emergente sau virusuri 
gripale cunoscute cu potenţial de inducere a bolii severe la om trebuie luată în considerare în 
cazul nivelelor mai scăzute de biosecuritate decât cele recomandate în cazul acestor virusuri. 
Efi cienţa profi laxiei este probabil mai bună decât tratamentul. 

Copii sănătoşi cu 
vârsta mai mică 
de 18 ani

Profi laxia în timpul epidemiilor sezoniere de gripă trebuie luată în considerare în funcţie de 
fi ecare caz în parte, de exemplu pentru membrii familiei persoanelor din grupele de risc, în 
special în cazul persoanelor nevaccinate sau imunocompromise care nu răspund la vaccinare. 
Acest fapt este important în special în anii în care se preconizează o efi cienţă scăzută a 
vaccinului din cauza nepotrivirii tulpinilor vaccinale cu cele circulante. Efi cienţa profi laxiei 
este probabil mai ridicată decât a tratamentului. 
Profi laxia în cazul epidemiilor emergente de gripă sau pandemiilor trebuie luată în considerare 
în funcţie de riscul estimat, de exemplu susceptibilitatea la antivirale, transmisibilitate, 
virulenţă, frecvenţa complicaţiilor, spitalizări şi fatalitate. Efi cienţa profi laxiei este probabil 
mai bună decât a tratamentului. 

Copii din grupe 
de risc, inclusiv 
imunocompromişi 

În timpul epidemiilor de gripă sezonieră profi laxia trebuie luată în considerare în cazul grupelor 
de populaţie vulnerabile, în special în cazul persoanelor nevaccinate sau imunocompromise 
care nu răspund la vaccinare. Acest fapt este important în special în anii în care se preconizează 
o efi cienţă scăzută a vaccinului din cauza nepotrivirii tulpinilor vaccinale cu cele circulante. 
Efi cienţa profi laxiei este probabil mai ridicată decât a tratamentului. 

Pacienţi internaţi 
în spital de orice 
vârstă, persoanele 
instituţionalizate

În timpul epidemiilor de gripă sezonieră profi laxia trebuie luată în considerare în special în 
cazul persoanelor nevaccinate sau imunocompromise care nu răspund la vaccinare. Acest fapt 
este important în special în anii în care se preconizează o efi cienţă scăzută a vaccinului din 
cauza nepotrivirii tulpinilor vaccinale cu cele circulante. 
Deşi dovezile provin doar din studii observaţionale, profi laxia pacienţilor internaţi (sau 
a rezidenţilor) în timpul epidemiilor emergente de gripă şi a pandemiilor trebuie luată 
în considerare în funcţie de riscul estimat, de exemplu susceptibilitatea la antivirale, 
transmisibilitate, virulenţă, frecvenţa complicaţiilor, spitalizări şi fatalitate.

Tabelul nr. 3: Recomandările ECDC cu privire la profi laxia gripei cu inhibitori de neuraminidază [7]

Agenţi noi utilizaţi pentru profilaxia gripei

Laninamivirul a fost aprobat pentru a fi  utilizat 
în Japonia, dar rămâne un medicament experimental 
în celelalte ţări ale lumii. 

Este un inhibitor de neuraminidază cu admi-
nistrare inhalatorie şi durată lungă de acţiune, a fost 
raportat ca fi ind efi cient pentru profi laxia infecţiilor 
cu virus gripal la contacţii pacienţilor cu gripă din 
cadrul familial. Într-un studiu randomizat efectuat 
în Japonia, membrii familiilor pacienţilor diagnosti-
caţi cu gripă (majoritatea infectaţi cu virus gripal tip 
AH3N2) care au venit în contact cu aceştia în primele 
48 de ore de la debutul simptomelor au fost distribu-
iţi în mod aleator să primească o singură doză de 40 
mg de laninamivir, două doze de 20 mg de lanina-
mivir administrate zilnic timp de 2 zile sau placebo. 
Proporţia participanţilor care au dezvoltat gripă clinic 

confi rmată prin teste de laborator a fost semnifi cativ 
mai mică în cazul grupurilor care au primit laninami-
vir comparativ cu grupul placebo (4.5% în grupul care 
a primit o singură doză de laninamivir, 4.5% în grupul 
care a primit două doze de laninamivir și 12.1% în 
grupul placebo) [13].

Baloxivir marboxil a fost aprobat pentru utili-
zare în Japonia (februarie 2018) și SUA (octombrie 
2018) pentru pacienții cu vârsta mai mare de 12 ani, 
a căror simptomatologie a debutat cu cel mult 48 de 
ore anterior.

Este un inhibitor selectiv al endonucleazei 
cap-dependente, și-a dovedit activitatea terapeutică 
împotriva virusurilor gripale A și B, care includeau și 
tulpini rezistente la medicația antivirală actuală. Are 
un mecanism de acțiune unic comparativ cu prepara-
tele antivirale existente astăzi: prin inhibarea selectivă 
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a endonucleazei cap-dependente inhibă activitatea po-
limerazică și implicit replicarea ARN-ului viral. 

În ceea ce privește administrarea în timpul sar-
cinii și alăptării, precum și interacțiunea cu vaccinul 
viu atenuat, studiile actuale sunt insufi ciente pentru a 
putea preciza cu exactitate posibilele reacții adverse 
care ar putea apărea [14,15].

b) Profi laxia prin vaccinare 
Vaccinarea reprezintă cea mai efi cientă metodă 

disponibilă pentru controlul infecțiilor gripale. Vacci-
nurile gripale sunt unice în rândul vaccinurilor virale 
aprobate în prezent prin faptul că din cauza modifi că-
rilor antigenice pe care le suferă virusurile gripale, este 
necesară actualizarea periodică a compoziției vaccinale 
astfel încât acestea să fi e efi ciente împotriva tulpinilor 
virale care circulă într-un anumit sezon gripal [2].

Compoziția vaccinurilor gripale

Compoziția antigenică este stabilită anual de 
către specialiștii Organizației Mondiale a Sănătății, 
în lunile februarie-martie pentru Emisfera Nordică, 
respectiv august-septembrie pentru cea Sudică. Pen-
tru stabilirea compoziției vaccinale se iau în calcul 
datele de supraveghere clinică, virusologică și epide-
miologică furnizate în mare parte de rețeaua globală 
de supraveghere a gripei a Organizației Mondiale a 
Sănătății [2].

Stabilirea compoziției vaccinale trebuie reali-
zată cu mai multe luni înaintea debutului sezonului 
gripal pentru ca producătorii să aibă timp sufi cient 
pentru producerea și distribuirea vaccinurilor gripale. 
Vaccinarea antigripală trebuie să se realizeze înaintea 
debutului activității gripale în comunitate. Copiii cu 
vârsta cuprinsă între 6 luni și 8 ani care se vaccinează 
pentru prima dată ar trebui să primească două doze 
de vaccin, una imediat ce este disponibil vaccinul și a 
doua doză la cel puțin patru săptămâni de la prima ad-
ministrare. Majoritatea adulților dezvoltă un răspuns 
protector la aproximativ 2 săptămâni de la administra-
rea vaccinului [2].

Din cauza fenomenului de drift antigenic sau 
schimbării liniei de descendență a virusurilor gripale 
B, virusurile incluse în vaccin ar putea fi  diferite de 
virusurile gripale circulante în unele sezoane. De 
asemenea, la diferențele antigenice dintre virusurile 
din vaccin și virusurile circulante ar putea contribui 
și mutațiile adaptative pe care le suferă virusurile din 

vaccin în timpul etapei de cultivare pe ouă embrionate 
din timpul producției. Acestea pot duce la o scădere a 
efi cacității vaccinului gripal, studiile recente eviden-
țiind faptul că tulpina A(H3N2) candidată suferă mu-
tații in ovo care îi afectează imunogenicitatea. Acest 
lucru este problematic îndeosebi pentru vârstnici care 
sunt cei mai vulnerabili la consecințele severe ale in-
fecției cu A(H3N2) [2,16].

Compoziția vaccinului gripal utilizat în sezonul 
gripal 2018-2019 a fost următoarea:

A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09-like virus;
A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2)-

like virus; 
B/Colorado/06/2017-like virus (B/Victo-

ria/2/87 lineage)-pentru vaccinul trivalent;
B/Phuket/3073/2013-like virus (B/Yama-

gata/16/88 lineage) [17].

Compoziția vaccinului gripal recomandată de 
OMS pentru sezonul gripal 2019-2020 este: 

A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09-like virus;
B/Colorado/06/2017-like virus (B/Victo-

ria/2/87 lineage);
B/Phuket/3073/2013-like virus (B/Yama-

gata/16/88 lineage)-pentru vaccinul trivalent;
A/Kansas/14/2017(H3N2);
Componenta A(H3N2) a fost anunțată la o dată 

ulterioară întâlnirii OMS de la Beijing din luna februa-
rie, specialiștii menționând faptul că din cauza recente-
lor schimbări antigenice a fost necesar un timp mai în-
delungat pentru selecționarea acestei componente [17]. 

În urma studiilor și a rezultatelor supraveghe-
rii virusologice s-a constatat faptul că efi cacitatea 
vaccinului gripal actual a fost scăzută față de tulpina 
A(H3N2) circulantă. Pentru sezonul gripal 2019-2020, 
specialiștii OMS au decis păstrarea în compoziția vac-
cinală a celor două tulpini virale B conținute și de vac-
cinul gripal din sezonul 2018-2019, deoarece în sezo-
nul gripal 2018-2019 nu s-a constatat un număr cres-
cut de infecții determinate de virusurile gripale B [17].

În sezonul gripal 2018-2019, conform rezul-
tatelor unor studii preliminare, efi cacitatea vaccinală 
pentru A(H1N1)pdm 09 a fost de 72%, 78% în Ca-
nada, respectiv Australia [18]

Vaccinurile gripale au cunoscut o ameliorare 
calitativă continuă, compoziția virală evoluând de la 
vaccinurile cu virus întreg, care induceau un răspuns 
imunologic foarte bun, dar prezentau o reactogenitate 
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ridicată, până la vaccinuri divizate, splitate sau subu-
nitare care prezintă un răspuns imun identic cu cel al 
vaccinurilor cu virus întreg, dar au o reactogenitate 
mai scăzută și pot fi  administrare și copiilor cu vârsta 
mai mare de 6 luni [2].

Preparatele vaccinale actuale sunt trivalente 
și tetravalente. În timpul pandemiilor sunt utilizate 
vaccinuri monovalente ce conțin tulpina vaccinală 
responsabilă de producerea pandemiei, așa cum s-a 
întâmplat și în timpul pandemiei din 2009. Compo-
ziția vaccinală a vaccinului utilizat atunci a fost A/
California/7/2007(H1N1) [2].

În prezent există trei tipuri de vaccin, vaccinu-
rile vii atenuate (LAIV-live-attenuated infl uenza vac-
cine), inactivate (IIV-inactivated infl uenza vaccine) și 
recombinante (RIV-recombinant infl uenza vaccine) 
[2,19]. Fiecare tip de vaccin prezintă o serie de avan-
taje și limite [18].

Vaccinurile gripale inactivate se obțin prin 
cultivarea virusurilor pe ouă embrionate și apoi pu-
rifi carea hemaglutininei virale, singura componentă 
antigenică virală. Acestea pot conține trei sau patru 
antigene diferite și se pot administra intramuscular 
sau intradermic [2].

Vaccinurile gripale vii atenuate sunt triva-
lente sau tetravalente și se obțin prin adaptarea la rece 
a tulpinilor virale, urmate de sensibilizarea la căldură 
și atenuare. Acestea se administrează intranazal, per-
soanelor imunocompetente cu vârsta cuprinsă între 2 
și 49 de ani. Tulpinile virale vii atenuate se replică 
la nivelul mucoasei nazofaringiene, inducând nive-
luri mai scăzute ale anticorpilor serici, dar un răspuns 
imun celular și local mai efi cient [2].

În cazul în care persoana căreia i s-a adminis-
trat LAIV strănută, nu trebuie să se repete doza. Dacă 
persoana care ar trebui să primească LAIV prezintă 
congestie nazală care să împiedice administrarea vac-
cinului, admistrarea LAIV ar trebui amânată sau luată 
în calcul administrarea IIV. Nu se recomandă admi-
nistrarea LAIV timp de 48 de ore de la întreruperea 
administrării medicamentelor antivirale [2,20].

Vaccinul gripal recombinant a fost aprobat 
în anul 2013 în SUA și se recomandă persoanelor 
cu vârsta mai mare de 18 ani. Se administrează in-
tramuscular și are avantajul de a putea fi  administrat 
persoanelor cu alergie la ou, deoarece proteinele HA 

purifi cate sunt produse pe culturi celulare (insecte 
vaccinate) [2,20].

În sezonul gripal 2017-2018, personalul militar 
din SUA a fost imunizat cu un nou tip de vaccin re-
combinant care a fost realizat prin cultivarea virusului 
gripal pe celule renale de câine. Efi cacitatea acestui 
vaccin este în curs de estimare [14].

În România este disponibil vaccinul gripal in-
activat, trivalent sau tetravalent și din acest sezon va fi  
disponibil și un vaccin gripal viu atenuat. 

Recomandări de vaccinare

În România, vaccinarea antigripală este reco-
mandată, conform metodologiei de supraveghere a 
gripei, elaborată de Centrul Național de Supraveghere 
și Control Boli Transmisibile, pentru grupele popula-
ţionale considerate la risc [4]:

• Persoane cu vârsta cuprinsă între 6 luni – 64 
ani în evidenţă cu afecţiuni medicale cronice de tipul 
afecțiunilor pulmonare, cardiovasculare, metabolice, 
renale, hepatice, neurologice, diabet zaharat, obezi-
tate, astm sau cu virusul imunodefi cienţei umane;

• Femeile însărcinate; 
• Medicii, cadre sanitare medii şi personal au-

xiliar din instituțiile de îngrijiri medicale inclusiv sa-
lariații instituţiilor de ocrotire (copii sau batrâni) şi ai 
unităţilor de bolnavi cronici, care prin natura activită-
ţii vin în contact respirator cu pacienţii sau asistaţii; 

• Persoane, adulți şi copii, rezidente în instituţii 
de ocrotire socială, precum şi persoane care acordă 
asistenţă medicală, socială şi îngrijiri la domiciliul 
persoanelor la risc înalt;

• Copiii cu vârsta cuprinsă între 6 – 59 luni; 
• Toate persoanele cu vârsta peste 65 de ani. 

În Statele Unite ale Americii, Advisory Com-
mittee on Imunization Practices (ACIP) recomandă 
vaccinarea antigripală cu precădere grupurilor la risc 
pentru a dezvolta forme severe de gripă sau persoa-
nelor care pot contribui la răspândirea virusurilor gri-
pale [2,20]:

• Copiii în vârstă de 6-59 luni; 
• Adulții cu vârsta ≥50 ani; 
•  Persoanele cu boli pulmonare cronice (inclu-

siv astm), cardiovasculare (cu excepția hiper-
tensiunii izolate), renale, hepatice, neurolo-
gice, hematologice sau metabolice (inclusiv 
diabetul zaharat);
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• Persoanele imunocompromise;
• Femeile însărcinate; 
•  Copii și adolescenți (cu vârsta cuprinsă între 

6 luni și 18 ani) care primesc medicamente 
care conțin aspirină sau salicilat și care ar pu-
tea fi  expuse riscului de sindrom Reye;

• Persoanele instituționalizate; 
• Persoanele cu obezitate extremă (IMC ≥40); 
• Contacții persoanelor cu risc crescut:
• Personal medical;
•  Persoanele care îngrijesc copii cu vârsta ≤59 

luni (adică, <5 ani), în special copiii cu vârsta 
<6 luni și adulții cu vârsta ≥50 ani; 

•  Persoane care lucrează în spitale, care oferă 
îngrijire medicală în ambulatoriu sau la do-
miciliu (medici, asistente, brancardieri, etc);

•  Contacții și persoanele care îngrijesc pacienți 
cu afecțiuni medicale au risc crescut de com-
plicații severe ale gripei.

S-a insistat atât de mult asupra vaccinării gru-
purilor la risc, încât s-a ajuns să se considere că vacci-
narea antigripală nu este necesară la alte segmente ale 
populației. În cazul vaccinului gripal trebuie mențio-
nat efectul important al unei acoperiri vaccinale înalte 
care diminuează considerabil numărul de persoane re-
ceptive. O acoperire vaccinală considerabilă în rândul 
populației generale scade riscul apariției gripei în rân-
dul populației care prezintă contraindicații la vaccinare 
(exemplu copiii cu vârsta mai mică de 6 luni) [19]. 

Contraindicații și precauții

Vaccinurile gripale inactivate sunt contraindicate:
• Copiilor cu vârsta mai mică de 6 luni;
•  Persoanelor care au suferit o reacție adversă 

severă, amenințătoare de viață, la o vaccinare 
anterioară sau la una dintre componentele 
vaccinului;

•  Pacienților cu alergii la componentele 
vaccinului;

Vaccinarea antigripală poate fi  efectuată paci-
enților cu alergie la ou, dar va fi  administrat fi e vaccin 
recombinant (dacă este disponibil și pacientul are o 
vârstă mai mare de 18 ani), fi e vaccin viu atenuat, sub 
stricta supraveghere a unui medic [21].

În plus, LAIV este contraindicat [20]:

•  persoanelor cu vârsta mai mică de 2 ani sau 
adulților cu vârsta peste 50 de ani;

•  copiilor cu vârste cuprinse între 2 și 7 ani care 
urmează tratament cu aspirină din cauza ris-
cului de dezvoltare ca reacție adversă a sin-
dromului Reye;

•  copiilor cu vârste între 2 și 4 ani care au astm 
sau care au prezentat un episod de wheezing 
în ultimele 12 luni (înregistrat medical sau ra-
portat de către familie);

• femeilor însărcinate;
•  persoanelor imunodeprimate sau persoanelor 

care îngrijesc persoane imunodeprimate (se 
recomandă evitarea contactului cu acestea în 
următoarele 7 zile de la vaccinare).

Vaccinurile gripale se administrează cu pre-
cauție persoanelor care au dezvoltat sindrom Guilla-
in-Barre la mai puțin de șase săptămâni de la o admi-
nistrare anterioară, persoanelor care prezintă o infec-
ție moderată sau severă, cu sau fără febră sau care au 
fost recent spitalizate [21].

Vaccinurile vii atenuate se administrează cu 
precauție și la copiii cu astm cu vârsta mai mare de 
5 ani sau la indivizii care prezintă condiții medicale 
asociate care le conferă un risc crescut de a dezvolta 
complicații severe ale gripei, precum [20,21]:

•  Boli cronice pulmonare și cardiovasculare, 
exceptând hipertensiunea;

• Boli neurologice sau neuromusculare;
• Boli metabolice, precum diabetul zaharat;
• Insufi ciență hepatică sau renală;
•  Afecțiuni hematologice, precum 

hemoglobinopatiile. 

Reacții adverse

Reacțiile adverse severe sunt rare. Cel mai frec-
vent au fost raportate durerea la locul administrării, 
eritem la locul de administrare, cefalee, astenie, mial-
gii și starea generală alterată [20].

Efi cacitate și acoperire vaccinală

Efi cacitatea vaccinurilor gripale (reducerea 
proporțională a cazurilor de gripă în rândul persoa-
nelor vaccinate, comparativ cu cele nevaccinate) 
depinde de mutațiile antigenice suferite de virusul 
vaccinal în timpul dezvoltării pe ouă embrionate, de 
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tulpinile circulante, de vârsta pacientului și statusul 
imun (la vârstnici, din cauza fenomenului de imu-
nosenescență, precum și în cazul pacienților care au 
suferit un transplant de organ solid este necesară ad-
ministrarea unor vaccinuri cu o cantitate mai mare de 
proteine virale sau care conțin diverși adjuvanți pen-
tru a crește efi cacitatea vaccinală), de medicația ad-
ministrată concomitent (tratamentul cu statine scade 
efi cacitatea vaccinului gripal) [16]. 

O acoperire vaccinală de 35% în populația 
generală ar putea fi  sufi cientă pentru controlul unei 
epidemii sezoniere de gripă, cu condiția ca celelalte 
măsuri epidemiologice să fi e aplicate în mod constant. 
Ținta ECDC este asigurarea unei acoperiri vaccinale 
în rândul populației la risc de minim 75%, niciunul 
dintre statele europene neatingând această țintă [2].

În sezonul gripal 2017-2018, acoperirea vacci-
nală în SUA a fost 37%, iar în România 5,2% [14,22].

Pentru a depăși limitele vaccinurilor gripale ac-
tuale, obiectivul cercetătorilor din domeniu este cre-
area unui vaccin gripal universal care să fi e efi cient 
împotriva tuturor subtipurilor de A, să se poată admi-
nistra la toate grupele de vârstă și să aibă o efi cacitate 
vaccinală de minim 75%. Dacă actualele preparate 
vaccinale conțin porțiunea distală a moleculei de he-
maglutinină, care suferă frecvent mutații antigenice, 
se dorește ca vaccinul gripal universal să conțină tul-
pina moleculei care este stabilă din punct de vedere 
antigenic, acest deziderat având drept scop ameliora-
rea calitativă a vaccinurilor gripale actuale [14]. 

Principalele obstacole care stau în calea creării 
unui vaccin gripal universal sunt [21,23]:

•  pentru evaluarea efi cacității este necesară 
efectuarea de studii numeroase și complexe:

•  necesitatea includerii copiilor în aceste 
studii pentru diminuarea efectelor imuni-
tății preexistente;

•  compararea efi cacității acestor vacci-
nuri cu vaccinurile existente poate fi  
complicată;

•  rezultatele depind de sincronizarea cu 
principalele tulpini care suferă mutații an-
tigenice minore sau majore.

•  multe dintre strategiile care stau la baza creă-
rii vaccinului gripal universal sunt prea com-
plexe pentru implementare în lumea reală:

•  difi cil de produs cu costuri reduse, pe 
scară largă;

• încă la stadiul experimental.

Totuși, până la crearea unui vaccin universal, 
eforturile medicilor, cercetătorilor, decidenților ar tre-
bui să se concentreze asupra [14,21,23]:

•  îmbunătățirii stocurilor existente de 
vaccinuri;

•  îmbunătățirii modului de administrare a 
vaccinului pentru a-l face mai ușor de ac-
ceptat de populație;

•  crearea unor formule îmbunătățite (ter-
mostabile, care să asigure o imunitatate de 
o durată mai mare);

•  instruirii profesioniștilor din domeniul 
medical și a populației. 
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Rezumat

În societatea actuală, adolescenții sunt expuși 
unui stil de viață nesănătos, pe care ulterior îl adoptă, 
devenind adulți cu boli netransmisibile legate de stilul 
de viață. Cu o mortalitate de 71%, aceste boli cronice 
pot fi  prevenite prin intervenția asupra principalilor 
factori de risc (fumatul, lipsa activității fi zice, dieta 
nesănătoasă, consumul de alcool, supraponderea/obe-
zitatea, hipertensiunea arterială, hipercolesterolemia, 
hiperglicemia). Reprezentând adevărate probleme de 
sănătate publică, acești factori se infl uențează reci-
proc, sumându-se efectul lor nociv asupra sănătății. 

Fumatul, corelat cu scăderea activității fi zice, alături 
de o alimentație nesănătoasă, predispun la obezitate 
și ulterior la hipertensiune arterială, boli cardiovascu-
lare, diabet zaharat de tip II, sindrom metabolic, boala 
fi catului gras non-alcoolic etc. Statisticile referitoare 
la adoptarea unui stil de viață nesănătos de către ado-
lescenți sunt îngrijorătoare, iar pentru modifi carea 
percepției și comportamentului acestora este necesară 
o colaborare între părinți, medic de famile, medic pe-
diatru și medic școlar.

Cuvinte cheie: adolescenți, boli netransmisi-
bile legate de stilul de viață, factori de risc
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În societatea actuală ne confruntăm cu promo-
varea unui stil de viață nesănătos la nivel mondial în 
contextul creșterii speranței de viață și al urbanizării 
fără precedent, favorizându-se astfel apariția bolilor 
netransmisibile legate de stilul de viață (Noncommu-
nicable Diseases, NCD). Acestea sunt boli cronice 
(cardiovasculare, neoplazii, patologii respiratorii cro-
nice, diabet zaharat), responsabile de 71% din morta-
litatea anuală global, de care vor suferi adolescenții 
de azi în viitor, în lipsa unei intervenții în prevenția și 
tratamentul acestora [1]. 

Adolescența este o perioadă de dezvoltare fi -
zică, cognitivă și socială, ce începe simultan cu pu-
bertatea, etapă a creșterii caracterizată de modifi cări 
la nivel hormonal (hipotalamus, epifi ză, suprarenale 
și gonade) și în aspectul fi zic (creștere accelerată, mo-
difi cări ale structurii faciale, dezvoltarea caracterelor 
sexuale secundare). În acest interval de tranziție spre 
statutul de adult, adolescenții trec printr-un stadiu 
de evoluție psihologică în care percepția, motivația 
și comportamentul se schimbă, iar tendința actuală 
este, din nefericire, de a adopta un stil de viață nesă-
nătos și a adera la diferite comportamente de risc [2]. 
Această teorie este susținută de o analiză a factorilor 
comportamentali din rândul adolescenților din peste 
100 de țări care a demonstrat faptul că aproximativ 
80% dintre aceștia efectuează activitate fi zică zilnică, 
dar mai puțin de 60 de minute, 32% folosesc calcu-
latorul pentru mai mult de 2 ore pe zi, 6% fumează 
zilnic, 7,6% consumă alcool săptămânal și 25% au o 
dietă nesănătoasă. Așadar, debutul comportamentului 
la risc are loc în adolescență, când factorii de risc sunt 
considerați inofensivi, fără a se percepe efectul lor pe 
termen lung [3]. 

Principalii factori de risc ai bolilor netransmi-
sibile legate de stilul de viață sunt comportamentali 
(fumatul, lipsa activității fi zice, dieta nesănătoasă, 
consumul de alcool) și metabolici (suprapondere/obe-
zitate, hipertensiune arterială, hipercolesterolemie, 
hiperglicemie) [1].

1. Factori de risc comportamentali
1.1. Fumatul

Fumatul în rândul adolescenților este o pro-
blemă de sănătate publică, ținând cont de faptul că 
rata fumatului în rândul adolescenților este în con-
tinuă creștere, 90% dintre cei care fumează pentru 
prima dată fi ind adolescenți sub 18 ani. Curiozitatea 
este factorul declanșator, iar istoricul familial (părinți 

fumători, divorț, abuz, relație intrafamilială defi citară), 
anturajul (alți adolescenți fumători, schimbarea cercu-
lui de prieteni), caracteristicile personale (copil rebel, 
antisocial, izolat de societate și școală, rezultate șco-
lare slabe) și problemele psihosociale (fumatul privit 
ca un gest de maturitate, fumatul în rândul fetelor ca 
rezistență la discriminare) sunt factorii determinanți ai 
adoptării fumatului ca obicei și ulterior, ca viciu. În 
timp, fumatul determină disfuncția căilor aeriene pe-
riferice, cu scăderea capacității vitale forțate, creșterea 
riscului de infecții bacteriene și virale respiratorii prin 
producerea unor modifi cări structurale și imunologice 
local, dar și scăderea HDL colesterolului [4]. La nivel 
cerebral, nicotina induce modifi cări persistente la ni-
velul sinapselor din diferite zone ale creierului impli-
cate în reglarea emoțională (nucleu accumbens, cortex 
prefrontal median și amigdală), fumatul fi ind perceput 
ca un mecanism de recompensă care generează emo-
ții pozitive și stimulează repetarea comportamentului 
centrat pe fumat, favorizând dependența. În plus, con-
sumul cronic de nicotină în adolescență induce modi-
fi cări epigenetice care sensibilizează creierul la consu-
mul de alte substanțe ilicite [5]. 

1.2. Lipsa activității fi zice ‒ sedentarismul
Activitatea fi zică insufi cientă are un impact 

major asupra sănătății, la nivel mondial. S-a dovedit 
faptul că eliminarea acestui defi cit ar suprima între 6 
și 10 % din cele mai importante boli netransmisibile 
legate de stilul de viață (cardiopatia ischemică, dia-
bet zaharat tip II, neoplasmul de sân și de colon) și ar 
crește speranța de viață [6]. Există o relație dinamică 
complexă între nivelul de activitate fi zică efectuată 
sau al sedentarismului și indicele de masă corporală, 
toate acestea infl uențând apariția bolilor netransmisi-
bile legate de stilul de viață. 

Activitatea fi zică din copilărie are efect bene-
fi c direct și indirect asupra sănătății ca adult. Efec-
tele benefi ce ale activității fi zice în rândul copiilor și 
adolescenților sunt cunoscute: îmbunătățește compo-
ziția corporală, funcționalitatea sistemului cardio-res-
pirator, forța musculară și fl exibilitatea; menține o 
greutate optimă; favorizează obținerea masei osoase 
maximale; infl uențează benefi c cogniția, sănătatea 
mintală, somnul, rezultatele școlare și comportamen-
tul social. Pentru adolescenți se recomandă efectuarea 
unei activități fi zice zilnice de intensitate moderată 
spre viguroasă, cu durată de 60 de minute pe zi și re-
ducerea la minim a sedentarismului cu promovarea 
odihnei active. Activitatea fi zică regulată în copilărie 
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infl uențează fi ziologia cardiovasculară, inclusiv ten-
siunea arterială, profi lul lipidic, sensibilitatea la insu-
lină și funcția endotelială, fi ind invers proporțională 
cu mortalitatea de orice cauză [7]. Îngrijorător este 
faptul că se remarcă un declin cu 7% pe an al nivelului 
de activitate fi zică, pe toată perioada de adolescență 
activitatea fi zică scăzând cu 60-70%, cu mici variații 
în funcție de sex și vârstă [8]. 

Datele din literatură sunt alarmante, iar o in-
tervenție profi lactică și terapeutică este necesară în 
acest sens, ținând cont de faptul că lipsa fumatului și 
activitatea fi zică reduc semnifi cativ morbiditatea și 
mortalitatea bolilor netransmisibile legate de stilul de 
viață (NCD). 

1.3. Alimentația nesănătoasă
Obiceiurile alimentare sănătoase și o dietă 

variată și echilibrată asigură dezvoltarea fi zică și in-
telectuală, reducând riscul de îmbolnăvire și moarte 
prematură secundară bolilor netransmisibile legate de 
stilul de viață (NCD). Dieta neechilibrată, cu mân-
care cu valoare energetică mare și valoare nutritivă 
scăzută, este un factor important în epidemia actuală 
de obezitate și boli netransmisibile legate de stilul de 
viață (NCD). Se recomandă consumul a mai multe 
fi bre alimentare, fructe și legume (> 400 g/zi) și re-
ducerea consumului de alimente hipercalorice, bogate 
în grăsimi, glucide simple și sare. Adolescenților li 
se recomandă a consuma micul dejun pentru a reduce 
numărul de gustări hipercalorice și a crește aportul de 
micronutrienți (fi er, calciu, vitamina C și D) și fi bre. 
Băuturile îndulcite reprezintă cel mai mare aport de 
glucide simple din dieta adolescenților, dar ar trebui 
să fi e consumate ocazional, fi ind asociate cu riscul de 
obezitate și boli cronice, precum sindromul metabolic 
și diabetul zaharat de tip 2 [9]. 

Studiul HELENA (Healthy Lifestyle in Europe 
by Nutrition in Adolescence) a demonstrat că 51% 
dintre băieți și 45% dintre fete iau micul dejun, adoles-
cenții consumă doar jumătate din cantitatea de fructe 
și legume recomandată și mai puțin de două treimi din 
cantitatea de lactate recomandată, dar mănâncă mult 
mai multe produse de carne, grăsimi și dulciuri decât 
este recomandat. Dintre lichidele consumate, apa este 
pe primul plan, apoi băuturile cu conținut ridicat de 
zahăr, sucul de fructe și laptele îndulcit, cele din urmă 
aducând cel mai mare aport de energie. Consumul de 
lactate s-a dovedit a fi  invers asociat cu riscul cardio-
vascular la fetele adolescente. Aportul de acizi grași 

saturați și sare este crescut, iar cel de acizi grași poli-
nesaturați este scăzut. Referitor la micronutrienți, s-a 
constatat un defi cit de vitamina D (15%), folat (15%), 
beta-caroten (25%), vitamina E (5%) [10].

1.4. Consumul de alcool
Creierul uman trece prin modifi cări structurale 

și funcționale pe parcursul creșterii, adolescența fi ind 
perioada în care se dezvoltă în particular regiunea 
frontală a creierului, implicată în capacitățile cogni-
tive de ordin superior. Consumul crescut de alcool în 
această perioadă determină modifi cări în structura ma-
teriei albe și cenușii și în activitatea cerebrală. Astfel, 
se vor reduce performanțele neurocognitive în ceea 
ce privește atenția, memoria, învățarea, procesarea vi-
zuo-spațială [11]. Creierul imatur al adolescenților are 
un răspuns unic comparativ cu adulții, fi ind mai puțin 
sensibil la tulburările de coordonare motorie și efectul 
sedativ-hipnotic induse de alcool. Această sensibili-
tate fi zică scăzută, împreună cu nevoia de senzații tari 
specifi că adolescenței și factorii sociali, favorizează 
consumul excesiv de alcool într-un timp foarte scurt 
(binge drinking), dar expune la risc de accidente și 
episoade de pierdere a stării de conștiență, iar pe ter-
men lung la dependență de alcool, violență legată de 
alcool și patologii pshihiatrice (depresie) [12]. Un 
studiu european derulat în școlile din țara noastră a 
demonstrat că 51% din elevii români au început con-
sumul de alcool înainte de 13 ani, 78% au consumat 
alcool cel puțin o dată în viață, 47% cel puțin o dată 
în ultimele 30 de zile, iar intoxicația a fost experimen-
tată de 16% dintre băieți și de 7% dintre fete. În Ro-
mânia se consumă o medie de 28 ml de etanol, berea 
fi ind băutura alcoolică preferată de 52% dintre elevii 
români, 60% dintre aceștia considerând că băuturile 
alcoolice se pot procura ușor [13].

2. Factori de risc metabolici
2.1. Supraponderea și obezitatea

Obezitatea și supraponderea la copil repre-
zintă o altă problemă de sănătate publică la nivel 
mondial, fi ind defi nite general ca un exces de țesut 
adipos. Supraponderea afectează 18%, iar obezita-
tea 7% din dintre copiii și adolescenții cu vârsta în-
tre 5 și 19 ani [14]. La nivel european, supraponde-
rea este defi nită ca un indice de masă corporală peste 
percentila 85%, iar obezitatea peste percentila 95%. 
Pe lângă măsurarea indicelui de masă corporală, cir-
cumferința abdominală și pliul cutanat pot fi  instru-
mente utile în evaluarea procentului de grăsime din 
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corp. Densitometria, analiza impedanței bioelectrice 
și imagistica prin rezonanță magnetică sunt metode 
mai exacte de măsurare a adipozității, dar greu de im-
plementat în screening [15]. 

Obezitatea presupune un dezechilibru între 
aportul și consumul de energie, balanța energetică po-
zitivă fi ind infl uențată de factori genetici, de mediu 
și comportamentali. Ereditatea estimată a indicelui 
de masă corporală variază între 30 și 70%, studiul în-
tregului genom evidențiind noi gene ce stau la baza 
patogeniei obezității copiilor [16]. Statusul socio-eco-
nomic scăzut al familiei poate predispune la obezitate 
prin favorizarea consumului de alimente ieftine, bo-
gate în calorii, dar cu valoare nutritivă scăzută [17]. 
Factorii familiali protectivi împotriva excesului calo-
ric sunt reprezentați de obiceiurile alimentare sănă-
toase ale familiei (masă în familie, mâncare proaspăt 
gătită), accesul facil la activități fi zice, controlul pa-
rental al timpului petrecut în fața ecranului, exemplul 
de comportament dat de părinți în ceea ce privește 
alimentația și activitatea fi zică [18]. Copiii cu acces 
restricționat la mâncare de tip fast-food vor avea ten-
dința să mănânce nesănătos, în porții mari, ca un act 
de independență în adolescență. Consumul excesiv 
de junk-food este asociat și cu privitul la televizor, 
aspect corelat cu creșterea prevalenței obezității (cu 
2% la fi ecare oră petrecută în fața televizorului). În 
mass-media se formează și o idee greșită despre mân-
care, văzută ca recompensă sau ca modalitate de so-
cializare, dar și un tipar de imagine corporală cu care 
adolescenții se compară. Ajung astfel să sufere de de-
presie, anxietate și stimă de sine scăzută, factori ce 
pot fi  secundari și/sau cauzali ai obezității [19]. 

Consecințele obezității la adolescent sunt pu-
bertatea precoce, creșterea incidenței sindromului 
metabolic (defi nit ca prezența a cel puțin 3 din ur-
mătoarele 5 criterii: hipertensiune arterială, obezitate 
centrală, hipertrigliceridemie, HDL scăzut și hipergli-
cemie), scăderea nivelului vitaminei D, obezitate ca 
adult, apnea în somn [20], dar și încărcarea grasă a 
fi catului, patologie subdiagnosticată.

În următorii 10 ani, proporțional cu creșterea 
obezității, boala fi catului gras non-alcoolic (Non-Al-
coholic Fatty Liver Disease) se estimează că va fi  cea 
mai frecventă cauză de patologie hepatică și prima 
indicație de transplant în rândul copiilor și adolescen-
ților occidentali. Aproximativ 10-20% din populația 
pediatrică este afectată de încărcarea grasă a fi catului. 
Aceasta presupune o acumulare excesivă de grăsimi 

la nivelul fi catului (steatoză), cu posibilă progresie 
spre infl amație (steato-hepatită) și ulterior fi broză și 
ciroză hepatică. Diagnosticul se pune în general la 
vârsta de 11-13 ani incidental, la examenul obiectiv 
(50% cu hepatomegalie) sau examinările paraclinice 
de rutină (7-11% cu probe hepatice modifi cate). Cei 
diagnosticați sunt majoritatea supraponderali și obezi 
(50%–80%), puțini fi ind cu greutate normală (2-7%) 
[21]. Screeningul ar trebui efectuat între 9 și 11 ani 
la toți copiii obezi și la cei supraponderali cu factori 
de risc adiționali (adipozitate centrală, insulino-re-
zistență, diabet zaharat, dislipidemie, apnee în somn 
sau istoric familial pozitiv) prin verifi carea nivelului 
transaminazelor serice (ALT). Persistența peste 3 luni 
a unei valori mai mari decât dublul limitei superioare 
a ALT impune evaluarea imagistică (ecografi a are 
sensibilitate și specialitate scăzute, imagistica prin 
rezonanță magnetică și computer tomografi a fi ind 
superioare). Diagnosticul este unul de excludere, în 
contextul prezenței steatozei și lipsei unei alte cauze. 
Biopsia hepatică se ia în considerare la copiii cu risc 
crescut de steato-hepatită și/sau fi broză (ALT>80 
U/l, AST/ALT>1, splenomegalie și factori de risc, ca 
panhipopituitarism, diabet zaharat tip 2). Tratamentul 
presupune măsuri generale de modifi care a stilului de 
viață: creșterea activității fi zice și corectarea greșe-
lilor dietetice. În urmărirea pe termen lung, se reco-
mandă și monitorizarea tensiunii arteriale, efectuarea 
profi lului lipidic, glicemiei sau a nivelului hemoglo-
binei glicozilate pentru a evalua riscul cardio-vascular 
și posibila asociere cu diabetul zaharat [22]. 

2.2. Hipertensiunea arterială
Prevalența hipertensiunii arteriale pediatrice 

este între 3 și 14% pentru copiii normoponderali și 11 
până la 30% pentru copiii cu obezitate. Obezitatea și 
supraponderea sunt factori de risc modifi cabili ai hi-
pertensiunii arteriale alături de: nivelul scăzut de acti-
vitate fi zică, alimentația nesănătoasă, excesul de sare, 
somnul scurt sau neodihnitor, fumatul pasiv, apneea 
de somn, bronho-dilatatoare, decongestionante, anti-
depresive, contraceptive orale. Printre factorii nemo-
difi cabili se numără istoricul familial de hipertensiune 
arterială sau boli cardiovasculare, greutatea mică la 
naștere, sexul, rasa, statusul socio-economic, nașterea 
prematură, cateterul arterial ombilical. În cazul pre-
zenței factorilor de risc, 71% dintre pediatrii măsoară 
tensiunea arterială și doar 25% monitorizează de ru-
tină tensiunea arterială la pacienții pediatrici. Mai mult 
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de 3 măsurători sunt necesare pentru a crește șansa 
unui diagnostic corect, doar 13 până la 26% dintre co-
pii fi ind diagnosticați corect. Pentru a încadra nivelul 
tensiunii arteriale, se măsoară inițial înălțimea copi-
lului, apoi percentila înălțimii se corelează cu valoa-
rea tensiunii arteriale (măsurată de medic) pe tabelul 
standardizat de tensiune arterială pentru copii (care ia 
în considerare sexul, vârsta și percentila de înălțime) 
și se obține o percentilă de tensiune arterială. Dacă 
aceasta depășește percentila 90, sau este sub percen-
tila 95, dar depășește valoarea de 120/80 mmHg este 
considerată pre-hipertensiune. Hipertensiunea arteri-
ală este tensiunea arterială persistentă care depășește 
percentila 95. Prevalența hipertensiunii în rândul 
adolescenților este subestimată, screeningul anual și 
diagnosticul corect fi ind necesare a fi  implementate 
pentru o conduită terapeutică corespunzătoare [23]. 

2.3. Hipercolesterolemia
Procesul de ateroscleroză începe în copilărie, 

prezența depozitelor lipidice fi ind demonstrată înce-
pând de la 10 ani la nivel aortic și la 20 de ani la nivel 
coronarian. Factorii care favorizează apariția plăcilor 
de aterom la tineri sunt creșterea colesterolului seric 
total, LDL colesterolului, indicelui de masă corporală 
și a tensiunii arteriale sistolice și diastolice. Grosimea 
intimă-medie la nivel carotidian, măsurată ecografi c, 
s-a dovedit a fi  un factor predictiv pentru patologia 
coronariană și accidentele vasculare cerebrale în rân-
dul adolescenților, fi ind un parametru puternic aso-
ciat cu riscul cardiovascular [24]. Medicina bazată 
pe dovezi recomandă ca screeningul universal pentru 
profi lul lipidic să fi e făcut între 9 și 11 ani deoarece 
după debutul pubertății nivelul colesterolului total și 
al LDL colesterolului scade cu 10 până la 20%. Este 
indicat a se determina colesterolul non-HDL, parame-
tru predictiv semnifi cativ al prezenței dislipidemiei 
persistente și aterosclerozei, considerat superior nive-
lurilor izolate de colesterol total, LDL sau HDL co-
lesterol. Între 2 și 9 ani, respectiv 12 și 17 ani, profi lul 
lipidic se va efectua în cazul în care există istoric fa-
milial de hipercolesterolemie sau boli cardiovasculare 
(infarct miocardic, accident vascular cerebral, boală 
arterială periferică) sau istoric personal de alt factor 
de risc cardiovascular (hipertensiune arterială, diabet 
zaharat, fumat, suprapondere sau obezitate) [25].

2.4. Hiperglicemia
Prevalența diabetului zaharat de tip 2 crește în 

rândul copiilor și adolescenților de toate naționalitățile 

(2,5:100.000 în Europa, 12:100.000 SUA). Diagnosti-
cul se stabilește după vârsta de 10 ani, paraclinic, prin 
decelarea hiperglicemiei și glicozuriei, copiii caucazi-
eni fi ind asimptomatici în 50% din cazuri. Screeningul 
ar trebui efectuat în cazul adolescenților cu obezitate, 
sau cu suprapondere și antecedente familiale de dia-
bet zaharat de tip 2 sau manifestări clinice de insuli-
no-rezistență (hipertensiune, dislipidemie, sindromul 
ovarelor polichistice, acanthosis nigricans). 

Se impune diagnosticul diferențial cu diabe-
tul zaharat de tip 1, diabet zaharat cu debut juvenil și 
transmitere autozomal-dominantă (MODY) și diabe-
tul zaharat insulino-dependent latent la tineri (LADY, 
latent autoimmune diabetes mellitus in youth). Cel 
din urmă a fost descris în urma observării prezenței 
autoanticorpilor anti-celule beta pancreatice la 30% 
din copiii și adolescenții europeni interpretați inițial 
ca diabet zaharat de tip 2, dar care au fost non-insu-
lino-necesitanți pentru mai mult de un an de la dia-
gnostic, distrucția celulelor beta pancreatice fi ind în-
cet progresivă și nu rapidă ca în diabetul zaharat de 
tip 1 [26, 27]. 

Copiii și adolescenții cu diabet zaharat de tip 2 
au un risc crescut de complicații comparativ cu adul-
ții, vârsta tânără la diagnostic asociindu-se, pe termen 
lung, cu un risc cardiovascular mai mare. 

Complicațiile cronice ale diabetului zaharat 
sunt macrovasculare (arterioscleroza, factor de risc 
pentru boli cardiovasculare) și microvasculare (reti-
nopatie cu pierderea acuității vizuale, nefropatie cu 
boală cronică renală și neuropatie). Managementul 
inițial presupune modifi carea stilului de viață (contro-
lul caloric al dietei, scăderea consumului de grăsimi, 
reducerea la minim a sedentarismului, controlul greu-
tății) și ulterior intervenție farmacologică [27]. 

În concluzie, vârsta adolescenței este asociată 
cu un stil de viață nesănătos (lipsa activității fi zice, 
alimentație nesănătoasă) și diferite comportamente de 
risc (fumat, consum de alcool), care predispun la boli 
cronice în perioada de adult. 

Diagnosticul precoce al supraponderii, obe-
zității, hipertensiunii arteriale, hipercolesterolemiei 
și hiperglicemiei este necesar pentru o intervenție 
promptă. Urmărirea continuă pe perioada adolescen-
ței este posibilă prin colaborarea efi cientă dintre pă-
rinți, medic de famile, medic pediatru și medic școlar 
pentru a asigura o dezvoltare armonioasă și o perioadă 
de adult cu cât mai puține asocieri morbide.
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Abstract

BACKGROUND: Due to their benefi cial 
effects on health, World Health Organization recom-
mends a daily minimum intake of fruits and vegeta-
bles of 400 g, representing 5 servings per day (each 
serving containing around 80 g).

AIMS: The present study focuses on the con-
sumption of fruits and vegetables among secondary 
school children from both urban and rural areas from 
Cluj county (Romania). It has two objectives. The fi rst 
one is to evaluate the frequency and quantity for fruit 
and vegetables consumption among the study sample, 
while the second objective is to explore several fac-
tors which infl uence them.

MATERIAL AND METHODS: A cross sectio-
nal study was performed through means of anonymous 
questionnaires among 187 school students aged 11-15 
from the fi fth to eight grades from Cluj-Napoca and 
Cuzdrioara. 

RESULTS: It shows that only half of the study 
sample consumes fruits daily and one third consume 
vegetables daily. Moreover, the majority eat less than 5 
portions of fruits and vegetables daily, with almost half 
eating less than two portions daily. No differences were 
found based on age, gender or residence with regard 
to this issue. The results of the bivariate correlations 
showed that consumption of more portions of fruits and 
vegetables per day was positively associated with the 
level of knowledge, as well as with eating more frequ-
ently fruits and vegetables during one week.

CONCLUSIONS: These results underline the 
need for educational activities targeting school chil-
dren in order to promote consumption of fruits and 
vegetables.

KEYWORDS: fruits and vegetables con-
sumption, Romanian children, rural and urban 
areas, promotion of healthy nutrition
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Consumul de fructe și legume în rândul elevilor 
de școală generală din județul Cluj

Rezumat

PREMIZE: Datorită efectelor lor benefi ce asu-
pra sănătății, Organizația Mondială a Sănătății reco-
mandă un aport minim zilnic de fructe și legume de 

400 g, reprezentând 5 porții pe zi (fi ecare porție conți-
nând aproximativ 80 g). 

OBIECTIVE: Prezentul studiu abordează tema 
consumului de fructe și legume în rândul elevilor de 
școală generală din mediul urban și rural din județul 
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Cluj (România) și are două obiective. Primul este de a 
evalua frecvența și cantitatea consumului de fructe și 
legume în rândul școlarilor, în timp ce al doilea obiec-
tiv este de a explora mai mulți factori care infl uen-
țează aceste comportmente.

MATERIAL ȘI METODĂ: Un studiu trans-
versal a fost realizat prin intermediul chestionarelor 
anonime în rândul a 187 de elevi de școală general, cu 
vârste cuprinse între 11-15 ani, din clasele V-VIII, din 
Cluj-Napoca și Cuzdrioara.

REZULTATE: Rezultatele studiului arată că 
doar jumătate din eșantionul studiului consumă fructe 
zilnic, iar o treime consumă legume zilnic. În plus, 
majoritatea elevilor consumă mai puțin de 5 porții de 
fructe și legume zilnic, aproape jumătate consumând 

mai puțin de două porții zilnic. Nu s-au constatat dife-
rențe în funcție de vârstă, sex sau mediu de rezidență 
în ceea ce privește această problemă. Rezultatele co-
relațiilor bivariate au arătat asocierea pozitivă dintre 
consumul a mai multor porții de fructe și legume și 
nivelul cunoștințelor, precum și consumul mai frec-
vent de fructe și legume în decursul unei săptămâni. 

CONCLUZII: Aceste rezultate subliniază ne-
cesitatea unor activități educaționale care vizează 
elevii din mediul urban și rural din România pentru 
promovarea consumului de legume și fructe.

CUVINTE CHEIE: consumul de fructe și le-
gume, elevi români, mediul urban și rural, promo-
varea unei alimentații sănătoase

INTRODUCTION

Promoting of a healthy nutrition among school 
children has important short term as long as long 
term consequences on their health, life quality and 
socio-economical development [1,2,3]. The princi-
ples of a healthy nutrition includes consumption of 
appropriate quantities of fruits and vegetables, meat 
or other sources of proteins, dairy products, avoiding 
of consumption in excess of foods high in energy, fat, 
sugar, salt, consumption of breakfast, lunch and din-
ner and avoiding of unhealthy snacks [4,5].

World Health Organization recommends a 
daily minimum intake of fruits and vegetables of 400 
g, representing 5 servings per day (each serving con-
taining around 80 g). Moreover, the recommendations 
stress the importance of consuming both fruits and ve-
getables daily, preferably at least 2 portions of fruits 
and 3 portions of vegetables per day [5]. 

The study Health behavior in school aged chil-
dren performed among school children aged 11,13, 
15 years in 2014 in several European countries in-
cluding Romania is presenting the following results: 
consumption of fruits every day was 49% among girls 
and 43% among boys 11 years old ( European mean 
was 47%, respectively 41%), 43% among girls, re-
spectively 35% among boys 13 years old (European 
mean 40%, respectively 34%), 32% among girls, re-
spectively 25% among boys 15 years old (European 
mean 37%, respectively 29%) [6].

A study performed in Romania among school 
children aged 11-14 year old from one big town of 
Romania (Cluj-Napoca) in 2011 showed that 47.1% 
of children declared they ate fruits daily. The recom-
mendations of eating at least two portions of fruits 
every day were met by 44.6% of the students. A per-
centage of 29.1% of the students eat even less than 
one portion of fruits daily. Consumption of vegetables 
every day was declared by 39.6% of children. Only 
9.1% of the students met the recommendations of ea-
ting at least three portions of vegetables every day. 
Moreover 74.5% of the students eat less than two por-
tions of vegetables daily, while around half of them 
eat even less than one portion per day [7].

The factors which infl uence the consumption 
of fruits and vegetables are varied and might include 
socio-demographic and cultural issues such age age, 
gender, place of residence [7-9]. Nevertheless, in 
Romania there are limited information with regard 
to consumption of fruits and vegetables and factors 
which infl uence this behavior among school children 
from urban and especially rural areas.

OBJECTIVES

The present study focuses on the consumption 
of fruits and vegetables among school children from 
both urban and rural areas from Cluj county in Ro-
mania. It has two objectives. The fi rst one is to eva-
luate the frequency and quantity for fruit and vegeta-
ble consumption among the study sample, while the 
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second objective is to explore several factors which 
infl uence them.

MATERIAL AND METHODS

Sample and procedure for data collection
A cross-sectional study was conducted in May 

2014 in three secondary schools from Cluj county ‒ 
2 schools from an urban area (Cluj-Napoca) and one 
school from an rural area (Cuzdrioara); Ethical appro-
val for the study was obtained from the directorate of 
each school. 

In each school the study was performed in one 
class per each grade and all pupils that were present 
in these selected classes in the day of the survey were 
asked to participate. The study involved 187 school 
students aged 11-15 from the fi fth to eight grade. 
The sample included 124 children from Cluj-Napoca 
(48.4% boys and 51.6% girls) and 63 from Cuzdrioara 
(60.3% girls and 39.7% boys).

All study subjects were asked to fi ll in an 
anonymous questionnaire which assessed several 
health risk behaviors. Questionnaires were distributed 
by members of the research team during school acti-
vity and students were informed that the participation 
is voluntary. No refusal was recorded.

The present study is including the following 
issues:

‒  Socio-demographic characteristics (age, gen-
der, residence)

‒  Frequency of consumption of fruits and 
vegetables 

Students were asked how frequent they eat fru-
its, respectively vegetables with possibilities of an-
swers ranging from less than weekly to every day.

‒  Number of portions of fruits and vegetables 
consumed per day in the last week. Students 
were asked how many days they were eating 
fruits and vegetables in the last week, re-
spectively how many portions of fruits and 
vegetables they were eating in these days; a 
portion of fruit or vegetable was defi ned as 
one medium fruit or one half cup of fruits or 
vegetables or one cup of raw leafy vegetables 
(e.g. lettuce), or three-fourths of a cup of ve-
getable or fruit juice.

Based on the results the medium number of 
portions of fruits and vegetables consumed per day 
was calculated.

‒  Knowledge regarding the number of portions 
of fruits and vegetables they should consume 
per day

‒  Opinions regarding the quantity of fruits and 
vegetables they eat (enough, too little, too 
much, don’t know) and intention regarding 
the consumption of fruits and vegetables in 
the next month (the same quantity, more, 
less, don’t know)

Statistical analyses

The medium number of portions of fruits and 
vegetables was calculated multiplying the number of 
days/week when they consumed fruits and vegetables 
with the number of portions/day and divided by 7. 

Prevalence of the investigated behaviors was 
assed. The knowledge, opinions and intention regar-
ding the consumption of fruits and vegetables were 
estimated for three groups: students eating less than 2 
portions/day, those who eat 2-4 portions per day and 
those who eat more than 4 portions per day.

Bivariate correlation was used in order to esti-
mate the association between frequency of consuming 
fruits, frequency of consuming vegetables, number of 
portions of fruits and vegetables consumed per day 
and socio-demographic characteristics (age, gender, 
residence) as well as the level of knowledge regarding 
the number of portions of fruits and vegetables which 
should be consumed.

Data analysis was performed with the SPSS-
20.0 statistics programme. Signifi cant results are re-
ported at p < 0.05

RESULTS

Table 1 shows that around one third of sc-
hool children eat vegetables every day, but almost 
three quarters declared consumption at least 3 times/ 
week. With regard to fruits consumption, almost half 
of them eat fruits daily and the majority eats fruits at 
least three times per week.

The medium number of portions of fruits and 
vegetables consumed per day was less than 2 for 
49.2%, between 2 and for 43.3%, while only 7.5% eat 
more than 4 portions daily.
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Frequency
Vegetable

consumption
%

Fruit
consumption

%
Less than once/week 4.8 3.7
1-2 times/week 21.9 13.9
3-4 times/week 19.8 17.1
5-6 times/week 17.6 18.2
Every day 35.9 47.1

Table 1. Frequency of consump  on of fruits 
and vegetables

As presented in Table 2 among the children 
who eat less than 2 portions one of fi ve children think 
they should eat only one portion and around 63% 
think they should eat 2-3 portions, while 7.6% admit 

they do not know. Nevertheless, around 60% believe 
they eat enough and only 30% plan to eat more in the 
next month.

Among those who eat between 2 and 4 portions 
around two thirds think they should eat 2-3 portions 
per day, while 18.5% declare that they do not know. 
Two third think they eat enough and only 37% makes 
plans to eat more. 

Half of the children who eat more than 4 por-
tions per day declared that the number of portions of 
fruits of vegetables which should be eaten daily is 4-5 
and 14.3% said they do not know. Around 42% think 
they eat enough and half of them intend to eat more 
in the future.

Children eating <2 portions 
of fruits and vegetables/day

N=92
%

Children eating 2-4 
portions of fruits and 

vegetables/day
N=81

%

Children eating >4
portions of fruits and 

vegetables/day
N=14

%
Knowledge1

1 portion 21.7 8.6 7.1

2 portions 44.6 42 14.3

3 portions 18.5 22.2 14.3

4 portions 3.3 14.8 35.7

5 portions 4.3 1.2 14.3

I do not know 7.6 18.5 14.3

Opinions2

Enough 60.9 65.4 42.3

Too little 21.7 14.8 14.3

Too much 0 1.2 14.3

I do not know 17.4 18.5 28.6

Intention3

Less 13.0 8.6 0

The same 57.6 54.3 50

More 29.4 37 50

Table 2. Knowledge, opinions and inten  on regarding the consump  on of fruits and vegetables

1Knowledge regarding the quantity of fruits and vegetables which should be consumed every day
2Opinions regarding the quantity of fruits and vegetables they consumed in the last week
3Intention regarding the quantity of fruits and vegetables they intend to consume in the next month
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Table 3 presents that the frequency of eating 
fruits and vegetables did not vary according with age, 
gender, residence or the level of knowledge regarding 
the number of portions of fruits and vegetables which 
should be consumed daily. Children who eat more 
frequently fruits have the tendency to eat more frequ-
ently also vegetables.

On the other hand no age, gender or residence 
differences was found with regard to the medium nu-
mber of portions of fruits and vegetables consumed 
per day, but children who consumed more frequently 
fruits, vegetables and head better knowledge regar-
ding the number of portions of fruits and vegetables 
which should be consumed daily had a higher con-
sume of these products.

Frequency 
of vegetable 
consumption

Frequency 
of fruit 

consumption
Portions of fruits and vegetables/day

Frequency of fruit 
consumption 0.621

Portions of fruits and 
vegetables/day 0.325 0.389

Age NS NS NS

Gender NS NS NS

Residence (rural-urban) NS NS NS

Knowledge regarding the 
number of portions and 
vegetables which should be 
consumed/day

NS NS 0.252

Table 3. Factors associated with fruits and vegetables consump  on-results of bivariate correla  ons

NS=non-signifi cant

DISCUSSIONS
Consumption of fruits and vegetables offer the 

presence in the diet of dietary fi bres, several vitamins, 
minerals and phytonutients, contributing to preven-
tion of several chronic diseases and forms of malnu-
trition. Nevertheless, studies from different countries, 
including Romania underline the fact that several 
population groups do not eat 5 portions of fruits and 
vegetables daily as recommended by World Health 
Organizations [6,7,10-12].

Our study focused on fruit and vegetable 
consumption among 11-15 years old children from 
Cluj-Napoca and one rural area-Cuzdrioara. It shows 
that only half of the study sampleconsume fruits daily 
and one third consume vegetables daily. A study pre-
viously performed among 11-15 years old school chil-
dren from Cluj-Napoca showed similar results [7].

Moreover, the majority eat less than 5 portions 
of fruits and vegetables daily, with almost half eating 

less than two portions daily. No differences were 
found based on age, gender or residence with regard 
to this issue. This is not surprising since many chil-
dren recognize that they do not know how many por-
tions of fruits and vegetables they should eat or offe-
red wrong answers, with the majority thinking that 
the recommended quantity is between 1-3 portions/
day. The results of the bivariate correlations showed 
consumption of more portions of fruits and vegetables 
was positively associated with the level of knowle-
dge, as well as with eating more frequently fruits and 
vegetables during one week.

Despite the insuffi cient consumption, only one 
out of three children makes plans to eat more in the 
next month.

This study is subject of several limitations-in-
clusion of a limited sample of children which limits 
the generalization of results, as well as the power 
of the statistical analyses. The assessment of the 
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consumption of fruits and vegetables through food 
frequency questionnaires might include several biases 
including both over and underestimation.

CONCLUSIONS

These results underline the need for educatio-
nal activities targeting school children both from ur-
ban and rural areas of Romania in order to inform, 
motivate and equip them with skills which will help 
them to eat more fruits and vegetables, as an impor-
tant part of promotion of healthy nutrition. At the 
same time schools and parents should cooperate in 
creating environments which encourage the consump-
tion of fruits and vegetables among children. Future 
health promotion activities in this fi eld should take 
advantages of educational materials, activities and 
recommendations developed by previous educational 
programs [13-16]. 
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Rezumat

INTRODUCERE: Asistența medicală acordată 
în unitățile de învățământ are o componentă profi lac-
tică, atât la nivel individual, cât și de colectivitate, dar 
și o componentă curativă la nivel individual, prin con-
sultațiile din afecțiuni acute și primul-ajutor în urgențe.

OBIECTIVE: Studiul își propune să eviden-
țieze rolul pe care cabinetul medical din unitățile de 
învățământ îl are în supravegherea stării de sănătate a 
copiilor și tinerilor.

MATERIAL ȘI METODĂ: Dispensarul școlar 
luat în studiu asigură asistența medicală a 91 preșcolari 
și a 2113 elevi, repartizați într-o grădiniță cu program 
prelungit și 3 licee teoretice, fi ecare având clase înce-
pând de la clasa pregătitoare, până la clasa a XII-a.

Studiul este unul retrospectiv, s-a analizat ac-
tivitatea cabinetului medical școlar în ultimii 5 ani, 
începând cu anul școlar 2014/2015, până în prezent.

S-au urmărit: examenele de bilanț al stării de 
sănătate, incidența bolilor acute, prevalența bolilor 
cronice, triajele epidemiologice, anchetele alimen-
tare, controalele în spațiile de învățământ, și acțiunile 
de promovare a sănătății.

REZULTATE ȘI DISCUȚII: În dispensarul 
medical școlar luat în studiu se asigură asistența medi-
cală pentru o medie de 92 preșcolari și 2091 de elevi.

În cei 5 ani de învățământ analizați au fost su-
puși examenului medical de bilanț în medie 24 preșco-
lari (26,08% din total) și 598 elevi (28,6% din total).

Triajul epidemiologic efectuat după cele 4-5 
vacanțe școlare a urmărit o medie de 7844 de elevi/an, 
iar în urma triajului s-au depistat, în medie, 62 cazuri/
an. Cele mai frecvente cazuri depistate la triaj sunt in-
fecțiile respiratorii acute, anginele acute, pediculoza.

S-au efectuat în medie 1438 consultații pentru 
boli acute/an școlar și s-a acordat primul ajutor, în 
medie în 222 de accidente și traumatisme/an școlar.

Prevalența totală a bolilor cronice în dispensa-
rul medical școlar este în medie de 45,42%. Pe primul 
loc ca pondere se afl ă viciile de refracție cu o medie 
de 18,21%, urmate de viciile de postură (8,45%), obe-
zitate (5,96%), astm bronșic (3%), boli cardio-vascu-
lare (2,52%) și subpondere (2,22%).

Ancheta alimentară s-a efectuat de 3 ori/an șco-
lar, s-au controlat condițiile de igienă din spațiile de 
învățământ, de masă și de cazare, și s-au efectuat acți-
uni de promovare a sănătății.

CONCLUZII: Cabinetul medical școlar are o 
importanță deosebită în supravegherea stării de sănă-
tate a unei colectivități. Aria de activitate este foarte 
largă, iar responsabilitățile sunt mari.

CUVINTE CHEIE: cabinet medical, școală, 
sănătatea copiilor
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Abstract

INTRODUCTION: Health care provided in 
educational establishments has a prophylactic com-
ponent, at both individual and community level, as 
well as a curative component, at an individual level, 
through the consultations on acute conditions and fi rst 
aid in emergencies.

OBJECTIVES: The study aims to highlight the 
role that the medical offi ce from educational estab-
lishments has in supervising the health of children and 
young people.

MATERIALS AND METHOD: The school 
medical offi ce we analyzed is responsible for 91 pre-
schoolers and 2113 students that attend a kindergar-
ten with extended program and 3 theoretical lyceums, 
each with grades ranging from the preparatory class 
up to the 12th grade.

The study is retrospective, we analyzed the acti-
vity of the school’s medical offi ce over the last 5 years, 
starting with the school year 2014/2015, to date.

Certain aspects were followed: health check 
exams, acute illness incidence, chronic disease preva-
lence, epidemiological trials, food surveys, controls 
in educational settings, and health promotion actions.

RESULTS AND DISCUSSIONS: The school 
medical offi ce provides medical care for 92 preschoo-
lers and 2091 students, on average.

In the fi ve school years we analyzed on average 
24 preschoolers (26.08% of total) and 598 students 
(28,6% of total) had a yearly health check exam.

In the epidemiological trials, done after all 4-5 
school holidays, an average of 7844 students were exa-
mined each year, with an average of 62 new disease 
cases identifi ed. The most frequent diseases identifi ed 
during the epidemiological trials were acute respira-
tory infections, acute tonsillitis and pediculosis.

An average of 1438 examinations were done 
for acute illnesses / school year, and fi rst aid was gi-
ven in 222 accidents and traumas / school year.

The total prevalence of chronic diseases in 
the school medical offi ce is on average 45.42%. The 
most frequent are the vices of refraction (18.21%), 
followed by bad posture (8.45%), obesity (5.96%), 
asthma (3%), cardiovascular diseases (2.52%) and 
underweight (2.22%).

The food survey was conducted 3 times a year, 
the conditions of hygiene in the school, the canteen 
and the accommodation areas were controlled, and 
health promotion actions were carried out.

CONCLUSIONS: The school’s medical offi ce 
is of particular importance in overseeing the health of 
a community. The scope of activity is very wide and 
the responsibilities are high. 

KEYWORDS: medical offi ce, school, chil-
dren’s health

The role of the school medical office

INTRODUCERE

Asistența medicală din unitățile de învățământ 
are o parte profi lactică și una curativă, rolul său ma-
nifestându-se atât la nivel individual, cât și de colec-
tivitate. Un copil petrece 4-8 ore în unitatea de învă-
țământ, iar asigurarea unui cadru optim, inclusiv din 
punct de vedere al sănătății, este extrem de importantă.

Medicină școlară există în aproape toate țările 
din Europa și în Statele Unite. OMS recunoaște rolul 
important al medicinei școlare în supravegherea stării 
de sănătate a copiilor și tinerilor. 

Se consideră că medicina școlară are o poziție 
privilegiată, de interfață medicală între școală, familie 
și sistemul de sănătate [1].

În România, asistența medicală a preșcolari-
lor, elevilor și studenților este reglementată de Or-
dinul Comun al Ministerului Sănătății și Ministeru-
lui Educației, nr. 5298/1668/2011 și Ordinul MS nr. 
653/2001. Conform Ordinului MS 1955/1995, fi ecare 
unitate de învățământ trebuie să aibă cabinet medical.

Atribuțiile personalului medical din unitățile de 
învățământ se referă la [2]: 

a) servicii de asigurare a unui mediu sănătos 
pentru comunitatea de preşcolari şi/sau elevi ‒ iden-
tifi carea şi managementul riscurilor pentru sănătatea 
colectivităţii, gestionarea circuitelor funcţionale, veri-
fi carea respectării reglementărilor de sănătate publică; 
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b) servicii de menţinere a stării de sănătate in-
dividuale şi colective – imunizări în condiții epidemi-
ologice speciale, triaj epidemiologic; 

c) servicii de examinare a stării de sănătate a 
elevilor ‒ evaluarea stării de sănătate, monitorizarea 
copiilor cu afecţiuni cronice, eliberarea documentelor 
medicale necesare; 

d) servicii de asigurare a stării de sănătate indi-
viduale ‒ acordarea de scutiri medicale, acordarea de 
îngrijiri medicale pentru afecţiuni curente; 

e) servicii medicale de asigurare a stării de 
sănătate ‒ acţiuni medicale curative, acordarea de 
consultaţii medicale la cerere, eliberarea de bilete de 
trimitere în regim special şi de reţete gratuite şi acor-
darea de prim ajutor în caz de urgenţă; 

f) activităţi de educaţie pentru sănătate şi de 
promovare a unui stil de viaţă sănătos

Cabinetele medicale școlare sunt structuri în 
administrația Autorităților Publice Locale, după intra-
rea în vigoare a Ordonanței de Urgență 162/2008.

OBIECTIVE

Studiul își propune să arate rolul pe care îl are 
cabinetul medical din unitățile de învățământ în supra-
vegherea stării de sănătate a copiilor, prin prezentarea 
activității unui dispensar școlar din Cluj-Napoca, pe 
parcursul ultimilor 5 ani.

MATERIAL ȘI METODĂ

Dispensarul școlar luat în studiu asigură asis-
tența medicală a 91 preșcolari și a 2113 elevi, repar-
tizați într-o grădiniță cu program prelungit și 3 licee 
teoretice, fi ecare având clase începând de la clasa pre-
gătitoare, până la clasa a XII-a.

Personalul medical este format din 1 medic pri-
mar MG pediatrie, cu competență de medicină școlară 
și 3 asistente medicale cu grad principal. 

Din cele 4 unități de învățământ, 2 au cabinet 
medical propriu, unul dintre ele autorizat, celălalt 
neautorizat, desi este prevăzut cu cabinet de consul-
tații, sală de tratament și sală de așteptare. Grădinița 
funcționează în clădirea liceului care are cabinet me-
dical autorizat, dar nu are cabinet medical propriu, 
nici fi ltru, sau izolator. Cel de al treilea liceu nu are 
cabinet medical propriu, dar, afl ându-se la distanță 
foarte mică de liceul cu cabinetul medical autorizat, 

elevii se prezintă la acest cabinet medical pentru afec-
țiuni acute.

Studiul este unul retrospectiv, s-a analizat ac-
tivitatea cabinetului medical școlar în ultimii 5 ani, 
începând cu anul școlar 2014/2015, până în prezent.

S-au urmărit: examenele de bilanț al stării de 
sănătate, incidența bolilor acute, prevalența bolilor 
cronice, triajele epidemiologice, anchetele alimen-
tare, controalele în spațiile de învățământ, și acțiunile 
de promovare a sănătății.

REZULTATE ȘI DISCUȚII

În dispensarul medical școlar luat în studiu se 
asigură asistența medicală pentru o medie de 92 pre-
școlari și 2091 de elevi (Tabelul nr. 1).

 2014/ 
2015

2015/ 
2016

2016/ 
2017

2017/ 
2018

2018/ 
2019

preșcolari 96 98 87 89 91
elevi 2094 2039 2085 2127 2113

Tabelul nr. 1. Numărul de copii

Examenul medical de bilanț al stării de să-
nătate se efectuează de către medic preșcolarilor din 
grupa mică și elevilor din clasele I, a IV-a, a VIII-a și 
a XII-a. Examenul de bilanț este unul dintre principa-
lele activități ale unui cabinet medical școlar, scopul 
lui fi ind acela de a depista precoce eventualele afec-
țiuni prezente. În urma examenului de bilanț copiii 
depistați cu diferite afecțiuni sunt trimiși la medicul 
specialist pentru confi rmare de diagnostic, apoi sunt 
luați în evidență specială și monitorizați cu privire la 
evoluție.

În cei 5 ani de învățământ analizați au fost su-
puși examenului medical de bilanț în medie 24 pre-
școlari (26,08% din total) și 598 elevi (28,6% din 
total), repartiția lor pe an de studiu și an școlar fi ind 
prezentată în tabelul nr. 2.

 2014/ 
2015

2015/ 
2016

2016/ 
2017

2017/ 
2018

2018/ 
2019

preșcolari 24 26 23 24 24
clasa I 165 121 183 129 160
clasa a IV-a 142 169 101 148 93
clasa a VIII-a 142 119 124 124 141
clasa a XII-a 173 171 160 140 166
TOTAL 646 606 591 565 584

Tabelul nr. 2. Examenul de bilanț al stării de sănătate
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Triajul epidemiologic are rolul de a depista 
precoce apariţia de boli infecto-contagioase în colec-
tivitate, de a izola bolnavii şi de a aplica măsuri spe-
cifi ce în colectivitate pentru împiedicarea răspândirii 
bolii [3]. În școli, triajul epidemiologic se efectuează 
după fi ecare vacanță școlară, sau ori de câte ori este 
nevoie. 

În Dispensarul școlar luat în studiu, s-a efectuat 
triajul epidemiologic după cele 4-5 vacanțe școlare, 
rezultând o medie de 7844 de triaje/an, în urma cărora 
s-au depistat, în medie, 62 cazuri/an (Tabelul nr. 3). 
Cele mai frecvente cazuri depistate la triaj sunt infec-
țiile respiratorii acute, anginele acute, pediculoza.

Trebuie remarcat că depistarea fi ecărui caz de 
parazitoză, de exemplu, impune triaje zilnice în clasa 
respectivă, până la rezolvarea cazului.

2014/ 
2015

2015/ 
2016

2016/ 
2017

2017/ 
2018

2018/ 
2019

elevi 6790 6834 7186 9058 9352
cazuri 
depistate 60 66 44 90 53

Tabelul nr. 3. Triajul epidemiologic în școli

O altă acțiune importantă de limitare a bolilor 
transmisibile o reprezintă supravegherea infecțiilor 
respiratorii în sezonul rece. Raportarea cazurilor se 
face săptămânal la DSP județean, începând cu luna 
octombrie și până în luna mai. 

În situații epidemiologice speciale, așa cum a 
fost epidemia de gripă din iarna 2018-2019, triajul 
s-a efectuat și trebuia raportat zilnic, colaborarea cu 
cadrele didactice fi ind esențială în buna gestionare a 
situației.

Incidența bolilor acute. Deși, în mod normal, 
la școală vin copii cu o stare de sănătate bună, în tim-
pul orelor petrecute la școală apar diferite semne și 
simptome care îi fac să apeleze la cabinetul medical 
școlar. Cele mai frecvente boli acute întâlnite în ca-
binetul medical școlar sunt cele reprezentate (Tabe-
lul nr.4) de afecțiuni ale aparatului respirator (angine 
acute, infecții acute de căi respiratorii superioare), 
afecțiuni ale aparatului digestiv (sindroame dispep-
tice, sindroame de abdomen dureros), boli ale apa-
ratului genito-urinar (dismenoree, cistite) și boli in-
fecțioase și parazitare (enterocolite, infecții ale pielii, 
infecțiii virale).

Acordarea primului-ajutor în caz de urgențe 
este un alt rol important al cabinetului medical școlar, 
prezența personalului medical în unitățile de învăță-
mânt oferă siguranța acordării unui prim-ajutor rapid 
și califi cat în accidente, traumatisme, lipotimii, alte 
urgențe medico-chirurgicale [4].

În dispensarul nostru s-a acordat primul ajutor, 
în medie în 222 de accidente și traumatisme/an școlar.

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
boli infecțioase și parazitare 83 132 81 86 74
boli endocrine, metabolice și de nutriție 26 37 48 25 35
boli ale ochiului 13 31 18 23 22
boli ale urechii 8 11 6 5 3
boli ale aparatului circulator 5 8 4 1 5
boli ale aparatului respirator 653 607 536 563 578
boli ale aparatului digestiv 365 303 245 214 194
boli ale pielii și țesutului subcutanat 28 26 28 23 21
boli ale aparatului genito-urinar 133 112 98 102 107
accidente, traumatisme 179 243 225 192 272
alte simptome acute (cefalee, dorsalgii) 83 27 72 98 77
total consultații afecțiuni acute 1576 1537 1361 1332 1388

Tabelul nr. 4. Incidența bolilor acute

Prevalența afecțiunilor cronice la copiii din 
unitățile de învățământ este în continuă creștere, de 
aceea rolul medicului și asistentei medicale este foarte 

important în asigurarea asistenței medicale preven-
tive, în a identifi ca precoce problemele și în a acorda 
primul ajutor în cazul acutizărilor [5].
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În tabelele 5,6 și 7 este prezentată prevalența bolilor cronice, separat pe cicluri de învățământ, în cei 
5 ani de studiu luați în calcul.

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
Număr total de elevi înscriși 788 783 771 801 785
vicii de postură 29 36 28 40 29
alte boli ale aparatului locomotor 8 6 6 11 8
astm bronșic 24 25 25 22 28
boli cardio-vasculare 13 14 8 13 10
boli digestive 2 2 1 3
boli renale 1 2 1 2 3
epilepsie 1 1 4 0 1
tulburări de comportament și de 
adaptare școlară 5 1 1 1 4

tulburări de vorbire 1 11 16 22 22
vicii de refracție 79 97 100 131 96
alte tulburări de vedere 8 6 8 3 2
hipoacuzie 1 1 1 1
boli ale tiroidei 2 1 4 1
diabet zaharat tip I
subpondere 2 6 16 15 8
obezitate 24 42 39 38 46

Tabel nr. 5. Prevalența bolilor cronice în clasele 0-IV

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
Număr total de elevi înscriși 561 534 591 593 633
vicii de postură 35 47 57 80 70
alte boli ale aparatului locomotor 14 8 5 9 6
astm bronșic 27 28 22 23 19
boli cardio-vasculare 12 16 17 9 9
boli digestive 1
boli renale 6 4 3 1 2
epilepsie 5 6 0 4 1
tulburări de comportament și de 
adaptare școlară 6 3 2 2 3

tulburări de vorbire 0 2 5 4 4
vicii de refracție 89 108 106 119 159
alte tulburări de vedere 2 2 2 4 4
hipoacuzie 1 1
boli ale tiroidei 2 1 3 4
diabet zaharat tip I 1 1 1
subpondere 6 7 13 19 23
obezitate 21 26 32 34 48

Tabel nr. 6. Prevalența bolilor cronice în clasele V-VIII
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2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
Număr total de elevi înscriși 739 722 723 733 695
vicii de postură 52 86 108 95 92
alte boli ale aparatului locomotor 14 7 3 12 6
astm bronșic 17 22 18 16 29
boli cardio-vasculare 28 33 38 27 16
boli digestive 4 3 2 1 1
boli renale 3 5 5 3 2
epilepsie 2 2 4 5 4
tulburări de comportament și de 
adaptare școlară 7 4 2 2 1

tulburări de vorbire 0 3 3 5 4
vicii de refracție 135 161 167 176 182
alte tulburări de vedere 3 3 2 3 1
hipoacuzie 1 2 2 1 1
boli ale tiroidei 4 8 5 6 9
diabet zaharat tip I 1 1 1 1 1
subpondere 20 28 30 22 18
obezitate 45 67 61 53 47

Tabel nr. 7. Prevalența bolilor cronice în clasele IX-XII

Prevalența totală a bolilor cronice în dispen-
sarul medical școlar este, în medie de 45,42%, cu 
mult peste media raportată de Institutul Național 
de Sănătate Publică la nivel național, pe anul școlar 
2017/2018: 16,56%, dar comparabilă cu situația ra-
portată de Județul Cluj ‒ 42,82% prevalență boli cro-
nice în anul școlar 2017/2018 [6,7].

Din totalul bolilor cronice, în studiul nostru 
pe primul loc ca pondere se afl ă viciile de refrac-
ție (miopie, hipermetropie, astigmatism), cu o me-
die de 18,21%, variind de la 14,51% în anul școlar 
2014/2015, până la 20,68% în anul școlar 2018/2019.

Pe locul 2 ca pondere, în toți anii școlari, se situ-
ează viciile de postură (cifoze, scolioze, hiperlordoze, 

atitudini vicioase ale coloanei vertebrale), cu o me-
die de 8,45%, cu limite între 5,56% în anul școlar 
2014/2015 și 10,11% în anul școlar 2017/2018.

Obezitatea ocupă locul 3 în ponderea afecțiunilor 
cronice, cu o medie de 5,96% din totalul bolilor cronice.

Astmul bronșic este a patra cea mai frecventă 
afecțiune cronică întâlnită la elevii din dispensarul 
medical studiat, cu o medie de 3%.

Urmează bolile cardio-vasculare (malformații 
cardiace congenitale, valvulopatii, tulburări de ritm 
cardiac, HTA), cu o medie de 2,52%, și subponderea, 
cu o medie de 2,22%.

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
număr total de elevi 2088 2039 2085 2127 2113
vicii de postură (%) 5,56 8,29 9,26 10,11 9,04
alte boli ale aparatului locomotor (%) 1,72 1,03 0,67 1,50 0,95
astm bronșic (%) 3,26 3,68 3,12 2,87 3,60
boli cardio-vasculare (%) 2,54 3,09 3,02 2,30 1,66
boli digestive (%) 0,34 0,15 0,19 0,09 0,19
boli renale (%) 0,48 0,54 0,43 0,28 0,33
epilepsie (%) 0,38 0,44 0,38 0,42 0,28
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 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

tulburări de comportament și de 
adaptare școlară (%) 0,86 0,39 0,24 0,24 0,38

tulburări de vorbire (%) 0,05 0,78 1,15 1,46 1,42
vicii de refracție (%) 14,51 17,95 17,89 20,03 20,68
alte tulburări de vedere (%) 0,62 0,54 0,58 0,47 0,33
hipoacuzie (%) 0,14 0,15 0,14 0,09 0,09
boli ale tiroidei (%) 0,38 0,49 0,43 0,47 0,62
diabet zaharat tip I (%) 0,10 0,10 0,05 0,05 0,09
subpondere (%) 1,34 2,01 2,83 2,63 2,32
obezitate (%) 4,31 6,62 6,33 5,88 6,67
TOTAL boli cronice (%) 36,59 46,25 46,71 48,90 48,65

Tabel nr. 8. Prevalența totală, procentuală, a bolilor cronice

Deși, ca procent, afecțiunile cronice din dis-
pensarul studiat sunt mult mai frecvente decât me-
dia la nivel național, ordinea frecvenței acestora se 
păstrează și la nivel național: 1. Vicii de refracție, 2. 
Vicii de postură, 3.Obezitate, 4. Astm bronșic [6]. Di-
ferențele mari ale prevalenței bolilor cronice la nivel 
național pot fi  explicate printr-o raportare neuniformă 
a acestora în diferite județe din țară.

Conform Raportului de activitate al DSP Cluj, 
cele mai frecvente boli dispensarizate în unitățile de 
învățământ sunt : ‒ vicii de postură (15,64%), ‒ vi-
cii de refracție (8,10%), ‒ obezitate neendocrină 
(1,89%), ‒ astm bronșic (1,65%) ‒ tulburari de vor-
bire (1,10), ‒ alte boli cronice ale aparatului cardio-
vascular (1,01%.), ‒ tulburări de comportament și de 
adaptare școlară (0,98%), ‒ hipotrofi e ponderală ma-
nifestă (0,97%) [7].

Având în vedere numărul mare de afecțiuni 
cronice, cabinetului medical școlar îi revine un rol 
important în supravegherea acestora, în promovarea 
sănătății, și în colaborarea cu conducerile unităților 
de învățământ pentru încercarea îmbunătățirii stării 
de sănătate a copiilor și tinerilor. 

Astfel, condițiile de iluminat corespunzătoare, 
ca și un mobilier școlar adaptat vârstei și înălțimii co-
piilor, pot preveni într-o anumită măsură accentuarea 
viciilor de refracție și de postură. În același timp, exis-
tența sălilor de sport, ca și un meniu echilibrat în can-
tinele școlare pot preveni tulburările stării de nutriție 
ale copiilor și tinerilor [8,9,10].

În două dintre cele 3 licee luate în studiu există 
câte două săli de sport și teren de sport în curtea școlii, 

și, în plus, există câte o sală de fi tness, în care copiii 
pot efectua, sub îndrumarea unui specialist, gimnas-
tică medicală.

Cantina școlară existentă într-unul dintre licee 
deservește, în sistem de catering, și celălalt liceu, în 
care este amenajată o sală de mese. Meniurile sunt 
întocmite în colaborare cu personalul cabinetului 
medical școlar, care efectuează și ancheta alimentară 
în lunile februarie, mai și octombrie, conform Legii 
153/2008. 

În afară de minusurile în asigurarea produse-
lor lactate, a ouălor și a produselor zaharate, datorate 
în special neactualizării legislației la principiile ali-
mentației sănătoase, meniul servit în cantina școlară 
asigură necesarul caloric și de principii alimentare re-
comandate pentru vârstă și sex.

Controalele în spațiile de învățământ se efectu-
ează conform Ordinului MS 1955/1995 (11), iar con-
cluziile acestora sunt notate în caiete special destinate 
acestui scop. 

Promovarea sănătății se desfășoară permanent, 
la fi ecare acțiune a personalului medical din cabine-
tele medicale școlare. Fiecare examen periodic, sau 
de bilanț al stării de sănătate, fi ecare triaj epidemio-
logic, ca și consultațiile pentru afecțiuni acute, sunt 
prilejuri de a vorbi cu elevii, cu cadrele didactice și cu 
părinții despre măsurile de prevenire a îmbolnăvirilor.

În plus, în anii școlari 2015/2016 și 2016/2017 
s-au desfășurat acțiuni în cadrul proiectului “Viața“, 
de promovare a unui stil de viață sănătos la copiii din 
grădinițe și la elevii din clasele pregătitoare. Tot în 
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acești ani s-au explicat măsurile de prim-ajutor elevi-
lor implicați într-un proiect școlar.

Începând cu anul școlar 2017/2018 asistentele 
depistează precoce,în grădiniță ambliopia la copiii de 
4-6 ani, în cadrul proiectului EUSCREEN (12).

CONCLUZII:

1.  Cabinetul medical școlar are un rol impor-
tant în supravegherea stării de sănătate a co-
piilor și tinerilor din colectivități

2.  Activitatea desfășurată în cabinetul medical 
școlar este complexă, cuprinzând elemente 
de igienă, epidemiologie, pediatrie, nutriție, 
medicină sportivă

3.  Este necesară o colaborare susținută între 
personalul medical din cabinetele școlare, 
familii, conducerea unităților de învățământ, 
medici de familie și de alte specialități pen-
tru îmbunătățirea stării de sănătate a copiilor
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Menţineţi-vă greutatea în limitele normale. 

Alimentaţia este unul din cei mai importanţi 
stâlpi pentru sănătatea noastră. Este important ca prin 
regimul alimentar respectat să fie efectuat un aport 
echilibrat de produse alimentare din toate grupele (le-
gume, fructe, cereale, carne, peşte, produse lactate, 
ou, uleiuri vegetale, dulciuri). Consumul dezechilibrat 
al acestor produse poate provoca diferite boli (surplu-
sul în greutate sau chiar obezitatea, diabetul zaharat, 
infarctul miocardic, accident vascular cerebral şi al-
tele). Menţinerea echilibrului caloric în organism se 
păstrează nu numai prin aportul necesar de nutrienţi 

(proteine, hidraţi de carbon, lipide), dar şi prin consu-
mul fiziologic de apă şi activitatea fizică. 

Pentru a-ţi alcătui raţia alimentară este nece-
sar să cunoşti principiile alimentaţiei sănătoase, să-ţi 
construieşti piramida ta alimentară şi să respecţi ce-
rinţele în dieta ta zilnică. Ea nu va include exagerat 
bucatele grase, cu conţinut mare de zahăr rafinat şi 
sare de bucătărie. Hrana va fi preparată folosind teh-
nologii culinare sănătoase (fierbere, înăbuşire, coa-
cere). Se consideră sănătoase bucatele preparate din 
produse alimentare bio: fără aditivi alimentari (E-uri), 
antibiotice, hormoni, pesticide, erbicide, îngrăşăminte 
minerale, fără produse alimentare genetic modificate. 
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Reţine! 
•  Respectă cele trei mese de bază şi două gus-

tări între ele. 
• Nu sări peste micul dejun. 
•  Pe perioada afl ării la şcoală, ia-ţi mâncare 

la pachet. 
• Fă mişcare minimum 30-60 min în zi. 

Alegeţi un regim alimentar redus în grăsimi 
ani male şi în colesterol. 

COMPETENŢE 

• Formarea atitudinii serioase faţă de alimen-
taţie, cunoaşterea rolului ei în păstrarea sănătăţii. 

• Posedarea cunoştinţelor elementare despre 
(hrană), bucate, produsele alimentare, etc. 

• Familiarizarea cu principalele grupuri de 
produse alimentare, necesare organismului în 
creştere, pentru dezvoltare şi menţinerea sănătăţii: 
fructele, legumele, produsele din carne, peşte şi 
lactate, cerealele, leguminoasele. 

• Popularizarea bucatelor (feluri de mâncare): 
– ciorbă, zeamă, borş, supă etc. 
–  din cereale (terci din diferite crupe, 

mămăligă, fidea etc.); 
– din carne de pui (şniţele şi altele); 
–  din peşte (zeamă de peşte, peşte 

înăbuşit etc.); 
– din lactate (brânză, chişleag etc.); 
– din leguminoase (salate, piure). 

•  Cunoaşterea băuturilor favorabile sănătăţii 
(fără conservanţi şi coloranţi, fără îndulci-
tori): 

–  apa de la apeduct, izvor sau de la 
fântână supuse autorizării; 

– lapte, chişleag şi altele; 
– apă plată îmbuteliată; 
– sucuri naturale. 

•  Conştientizarea necesităţii respec-tării unui 
regim alimentar favorabil pentru sănătate. 
Posedarea cunoştinţelor elementare despre 
un regim alimentar corect. 

Alegeţi un regim alimentar cu multe legume, 
fructe, leguminoase şi produse cerealiere. 
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NUTRIENŢII ŞI SĂNĂTATEA 

Proteinele 
Alimente de origine animală, bogate în prote-

ine, sunt: carnea, peştele, ouăle, caşcavalul, brânza, 
laptele; cele vegetale – soia, fasolea, mazărea, nucile, 
pastele făinoase, pâinea. 

La arderea proteinelor animale în organism se 
produc multe substanţe nocive. 

Cantitatea de proteine în 100 g de aliment 
consumabil 

Denumirea alimentului g 
Carne (de vită, porc, pasăre, peşte) 15-22 
Salamuri, cârnaţi, şuncă 10-20 
Brânzeturi 15-30 
Lapte de vacă 3,5 
Ou de găină 14 
Pâine 7-8 
Paste făinoase, griş, orez, mălai 9-12 
Fasole, mazăre (boabe uscate) 20-25 
Soia 30-33 
Nuci 17 

Glucidele (carbohidraţi) 

Ca surse de glucide este bine să consumăm 
alimente bogate în amidon, precum sunt cerealele şi 
produsele cerealiere, leguminoasele şi cele cu conţi-
nut mare de glucoză şi fructoză – mierea de albini şi 
fructele. 

Evită în consum zahărul rafinat şi produsele 
îndulcite. 

Folosiţi produsele zaharoase şi sarea de bucă-
tărie în cantităţi moderate. 

Cantitatea de glucide în 100 g aliment 
consumabil 

Denumirea alimentului g 
Făină, arpacaş, orez, paste făinoase, mălai, biscuiţi 70-75 
Pâine, cornuri, chifle 40-45 
Fasole, mazăre uscată 50-55 
Cartofi 18-20 
Struguri, prune, cireşe, mere, pere 12 -18 
Miere de albine 70-80 
Zahăr 100 
Bomboane, caramele 80 -90 
Dulceţuri, gemuri, marmelade, jeleuri 55-75 
Prăjituri 20 -40 
Ciocolată 50-60 
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Grăsimile (lipidele) 

Grăsimile de origine vegetală sunt: uleiurile ve-
getale (de floarea-soarelui, porumb, soia, olive etc.), 
nuci, seminţe, dovleac. 

Alimentele grase, de origine animală, sunt: un-
tul, untura, caşcavalul, smântâna, brânza, carnea roşie 
(de porcine, bovine, oaie) şi produsele din carne roşie. 

E de preferat consumul de grăsimi vegetale în 
defavoarea celor animale. 

Consumul exagerat de grăsimi poate duce la 
obezitate. 

Cantitatea de lipide în 100 g de aliment 
consumabil 

Ulei, untură, unt topit, seu topit 100 
Unt, margarină 65-82 
Slănină 90-92 
Smântână 10-30 
Brânzeturi grase (telemea, burduf, caşcaval) 20-30 
Carne de porc, de vită, de oaie, de raţă, de gâscă 10-30 
Peşte gras (somn, morun, nisetru, scrumbie) 15-20 
Mezeluri, cârnaţi 20-40 
Nuci, arahide 40-55 
Ciocolată, halva, prăjituri cu creme 20-35 

Apa 

Apa transportă elementele nutritive şi alte sub-
stanţe necesare organismului, curăţă ţesuturile de 
toxinele formate. Sursa principală de apă este apa 
potabilă, bucatele şi produsele alimentare cu conţi-
nut mare de apă (supele, ciorbele, laptele, legumele, 
fructele etc.). 

Consumaţi apă numai din surse autorizate 
(apeduct, fântâni, izvor). 

Consumaţi apă plată. Evitaţi băuturile îndul-
cite, cu conservanţi şi coloranţi. 

Nu procuraţi produse alimentare din stradă. 

Vitaminele 

Ca sursă importantă de vitamine pentru orga-
nism sunt legumele şi fructele proaspete, cerealele, 
uleiurile vegetale, peştele, carnea, laptele şi produsele 
lactate etc. 

Vitamina C – este un antioxidant puternic, 
evită apariţia scorbutului etc. Surse: măceşe, cătină 
albă, coacăză neagră şi roşie, varză murată etc. 

Vitamina A – vitamina de creştere, întreţine ve-
derea. Organismul din beta-caroten sintetizează vita-
mina A. Surse de beta-caroten sunt: morcovul, roşiile, 
dovleacul, ardeiul dulce, caisele, pepenele galben etc. 

Vitaminele din produsele alimentare în timpul 
prelucrării termice şi a păstrării îndelungate se distrug. 
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Mineralele 

Ca sursă importantă de minerale este apa po-
tabilă, cerealele, produsele lactate, leguminoasele, 
ouăle, fructele, legumele, carnea, peştele etc. 

Ca (calciul) participă la construirea oaselor şi a 
dinţilor. Sursa principală de Ca pentru organism sunt 
laptele şi produsele lactate. 

Fe (fierul) este necesar pentru formarea glo-
bulelor roşii ale sângelui. Sunt bogate în Fe cerealele 
(crupele de hrişcă, orz, ovăz, mei şi altele), legumi-
noasele (lintea, fasolea, soia, mazărea), fructele olea-
ginoase (migdala, nuca, alunele), fructele, în deosebi 
piersicul, coarnele, gutuiul, carnea şi derivatele ei. 

Fibrele vegetale 

Ele se găsesc numai în alimentele vegetale – 
bace, cereale, leguminoase, legume, fructe etc. Fibrele 
sunt importante în alimentaţie pentru că îţi potolesc 
foamea, îţi stabilizează glicemia, te ajută să slăbeşti 
sau să te menţii în greutate, asigură tranzitul intesti-
nal, reduc valoarea colesterolului în sânge, previn bo-
lile cardiovasculare. 

Fibrele vegetale absorb toxinele şi duc la elimi-
narea lor, previn constipaţia şi prin asta joacă un rol 
anticancerigen. 

Fibrele vegetale e necesar să fie incluse zilnic 
în raţia alimentară. 

Serviţi masa de 4-5 ori în zi.
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PRINCIPALELE GRUPURI 
DE PRODUSE ALIMENTARE 

Legumele, zarzavaturile şi fructele 

Sunt principala sursă de substanţe minerale, vi-
tamine, apă şi fibre vegetale pentru organism. 

Se vor consuma zilnic. 

Carnea este o sursă foarte importantă de prote-
ine şi unele minerale pentru organismul uman. 

Consumaţi carne de pui, curcan, miel, iepure, 
care este săracă în colesterol. 

Se va consuma de către copii zilnic. 

Dezavantajele consumului de carne şi a pro-
duselor de origine animală 

•  Excesul de proteine, cu eliminarea unor 
substanţe toxice produse în timpul digestiei, 
poate provoca artrite şi îmbolnăvi rinichii. 

•  Aduc corpului multe grăsimi cu conţinut 
mare de colesterol, care cauzează majorita-
tea bolilor cardiovasculare şi de obezitate. 

•  Lipsesc corpul de fi bre vegetale care au 
efect anticancerigen. 

Colesterolul şi sănătatea 

Produsele alimentare, bogate în colesterol, 
sunt: gălbenuşul de ou, untul, smântâna, carnea de 
vită şi de porc, ficatul, rinichii etc. Consumul exage-
rat al acestor produse poate provoca ateroscleroza – 
infiltrarea colesterolului în pereţii vaselor sangvine şi 
formarea plăcilor ateroscle-rotice pe peretele intern al 
vaselor. Urmările nefaste ale aterosclerozei sunt: in-
farctul miocardic, accidentul vascular cerebral, fiind 
cauza numărul unu a mortalităţii populaţiei. 

Peştele este o sursă foarte importantă de prote-
ine şi unele minerale pentru organismul uman. 

Trebuie consumat de 2-3 ori în săptămână. 
Consumaţi peşte oceanic fără oase ascuţite. 

Hrana să fie preponderent de origine vegetală 
(legume, fructe, bace, cereale, leguminoase, nuci, 
seminţe). 
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OUĂLE ŞI SĂNĂTATEA 

Albuşul de ou este o sursă bogată de proteine 
pentru organism, însă gălbenuşul lor este bogat în co-
lesterol şi trebuie limitat în consum. 

Consumaţi nu mai mult de 2-3 ouă în 
săptămână. 

Consumaţi ouă de găină şi nu de gâscă sau 
raţă. 

Procuraţi ouă ştampilate şi consumaţi-le bine 
fierte şi, nici într-un caz, nu beţi ouă crude. 

PRODUSELE LACTATE 

Laptele degresat, chişleagul, iaurtul, chefirul şi 
laptele acru sunt o sursă importantă de substanţe mi-
nerale, mai ales de calciu, pentru organism. 

Se vor consuma de către copii zilnic. 

Probioticele. Virtuţile principale ale produ-
selor acidolactice (lapte acru, chefir, lapte 
bătut, iaurt) 

• Distrug microbii patogeni. 
•  Împiedică putrefacţia intestinală şi produce-

rea de toxine care otrăvesc organismul. 
•  Combat fermentaţia, gazele intestinale, iri-

taţiile, infl amaţiile şi infecţiile intestinale. 
•  Favorizează asimilarea de calciu şi fosfor şi 

a altor minerale importante. 
•  Dacă nu sunt foarte acide (acre), au acţiune 

notabilă şi benefi că asupra ulcerelor de sto-
mac şi de duoden; asupra colitei, enteritei, 
gastritei şi constipaţiei. 

•  Aduc vitamina C şi vitaminele din grupul 
B, care de multe ori sunt distruse în tubul 
digestiv; sintetizează în tubul intestinal vita-
mine din grupul B. 

Leguminoasele 

Leguminoasele (fasole, mazăre, soia, năut, bob, 
linte etc.) sunt surse extrem de importante de proteine, 
glucide, lipide vegetale (soia) şi fibre vegetale pentru 
organism. O cană de leguminoase gătite ne aduce un 
aport de 12-15 g proteine valo-roase la norma zilnică 
de cca 50 g. Leguminoasele se păstrează în borcane 
mari sau vase de sticlă bine etanşate cu capac. Se păs-
trează la loc uscat şi rece. 

•  În funcţie de importanţa lor nutritivă şi ca-
lorică, păstăioasele (soia, mazărea, faso-

lea, bobul etc. sunt aproape similare (atunci 
când sunt asociate adecvat în cadrul meniu-
lui) cu produsele de carne, pasăre, peşte. 

•  Leguminoasele vor fi  incluse în raţia ali-
mentară săptămânal. 

Ca sursă principală de proteine în hrană se 
recomandă: leguminoasele (fasolea, mazărea, soia, 
năutul, lintea, bobul), cerealele (pâinea, pastele făi-
noase, crupele etc.). 
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Cerealele 
În această categorie intră grâul, secara, orzul, 

ovăzul, porumbul, orezul, hrişca, meiul etc. Cerealele 
sunt bogate în hidraţi de carbon (amidon), substanţe 
proteice, fibre vegetale, grăsimi, substanţe minerale 
etc., care le fac de neînlocuit în hrana omului. Cere-
alele se folosesc pentru prepararea crupelor, pâinii, 
pastelor făinoase etc. Cerealele se păstrează în bor-
cane mari de sticlă bine etanşate cu capac sau pungi 
din textil natural. Se păstrează la loc uscat şi rece. 

Este bine să consumăm cereale integrale 

Crupele sunt bogate în glucide (amidon) fi-
ind o sursă importantă de energie pentru organismul 
uman, conţin proteine care asigură o mare parte din 
necesităţile organismului, aprovizionează organismul 
cu fibre vegetale, unele vitamine şi săruri minerale. 
Cele mai valoroase sunt crupele nedecorticate: grâu, 
mei, orz, ovăz, porumb, secară, hrişcă etc. Cele de-
corticate ca orezul, grişul au un conţinut mai mic de 
vitamine, minerale şi fibre vegetale. 

Consumaţi terciuri din cereale nedecorticate. 
Se vor consuma săptămânal. 

Pâinea este bogată în glucide (amidon) fiind o 
sursă importantă de energie pentru organismul uman, 
conţine proteine care asigură o mare parte din ne-
cesităţile organismului, aprovizionează organismul 
cu fibre vegetale, unele vitamine şi săruri minerale. 
Cea mai valoroasă este pâinea din făină integrală prin 
conţinutul mai mare de minerale, vitamine şi fibre 
vegetale. 

Consumaţi pâine din făină integrală. 

Porumbul. Conţine proteine, glucide, gră-simi 
vegetale, săruri minerale şi vitaminele B,... Mămă-
liguţa preparată din făină de porumb este hrănitoare 
şi uşor de digerat (e important ca să fie bine fiartă). 
Porumbul fiert, de asemenea, este un aliment bun şi 
recomandat. Bogat în acizi graşi polinesaturaţi, uleiul 
de porumb previne creşterea colesterolului în sânge. 

Mămăliga sau terciul din crupe de porumb se 
vor consuma săptămânal. 

Ca sursă principală de proteine în hrană se 
recomandă: carnea (de pui, curcan, iepure, viţel, vâ-
nat), peştele, albuşul de ou de găină, produsele lac-
tate degresate. 
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CEREALELE INTEGRALE 

Cerealele integrale au toate părţile bobului şi 
sunt o sursă bogată de carbohidraţi (glucide), proteine 
şi fibre (crupele de grâu, porumb, mei, hrişcă, ovăz şi 
altele). Din ele se prepară terciuri care, de regulă, se 
servesc cu sosuri (alb, roşu), iar pentru a da un gust 
mai savuros sunt servite cu ingrediente, precum sta-
fidele, nucile, cioco-lata şi altele. Pâinea albă, pastele 
făinoase, produsele de patiserie sunt preparate din fă-
ină rafinată. În procesul de rafinare a cerealelor sunt 
scoase din boabe membrana exterioară (tărâţea), ger-
menul (crupa de griş), ceea ce face să scadă cantitatea 
de fibre şi proteine în cerealele procesate: crupele de 
orez, arpacaş, griş şi altele. 

Făina integrală este cea din morărit fără înlătu-
rarea din bob a unor părţi (făina de grâu împreună cu 
tărâţea, cea de porumb). Din aşa făină se coace pâine 
integrală, se face mămăliga. 

Atenţie! 
•  Alege cerealele integrale, în locul celor ra-
fi nate. 

•  Consumă pâine coaptă din făină integrală. 
•  Mămăliga este un produs valoros pentru 

noi. 
Ca sursă principală de grăsimi (lipide) în hrană 

se recomandă uleiurile vegetale (de floarea-soarelui, 
porumb, soia, olive etc.), nucile, seminţele de floa-
rea-soarelui şi dovleac. 
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Pastele făinoase 

Din făina de grâu se produc macaroane, fidea 
etc. care sunt o sursă importantă de energie pentru or-
ganism prin conţinutul mare de glucide (amidon) şi 
asigură o mare parte din necesităţile organismului în 
proteine şi fibre vegetale. Comparativ cu crupele, pas-
tele făinoase sunt mai sărace în vitamine, minerale şi 
fibre vegetale. 

Pastele făinoase se vor consuma săptămânal. 

Grâul este cu conţinut mare în hidraţi de car-
bon (amidon), substanţe proteice şi fibre vegetale. 
Pâinea şi produsele de panificaţie, care au la bază 
grâul, constituie hrana de bază pentru populaţie. 

• Consumaţi pâine din făină integrală. 
•  Introduceţi săptămânal în alimentaţia voas-

tră terciul din crupe de grâu. 

Grâul încolţit 

Germenii de grâu reprezintă cea mai bogată 
sursă naturală de vitamina E care este esenţială vie-
ţii umane, fiindcă exercită o funcţie de neînlocuit în 
reproducere. 

Reţetă de grâu încolţit: 

Se iau 100 g boabe de grâu, se aleg, se spală 
bine şi se pun într-o farfurie. Peste boabele de grâu se 
aşează un tifon împăturit în două, umezit, peste care 
se toarnă apă la temperatura camerei, care să acopere 
grâul cu 0,5 cm. Farfuria se aşază într-un loc călduţ. 
Grâul şi tifonul se spală în fiecare zi. Când colţişorii 
au 1 mm, se pune grâul într-un borcan cu capac, care 
se păstrează la frigider şi se consumă în 1-2 zile, di-
mineaţa, câte 2 linguri, bine mestecate. Se poate face 
o cură de 3-4 săptămâni. După o pauză de 2 luni, se 
poate relua cura. 

Pentru o viaţă sănătoasă respectă principiile 
alimentaţiei sănătoase: 

• Alimentaţia cu alimente variate. 
• Menţinerea greutăţii în limitele sănătoase. 
•  Alegerea unui regim alimentar redus în gră-

simi şi în colesterol. 
Ca sursă principală de carbohidraţi (glu-

cide) se recomandă produsele alimentare bogate în 
amidon: cerealele, păstăioasele, cartofii. 
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ULEIURILE VEGETALE 

Uleiurile vegetale (de floarea-soarelui, po-
rumb, rapiţă, măsline, soia etc.) sunt grăsimi lichide, 
în comparaţie cu cele animale care sunt solide. Im-
portant pentru sănătate este că uleiurile vegetale nu 
conţin colesterol, dar totuşi se recomandă de a fi con-
sumate limitat. 

Ca surse de grăsimi pentru organism utilizaţi 
uleiurile vegetale în defavoarea grăsimilor animaliere. 

FRUCTELE OLEAGINOASE 

Nuca, migdalul şi aluna reprezintă fructele, 
miezul cărora este bogat în proteine (practic la nive-
lul cărnii) şi cu conţinut mare de grăsimi (uleiuri ve-
getale), vitamine şi săruri minerale. Ele se păstrează 
timp îndelungat, sunt uşor de transportat, iar din mie-
zul lor se prepară diferite bucate şi produse culinare 
cu gust plăcut şi valoroase însușirii nutritive. 

Dimineaţa, înainte de prânz, consumaţi miezul 
a 2 nuci. 

MIEREA DE ALBINE este o sursă extrem de 
valoroasă de glucide pentru organism: conţine îndul-
citorii naturali (fructoza, glucoza, zaharoza), mine-
rale, enzime şi vitamine. 

Medicina naturistă. I s-a conferit titlul de me-
dicament natural absolut. Combate insomnia, ajută la 
afecţiunile ficatului, cele renale, digestive şi ale sân-
gelui. Este un bun imunostimulator. Se recomandă a 
utiliza mierea în caz de iritaţii locale, muşcături de 
ţânţari şi alte insecte, precum şi în diferite afecţiuni 
ale pielii. 

Se recomandă 1-2 linguriţe pe zi înainte de masă. 
Nu se recomandă procurarea mierii fără a cu-

noaşte producătorul. 
Prelucrarea termică a mierii duce la pierderea 

proprietăţilor ei. 

Pentru o viaţă sănătoasă respectă principiile 
alimentaţiei sănătoase: 

•  Alegerea unui regim alimentar cu multe le-
gume, fructe şi produse cerealiere. 

•  Folosirea moderată a produselor zaharoase 
şi a sării de bucătărie. 

•  Excluderea consumului de băuturi alcoolice 
pentru copii (adulţilor se recomandă consu-
mul moderat). 

Ca sursă principală de vitamine se recomandă 
legumele, fructele şi bacele crude. 
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BĂUTURILE FAVORABILE SĂNĂTĂŢII 

•  Pentru a potoli setea, se consumă apă din 
surse autorizate (apeduct, fântână, izvor), 
sucuri naturale (neîndulcite şi fără conser-
vanţi şi coloranţi), apă plată îmbuteliată, 
chişleag, lapte. 

•  Înainte de a pleca de acasă, în deosebi pe 
timp de caniculă, se ia o sticluţă cu apă în 
ghiozdan. Este strict de utilizare personală! 

Reţine! 
E bine să nu bei prea multe lichide cu 2-3 ore 

înainte de culcare, dacă nu vrei să mergi la toaletă 
de câteva ori pe noapte. Ai grijă să bei majoritatea 
lichidelor în prima parte a zilei. 

APA POTABILĂ TREBUIE SĂ ÎNDEPLI-
NEASCĂ URMĂTOARELE CERINŢE: 

•  Să nu aibă nici un miros perceptibil de către 
consumator. 

•  Să aibă un gust plăcut (să nu fi e prea sărată 
sau cu gust suspect) şi răcoritor (mai bine 
potoleşte setea apa cu temperatura de 7 – 
15oC). 

•  Trebuie să fi e transparentă, incoloră (să nu 
fi e tulbure). 

•  Să nu conţină substanţe toxice (diferite de-
şeuri de la întreprinderi, pesticide sau îngră-
şăminte minerale etc.) sau radioactive. 

•  Să nu conţină microorganisme patogene, 
care pot provoca diferite boli (dizenteria, 
holera, hepatita infecţioasă, parazitoze in-
testinale etc.). 

Reţine! 
Dacă nu este filtrată, apa potabilă de la ape-

duct se supune mai întâi decantării timp de câteva ore 
pentru eliminarea clorului şi sedimentării particule-
lor solide şi apoi se utilizează. 

E bine să nu bei prea multe lichide cu 2-3 ore 
înainte de culcare, dacă nu vrei să mergi la toaletă de 
câteva ori pe noapte. 
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SUCURILE NATURALE – FRESH 

Băutura aceasta energizează, hidratează şi reface 
nivelul de electroliţi din corp. Sunt un pachet concentrat 
de vitamine, minerale și antioxidanţi şi are puţine calorii. 

Foloseşte fructe şi legume crude şi proaspete 
fără pesticide sau erbicide. Încearcă să cumperi, pe 
cât e posibil, fructe şi legume despre care ştii că sunt 
produse de ţărani, drept urmare sunt mai naturale. 

Spală fructele şi legumele sub un jet puter-
nic de apa, fără să foloseşti vreun detergent. Este im-
portant să cureţi şi părțile pe care nu le foloseşti. 

Combinaţi mai multe ingrediente pentru a ob-
ţine adevărate cocteiluri savuroase (exemplu: lămâia 
are capacitatea de a prelua din gustul amar al unor le-
gume; pătrunjelul, busuiocul le dă o aromă delicioasă). 

Bea sucul imediat ce îl faci. Sucurile fresh tre-
buie să le consumaţi maximum peste 15 minute după 
preparare. 

Pentru a prepara un suc proaspăt ai nevoie 
de un blender obişnuit. 

Reţine: 
•  Atunci când alegem sucurile naturale 100%, 

putem fi  siguri că nu conţin aditivi artifi ciali, 
zahăr, sirop sau alţi îndulcitori, conservanţi, 
coloranţi sau alte ingrediente care îmbună-
tăţesc gustul, culoarea sau consistenţa. 

•  Sucurile proaspăt stoarse sunt cu siguranță 
o alternativă mult mai sănătoasă la sucu-
rile conservate, dar au şi unele dezavan-
taje: conţin mult zahăr, pot fi  peri-culoase 
pentru fi cat, conţin puţine fi bre, pot aduce 
kilograme nedorite. 

•  Nu uitaţi că sucul nu este atât de bun pre-
cum fructele şi legumele integrale. Coaja și 
pulpa fructelor şi legumelor conține majori-
tatea nutrienților din fruct. 

•  Mai bine să mănânci un fruct, decât să bei 
un pahar de suc natural de fructe. Bogat în 
fi bre, fructul are un impact benefi c asupra 
sănătăţii, nu conţine multe glucide şi dă 
senzaţia de saţietate. 

•  Sunt recomandate, în total, zilnic, nu mai 
mult de două pahare de suc natural, câte 
unul la fi ecare gustare, aproximativ 400 ml. 

Ai grijă să bei majoritatea lichidelor în prima 
parte a zilei. 
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Pentru a potoli setea, consumați apă din sur-
sele autorizate (apeduct, fântână), sucuri naturale 
(neîndulcite, fără conservanţi şi coloranţi), apă plată 
îmbuteliată, chefir, lapte. 

ETICHETAREA PRODUSELOR 
ALIMENTARE 

Eticheta reprezintă orice material scris, impri-
mat, litografiat sau ilustrat, care conţine informaţiile 
despre produs şi care însoţeşte produsul la vânzare. 
Învaţă să citeşti eticheta cu lista de ingrediente, cu 
valorile nutriţionale şi termenul de valabilitate de pe 
produsele ambalate pentru a face alegerile cele mai 
sănătoase. 

Elementele obligatorii a etichetei: 
• Denumirea produsului. 
• Lista ingredientelor. 
•  Substanţele care provoacă alergii sau into-

leranţă (precum laptele, muştarul, cerealele 
care conţin gluten, ouăle, etc.). 

• Valoarea energetică. 
•  Cantitatea anumitor ingrediente sau catego-

rii de ingrediente. 
• Cantitatea netă de produs alimentar. 
• Data valabilităţii. 
•  Condiţiile speciale de păstrare şi/sau condi-

ţiile de utilizare. 
•  Numele sau denumirea comercială şi adresa 

operatorului sau importatorului. 
•  Ţara de origine sau locul de provenienţă 

pentru anumite tipuri de carne. 

•  Instrucţiuni de utilizare în cazul în care omi-
terea lor ar îngreuna utilizarea corectă a pro-
dusului alimentar. 

• O declaraţie nutriţională. 

Eticheta nutriţională este folosită la pro-du-
sele destinate copiilor. Ea se referă la valoarea ener-
getică a produselor exprimată în kcal/kj, la cantitatea 
de proteine, glucide, lipide exprimate în % la 100 g 
produs; valoarea biologică a produselor raportată la 
100 g produs. 

Pe etichetă se găseşte şi codul de bare, sub cod 
sunt 13 cifre: 

•  primele două cifre reprezintă ţara de prove-
nienţă (exemplu: România 59); 

•  următoarele cinci cifre reprezin– tă furnizo-
rul; 

•  următoarele cinci cifre reprezin-tă producă-
torul; 

• ultima cifră reprezintă cifra de control. 

Eticheta nu trebuie să aibă ştersături, înlocuiri 
de cuvinte sau adaosuri. 

SĂNĂTATEA ŞI ALIMENTAŢIA 

Influenţa hranei asupra tractului 
gastrointestinal 

•  Se reţin puţin timp în stomac laptele şi pro-
dusele lactate, oul fi ert moale, legumele, 
fructele şi altele. 

•  Se reţin în stomac şi se absorb încet grăsi-
mile, carnea prăjită, pâinea, păstăioasele şi 
altele. 

•  Măresc secreţia sucurilor în tractul digestiv 
bulionul (zeama) din carne, peştele, ciuper-
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cile, caşcavalul, condimentele, varza, cas-
traveţii şi altele. 

•  Micşorează secreţia sucului gastric produ-
sele lactate, legumele şi fructele fi erte, car-
nea fi artă, morcovul şi altele. 

•  Au efect purgativ (provoacă diaree) prunele, 
uleiurile vegetale, sucurile reci de legume, 
sucurile dulci, chefi rul proaspăt, apa minerală 
rece, legumele şi fructele, pâinea neagră etc. 

Au efect constipant bucatele fierbinţi, chiselul, 
terciurile de orez şi de griş, făinoasele, chefirul mai 
acru, ceaiul tare, cacaua, cafeaua, ciocolata şi altele. 

Nu cumpăraţi carnea şi peştele care nu au fost 
supuse controlului de către medicul veterinar.

Stimularea peristaltismului în scopul evitării 
constipaţiei se realizează prin: 

•  Consumul de alimente care conţin celuloză 
şi alte fi bre vegetale, cum ar fi  legumele, 
zarzavaturile, fruc-tele şi cerealele. 

• Consumul de tărâţe. 
•  Reducerea tuturor alimentelor care produc 

constipaţie: grăsimi, orez, brânză, fasole etc. 
•  Renunţarea la prânzurile copioase, care duc 

la constipaţie prin indigestie. 
•  Renunţarea la somnul de după alimentaţie. 
•  Consumul sufi cient de lichide previne con-

stipaţia. 
• Practicarea sportului. 

Unele probleme de sănătate la declanşarea cărora contribuie factorul alimentar

Deficienţe în raţie Stări morbide Exces în raţie
? Potasiu, calciu Hipertensiune arterială Sodiu, alcool, ? lipide 
Fluor Carie dentară Zahăr 

Iod Retard mental, 
guşă endemică Nitraţi 

? Acizi graşi polinesaturaţi Cancer mamar Acizi graşi saturaţi 
 Hepatita cronică, ciroza hepatică Alcool 
? Vitamina C Cancer al stomacului ? Sare de bucătărie 
Fibre alimentare Calculi biliari Obezitate (lipide, glucide, alcool) 
 Diabet Obezitate (lipide, glucide, alcool) 
Lichide consumate Calculi urinari Oxalaţi, grad sporit al mineralizării apei potabile 

? Fibre alimentare Cancer al colonului, 
Cancer rectal Lipide, carne 

? Calciu, ? fluor Osteoporoză  
 Artrite Obezitate (lipide, carne) 
 Gută Carne 
Fier, acid folic Anemie Nitraţi 
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Nu cumpăraţi lapte la piaţă sau la persoane 
necunoscute. 

Caria dentară 

•  Limitarea produselor cu conţinut mare de 
zahăr rafi nat (dulciurile, băuturile îndulcite 
şi altele). 

•  Consumul de fructe ca substituent al zahă-
rului rafi nat. 

Bolile tractului gastrointestinal (gastrita, ul-
cerul gastric, enterita, colita). 

•  Respectarea celor trei mese principale şi a 
două gustări între ele. 

•  Evitarea abuzului de bucate picante (ardei 
iute, muştar, hrean şi altele). 

Aparat de măsurat tensiunea arterială 
Ponderea factorilor alimentari în dezvoltarea 

bolilor care provoacă mortalitatea majorităţii popu-
laţiei din Republica Moldova (bolile cardiovasculare, 

cancerul, ciroza ficatului, diabetul zaharat) este foarte 
mare. La fel şi sănătatea populaţiei este afectată de 
unele boli (obezitatea, caria dentară, bolile gastroin-
testinale) care apar ca urmare a dereglării regimului 
alimentar şi a dietei. 

Mai jos vă sunt propuse unele recomandări re-
feritor la dieta şi regimul alimentar, care au ca scop 
prevenirea sau îndepărtarea apariţiei acestor afecţiuni. 

Bolile cardiovasculare (infarctul miocardic, 
accidentul vascular cerebral). 

•  Limitarea aportului de colesterol în organism 
prin substituirea cărnii roşii (de porc, bovine, 
oaie) cu consumul de carne albă (de pui, cur-
can), de peşte, de produse lactate degresate. 
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Hipertensiunea arterială 

 Limitarea produselor alimentare cu conţinut 
mare de sare de bucătărie. 
 Nu se recomandă să se săreze hrana în timpul 
preparării. 

Cancerul de colon 

 Consumul moderat de produse alimentare grase 
de origine animală. 
 Dieta bogată în legume şi fructe. 

Ciroza ficatului 

 Limitarea consumului de băuturi alcoolice, a 
produselor cu conţinut mare de grăsimi. 
 Prepararea hranei prin tehnologii culinare sănă-
toase (fierbere, înăbuşire, coacere). 

Diabetul zaharat 

•  Limitarea carbohidraţilor rapid asimilaţi în 
organism (produsele bogate în zahăr rafi nat: 
bomboane, tort, ciocolată, gem, băuturile 
îndulcite şi altele). 

•  Consumul de carbohidraţi compuşi cu con-
ţinut mare în amidon (cereale, leguminoase, 
cartofi ). 

Obezitatea 

•  Hrana să fi e preponderent de origine vege-
tală. 

•  Aportul moderat de grăsimi în organism, al 
produselor de patiserie şi panifi caţie. 

•  Consumul de produse cu indicele caloric 
mic (legume şi fructe). 

Nu consumaţi conserve cu capacul bombat sau 
cu termenul de valabilitate expirat. 

PROFILAXIA MALADIILOR 
TRANSMISIBILE PRIN APĂ 

•  Utilizaţi pentru băut şi gătit apa provenită 
din surse autorizate — apeduct, fântână, iz-
voare. 

•  Ideal este aprovizionarea cu apă potabilă 
prin reţeaua de conducte de la sursa centrală. 

•  În absenţa unor surse sigure de apă sau în 
caz de lipsă de informaţii privind calitatea 
apei, utilizaţi pentru alimentare apa îmbute-
liată, preferabil plată. 

•  Se interzice categoric de a bea apă din râuri, 
lacuri, sisteme de irigare etc. 

•  În lipsa unei surse de apă potabilă, pentru 
prevenirea bolilor infecţioase cu transmitere 
hidrică, este necesar fi erberea apei înainte 
de a fi  consumată, chiar dacă e limpede şi 
nu pare a fi  contaminată. 

•  Vasele în care se transportă sau se păstrează 
apa, vor fi  curate şi acoperite. Apa se ia din 
vase cu o cană curată. Nu se bagă mâna în 
vasul cu apă şi nu se bea apa direct din reci-
pient. 

•  Întotdeauna spălaţi-vă mâinile cu săpun îna-
inte de a mânca, după folosirea toaletei şi 
în toate cazurile când mâinile sunt murdare. 

•  În caz de vărsături, dureri de stomac şi dia-
ree, adresaţi-vă imediat medicului de familie. 

Reţine! 
Pentru siguranţă şi îmbunătăţirea calităţii apei 

se utilizează filtre pentru purificare şi tratare. 

Când pleci la şcoală, să ai cu tine o sticluţă cu 
apă (este strict de utilizare personală). 

PRINCIPIILE ALIMENTAŢIEI 
SĂNĂTOASE 

Un regim alimentar bazat pe următoarele prin-
cipii poate ajuta la păstrarea sănătăţii şi poate chiar 
îmbunătăţi starea sănătăţii. Acestea sunt: 

• Alimentaţia cu alimente variate. 
• Menţinerea greutăţii în limitele sănătoase. 
•  Alegerea unui regim alimentar redus în gră-

simi şi colesterol. 
•  Alegerea unui regim alimentar cu multe le-

gume, fructe şi produse cerealiere. 
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•  Folosirea moderată a produselor zaharoase 
şi a sării de bucătărie. 

•  Excluderea băuturilor alcoolice pentru copii 
(adulţilor li se recomandă în cantităţi mode-
rate). 

•  Mesele trebuie servite conform unui regim 
fi ziologic stabil, minimum de 4-5 ori pe zi. 

•  Se recomandă ca temperatura mâncă-rurilor 
calde să fi e între 50-60°C, iar temperatura 
celor reci nu mai joasă de 10-18°C. 

Urmaţi sfaturile: 

•  Nu săriţi peste micul dejun! Alimentaţia să-
nătoasă dimineaţa asigură necesarul energe-
tic pentru munca din prima parte a zilei. 

•  Hidrataţi-vă cu apă naturală plată, ceai, su-
curi naturale. Băuturile necarbogazoase asi-
gură buna funcţionare a rinichilor şi „amă-
gesc“ foamea. 

•  Consumaţi carne slabă (de pasăre, peşte)! 
Muşchiul sau pulpa de porc şi de vită con-
ţin multă grăsime „ascunsă“, chiar dacă par 
slabe. 

•  Consumaţi alimente vii: legume şi fructe 
proaspete. Nu ezitaţi să vă alimentaţi orga-
nismul cu principalele surse de vita-mine, 
care au un conţinut scăzut de calorii. 

•  Feriţi-vă de fast-food, de produse de pa-
tiserie şi dulciuri! Deşi sunt atractive şi 
gustoase, aceste produse sunt adevărate 
„bombe“ calorice. 

•  Mâncaţi diversifi cat! Nu vă sfi iţi să înlocuiţi 
o mâncare cu alta, repetarea creează plicti-
seală şi abandon. 

•  Faceţi în aşa fel încât ultima masă a zilei să 
fi e cu cel puţin 1,5-2 ore înainte de culcare! 

•  Nu vă ridicaţi de la masă cu stomacul plin! 
Dacă v-aţi săturat la una din mesele zilei în-
seamnă că deja aţi mâncat prea mult! Lu-
aţi 4-5 mese pe zi, cu cantitate mică de ali-
mente, pentru a reduce treptat dimensiunile 
stomacului şi a nu lăsa să se depună „surplu-
suri“ de calorii. 
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PIRAMIDA ALIMENTARĂ 

Activitatea fizică. Cel puţin 60 de minute de 
activităţi fizice zilnic, de la un nivel moderat până la 
unul intensiv. 

Lichidele – apa, sucul, felul întâi – ciorbe, borş 
etc. se consumă la necesitate (vara mai mult, iarna mai 
puţin) şi în dependenţă de masa corporală, volumul de 
lucru fizic efectuat. Un adult va consuma zilnic apro-
ximativ 1,5-2,0 litri de lichide (apă, băuturi, bucate 
lichide, legume şi fructe bogate în apă). 

Legumele sunt sursă valoroasă pentru orga-
nism de substanţe minerale, vitamine şi fibre vege-
tale. Furnizează o bună cantitate de lichid. Este bine 
să mâncăm legume în fiecare zi, între 4 şi 6 porţii 
(1 porţie = 1 cană de legume crude, ½ cană de legume 
crude tocate). Pentru consum se aleg legume proas-
pete, neofilite, nezbârcite. Consumând zilnic o salată 
de legume ne asigurăm porţia zilnică necesară. 

Fructele sunt o sursă importantă pentru orga-
nism de glucide (zaharuri sau îndulcitori naturali), vi-
tamine şi fibre vegetale. Furnizează o bună cantitate 

de lichid. Este bine să consumăm zilnic 2-4 porţii de 
fructe (1 porţie = 1 fruct proaspăt de mărime mijlocie, 
½ cană de fructe din compot). 

Cerealele. Cerealele sunt bogate în hidraţi de 
carbon (amidon), substanţe proteice, fibre vegetale, 
grăsimi, substanţe minerale, vitamine etc., care sunt 
de neînlocuit în hrana omului. Cerealele se folosesc 
pentru prepararea crupelor, pâinii, pastelor făinoase 
etc. Se consumă sub formă de terciuri (pentru a fi atră-
gătoare se servesc cu sosuri), produse de panificaţie, 
paste făinoase, fulgi etc. Este bine să mâncăm zilnic 
între 5 şi 9 porţii de cereale (1 porţie = 1 felie de pâine 
integrală, ½ cană de cereale integrale fierte, ½ cană de 
paste făinoase fierte). 

Carnea, peştele, lactatele, ouăle. Sunt surse 
importante pentru organism de proteine de origine 
animalieră, grăsimi. Se consumă în cantităţi mici – 
2-3 porţii/zi. 1 porţie = 100 g brânză de vaci; 30 g 
caşcaval; 200 ml lapte; 30 g somon; 30 g piept de pui; 
30 g carne de vită; 1 ou de găină. 

PIRAMIDA 
ALIMENTARĂ
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Leguminoasele (fasole, mazăre, soia, năut, 
bob, linte etc.) sunt surse extrem de importante de 
proteine, glucide, lipide vegetale (soia) şi fibre vege-
tale pentru organism. O cană de leguminoase gătite 
ne aduce un aport de 12-15 g proteine valoroase la 
norma zilnică de cca 50 g. Consumaţi 3 căni de legu-
minoase pe săptămână (1 porţie = ½ cană de legumi-
noase fierte). 

Grăsimile vegetale se consumă în cantităţi 
foarte mici – 5-6 linguriţe/zi (1 linguriţă = 9 g, o por-
ţie de oleaginoase (nuci, alune) = 30 g (¼ cană). 

Dulciurile – se evită consu-mul de produse ali-
mentare cu conţinut mare de zahăr rafinat. Consumaţi 
zilnic, înainte de masă, 1-2 linguriţe de miere de albine. 

E preferabil de a consuma legume şi fructe 
crude. 

Pentru consum trebuie alese fructele sănă-
toase, fără pete, nezbârcite.

RAŢIA ALIMENTARĂ ZILNICĂ a unui 
individ sănătos depinde de numeroşi factori: vârstă, 
sex, profesie, zonă climatică, sezon, tradiţii naţionale, 
resurse financiare etc. Ea se alcătuieşte pe baza prin-
cipiilor alimentaţiei sănătoase, a valorii nutritive a 
produselor alimentare şi reiese din propria experienţă. 

•  Hrana e de dorit să fi e preponderent de ori-
gine vegetală (legume, fructe, pomuşoare, 
cereale, păstăioase, nuci, seminţe etc.). 

•  Ca sursă principală de proteine, în hrană se 
recomandă: păstăioasele (soia, fasolea, ma-
zărea, năutul, bobul etc.), cerealele (pâine, 
paste făinoase, crupe etc.), carnea (de pui, 
curcan, iepure, miel, viţel, vânat), albuşul de 
ou de găină, peştele, produsele lactate de-
gresate. Se limitează proteinele animaliere, 
în loc de carne roşie (de porc, bovine, oi) 
se recomandă de consumat carnea albă (de 
pasăre), peştele. 

•  Ca sursă principală de lipide (grăsimi) în 
hrană se recomandă lipidele vegetale (uleiu-
rile de fl oarea-soarelui, porumb, soia, olive 
etc.), nucile şi seminţele de fl oarea-soarelui 
şi dovleac. Se limitează produsele animali-
ere grase (carnea roşie, slănina, untul, smân-
tâna, fi catul, ouăle şi altele). 

•  Ca sursă principală de glucide (carbohi-
draţi) se recomandă produsele alimentare 
bogate în amidon (cerealele, păstăioasele, 
produsele de panifi caţie, cartofi i şi altele). 

•  De inclus în raţia alimentară cât mai multe 
legume şi fructe proaspete, ca sursă impor-
tantă de vitamine, apă, săruri minerale şi fi -
bre vegetale. În timpul verii şi toamnei, când 
consumăm multe legume şi fructe proas-
pete, în organism se formează o rezervă 
de vitamine pe un termen de 1,5-2 ani. La 
prelucrarea termică şi păstrarea îndelungată, 
vitaminele din legume şi fructe se distrug. 

•  Ca sursă de fi bre vegetale servesc legumele, 
fructele, bacele, cerealele şi păstăioasele. 
Consumul de alimente cu fi bră vegetală este 
important pentru o bună funcţionare a intes-
tinelor, are un efect anticancerigen. 

•  Surse de săruri minerale sunt apa potabilă 
şi hrana. 



55

Educație pentru sănătate

•  Bucatele trebuie să fi e uşor asimilabile, 
să aibă anumite temperaturi; să stimuleze 
pofta de mâncare prin forma, gustul şi mi-
rosul apetisant şi să rezulte cu senzaţia de 
saţietate; să corespundă vârstei, activităţii, 
climatului, deprinderilor habituale. 

Legumele, zarzavaturile şi fructele se vor con-
suma zilnic. 

REGIMUL ALIMENTAR 

•  Pentru o viaţă sănătoasă este necesar de a 
respecta cele trei mese principale: micul de-
jun, prânzul şi cina şi între ele câte o gustare. 

•  Nu sări peste micul dejun. Ai grijă ca dimi-
neaţa să iei masa nu mai târziu de 1-1,5 ore 
după ce te-ai trezit. 

•  Pauza dintre mese să nu depăşească 3-3,5 
ore, iar ultima masă se recomandă nu mai 
târziu decât cu 1,5-2 ore înainte de somn. 

•  Pentru micul dejun şi cină se acordă 15-20 
min., pentru prânz – 20-30 min. De regulă, 
toată familia se adună la cină şi din acest 
motiv cina poate dura cel mai mult timp. 

•  Dieta e necesar să includă alimente din toate 
grupele de produse: legume şi fructe, cere-
ale – zilnic; carne, peşte, ouă, lactate şi legu-
minoase – de 2-3 ori pe săptămână (pentru 
copii carnea şi lactatele – zilnic). 

•  E preferabil ca cel mai copios (voluminos) 
să fi e prânzul, apoi dejunul şi cina. Pentru 
gustări se planifi că ceva mai modest. Dar 
pot exista şi alte variante. 

•  Ordinea servirii bucatelor este următoarea: 
întâi aperitivul, apoi felul întâi şi doi, şi, la 
sfârşit, este desertul. Dar asta mai depinde 
de tradiţiile din familie şi cele naţionale. 

•  Bucatele trebuie să fi e consumate în ziua 
când s-au preparat. 

•  Temperatura optimă de consum a bucatelor 
calde să fi e între 50-60°C, iar temperatura 
celor reci nu mai joasă de 10-18°C. 

•  Mai bine potoleşte setea apa cu temperatura 
de 7-15o C. 

•  Hrana se mestecă minuţios cu gura închisă, 
apoi se înghite. 

•  E preferabil de a nu purta discuţii aprinse în 
timpul mesei. 

•  Primirea mesei se face într-o atmosferă li-
niştită, fără nervozitate. 

•  Fiecare membru al familiei îşi pune în talger 
(farfurie) cantitatea de hrană considerată de 
el optimală. 
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•  Sunt unele produse incompatibile, care pot 
deregla peristaltica intestinului (combinaţia 
prune cu lapte poate provoca diareea). 

•  Eliberarea maselor fecale – defecaţia să fi e 
zilnică şi de dorit la aceeaşi oră. 

Încercaţi să mâncaţi toate legumele şi fructele 
de sezon. 

SAŢIETATEA ŞI FOAMEA 

•  Cantitatea şi frecvenţa meselor este reglată 
de către simţul de foame şi saţietate. Dar foa-
mea are „ochi de lup“ şi deseori ne tragem în 
farfurie mai mult decât necesită organismul. 

•  Apariţia saţietăţii întârzie şi de aceea e nece-
sar să ne ridicăm de la masă când simţul de 
foame nu a dispărut complet. În principiu, 
ar trebui să mănânci până te simţi sătul în 
proporţie de 80%. Senzaţia de saţietate se 
transmite creierului abia după 20 min. de la 
începutul mâncării. 

•  Ca să apară simţul saţietăţii, e necesar ca în 
stomac la fi ecare masă să ajungă un volum 
oarecare de hrană. Asta se obţine prin con-
sumul de produse puţin calorice – legume şi 
fructe, care sunt incluse la mesele principale 
ale zilei. 

•  Măresc pofta de mâncare bucatele picante, 
condimentele, murăturile, cele cu un exte-
rior atrăgător, miros şi gust plăcut. 

•  Pentru a combate pe parcursul zilei senzația 
de foame se mănâncă ceva puţin caloric (un 
fruct, o legumă). 

Reţine! 

•  Nu te grăbi, mestecă bine hrana şi savu-
rează ceea ce mănânci. 

•  Cei ce mănâncă repede, mănâncă mai mult 
fi indcă senzaţia de saţietate vine mai târziu. 

•  Când mâncăm din farfurii mari, mâncăm 
mai mult; când mâncăm din farfurii mici, 
mâncăm mai puţin. 

•  Când luăm masa cu mai multe persoane, 
vom mânca mai mult. În aşa situaţii fi i ul-
timul care începe şi primul care termină de 
mâncat. 

•  Puneţi în farfurie o singură dată şi nu cere 
adaos. 

•  Apa băută umple stomacul, ca urmare vei 
mânca mai puţin şi mai repede va dispare 
senzaţia de foame. 

Senzaţia falsă de foame poate fi declanşată de 
un dezechilibru nutriţional (masa a fost copioasă dar 
săracă în fibre, proteine); de o stare emoţională (stres, 
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frică etc.); ca urmare a oboselii (nu ai reuşit să dormi 
cele 7-8 ore pentru adult şi 9 ore recomandate pentru 
elev); din cauza unei hidratări insuficiente. 

Treceţi peste unele bariere şi renunţaţi la: 
•  Alimentele rafi nate, înalt procesate, bogate, 

în special, în zaharuri rafi nate, grăsimi hidro-
genate, aditivi (E-uri), sare, arome artifi ciale, 
coloranţi, conservanţi, îndulcitori artifi ciali. 

•  Alimentele afumate, prăjite şi gătite la gră-
tar. Gătiţi bucatele prin fi erbere, înnăbușire 
sau coacere. 

• Diete monotone. 
• Sedentarism. 
• Hidrataţi-vă cu apă plată. 
•  Consumaţi alimente vii: legume, fructe 

proaspete. 

Daţi prioritate fructelor autohtone în defavoa-
rea celor de import. 

DIETA ZILNICĂ 

Dieta se alcătuieşte conform Piramidei alimen-
tare individuale (vezi pag. 25, 26) şi cerinţelor sta-
bilite în alcătuirea dietei (vezi pag. 27). Din motiv 
că unele produse alimentare se recomandă zilnic (le-
gume, fructe şi cereale) ele vor fi în listă permanent, 
altele, ca regulă, de 2-3 ori pe săptămână (carnea, peş-
tele, ouăle, lactatele şi leguminoasele). Pentru copii 
carnea şi lactatele se recomandă zilnic în consum. 

La alcătuirea dietei: 
•  Se ia în considerare preferinţele membrilor 

familiei. 
•  Se includ toate grupele de produse alimen-

tare care sunt la sezon, de preferinţă cele 
autohtone. 

•  Bucatele să fi e diversifi cate (să nu se repete 
pe parcursul unei săptămâni). 

•  Bucatele să fi e apetisante la vedere, miros şi 
gust. Să atragă prin varietatea de culori. 

•  Bucatele să conţină o cantitate redusă de gră-
simi, îndeosebi grăsimi animale, de zahăr şi 
sare. Hrana, la prepararea ei, nu se sărează 
(când se serveşte, se pune solniţa pe masă). 

•  Se recomandă tehnologiile culinare sănă-
toase de preparare a bucatelor: prin fi erbere, 
înnăbuşire, coacere. 

•  Se includ bucate de diferită consistenţă, in-
clusiv cele lichide şi diferite băuturi. 

•  Terciurile de cereale (crupe etc.) să fi e 
preparate cu diferite sosuri şi ingrediente 
(fructe, legume, nuci, arahide etc.), care le 
vor face mai apetisante. 

•  Hrana va avea un volum sufi cient, din con-
tul legumelor şi fructelor, pentru a provoca 
senzaţia de saţietate. 

Optează pentru legumele şi fructele ecologic 
pure. 
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MESELE PRINCIPALE VOR INCLUDE 
(exemplu): 

Micul dejun se ia între ora 7.15-7.30. Poate 
conţine: terciuri din cereale (ovăz, porumb, hrişcă 
etc.), lactate, legume/fructe, ou fiert şi altele. 

Gustarea (mâncarea la pachet) e re-comandată 
în pauze după lecţia a II-III-a (vezi pag. 37). 

Prânzul este potrivit în jurul orei 14.00. Poate 
conţine: supă/ciorbă, piure din cartofi, salată de le-
gume cu carne albă (de pui), pâine, fructe şi altele. 

Gustarea se ia la ora 16.00-16.30. Poate con-
ţine: suc, chişleag (chefir, iaurt), chiflă şi altele. 

Cina se ia în jurul orei 19.00. Poate conţine 
terciuri din cereale, mămăligă, fasole fierte, legume/
fructe şi altele. 

Ştiaţi că: 
Volumul raţiei (ml) la vârsta de 1-3 ani este 

de 1000-1400; la 3-6 ani – 1700-2100; la 7-10 ani 
– 2100-2300; la 11-13 ani, băieţi şi 14-17 ani, fete – 
2400-2700, la 14-17 ani, băieţi – 2500-2700 ml. 
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Reţine! 
•  Micul dejun se ia timp de 15-20 minute, iar 

prânzul – 30 minute. 
•  Începe ziua cu un mic dejun sănătos. Nu 

sări peste micul dejun. 
•  Dacă dimineaţa nu reuşeşti sub nicio formă 

să ei micul dejun, impune-te să te trezeşti cu 
15-20 min mai devreme, ca să ai timp pen-
tru masa de dimineaţă. 

•  Mâncarea prea fi erbinte sau prea rece este 
dăunătoare organismului. Şi una şi cealaltă 
pot provoca îmbolnăvirea tractului digestiv. 
Se recomandă ca temperatura mâncărurilor 
gătite, calde, să fi e între 50-60°C, iar tempe-
ratura celor reci nu mai joasă de 10-18°C. 

•  În mod obligatoriu, înainte de masă se spală 
mâinile şi, după masă, dinții. 
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disciplinare. Revista apare trimestrial, în octombrie, 
ianuarie, aprilie şi iulie, atât în formă tipărită, cât şi 
digitală, pe site-ul www.medicinascolara.ro

Articolele vor fi  trimise (sub formă de docu-
mente ataşate) pe adresa de mail: redactiarmsu@
gmail.com

Recomandări pentru autori
Manuscrisul trebuie să respecte prevederile 

Comitetului Internaţional al Editurilor Revistelor Me-
dicale (http:// www.icmje.org).

Redactarea va fi  realizată în format A4, font Ti-
mes New Roman, mărime 11 pt; redactarea se va face 
pe pagina întreagă, cu diacritice, la 1 rând.

Prima pagină va cuprinde titlul articolului (în 
limba română şi limba engleză), numele şi prenumele 
autorilor, locul de muncă al acestora, precizarea auto-
rului cu care se va purta corespondenţa şi adresa pen-
tru corespondenţă;

Rezumatul va fi  redactat în limba română şi în 
limba engleză şi nu va depăşi pentru fi ecare din forme 
250 de cuvinte (NU este necesar la punctele de ve-
dere). Pentru articolele originale este necesar un re-
zumat structurat (Premize ‒ Background, Obiective 
‒ Aims, Metode ‒ Methods, Rezultate ‒ Results, Con-
cluzii ‒ Conclusions).

Se vor preciza după fi ecare rezumat cel mult 
5 cuvinte cheie (în limba română şi limba engleză), 
privind conţinutul.

Textul manuscrisului nu va depăşi 6 pagini şi 
va urmări în general următoarea schemă: introducere/
premize, obiectivele studiului, material şi metodă, re-
zultate, discuţii, concluzii.

Figurile şi tabelele vor fi  prezentate pe coli 
separate, numerotate în ordinea apariţiei în text [în 
acesta precizându-se între paranteze locul în care se 
face referinţă la ele (ex: Fig 3)] şi vor fi  însoţite de 
titlu şi legendă.

Bibliografi a va fi  prezentată pe coli separate, 
numerotată în ordinea apariţiei în text şi cuprinzând 
pentru articole: numele tuturor autorilor şi iniţialele 
prenumelui. anul apariţiei (în paranteză). titlul artico-
lului în limba originală. titlul revistei în prescurtare 
internaţională (caractere italice). numărul volumului, 
paginile. Fiecare articol va trebui să se bazeze pe un 
minimum de 15 şi un maximum de 100 referinţe bibli-
ografi ce, în majoritate articole nu mai vechi de 10 ani. 

Exemple de prezentare a bibliografi ei: 
1. Matson JL, Turygin NC, Beighley J, Matson 

ML. Status of single-case research designs for evi-
dence-based practice. Research in Autism Spectrum 
Disorders 2012; 6: 931-938

2. Woodard C, Groden J, Goodwin M, 
Shanower C, Bianco J. The Treatment of the Behavi-
oral Sequelae of Autism with Dextromethorphan: A 
Case Report. Journal of Autism and Developmental 
Disorders 2005;35(4): 515-518

1. Riley-Tillman T C, & Burns M K. Evalua-
ting educational interventions. Single case design for 
measuring response to intervention. New-York: The 
Guilford Press 2009

Responsabilitatea autorilor

Autorii sunt singurii responsabili pentru origi-
nalitatea conţinutului materialelor trimise (orice acu-
zaţie de plagiat se adresează autorilor şi nu implică 
răspunderea editorilor). Materialele trimise trebuie să 
nu fi  fost publicate sau trimise spre publicare în alte 
reviste sau publicaţii.

Procesul de recenzare (peer-review)

Într-o primă etapă toate materialele sunt remise 
redactorilor-şefi  adjuncţi, pentru ca textele să cores-
pundă ca fond şi formă de prezentare cerinţelor revistei. 

GENERALITĂŢI DESPRE REVISTĂ 
ŞI RECOMANDĂRI PENTRU AUTORI
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Articole științifice 

După această etapă, materialele vor fi  expediate 
către 2 referenţi, din corpul de referenţi ştiinţifi ci ai 
revistei. Aceştia evaluează articolul conform proce-
durii de evaluare şi acordă un punctaj fi ecărui articol, 
conform grilei unice de evaluare.

În urma observaţiilor primite din partea refe-
renţilor, redacţia comunică observaţiile autorilor în 
vederea corectării acestora şi încadrării în cerinţele de 
publicare impuse de revistă. Acest proces (de la pri-
mirea articolului până la transmiterea observaţiilor) 
durează aproximativ 3 săptămâni. Cu această ocazie 
se comunică autorului dacă articolul a fost acceptat 
spre publicare în forma iniţiala, dacă sunt necesare 
modifi cări sau dacă articolul a fost respins. 

Lucrările care întrunesc punctajul pentru publi-
care vor apărea în revistă în ordinea înscrierii pe lista 
de publicare.

Lucrările care întrunesc un punctaj mai mic şi 
pot fi  publicate doar după efectuarea unor modifi cări 

de către autori sunt returnate autorilor însoţite de re-
comandările referenţilor ştiinţifi ci şi vor fi  reevaluate 
după efectuarea modifi cărilor. 

Lucrările care nu întrunesc criteriile ştiinţifi ce 
minime vor fi  respinse.

Abonamente

Abonamentul la Revista de Medicină Şcolară 
şi Universitară este creditat pentru anul 2019, de 
OAMGMAMR, cu 5 credite.

Costul unui abonament pentru anul 2019 este 
de 50 lei/an şi poate fi  achitat prin ordin de plată sau 
transfer bancar în contul Societăţii Medicilor din Co-
lectivităţile de Copii şi Tineri, IBAN RO85 BTRL 
RONC RT00 W212 8103, deschis la Banca Transil-
vania Cluj.

Adresa pe care trebuie trimisă revista va fi  co-
municată ulterior pe adresa de mail redactiarmsu@
gmail.com



www.medicinascolara.ro
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