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CALCULATORUL ANCHETEI ALIMENTARE, 
INSTRUMENT DE LUCRU UTIL ÎN CABINETELE 

MEDICALE DIN GRĂDINIȚE
Dr. Ionescu Elena Teodora,

School Medical Offi ce, Constanța

Rezumat

OBIECTIVE: Calculatorul anchetei alimentare 
a fost proiectat și realizat din necesitatea practică de 
a centraliza și interpreta cât mai rapid, efi cient, corect 
și unitar datele privind cantitățile de alimente consu-
mate în medie pe zi de copiii din grădinițele cu pro-
gram prelungit cu bucătărie proprie.

METODĂ: Calculatorul Anchetei Alimentare 
este un program în Excel 2010 ce cuprinde o bază de 
date cu caracteristicile produselor alimentare (calorii, 
proteine, glucide, lipide, etc),10 foi de lucru zilnice 
și o concluzie statistică a datelor înregistrate în toate 
cele zece zile de anchetă.

REZULTATE ȘI DISCUȚII: Sunt calculate 
rapid: numărul de calorii per copil pe zi, proteinele, 
glucidele și lipidele conținute de cantitatea de aliment 
folosită la prepararea hranei din ziua respectivă. Sunt 
centralizate la fi nal toate aceste date, furnizând in-
formații despre rațiile medii /copil pe 10 zile și sunt 
comparate cu necesarul estimativ zilnic prevăzut în 
tabelele din legislația în vigoare.

CONCLUZII: O analiză zilnică corectă și ra-
pidă a caracteristicilor cantitative și calitative ale ali-
mentelor utilizate în prepararea hranei din cantinele 
grădinițelor cu program prelungit, duce la asigurarea 
unei alimentatii echilibrate în rândul preșcolarilor

CUVINTE CHEIE: ancheta alimentară, cal-
culator, grădinițe

THE FOOD INVESTIGATION CALCULATOR, 
A USEFUL TOOL IN MEDICINE OFFICES 

FROM KINDERGARTENS

Abstract

OBJECTIVES: The Food Investigation Calcu-
lator was created due to the practical necessity to cen-
tralize and to interpret fast, effi cient, correct and uni-
tary the data showing the quantities of food consumed 
on average per day by the kids from kindergartens 
with an extended program with their own canteens.

METHODE: The Food Investigation Calcula-
tor is an Excel 2010 program that includes a data base 
with that characteristics of the food products (prote-

ins, carbohydrates, calories and lipids), 10 daily wor-
ksheets and a statistic conclusion of the data registe-
red in the in all 10 days of investigation.

RESULTS: It calculates the number of calories 
per child per day, the proteins, the carbohydrates and 
the lipids contained by the quantity of nourishment 
used to prepare food in that particular day. In the end, 
it centralizes all this data, giving information about 
the average ratios per child for 10 days and compares 
them to the estimated daily requirement provided in 
the tables of the legislation in force.
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CONCLUSIONS: A correct and fast daily 
analysis of the quantitative and qualitative characte-
ristics of the ingredients used in the preparation of 
food in the canteens of the kindergartens with exten-
ded program, leads to the remedy of the deviations in 

due time and to ensure a balanced diet among presc-
hoolers. 

KEY WORDS: food investigation, calculator, 
kindergartens

Introducere

Asigurarea unei alimentații echilibrate a copii-
lor în unitățile de învățământ este un deziderat major, 
pentru îndeplinirea căruia este necesară o bună cola-
borare între conducerile unităților de învățământ și 
cabinetul medical din grădinițe. Este important să se 
realizeze un meniu adaptat calitativ și cantitativ nevo-
ilor de creștere și dezvoltare ale copiilor.

Analiza cantitativă a alimentației asigurate co-
piilor în grădinițe se realizează prin efectuarea anche-
tei alimentare, inclusă în atribuțiile cadrelor medicale 
școlare și reglementată de următorele acte legislative 
[1,2] în vigoare:

• Ordin - nr. 1563/2008 emis de Ministerul 
Sănătății pentru aprobarea Listei alimentelor nere-
comandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor 
care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru co-
pii şi adolescenţi.

• Ordinul Comun - nr.1668/ 5298/2011 emis 
de Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului și Ministerului Săn ătăţii – pentru aprobarea 
Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a 
preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de 
stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acor-
darea asistenţei medicale gratuite şi pentru promova-
rea unui stil de viaţă sănătos.

Astfel, în Ordin M.S.-nr. 1563/2008, anexa 4, 
art. 1 se precizează: “Pentru aprecierea cantităţilor de 
alimente consumate în medie pe zi de un copil, se va 
realiza un calcul pe baza foilor de alimente scoase din 
magazie zilnic, pe o perioadă de 10 zile lucrătoare 
(în două săptămâni consecutive) în lunile februarie, 
mai şi octombrie. Cantităţile din grupele de alimente 
cumulate pe cele 10 zile se vor împărţi la numărul to-
tal de consumatori din cele 10 zile, obţinându-se raţia 
medie pe copil, care se va compara cu raţiile recoman-
date din tabelul nr. 1 “Necesarul estimativ zilnic al 
diferitelor grupe de alimente pentru alcătuirea dietei 
la copii şi adolescenţi”.

În Ordinul Comun M.E.C.T.S. și M.S.- 
nr.1668/ 5298/2011 se specifi că următoarele:

“I. Atribuţiile medicului şcolar/medicului:
a) Vizează întocmirea meniurilor din grădiniţe 

şi cantine şcolare. 
b) Supraveghează efectuarea anchetelor ali-

mentare periodice pentru verifi carea respectării unei 
alimentaţii sănătoase.”

”II. Atribuţiile asistentului medical: 
a) Participă la întocmirea meniurilor săptămâ-

nale şi la efectuarea periodică a anchetelor privind ali-
mentaţia preşcolarilor şi elevilor;

c) Asistă la scoaterea alimentelor din magazie 
şi controlează calitatea organoleptică a acestora, sem-
nând foaia de alimentaţie privind calitatea alimentelor. 

d) Controlează zilnic proprietăţile organoleptice 
ale alimentelor scoase din magazie şi modul de func-
ţionare a agregatelor frigorifi ce din blocul alimentar.”

Calitatea meniurilor din grădinițele cu program 
prelungit și identifi carea modalităților de optimizare 
a acestor meniuri, în concordanță cu nevoile nutrițio-
nale ale preșcolarilor a fost analizată în studii realizate 
de echipe de profesioniști în Tg Mureș [3,4, 5], propu-
nem în continuare un program informatic de analiză 
cantitativă a meniurilor, care poate fi  realizat în toate 
grădinițele din țară.

Pentru realizarea anchetei alimentare este ne-
voie de următoarele lucruri:10 foi de magazie conse-
cutive din lunile octombrie, februarie și mai (cantită-
țile în kilograme ale alimentelor folosite pentru pre-
pararea hranei), meniul din cele 10 zile și numărul de 
copii prezenți la masă.

În marea majoritate a cabinetelor școlare din țară, 
înregistrarea și prelucrarea acestor date se face folosind 
pixul /creionul, calculul pentru fi ecare aliment scos din 
cămară fi ind mare consumator de timp. Din acest mo-
tiv propun folosirea Calculatorului anchetei alimentare, 
chiar dacă rezistența la schimbare și lipsa dotării cu 
calculatoare/laptop-uri a cabinetelor medicale școlare 
reprezintă piedici justifi cate în folosirea lui.
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Descrierea programului:

Calculatorul Anchetei Alimentare este un pro-
gram în Excel 2010, structurat in 12 foi de lucru(wor-
ksheet-uri):

• Primul sheet denumit:  ”VALORI PRODUSE”, 
cuprinde o bază de date cu 289 de alimente, canti-
tatea netă de produs utilizată la prepararea mâncării, 
conținutul pe 100 gra me de aliment în proteine (ve-
getale,animale,totale), lipide (vegetale ,animale,to-
tale), glucide, fi er, calciu, calorii, grupul de produse 
din care face parte alimentul (ex.lapte și produse din 
lapte,legume,fructe,etc.) și coefi cientul echivalentului 
alimentar al acestuia.

• 10 worksheeturi denumite “FIȘĂ ZILNICĂ”, 
numerotate de la 1 la 10, exact numărul de zile cât 
trebuie efectuată ancheta alimentară.

• Ultimul sheet denumit “ANCHETA ALI-
MENTARĂ GRĂDINIȚĂ” centralizează, pe baza unor 
formule prestabilite și a datelor introduse în fi șele de 
lucru, toate informațiile necesare comparării rezulta-
telor obținute cu rațiile recomandate în lege.

Este important să nu se schimbe numele aces-
tor sheet-uri, deoarece formulele de calcul nu vor mai 
funcționa corect și programul va fi  compromis.

Caracteristicile produselor (proteine, lipide, 
glucide, calorii,etc.) au fost preluate de pe eticheta 
produsului alimentar, din tabelele cu aceste date pu-
blicate în volume de specialitate [6,7], diverse site-uri 
de profi l [8,9]. Pot fi  introduse foarte ușor în tabel alte 
alimente folosite în cantină, completând rândul re-
spectiv sau pot fi  modifi cate datele unui produs, con-
form etichetei producătorului.

Imaginea nr. 1 worksheet-ul ”VALORI PRODUSE”

Fișa zilnică de lucru cuprinde următoarele: 
numele grădiniței, data, meniul zilnic și un tabel. În 
tabel se introduc: numărul de copii prezenți la masă, 
alimentele folosite la prepararea hranei și cantitatea 
lor în kilograme (rândurile din coloanele B și C). De 
mare ajutor sunt dropdown-urile care facilitează se-
lecția rapidă a alimentului ce trebuie introdus. Calcu-
latorul va afi șa cantitatea de proteine, lipide, glucide, 
calorii corespunzătoare fi ecărui aliment, fi ecărui copil 

,dar și pe fi ecare masa (mic dejun,gustări,prânz), pre-
cum și echivalenții alimentari în kilograme corespun-
zători grupului de produs. Sunt 13 grupuri de produse 
(ex.grup 1:lapte și produse din lapte în echivalent 
lapte) [1]. Pentru a putea fi  calculate caloriile pe fi -
ecare masă, în coloana B sunt numerotate și notate 
cu culori diferite rândurile corespunzătoare acestora 
(mic dejun-roșu, gustare ora 10-verde, prânz-galben,-
gustare ora 16-albastru).
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Imaginea nr. 2 “FIȘĂ ZILNICĂ”
În sheetul “ANCHETA ALIMENTARĂ GRĂDI-

NIȚĂ” sunt comparate valorile realizate pe 10 zile cu 
valorile recomandate în legislație [1], sunt interpretate 
aceste valori și sunt calculate abaterile de la medie.
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Imagine nr. 4 Tabel cu interpretarea rezultatelor și abaterile de la medie

Fișele de lucru, precum și concluziile anchetei 
alimentare pot fi  printate și îndosariate după fi ecare 
lună de anchetă (octombrie,februarie și mai). Conclu-
ziile anchetei se comunică directorului de grădiniță, 
astfel încât, dacă sunt neconcordanțe majore acestea 
să poată fi  corectate.

Acest program are avantajul că poate fi  utilizat 
în fi ecare zi, astfel încât, în orice moment, completând 
cele 10 fi șe zilnice de lucru, putem avea o imagine a 
respectării sau nu a cantităților zilnice recomandate 
copiilor ce frecventează grădinița.

Concluzii:

O analiză zilnică corectă și rapidă a caracteris-
ticilor cantitative și calitative ale alimentelor utilizate 
în prepararea mâncării din cantinele grădinițelor cu 
program prelungit, duce la remedierea abaterilor în 
timp util și asigurarea unei alimentatii echilibrate în 
rândul preșcolarilor.

Programul poate fi  descărcat de pe site-ul http://
www.medicinascolara.ro/la secțiunea “Descarcă”.
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