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Răspândirea obezităţii în lume s-a dublat între anii 1980 şi 2014, cu mai 

mult de 20 de milioane de persoane peste 18 ani. Practic, cca. 40% dintre 

adulţii cu vârsta peste 18 ani erau supraponderali şi 13% erau obezi.  

LA NIVEL EUROPEAN, CONFORM EUROSTAT,  

APROXIMATIV 1 ADULT DIN 6 ESTE CONSIDERAT OBEZ.  

Studiul realizat, în perioada 2014-2015, de Asociaţia din România pentru 

Studiul Obezităţii (RASO), bazat  pe un eşantion reprezentativ de adulţi în 

opt centre regionale, a ajuns la concluzia că 21,3% dintre  cei de peste 18 

ani erau obezi şi 31,3% erau supraponderali.  

Estimările din raportul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) 

arată că mai mult de două treimi din populaţia adultă a României 

vor fi ori supraponderali, ori obezi până la sfârşitul anului 2025, în 

creştere de la 66% în 2015. 

Obezitatea este diagnosticată  atunci 

când indicele de masă corporală 

(IMC) este 30 sau mai mare.  

IMC se calculează făcând raportul 

dintre greutate, exprimată în 

kilograme (kg), și înălțime, 

exprimată în metri (m) la pătrat. 

DIAGNOSTICUL OBEZITĂȚII 

„Obezitatea” este definită ca acumularea și depozitarea excesului de  

grăsime corporală, în timp ce „greutatea excesivă” este mai mare decât un 

standard de referință pentru greutate (Ogden & Flegal, 2010).  
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CAUZELE  

OBEZITĂȚII ȘI               

EXCESULUI DE 

GREUTATE  
 

Consumarea regulată a alimentelor 

bogate în calorii (produsele de 

panificație și gustările fast-food) poate 

provoca creșterea greutății copilului.  

Bomboanele și deserturile pot, de 

asemenea, determina creșterea în 

greutate. Din ce în ce mai multe dovezi 

indică faptul că băuturile zaharoase, 

inclusiv sucurile de fructe, sunt 

„vinovate” de obezitatea întâlnită la 

unele persoane. 

Consum crescut de alimente 

bogate în grăsimi                

Copiii care nu fac mișcare au mai 

multe șanse de a crește în greutate, 

deoarece nu ard suficiente calorii.  

Prea mult timp petrecut în activități 

sedentare (statul la televizor, jocurile 

video, utilizarea excesivă a telefonului, 

calculatorului, tabletei) contribuie, de 

asemenea, la această problemă. 

Lipsa activității fizice   

Stresul personal, parental și 

familial pot crește riscul 

unui copil de  a suferi de 

obezitate.  

Unii copii mănâncă în exces 

pentru a face față 

problemelor emoționale, 

precum stresul sau lupta cu 

plictiseala.  

Factori psihologici 
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PREDIABET 

         DIABET  

DE TIP 2 

ACCIDENT 

VASCULAR  

APNEE ÎN  

SOMN  

AFECȚIUNI  

  OSTEO-ARTICULARE 

BOLI DE 

INIMĂ 

    EFECTELE  

 OBEZITĂȚII     

         ASUPRA  

          SĂNĂTĂȚII 

BOLI  

CRONICE  

ALTE PROBLEME LEGATE DE GREUTATE  CARE POT AFECTA  

CALITATEA VIEȚII  

DEPRESIA. În societate există tendința de stigmatizare a persoanelor obeze, 

de a face glume pe seama greutății sau apetitului lor, lucru care, în timp, 

poate deveni factor favorizant al depresiei. 

RUȘINE ȘI VINOVĂȚIE. Persoanele obeze, datorită judecății altora în ceea ce 

privește greutatea, dificultățile de mișcare și  probleme generate de 

obezitate, au puternice sentimente de vinovăție și rușine, fiind predispuse 

la tulburări depresive, adesea ajungând la izolare socială. 

IZOLAREA SOCIALĂ. Este un aspect extrem de important. Persoanele obeze 

evită prietenii, colegii și socializarea formală, iar  uneori mănâncă mai 

mult.  
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Legumele și fructele asigură sursa de 

fibre, vitamine, minerale și apă pentru 

organism (acestea ar trebui să existe 

într-o porție principală la fiecare masă 

servită). 

   Carnea, peștele și ouăle asigură 

necesarul de proteine și fier (încercați să 

alegeți tipuri de carne slabă și limitați 

consumul de grăsimi de origine animală 

sau din carne procesată). 

 Produsele lactate asigură necesarul de 

calciu și proteine pentru organism 

(puteți alege laptele, dar și iaurtul sau 

brânza). 

 Cerealele asigură carbohidrați și  

proteine vegetale, vitamine din grupa 

B (Atenție însă: se vor folosi în special 

cereale integrale). 

NU UITA SĂ BEI APĂ ÎNTRE MESE ȘI EVITĂ CONSUMUL DE  

ALIMENTE FAST-FOOD, ZAHĂR, DULCIURI, BĂUTURI  

ZAHAROASE, SARE, GUSTĂRI SĂRATE 

RECOMANDĂRI NUTRIȚIONALE  
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Un smoothie de fructe preparat în casă este o 

distracție dar și o alternativă la zahăr, cola 

sau alte băuturi carbogazoase.  

Puneți conținutul într-un pahar și decorați-l 

ca o înghețată, cu un strop de scorțișoară.  

Puteți adăuga o felie de portocală sau fructul 

pasiunii pe marginea paharului. Ca să fie și 

mai distractiv, puteți servi conținutul cu un 

pai multicolor. 

O mână de nuci este un stimulent 

sănătos, proteic, care vă va ține copilul 

mulțumit.  

Alegeți întotdeauna varietăți cu conținut 

scăzut de sare deoarece nu este o idee 

bună să obișnuiți copilul cu gusturile 

sărate de la o vârstă fragedă. 

Păstrați  mai tot timpul un fruct în 

bucătărie și lăsați-i pe copii să îl 

porționeze după preferințe (bananele 

sunt o alternativă excelentă de înlocuire 

a ciocolatei în ceea ce privește dulceața). 

Părinţii influenţează mult conduita copiilor în privinţa obiceiurilor 

alimentare. Implicarea părinţilor este foarte importantă, deoarece prin 

atitudinea, percepţiile şi comportamentul lor, ei au o influenţă puternică 

asupra evoluţiei în timp a greutăţii corporale a copiilor. 

ESTE ESENŢIAL CA PĂRINŢII SĂ EVITE HRĂNIREA ÎN EXCES A COPIILOR! 

Iaurtul poate fi considerat o recompensă 

dulce care vine într-o varietate largă de 

arome.  

Unele iaurturi pot conține un strat de 

cereale crocante ce ar putea impulsiona 

interesul copilului dvs. 

Pe timpul verii, puteți îngheța iaurtul, 

prin turnarea amestecului de iaurt în 

forme speciale de înghețare. 

Cuburile de mere și brânză de 

dimensiuni mari sau fulgii de cereale 

pentru micul dejun sunt aperitivele 

perfecte. 

Asigurați copilului o salată de legume 

plină de vitamine. 

Consultați copiii în alegerea legumelor 

și, de ce nu, să vă ajute în porționarea 

acestora. Astfel, îi veți încuraja să 

încerce lucruri noi. 

Page 6 



CORRECT IT! Cursuri internaționale de formare profesională pentru prevenirea obezității și promovarea unui stil de viață sănătos 

Page 7 

Profesorii, la școală, au un rol crucial în sprijinirea părinţilor şi a  

elevilor în privința conştientizării efectelor devastatoare ale  

greutății excesive şi obezităţii.   

ROLUL PROFESORILOR ESTE  DE A-I AJUTA PE COPII SĂ APELEZE LA 

OBICEIURI ALIMENTARE SĂNĂTOASE PRIN CARE SĂ POATĂ STOPA  

EVOLUŢIA ACESTEI BOLI.  

De asemenea, ei pot încuraja copiii 

să  practice exerciții fizice prin integrarea 

unor  mesaje de promovare a sănătății în 

planurile de lecții pe care le concep la 

clasă.  

Copiii și tinerii între 5 și 17 ani ar trebui facă zilnic 

cel puțin 60 de minute de activitate fizică, 

moderată până la intensă. Activitatea fizică peste 

60 de minute pe zi va oferi beneficii suplimentare 

pentru sănătate.  

Majoritatea activităților fizice zilnice trebuie să fie 

aerobice. Activitățile viguroase ca intensitate, 

inclusiv cele care consolidează musculatura și oasele, ar trebui efectuate 

de cel puțin de 3 ori pe săptămână. 

60  
minute/zi 

Avantaje ale activității fizice: 

 Reducerea riscului de a dezvolta dureri de spate sau de genunchi. 

 Menținerea sănătății oaselor, mușchilor, articulațiilor și îmbunătățirea 

rezistenței fizice la persoanele cu afecțiuni cronice. 

 Promovarea bunăstării psihologice, reducerea stresului, anxietății și 

depresiei. 

 Prevenirea sau controlul comportamentelor riscante, în special în 

rândul copiilor și tinerilor: consumul de tutun, alcool sau alte 

substanțe halucinogene, alimentația nesănătoasă sau violența. 
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Rolul asistenților medicali în îngrijirea nutrițională a pacienților variază 

de la promovarea unei alimentații sănătoase până la furnizarea de 

consiliere nutrițională.  

Asistenții medicali  pot discuta cu părinții  următoarele aspecte din viața 

copilului: 

• Ce mănâncă  într-o zi obișnuită copilul dumneavoastră? 

• Câtă activitate fizică face copilul într-o zi obișnuită? 

• Care sunt factorii care credeți că afectează greutatea copilului? 

• Ce diete sau tratamente ați încercat ca să vă ajutați copilul să piardă în 

greutate? 

• Sunteți gata să faceți schimbări în stilul de viață al familiei pentru a vă 

ajuta copilul să piardă în greutate? 

• Ce credeți că ar putea împiedica scăderea în greutate a copilului  

dumneavoastră? 
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Reclamele și mass-media au un efect negativ considerabil asupra 

obiceiurilor alimentare. Televiziunea contribuie major la lipsa activității 

fizice, iar reclamele și alte programe TV (desene animate, competiții 

culinare) încurajează excesul alimentar.  

RECLAMELE INFLUENȚEAZĂ COPIII SĂ FACĂ ALEGERI ALIMENTARE 

NESĂNĂTOASE, ÎNCURAJÂNDU-I SĂ-ȘI PETREACĂ TIMPUL LIBER AVÂND 

GUSTĂRI ÎN FAȚA TELEVIZORULUI. 

Vă oferim, în continuare, câteva strategii individuale și familiale prin 

care puteți reduce influența negativă a mass-media asupra copiilor:  

DEVENIȚI UN EXEMPLU PENTRU COPIII 

DUMNEAVOASTRĂ!  

Copiii își modelează, în general, 

comportamentul după cel observat la 

părinți. Dacă aceștia petrec mult timp în 

fața televizorului, atunci și copiii sunt mai 

predispuși să facă la fel. 

STABILIȚI ORELE DE VIZIONARE! 

Este mult mai ușor să limitați copiilor 

timpul petrecut în fața televizorului 

dacă îl convingeți că   pot urmări 

programele TV doar între anumite 

ore. 

ÎNCURAJAȚI ALTE ACTIVITĂȚI! 

Oferiți copiilor cărți de citit, jocuri de 

societate și/sau echipamente sportive sau 

artistice. 

JUCAȚI-VĂ CU COPIII DUMEAVOASTRĂ!  

Așezați-vă jos, pe podea, împreună 

cu copiii și luați o păpușă, un camion 

sau o minge cu care să vă jucați 

împreună. Implicarea și dragostea 

altruistă a părinților va da rezultate 

pozitive când copilul va crește. 

OBSERVAȚI SCHIMBĂRILE COMPORTAMENTALE 

ALE COPILULUI! 

Televiziunea are un puternic impact 

asupra comportamentului copiilor. După 

prea multe emisiuni de televiziune sau 

jocuri video, ei devin iritabili, agresivi, 

egoiști și nerăbdători. 

FĂRĂ TELEVIZOR ÎN DORMITOR! 

În camerele copiilor sau în camera 

părinților nu trebuie să existe TV. 

IMPLICAȚI-VĂ ÎN VIAȚA LOR! 

Pentru mulți părinți, este mai ușor să 

pornească televizorul decât să se 

implice activ în viața copiilor lor. Dar 

pentru a reuși ca părinte este nevoie 

de stabilirea unei legături afective 

active cu copilul. Observați, ascultați 

și întrebați. 



 

Înregistrarea a ceea ce mâncați vă oferă informații despre  

obiceiurile dumneavoastră alimentare, vă face mai conștienți de 

ceea ce mâncați și de ce. Acest lucru vă poate ajuta să vă schimbați 

în bine, deoarece veți ști ce trebuie schimbat.   

PĂSTRAREA UNUI JURNAL DE ALIMENTE IMPLICĂ  

SCRIEREA A TOT CEEA CE MÂNCAȚI ȘI BEȚI DE  

ÎNDATĂ CE LE CONSUMAȚI.  

Pentru o modalitate rapidă și convenabilă de a urmări aportul alimentar 

de zi cu zi, sunt disponibile  pe  site-urile web și aplicațiile telefonului: 

• Jurnal de Dietă ușoară - Contorul caloric australian Xyris (App) / Counter Calorie 

• Dieta Tracker de MyFitnessPal (App) / ControlMyWeight - Calorie Counter by Calorie King 

(App)    www.my-calorie-counter.com               • www.myfitnesspal.com 
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 Luni Marți Miercuri Joi Vineri Duminică Sâmbătă 

Mic dejun        

Prânz        

Cină        

Gustări        

Sucuri        

JURNAL   Meniul meu săptămânal 
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Un jurnal de activitate fizică este o modalitate simplă de a urmări 

cât de activ sunteți.  Puteți înregistra toată activitatea fizică, nu 

doar sesiunile de gimnastică și sport. La sfârșitul fiecărei 

săptămâni, uitați-vă în jurnalul dumneavoastră de activitate.  
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Utilizați jurnalul pentru a ține evidența activității fizice 

săptămânale. Această evidență poate include activități 

diverse precum plimbarea, urcatul scărilor în detrimentul 

liftului, mersul la o sală de gimnastică. 

FIȚI ONEȘTI CU PROPRIA PERSOANĂ! 

JURNAL 

Activități fizice săptămânale 

 Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică 

Dimineața        

După-

amiază 

       

Seara        



Cursuri internaționale de formare profesională pentru prevenirea obezității 

și promovarea unui stil de viață sănătos CORRECT-IT! 

 

01.09.2017 - 31.08.2019 

Obiectivul CORRECT-IT! este de a contribui la prevenția obezității și 

promovarea unui stil de viață sănătos în rândul tuturor beneficiarilor 

(asistenți medicali, asistenți sociali, profesori, pacienți, copii, 

adolescenți, adulți, autorități publice, alte părți interesate).  

Proiectul va contribui la diminuarea acestui fenomen global printr-o  

analiză a conceptului de viață sănătoasă și colectarea de bune practici 

între țările partenere, o curriculă de prevenire a obezității și a unui stil 

de viață sănătos, o platformă on-line și un training în sistem blended-

learning pentru prevenirea obezității și formarea unui stil de viață 

sănătos.  

Partenerii proiectului sunt: Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, 

Moașelor și Asistenților Medicali  din România - Filiala Iași, în calitate 

de coordonator, Asociația EVEREST din Iași, Universita degli studi di 

Foggia (Italia), Instituto politécnico de Portalegre (Portugalia),  

Asociacija "kūrybinės ateities idėjos" (Lituania) și Triskelion - Forening 

for anvendt forskning og kunnskapsmobilisering  (Norvegia). 

https://www.facebook.com/Correctit      http://correct-it.eu 

Disclaimer: “ Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar 

Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit 

conţinutul informaţiei.” 
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