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ABSTRACT: Obesity is one of the most serious health problems that
humanity confronts, it is a chronic disease that has many factors it rep‑
resents a major risk factor for health, producing diseases.
The study that I conducted on students in primary and secondary school
it appears that one of the most important means of correcting the child
malnutrition is educating a healthy lifestyle in which to put a stress in
particular on information about the importance of eating proper food
and practicing daily physical activities.
Children have an inappropriate eating behavior, we can even say it is
wrong, interfered with a sedentary lifestyle, lack of physical activities,
that contribute to bad health in particular by the occurrence of malnu‑
trition in the first phase and then yielding more serious diseases.
So, to avoid this phenomenon, must be sought active involvement of
parents, children monitoring continuing the parents even after the
growth period, avoiding fast‑food feeding, the consumption of sodas
and forming a clear conception about sport education.
It is essential that the parents be a model for their child by healthy eating
and doing physical activity daily.
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Obezitatea este una dintre cele mai grave probleme de sănătate cu care
se confruntă umanitatea, în unele dintre ştiri ea fiind chiar a doua cauză
a mortalităţii.
Obezitatea poate fi măsurată folosind un index al masei corporale
(IMC), care reprezintă raportul dintre greutate, înălţime şi procentul de
grăsime din organism. În urma statisticilor IMC, aproape 59 de milioane
de americani au fost declaraţi obezi. Un studiu recent, făcut în peste 15 ţări,
arată că adolescenţii din Statele Unite sunt cei mai predispusi la obezitate.
De cele mai multe ori, pozele acestor copii sunt puse alături de cele ale
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copiilor cu diferite handicapuri fizice. 15% dintre tinerii americani între 6
si 19 ani au probleme serioase cu kilogramele în plus.
Incidenţa obezităţii la nivel naţional este, din păcate, în creştere, iar un
român din trei este supraponderal şi unul din patru este obez. Îngrijorător
este şi faptul că numărul cazurilor de supraponderalitate – obezitate în
rândul copiilor a crescut alarmant în ultimii ani. Aceasta se datorează în
cea mai mare măsură stilului de viaţa sedentar şi al alimentaţiei nesănătoase.
Iată ceea ce ar trebui să ştiţi despre această boală. Principala cauză
este ingestia calorică. Aceasta se referă nu numai la consumul de mâncare
în cantităţi prea mari, ci şi la consumul de alimente neadecvate. Alţi doi
factori sunt sedentarismul şi istoria familială. Este bine să retineţi că acele
kilograme ce ţin de genetică nu pot fi influenţate.
Factorii sociali care contribuie la această problemă majoră sunt lipsa de
mişcare şi creşterea dramatică a consumatorilor de fast‑food.
Stilul de viaţă îşi aduce contribuţia în creşterea riscului de obezitate.
Cu cât îţi petreci mai mult timp pe un scaun sau pe canapea în faţa televi‑
zorului, cu atât riscul creşte. De aceea este indicat să faci mişcare cel puţin
20–30 de minute pe zi.
Obezitatea este o boală cronică ce are la bază numeroşi factori, şi care
reprezintă ea însăşi un factor de risc major pentru sănătate producând
boli de inima, creşterea presiunii sângelui, diabetul şi cancerul. Obezitatea
reprezintă a doua cauză de mortalitate după consumul de tutun.
Obezitatea poate fi descrisă ca fiind cea mai întâlnită dereglare de
nutriţie. Obezitatea este o condiţie în care se acumulează excesiv grăsime
în organism, fie din cauza consumului de alimente mai mare decât nevoile
fiziologice, fie din cauza unor dereglări metabolice. Astfel, un exces de 50
de calorii zilnic poate creşte greutatea cu 25 Kg într‑o perioadă de 10 ani.
Obezitatea este în general cauzată de doi factori:
– Exogenă – alimentaţie în exces.
– Endogenă‑ dereglări de metabolism:
– Obezitatea hipofizară (boala lui Cushing)
– Obezitatea tiroidiană
– Obezitatea Zondek (numită de apă şi sare)
Obezitatea reprezintă o problemă cu care şi copiii se confruntă din ce
în ce mai des. În ultima vreme, pe lângă eforturile educaţionale ale părin‑
ţilor de a‑i învăţa pe aceştia cum să mânânce sănatos şi să facă mişcare în
mod regulat, copiii au inceput să fie trataţi de obezitate ca şi adulţii. Aceste
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tratamente includ medicamente ce controlează greutatea dar şi chirurgia
de tip bypass gastric.
Ca şi adulţilor, nici copiilor nu le este deloc uşor sau comod să scadă în
greutate şi astfel mare parte din copiii obezi se transformă în adulţi obezi.
Primul obiectiv în aducerea copilului la o greutate sănătoasă nu ar trebui
să fie într‑o primă fază pierderea kilogramelor excesive, ci stoparea proce‑
sului de îngrăşare şi astfel, în timp, pe măsură ce copilul creşte în înălţime,
distribuţia kilogramelor se va modifica.
În general, pentru scăderea ponderala trebuie să se reducă numărul
de calorii consumate sub formă de alimente solide şi lichide, să se facă mai
multă mişcare şi cel mai important, să se combine cele două. Ca idee, un
kilogram de grăsime conţine 7000 de calorii şi deci trebuie să se ardă 7000
de calorii pentru a pierde un kilogram sau să inghită 7000 de calorii pentru
a pune un kilogram.
Spre exemplu, pentru ca un copil să slăbească 1 kilogram la două săp‑
tămâni, trebuie ca el să reducă aportul caloric zilnic cu 500 de calorii. În
acelasi timp, nu este necesar să se numere permanent caloriile; dacă se face
un calcul săptămânal, se va vedea unde este excesul.
Ajutarea copiilor supraponderali să slăbească este un lucru impor‑
tant, însă esentială este şi prevenirea obezităţii. Acest proces trebuie să
înceapă încă din copilarie şi nu este simplu, mai ales dacă părinţii sunt
supraponderali. Obiceiurile alimentare nesănătoase şi lipsa activităţii fizice
sunt primele manifestări comportamentale ale copilului cu tendinţa de
îngrăşare.
Ne putem da seama în ce categorie ne încadrăm în cadrul obezităţii,
calculându‑ne indicele de masă corporală (lMC).
Referitor la sedentarism, în prezent, copiii sunt din ce în ce mai puţini
activi, marea majoritate a timpului fiind petrecut în faţa televizorului şi a
calculatorului.
Copiii care îşi petrec mai mult de zece ore pe săptămâna în faţa televi‑
zorului sunt mai predispuşi să devină supraponderali.
Astfel am luat decizia să realizez un studiu asupra copiilor, mai precis
a elevilor din ciclul primar şi gimnazial pentru a vedea care este rata de
supraponderalitate la nivelul acestora şi totodată pentru a cunoaşte mai
bine stilul de viaţă al elevului modern, analizând şi starea de nutriţie.
Scopul lucrării este acela de a vedea care este stilul de viaţă – compor‑
tamentul alimentar şi nivelul de activitate fizică realizat de elevii ciclului
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primar şi gimnazial din generaţia actuală. Astfel am decis să analizez ali‑
mentaţia zilnică a acestora, dinamismul vieţii – pe baza activităţilor zilnice
la care participă şi pentru a vedea dacă se confirmă ideea cum că suprapon‑
deralitatea – obezitatea se află la un nivel ridicat încă de la vârsta fragedă.
Analiza am efectuat‑o pe un eşantion format din 300 elevi din diferite
şcolii din municipiul Timişoara, evaluând starea de nutriţie a acestora .
O influenţă majoră în clarificarea acestei probleme de actualitate o are şi
modul de dirijare al procesului de evaluare.
Rezultatele obţinute le‑am supus unei interpretări logice şi intuitive
conturându‑se următoarele concluzii:
– Evaluarea stării de nutriţie a arătat o prevalentă crescută a deficitelor
alimentare.
– Malnutriţia este o problemă importantă de sănătate publică, afec‑
tând în general vârsta activă. Acest fapt impune depistarea şi prevenirea
factorilor de risc şi diagnosticul precoce a acestora. Astfel se pot contura
obiectivele ce trebuiesc abordate pentru înlăturarea acestei „boli” şi se pot
institui mijloacele adecvate necesare tratării acesteia.
– Unul dintre cel mai important mijloc de corectare a malnutriţiei
infantile este educarea de către părinţi a unui stil de viaţă sănătos, în care
să se puncteze în special informaţiile asupra unui comportament alimentar
corect şi a importanţei practicării independete a activităţiilor fizice zilnice.
– Analiza statistică a rezultatelor obţinute prin urmărirea şi evaluarea
eleviilor ciclului primar şi gimnazial ne permite efectuarea unor observaţii
referitoare la valoarea statistică a indicelui de masă corporală, care deter‑
mină şi gradul de malnutriţie; astfel, se poate deduce din ultimul capitol
că deviaţia faţă de valorile optime ale IMC este întâlnită într‑un număr
foarte mare.
– Aplicarea chestionarului în care sunt cuprinse aspecte legate de
comportamentul alimentar cât şi de nivelul de activităţi fizice practicate
de elevii din zilele noastre, demonstrează faptul că aceştia au un compor‑
tament alimentar inadecvat, putem spune chiar greşit, interferat cu un stil
de viaţă sedentar, lipsit de activităţi fizice, care contribuie la deteriorarea
stării de sănătate în special prin apariţia malnutriţiei în prima fază iar apoi
generându‑se bolile mai grave.
– În prezent, copiii sunt din ce în ce mai puţini activi, marea majori‑
tate a timpului fiind petrecut în faţa televizorului şi a calculatorului, luând
amploare stilul de viaţă sedentar. Insuficienţa efortului fizic, a efortului
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funcţional, antrenează organismul într‑o stare de involuţie, de atrofie,
caracterizată printr‑o „topire” progresivă a ţesutului proteic (muscular) şi
o acumulare treptată a ţesutului gras.
– Starea de nutriţie a copilului reflectă bunăstarea acestuia şi este în
esenţă, expresia condiţiilor socio‑economice şi de mediu în care trăieşte şi
se dezvoltă copilul.
– „Statusul” psiho‑social al familiei – credinţa, educaţia pentru o anu‑
mită alimentaţie (vegetariană, de exemplu), dificultăţile în alimentare,
refuzul sau refugiul alimentar şi nu în ultimul rând statusul economic al
familiei îşi pun amprenta asupra stării nutriţionale a copilului.
Măsurile de prevenire a acestui fenomen negativ ar putea fi:
– Limitarea numărului de calorii provenite din lichidele pe care le con‑
sumă elevul. Mulţi copii beau zilnic prea multe sucuri îndulcite şi lichide
carbogazoase.
– Evitarea meselor frecvente de tip fast food.
– Încurajarea activităţii fizice zilnice trebuie să fie de asemenea o pri‑
oritate: plimbări cu părinţii sau bunicii, joaca afară din casă, mersul pe
bicicletă, practicarea sporturilor în echipă.
– Limitarea timpului acordat televizorului şi calculatorului şi evitarea
consumului de alimente în timpul acestor activităţi.
– Comunicarea şi discuţiile referitoare la alimentaţia sănătoasă sunt
importante însă insistarea excesivă asupra noţiunilor de „calorie”, „grăsime”
şi „dietă” în general, poate să frustreze copilul şi să conducă la dezechilibre.
Este esenţial ca părintele să fie un model pentru copil prin modul sănă‑
tos de alimentaţie şi prin activitatea fizică desfăşurată zilnic.
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