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CUM POT Sa aJUT Ca ŞI PaRINTE ÎN               
MaNaGEMENTUL GREUTaTII?  
• includerea în regimul alimentar a unui control 

riguros şi de rutină;
• implicaţi toată familia în planificarea şi 

respectarea unui regim de viaţă sănătos;
• este importantă respectarea meselor şi gustările 

dintre mese;
• să procuraţi doar opţiuni de alimentaţie 

sănătoasă (în loc de dulciuri ca şi desert oferiţi 
copilului fructe, iaurt etc.);

• activitatea fizică şi limitarea sedentarismului 
trebuie să facă parte din viaţa de zi cu zi a 
fiecărui membru al familiei.

MaNaGEMENTUL GREUTaTII 

ÎN bOLILE RaRE

afectează mai puţin de 5 din 10.000 de 
oameni;

în lume există între 6000 şi 8000 de boli 
rare; 

sunt foarte multe, variate şi pot produce 
defecte în oricare din sistemele corpului 
uman, inclusiv cel digestiv.

Nu există reguli generale de 
nutriţie pentru toate bolile rare, 
fiecare boală are indicaţiile 
şi resctricţiile ei specifice de 
alimentaţie şi activitate fizică! 

Pentru mai multe informaţii adresaţi-vă 
medicului de specialitate.
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Obezitatea primară (prin exces alimentar) 

trebuie diferenţiată de obezitatea 

secundară, fiind determinată de forme 

congenitale complexe foarte rare:

Creşterea excesivă în greutate 

duce la obezitate aceasta fiind 

o disfuncţie caracteristică a 

unor boli rare.

Sindromul Prader –Willi (SPW)

Sindromul Bardet-Biedl

Sindromul Cushing

Sindromul Empty Sella

Sindromul Klinefelter

SINdROMUL PRadER WILLLI 
Boală genetică rară 
Frecvenţa - 1:15.000
Trăsături caracteristice: 
•  obezitatea  ce 

afectează faţa, 
 trunchiul şi fesele;
•  reducerea mişcărilor 
 fetale;
•  hipotonia, statura mică; 
•  hipogonadismul; 
•  strabismul;
•  mâinile şi 
 picioarele scurte; 
•  retardul mintal.

CaUzELE CREŞTERII ÎN GREUTaTE
• factorul genetic;

• dificultăţile neuromotorii care cresc riscul de 
obezitate şi limitează mişcarea;

• tulburări hormonale; 

• supraalimentaţia;

• obiceiuri alimentare nesănătoase (absenţa 
micului dejun, cină copioasă etc.);

• consumul exagerat de alimente bogat în calorii 
(băuturi, dulciuri, fast-food-uri etc.); 

• sedentarismul şi lipsa activităţii fizice; 

• atitudinea părinţilor în ceea ce priveşte 
alimentaţia sănătoasă;

• lipsa cunoştinţelor despre cum să mănânci 
sănătos.

TRaTaMENT
În planificarea dietei se ia în considerare:

• asigurarea managementului greutăţii; 

• asigurarea esenţialului de energie şi substanţe 
nutritive; 

• necesitatea înlăturării factorilor psihologici, 
afectivi şi comportamentali favorizanţi;

• consultarea specialistului pentru un eventual 
tratament medicamentos.

SINdROMUL baRdET-bIEdL
Afecţiune genetică transmisă 
recesiv autozomal

www.apwromania.ro

Trăsături caracteristice:  
• pe lângă obezitatea generalizată apare afectarea 

dezvoltării intelectuale, 
 a vederii (retinopatie pigmentară), 
 a membrelor (număr crescut de degete - 

polidactilie), a rinichilor şi organelor sexuale 
(hipogonadism).  


