
Subdiagnosticare și nevoia de mai multe informații despre această afecțiune

Doar 1 din 3

Deficitul de hormon
de creștere la copiii
din România
Deficitul de hormon de creștere la copii reprezintă o situație medicală 
complexă care se manifestă diferit de la pacient la pacient. 
Prezența unei întârzieri de creștere care nu este diagnosticată și 
tratată corespunzător poate avea efecte negative asupra sănătății 
fizice și mai ales mintale a copilului.

Date conform unui studiu Ipsos, 
realizat la nivel național pe 
500 de părinți și 100 de medici

2 din 5 
părinți nu știu despre existența unui 
tratament pentru tulburările endocrine 
care cauzează deficit de creștere la copii.

1 din 2 
părinți nu cunoaște detalii despre graficele 
de creștere pentru copii.

medici consideră că diagnosticul de deficit de 
creștere îi îngrijorează foarte mult pe părinți.

Majoritatea medicilor spun că deficitul de 
creștere la copii este subdiagnosticat și că 
părinții ar avea nevoie de mai multe informații 
despre această afecțiune. 

Impactul pandemiei asupra diagnosticării 

dintre părinți  estimează că în timpul perioadei de pandemie 
numărul consultațiilor la medic pentru evaluare generală sau 
control a scăzut.

dintre părinți  estimează că în timpul perioadei de pandemie 
numărul consultațiilor la medic pentru evaluare generală sau 
control a scăzut.

Majoritatea medicilor au confirmat scăderea 
numărului de vizite în cazul copiilor mai mari.

3 din 4 
medici declară că în perioada pandemiei, 
părinții preferă metodele de consultații 
alternative (telemedicina) astfel încât mulți 
dintre medici nu văd copilul în cabinet și nu au 
posibilitatea să facă măsurători.

din medici  au confirmat o scădere a numărului de vizite la 
medic, în cazul copiilor cu vârsta de până la 12 luni.

Prevenție și diagnosticare 

Efectuarea constantă a măsurătorilor poate 
contribui semnificativ la diagnosticarea precoce a 

copiilor cu deficit de hormon de creștere. 

Tratamentul corespunzător este esențial pentru 
atingerea obiectivului terapeutic și creșterea 

calității vieții copiilor. 

Rolul medicilor de familie și al medicilor pediatri 
este esențial pentru un diagnostic stabilit cât mai 

devreme și pentru indicarea tratamentului adecvat 
de către medicul endocrinolog.

Părinții au un rol important în acest demers - 
se recomandă măsurarea copilului, cel puțin o dată la 6 

luni și prezentarea la medic atunci când aceștia observă o 
stagnare sau întârziere a creșterii copilului.

Surse:
• Studiu Ipsos realizat pe un eșantion de 500 de părinți, în februarie 2021, la nivel național
• Studiu Ipsos realizat pe un eșantion de 100 de medici, în martie 2021, la nivel național 




