
Universitatea Babeș-Bolyai 

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației 

Departamentul de Psihologie 

  

 

 

 

 

 

 

Alfabetizarea alimentară în managementul diabetului: Dezvoltarea unei aplicații  mobile 

(Acronim: LYDIA) 

PN-III-P1-1.1-PD-2016-1805 

Raport științific pe anul 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alfabetizarea alimentară în managementul diabetului: Dezvoltarea unei aplicații mobile 

 Raport intermediar 2018 

 

 
 2 

1 CUPRINS 

Scopul proiectului și sumarizarea obiectivelor ................................................................................. 3 

1. Lista finală cu conținuturile și strategiile de alfabetizare alimentară-Metoda Delphi ................... 3 

1.1 Metoda .......................................................................................................................... 4 

1.1.1. Participanți și procedură .......................................................................................... 4 

1.2 Rezultate ........................................................................................................................ 5 

2 Setul final de itemi pentru evaluarea alfabetizării nutriționale .................................................. 8 

3 Review sistematic al intervenților tradiționale/mobile care înbunătățesc managementul 

diabetului.................................................................................................................................... 10 

3.1 Introducere .................................................................................................................. 10 

3.2 Obiectiv........................................................................................................................ 11 

3.3 Metodă ........................................................................................................................ 11 

3.3.1 Selecția studiilor .................................................................................................... 11 

3.4 Rezultate ...................................................................................................................... 12 

3.5 Concluzie ...................................................................................................................... 14 

4 Participarea la conferințe științifice ....................................................................................... 15 

5 Website-ul proiectului .......................................................................................................... 15 

Bibliografie.................................................................................................................................. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alfabetizarea alimentară în managementul diabetului: Dezvoltarea unei aplicații mobile 

 Raport intermediar 2018 

 

 
 3 

SCOPUL PROIECTULUI ȘI SUMARIZAREA OBIECTIVELOR 

Obiectivul general al proiectului este testarea eficienței unei aplicații mobile pentru alfabetizare 

nutriționață asupra cunoștințelor despre nutriție și amanagementului bolii la persoanele cu diabet. 

Etapa 1 Activități și rezultate Data de finalizare Statut 

Stabilirea domeniilor, 

conținuturilor și 

moalităților de 

evaluare pentru 

intervenția de creștere 

a alfabetizării 

nutriționale 

1.1. Lista finală cu conținuturile 

și strategiile de educație 

pentru alfabetizare 

alimentară 

31.12.2018 Realizat 

1.2. Raport cu setul final de 

itemi care să evalueze 

alfabetizarea nutrițională 

31.12.2018 Realizat 

1.3. Manuscris (review 

sistematic al 

intervențiilormobile/tradițio

nale care îmbunătățesc 

managementul diabetului) 

31.12.2018 Realizat 

1.4. Participarea la conferințe 

științifice 

31.12.2018 Realizat 

1.5.  Crearea și actualizarea site-

ului proiectului 

 Realizat 

 

1. LISTA FINALĂ CU CONȚINUTURILE ȘI STRATEGIILE DE ALFABETIZARE ALIMENTARĂ-METODA 

DELPHI 

Primul obiectiv al acestui proiect a fost de a genera o listă cu potențialele conținuturi, funcționalități 

și Pentru a genera lista cu domeniile de conținut și funcțiile aplicației (strategiile) care să susțină 

aceste conținuturi, am apelat la metoda Delphi de consultare a experților în domeniu.  Procesul 

Delphi este definit ca fiind o metodă de a colecta date calitative, multistadială, în încercarea de a 

obține consesns asupra unui subiect de interes. Caracteristicile sale de baze include anonimitatea, 

caracterul iterativ, feedback-ul controlat și agregarea calitativă/cantitativă pentru a crea un răspuns 

al grupului ((Chang, Chen, Wu, & Liao, 2017a; Crutzen et al., 2008). Metoda Delphi este utilă, în 
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special, în investigarea subiectelor unde nu există literatură de specialitate suficientă care să 

informeze conținuturile. 

1.1 METODA 

În mod tradițional, metoda Deplhi este una iterativă, în mai mulți pași până la obținerea consensului. 

În cazul de față am modificat metoda și am restrâns-o la două etape de colectare a informațiilor, 

deoarece, în analizele preliminare, am observant un acord crescut între participanți în ceea ce 

privește conținuturile de introdus în aplicație. Mai mult, dat fiind faptul că aceste conținuturi 

menționate de participanți se regăsesc standard și în alte aplicații de acest fel (Chang, Chen, Wu, & 

Liao, 2017b; Holtz & Lauckner, 2012 pentru review) nu a fost necesară ierarhizarea lor în etape 

ulterioare celor două runde. 

1.1.1. Participanți și procedură 

Pentru această procedură de colectare a datelor au fost invitați, inițial, 16 profesioniști, din care 11 

au dat curs invitației: 3 cercetători de nivel postdoctoral și senior cu activitate în universități 

europene cu expertiză în domeniul Psihologiei Sănătății Publice și Clinice, 2 specialiști în Tehnologia 

Informației și Comunicării cu expertiză în dezvoltarea de aplicații mobile pentru modificarea stilului 

de viață, 4 medici dintre care un specialist în Medicină Generală și de Familie și 3 specialiști în diabet, 

nutriție și boli metabolice și 2 psihologi clinicieni diagnosticați cu cu Diabet tip 1.  

Participanții au fost recrutați din rețeaua de profesioniști cu care am colaborat de-a lungul timpului 

dar și prin intermediul recomandărilor primite și au fost contactați pe e-mail sau telefonic. Celor care 

au consimțit să participe li s-a descris scopul studiului. Pornind de la definiția alfabetizării 

nutriționale, definiție care le-a fost explicată (”Alfabetizarea nutrițională  descrie gradul în care 

indivizii pot obține, procesa și înțelege informații și servicii fundamentale în domeniul nutriției astfel 

încît să ia decizii alimentare adecvate”) (Carbone & Zoellner, 2012), voluntarii au fost rugați să 

răspundă liber la următoarele întrebări: 

- Care sunt abilitățile persoanelor cu un nivel crescut al alfabetizării nutriționale? 

- Care sunt abilitățile și cunoștințele cheie în ce privește alfabetizarea nutrițională,  pe care 

pacienții cu diabet ar trebui să le aibă pentru a putea să țină valorile glicemiei sub control? 

- Din experiența dvs., care sunt strategiile, abordările sau exemplele care funcționează cel mai 

bine în educația nutrițională a pacienților cu diabet? 

- Ce anume ar trebui să fie inclus într-o aplicație mobilă destinată utilizării acasă de către 

pacient, aplicație a cărei scop să fie facilitarea controlului glicemiei? 
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Răspunsurile au fost înregistrate acolo unde a fost posibil (la interviurile față în față) sau sumarizate 

(în cazul interviurilor telefonice). Lista inițială cu răspunsuri a fost redistribuită, după 3 săptămâni, 

participanții trebuind să ierarhizeze cele mai importante arii de conținut (module) și strategii din lista 

generată pe baza răspunsurilor date în prima etapă. În această etapă, 8 participanți au răspuns 

pozitiv solicitării. 

1.2 REZULTATE  

Răspunsurile participanților au fost sumarizate într-o listă inițială a modulelor și strategiilor de livrare 

a conținuturilor educaționale care să faciliteze, pe de-o parte, alfabetizarea nutrițională ș pe de altă 

parte, controlul diabetului. Etichetele repetitive sau răspunsurile recurente au fost codate o singură 

dată, în vreme ce unele etichete/idei au fost ușor reformulate sau redenumite pentru a reflecta mai 

acurat conținutul dorit de participanți. De exemplu, la categoria ”Abilități ale persoanelor cu nivel 

crescut al alfabetizării nutriționale” idei precum ”să conceapă meniuri în care să încorporeze alimente 

de calitate/fructe și legume” au fost subsumate categoriei ”să știe să alcătuiască meniuri 

echiibrate/variate”. Lista inițială, care a fost redistribuită participanților spre consultare în etapa a 

doua, poate fi consultată în Tabelul 1. 

Tabel 1. Lista itemilor generați pentru fiecare întrebare (domeniu) în etapa 1 a studiului Delphi 

Abilități ale persoanelor cu nivel crescut al alfabetizării nutriționale  

Să știe să alcătuiască meniuri echilibrate/variate (5) 

Să își caute informații în surse de încredere, în special personal medical cu pregătire (4) 

Să poată să-și țină greutatea corporală sub control (3) 

Să cunoască grupele de macronutrienți (2) 

Să renunțe la obiceiurile alimentare nesănătoase (1) 

Să cunoască și să-și procure alimentele din surse ”curate” sau ”bio” (1) 

Să încurajeze și să contribuie la agricultura ”sustenabilă” (1) 

Să explice relația dintre nutriție/nutrienți și sănătate (1) 

Alfabetizarea nutrițională în diabet 

Abilități și cunoștințe cheie Strategii și abordări pentru educația nutrițională 

a pacienților cu diabet 

Să cunoască alimentele cu indice glicemic crescut 

(11) 

Lista cu exemple de alimente (3) 

Educație pentru citirea informațiilor de pe 

ambalaj (4) Să știe cum să evite alimentele bogate în 



Alfabetizarea alimentară în managementul diabetului: Dezvoltarea unei aplicații mobile 

 Raport intermediar 2018 

 

 
 6 

carbohidrați (5) Educarea aparținătorilor (3) 

Planificarea meselor (3) 

Consultarea paginilor de specialitate de pe 

internet (2) 

 Listă cu rețete (2) 

 

 

 

 

 

 

Să consume alimente care ajută la controlul 

tensiunii arteriale (4) 

Să monitorizeze cantitatea de grăsimi din 

alimentație (3) 

Să consulte medicul specialist în nutriție și boli 

metabolice; să evite să se angajeze în diete ”după 

ureche” (2) 

Să consulte medicul și să manifeste grijă în 

consumul de suplimente alimentare și remedii 

naturopate  (1) 

Componente de inclus în aplicația mobilă 

Secțiune cu informații despre diabet (8) 

Secțiune în care pacienții să își poată introduce și monitoriza, în timp, fluctuațiile glicemiei (7) 

Modul cu informații despre alimente pe care să le consume și alimente pe care să le evite/consume 

cu moderație (6) 

Posibilitatea introducerii de obiective referitoare la alimentație și exercițiu fizic (3) 

Modul conectat la platforme de social media/forumuri/grupuri de suport de specialitate (3) 

Monitorizarea activității fizice și a altor indicatori fiziologici (puls) (1) 

Modul cu Întrebări frecvente despre aplicație/Instrucțiuni de folosire a aplicației (1) 

Lista rezultată în Tabelul 1 a fost retrimisă persoanelor implicate în studiu, acestea fiind rugate să 

ierarhizeze, într-o nouă listă, conținuturile și strategiile subiacente ”Alfabetizării nutriționale în 

diabet” și ”Componentelor de introdus în aplicația mobilă”.  

În urma ierarhizării realizate de participanții la studiul Delphi, consultării review-urilor sistematice pe 

tema eficienței diferitelor componente ale aplicațiilor mobile în managementul diabetului, dar și 

derulării propriului review sistematic (prezentat în Secțiunea 3), am generat lista finală a 

conținuturilor și strategiilor de introdus în aplicația pentru diabet (Tabelul 2). 

Tabel 2. Lista finală a strategiilor și conținuturilor de introdus în aplicația mobilă  

Arii de conținut/ Module Strategii 

Educație cu privire la diabet, managementul și 

complicațiile asociate acestei afecțiuni 

Secțiuni de: Întrebări frecvente despre Diabet, Video-

uri educative despre diabet. Ambele trebuie să 

conțină instrucțiuni referitoare la aderența la 
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medicație și monitorizarea posibilelor complicații (ex. 

picior diabetic, retinopatie diabetică etc.). 

Suport pentru monitorizarea glicemiei Instrucțiuni pentru testarea glicemiei, Calendar în 

care pot fi introduse zilnic valorile glicemice, Stabilirea 

obiectivelor personale pentru parametrii glicemiei, 

interpretarea paramentrilor,  Avertizare sonoră cu rol 

de reamintire a momentelor pentru testarea glicemiei 

Managementul dietei Secțiune educativă cu fotografii din meniuri populare 

în România: identificarea alimentelor cu indice 

glicemic crescut. Secțiune educativă cu fotografii ale 

etichetelor cu informații nutriționale de pe alimente: 

identificarea zaharurilor, proteinelor, acizilor grași, 

conținutului de sare etc. 

Modificări ale stilului de viață Stabilirea obiectivelor personale, monitorizarea 

greutății corporale și a comportamentelor care 

interferează cu controlul diabetului (fumat, consum 

de alcool, sedentarism), planificarea schimbărilor. 

Feedback personalizat Mesaje de felicitare/încurajare când valorile glicemiei 

sunt în intervalul presetat; Mesaje de 

felicitare/încurajare când obiectivele referitoare la 

stilul de viață sunt atinse sau există progres; 

Avertisment cu trimitere către secțiuni specializate 

ale aplicației (managementul dietei, exerciții fizice, 

educație pentru diabet) când valorile glicemice sunt 

sub sau peste limitele prestabilite. 

Remindere pentru modificări punctuale ale stilului de 

viață (reducerea/renunțarea la fumat, reducerea 

consumului de alcool, managementul greutății și alte 

elemente ale stilului de viață introduse în aplicație. 

Conexiune socială/modul de social media Posibilitatea împărtășirii experiențelor în social media, 

pe grupuri de pacienți/arii specializate.
1
 

                                                           
1 Componenta este marcată cu roșu deoarece, cu toate că în studiul Delphi a fost menționată ca un modul de dorit, meta -analiza efectuată 

în cadrul acestui proiect a reliefat că valoarea adăugată (la eficiența a intervențiilor) a componentelor de social media este scăzută, așadar, 
nu va fi inclusă în aplicație.  
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2 SETUL FINAL DE ITEMI PENTRU EVALUAREA ALFABETIZĂRII NUTRIȚIONALE 

Pentru realizarea chestionarului care să evalueze nivelul alfabetizării nutriționale, am realizat un 

review al literaturii în domeniu, cu accent pe studiile științifice care să descrie itemi și scale pentru 

evaluarea alfabetizării nutriționale și a alfabetizării în diabet.  Pentru ca itemii finali să reflecte 

specificul cultural (mai ales în ce privește obiceiurile și credințele referitoare la nutriție), am decis 

combinarea unor itemi de evaluare din scala Adknow(ledge), o scală care evaluează alfabetizarea în 

sănătate pentru managementul diabetului (cuprinde 104 itemi în total, inclusiv itemi de alfabetizare 

nutrițională)(Breen, Ryan, Gibney, & O’Shea, 2015; Speight & Bradley, 2001) și Short Consumer 

Oriented Questionnaire (Dickson-Spillmann, Siegrist, & Keller, 2011), care evaluează cunoștinșele 

consumatorilor referitoare la nutriție. Lista finală poate fi consultată mai jos. 

Tabel 3. Lista finală a intemilor de evaluare a alfabetizării alimentare  

Efectele negative ale unei mese bogate în grăsimi pot fi reduse dacă mănânci 

mere.   

Adevărat Fals Nu știu 

Frișca bătută are mai puține calorii decât frișca lichidă.  

 

   

O masă sănătoasă ar trebui să fie compusp din jumătate carne, un sfert legume și 

un sfert garnitură. 

   

Grăsimea conține mai puține calorii decât aceeași cantitate de fibre.  

 

   

Grăsimile sunt întotdeauna nesănătoase, deci trebuie evitate pe cât posibil. 

 

   

Macaroanele cu sos de roșii sunt mai sănătoase decât macaroanele cu sos de 

smântână și ciuperci. 

   

O alimentație echilibrată înseamnă să măn ânci toate grupele de alimente în 

cantități egale. 

    

Slăninuța țărănească (bacon) are mai multe calorii decât șunca 

 

   

Pentru a mânca sănătos, trebuie să consumăm mai puține grăsimi. Nu contează 

dacă, în paralel, mănînci mai multe fructe și legume. 

   

Un glob de înghețată de ciocolată este la fel de sănătos ca un glob de sorbet de 

lămâie. 

   

Zahărul brun este mai potrivit în a fi consumat de către diabetici decât zahărul 

alb. 
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Reducerea cantității de sare scade tensiunea arterială. 

 

   

Alimentele dulci cresc nivelul glicemiei. 

 

   

Alimentele prăjite sunt bogate în grăsimi. 

 

   

Prăjiturile și produsele de patiserie sunt bogate în grăsimi. 

 

   

Produsele pentru diabetici pot fi consumate în orice cantități căci nu contribuie la 

creșterea greutății. 

   

Alimentele bogate în amidon cresc nivelul glicemiei. 

 

   

Nu este posibil să consumi prea multe proteine. 

 

   

Fructele pot fi consumate în orice cantități pentru că nu afectează glicemia. 

 

   

Sucul de fructe poate fi consumat în orice cantități pentru că nu afectează 

glicemia. 

   

Vinurile sau berea fără alcol nu au efecte asupra glicemiei.    

Budincile îngrașă mai mult decât brânzeturile sau biscuiții    

Proteinele animale cresc nivelul glicemiei.    

Persoanele cu diabet trebuie să evite cu orice preț alimentele care conțin orice fel 

de zahăr.  

   

Toate grăsimile și uleiurile cresc nivelul colesterolului ân sânge.    

Alimentele nedegresate influențează nivelul glicemiei într-o măsură mai mare 

decât alimentele degresate. 

   

Alimentele dulci necesită mai multă insulină decât cele bogate ân amidon, 

indiferent de conținutul de carbohidrați. 

   

Pacienții cu diabet ar trebui să înlocuiască zahărul cu mierea, care este mai sănătoasă 

pentru ei. 
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3 REVIEW SISTEMATIC AL INTERVENȚILOR TRADIȚIONALE/MOBILE CARE ÎNBUNĂTĂȚESC 

MANAGEMENTUL DIABETULUI
2 

3.1 INTRODUCERE 

Studiul Delphi a reliefat faptul că aplicațiile mobile pentru îmbunătățirea controlului problemelor 

asociate diabetului, ar trebui să cuprindă, pe lângă module de alfabetizare nutrițională și 

componente care să încurajeze modificări în alte arii ale stilului de viață, precum  practicarea de 

activități fizice, reducerea/renunțarea la fumat și controlului consumului de alcool etc. Aceste 

rezultate sunt în acord cu literatura de specialitate care arată că un management eficient al 

diabetului implică gestionarea simptomelor (Al Sayah, Majumdar, Williams, Robertson, & Johnson, 

2013) și presupune o serie de schimbări ale stilului de viață prin sarcini precum monitorizarea 

glicemiei, activitate fizică, modificări ale dietei și utilizarea medicației (Alouki, Delisle, Bermúdez-

Tamayo, & Johri, 2016).  

Mai mult, cu toate că există numeroase aplicații pentru modificarea stilului de viață direct disponibile 

pentru utilizatori, majoritatea au fost dezvoltate fără o teorie coerentă în subsidiar, care să orienteze 

componentele intervențiilor și mecanismele schimbării. Analize de conținut ale aplicațiilor existente 

au identificat fie lipsa coordonării conținuturilor aplicațiilor și recomandările oficiale pentru 

comportament alimentar (Pagoto, Schneider, Jojic, DeBiasse, & Mann, 2013), diabet (Chomutare, 

Fernandez-Luque, Arsand, & Hartvigsen, 2011) sau chiar existența unor funcții cu potențial riscant 

dacă sunt folosite fără supraveghere medicală, mai ales în cazul aplicațiilor pentru managementul 

diabetului (Wu et al., 2017). Aceste date arată o nevoie reală a pacienților de a avea acces permanent 

la informații corecte, într-un limbaj accesibil, precum și la suport pentru a implementa recomandările 

referitoare la modificarea stilului de viață. 

Nu în ultimul rînd, studiul Delphi a indicat potențialul și dorința includerii unei componente de social 

media care să încurajeze interacșiunile dintre pacienți sau contactul pacienților cu personal de 

specialitate. Caracteristicile centrale ale acestora de a încuraja conținuturi generate de utilizatorii 

finali, de conectare socială și schimb de informații, precum și crearea unei rețele de suport pentru 

membrii comunității virtuale, contribuie la popularitatea lor în creștere. Mai mult, ele sunt utilizate 

de către pacienți și aparținători în scopuri de educare pentru sănătate, managementul situașiilor de 

                                                           
2 Studiul a fost prezentat în cadrul 32nd Annual conference of the European Health Psychology Society: Tăut, 
D., Pența, M., Pintea, S., & Băban, A. (2028). Social media tools in health behaviour change interventions: How 
effective are they? 
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criză, căutare și evaluarea de servicii medicale precum și pentru marketing online pentru servicii și 

produse de sănătate( Neiger et al., 2012; Thackeray, Neiger, Smith, & Van Wagenen, 2012). Cu toate 

acestea, știm puține lucruri despre eficiența, mecanismele de acțiunie și potențialele dezavantaje ale 

utilizării instrumentelor de social media pentru schimbarea comportamentelor ce țin de stilul de 

viață. 

Pornind de la aceste lacune în literature de specialitate precum și de la nevoile practice identificate 

cu ajutorul studiului Delphi și informate de sintezele teoretice deja menționate, am conturat 

prezentul review sistematic dublat de o meta-analiză a intervențiilor online și cu ajutorul aplicațiilor, 

care au drept scop explicit ameliorarea diferitelor comportamente subsumate stilului de viață, 

relevante pentru pacienții cu diabet tip 1 sau tip 2. 

3.2 OBIECTIV 

Studiul de față testează eficiența intervențiilor online și cu ajutorul aplicațiilor (cu o componentă de 

social media prezentă) asupra schimbărilor comportamentale (activitate fizică, scăderea greutății, 

renunțarea la fumat, reducerea consumului de alcool) în populație generală. Mai mult, am testat 

dacă au existat diferențe în eficiențăîn funcție de: a) tipul de outcome (parametri corporali, 

comportament, schimbări subiective; b) tipul de social media inclus și c) genul și vârsta 

participanților.  

3.3 METODĂ 

3.3.1 Selecția studiilor 

 În perioada Mai –August 2018 am realizat o căutare sistematică a intervențiilor (trial-uri controlate 

cu sau fără randomizare) în baze de date precum  MEDLINE, CENTRAL, ERIC, PubMed, CINAHL, 

Academic Search Complete, Alt Health Watch, Health Source, Cohrane Reviews, Communication and 

Mass Media Complete, Google Scholar, and Web of Knowledge. Am exclus studiile corelaționale, 

cercetările realizate în populații de copii, cercetările pe populații clinice sau intervenții pe un singur 

grup/fără grup de control.  De asemenea, am inclus doar studii care au raportat valori numerice din 

care să putem calcula mărimea efectului, studii pe populații adulte, studii derulate exclusiv online sau 

pe aplicații mobile (nu față în față) care au o componentă de social media și care vizează una/mai 

multe din componentele stilului de viață precum: renunțarea la fumat, reducerea consumului de 

alcool, promovarea exercițiilor fizice, managementul greutății.  
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Figura 1 redă informațiile privind fluxul studiilor incluse in prezentul review sistematic cu 

metaanaliză. 

  

Figura  1. Fluxul studiilor incluse in review (PRISMA flowchart) 

3.4 REZULTATE 

În primă etapă am calculat efectele globale ale intervențiilor online cu social media asupra 

comportamentelor asociate stilului de viață. Figura 2 redă mărimea efectelor pentru fiecare studiu 

inclus în metaanaliză, relevând o mărime a efectului mică, însă semnificativă statistic, d= 0.195, 

CI95%= [0.110, 0.280] însă semnificativă statistic (Z=4.49, p< 0.001). 
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Figura 2. Mărimea efectelor studiilor incluse în metaanaliză  

Analiza moderatorilor este inclusă în Tabelul 3. După cum se observă, cu toate că efectele globale 

sunt pozitive însă modeste, nu există diferențe seminificative în efecte între aplicațiile destinate 

îmbunătățirii condiției fizice, renuțării la fumat sau managementului greutății. De asemenea, nu 

există diferențe în efecte în funcție de tipul de social media încorporat în aplicații. 

Tabel 4 Analiza comparativă a efectelor în funcție de diferite tipuri de moderatori  

Moderator Categories of the moderator N 
 

Cohen's 
d 

Lower 
limit 

Upper 
limit 

QB df p 

Type of 

objective      
   

 
Fitness improvement 8 0.235 0.050 0.419 

1.823 2 0.402 

 
Quit smoking 5 0.329 0.097 0.562 

   

 
Weight loss 21 0.150 0.013 0.286 

   

Country 
     

   

 
Australia 8 0.192 -0.016 0.399 

8.237 6 0.221 

 
Canada 2 0.645 0.256 1.035 

   



Alfabetizarea alimentară în managementul diabetului: Dezvoltarea unei aplicații mobile 

 Raport intermediar 2018 

 

 
 14 

 
China 3 0.060 -0.229 0.350 

   

 
Japan 1 -0.065 -1.140 1.011 

   

 
Spain 1 -0.269 -1.312 0.773 

   

 
USA + Israel 1 0.582 -0.074 1.237 

   

 
USA 18 0.190 0.043 0.337 

   

Type of 
outcome      

   

 
Body parameters 19 0.140 -0.001 0.281 

4.78 4 0.310 

 
Eating behaviors 11 0.222 0.020 0.424 

   

 
Physical activity 14 0.241 0.078 0.404 

   

 Psychological/subjective 
outcomes 7 0.012 -0.204 0.229 

   

 
Quitting/abstinence behaviors 5 0.328 0.089 0.567 

   

Type of 
social 
media 1      

   

 
SNA or apps 19 0.233 0.088 0.378 

0.219 1 0.640 

 
Other or multiple 15 0.184 0.035 0.332 

   

Type of 

social 
media 2      

   

 Blogs, Internet discussion 
forums or message boards 12 0.199 0.018 0.381 

5.486 3 0.139 

 
Facebook 10 0.410 0.198 0.622 

   

 
Multiple modalities 3 0.149 -0.127 0.424 

   

 
Other SNS or apps 9 0.067 -0.140 0.273 

   

 

În ceea ce privește sexul participanților, meta-regresia realizată pentru a vedea în ce măsură 

procentul femeilor din eșantion se asociază cu mărimea efectului, arată că sexul este un predictor 

pozitiv marginal semnificativ, b= 0.003, CI95%= [-0.0002, 0.0068], p = .066.  

 

Nu în ultimul rând, meta-regresia efectuată pentru a testa asocierea dintre vârstă și mărimea 

efectului arată că aceasta este un predictor negativ semnificativ, b = -0.009, CI95% = [-0.014, -0.004], 

p = 0.0001, intervenția având un efect pozitiv semnificativ pentru participanții mai tineri. 

3.5 CONCLUZIE 

Rezultatele reviewului sistematic arată că, în general, intervențiile care utilizează aplicații 

încorporând componente de social media au efecte mici asupra indicatorilor de interes pentru stilul 

de viață. Aceste rezultate ar trebui interpretate cu grijă, dată fiind eterogenitatea studiilor, 
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variabilității în utilizarea diferitelor tipuri de social media și în  general a studiilor subdimensionate 

statistic. Mai mult, efectele nu au variat ca funcție a diferitelor componente ale stilului de viață, cu 

toate că efecte mai mari au fost vizibile pentru intervenții de reducere a fumatului. Singurii predictori 

consistenți ai eficienței acestor intervenții par a fi sexul participanților (intervențiile funcționează 

puțin mai bine la femei) și vârsta acestora (cu cât sunt mai tineri participanții, cu atât mai eficiente 

intervențiile). 

4 PARTICIPAREA LA CONFERINȚE ȘTIINȚIFICE 

Review-ul sistematic cu metaanaliză descris  în secțiunile anterioare a fost prezentat: 

Pența, M., Pintea, S., & Băban, A. (2028). Social media tools in health behaviour change interventions: 

How effective are they? 32nd Annual conference of the European Health Psychology Society 
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