Buletin informaţional privind situaţia epidemiologică prin
boli parazitare în Republica Moldova în I semestru al anului 2018
În Republica Moldova această problemă de sănătate rămâne a fi actuală prin
faptul că în structura maladiilor transmisibile parazitozele de contact prezintă o
pondere înaltă.
În primul semestru al anului 2018 în republică au fost depistate 6618 persoane
infectate cu diferite specii de helminți, ce constituie cu 10,0% mai puţin în
comparaţie cu perioada similară a anului precedent. Cota copiilor până la 17 ani
constituie 91,1% (în anul 2017 - 93,8%). Cele mai afectate sunt persoanele din
mediul rural, pe seama cărora revin 71,0% din numărul total de invazii; la copii
acest indicator constituie 74,4%. Pe categorii de vârstă invaziile cu helminți se
întâlnesc cu o frecvenșă de 52,5% la preșcolarii și cu 38,8% la școlari.
În lotul persoanelor examinate, frecvența invaziilor cu helminți constituie
1,9% (2,2% în a. 2017); la copii acest indicator constituie 4,0% (4,1% în a. 2017).
În structura etiologică, tradiţional, cea mai răspândită este enterobioza, cu
78,8% din toate cazurile de helmintiaze, urmată de ascaridoză cu 20,6%.
Tricocefalozei îi revin 0,3%, himenolepidozei şi echinococozei le revin respectiv
câte 0,2%.
În enterobioză frecvența invaziei depăşeşte substanţial media pe republică în
raioanele (în ordine descrescândă) Cantemir, Ceadîr-Lunga, Floreşti, Criuleni,
Călărași, Ocnița, Leova, Ungheni, Dubăsari și Sîngerei. În raionul Vulcăneși au
fost examinate la enterobioză doar 3 persoane, toate fiind diagnosticate pozitiv. În
ascaridoză acest indice este mai înalt în raioanele Dubăsari, Ungheni, Drochia,
Călărași, Sîngerei, Nisporeni și Ocnița.
În primul semestru al anului 2017 a scăzut cota de acoperire cu tratament
antiparazitar, care constituie 90,0%, inclusiv 84,6% la copii (în perioada similară a
anului 2017 aceşti indici au constituit 97,3% şi respectiv 97,5%). Cea mai proastă

organizare a tratamentelor antiparazitare se atestă în mun. Bălți, r-le Ștefan- Vodă,
Drochia, Călărași și Cantemir . În 12 raioane ale republicii nivelul de acoperire cu
tratament antiparazitar la persoanele infectate constituie 100%. Conform datelor
din rapoartele statistice 1-săn pe parcursul a 6 luni au primit tratament antiparazitar
şi 8196 contactaţi, cu un coeficient de 1,4. În raioanele Telenești, Comrat şi
Vulcăneşti tratament antiparazitar n-a fost aplicat nici la o persoană contactată; în
raioanele Ceadîr-Lunga şi Nisporeni – doar la 3 și respectiv 8 persoane. De
tratamente profilactice au beneficiat 2781 preșcolari și 1384 școlari.
În primul semestru al anului, au fost efectuate 287060 investigaţii
parazitologice, ce prezintă cu 15,1% mai puţin comparativ cu perioada similară a
anului 2017. Din ele examenele coproparazitologice constituie 59,7% (în anul
2017 –59,5%); examenele la enterobioză - 40,3% (în anul 2017 -43,6%). Deşi
conform ordinului nr. 36 din 23.01.2006 „Cu privire la optimizarea supravegherii
epidemiologice şi sporirea eficienţei măsurilor de prevenire şi combatere a
helmintiazelor în Republica Moldova” contingentul ţintă pentru examenele
profilactice periodice sunt copiii, rata ultimilor constituie doar 51,4%. Cea mai
proastă organizare a examenelor profilactice la copii se atestă în r. Telenești, unde
timp de jumătate de an nu s-a efectuat nici o investigație la enterobioză și r.
Comrat, unde nu se practică examenele coprologice. Teritoriile în care cota
copiilor examinaţi este sub media pe republică sunt r-le Rîscani, Vulcănești, Orhei,
Edineț, Anenii-Noi, Dondușeni, mun. Chișinău și Bălți.

