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PREFAŢĂ
Intoxicațiile acute exogene de etiologie chimică la copii constituie una din multitudinea de probleme de sănătate publică din Republica Moldova care n-au fost studiate și sunt descrise doar fragmentar în sursele de specialitate editate.
Lucrarea prezintă o direcţie nouă, care include acţiuni în elaborarea măsurilor de prevenire a unor cazuri de intoxicaţii acute exogene de etiologie chimică în rândul copiilor. Ea este realizată graţie cercetării şi efortului depus de specialiştii Centrului Naţional de
Sănătate Publică/Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică în comun cu specialiştii Centrelor de Sănătatea Publică teritoriale (CSP),
medicilor secţiei de toxicologie din cadrul spitalului clinic municipal “Sfânta Treime” şi Institutul Mamei şi a Copilului. Sunt descrise
clasele de pericol a substanţelor/produselor chimice, care prezintă
un risc sporit pentru starea de sănătate a copilului. Totodată, autorii
descriu detaliat măsurile de prevenire şi/sau profilaxie a astfel de
izbucniri chimice, inclusiv de prevenire a cazurilor suicidale.
O problemă majoră pentru populaţie, inclusiv pentru copii o
constituie lipsa informaţiei şi nivelul scăzut de conştientizare a consecinţelor în domeniul utilizării, administrării corecte a substanţelor
chimice, măsurilor de prevenire a intoxicaţiilor cu diferite substanţe
chimice. Majoritatea părinţilor, profesorilor cunosc insufucient acţiunea substanţelor chimice asupra organismului în cazul intoxicaţiilor
acute exogene de etiologie chimică.
Rezultatele studiului nostru au demosntrat că, media anuală
pentru anii 2012-2018 în ţară constituie cca. 1200 cazuri de intoxicaţii acute exogene de etiologie chimică la copiii până la 18 ani cu
diferite substanţe chimice, printre care sunt medicamente, alcool,
gaze, pesticide, nitraţi, solvenţi, detergenţi etc., dintre care în medie
anual au decedat 5 copii. Pentru realizarea studiului este foarte important că a fost aprobat Ordinul Ministerului Sănătăţii (MS) nr. 906
7

din 30.11.2015 cu privire la notificarea și cercetarea cazurilor de intoxicaţii acute neprofesionale exogene de etiologie chimică (actualmente
modificat şi aprobat prin Ordinul MSMPS nr. 348 din 19.03.2019 cu
privire la notificarea, cercetarea și monitorizarea cazurilor de intoxicaţii acute neprofesionale exogene de etiologie chimică în Republica
Moldova) care dă posibilitate de a monitoriza şi evalua etiologia intoxicaţiilor acute exogene de origine chimică la copii.
În perioda analizată, numărul intoxicaţiilor au predominat în
anul 2015 şi au constituit 1742 cazuri, inclusiv 4 decese. Odată cu
implementarea Ordinului MS nr. 906 din 30.11.2015 se observă tendinţa spre diminuare a numărului total de cazuri de intoxicaţii: în
anul 2016 până la 1101 afectaţi şi 3 decedaţi sau 0,27%, în anul 2017
cifra a diminuat până la 938 afectaţi cu 3 decese sau 0,3%, iar în anul
2018 – 787 cazuri, dintre care 8 copii sau 1% au decedat.
Prezenta monografie este elaborată în scopul familiarizării părinţilor, profesorilor, lucrătorilor medicali în domeniul intoxicaţiilor
acute exogene de etiologie chimică la copii şi asigurării lor cu metode eficiente de prevenire a acestora.
Autorii monografiei exprimă recunoștință specialiștilor Agenției
Naționale pentru Sănătate Publică, inclusiv a CSP teritoriale, care au
contribuit cu date statistice și anchetele cercetărilor epidemiologice
a cazurilor de intoxicații acute cu substanțe chimice în grup, precum
și pentru participarea plenară la realizarea prezentei lucrări.

8

PREFACE
Acute chemical poisonings among children is one of the public
health problems that has not been studied and is only partially described in the Republic of Moldova. Currently, the complex estimation of acute chemical intoxications, including their impact on health,
is not carried out in the country.
The work includes a new direction that has been studied in detail
and helps to develop measures to prevent cases of acute chemical
poisonings among children. It is made thanks to the research and
efforts of specialists from the National Public Health Center/National Public Health Agency, as well as specialists from territorial public
health centers, as well as doctors from the toxicology department of
the City Clinical Hospital “Sfîntă Treime” and the Institute of Mother
and Child.
The monografy describes the hazard classes of chemicals/chemical products that pose a risk to the health. At the same time, the
authors detail describe measures to prevent chemical incidents as
well as measures to prevent suicide cases.
One of the main problem for the population, including children,
is the lack of information and low awareness of parents and children in the field of chemicals, their use, their proper administration,
measures to prevent poisonings associated with chemicals. Many
of parents and teachers are not sufficiently informed regarding the
effects of chemicals on health in the case of chemical poisonings.
The results of the studies have demonstated that during years
2012-2017 the annual average in the country accounts for about
1200 cases of acute poisonings among children up to 18 years of
age with different chemicals, including medicines, alcohol, gases,
pesticides, nitrates, solvents, household detergents etc., with 5 case
of deaths per year.
For this study it is very important that it was approved the order
9

of the Ministry of Health of the Republic of Moldova No. 906 of November 30, 2015 on notification and investigation of cases of acute
chemical exogenous non-professional poisonings (currently amended and approved by Order of MHLSP No. 348 of 19.03.2019 on
notification, investigation and monitoring of cases of acute chemical
exogenous non-professional poisonings in the Republic of Moldova),
which allows to monitor and identify/evaluate of acute chemical
poisonings among children.
In the analyzed period, poisonings prevailed in 2015, which constituted 1742 cases, including 4 deaths. After the approval of MH Order no. 906 of 30.11.2015 the tendency to decrease the total number of poisonings in 2016 year to 1101 cases and 3 deaths or 0.2%,
in 2017 this index decreased to 938 cases with 3 cases of deaths, or
0.3%, was observed, and in 2018 – 787 cases, with 8 cases of deaths.
The present monograthy is designed to familiarize medical workers, teachers and parents in the field of acute chemical poisonings
and provide effective methods for their prevention.
The authors are sincerely grateful to the specialists of the National Public Health Agency, as well as to the territorial Public Health
Centers who contributed to the collection of statistical data, to conducting epidemiological studies of cases of acute group chemical
poisoning, to the development and implementation of this work.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Острые экзогенные отравления химической этиологии у детей являются одной из важнейших проблем общественного здравоохранения, которaя не была изучена и описана только частично в Республике Молдова. В настоящее время в стране не проводится комплексная оценка острых экзогенных отравлений химическими веществами, а также влияние химических веществ на здоровье детей.
Работа включает в себя новое направление, которое было исследовано специалистами, и помогает в разработке мер по предотвращению случаев острых экзогенных отравлений химической этиологии среди детей. Работа выполнена благодаря исследованиям и усилиям специалистов из Национального центра общественного здоровья /Национального агентства общественного
здоровья, а также специалистов из территориальных центров общественного здоровья, а также врачей из токсикологического отделения городской клинической больницы “Sfîntă Treime” и Института Матери и Ребенка.
В сборнике описываются классы опасности химических веществ/продуктов, которые представляют риск для здоровья ребенка. Также авторы детально описывают меры по предотвращению и/или профилактике несчастных случаев химической этиологии, а также меры по предотвращению случаев самоубийства.
Одной из важнейших проблем для населения, включая детей,
является отсутствие информации и низкий уровень ознакомления
детей о последствиях в области правильного использования химических веществ, а также о мерах по предотвращению отравлений.
Большинство родителей, учителей недостаточно проинформированы о влиянии химических веществ на состояние здоровья в случае острых экзогенных отравлений химическими веществами.
Результаты нашего исследования показали, среднегодовой показатель за 2012-2018 годы в стране составляет около 1200 слу-
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