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CANCERUL PULMONAR ȘI FUMATUL
Sergiu BRENIȘTER,
dr. șt. med., conf. cercet.
la IMSP Institutul
Oncologic din Chișinău

Cancerul pulmonar constituie o problemă actuală de ordin social şi biologic, iar importanța
ei, dictată de creşterea continuă a morbidităţii
şi mortalităţii prin cancer pulmonar în multe regiuni economic dezvoltate din lume, devine tot
mai accentuată. Această creștere s-a dovedit a fi
atât de semnificativă, încât maladia este considerată fenomenală, uluitoare şi zguduitoare. Nu
întâmplător încă în anul 1977 cercetătorii americani E. Wynder și S. Hecht considerau că lupta
împotriva cancerului este o problemă a statului.
Actualitatea problemei se explică și prin faptul
că în structura morbidităţii şi mortalităţii prin
tumori maligne în multe țări ale lumii, inclusiv
în Republica Moldova, cancerul pulmonar la
bărbați se situează pe primul loc.
Potrivit datelor IARS (International Agency Research on Cancer), în anul 2008, cancerul pulmonar ocupa primul loc în lume în rândul tumorilor
maligne la bărbaţi şi locul patru la femei după
numărul de noi îmbolnăviri. Cu patru ani mai
înainte, în 2004, au contractat această boală circa
1,2 milioane de oameni, ceea ce constituie 12,3%

din numărul total al persoanelor cu tumori maligne (Напалков Н. П., 2004). Diferența numărului de decese, cauzate de cancerul pulmonar în
anul 2004 atât în rândul bărbaţilor, cât şi al femeilor, diferă nesemnificativ în raport cu numărul
de bolnavi. Această tendință se păstrează și în
prezent, inclusiv în Republica Moldova. Astfel, în
anul 2014 au fost luați la evidență 858 de pacienți
şi au fost înregistrate 852 de decese. În anul 2018
au fost înregistrate 925 de cazuri noi de cancer
pulmonar, numărul decedaților ridicându-se la
1003 persoane (cifra include și pacienții decedați
de cancer pulmonar, depistați în anii precedenți).
Cu o sută de ani în urmă, cancerul pulmonar era
considerat o boală foarte rară. De exemplu, în
anul 1898 literatura de specialitate atesta doar
140 de cazuri de cancer pulmonar. În unul dintre cele mai mari spitale din Europa – Charite –
fiecare caz nou de cancer era analizat minuțios
la conferința medicală generală a specialiștilor.
Fumatul larg răspândit la începutul sec. al XX-lea
a plasat rapid cancerul pulmonar pe poziția de
cel mai frecvent tip de cancer: anual, aproximativ 1,2 milioane de persoane sunt diagnosticate
cu tumori pulmonare și mai mult de 1 milion
de oameni din întreaga lume mor din cauza lor.
În structura incidenței cancerului, acestei maladii îi revin 12,8%. Rata de supraviețuire de 5
ani în cazul cancerului pulmonar este destul de
îngrijorătoare: 15% se înregistrează în țările cu
cel mai înalt standard de sănătate, în timp ce
în țările cu nivel mediu de dezvoltare a medicinei această cifră cu greu atinge 5-7%. În diferite
regiuni geografice, în fiecare an, la 100 de mii
de persoane revin de la 5,3 la 99,7 cazuri noi de
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cancer pulmonar în rândul bărbaților (la femei
incidența bolii este de 6-10 ori mai mică). În Rusia, cancerul pulmonar ucide anual peste 60 de
mii de persoane, ceea ce este mai mult de 20%
din totalul deceselor de cancer.
Tutunul a fost importat în Europa cu 500 de ani
în urmă de către marinarii lui Columb, cu toate
acestea, până nu demult fumatul nu era o patimă sau obsesie. Până la sfârșitul sec. al XIX-lea,
fumatul la pipă a fost cel mai accesibil mod de
consumare a tutunului, fapt puțin asociat cu
dependența de nicotină din cauza incapacității
de inhalare profundă a fumului de tutun. Într-o
anumită măsură, prevalența fumatului a contribuit la inventarea, în anul 1855, a chibriturilor de
siguranță. Un rol mult mai important în istoria fumatului a jucat inventarea dispozitivului pentru
producerea automată de țigări (în anul 1880).
Țigările sunt cel mai des asociate cu apariția
dependenței de nicotină. O perioadă lungă de
timp acestea erau confecționate manual și erau
inaccesibile din cauza prețurilor mari. Industria producerii țigărilor a început în anul 1884.
Anual, erau fabricate 744 de milioane de țigări –
atunci, practic, niciunul dintre antreprenori
nu credea că s-ar putea vinde o cantitate atât
de mare de produse. Primul Război Mondial a
declanșat epidemia fumatului: liderii militari din
țările implicate în război au insistat asupra includerii țigărilor gratuite în dieta zilnică a soldaților.
Într-adevăr, nicotina are proprietăți adaptogene
vizibile, astfel încât furnizarea de tutun armatelor părea o măsură adecvată, dar la sfârșitul anilor ’20 ai secolului trecut medicii au observat că
incidența cancerului pulmonar crește vizibil.
Cercetătorii americani sunt de părerea că la bărbați
riscul instalării cancerului pulmonar e mai mare,
comparativ cu alte tumori maligne. În același
timp, ca rezultat al renunțării la fumat, în Statele
Unite, începând cu anul 1982, se înregistrează reducerea mortalității de cancer pulmonar în rândul bărbaților de culoare albă (Horm J., Kessler
L., 1986). În Florida, numărul deceselor, cauzate
de cancerul pulmonar, a crescut de la 517 în anul
1955 până la 1243 în anul 1985, deși populația a
scăzut de la 2.2 la 1.7 milioane de oameni.
Se atestă tendința de creștere a mortalității prin
cancer pulmonar la femei. Mortalitatea în rândul

bărbaților începe să crească la vârsta de 40 de ani
(în 1980-1984 punctul culminant a fost înregistrat la vârsta de 40-44 de ani). Datele prezentate
de cercetătorii C. Boring și colab. (1992) confirmă
că structura mortalității în rândul persoanelor
afro-americane corespunde indicatorilor statistici ai SUA, potrivit cărora principala cauză
de deces este cancerul pulmonar. Rata ridicată a mortalității din cauza acestei boli în rândul
populației de culoare este asociată cu nivelul
sporit al consumului de țigări atât la bărbați, cât
și la femei (34% din populație în anul 1987) (Benjamin D. et al., 2009, Maria Corbu, 2018). Primele
estimări epidemiologice, care au relatat despre
asocierea dintre fumat și cancerul pulmonar, au
fost publicate la sfârșitul anilor ‘30 în Germania.
Cu toate acestea, comunitatea științifică mondială a ignorat în mod deliberat cercetările realizate
de oamenii de știință dintr-o țară nazistă precum
era Germania în acea perioadă. Epidemiologii au
revenit la impactul fumatului tocmai la mijlocul
anilor ‘50 ai secolului trecut, atunci când cercetările au demonstrat convingător legătura dintre
consumul de țigări și riscul de cancer pulmonar.
După 10 ani, în Europa și Statele Unite ale Americii au fost luate măsuri active de combatere a
acestei deprinderi nocive pentru sănătate (Proctor R., 2001, Valentina Vladoi, 2018).
Datele OMS relevă că în fiecare an la nivel
mondial se fumează 5,6 miliarde de țigări care
provoacă aproximativ 10 milioane de decese premature. Majoritatea fumătorilor sunt
conștienți de faptul că fumatul mărește semnificativ (de 20-40 de ori) riscul dezvoltării cancerului pulmonar. Cu toate acestea, mai mult
de 1,2 miliarde de oameni din întreaga lume
sunt consumatori de produse din tutun. În
țările dezvoltate, caracterizate printr-un număr impresionant de măsuri agresive antifumat, informația despre efectele negative ale
fumatului a determinat scăderea consumului
de tutun. Astfel, în Statele Unite ale Americii, la
mijlocul anilor ‘60 ai secolului trecut, fumătorii
constituiau aproximativ 80% printre bărbații
adulți, iar la începutul anilor ‘80 această cifră a
scăzut la 25%.
Concluzia poate fi doar una: diminuarea acțiunii
acestui flagel – fumatul – va micșora incidența
prin cancer pulmonar, prin urmare, și indicii
mortalității cauzați de această boală.
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APELE DE SUPRAFAȚĂ ȘI IMPORTANȚA LOR

PENTRU SĂNĂTATEA PUBLICĂ

Ilie ANTON,
inginer în Secția
Sănătatea mediului
a ANSP

Resursele acvatice din Republica Moldova sunt
reprezentate de apele de suprafaţă şi de cele
subterane. În ceea ce priveşte apele de suprafaţă, în republica noastră există două bazine
majore ale râurilor: Nistru (cel mai mare) şi Prut
(al doilea după mărime).
Toate corpurile de apă din spațiul Republicii
Moldova fac parte din două districte hidrografice: (I) Dunărea-Prut şi Marea Neagră și (II) Nistru.
Regimul natural al apelor din aceste bazine
a fost modificat prin construcția barajelor şi
rezervoarelor, a căror menire este să prevină
inundațiile, să capteze sedimentele și să asigure populația cu apă pentru consum agricol, industrial și casnic, precum și pentru piscicultură.
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
efectuează supravegherea calităţii apei de
suprafaţă în 253 de puncte fixe, inclusiv în 33
de puncte pe râurile Nistru şi Prut, care sunt

surse de aprovizionare cu apă potabilă a populaţiei. Monitorizarea se efectuează la 36 de
parametri chimici şi 5 – microbiologici, precum și la parametrii contaminării cu virusuri
(virusologice) și la conținutul de ouă viabile
de helminţi.
Conform prevederilor legislației în vigoare, bazinele acvatice de pe teritoriul Republicii Moldova, după calitatea apei, sunt atribuite la cinci
clase: de la clasa I – foarte bună până la clasa
a V-a – foarte poluată. Conform rezultatelor
investigațiilor de laborator ale calităţii apei din
râurile Nistru și Prut, în anul 2018, comparativ
cu anul 2017, la parametrii chimici și microbiologici au fost înregistrate scăderea numărului
de probe atribuite la clasele I-a și a II-a de calitate a apei și creșterea considerabilă a numărului
de probe atribuite la clasele a IV-a și a V-a.

5

6 AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
Apele de suprafață denotă un grad avansat de
poluare și degradare – rezultatul unui management inadecvat al resurselor de apă, manifestat
pe parcursul mai multor decenii. Începând cu
anii ’90 ai secolului trecut, fâșiile de protecție
ale multor râuri au fost defrișate, iar terenurile
din zona de protecție a râurilor sunt prelucrate
în scopuri agricole, grăbind degradarea și poluarea râurilor interne. În plus, pe râurile interne
ale Republicii Moldova se înregistrează circa
4000 de lacuri și iazuri de diferite dimensiuni,
majoritatea din ele neavând pașapoarte/regulamente de funcționare. Evident, acestea sunt
administrate inadecvat, fără respectarea normelor de evacuare a apei. În consecință, debitul
apei râurilor interne este scăzut, ele au un grad
avansat de înnămolire și imposibilitatea de autoepurare a apei.
Apa are o importanță majoră pentru existența
vieții și influențează în mod direct sănătatea
populației, iată de ce în Republica Moldova este
absolut necesară implementarea principiilor
de management integral al resurselor de apă.
Aceste principii presupun asigurarea accesului
la apă pentru întreaga populație în cadrul unui
bazin hidrografic, de la izvor până la vărsare,
într-o cantitate suficientă și de o calitate bună.
Principiile de management integrat al resurselor de apă se regăsesc în Directiva-cadru a Uniunii Europene privind apa, care a fost transpusă
în legislația națională prin adoptarea de către
Parlamentul Republicii Moldova a Legii Apelor
nr. 272 din 23.12.2011 și a cadrului normativ
aferent.

Un rol important în gestionarea bazinelor hidrografice a apelor de suprafață și reducerea
poluării acestora îl au comitetele bazinale, a
căror funcție constă în analiza situației, adoptarea deciziilor și conlucrarea cu structurile
Guvernului, administrației publice locale și altor instituții și entități publice vizate și cointeresate.
Deoarece râurile Nistru și Prut sunt fluvii transfrontaliere, comitetele bazinale conlucrează cu
structurile corespunzătoare ale țărilor vecine
(Ucraina și România).
În ultimii 4-5 ani, Guvernul Republicii Moldova
și autoritățile organelor administrației publice
locale au alocat surse financiare pentru proiectarea și construcția sistemelor centralizate de
alimentare cu apă și canalizare a localităților
rurale (apeductele Grozești – Vărzărești – Nisporeni și Soroca – Bălți), care vizează reducerea
nivelului de poluare a apelor de suprafață cu
ape reziduale neepurate prin măsuri eficiente și
durabile.
Populația, dar și persoanele juridice din Republica Moldova sunt chemate și încurajate,
inclusiv prin intermediul mass-media (radio,
TV și presa), să protejeze sursele de apă de
suprafață, să evite deversările deșeurilor în
râuri, să nu admită construcția diferitor unități
și obiective economice, zootehnice și de menaj poluante, să respecte legislația de mediu
în domeniul protecției bazinelor acvatice, și nu
numai (sol, aer).
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MICROBIOMUL INTESTINAL

VĂ AJUTĂ SĂ VĂ MENȚINEȚI ÎN FORMĂ

Maria-Victoria RACU,
medic igienist
în Direcția Promovarea
Sănătății a ANSP

Corpul uman este alcătuit din trilioane de
celule, însă o mare parte din ele, situate pe
suprafața pielii sau în organe, mai ales în intestine, sunt microorganisme de altă origine
decât cea umană. Microorganismele intestinale joacă un rol important în menținerea
sănătății, inclusiv prin asigurarea imunității
optime și producerea unor vitamine. Mai
mult. Ultimele studii au demonstrat că ele se
implică și în menținerea unei mase corporale
sănătoase.
Ce este microbiomul intestinal? Microbiomul
intestinal este alcătuit din trilioane de microorganisme și materialul genetic al acestora, care
se localizează în tractul intestinal. Se estimează
că în intestinele unui adult cu greutatea de cca
70 kg se conțin aproximativ 40 de trilioane de celule microbiene și 30 de trilioane de celule umane.
Majoritatea microorganismelor se află în segmentul intestinului gros, numit cec. Din câteva

sute de tipuri de celule microbiene doar câteva pot cauza maladii. Cea mai mare parte,
dimpotrivă, contribuie la bunăstarea organismului, participă activ la procesul digestiv, sintetizează nutrimentele necesare organismului, printre care și vitamina K. Pe lângă
acțiunea locală, la nivelul intestinului, bacteriile intestinale sunt implicate în unele procese metabolice, în menținerea masei corporale
adecvate, în reglarea proceselor imune, dar și
a unor funcții cerebrale sau în asigurarea bunei dispoziții.
Microbiomul influențează procesul digestiv. Microorganismele intestinale contactează
cu alimentele consumate, ceea ce poate afecta
absorbția nutrimentelor și felul în care energia
este conservată în corp.
Un studiu recent și-a propus să afle care este
numărul microorganismelor intestinale la oamenii cu greutatea normală, comparativ cu cei
ce suferă de obezitate, și care este diversitatea
lor. Rezultatele au demonstrat că organismul
persoanelor cu greutate corporală normală
avea un număr mai mare și mai divers de microorganisme.
Microorganismele intestinale pot digera fibrele alimentare pe care organismul nostru nu le
poate prelucra. În urma acestui proces se elimină acizi grași cu catenă scurtă, care au rolul de a
proteja intestinul de diferite toxine sau agenți
cauzali ai bolilor, inclusiv de procesele canceri-
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gene, dar și de a menține o greutate corporală
constantă prin accelerarea arderii grăsimilor.
Microorganismele implicate în acest proces se
numesc Prevotella.
De asemenea, microorganismele intestinale pot digera flavonoidele, antioxidanții din
plante, proces care poate preveni acumularea
kilogramelor în plus. Chiar și absorbția sau utilizarea grăsimilor în corp este determinată de
numărul și diversitatea microorganismelor din
intestine.
Microorganismele activează procesele inflamatorii. Inflamația se produce atunci când
corpul activează sistemul imun pentru a lupta cu infecția. De asemenea, aceasta poate fi
cauzată de regimul alimentar nesănătos. De
exemplu, un meniu zilnic, alcătuit preponderent din zahăr, grăsimi și calorii goale, activează în sânge și în țesutul de grăsime compușii
inflamatori, care contribuie la acumularea kilogramelor în plus.
Important! Există însă în intestine și bacterii
care luptă cu inflamația și care pot reduce masa
corporală. Este vorba de speciile Bifidobacteria
și Akkermansia. Totuși, studiile date sunt la început de cale și este nevoie de un șir de confirmări
pentru a definitiva relația cauză-efect.
Microorganismele intestinale produc substanțe
biologic active care vă fac să simțiți sațietate
sau foame. Pofta de mâncare este influențată
de secreția unui șir de hormoni, printre care
leptina, grelina și peptidul YY (PYY). Unele studii
au demonstrat că diferite tipuri de bacterii intestinale pot afecta cantitatea secretată de hormoni și senzațiile pe care le percepem – foame
sau sațietate. Astfel, cu cât mai multe fibre consumăm, cu atât mai divers este microbiomul
nostru, iar senzația predominantă este cea de
sațietate.
Cum puteți ajuta microbiomul să funcționeze
corect? Pentru a menține o greutate corporală
constantă, în limitele recomandate, este necesar să aveți un microbiom divers și bogat. Iată
câteva sfaturi care vă pot prinde bine:
♦ Evitați alimentele ce influențează negativ
microbiomul intestinal. Alimentele bogate

în zahăr contribuie la creșterea bacteriilor
ce dăunează intestinelor și la acumularea
kilogramelor în plus. Îndulcitorii artificiali –
aspartamul și zaharina – reduc numărul
microorganismelor benefice din intestine,
ceea ce contribuie la creșterea zahărului
din sânge. Alimentele ce conțin grăsimi nesănătoase (grăsimi trans și o cantitate prea
mare de grăsimi saturate) cauzează dezvoltarea în intestin a bacteriilor ce provoacă multiple boli.
♦ Optați pentru alimente prietenoase bacteriilor intestinale. Cerealele integrale,
fructele și legumele, nucile și semințele
conțin fibre alimentare care sunt digerate
în intestin de bifidobacterii. Drept rezultat,
numărul acestor bacterii crește, iar masa
corporală se menține în limitele recomandate. Nu uitați nici de alimentele fermentate precum iaurtul, chefirul sau murăturile. Acestea conțin lactobacili ce previn
apariția microorganismelor dăunătoare în
intestin.
♦ Fiți precauți la utilizarea antibioticelor. Administrarea necontrolată a acestora, pe

lângă multiplele daune aduse sănătății publice, cauzează disbioza intestinală – dezechilibrul bacteriilor bune și rele din intestine. Ca urmare, intestinul devine vulnerabil și nu-și poate exercita funcțiile în mod
obișnuit. Pentru a preveni apariția acestui
fenomen, folosiți antibioticele doar în conformitate cu prescripția medicală. În paralel, apelați la probioticele pe care le găsiți în
farmacii. Acestea vă vor ajuta să restabiliți
efectiv microflora intestinală.
Fiți atenți la alegerile dumneavoastră!
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IMPORTANȚA MICROBIOMULUI

ÎN METABOLISMUL UMAN

alimentari, sărurile biliare, medicamentele, xenobioticele.
Galina SPRAVNIC,
studentă în anul VI
la Facultatea Medicină
Generală a USMF
Nicolae Testemițanu

Trăim într-o lume a bacteriilor şi acest lucru ne
afectează mai mult decât se credea până acum.
Puţini ştiu că în corpul fiecăruia din noi există
de 10 ori mai multe celule microbiene decât celule ale organismul uman, iar numărul genelor
microbiene îl depăşeşte pe cel al genelor umane. Toate aceste microorganisme, care trăiesc în
corpul nostru şi pe suprafața lui, formează un
ecosistem denumit microbiom, iar simbioza lor
cu celulele umane dă naştere unui veritabil superorganism.
Microbii influențează multe procese fundamentale ale vieții, cum ar fi imunitatea și homeostaza, proliferarea celulară și angiogeneza, funcțiile
endocrine ale intestinului, impactul agenților
patogeni etc.
De asemenea, microbii găzduiți de noi sintetizează vitamine, hormoni steroizi și neurotransmițători, metabolizează aminoacizii cu
catenă ramificată și cei aromatici, componenții

Microbiomul intestinal normal produce circa
50-100 mmol/l pe zi de acizi grași cu catenă scurtă, cum ar fi acizii acetic, propionic și butiric, care
sunt utilizați ca sursă de energie atât pentru epiteliul gazdă, cât și pentru alți microbi, afectează metabolismul lipidic, protejează împotriva infecției,
au proprietăți antiinflamatorii, influențează axa
intestin-creier, facilitează reprogramarea metabolică a celulelor imune și reglează transcripția
imunitară prin modificări epigenetice.
Acizii grași cu catenă scurtă, produși de microbiom, modulează factorii imunitari prin multiple
mecanisme. Ei majorează expresia peptidelor
antimicrobiene excretate de celulele epiteliale,
modulează producția de citokine și chemokine, reglează diferențierea, recrutarea și activarea celulelor imune și modulează diferențierea
limfocitelor T. Proprietățile antiinflamatorii frecvent menționate pot fi atribuite capacității lor
de a reduce producția și activitatea citokinelor
pro-inflamatorii (TNF-α și IL-12), adeseori prin
modularea activității neutrofilelor și macrofagelor. Alternativ, acizii grași cu catenă scurtă sporesc producția de alte citokine (IL-18), care sunt
implicate în repararea și menținerea integrității
epiteliale. Printre acizii grași cu catenă scurtă,
produși de microbiom, se numără:
Acetatul, care este o sursă de energie minoră pentru celulele epiteliale ale intestinului și
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esențială pentru mușchi și țesutul creierului, are
proprietăți antiinflamatorii, scade pH-ul colonului (ceea ce împiedică proliferarea florei patogene) și este folosit de speciile încrucișate drept
co-substrat pentru producerea butiratului.
Propionatul a fost asociat cu beneficiile pentru sănătate, în special la adulți. El are aceleași
proprietăți ca și acetatul, în plus, diminuează
lipogeneza hepatică, nivelul colesterolului seric și carcinogeneza colorectală.
Ridicarea nivelului de propionat a fost
asociată cu îmbunătățirea sensibilității
la insulină și creșterea senzației de
sațietate la adulți.
Butiratul este sursa de energie preferată pentru celulele epiteliale intestinale, ceea ce înseamnă că puțin butirat
ajunge în circulația sistemică. Butiratul
scade, de asemenea, pH-ul colonului,
promovează proliferarea epitelială,
previne proliferarea celulelor canceroase colorectale, reduce stresul oxidativ, este antiinflamator și îmbunătățește funcția
barierei intestinale prin stimularea producției
de mucine, peptide antimicrobiene și proteine.
Vitaminele sunt o clasă suplimentară de
metaboliți secundari, produși de microbiotă,
cu efecte asupra imunității. Bacteriile comensale au capacitatea de a sintetiza vitaminele
esențiale, în special din grupele B și K, a căror
expresie este distinctă la sugari, comparativ
cu adulții. S-a estimat că microbii intestinului
uman produc 40-65% din vitaminele B, unii microbi având capacitatea de a produce toate cele
8 vitamine din grupul dat.
Prin studiile efectuate s-a constatat că microbiota intestinală se deosebește de la individ la individ prin activitățile sale metabolice și speciile
de bază componente. În baza acestor criterii au
fost identificate 3 enterotipuri precum Bacteroides, Prevotella și Ruminococcus. Astfel, enterotipul, în care predominante sunt speciile de tip
Bacteroides, este mai eficient în descompunerea carbohidraţilor, ceea ce ar putea explica de
ce persoanele cu acest enterotip sunt mai predispuse la probleme de greutate. Bacteriile de
tip Prevotella tind să descompună mucusul din
intestin, iar cele de tip Ruminococcus facilitează

absorbția zahărului, ceea ce poate favoriza creşterea în greutate.
Persoanele ce aparțin enterotipului Bacteroides
au un mediu intestinal mai bun la sintetizarea
vitaminelor B2, B5, C şi H, iar cele ce aparțin enterotipului Prevotella au mai multe bacterii eficiente în sintetizarea vitaminei B1 şi a acidului
folic.

Enterotipul Bacteroides este asociat dietelor bogate în grăsimi şi proteine, pe când enterotipul
Prevotella este asociat unei diete bogate în carbohidraţi.
Oamenii de știință cred că enterotipurile vor
juca un rol important în dezvoltarea unor tratamente alternative la antibiotice, dat fiind faptul
că bacteriile au devenit în ultimii ani antibioticorezistente. Astfel, în loc să încerce să elimine
toate bacteriile din intestin, inclusiv pe cele
nocive, doctorii vor putea să stimuleze bacteriile utile pentru a restabili echilibrul bacterian
existent înainte ca afecțiunea să progreseze. Cu
timpul, enterotipurile vor permite abordarea
medicinei personalizate, în care fiecare pacient
va beneficia de un tratament conceput în funcţie de nevoile proprii, identificate pe baza microbiomului său.
În concluzie putem spune că descoperirea enterotipurilor va duce la transformarea medicinei,
așa cum s-a întâmplat în cazul grupelor sanguine. Dietele personalizate pe baza enterotipului
şi prescrierea medicamentelor potrivite pentru
enterotipul pacientului vor constitui primele
schimbări prefigurate de specialişti.

CRONICA SĂNĂTĂȚII PUBLICE Nr. 1(54), Martie 2020

TOXIINFECȚIILE ALIMENTARE

ȘI PREVENIREA LOR

Parascovia BEJAN,
studentă în anul VI
la Facultatea Medicină 1,
specializarea Medicină
preventivă a USMF
Nicolae Testemițanu

Toxiinfecțiile alimentare sunt maladii acute,
uneori cronice, care apar în urma consumului
de alimente contaminate masiv cu microorganisme de o anumită specie și cu produsele activității vitale a acestora. Intoxicațiile
alimentare pot evolua sub formă de cazuri
sporadice, când alimentul contaminat este
consumat de o singură persoană, ori sub
formă de izbucniri în masă, când acesta a
fost consumat de mai multe persoane. În
ultimele decenii, numărul izbucnirilor de
toxiinfecții este în majoritatea țărilor de pe
glob în creștere permanentă.
Între toxiinfecțiile alimentare și bolile
infecțioase există unele particularități comune, cum ar fi, de exemplu, existența perioadei de incubație (perioada de la ingerarea
alimentului contaminat până la apariția semnelor clinice). Totuși, în maladiile infecțioase,
apariția semnelor clinice poate fi condiționată
de un număr neînsemnat de microorganisme,

în timp ce în toxiinfecțiile alimentare apariția lor
este condiționată de un număr mult mai mare
de germeni. Pe lângă aceasta, mai există o deosebire, și anume: indiferent de microbii care au
provocat toxiinfecțiile alimentare, acestea nu se
transmit de la omul bolnav la cel sănătos, ca în
cazul maladiilor contagioase.
Pentru majoritatea izbucnirilor de toxiinfecții
alimentare sunt comune câteva particularități:
 consumul aceluiași aliment;
 de regulă, debut acut cu perioadă de
incubație, mai frecvent de 6-36 de ore;
 principalele semne clinice se manifestă prin
tulburări ale aparatului digestiv, deseori cu
febră, cefalee etc.;

 manifestări clinice care apar dacă nu concomitent la toți consumatorii (depinde de cantitatea alimentelor ingerate și deci de numărul microbilor care au pătruns în organism,
de cantitatea de toxine furnizate, de starea
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de sănătate a consumatorului, de vârstă),
apoi, după o scurtă durată de timp, și la alte
persoane care au consumat aceleași alimente contaminate;
 tratamentul utilizat este, de regulă, eficient;
 evoluția izbucnirilor de toxiinfecții alimentare este, în multe cazuri, relativ scurtă.
Surse de infecție sunt omul (persoane bolnave
sau sănătoase, dar purtătoare de germeni) şi animalele bolnave. Principala cauză a contaminării
alimentelor și apariției toxiinfecțiilor alimentare
este nerespectarea cerințelor de igienă la diferite etape ale circuitului alimentar, începând cu
materia primă și terminând cu producția finită.
Alimentele se pot contamina direct de la sursă
sau pe parcursul transportării, prelucrării ori
păstrării în condiţii necorespunzătoare. Nu rareori toxiinfecțiile alimentare izbucnesc în condiții
casnice sau din vina obiectivelor de alimentație
publică și sunt cauzate de:
 folosirea la prepararea bucatelor a materiei
prime insalubre;

 nerespectarea cerințelor de igienă în procesul de preparare a bucatelor (de exemplu, prelucrarea termică insuficientă a
materiei prime, în special de origine animală, contaminarea masivă a produselor
alimentare, inclusiv a bucatelor, în procesul
de porționare în urma nerespectării atât a
cerințelor de igienă personală, cât și a celor
de producere);
 neatenția sau indiferența consumatorului
fată de siguranța alimentelor procurate;

 prepararea unor cantități mari de bucate
pentru diverse ceremonii în lipsa condițiilor
sanitaro-igienice necesare, în primul rând, a
spațiilor, a inventarului de prelucrare și a utilajului frigorific corespunzător;
 implicarea în procesul tehnologic a persoanelor fără pregătire profesională;
 necunoașterea cerințelor de igienă în procesul tehnologic de pregătire a bucatelor, de
păstrare și transportare a alimentelor.
Amploarea izbucnirilor de toxiinfecții alimentare depinde de numărul persoanelor afectate.
În puseurile de toxiinfecții alimentare, la fel de
importanți sunt factorii secundari socio-economici, climatici şi geografici, expresia lor fiind sezonul estival. Deoarece toxiinfecţiile alimentare
nu dezvoltă imunitate, omul se va îmbolnăvi de
fiecare dată când va consuma alimente excesiv
contaminate sau alterate.
Factorul cel mai important în patogenia infecţiilor alimentare este numărul sau doza de
germeni. Alimentul ingerat, în care a avut loc o
multiplicare masivă
a microorganismelor, numărul acestora
fiind de 106-108 germeni/gram de produs alimentar și mai
mult, poate provoca
o toxiinfecție alimentară ce reprezintă un
tablou clinic clasic.
Alimentul cu un număr mai mic de microorganisme poate
provoca doar tulburări digestive minime.
O importanță decisivă pentru apariția și gravitatea unei toxiinfecții
alimentare au condiţiile favorabile de mediu
extern (căldura, care contribuie la multiplicarea germenilor) şi timpul care s-a scurs de
la consumarea acestuia. Cu cât mai mare este
numărul germenilor ingerați sau cantitatea
toxinelor acumulate în urma activității vitale
a lor, cu atât mai scurtă este perioada de incubaţie a bolii şi cu atât mai mare este gravitatea
ei. Copiii şi persoanele în vârstă sunt cel mai
frecvent afectate de toxiinfecțiile alimentare.
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Nu mai puțin periculoase sunt acestea pentru gravide, persoanele cu boli cronice asociate şi cele cu sistemul imunitar slăbit.

Modificările fiziopatologice complexe, care
apar în timpul toxiinfecţiilor alimentare, sunt
generate de acțiunea directă a toxinelor provenite din microorganisme asupra mucoasei tubului digestiv, dar şi de acțiunea acelor toxine
care sunt absorbite și care nimeresc împreună
cu sângele în diverse sisteme și organe.
De regulă, semnele clinice ale toxiinfecției alimentare se mențin 2-3 zile, după care dispar
treptat. Totuși, există cazuri în care manifestările
clinice au o durată mai mare sau se soldează cu
decese.
Principalele simptome ale intoxicației alimentare sunt diareea, greaţa, vărsăturile,
durerile abdominale și musculare. Intensitatea acestor simptome poate varia de la caz
la caz, în funcție de astfel de factori precum
vârsta, starea generală de sănătate şi tipul
microorganismelor care au cauzat infecţia. Inflamaţia mucoasei gastrointestinale (edem, hemoragii, tromboze, ulcerații,
uneori membrane false cu aspect de colită difteroidă) antrenează pierderi mari
de apă și electroliţi prin scaunele diareice frecvente şi prin vărsături. Simptomele severe ale toxiinfecţiei alimentare sunt
deshidratarea avansată, ca urmare a diareii persistente, slăbiciunea musculară,
oboseala, ameţeala, vederea înceţoşată,
durerile abdominale care se intensifică în
timpul mersului, tensiunea arterială scăzută. Concomitent cu spolierea apoasă, se

pierd şi electroliţi (Na, K, Ca), al căror deficit în
organism se exprimă prin astenie marcată, hipotensiune şi slăbiciune musculară, ajungând
chiar la aspectul de pareză (paralizie metabolică), suferinţa miocardului (modificări pe
electrocardiogramă) şi tetanie. Pe primul
plan se situează modificările hemodinamice și toxice grave, produse prin pătrunderea
în sânge a unor cantități mari de toxine, cu
realizarea tabloului de șoc endotoxinic, manifestat prin hipotensiune arterială (uneori
până la cifre foarte joase), tahicardie, paloare, transpiraţii reci, scăderea volumului circulant al sângelui, scăderea debitului renal şi,
consecutiv, insuficienţă renală acută.
Important de reținut! În funcție de caz, în
scopul prevenirii toxiinfecțiilor alimentare pot fi
luate următoarele măsuri:
 respectarea cerințelor igienice la toate etapele circuitului alimentar, începând de la
materia primă până la producția finită;
 examenele medicale și instruirile igienice
periodice ale personalului implicat în circuitul alimentelor;
 scoaterea din activitatea obiectivelor alimentare a personalului cu semne de boli diareice și tratarea lor obligatorie, însoțite de
controlul respectiv înainte de reînceperea
activității;
 efectuarea unor activități de promovare a
sănătății la compartimentul respectiv, inclusiv în rândurile copiilor și tinerilor;
 lichidarea piețelor neautorizate.
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CUM DESCIFRĂM ETICHETELE

PRODUSELOR ALIMENTARE

Maria-Victoria RACU,
medic igienist
în Direcția Promovarea
Sănătății a ANSP

Mergând la cumpărături, adeseori întâmpinăm
dificultăți în alegerea produselor alimentare de
pe raft. Chiar dacă literele sunt prea mici, iar
mesajele și simbolurile de pe etichetă nu sunt
clare, e necesar totuși să facem o alegere corectă, pentru a nu cădea pradă produselor frumos
ambalate, dar nesănătoase.
Pentru aceasta, înarmați-vă cu ochelari (dacă
aveți nevoie de ei) și călăuziți-vă de câteva reguli de bază:
 Pe etichetă, ingredientele sunt enumerate în
ordinea descrescătoare. Astfel, primul ingredient se conține în cantitatea cea mai mare,
celelalte scad în cantitate, după cum urmează.
 De fapt, produsul se constituie din primele
trei ingrediente și acestea contează cel mai
mult, deci concentrați-vă atenția asupra lor.
 Faceți diferență între mențiunile din și cu
de pe etichetă. În primul caz e vorba despre
ingredientul care stă la baza acestui produs,
în cel de-al doilea – de un simplu adaos.

Așadar, pâinea din făină integrală trebuie
să conțină 90% de făină integrală, iar acest
ingredient trebuie menționat neapărat pe
prima poziție. În timp ce pâinea cu făină integrală poate plasa acest ingredient chiar și
pe ultimele poziții de pe etichetă.
 Cu cât mai lungă este lista ingredientelor, cu
atât mai procesat este produsul. Alegeți alimente cu maximum 5-6 ingrediente. În acest
caz, veți fi mai siguri că alegeți produse naturale și integrale.
 Studiați valoarea energetică și nutritivă a produsului (proteine, grăsimi sau lipide, glucide
sau zaharuri). De obicei, valoarea produsului
este notată pentru 100 de grame. Raportați
această cantitate la porția pe care o veți consuma. Țineți cont de creșterea cantității de
calorii, proteine, glucide și lipide în cazul în
care porția va fi de 200-300 de grame.
 Acordați atenție denumirilor chimice. Astăzi
producătorii sunt obligați să descifreze toate
E-urile de pe ambalaj. Astfel, lipsa literei E nu
este o dovadă a lipsei aditivilor.
 Fiți atenți la zahărul ascuns. Îl puteți găsi pe
etichetă cu denumirile: zahăr brun, miere
artificială, sirop invertit, sirop de glucozăfructoză (cel mai nociv), zahăr brut, nectar
de agave, sirop de arțar, melasă, lactoză,
fructoză, dextran, glucoză, galactoză, maltoză.
 Dacă sunteți alergici, fiți atenți la ingredientele evidențiate, dar – păzea! – nu toate produsele sunt marcate corespunzător.
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TRANSPLANTUL DE ORGANE

ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Tatiana DRAGAN,
studentă în anul VI
la Facultatea Medicină
Preventivă a USMF
Nicolae Testemițanu

Din cele mai vechi timpuri, posibilitatea de a
preleva și a transplanta cu succes organe a uimit umanitatea. După un istoric lung de eșecuri,
descoperirea medicamentelor imunosupresive,
care au ridicat considerabil rata reușitei transplantării organelor, a pus începutul erei transplantului.
Transplantul de organe reprezintă
una dintre cele mai grăitoare dovezi
ale evoluției practicii medicale, dând
șanse la o nouă viață suferinzilor de
boli grave. Cu toate acestea, nu există
suficiente organe pentru a satisface
cererea celor care așteaptă un transplant. Mai mult, este posibil ca unele organe să nu poată fi recuperate,
cele recuperate să nu fie transplantate, iar unele organe transplantate să
nu funcționeze corespunzător, ceea
ce agravează dezechilibrul dintre ofertă și cererea pentru organe. Concluzia că un organ

nu se potrivește pentru transplant se bazează
pe o varietate de factori, cum ar fi: sănătatea
donatorului decedat, cauza morții, anomaliile
funcționale sau anatomice ale donatorului sau
organului donat.
În Republica Moldova transplantul, ca metodă de tratament, a fost utilizat pentru prima
dată în anul 1960, când segmentele de os tubular şi spongios au început să fie folosite în
intervențiile chirurgicale de substituire a defectelor osoase, cauzate de procesele tumorale,
displazice sau posttraumatice. Primul transplant
renal a fost efectuat în anul 1982 la Centrul de
hemodializă şi transplant renal al Spitalului Clinic Republican, iar în anul 2013, pentru prima
dată în istoria Republicii Moldova, a fost efectuat un transplant de ficat.

Conform datelor statistice, în Republica Moldova pe parcursul anilor 2011-2017 au fost

15

16 AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
efectuate 110 operații de transplant de organe (72 – de rinichi și 38 – de ficat) și 1377 de
operații de transplant de țesuturi (de os – 880,
tendoane/ligamente – 40, piele – 84, cornee –
166, nervi – 14, membrană amniotică – 193).
Potrivit Observatorului Global pentru Donare
și Transplant (GODT), în anul 2018 în Repu-

blica Moldova au fost înregistrați 3 donatori
de organe la un milion de populație. Pentru
comparație, în Turcia această cifră este de 2 ori
mai mare, în Spania sunt identificaţi mai mult
de 48 de donatori decedați la un milion de
populație în timp ce în alte ţări nu se identifică
niciun donator (Georgia, Ucraina, Luxemburg).
Pentru a realiza un transplant este necesară
existența a două persoane-cheie: primitorul/
receptorul (beneficiarul de transplant – n.r.) și
donatorul. Donatorul poate fi o persoană în
viață sau o persoană recent decedată. Se cere să
precizăm că în țara noastră pot fi transplantați
doar rinichii, ficatul și țesuturile
(os, tendoane/ligamente, piele,
cornee, nervi, membrană amniotică). Organele pot fi donate
atât de persoane în viață, cât și
post-mortem. De la donatorii
vii se recoltează fragmente tisulare, unul din organele pereche
(rinichi, plămâni, astfel încât să
nu apară dezechilibre ale homeostaziei interne).
Anual, sute de moldoveni mor
în așteptarea unui organ, însă
viața lor ar putea fi salvată dacă
oamenii ar accepta să le done-

ze. La moment, există un Registru de refuz, în
care vor fi trecute persoanele care nu doresc
să fie donatoare de organe după moarte. Nu
există însă și un Registru de acceptare a donării, deoarece rudele tind să aibă ultimul cuvânt și nu țin cont de opțiunea pacientului. În
acest sens, sunt foarte importante comunicarea, informarea. Trebuie ca fiecare dintre noi
să se întrebe ce ar alege în asemenea cazuri: să rămână surd la durerea altuia ori să-i salveze viața,
dacă stă în puterile lui? Profesorul
în bioetică, Teodor Țârdea, oferă
exemplul Franței, care a instituit
în 1994 un Centru statal de control. Pe lângă monitorizarea procesului de transplantare, instituția
se ocupă de informarea corectă a
populaţiei. Aceasta presupune instruirea tineretului din şcoli asupra
semnificaţiei donării de organe, ca
act umanitar, explicarea morţii cerebrale, mediatizarea precisă și dezvoltarea unei relaţii cu
biserica, menționează profesorul Țârdea.
Rezumând cele spuse, sperăm că cetăţenii
noștri, inclusiv colaboratorii medicali, vor
conștientiza importanța donării de organe şi
ţesuturi de la rudele decedate. Trebuie să înţelegem un lucru foarte important: o persoană decedată ar putea salva sau ameliora viața a 8 pacienți, iar fiecare donator de
țesuturi poate îmbunătăți viața a până la 75
de persoane.
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CUM NE ALIMENTĂM PRIMĂVARA
Leonid CREAJEV,
rezident în anul I,
specialitatea Nutriție
și dietetică a Catedrei
Igienă a USMF
Nicolae Testemițanu

Schimbarea anotimpului, trecerea de la iarnă
la primăvară constituie momentul optim pentru modificarea stilului de viață, renunțarea la
dietele hipercalorice și sedentarism în favoarea unei alimentații sănătoase, adecvate pentru această perioadă.
Primăvara, cele mai frecvente probleme de
sănătate sunt hipovitaminoza și scăderea
imunității. Aceste afecțiuni
se manifestă prin slăbiciune,
oboseală crescută, iritabilitate, dureri de cap, amețeli,
boli respiratorii frecvente.
Hipovitaminoza prelungită
poate duce la scăderea vederii, fragilitatea pielii, părului
și unghiilor. Adeseori se reduc și funcțiile de protecție
(rezistență) ale organismului, lucru observat în special
în rândul populației urbane,
care trebuie să-și mobilizeze

toate rezervele interne pentru a rezista unor
factori negativi precum ecologia degradată,
alimentația nesănătoasă, nerespectarea regimului de muncă și de odihnă, stresul.
O dietă echilibrată și variată, bogată în
substanțe nutritive (proteine, lipide, glucide)
și substanțe biologic active (vitamine și săruri
minerale) poate ajuta la ameliorarea problemelor de sănătate. Este important să se consume o cantitate suficientă de apă, care să
asigure activitatea normală a organismului și a
funcției de detoxifiere.
Cerealele, leguminoasele, nucile și fructele
uscate conțin substanțe nutritive și biologice
utile organismului (vitaminele B și E, necesare
pentru a menține imunitatea și a proteja organismul de stres, fier, seleniu, zinc și alte săruri minerale), care asigură vitalitatea și susțin
funcțiile protectoare ale organismului. Rația

17

18 AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
alimentară zilnică trebuie să acopere necesarul
de proteine, care este materialul de construcție
al corpului nostru și fără de care sinteza imunoglobulinelor este imposibilă. Se recomandă

În sezonul de primăvară, pentru a asigura
buna funcționare a organismului și a menține
un sistem imunitar puternic, din rația alimentară zilnică nu trebuie să lipsească proteinele,
lipidele și glucidele, necesare nu doar
ca sursă de energie, dar și ca material
de construcție. Să luăm drept exemplu lipidele. Pe lângă faptul că sunt o
sursă recunoscută de energie (la arderea doar a unui gram de lipide în organism se degajă 9 kcal), ele intră în
componența membranelor celulelor
din organismul uman. În plus, lipidele sunt surse de vitamine liposolubile.
Deci, din rația alimentară zilnică nu pot
lipsi carnea, în special carnea slabă și
produsele din carne, ouăle, peștele de
mare, laptele și produsele lactate, uleiurile vegetale.

să consumați carne de vită, de pasăre, pește și
produse de pește, lactate și produse lactate, să
micșorați aportul de alimente procesate, dulciuri, alimente de tip fast-food.

Primăvara, la micul dejun sunt recomandate
cerealele cu fructe proaspete, congelate sau
uscate, care oferă organismului necesarul
de substanțe nutritive și biologic active. La
prânz sunt recomandate produsele din carne sau pește, preparate în aburi ori coapte la
cuptor, cu adăugarea legumelor sau a salatelor. Cina, ușoară, va fi luată nu mai târziu de
ora 19.00, pentru că alimentele consumate
abundent înainte de somn pot crea disconfort, iar acesta, la rândul său, stresează organismul.

În scopul preîntâmpinării și combaterii hipovitaminozelor, în primul rând, a hipovitaminozei C, care apare deseori în această perioadă, cele mai recomandate alimente sunt
legumele și fructele. Consumați legumele
frunzoase, care cresc primăvara. Deși în perioada de păstrare a fructelor cantitatea de vitamina C scade, o parte din ea rămâne totuși. O sursă de vitamina C sunt
și măceșul, cătina-albă. Nicidecum
nu pot fi neglijate fructele de pădure congelate. Chiar dacă în procesul
de congelare ele pierd o parte din
vitamine, macro- și micronutrimentele care mai rămân sunt suficiente
pentru a satisface rația alimentară
zilnică. Surse bogate în macro- și
micronutrimente sunt legumele rădăcinoase, care în această perioadă
încă nu și-au pierdut proprietățile
nutritive. Legumele și fructele de
import, de exemplu, citricele, sunt și
ele surse bogate de substanțe valoroase din punct de vedere biologic,
la fel, cerealele germinate.
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ALIMENTAȚIA CORECTĂ

A FEMEILOR GRAVIDE

Cristian CEBAN,
student în anul VI
la Facultatea Medicină
Preventivă a USMF
Nicolae Testemițanu

Rația alimentară a unei gravide trebuie să
conțină substanțe nutritive care susțin atât sănătatea fătului, cât și a mamei. Vorba din popor,
care zice că o femeie gravidă trebuie să mănânce cât pentru doi, are un aspect cantitativ și mai
puțin calitativ.
Graviditatea impune un consum mai înalt atât
de energie, cât și de substanțe nutritive, necesare pentru formarea organismului fetal și pentru
atenuarea modificărilor parvenite în organismul femeii (uter, placentă, glanda mamară etc.).
Organismul fătului este construit din materiale
care îi sunt livrate din corpul mamei, prin urmare, stilul ei de viață (în mare parte, alimentația,
absența sau prezența obiceiurilor nepotrivite)
pune bazele sănătății copilului.
Alimentația rațională este determinată de valoarea energetică a rației zilnice, de aportul
echilibrat de proteine, carbohidrați și grăsimi,

vitamine și săruri minerale. Pentru prima jumătate a sarcinii, de regulă, sunt suficiente normativele recomandate cu privire la valoarea energetică a rației alimentare în funcție de vârstă și
profesie, de faptul dacă gravida este angajată în
câmpul muncii. Începând cu a doua jumătate a
gravidității, cerințele față de rația alimentară se
schimbă, stare de lucruri cauzată atât de modificările care au loc în organismul femeii gravide,
cât și de procesele de dezvoltare a fătului și explicată prin creșterea necesarului de energie. În
medie, se recomandă majorarea valorii energetice a rației alimentare cu 350 kcal față de norma de consum de până la graviditate. Totodată,
se recomandă ca 58% din valoarea energetică a
rației alimentare zilnice să fie asigurată de glucide,12% – de proteine și 30% – de lipide.
Proteinele sunt necesare pentru creșterea și
dezvoltarea fătului, uterului, placentei, glandelor mamare, sporirea valorii biologice a sângelui, contribuind, în primul rând, la asigurarea
părții proteice a hemoglobinei, dar și la fortificarea serului sanguin. Suplimentarea rației alimentare a gravidei e necesară mai ales în jumătatea a doua a sarcinii, avându-se în vedere atât
sursele de energie, cât și substanțele cu valoare
biologică pentru organism, cum ar fi vitaminele
și elementele minerale. Rația alimentară zilnică
a femeilor gravide în această perioadă trebuie
suplimentată față de normele obișnuite pentru
categoria lor de vârstă și profesia practicată cu
30 g de proteine, dintre care 20 g se recomandă
să fie de origine animală. Totodată, depășirea
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ponderii proteinelor peste 15% în valoarea
energetică a rației alimentare zilnice nu este binevenită, pentru că poate afecta starea de sănătate a viitorului nou-născut.
Deși ponderea lipidelor de origine animală este
în alimentația femeilor însărcinate mai mare
decât a uleiurilor vegetale, trebuie de știut că
acestea din urmă au o valoare biologică foarte
importantă. Pe lângă faptul că sunt ușor digerabile, uleiurile vegetale sunt bogate în acizi grași
polinesaturați și vitamine liposolubile. Dintre
acizii polinesaturați, o valoare deosebită au acizii din seriile Omega-3 (de exemplu, peștele gras
este o sursă bogată de acizi grași polinesaturați
din seria Omega-3) și Omega-6. Dacă se află în
raport optim, acizii respectivi contribuie la dezvoltarea normală a structurilor creierului și analizatorului vizual al fătului. Pentru a-și asigura
organismul cu acizi grași polinesaturați, femeile însărcinate mai pot consuma ulei de floarea-soarelui, precum și alte uleiuri. În ceea ce
privește grăsimile animale, consumul celor greu
digerabile (de miel, de porc, de vită) va fi limitat. Cantitatea de unt nu trebuie să depășească
25-30 g, iar cantitatea totală de grăsimi –
85-90 g/zi.
Femeile însărcinate ar trebui să consume
carbohidrați ce conțin fibre vegetale (făină integrală de grâu, tărâțe, cereale, hrișcă, orez, ovăz,
legume, fructe (legumele și fructele ajută la eliminarea constipației în timpul sarcinii)), necesarul zilnic mediu constituind 350 g.
Nevoia de vitamine la femei crește în timpul sarcinii și alăptării de 1,5 ori.
În prima jumătate a sarcinii (de la 1 la 5 luni),
nevoile corpului femeii însărcinate nu diferă
semnificativ de dieta de dinaintea conceperii. În
această perioadă, toate sistemele copilului sunt
constituite, de aceea atenția principală ar trebui
să fie concentrată pe calitatea alimentelor, îndeosebi pe varietatea lor. În rația alimentară a unei
gravide vor fi incluse următoarele produse alimentare: carne sau pește – 120-150 g/zi, lapte
sau chefir – 200 g/zi, brânză de vaci – 50 g, pâine – 200 g, legume – 500 g, fructe – 200-500 g.
În a doua jumătate a sarcinii (de la 6 la 9 luni),

datorită creșterii active a fătului, începutului
funcționării organelor sale (rinichi, intestine, ficat, sistemul nervos), sporește necesarul femeii
însărcinate în substanțe nutritive. Nevoia zilnică de proteine crește până la 80-100 g/zi, iar
valoarea energetică a rației alimentare zilnice –
până la 2300-2800 kcal. În a doua jumătate a
sarcinii crește și nevoia organismului în vitamina D, calciu, fier, magneziu, zinc și alte oligoelemente. De aceea rația alimentară zilnică la
carne sau pește va fi extinsă până la 180-220 g/zi,
brânză de vaci – până la 150 g/zi, lapte sau
chefir – până la 500 ml/zi. În a 32-a săptămână, activitatea fizică a femeii însărcinate scade
(ea merge în concediu prenatal), medicii recomandând pentru această perioadă micșorarea
conținutului caloric al dietei. Reducerea valorii energetice a meniului trebuie efectuată pe
contul glucidelor ușor asimilabile (produse de
cofetărie, magiun), dar în niciun caz în detrimentul proteinelor.
În cazul toxicozei, care poate avea loc în primul
trimestru de sarcină cu manifestările respective
(greață, vărsături), se impune modificarea rației
alimentare atât în ce privește volumul, cât și
componența alimentelor. În regimul alimentar al
femeii însărcinate, mesele trebuie servite de 5-6
ori pe zi, în porții mici, ținând cont de toleranța
alimentelor. În fiecare zi, ea trebuie să consume
carne fiartă (de vită, pui) – 80-100 g, brânză de
vaci – 50-100 g, un ou, chefir sau lapte – 200 g,
pâine – 100 g, cartofi – 200 g, suc de fructe – 200 g.
O importanță deosebită are acoperirea necesarului de lichide și săruri minerale în timpul
pierderii acestora (în stările de vomă). În acest
caz, o femeie însărcinată va trebui să bea cel
puțin doi litri de lichid pe zi. Odată cu dezvoltarea complicațiilor (edem, tensiune arterială,
preeclampsie), în a doua jumătate a sarcinii se
recomandă limitarea aportului de lichide, sare,
proteine la 50-60 g/zi, grăsimi – 40-60 g/zi și
carbohidrați – 200-300 g/zi. Zilele de post sunt
recomandate cu excluderea preparatelor din
carne de 2-3 ori pe săptămână.
Organismul unei femei însărcinate necesită
cantități mai mari de substanțe nutritive, vitamine și săruri minerale, fapt ce determină revizuirea și echilibrarea rației alimentare zilnice.
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ROLUL SOCIAL ȘI ECONOMIC

AL POLITICILOR DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
Valeriu PANTEA,
dr. șt. med., conf. cercet.,
șeful Laboratorului
științific Management
în cercetare și sănătate
publică al ANSP

Informația din acest articol are scopul de a familiariza cititorii revistei cu esența și impactul social pe care îl are, sau trebuie să-l aibă, o politică
de sănătate.
Starea de sănătate a unei societăți reprezintă unul
din macro-indicatorii de bază ce definește nivelul
de dezvoltare a acesteia. Secolele XX și XXI pot fi
numite perioade ale civilizației umane în care a
fost conștientizată profund semnificația stării de
sănătate pentru societate, ca premisă fundamentală și motor al dezvoltării sociale. Abordările de
îmbunătățire a stării de sănătate în acest răstimp
au progresat și ele de la recomandări, instrucțiuni,
dispoziții, ordine și alte acte normative de ramură
sau domeniu (sectoriale) până la legi și acte normative generalizate pentru întreaga societate,
numite și politici de sănătate.
Ce sunt politicile de sănătate și de ce avem nevoie de ele?
Pare a fi o întrebare lipsită de originalitate, dar,

în esență, lipsa acestora sau prezența lor formală, fără implementare reală sau suficientă, are
mari repercusiuni asupra sănătății oamenilor.
Astfel, politicile de sănătate exprimă modul
de a înțelege și de a acționa univoc de către societate pentru îmbunătățirea sănătății
populației în raport cu capacitățile statului (și
nu doar). Ele reprezintă totalitatea scopurilor
și obiectivelor, precum și metodele și mijloacele cu ajutorul cărora guvernul, societatea,
individul sunt implicați în realizarea măsurilor
de îmbunătățire a sănătății. Politicile de sănătate sunt aprobate prin legi ale Parlamentului
și/sau hotărâri, inclusiv hotărâri ale Guvernului. Înseși politicile de sănătate pot include
norme și regulamente, strategii, structuri de
sisteme și servicii, programe naționale, foi de
parcurs și planuri naționale.
Se spune că sănătatea umană este o valoare inestimabilă, pentru că omul sănătos este o sursă
de dezvoltare, de producere a bunurilor materiale, culturale, intelectuale, dar și de continuare
a vieții pe pământ.
Care este baza unei politici de sănătate?
O politică de sănătate este elaborată în baza studierii profunde a stării de sănătate a populației
și a factorilor determinanți, dar și a cercetării
formelor, mecanismelor și tehnologiilor de asigurare a populației cu servicii de sănătate: servicii de asistență medicală de ambulatoriu, de
staționar, servicii de sănătate publică, farmace-
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utice, de laborator etc.). Rezultatele studiilor realizate printr-o multitudine de metode analitice
vin să aducă argumente în favoarea adoptării
politicilor de sănătate. Drept exemplu al tipurilor
de studii pot servi studiile populaționale: Studiul
demografic și de sănătate (a. 2005), Studiul MICS4
(a. 2012), Studiul STEPS (a. 2013), de asemenea,
rezultatele studiilor științifice tematice etc. La diferite etape de dezvoltare a societății, mecanismele, formele, structurile și etapele de organizare, realizare și implementare a politicilor de sănătate pot fi diferite, acestea fiind ajustate la nivelul
de dezvoltare economică a societății (potențialul
și capacitățile statului, ramurii, serviciului etc.).
Care sunt domeniile serviciilor de sănătate?
Boala este o stare individuală a organismului,
condiționată de acțiunea nocivă a diferitor factori determinanți (ai mediului) și caracterizată
printr-un complex de modificări morfologice
și/sau funcționale locale și generale, cu caracter
reactiv și lezional, care tulbură activitatea la diferite niveluri funcționale ale organismului. Ea,
boala (în stare acută sau cronică), forțează individul să ceară ajutor structurilor de asistență
medicală. Astfel, în urma stabilirii diagnosticului
sau a altor împrejurări (traume, accidente etc.),
starea morbidă devine subiect al activității de
asistență medicală.
În ce privește asigurarea nevoilor în prevenirea și profilaxia bolilor, protecția și promovarea sănătății, acest domeniu ține de un alt tip
de servicii – cele de sănătate publică, asigurate
prin activități medico-sanitare reglementate
prin acte legislative, normative, tehnico-sanitare și administrative. Dacă o boală concretă
este individualizată, măsurile enumerate țin de
funcția și obligațiunile statului, iar implementarea lor – atât de individ, cât și de societate, colectivitate și/sau comunitate (acestea din urmă
trebuie să fie implicate în solicitarea conștientă
și activă a serviciilor de sănătate publică). Prin
urmare, toate acțiunile pot fi realizate univoc
prin instruiri, comunicare și transparență în asigurarea/aplicarea conștientă a cerințelor aprobate în politicile de sănătate atât de individ, pe
de o parte, cât și de agenții economici, alți actori sociali, pe de alta.
Politicile de sănătate, prin scopul și esența lor,
sunt orientate din punct de vedere social spre o

asigurare sinergică de către întreaga societate a
condițiilor de viață sănătoase pentru populație.
Sistemul de sănătate al Republicii Moldova,
dezvoltat de-a lungul timpului pe baza contextului politic, social, economic şi cultural
specific, urmărește, de fapt, principiile caracteristice majorității sistemelor de sănătate
mondiale, dar cu o unică și mare diferență –
acesta este majoritar axat pe pacient, și nu
doar sub aspect medical, dar și financiar. Cu
regret, în republica noastră suportul financiar al politicilor de sănătate publică e asigurat conform principiului sovietic de finanțare
restantă. Astfel, din bugetul consolidat al
sănătății pentru serviciile de prevenire a bolilor sunt alocate tocmai 1,4-1,9% din finanțele
bugetare, ceea ce este de 6-8 ori mai puțin
decât alocațiile din țările europene (acolo
cota este de cca 9-15%).
Țările europene economic dezvoltate au atins
acest nivel datorită conștientizării necesității de
investire în omul sănătos, în măsuri de prevenire a bolilor, protecție a sănătății și de promovare pe scară largă a modului de viață sănătos.
Această orientare a societății capitaliste, desigur,
a fost determinată și de cost-eficiența măsurilor
luate, comparativ cu prețurile mereu în creștere
pentru tratamentul pacienților.
În țara noastră politicile de sănătate publică
trebuie adoptate și orientate spre implementarea extinsă a metodelor cost-eficiente de
profilaxie și prevenire a bolilor, măsuri care
vor contribui la diminuarea ratelor înalte ale
morbidității și mortalității și la creșterea cotei
populației sănătoase. Concomitent, acestea
vor contribui la diminuarea, în sistem, a cheltuielilor ineficiente, la redirecționarea lor spre
luarea unor măsuri de tehnologizare modernă a proceselor de dezvoltare și funcționare a
structurilor, la motivarea potențialului uman
din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate
Publică.
O vorbă veche spune: Paza bună trece primejdia
rea. E necesar, așadar, să învățăm lecțiile vieții
mai puțin din experiența proprie și mai mult
din experiența altora, să contribuim zi de zi la
evaluarea și fortificarea potențialului sănătos al
organismului.
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PROBIOTICELE ȘI IMPORTANȚA

LOR PENTRU ORGANISM

Jana OLOINIC,
medic igienist
în Secția Expertiză
sanitară a ANSP

Starea generală de bine, energia inepuizabilă,
dispoziția bună și menținerea sănătății organismului – toate acestea sunt posibile doar în
cazul unei alimentații echilibrate și adecvate.
Fiecare om își poate păstra echilibrul atâta timp
cât are o alimentație sănătoasă. În același timp,
alimentația corectă şi sănătoasă trebuie să fie
integrată într-un stil de viaţă care să asigure starea generală de sănătate.
Ritmul accelerat de viață, regimul alimentar
neechilibrat, mesele luate pe fugă, alimentaţia
nesănătoasă (chips-uri, fast food-uri, cafea și
sucuri acidulate, exces de zahăr, produse rafinate, concentrate alimentare), stresul, afecțiunile
sistemului digestiv, tratamentul cu antibiotice,
anticoncepționalele – toate acestea dezechilibrează flora intestinală și afectează în mod direct sănătatea organismului uman, ducând la
intoxicații, tulburări digestive (diaree, constipaţie, sindromul intestinului iritabil), infecţii repetate, micoze, acnee, oboseală şi stări depresive.

Probioticele pot corecta dezechilibrele florei
intestinale și ameliora starea de sănătate, fiind
niște bacterii vii nepatogene și netoxice, care se
găsesc în mod natural în organismul uman, formând flora benefică a organismului. Această
grupă este alcătuită preponderent din bacterii
(dar mai include fungi și virusuri), care trăiesc în
intestine și cântăresc între două și trei kilograme. Organismul uman nu poate funcționa fără
ele.
Conform noțiunii Organizației Mondiale a
Sănătății (2002), probioticele sunt microorganisme care, atunci când sunt administrate în
doze adecvate, oferă beneficii sănătății cor-
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pului-gazdă. Noțiunea provine din alăturarea
cuvintelor grecești pro și bios, care se traduc
pentru viață. În anul 1907, Ilia Mecinikov, om
de știință rus, laureat al Premiului Nobel pentru cercetările care au descris procesul de fagocitoză, profesor la Institutul Pasteur din Paris
și descendent al lui Nicolae Milescu Spătarul
(cărturar și diplomat român), a emis ipoteza că
bacteriile lactice, care convertesc lactoza și alți
carbohidrați în acid lactic, pot avea un rol benefic în ameliorarea și menținerea stării de sănătate și longevității. El a observat că populația
dintr-o zonă rurală a Bulgariei era deosebit de
viguroasă și longevivă și a legat acest lucru de
consumul de produse lactate fermentate, care
prezenta o sursă de probiotice.
Corpul uman găzduieşte sute de milioane de
bacterii pe piele, în tractul urogenital, căi-

marea unui sistem imunitar rezistent la virusuri și bacterii.
Flora intestinală, în majoritate constituită din
bacterii bune, joacă un rol important în digestie
și formarea imunității prin degradarea resturilor
alimentare nedigerate într-o formă mai simplă,
pentru a tranzita mai ușor pereții tubului digestiv și a pătrunde în sistemul vascular, participă
la sinteza unor vitamine (complexul de vitamine B, vitamina K) și menține un mediu ostil pentru dezvoltarea bacteriilor patogene, potențial
declanșatoare de infecții.
Care sunt sursele principale de probiotice?
Aceste grupuri de bacterii benefice există în
organismul nostru din prima zi de viață, fiind
transmise de la mamă la făt la naștere și alăptare, apoi sunt furnizate prin diverse alimente.
Natura este destul de variată
și ne propune un asortiment
bogat de probiotice. Principala sursă sunt produsele lactate
fermentate, precum iaurtul nepasteurizat sau chefirul, brânza
de vaci fermentată nepasteurizată. Într-un singur gram de
iaurt se găsesc cel puțin 100 de
milioane de culturi active de
probiotice. Mierea de albine,
oțetul de mere, legumele murate nepasteurizate, măslinele
în saramură, ciocolata neagră,
bananele, orzul sau rădăcina
de cicoare sunt surse bogate
în probiotice. O altă sursă sunt
legumele precum sfecla roșie,
prazul, sparanghelul. Acestea
conțin prebiotice, care stimulează producerea probioticelor.
Ceapa și usturoiul sunt și ele
alimente ce conțin prebiotice și
stimulează digestia, având efecte benefice asupra sistemului
imunitar și tractului digestiv.

le respiratorii superioare, cavitatea bucală și,
în mare măsură, în intestine, care protejează
mucoasa intestinală, dezvoltă flora intestinală, ajută la asimilarea substanțelor nutritive, la
menținerea în stare bună a sănătății și la for-

Bacteriile benefice sunt reprezentate cel mai
frecvent de tulpini de Lactobacillus, Bifidobacterium şi Streptococcus, care contribuie la
menținerea echilibrului florei intestinale și la
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combaterea bacteriilor patogene. Fiecare din
aceste tipuri de probiotice are mai multe tulpini, denumirea fiindu-le atribuită după genul
probioticului, specia și numele cercetătorului
sau institutului care l-a descoperit.
Tot mai multe studii arată că echilibrul sau dezechilibrul bacteriilor din sistemul digestiv este
legat de starea generală de sănătate. Probioticele sunt indispensabile unui organism sănătos și mențin echilibrul bacteriilor din intestin,
având mai multe efecte benefice.
Pentru a ne bucura de proprietățile probioticelor, este bine să le asociem cu prebioticele, care
reprezintă carbohidrați nedigerabili în
stomac. Prebioticele susțin dezvoltarea
coloniilor și avansarea lor prin tractul
digestiv până la nivelul colonului, stimulează descompunerea alimentelor digerate și asimilarea nutrimentelor, măresc
eficiența probioticelor și mențin beneficiile lor până la nivelul colonului.
Sunt cunoscute două tipuri de prebiotice:
- inulina, care este o fibră solubilă eficientă în reducerea trigliceridelor și
colesterolului din sânge, fiind, totodată, utilă în prevenirea și tratarea
constipației;
- fructo-oligozaharidele (FOS) și galacto-oligozaharidele (GOS) – fibre nedigerabile, necesare pentru înmulțirea și dezvoltarea bacteriilor probiotice la nivelul colonului.
În ultimii ani se vorbește tot mai mult despre avantajele consumului de probiotice,
dar puțini cunosc ce trebuie să facă pentru a
obține maximum de beneficii din consumul
lor. Este recomandat ca formula de probiotice
aleasă pentru consumul zilnic să conțină între
1 miliard și 10 miliarde de bacterii probiotice,
provenite din cât mai multe tulpini. În plus,
probioticele trebuie administrate cu aproximativ 30 de minute înainte de masă, astfel
încât alimentele să crească pH-ul gastric, protejând bacteriile. Între momentul administrării antibioticelor și cel al probioticelor se
recomandă să așteptăm minimum două ore,
pentru a evita inactivarea acțiunii sau uciderii
probioticelor de către antibiotic. Dacă luăm

antibiotice, se recomandă să continuăm administrarea probioticelor încă 10-14 zile după
încheierea tratamentului.
În mod obișnuit, probioticele se găsesc în produsele lactate și în alimentele ce conțin probiotice, dar în cantități mici. Atunci însă când apar
dezechilibre ale florei intestinale, sunt recomandate suplimentele cu probiotice sub formă
de comprimate, capsule, tablete de supt, dropsuri, comprimate efervescente, soluții instant și
solubile, pulberi unitari și complecși, batoane
proteice, plicuri cu produs în formă uscată (liofilizată) sau lichidă.

Înainte de a procura suplimente cu probiotice
este important să citiți conținutul etichetei de
pe produs. Ambalajul trebuie să conțină următoarea informație:
 Tipul și numele complet al tulpinii, numărul ei.
 Condițiile de păstrare, întrucât unele tulpini
se păstrează doar la frigider.
 Conține sau nu conține produse prebiotice.
 Oferă produsul protecție enterică, gastrică,
altfel spus, asigură supraviețuirea probioticelor, indiferent de faptul dacă administrarea
lui se face în timpul mesei sau nu.
Probioticele sunt esențiale pentru buna digestie a alimentelor, absorbția eficientă a
substanțelor nutritive, susținerea echilibrului
florei intestinale și menținerea unui sistem
imunitar sănătos. Totuși, cea mai bună strategie pentru optimizarea acestora este o dietă
echilibrată şi diversificată.
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MULTIMORBIDITATEA ȘI POLIFARMACIA

PRIN PRISMA FRAGILITĂȚII
Xenia COVBASA,
cercet. șt. stagiar
în Laboratorul științific
de gerontologie al USMF
Nicolae Testemițanu

Fragilitatea este un sindrom geriatric complex,
caracterizat prin scăderea vitalității și creșterea
vulnerabilității, care duce la micșorarea rezervelor fiziologice. Se întâlnește mai frecvent la
persoanele trecute de 60 de ani, fiind adeseori
însoțit de dizabilitate și polipatologie.
În ultimii ani acest fenomen prezintă un interes din ce în ce mai mare datorită relației sale
directe cu efectele adverse asupra sănătății,
cum ar fi declinul fizic și funcțional și creșterea
mortalității. Prevalența unor boli, precum hipertensiunea arterială, bolile de inimă, accidentul
vascular cerebral, diabetul zaharat, osteoporoza și demența, este ridicată la populația în vârstă, la care multimorbiditatea (multimorbiditatea, denumită și polimorbiditate sau polipatie,
înseamnă existența simultană a mai multor boli
la o singură persoană – n.r.) atinge 98%.
Există diferite abordări pentru definirea și măsurarea fragilității, dar toate au drept scop iden-

tificarea sau evaluarea vulnerabilității oamenilor în vârstă. Două metode sunt totuși acceptate ca principale:
 Criteriile lui Fried definesc fragilitatea ca pe
un sindrom clinic dominat de existența a cel
puțin 3 din cele 5 semne clinice: slăbiciune,
epuizare autoraportată, activitate fizică redusă, pierderea în greutate neintenționată
(4-5 kilograme în ultimul an), reducerea vitezei de mers;
 Indicele de fragilitate definește fragilitatea
prin prezența unui număr mare de deficite
de organ stabilite printr-o evaluare geriatrică cuprinzătoare. Rockwood și colaboratorii
(1994) propun evaluarea indicelui de fragilitate cu ajutorul unui chestionar complex ce
conține 70 de elemente. Indicele include deficitele acumulate (simptome, semne, boli și
dizabilități) în ipoteza că o persoană este cu
atât mai fragilă cu cât mai multe deficiențe
are. Această metodă califică fragilitatea ca o
stare de risc multidimensională și o măsoară
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prin cantitate și nu prin natura problemelor
de sănătate.
Deoarece multe boli necesită tratament medicamentos, persoanele în vârstă pot utiliza concomitent mai multe medicamente, fenomen
denumit polifarmacie și clasificat ca sindrom
geriatric.
Polifarmacia trezește îngrijorare pentru asocierea sa cu rezultatele adverse ale sănătății (căderi, deficiență funcțională, reacții adverse la
medicamente, durată crescută a aflării în spital,
reinternări și mortalitate). Chiar dacă polifarmacia poate fi benefică, ea cauzează un număr considerabil de daune, în special prin interacțiuni
medicamentoase și reacții adverse, refuzul pacientului de a administra medicamentele (nu
le acceptă pentru gust etc.). Este firesc, așadar,
ca polifarmacia să fie considerată o provocare
importantă și o problemă în creștere în practica
clinică.
Fragilitatea și polifarmacia sunt entități comune
și studiate pe scară largă la pacienții geriatrici,
deși nu se cunosc prea multe despre impactul
pe care îl pot avea una asupra celeilalte. Fragilitatea poate influența mai mulți factori, inclusiv
farmacocinetica medicamentelor și farmacodinamica, toxicitatea și eficacitatea lor terapeutică. La rândul lor, acești factori pot fi implicați
în dezvoltarea fragilității sau în modalități de
prevenire a acesteia. În ultimii ani, un număr
tot mai mare de studii au încercat să determine
relația dintre fragilitate și polifarmacie și mecanismele sale de bază.
Rezultatele unui studiu realizat de Gnjidic și colaboratorii, incluzând 1.705 bărbați în vârstă,
susțin definiția polifarmaciei ca utilizarea a ≥5
medicamente zilnic. Astfel, s-a găsit o asociere
între utilizarea a 6,5 medicamente și fragilitate,
a 5,5 și dizabilitate și mortalitate și a 4,5 și căderi. De asemenea, ei au descoperit că atunci
când numărul de medicamente crește cu unul,
riscul fragilității se mărește cu 27%, iar cel al decesului timpuriu – cu 15%.
Revizuirea medicației pacienților este adeseori
privită ca un element-cheie în reducerea prescrierii necorespunzătoare a medicamentelor și,

prin urmare, în diminuarea reacțiilor adverse ale
organismului, dar o recenzie recentă Cochrane
nu a reușit să aducă dovezi convingătoare în favoarea revizuirii medicației pentru persoanele
în vârstă spitalizate. O modalitate de definire a
pacienților cu risc ridicat este folosirea conceptului de fragilitate și a criteriilor sale. Este important să se dezvolte o abordare care să permită
pacienților să ia decizii cu privire la alegerea
medicamentelor, prioritizarea, continuarea sau
întreruperea administrării lor pentru a maximiza beneficiile și a minimiza daunele. Cheia succesului este participarea activă a pacientului la
alegerea medicației, încrederea că preferințele
și alegerile lui sunt luate în considerare. Important este ca tratamentul să fie optimizat, iar
consumul de medicamente – micșorat până la
patru.

Așadar, polifarmacia este asociată cu fragilitatea
la persoanele în vârstă, deși relația de cauzalitate este neclară și, de fapt, pare a fi bidirecțională.
Lipsa definițiilor standardizate pentru fragilitate și polifarmacie împiedică cercetarea în acest
domeniu și duce la o gamă largă de rezultate.
Încă nu există suficiente dovezi referitoare la
mecanismele implicate în acest proces, ca urmare, este greu să formulăm concluzii privitoare
la practica clinică bazându-ne doar pe studiile
observaționale disponibile în acest moment.
Dar chiar și așa polifarmacia poate fi recunoscută ca un contribuitor major la dezvoltarea
fragilității. Din acest motiv, la prescrierea medicamentelor pentru pacienții de vârstă înaintată
ar fi bine să se țină cont de faptul că reducerea
cantitativă a medicației poate fi o strategie optimă și utilă pentru prevenirea și gestionarea
fragilității. Totuși, pentru a confirma posibilele
beneficii ale reducerii cantitative a medicației
la dezvoltarea, inversarea sau întârzierea
fragilității sunt necesare cercetări științifice suplimentare.
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PROFILAXIA POSTEXPUNERE

A PERSONALULUI MEDICAL ÎN INFECȚIA HIV
sânge HIV infectat și 36% din cazurile de expunere la sângele pacienților din grupele de risc.
Nicoleta SERBULENCOPETCOGLO,
studentă în anul VI
la Facultatea Medicină 1
a USMF Nicolae Testemiţanu

Infecția HIV/SIDA rămâne o problemă stringentă a sănătății publice atât la nivel mondial, cât și național. La ora actuală, în lume
circa 37.9 milioane de oameni au statut de
HIV pozitiv. Totodată, regiunea Europei de
Est înregistrează cel mai accelerat ritm de
creștere a epidemiei HIV. În republică, avem
aproximativ 17.000 de persoane care trăiesc
cu infecția HIV.
Odată cu apariția și creșterea numărului de persoane HIV infectate a crescut și riscul transmiterii infecției către personalul medical în timpul
efectuării diferitor manopere.
Subraportarea cazurilor de expunere este o
problemă a sănătății publice, determinată de
frica personalului medical de a fi învinuit de
incompetență profesională sau de a fi demis din
serviciu. Studiul realizat în SUA de experții Carol
Mangione și Julie Gerberding arată că sunt raportate numai 19% din cazurile de expunere la

Studiul efectuat la spitalul Walsgrave din orașul
Coventry, Marea Britanie, și publicat în anul
1989 în British Medical Journal a demonstrat că,
în 25% din operațiile legate de chirurgia generală, medicul e stropit cu sângele pacientului
(pe ochelarii de protecție). Cu toate acestea,
doar în 3 din 257 de operații studiate medicii
erau conștienți de riscul infectării. Deși infecția
se poate transmite prin toate fluidele biologice,
a fost demonstrat că sângele este cea mai periculoasă sursă de contaminare și principala cale
de transmitere a infecției la personalul medical.
Celelalte sunt irelevante, deoarece lucrătorul
medical are un contact minim cu ele.
În literatura de specialitate este descris doar
un singur caz de infectare a medicului cu HIV –
după efectuarea puncției și evacuarea lichidului
sanguinolent din cavitatea pleurală.
Căile principale de contaminare a personalului
medical sunt următoarele:
♦ Percutanată – asociată cu un risc de 0.3%,
care crește în cazul unei răni adânci sau a încărcăturii virale înalte a sursei;
♦ Cutanată – asociată cu un risc mai mic de
0.09%, care crește în cazul unei integrități cutanate compromise (răni deschise, dermatită);
♦ Mucoasă – risc de 0.09%, care crește în
funcție de viremia sursei și expunerea în volum mare a fluidelor.
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OMS propune 4 pași de acțiune în cazul unei expuneri riscante:
Pasul 1. Evaluarea clinică a tipului de expunere
și a riscului. Se testează pacientul și lucrătorul
medical la HIV. Se apreciază eligibilitatea pentru
profilaxia postexpunere a lucrătorului medical.
Se acordă primul ajutor în cazul rănilor deschise. Rănile sau stropii de sânge de pe mucoase

scurtă durată, administrat în scopul reducerii
probabilității de infectare cu HIV a lucrătorului
medical.
Criteriile de eligibilitate pentru PEP sunt:
 primele 2-72 de ore de la expunere;
 statutul HIV pozitiv al pacientului-sursă;
 statutul HIV negativ al lucrătorului medical
expus.
Medicația în cadrul tratamentului profilactic antiretroviral implică prescrierea
pentru 28 de zile a 3 preparate, cel mai des după schema: Raltegravir sau Dolutegravir + Tenofovir + Emtricitabină.
Schema este ajustată în
funcție de comorbidități,
interacțiuni medicamentoase, reacții adverse ulterioare, graviditate. Pe perioada
administrării tratamentului
profilactic antiretroviral, persoana expusă nu va dona
sânge, plasmă, se va proteja
în timpul actului sexual și nu
va alăpta.

se spală abundent cu apă și săpun, fără a folosi
substanțe caustice.
Pasul 2. Consiliere și suport. Sunt explicate riscurile și beneficiile profilaxiei postexpunere,
reacțiile adverse.
Pasul 3. Alegerea unui regim de tratament
cât mai rapid, individualizat, în funcție de
comorbidități, interacțiuni medicamentoase
sau graviditate la femei.
Pasul 4. Examinarea statutului HIV peste 3 luni
de la expunere.
Profilaxia postexpunere (PEP) se constituie
dintr-un tratament profilactic antiretroviral de

Ulterior, profilaxia postexpunere poate fi întreruptă, dacă testul HIV al persoanei-sursă este negativ.
În concluzie:
 Orice pacient trebuie privit ca potențial contagios, inclusiv pentru HIV, dar și pentru hepatitele virale.
 Cea mai importantă metodă de profilaxie
este igiena corectă a mâinilor înainte și după
examinarea pacienților.
 Folosirea mănușilor și a ochelarilor de
protecție în timpul procedurilor medicale
legate de sânge diminuează considerabil riscul de infectare.
 Metodele și preparatele antiretrovirale contemporane reduc la minimum riscul de infectare cu HIV.
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SOMNUL ȘI SPORTUL
Valentina CHISTRUGA,
medic rezident,
specialitatea Medicină
sportivă, la Centrul
Național de Medicină
Sportivă Atletmed

Thomas Dekker spunea că Somnul este lanțul de
aur care ne ține sănătatea și trupul împreună. Incontestabil, fiecare dintre noi s-a convins că organismul are nevoie de relaxare, îndeosebi după o zi
grea de muncă. Această necesitate poate fi realizată prin mai multe metode: meditație, yoga, audierea melodiilor preferate etc. Și totuși, varianta
optimă, preferată de oameni, rămâne a fi somnul.
Somnul poate fi caracterizat ca un proces ciclic, reversibil, realizat prin scăderea parțială a
sensibilității și funcțiilor conștiente de relație,
relaxare musculară și activitate onirică. Descoperirile făcute în domeniul fiziologiei, și anume:
înregistrarea impulsurilor transmise pe cale
nervoasă prin așa metode ca electroencefalografia, electrooculografia și electromiografia au
permis de a diviza somnul în două componente
cu funcții și controale independente:
 Somnul cu mișcări oculare rapide (Rapid Eye
Movement – REM) – acesta ocupă circa 20-25%
din durata întregului somn, se mai numește
somn rapid din cauza înregistrării pe EEG a
undelor rapide. Se consideră că circa 80% din
vise apar anume în această fază a somnului.

 Somnul fără mișcări oculare rapide (somnul
profund) – non-REM – ocupă circa 75-80%
din durata somnului, pe EEG înregistrându-se
unde cu frecvență joasă sau unde lente.
Comune pentru fazele REM și non-REM sunt diminuarea progresivă a frecvenţei cardiace, tensiunii
arteriale, debitului cardiac sanguin și rezistenței
(tonusului) vaselor sanguine periferice.
Consecințele nefaste ale lipsei de somn pot fi clasificate în două categorii: pe termen scurt și pe
termen lung. Astfel, la primul grup sunt atribuite capacitatea de concentrare și productivitatea
scăzută, stările de absenteism, afectarea calității
vieții. Din al doilea grup fac parte un șir de stări
premorbide sau chiar riscul de mortalitate înaltă, dacă ar fi să ne referim la accidentele rutiere.
Printre bolile la care ne predispune lipsa somnului pe termen lung se numără: hipertensiunea arterială, obezitatea, diabetul zaharat de tip 2, boala
coronariană, insuficiența cardiacă, bolile cerebrovasculare (accidentele vasculare), dereglările de
memorie, de dispoziție (până la depresie).
Somnul este esențial pentru buna funcționare și
refacere a organismului. Lipsa sau scurtarea duratei somnului se face simțită imediat prin scăderea performanțelor zilnice. Din acest motiv, problemele legate de somn și de performanța sportivă sunt pe larg studiate de către cercetători.
Posibilitatea îndeplinirii unei sarcini sportive
este direct proporțională cu însăși capacitatea
biologică, care se bazează pe 3 factori: sursele
generatoare de energie, funcțiile neuromusculare
și cele psihice. Pentru menținerea la nivel optim
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a acestor factori, se ține cont de natura, durata
și intensitatea efortului, mediul ambiant în care
are loc depunerea efortului, starea de sănătate, motivația, starea de stres etc. După fiecare
antrenament sau competiție este nevoie de
o perioadă de reabilitare. Încălcarea regimului
de restabilire a capacităților sportivului poate
conduce la apariția unor stări premorbide, cum
ar fi oboseala patologică (include stări, precum
oboseala psihică, supraîncărcarea (forma acută
a oboselii patologice)), care se exprimă prin astenie psihică, instabilitate, scăderea randamentului fizic, tulburări de apetit, somn, dereglări
cardiocirculatorii acute, tulburări de echilibru și
coordonare, de mers, tulburări vizuale și auditive,
senzația de epuizare totală. O altă stare patologică depistată la sportivi și calificată ca formă cronică a oboselii patologice este supraantrenamentul, în cadrul căruia sportivii acuză o astenie fizică
și psihică marcată, care evoluează prin scăderea
randamentului fizic și psihic, a masei corporale.
Tulburările apărute în urma oboselii patologice
cronice declanșează la sportivi un șir de nevroze,
numite de F. Antonelli psihonevroză anxioasă, nevroză hipertensivă, nevroze de coordonare, nevroză isterică și nevroză obsesivo-fobică. Ele necesită
o tactică de tratament strict, inclusiv înlăturarea
sportivului pentru un timp de la antrenamente
și competiții, urmată de o perioadă de reabilitare
sub supravegherea nemijlocită a medicului și antrenorului. Cea mai bună tactică rămâne a fi totuși
profilaxia dereglărilor prin respectarea regimului
de antrenamente, evitarea supraoboselii și respectarea regimului de restabilire, somnul fiind unul
dintre cei mai importanți suporteri în acest sens.
Aceste riscuri i-au determinat pe specialiștii în
domeniu să stabilească anumite reguli, care să
corespundă criteriilor de somn sănătos. Se are în
vedere atât latura cantitativă, cât și cea calitativă a somnului.
Iată cum ne asigurăm un somn eficient:
• De stabilit o oră fixă de culcare (preferabil,
până la ora 22.00) și de trezire;
• Durata somnului pe parcursul zilei nu va
depăși 45 de minute;
• Evitarea consumului de cofeină, al suplimentelor cu proprietăți neurostimulatoare, energizante cu 4-6 ore înainte de somn;
• Evitarea fumatului de țigări și de alte produse care conțin nicotină înainte de somn;

• Alimentele greu asimilabile, precum mâncarea picantă, grasă, urmează a fi evitate;
• Așternutul trebuie să fie confortabil;
• Înainte de somn, ar fi bine de aerisit camera
și de stabilit temperatura optimă;
• Înainte de culcare se va renunța la efortul fizic;
• Blocarea zgomotelor și a surselor de lumină,
care pot distrage atenția;
• Pentru sportivii care au deplasări în afara hotarelor ţării se recomandă câte o zi de recuperare pentru fiecare fus orar traversat;
• Utilizarea minimă a telefoanelor mobile și a altor gadgeturi cu cel puțin 2 ore înainte de somn.
USMF Nicolae Testemițanu și Centrul Național de
Medicină Sportivă Atletmed din Republica Moldova au efectuat un studiu referitor la stilul de viață al
sportivilor. La întrebarea Ați observat unele probleme legate de dereglarea somnului?, 21,6% și 24,0%
dintre jucătorii de volei și, respectiv, de baschet
au menționat prezența unor tulburări înainte de
competiții, mai frecvent sub formă de insomnie,
ceea ce dă dovadă de oboseală. Totodată, 15,8%
din baschetbaliști și 8% din voleibaliști (p<0,05) au
recunoscut că dorm numai 4-6 ore, o durată insuficientă pentru restabilirea funcțiilor organismului
și menținerea bunei stări de sănătate.
Alte studii au scos în evidență 5 caracteristici
sportive influenţate de durata somnului, şi anume: timpul de reacţie, rata crescută a leziunilor,
durata carierei sportive, numărul erorilor mentale, atenția și viteza.
Somnul este crucial pentru reabilitarea biochimică, psihologică şi cognitivă. Un studiu efectuat de Cheri Mah, cercetător din Stanford, la care
a participat o echipă de jucători de baschet,
arată că extinderea duratei somnului după perioada de reabilitare (un somn eficient timp de
4 săptămâni) a mărit performanţele sportive în
ceea ce ţine de viteză şi aruncatul mingii în coş.
Studiilor similare au fost supuse şi echipe de
înotători, tenismeni, halterofili etc.
Somnul eficient şi-a dovedit importanţa pentru
sănătatea populației în general. Cu atât mai mult
la sportivi acesta a devenit, alături de antrenamentele riguroase, o cheie spre succes. Funcţiile
motorii şi timpul de reacţie, motivarea, atenţia,
reducerea stresului, metabolismul glucozei, nivelul glicogenului muscular, recuperarea musculară, riscurile de leziuni, rata îmbolnăvirilor – toate acestea au tangenţă cu somnul (sau lipsa lui).
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SINDROMUL DE DESHIDRATARE

LA VÂRSTNICI

Gabriela ȘORIC,
dr. șt. med., cercet.
șt. coordonator
în Laboratorul științific
de gerontologie al USMF
Nicolae Testemițanu

variațiile hidroelectrolitice: eliminarea totală a
apei, hipodipsia prin diminuarea sensibilității
centrului de sete, reducerea globală a eficienței
funcției renale, în particular, pierderea puterii
de concentrație a urinei, cauzată de anumite
particularități ale vârstnicului.
Printre cauzele deshidratării se numără: diminuarea aportului de apă (cauzată de scăderea senzației de sete, apariția dereglărilor
cognitive, de deglutiție, a anorexiei și cauze-

Dereglarea metabolismului hidric este pentru
persoanele în vârstă o problemă multifactorială. Riscul major de deshidratare e legat de
schimbările de vârstă, maladiile concomitente
și polimedicația. Pentru persoanele din această
categorie deshidratarea este o cauză frecventă
de spitalizare.
Dat fiind faptul că sindromul de deshidratare
provoacă un număr însemnat de îmbolnăviri și
decese în rândul vârstnicilor, se impune necesitatea efectuării unui diagnostic precoce pentru a putea asigura o monitorizare adaptată și
individualizată a tuturor cazurilor. Unele cifre
sunt pe deplin convingătoare: 25% din persoanele vârstnice grabatare sau instituționalizate
sunt deshidratate, iar 50% din vârstnicii
deshidratați decedează în următoarele 12 luni
în cazul unui tratament neadecvat.
Procesele îmbătrânirii fiziologice explică sensibilitatea organismului persoanei în vârstă la

lor acesteia (izolare, dependență, polipatologie)); sporirea pierderii de apă din organism
prin pierderi cutanate (căldură excesivă, febră,
hipertranspirație), digestive (vomă, diaree),
renale (diabet, hipercalcemie, diminuarea
reabsorbției renale), respiratorii (polipnee)).
În general, deshidratarea se manifestă prin următoarele semne: sete (mai puțin exprimată la
vârstnici ca urmare a hiposialiei); dereglări de
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cunoștință, astenie, uscăciunea cavității bucale
(pacientul respiră cu gura deschisă). Un semn
tardiv al deshidratării este limba rotită.
De asemenea, poate persista senzația de căldură, febră, oligurie, la fel, incontinența și hipernatremia (creșterea concentrației sodiului seric la
o valoare de peste 145 mmol/l).
La acoperirea necesităților hidrice ale persoanelor vârstnice au importanță atât aportul

cantitativ, cât și calitatea lichidelor consumate.
Având în vedere pierderile zilnice de apă, este
necesar să consumăm în medie 30 ml de apă
per kilogram corp pentru femei și 40 ml – pentru
bărbați. Așadar, necesarul nostru de apă variază
în funcție de greutatea corpului. De exemplu,
un bărbat cu greutatea de 70 kg va avea nevoie
de 2,8 l de apă pe zi (70 kg x 40 ml = 2800 ml).

hidratării, să calculeze corect necesitățile cotidiene de apă pentru fiecare persoană, iar atunci
când pacientul nu are senzație de sete, să aplice
administrarea lichidelor în cantități mici și în mai
multe prize pe zi. Important este să se intervină
în funcție de temperatura mediului (de exemplu, vara, la temperaturi înalte ale mediului, sau
iarna, când temperatura din încăpere depășește
22ºC), de asemenea, în cazul stărilor febrile ale
persoanei în vârstă (38-39oC) prin mărirea zilnică
a aportului de lichide cu cel puțin 0,5 l. Sunt bine
venite reducerea numărului de medicamente
prescrise și supravegherea strictă a modului de
administrare, mai ales a celor cu impact asupra
metabolismului hidric (diuretice, purgative).
Printre strategiile terapeutice ale hidratării se
numără:
• restabilirea volemiei;
• determinarea ritmului de corecție hidrică;
• stabilirea metodei de rehidratare și a soluțiilor hidrice;
• îngrijirea cavității bucale, gargarisme;
• tratamentul cauzelor;
• prevenirea complicațiilor;
• spitalizarea, dacă persoana în vârstă prezintă sindrom confuzional, dacă scade aportul
și/sau crește pierderea hidrică.
Rețineți! Deshidratarea pacientului vârstnic
este o stare gravă ce implică mai multe pato-

Specialiștii recomandă vârstnicilor să consume
zilnic în medie 30 ml de apă per kilogram, ceea
ce este echivalentul a 1800 ml pentru o persoană cu masa corporală de 60 kg (1 ml de aport
hidric/1kcal). Aceasta implică cel puțin 700 ml
de apă, în mod ideal, 2400 ml/24h (50% – băuturi; 50% – alimente).
În ce privește calitatea lichidelor, sunt indicate
apele minerale plate cu diferite efecte profilactice sau de susținere, folosite în funcție de starea persoanei vârstnice și a necesităților individuale. Sursa de apă poate fi diversificată prin
administrarea de sucuri, iaurturi etc.
Pentru prevenirea deshidratării important este
ca personalul medical, nursele, familia persoanei în vârstă să cunoască semnele și cauzele des-

logii: hipovolemia, slăbiciunea, căderea, riscul
de tromboembolii. La rândul lor, toate acestea
declanșează inevitabil situații de urgență.
Atenție! Deshidratarea se instalează insidios,
iar depistarea clinică este dificilă. Trebuie să
se știe totuși că semnul primar al deshidratării unei persoane în vârstă este confuzia.
Această situație frecventă, gravă, urgentă
este în aceeași măsură și evitabilă, și reversibilă.
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SARCOPENIA –

DE LA TEORIE LA PRACTICĂ
ceea ce înseamnă pierderea masei musculare
scheletice odată cu înaintarea în vârstă).
Gabriela ȘORIC,
dr. șt. med., cercet.
șt. coordonator
în Laboratorul științific
de gerontologie al USMF
Nicolae Testemițanu

Creşterea continuă a speranţei de viaţă este una
dintre cele mai mari reușite ale Europei. Strategia Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) şi
cea Europeană 2020, lansate pentru depăşirea
schimbărilor demografice actuale, are ca scop
menţinerea unei bune calităţi a vieţii persoanelor
vârstnice, promovând îmbătrânirea sănătoasă,
activă şi independentă. Complexitatea factorilor
ce influenţează asupra sănătăţii duce la scăderea
funcționalității persoanelor în vârstă, iar unul dintre aceștia este sarcopenia, care afectează circa
30% din persoanele cu vârsta peste 60 de ani și circa 50% din persoanele cu vârsta peste 80 de ani.
În anul 1988, în cadrul simpozionului desfășurat
în SUA cu tematica Vârsta – nutriția – sănătatea,
savantul american Irwin Rosenberg a declarat că Nu există, probabil, o pierdere a structurii
și funcției mai dramatică decât pierderea masei
musculare în decursul vieții. Un an mai târziu, el a
denumit această stare sarcopenie (din cuvintele
grecești sarx – corp, carne și penia – reducere,

Grupul European de Lucru asupra Sarcopeniei la Vârstnici a definit, în 2010, sarcopenia
drept un sindrom caracterizat prin pierderea
progresivă și generalizată a masei, forței și
funcției musculare scheletice, care mărește
riscul dependenței fizice, dereglării calității
vieții și creșterii mortalității.
În anul 2016, sarcopenia a fost inclusă în Clasificatorul internațional al maladiilor ICD-10,
având codul M62.84.
La reuniunea din 2018, Grupul European de Lucru asupra Sarcopeniei la Vârstnici (EWGSOP2)
a actualizat definiția și conceptele referitoare
la sarcopenie: tulburare musculară scheletică
progresivă și generalizată, care se asociază cu
un risc crescut de căderi, fracturi, dizabilități fizice și mortalitate.
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EWGSOP2 propune utilizarea performanței fizice pentru categorizarea gradului de severitate a sarcopeniei, revede testele și instrumentele utilizate pentru determinarea proprietății
musculare și performanței, prezintă o actualizare a algoritmului de diagnostic și a severității
sarcopeniei, care include următoarele criterii
de diagnostic: forța musculară scăzută; cantitatea/calitatea musculară scăzută; performanța
fizică scăzută.
Astfel, diagnosticul sarcopenie probabilă este
atribuit criteriului 1; diagnosticul confirmat –
criteriului 2, iar diagnosticul sarcopenie severă
arată prezența criteriilor 1+2+3.
În practica clinică sunt validate următoarele
teste de evaluare a criteriilor de sarcopenie:

surarea suprafeței musculare scheletice
apendiculare prin absorbțiometrie duală cu raze X (DEXA)), analiza impedanței
bioelectrice ori a suprafeței secționate a
mușchiului lombar prin tomografie computerizată (CT) sau rezonanță magnetică
nucleară (RMN) (Figura 2);
 evaluarea performanței fizice se efectuează
prin măsurarea vitezei mersului cu una din
următoarele metode: Short physical performance battery (SPPB), testul Timed get up
and go (TUG) sau mersul pe o distanță de
400 m.
Potrivit Centrului American pentru Controlul și
Prevenirea Bolilor (CDC), sarcopenia este unul
dintre factorii de risc major pentru dizabilitate, morbiditate și mortalitate la persoanele

Fig. 1. Prezentarea grafică a forței musculare, măsurate prin dinamometrie

 depistarea cazului (conform chestionarului
SARC-F);
 evaluarea forței musculare prin măsurarea
puterii de apucare (dinamometrie, Figura 1)
sau/și testul de ridicare de pe scaun;
 evaluarea cantității/calității musculare (mă-

cu vârsta peste 65 de ani. Printre consecințele
acestei stări se numără reducerea capacității
aerobice, scăderea forței musculare, fragilitatea, dereglările de mers, osteoporoza, căderile
și fracturile, scăderea activităților fizice, autonomiei și metabolismului bazal.

Fig. 2. Suprafața secționată a mușchiului lombar, obținută prin tomografie computerizată,
la o persoană de 25 de ani (în stânga) și la o persoană de 65 de ani (în dreapta)
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Tabelul 1. EWGSOP2 Sarcopenia – repere de diagnostic
TESTUL
Forța de apucare
Ridicarea de pe scaun
Masa musculară totală (MMT)
MMT/h²
Viteza mersului
SPPB
TUG
Mersul 400 m

BĂRBAȚI
FEMEI
EWGSOP2 – forța musculară
<27 kg
<16 kg
>15 sec. 5 ridicări
EWGSOP2 – masa musculară
<20 kg
<15 kg
<7.0 kg/m2
<5.5 kg/m2
EWGSOP2 – performanța fizică
≤0.8 m/s
≤8 point score
≥20 s
Incomplet sau ≥6 min. complet

Stările pacienților cu sarcopenie se pot ameliora dacă aplică unele reguli de conduită precum:
Activitatea fizică – va facilita creșterea masei
musculare și va ameliora coordonarea intramusculară. Aceasta include câte 8-12 repetări
pentru un grup de mușchi, cu o intensitate de
60-80% din maxim, trei seturi pe zi, de trei ori pe
săptămână timp de cel puțin 8-12 săptămâni.
Consumul zilnic de proteine într-o cantitate optimă de 1,2-1,5 grame la un kg de masă corporală
a vârstnicului sau echivalentul a 25-30 g la fiecare masă. Suplimentarea rației cu vitamina D în

dozele recomandate > 600 UI/zi, iar după vârsta
de 70 de ani – 800 UI/zi.
În prezent nu există medicamente pentru tratamentul sarcopeniei. Unele studii sugerează
administrarea de testosteron și de hormon de
creștere, care pot contribui la menținerea masei
musculare pe măsura înaintării în vârstă. Totuși,
înainte de a recomanda terapiile enumerate în
tratamentul sarcopeniei, trebuie să avem date
concrete despre eficacitatea lor, iar obținerea
acestora necesită studii suplimentare.

SFATURI SĂNĂTOASE
Cum se pot proteja persoanele
în etate de COVID-19
Este deja cunoscut că persoanele în etate sunt
mai vulnerabile la infecția COVID-19 din pricina
afecțiunilor cronice de care suferă: diabet, hipertensiune arterială, boală cronică renală, bronhopneumopatie obstructivă cronică etc.
Pentru a diminua riscul îmbolnăvirii persoanelor
vârstnice cu noul virus, Organizația Mondială a
Sănătății propune cu insistență respectarea următoarelor reguli:
♦ Evitați să folosiți transportul public pentru a merge după cumpărături, pensie,
indemnizație, la farmacie sau în ospeție. Pe cât
e posibil, Stați acasă!
♦ Excludeți contactele directe cu rudele, prietenii,
cunoscuții care au venit de peste hotare și au
semne de boală respiratorie acută (febră, tuse,
dificultăți de respirație) sau care au fost în contact cu persoane bolnave. Sfătuiți-i să se adreseze cât mai curând medicului de familie.

♦ Pe durata pandemiei, reduceți la minim contactul și întâlnirile directe cu copiii, nepoții,
prietenii, vecinii. Aveți grijă de sănătate!
Comunicați cu ei la telefon, rugați-i să vă contacteze cât mai des.
♦ Spălați-vă cât mai frecvent pe mâini, dezinfectându-le cu gel ori soluții pe bază de alcool.
Nu atingeți fața cu mâinile nespălate!
♦ Folosiți șervețele umede sau tifon înmuiat în alcool pentru curățarea sau dezinfectarea obiectelor personale: telefon, poșetă, pix, alte obiecte.
♦ Asigurați-vă că aveți suficiente șervețele de
unică folosință. Când tușiți sau strănutați,
acoperiți cu ele nasul și gura, apoi aruncați-le
la coșul de gunoi.
Atenție! În cazul în care v-ați îmbolnăvit, nu contează dacă este o boală infecțioasă sau acutizarea
unei stări morbide cronice, sunați medicul de familie.
Dacă aveți o infecție respiratorie acută și cineva
din rude sau persoanele cu care ați comunicat în
ultimele 14 zile au venit de peste hotare sau au
avut febră ori tuse, informați obligatoriu despre
aceasta medicul de familie.
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STAPHYLOCOCCUS AUREUS METICILINOREZISTENT –

O PROVOCARE A MEDICINEI UMANE

Maria PERJERU,
studentă în anul V
la Facultatea Medicină
Preventivă a USMF
Nicolae Testemițanu

Staphylococcus aureus este o bacterie patogenă din genul Staphylococcus, care poate cauza
infecții grave locale (abcese, flegmoane, pneumonie, infecții ale plăgilor sau ale căilor urinare)
ori sistemice (septicemie). Unele bacterii Staphylococcus aureus sunt rezistente la majoritatea tipurilor de antibiotice (peniciline și cefalosporine), mai
ales la Meticilină, pentru care
fapt au fost denumite Staphylococcus aureus rezistent la Meticilină sau meticilinorezistent
(MRSA). Tulpina MRSA poate
provoca infecții cu manifestări
clinice specifice, dar cel mai
mare pericol îl constituie faptul
că poate coloniza unul sau mai
multe părți ale organismului
(nas, gât, piele), fără a provoca
semne sau simptome ale bolii,
astfel determinând starea de
purtător.

Persoanele care dezvoltă infecție cu MRSA
au răni deschise (plăgi operatorii, arsuri, escare), administrează, de obicei, tratamente
de lungă durată cu antibiotice sau le utilizează irațional, au inserate dispozitive medicale invazive, cum ar fi cateterele, stomele sau
drenurile chirurgicale, spitalizarea lor este
prelungită sau repetată, au rezistență imună
scăzută.
Staphylococcus aureus meticilinorezistent poate
fi transmis atât de persoanele bolnave, care prezintă manifestări clinice, cât și de cele mai importante surse de contaminare – purtătorii de
infecție – care nu prezintă semne clinice. Principalele căi de transmitere sunt contactul direct
sau aerian.
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În condiții de spital, cel mai frecvent MRSA poate fi transmis prin intermediul mâinilor personalului medical, pacienților și vizitatorilor, utilajului medical contaminat și obiectelor sanitare.
În comunitate, MRSA se răspândește în mediul
unor colectivități rezidențiale semiînchise, cum
ar fi azilurile pentru bătrâni, închisorile, cazarmele și orfelinatele.






Pentru a diminua răspândirea infecției, se
determină rata portajului de MRSA prin recoltarea a trei tipuri de probe: exsudat faringian;
exsudat nazal (se recoltează separat pentru
nara dreaptă și cea stângă); din pliul inghinal.
Pentru fiecare probă se utilizează un tampon
steril separat. Investigațiile se efectuează în laboratoarele microbiologice și durează până la
48-72 de ore.
1. Înainte de a intra în Când?
contact cu pacientul
De ce?
2. Înainte de a efectua Când?
proceduri aseptice
De ce?
3. După expunerea la Când?
fluide corporale
De ce?
4. După contactul cu
pacientul



lon sau împreună cu alți pacienți cu infecții
determinate de MRSA;
Prestatorii de servicii medicale vor folosi obligatoriu echipament individual de protecție
(mănuși, halat, mască) în timpul îngrijirii bolnavilor cu MRSA;
Vizitatorii vor fi obligați să folosească echipament individual de protecție;
La ieșirea din cameră/salon, lucrătorii medicali și vizitatorii vor dezbrăca echipamentele
de protecție și le vor plasa într-un loc rezervat special în acest scop;
Pacienții MRSA pozitivi nu vor putea părăsi
salonul fără o necesitate iminentă.

Cele mai importante momente, pe care trebuie
să le respecte personalul medical pentru a asigura protecția pacientului și a celorlalte cadre
medicale de MRSA, sunt reprezentate în tabel:

Spălarea și dezinfectarea mâinilor înainte de a intra în contact cu pacientul,
în momentul în care medicul/asistentul medical se apropie de acesta
Pentru a proteja pacientul de MRSA de pe mâinile personalului medical
Igienizarea mâinilor înainte de a îndeplini o procedură aseptică
Pentru a proteja pacientul de pătrunderea în organism a MRSA
Igienizarea mâinilor imediat după expunerea la fluide corporale și după
scoaterea mănușilor
Pentru a proteja personalul medical de MRSA de la pacient

Când?

Igienizarea mâinilor imediat după contactul cu pacientul

De ce?

Pentru a proteja personalul medical de MRSA de la pacient

5. După atingerea
Când?
obiectelor aflate în
contact sau în apropierea pacientului
De ce?

Igienizarea mâinilor după atingerea obiectelor pacientului sau mobilierului
din preajma lui, la plecare – chiar dacă nu a intrat în contact direct cu pacientul
Pentru a proteja personalul medical de MRSA de la pacient

Pentru a preveni infecțiile cu MRSA în
instituțiile medicale, sunt strict necesare:
• spălarea pe mâini cu apă și săpun, dezinfectarea acestora cu soluții pe bază de alcool –
înainte și după îngrijirea fiecărui pacient;
• dereticarea minuțioasă a saloanelor și dezinfectarea echipamentului medical;
• respectarea cerințelor de contact în timpul
îngrijirii pacienților cu MRSA.
Pentru a evita răspândirea infecției cu MRSA
în instituțiile medicale prin contact vor fi organizate și respectate cu strictețe următoarele
circuite epidemiologice:
 Pacienții cu MRSA vor fi plasați singuri în sa-

Rețineți! La revenirea din spital, pentru a evita o
nouă infectare cu MRSA, inclusiv pentru a preveni răspândirea interumană a MRSA în familie etc.,
asigurați-vă de administrarea corectă a antibioticelor prescrise de medic; spălați-vă cât mai frecvent pe mâini, dar mai ales înainte și după schimbarea pansamentelor sau a bandajelor; respectați
cu strictețe regulile igienice – atât dumneavoastră, cât și membrii familiei; mențineți rănile curate
și schimbați pansamentele conform indicațiilor
medicului, până la vindecarea completă; evitați
folosirea în comun a obiectelor personale, în
special a prosoapelor, briciurilor, lenjeriei de pat;
spălați hainele și lenjeria de pat la temperaturi
înalte; informați personalul medical despre fap-

CRONICA SĂNĂTĂȚII PUBLICE Nr. 1(54), Martie 2020

tul că sunteți purtător de MRSA, dacă acesta nu
cunoaște.

8. Frecări rotative într-un sens și în celălalt cu
degetele împreunate ale mâinii drepte pe palma stângă și viceversa;

Așadar, spălarea cât mai frecventă pe mâini reprezintă una dintre măsurile-cheie pentru prevenirea răspândirii infecției cu MRSA. Pentru o
eficacitate maximă, spălarea pe mâini trebuie
făcută corect, iar corectitudinea procedurii presupune:
A. Durata întregii proceduri trebuie să fie de
40-60 de secunde;

9. Clătirea pe mâini cu apă;

B. Etapele procedurii:
1. Udarea mâinilor cu apă;
2. Aplicarea săpunului în cantitate suficientă
pentru a acoperi toată suprafața mâinilor;
3. Frecarea mâinilor palmă peste palmă;
4. Frecarea mâinilor astfel încât palma dreaptă
să fie peste dosul palmei stângi, cu împletirea
degetelor, și viceversa;
5. Frecarea mâinilor palmă peste palmă cu degetele împletite;
6. Frecarea părților posterioare ale degetelor cu
palma opusă;
7. Frecări rotative cu degetul mare prins în palma dreaptă și viceversa;

10. Uscarea mâinilor cu un prosop de unică
folosință;
11. Închiderea robinetului, folosind un prosop.
O persoană purtătoare de MRSA nu poate activa în domeniul serviciilor sanitare (spital,
azil pentru bătrâni, orfelinat) sau cu animalele
domestice. În restul cazurilor, persoana poate merge la lucru, dar respectând măsurile de
precauție recomandate. Copiii pot merge la
școală și grădiniță.
Chiar dacă Staphylococcus aureus meticilinorezistent nu răspunde la tratamentul cu antibiotice, precum Meticilina, Amoxicilina, Penicilina,
Oxacilina, și cefalosporine, pot fi utilizate alte
antibiotice, cum ar fi Clindamicina, Trimetroprim sulfametoxazolul și Linezolidul, iar în caz
de infecție sistemică cu MRSA poate fi utilizată
Vancomicina. O problemă este faptul că deja
au apărut tulpini de MRSA rezistente la Vancomicină și Linezolid, pentru care la moment nu
există alternativă terapeutică.
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COVID-19: ANALIZĂ DESCRIPTIVĂ

ȘI MĂSURI DE PROFILAXIE
Alina DRUC,
medic epidemiolog
în Secția Supravegherea
epidemiologică a gripei
și infecțiilor respiratorii
virale acute a ANSP

COVID-19 este o boală infecțioasă cauzată de un
tip nou de coronavirus, identificat pentru prima
dată în decembrie 2019 în orașul Wuhan, China.
La 12 ianuarie 2020, Organizația Mondială a
Sănătății (OMS) a numit temporar această boală
infecțioasă noul coronavirus 2019 (2019-nCoV),
iar pe 12 februarie 2020 maladia a fost
denumită oficial Infecția cu coronavirus
de tip nou (COVID-19). Ulterior, Comitetul Internațional pentru Taxonomia Virusurilor a desemnat oficial virusul care
provoacă COVID-19 ca SARS-CoV-2.
Cele mai frecvente simptome ale COVID-19 sunt febra, oboseala și tusea uscată. În cazuri mai grave, infecția poate provoca pneumonie sau dificultăți
de respirație. Virusul se transmite de
la persoana bolnavă la persoana sănătoasă prin contact direct la distanță
mică (inspirarea picăturilor dispersate

la expir/tuse/strănut) sau prin contact indirect –
la atingerea obiectelor proaspăt contaminate
(de exemplu, batistă, prosop, suprafețe de lucru,
obiecte din apropiere) și apoi atingerea ochilor,
nasului sau gurii cu mâinile murdare.
În prezent, oamenii din întreaga lume, inclusiv
din Republica Moldova, sunt afectați de infecția
cu coronavirus de tip nou (COVID-19). În total,
până la sfârșitul lunii martie 2020 pe glob s-au
infectat peste 820.000 de persoane, iar în Republica Moldova – 354. În această perioadă, în țară
au fost efectuate 2518 teste prin metoda rt-PCR.
Primul caz de COVID-19 a fost confirmat în republică la 07 martie 2020 la o persoană care s-a
întors de peste hotare. În următoarele zile s-a
înregistrat un trend ascendent, numărul cazurilor raportate zilnic variind de la 1 la 4. Următoa-
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rele săptămâni s-au caracterizat prin majorarea
constantă a numărului de cazuri cu valori de
ordinul zecilor de persoane infectate pe zi, iar
în ultima zi a lunii martie s-a atestat o creștere
bruscă a evoluției – 56 de cazuri.
Până la finele lunii martie 2020, 24 de teritorii
administrative ale țării au fost afectate de această infecție. Cele mai înalte niveluri ale incidenței
COVID-19 au fost înregistrate în următoarele teritorii: Ștefan Vodă – 60,8 cazuri la 100 de mii de
populație, Soroca – 39,2%ooo, Hîncești – 20,8%ooo,
mun. Chișinău – 17,7%ooo, Ialoveni – 16,9%ooo, Cahul – 14,6%ooo. Totodată, cea mai afectată zonă
geografică este cea de sud – 15,9%ooo, urmată
de zona de centru – 10,4%ooo și zona de nord, în
care nivelul incidenței este 8,5%ooo. În regiunea
transnistreană incidența constituie
5,2%ooo.

Datele arată o transmitere intensă a infecției
COVID-19 la nivel local, iată de ce este necesar
să cunoaștem metodele de profilaxie a acestei
maladii.
Deocamdată, nu există o profilaxie specifică
pentru COVID-19, de aceea ne vom axa pe profilaxia nespecifică care constă în:
- evitarea zonelor aglomerate, interacțiunii cu
un număr mare de persoane;
- păstrarea distanței sociale față de persoanele
cu care va întâlniți sau cu care comunicați;
- evitarea atingerii suprafețelor cu potențial
mare de contaminare, folosirea, în caz de necesitate, a șervețelelor de unică folosință;
- respectarea strictă a regulilor de igienă personală, recomandate de autorități, și anume:

Din totalul persoanelor infectate cu
COVID-19, 131 (37%) sunt din mediul rural și 223 (63%) – din mediul
urban.
Vârsta medie a persoanelor infectate cu COVID-19 este de 43,8 ani (a
celor din mediul urban este de 43,6
ani, iar a celor din mediul rural – de
44,3 ani). Vârsta medie a bărbaților
infectați cu COVID-19 este de 41,3
(153 de persoane), iar a femeilor – de 45,8 ani
(202 persoane). Analiza distribuției cazurilor
pe grupuri de vârstă a demonstrat că cel mai
afectat segment este al persoanelor cu vârsta
cuprinsă între 50 și 59 de ani (86 de cazuri sau
24%), acesta fiind urmat de grupul persoanelor
cu vârsta între 30 și 39 de ani (68 de cazuri sau
19%) și al persoanelor cu vârsta între 40 și 49
de ani (55 de cazuri sau 16%). Cele mai puține
cazuri de infectare au fost înregistrate la copiii
de 0-9 ani (11 cazuri sau 3%) și la persoanele
trecute de 70 de ani (17 cazuri sau 5%).
Un alt aspect epidemiologic important este
ponderea persoanelor care au călătorit în ultimele 14 zile dinaintea apariției semnelor de boală. În acest context, s-a stabilit că ponderea celor
care au avut deplasări sau călătorii în afara hotarelor țării cu 14 zile înainte de apariția bolii constituie 20,6% (73 de cazuri), iar a celor care nu au
fost peste hotarele țării – 79,4% (281 de cazuri).

o spălați-vă pe mâini cu apă și săpun, minimum 20 de secunde, după orice contact cu o
suprafață potențial contaminată. Dacă nu le
aveți la îndemână, folosiți o soluție de mâini
pe bază de alcool;
o nu atingeți ochii, nasul sau gura după contactarea diverselor obiecte, mai ales în spațiile
publice sau în mijloacele de transport comun;
o acoperiți nasul și gura cu un șervețel de unică folosință, atunci când tușiți sau strănutați,
apoi aruncați-l imediat la coșul de gunoi;
o respectați regulile privind modul de purtare,
îndepărtare şi eliminare a măștilor, asociate cu
o igienă corectă a mâinilor după îndepărtare;
- aerisirea de mai multe ori pe zi a încăperilor
în care desfășurați activități;
- solicitarea asistenței medicale în cazul apariției
febrei, tusei sau dificultăților de respirație;
- informarea cu privire la ultimele noutăți
despre COVID-19 și măsurile de prevenire
numai din surse oficiale.
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Omagieri

Constantin SPÎNU
LA 70 DE ANI

Dl Constantin Spînu, academician, profesor universitar, doctor habilitat în științe medicale, șeful
Direcției de Cercetare și Inovare în domeniul
Sănătății Publice a Agenției Naționale pentru
Sănătate Publică (ANSP), s-a născut la 19 martie
1950 în satul Nicoreni, r-l Rîșcani, într-o familie de
intelectuali – cea a lui Ioan și Iulia Spînu. Investite în cei șapte ani de acasă, sfaturile și eforturile
părinților au dat roadele scontate: în anul 1967,
tânărul Constantin Spînu a absolvit cu medalie
de aur școala medie din sat, iar în anul 1973 – Institutul de Stat de Medicină din Chișinău.
Parcursul profesional al savantului Constantin
Spînu este exemplu bun de urmat. În debutul
carierei sale aplică la studii pentru a-și aprofunda cunoștințele, a acumula experiență și abilități
pentru noi și vaste explorări și cercetări științifice
pe făgașul disciplinelor medicale, accentul fiind
pus pe domeniul virusologiei medicale. La îndrumarea mentorilor săi, inițiază cercetări la tema
de doctorat Studierea infecției herpetice cronice
in vitro și in vivo, pe care a susținut-o cu succes
în anul 1977 la baza Institutului de Virusologie
D. I. Ivanovski din Moscova, conferindu-i-se titlul
de doctor în științe medicale.
Revenind de la Moscova, tânărul savant
Constantin Spînu s-a încadrat plenar în activitatea științifico-didactică de la Institutul
Moldovenesc de Cercetări în Igienă și Epidemiologie. Între anii 1977 și 1995 a elaborat
noi procedee de diagnostic paraclinic în virusologie. Concomitent, și-a concentrat atenția

pe evaluarea Circulației enterovirusurilor în
mediul ambiant și determinarea Semnificației
epidemiologice a lor. Rezultatele acestor studii ample au stat la baza tezei de doctor habilitat în științe medicale, susținută cu succes
în anul 1997 în cadrul altei instituții prestigioase din domeniu – Institutul de Cercetări
Științifice în Epidemiologie și Boli Infecțioase
L. Gromașevski din Kiev. Rezultatele obținute
au fost apreciate înalt pentru faptul că, pentru prima dată, a fost descoperit un marker al
virusului poliomielitic, nesemnalat în sursele
de specialitate de până la acea perioadă.
În cadrul ANSP, dl Constantin Spînu activează
din anul 1995, fiind angajat în funcția de vicedirector și, concomitent, în cea de șef al Centrului
pentru controlul bolilor virale în cadrul structurii noi a Centrului Național Științifico-Practic de
Igienă și Epidemiologie (CNȘPIE), instituit după
reformarea și comasarea mai multor instituții de
profil din republică.
În aceste funcții, dl Constantin Spînu a contribuit la realizarea obiectivelor de bază în organizarea cercetărilor științifice, la argumentarea și elaborarea strategiilor de combatere și
prevenire a bolilor transmisibile. Ca urmare,
s-a micșorat considerabil numărul cazurilor de
infecții prin hepatite virale (de la 26 de cazuri
la 100 de mii de locuitori până la 0,9 cazuri),
iar Republica Moldova a fost declarată de OMS
țară liberă de poliomielită. Pentru performanțele
obținute, dlui Constantin Spînu i-au fost confe-
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rite Certificatul de Apreciere şi Insigna de Aur ale
OMS, fiind desemnat, totodată, Coordonator
național al OMS în probleme de supraveghere și
control al poliomielitei, gripei şi hepatitelor virale.
Dl Constantin Spînu și-a inspirat și încurajat
colegii prin ideile sale care, fiind aplicate, au
devenit inestimabile. Printre ele se află și elaborarea preparatelor profilactice și terapeutice,
sintetizate pe bază de produse autohtone vegetale cu spectru larg de acțiune antivirală, imunomodulatoare, interferonogenă, antioxidantă
etc., utilizate în tratamentul hepatitelor virale
acute și cronice B, C și D, al infecțiilor herpetice
primare, cronice și recidivante. Valoarea acestor
preparate a fost confirmată și apreciată atât la
nivel național, cât și internațional. Pacovirina,
produsul unei colaborări strânse dintre savanții
și specialiștii Institutului de Genetică și Fiziologie a Plantelor al AȘM, Institutului Național
de Farmacie, Universității de Stat de Medicină
și Farmacie Nicolae Testemițanu, a devenit un
preparat autohton de serie, livrat de S.A. Farmaco, ce contribuie la reducerea cheltuielilor
de tratament și facilitează fortificarea sănătății
populației din republică, și nu numai.
Dl Constantin Spînu este unul dintre cei mai
valoroși specialiști în virusologia medicală –
fondatorul școlii de virusologie medicală, recunoscută la nivel național și internațional. Succesele obținute de instituție sub egida Domniei
sale în calitate de conducător (consultant) sunt
impresionante: 21 de teze de doctor, inclusiv 3
teze de doctor habilitat, alte 6 teze, inclusiv una

de doctor habilitat, se află în proces de derulare. Totodată, dl Spînu este autorul și coautorul
a 975 de lucrări științifice publicate, inclusiv a
27 de monografii, manuale, ghiduri practice, a
peste 120 de articole în reviste de prestigiu de
peste hotare și a circa 110 brevete (patente) de
invenție.
O investiție valoroasă în sănătate a devenit
participarea dlui Constantin Spînu la proiectul internațional Măsuri de pregătire, control
și răspuns în pandemia de gripă, realizat în comun cu Banca Mondială, CDC (Centers for Disease Control and Prevention) din Atlanta, SUA
etc., care s-a încununat cu fondarea Centrului
Național de Gripă, acreditat, recunoscut de
OMS și integrat în rețeaua europeană și globală de supraveghere a acestei infecții.
Realizările profesorului Constantin Spînu au
fost apreciate de foruri și instituții științifice
naționale și internaționale. AȘM l-a decorat cu
medaliile AȘM la 60 de ani și Dimitrie Cantemir
(2009), Regatul Belgiei – cu Ordinele în grad
de Cavaler (2007), de Ofițer (2008) și de Comandor (2009). Meritul deosebit și performanțele
excelente, obținute în domeniul cercetărilor științifice medicale, au fost apreciate și de
Academia de Științe Medicale din Moldova
(Medalia de aur și insigna AȘMM). Conducerea
republicii i-a acordat Medalia Meritul Civic și
titlul onorific Om Emerit. Dl Spînu mai este posesorul Premiului Savantul anului în domeniul
științelor reale și al titlului de Laureat al Premiului Național.

Stimate domnule Constantin SPÎNU,
Cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 70 de ani, din partea mea
și a colectivului ANSP Vă doresc multă sănătate, noi realizări
în activitatea de cercetare și inovare în domeniul sănătății publice, participarea la
cât mai multe și valoroase proiecte de cercetare întru asigurarea bunăstării sănătății
populației și a sănătății publice, în general.
La mulți ani!
Nicolae FURTUNĂ,
directorul Agenției Naționale
pentru Sănătate Publică
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DRAGI CITITORI,
ÎN ANUL 2020 NE PROPUNEM SĂ PREZENTĂM ATENŢIEI
D-VOASTRĂ ARTICOLE LA URMĂTOARELE RUBRICI
DE INTERES SPORIT PENTRU SĂNĂTATEA PUBLICĂ:
• PROMOVAREA SĂNĂTĂŢII ȘI COMBATEREA
DEPRINDERILOR DĂUNĂTOARE
• SĂNĂTATEA ȘI FACTORII DE RISC
• SFATURI PENTRU POPULAŢIE
• MALADIILE INFECŢIOASE
• MALADIILE NETRANSMISIBILE

Puteți adresa întrebări Serviciului
de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice
la adresa de e-mail: iurie.pinzaru@ansp.gov.md
Răspunsurile la întrebările D-voastră
vor fi publicate în numerele următoare ale revistei.

Dacă doriţi să primiţi revista Cronica Sănătăţii Publice, ne puteţi scrie
pe adresa de e-mail: iurie.pinzaru@ansp.gov.md sau ion.nistor@ansp.gov.md
sau contactați-ne la tel.: (0 22) 574 700
Revista poate fi accesată pe pagina: www.ansp.md/cronicasanatatiipublice/

CITIȚI ÎN
NUMĂRUL URMĂTOR!

EPIGRAME
Remediu
Aşa îmi duc eu zilele,
De boli nu vreau s-auz;
Mi-ajută mult pastilele
Pe care le refuz.

CUPRINS

Ion Deviza

Gripa nouă
Cum stăteau ai caprei iezi,
Stau şi eu închis în casă...
Doamne, las-o la chinezi:
Eu vreau gripă sănătoasă!
Valentin Ursu

20 martie, Ziua internaţională a fericirii
Fericirea vine din lucruri mărunte
Eu nu reţin să fi trăit
O stare magică, divină,
Să egaleze ce-am simţit
Atunci când am găsit făină.
Grigore Cotul

Trecerea la ora de vară
în condiţiile actuale
Astă seară, ţineţi minte,
Să daţi ceasul înainte!
De-aş avea puteri şi har,
Eu l-aş da c-un an măcar.
Stelică Romaniuc

Viaţa ca un paradox
Pentru unii tinereţea
E a vieţii jucărie
Şi adesea bătrâneţea
Este o copilărie...

Vasile Manole

Unui chirurg
E chirurg de mai mulţi ani
Şi în mâinile-i abile
Intră cei care au bani
Şi ies cei care au zile.
Aura Georgescu

Vecinul meu, indiscretul
Când schimbat-am canapeaua,
A venit să-i facem proba;
A băut apoi cafeaua
Şi-a plecat să bată toba.
Aura Georgescu

În tramvai
Spunea un tânăr oarecare
Unui bătrân, cu politeţe:
- Stau jos acum, că în picioare
Voi sta destul la bătrâneţe.
Ion Vladimir

Carantină generală
Este perioada-n care,
Cetăţenii multor ţări
Se-narmează cu răbdare
Şi cartuşe... de ţigări.

Ica Ungureanu

Aparenţe
Mă vedea pe gânduri dus:
- Cum o duci cu soaţa-n viaţă?
- Minunat, i-am dat răspuns,
Că era şi ea de faţă.
Aura Georgescu

Ion Moraru

După o lună de izolare
Când bunica sună, spun cu bucurie:
Izolaţi sunt, bine. Cine o să creadă?
Mami se bronzează în bucătărie,
Tati, de o lună, pescuieşte-n cadă!
Carmen Cristina Ştefănescu

Izolaţi la domiciliu
Plini de stres şi de angoase,
Ne rugăm la cele Sfinte,
Ca să nu ieşim din case
Cu picioarele-nainte!

CE TREBUIE SĂ CUNOAŞTEM
DESPRE ALIMENTAŢIA
PE TIMP DE CANICULĂ
ARDEREA PROFESIONALĂ
LA CADRELE DIDACTICE
INFECȚII ASOCIATE
ASISTENȚEI MEDICALE
INSUFICIENȚA CRONICĂ DE SOMN
ȘI RISCURILE PENTRU SĂNĂTATE
CE TREBUIE SĂ CUNOAȘTEM
DESPRE NITRAȚII DIN LEGUME

