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Aducem sincere felicitări din partea colectivului ANSP colegilor noștri cu ocazia acordării înaltelor distincții de stat.
Recent, în semn de profundă gratitudine pentru munca îndelungată și prodigioasă în
domeniul ocrotirii sănătății, pentru dăruirea și abnegația manifestate în domeniul medical, conform Decretului Președintelui Republicii Moldova nr.1479 din 04.03.2020 Privind
conferirea de distincții de stat, alături de alte persoane, a fost decorată și colega noastră:

Medalia Nicolae Testemițanu:
CATERINCIUC Natalia, șef Direcție la Agenția Națională
pentru Sănătate Publică

Conform Decretului Președintelui Republicii Moldova nr.1614 din 19.06.2020 Privind
conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători medicali, au fost acordate distincții
următoarelor persoane:
Ordinul Gloria Muncii:
HALACU Ala, șef Direcție diagnostic de laborator
PISTRIUGA Aliona, șef Direcție la CSP Edineț
SCURTU Raisa, șef Laborator
Medalia Meritul Civic:
APOSTOL Mariana, șef Laborator
BOLBOCEANU Ion, șef la CSP Orhei
BORTĂ Emilia, felcer laborant
CALENDARI Alexandru, inspector principal la CSP Cahul
CARP Veaceslav, medic la CSP Cahul
GAISAN Nicolae, șef Secție la CSP Cahul
IORDAN Elizaveta, medic la CSP Căușeni
TCACI Eudochia, șef la CSP Chișinău
Medalia Nicolae Testemițanu:
CHIȘCA Mariana, asistentă medicală la CSP Edineț
CORNEI Alexandru, șef interimar la CSP Ungheni
PASCARI Tamara, șef la CSP Hîncești
POPAZOGLO Natalia, șef Secție la CSP Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia
Mulțumim fiecărui specialist în parte pentru munca asiduă
pe tărâmul sănătății publice și le urăm tuturor mult succes în continuare.
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DIFTERIA ȘI MĂSURILE DE PREVENIRE

APLICATE ÎN RAIONUL CAHUL

raionul Cahul. Din păcate, un caz de difterie
s-a soldat cu deces, vorba fiind de un copil de
etnie romă nevaccinat.
Nicolai GAISAN,
medic epidemiolog
la CSP Cahul

Difteria este o boală infecţioasă acută, transmisibilă, cauzată de bacteria difterică toxigenă Corynebacterium diphtheriae. Se manifestă
prin inflamaţie fibrinoasă pe mucoasa organelor afectate (amigdale, faringe, laringe, nas
etc.) şi evidente simptome de intoxicaţie, cauzate de toxina difterică ce afectează inima
(miocardită), sistemul nervos, rinichii şi glandele suprarenale.
Difteria se răspândește cu ușurință între oameni prin contact direct sau prin aer, tuse sau
strănut. Este o boală infecțioasă cu potențial
mortal. Simptomele debutează, de regulă, la
2-5 zile după expunere și încep cu durere în
gât și febră.
Între anii 1994 și 1996 în ţara noastră a fost înregistrată o epidemie de difterie în timpul căreia au fost depistați 880 de bolnavi, iar 50 au
decedat. Epidemia de difterie n-a ocolit nici

Atunci izolarea și lichidarea focarelor de difterie în raionul Cahul a fost posibilă datorită
măsurilor desfășurate de serviciul antiepidemic în comun cu asistența medicală de ambulatoriu, administrația publică locală și poliția.
Conlucrarea cu serviciile menționate a dat
posibilitatea de a evidenția granițele focarelor difteriei, a stabili contactații, a întreprinde
măsuri axate pe sursele infecției (bolnavi) și
persoanele receptive (nevaccinate etc.). De
atunci cazuri de difterie în raionul nostru nu
s-au înregistrat, fapt care se datorează nivelului înalt de acoperire vaccinală (peste 95%)
contra difteriei și tetanosului la copiii de până
la 15 ani.
Imunizarea contra difteriei a copiilor şi adulţilor se efectuează gratuit la medicul de familie și este unica metodă sigură de prevenire a
infecției, de reducere a răspândirii maladiei și a
cazurilor de complicaţii grave, inclusiv decese.
Regretabil, însă din anul 2005 acoperirea vaccinală a copiilor în cadrul Programului național
de imunizări în raionul Cahul treptat scade,
inclusiv din cauza propagandei antivaccinale
care s-a intensificat începând cu anul 2010. Ca
urmare, în unele localități, precum Huluboaia,
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Giurgiuleşti, Iujnoe, Tătăreşti, Manta, Moscovei, Tartaul de Salcie și altele, nivelul acoperirii
vaccinale a scăzut sub 90%, majorând riscul
apariției maladiilor transmisibile prevenibile
prin vaccinări.
La crearea acestei situații au contribuit masiv rețelele de socializare, broșurile distribuite prin intermediul confesiilor religioase etc.,
orientate împotriva imunoprofilaxiei.
Controlul bolilor prevenibile prin vaccinări,
ca obiectiv al Programului naţional de imunizări (PNI), prevede reducerea/eliminarea
morbidității prin infecțiile prevenibile prin
vaccinări în urma unei cuprinderi înalte (peste 95%) cu vaccinări a grupurilor țintă de
populație. Pe parcursul anului 2019, instituţiile medicale au fost asigurate cu volumele
necesare de vaccinuri şi consumabile
pentru administrarea lor. Totodată, a
fost organizată monitorizarea lunară a
procesului de vaccinare prin intermediul vizitelor în teritoriu, evaluarea rapoartelor statistice privind vaccinările
efectuate, transferul datelor în format
electronic, generalizarea şi analiza lor.
Activitatea pozitivă a majorităţii instituţiilor medico-sanitare din raion şi
asigurarea suficientă cu vaccinuri şi
seringi a menținut ponderea înaltă a
cuprinderii cu vaccinări a copiilor.
Totuși, trendul descendent al acoperirii vaccinale împotriva principalelor boli transmisibile
prevenibile prin vaccinare reprezintă pentru
raionul Cahul una dintre cele mai stringente
probleme de sănătate publică.
Imunoprofilaxia se află permanent în vizorul
CSP Cahul. Această problemă se discută în
fiecare an la ședințele Consiliului de sănătate publică, la care sunt invitați reprezentanții
Consiliului raional, Direcției Generale de
Învățământ, administrației publice locale
de nivelul I. La aceste ședințe sunt adoptate
hotărâri cu privire la ameliorarea situației, cu
desemnarea persoanelor responsabile și a
termenelor de executare. La propunerea CSP

Cahul, problema imunoprofilaxiei se discută
și la consiliile medicale ale IMSP de asistență
medicală primară, la care se aprobă decizii
concrete pentru îmbunătățirea situației.
În scopul majorării acoperirii vaccinale a copiilor, s-a convenit ca managerii instituțiilor
de educație timpurie și factorii responsabili
de clasele primare să nu admită spre frecventare copiii nevaccinați în cadrul Programului național de imunizări. De comun cu
medicii de familie și managerii instituțiilor
menționate, au fost organizate întâlniri cu
părinții care refuzau categoric să-și vaccineze
copiii. În marea lor majoritate, aceste convorbiri au dat rezultate pozitive.
Vaccinarea este cea mai eficientă metodă de
protejare față de bolile prevenibile prin vac-

cinare, iar imunizarea în copilărie reprezintă
cel mai sigur start spre o viață sănătoasă. Administrarea vaccinurilor a condus, de-a lungul
timpului, la scăderea incidenței multor boli
prevenibile prin imunizare ce reprezentau altădată o amenințare majoră pentru sănătatea
publică și la salvarea a milioane de vieți.
Dacă luăm ca exemplu cazul difteriei, datorită introducerii vaccinării antidifterice, în țara
noastră s-a înregistrat o scădere substanțială
a incidenței bolii. Ultimul caz de difterie a fost
confirmat în Republica Moldova în anul 2009,
în raionul Slobozia.
În anul 2020, pandemia de COVID-19 și instituirea stării de urgență au creat restanțe la com-
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partimentul imunoprofilaxiei, cu toate acestea, instituțiile de asistență medicală primară
s-au încadrat activ în vaccinarea populației
pentru a diminua restanțele acumulate.
Reieşind din cele constatate, pentru îmbunătăţirea continuă a indicilor de acoperire vaccinală a populației din raionul Cahul, sunt necesare următoarele acțiuni:
 De continuat cooperarea cu secțiile
protecția sănătății, controlul bolilor netransmisibile și promovarea sănătății și
control de stat în sănătate ale CSP Cahul,
orientată spre cercetarea focarelor din instituţiile organizate pentru copii, instituţiile medicale, întreprinderi şi alte entități cu
risc epidemiologic sporit;
 De asigurat implementarea investigațiilor
imunoenzimatice (ELISA) la infecţiile imunodirijabile în Laboratorul microbiologic al
CSP Cahul;

 De sporit colaborarea intersectorială prin
desfășurarea măsurilor profilactice şi antiepidemice conform cadrului normativ
în vigoare, prevederilor Programului teritorial de combatere şi profilaxie a bolilor
transmisibile prevenibile prin vaccinare,
orientat spre asigurarea bunăstării sănătăţii publice, diminuarea impactului social, medical și material al bolilor asupra
populației;
 De ridicat gradul de vigilență al medicilor
în procesul diagnosticării precoce a maladiilor transmisibile prevenibile prin vaccinare în mediul pacienţilor cu maladii somatice.
Numai prin conlucrarea eficientă a tuturor actorilor implicați în problema abordată putem
îmbunătăţi indicii de acoperire vaccinală a
populației și ai celor de sănătate publică din
raionul Cahul.

SFATURI SĂNĂTOASE
BENEFICII OBȚINUTE
PRIN CONSUMUL DE BANANE
Specialiștii afirmă că bananele, fiind consumate cu regularitate, aduc beneficii sănătății
prin conținutul
bogat de potasiu, fier și vitamine. În plus, ele
conțin foarte puține calorii.
Ei recomandă persoanelor cu tensiune arterială mărită, insuficiență cardiacă sau aritmii
să consume numai două banane pe zi, dat
fiind faptul că 420 mg de potasiu le ajută să
mențină o stare mai bună de sănătate. Bananele reduc pofta de mâncare pentru că sunt
bogate în fibre. Chiar dacă le consumați cu iaurt sau cereale, o să reușiți să mențineți masa
corporală optimă. Fierul, care se conține în

cantități suficiente în banane, este esențial
pentru sinteza eritrocitelor. În plus, ele conțin
și vitamina B6, care menține nivelul optim de
glucoză în sânge. Și fierul, și vitaminele B6 și C
sunt binevenite pentru persoanele anemice.
Fiind mistuite cu ușurință, fără să producă iritarea tubului digestiv, bananele ameliorează
digestia – argumentul pentru care specialiștii
le recomandă pentru consum zilnic persoanelor cu gastrite.
Prin conținutul de triptofan, care se implică în
sinteza hormonului fericirii (serotoninei), bananele diminuează stresul, facilitând starea
de spirit și de optimism, iar prin conținutul
bogat de magneziu ele contribuie la buna
dispoziție și la un somn odihnitor.
Potasiul reduce apariția crampelor musculare, iar carbohidrații și vitamina C sporesc
rezistența organismului și facilitează antrenamentele intense.
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EFECTELE ZGOMOTULUI

ASUPRA SĂNĂTĂȚII UMANE

habitual, condiţionat de activitatea cotidiană
a oamenilor, constituie 40-60 dB.
Lilia GRIER,
medic igienist în Secția
Sănătatea ocupațională,
siguranța chimică
și toxicologie a ANSP

Zgomotul poate fi definit ca vibraţii sonore
fără caracter periodic, care se propagă prin
diferite medii (aer, apă etc.) şi deranjează urechea omenească. În dicționarul francez Larousse zgomotul este definit ca un ansamblu de
sunete fără armonie. În general, fizicienii califică zgomotul ca o suprapunere dezordonată
a mai multor sunete, produse de surse naturale, dar mai ales de mecanisme și mașini dirijate de oameni: diferite aparate şi utilaje, sirene,
sonerii sau claxoane, mijloace de transport
terestru sau aerian etc. Oamenii interpretează
zgomotul în mod diferit, în funcție de vârstă,
temperament sau de starea de sănătate.
De exemplu, motorul cu reacție al avionului
generează un zgomot ce variază între 120
și 140 dB, la tăierea şi nituirea foilor din metal zgomotul oscilează între 118 și 130 dB, la
funcționarea strungului de prelucrare a lemnului – între 100 și 120 dB, a strungului de
țesut covoare – până la 105 dB, iar zgomotul

Acţiunea îndelungată a zgomotului asupra
organismului uman duce la apariţia oboselii,
care poate culmina cu surmenaj, scăderea capacităţii şi calităţii muncii. În special, zgomotul acţionează negativ asupra organului auditiv, afectând nervul auditiv şi contribuind la
dezvoltarea treptată a hipoacuziei. De regulă,
ambele urechi sunt afectate în mod egal. Mai
frecvent, simptomele iniţiale ale hipoacuziei
profesionale se manifestă la persoanele cu
o vechime în muncă de peste 5 ani, supuse
acțiunii permanente a zgomotului.
Riscul pierderii auzului printre muncitorii care
se expun mai mult de 10 ani la acțiunea unui
zgomot intensiv constituie 10% la un nivel de
90 dB (scara A), 29% – la 100 dB (scara A) şi
55% – la 110 dB (scara A).
Acţiunea nespecifică a zgomotului se manifestă, de obicei, până la apariţia schimbărilor
în organul auditiv prin dereglări neuropsihice
sub forma sindromului neurotic şi astenic, în
combinaţie cu disfuncţii vegetative însoțite de
iritabilitate, slăbiciune generală, cefalee, vertij,
astenie, tulburări ale somnului, slăbirea memoriei etc. Nu este exclusă dezvoltarea sindromului neurocirculator de tip hipertonic. De asemenea, la persoanele supuse unui nivel sporit de
zgomot pot apărea modificări ale funcţiilor secretorii şi motorii ale tractului gastrointestinal,
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dereglări ale metabolismului glucidelor, proteinelor, lipidelor, vitaminelor şi sărurilor minerale,
poate fi afectată starea funcțională a sistemului
cardiovascular, manifestată prin bradicardie,
creşterea tonusului vaselor periferice etc.

O modalitate eficientă de soluționare a problemelor legate de zgomot este reducerea lui în
sursa de apariție prin modernizarea tehnologiilor de construcție a utilajelor. O importanţă majoră în combaterea zgomotului revine
și măsurilor de planificare, arhitecturale şi de
construcție. În cazul în care măsurile tehnice
nu asigură respectarea normativelor sanitare
în vigoare, sunt necesare reducerea duratei de
expunere la zgomot şi utilizarea căștilor antifon. Aceste dispozitive de protecţie individuală
micșorează nivelul zgomotului, fără să afecteze recepţionarea semnalelor şi informaţiilor
parvenite de la pupitrele de comandă.
Selectarea mijloacelor individuale de protecţie a organului auditiv depinde de nivelul

zgomotului, componenţa spectrală, timpul
de acţiune în decursul turei de lucru. Căștile
antifon vor fi utilizate din prima zi de activitate într-un mediu zgomotos, fapt care va
asigura prevenirea dereglărilor de auz şi dezvoltării altor afecțiuni, condiționate de expunerea la zgomot.
Muncitorii care se expun acțiunii nocive a
zgomotului vor fi supuşi examenelor medicale preventive la angajare şi periodice,
cu efectuarea obligatorie a audiometriei în
scopul depistării contraindicaţiilor pentru
activitatea legată de acţiunea zgomotului şi
formelor precoce/inițiale ale maladiilor profesionale.
Rețineți!
♦ Zgomotul este una dintre cauzele îmbătrânirii precoce. În oraşele mari, în 30 de
cazuri din 100 zgomotul scurtează viaţa
omului cu 8-12 ani.
♦ Fiecare a treia femeie şi fiecare al patrulea
bărbat suferă de nevroze determinate de
nivelul ridicat al zgomotului.
♦ Zgomotul suficient de puternic poate
schimba deja peste un minut activitatea
electrică a creierului, care devine asemănătoare cu activitatea electrică a creierului
bolnavului de epilepsie.

SFATURI SĂNĂTOASE
CULESE
DIN CALENDARUL SĂTENILOR,
EDITAT ÎN ANUL 1907

♦ Dacă ai durere la ieșire, cu un ceas înainte
de masă să bei în toate zilele câte un pahar de ceai făcut din frunze de soc uscat
la umbră.

În cazul în care nu mistuie stomacul:
♦ Cu un ceas înainte de fiecare mâncare să
bei o ceașcă de ceai rece, făcut din vârfuri
de pelin uscat la umbră. În lipsa ceaiului,
să pisezi pelin, să-l cerni și să pui un vârf
de cuțit în mâncare în loc de piper.

Mirosul de gură va dispărea dacă:
♦ Seara și dimineața vei bea câte o ceașcă
de ceai făcut din izmă (ismă, mintă) fiartă
în apă cu o jumătate de litru de vin alb.

Evităm durerile apărute în actul de defecație (la ieșire):

Dacă au apărut pietre (calculi) în bășica
udului:
♦ În loc de apă, să bei ceai rece de boabe de
măcieșe (cacadâre) fierte cu troscot uscat
la umbră.
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MELANOMUL MALIGN AL PIELII
Victor CIUPERCA,
șeful Secției Tumorile
pielii, melanom și ALM
a IMSP Institutul Oncologic

Anual, la nivel mondial, sunt diagnosticate
peste 2 milioane de cazuri de cancer de piele.
În marea lor majoritate, ele ar putea fi vindecate, dacă ar fi depistate la timp.
Există trei forme principale de cancer de piele:
carcinom bazocelular, carcinom spinocelular
și melanom.
Important! E bine să consultați un dermatolog sau oncolog atunci când observați o
aluniță cu aspect neobișnuit sau o altă leziune (rană) suspectă pe piele, care nu se vindecă mai mult de 3 luni.
Carcinomul bazocelular (CBC)
Este cea mai frecventă formă de cancer de piele.
Apare, de obicei, sub forma unui nodul perlat,
translucid, strălucitor, care poate ulcera și sângera, și este cauzat în temei de expunerea frecventă la soare, la lămpile de bronzare artificială.
Carcinomul spinocelular (CSC)
Apare sub forma unor noduli roz opaci sau plă-

ci asemănătoare cu un crater, al căror centru
ulcerează frecvent. Expunerea de lungă durată la soare este cauza cea mai frecventă. Unele
dintre aceste cancere devin foarte invazive.
Melanomul
Este cea mai gravă formă de cancer de piele.
Dacă este lăsat să se dezvolte, poate pune în
pericol viața bolnavului.
Apare, de obicei, ca un nodul sau o pată neagră ori multicoloră, cu margini neregulate,
care poate sângera sau forma cruste (cojițe).
Fiți atenți la semnele ABCDE (Asimetrie, Borduri (margini) neregulate, Culoare variabilă, Diametru (mare), Evoluție sau modificare într-o
perioadă de timp relativ scurtă, care prezintă
un avertisment pentru melanom:
• Asimetrie
Majoritatea melanoamelor sunt asimetrice.
O linie imaginară, trasă prin mijlocul lor, le va
împărți în două jumătăți inegale. Aluniţele
obişnuite, benigne sunt rotunjite şi simetrice.
• Borduri (margini) neregulate
Marginile melanoamelor sunt adeseori neregulate şi pot fi crestate sau în zig-zag. Aluniţele benigne au, de obicei, margini netede, mai
regulate.
• Culoare
Nuanțele variate de maro (cafeniu), brun sau
negru sunt primul semn de melanom. Pe măsură ce melanoamele cresc, pot apărea alte
culori: roşu, alb, albastru. Aluniţele benigne,
normale au, de regulă, o singură nuanţă.

CRONICA SĂNĂTĂȚII PUBLICE Nr. 3(56), Octombrie 2020

• Diametru
Melanoamele incipiente cresc mai mari decât
aluniţele normale, depășind diametrul de 6
mm. Unele melanoame pot fi totuşi mai mici.
• Evoluţie
Orice evoluţie (modificare) a culorii, formei,
reliefului sau a altor trăsături ale unei aluniţe,
precum şi orice simptom nou, cum ar fi sângerarea, mâncărimea sau formarea de cruste,
sunt semne de alarmă.
Cel mai simplu examen al unei aluniţe este
dermatoscopia (simplă sau computerizată). Metoda simplă constă în vizualizarea
formațiunii cu o lupă sau cu un instrument
medical optic (dermatoscop), care permite
mărirea ei, evaluarea semnelor de avertisment ABCDE de către medicul specialist. Dermatoscopia computerizată este metoda ce
permite evaluarea, pe lângă semnele ABCDE,
a următorilor parametri: intensitatea pigmentării în interiorul aluniței, rețeaua de vascularizare atipică, prezența globulelor atipice, vascularizarea internă.
Cel mai bun lucru de făcut este prevenția
Deși cancerele de piele sunt aproape întotdeauna vindecabile, dacă sunt detectate şi
tratate la timp, cea mai sigură măsură de apărare este prevenirea. Iată câteva reguli bune

Fig. 1 Melanom malign
exulcerativ

Fig. 3 Melanom
malign acral

Fig. 2 Melanom malign
nodular compact

Fig. 4 Melanom malign
multiplu cu creştere radială

de protecție, care ar trebui să facă parte din
îngrijirea zilnică a sănătății fiecăruia:
• Evitați expunerea excesivă la soare și
stați la umbră, mai ales între orele de vârf
(10.00-16.00);
• Nu vă ardeți la soare;
• Folosiți o cremă de fotoprotecție cu spectru larg și factor de protecţie (FPS) înalt, de
cel puțin 15;
• Aplicați cca 20 g (echivalentul a două linguriţe) de cremă de fotoprotecție pe toate
zonele corpului expuse la soare, cu 30 de
minute înainte de a ieși afară. Repetați procedura din 2 în 2 ore, după ce ați transpirat
mult sau după ce ați intrat în apă;
• Purtați îmbrăcăminte care să vă protejeze
de soare, inclusiv o pălărie cu boruri largi,
pantaloni lungi, bluză cu mâneci lungi şi
ochelari de soare cu filtru UV;
• Nou-născuții nu trebuie lăsați la soare. Cremele de protecție solară pot fi folosite pentru copii începând de la vârsta de 6 luni;
• Examinați-vă pielea, din creștet până la
tălpi, o dată pe lună;
• Mergeți cel puțin o dată pe an la medicul
dermatolog sau oncolog pentru o examinare de specialitate a pielii;
• Evitați solarul și lămpile de bronzare artificială.
Tratamentul melanomului
Cu toate că protocoalele de tratament au
evoluat mult, metoda de bază rămâne excizia chirurgicală a tumorii pigmentare.
Mitul popular Nu atinge alunița, căci de la
înlăturarea ei poți să mori! este un fals alimentat de întârzierea tratamentului, când
melanomul a avansat, fiind depistat tardiv,
cu șanse mici de însănătoșire completă.
Pe lângă tratamentul chirurgical, se aplică imunoterapia (preparate de stimulare
a rezistenței organismului contra tumorii),
chimioterapia sistemică (preparate antitumorale), radioterapia (tratament antitumoral cu radiație ionizantă) sau combinarea
tuturor metodelor, în funcție de evoluția și
stadiul procesului canceros.
Nu uitați! Cancerul este vindecabil,
dacă este depistat și tratat
în stadiile incipiente.
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PEȘTELE, CA FACTOR DE TRANSMITERE

ÎN UNELE PARAZITOZE

Liudmila LUNGU,
medic epidemiolog
în Secția Epidemiologia
bolilor extrem
de contagioase, zoonozelor
și parazitozelor a ANSP

În ultimii ani, populația se interesează tot mai
mult de problema peștelui contaminat cu
paraziți, interes alimentat și de atenția pe care
mass-media o acordă acestui subiect. Cât de
actuală este această problemă pentru Republica Moldova? Prezintă peștele un pericol real
pentru sănătatea umană?

precum pisica, câinele, porcul. Viermele elimină
ouăle odată cu excrementele, care se dezvoltă în bazinele cu apă dulce și folosesc pentru
aceasta două gazde: moluștele, apoi peștii (familia crapului).
În musculatura celor din urmă are loc metacercarul – ultima fază larvară sau stadiul invaziv al
viermelui. Omul, gazda definitivă, se molipsește
la consumul peștelui contaminat, insuficient
prelucrat termic (fig. 1). În intestin, larva se eliberează de capsulă și migrează în ficat, unde
trăiește mulți ani. Persoana bolnavă elimină
ouăle parazitului cu excrementele, dar nu prezintă pericol pentru cei din jur, deoarece ouăle
proaspăt eliminate nu sunt contagioase pentru
om.

După cum se știe, există pește de apă dulce și
pește oceanic, iar rolul lor, din punct de vedere
epidemiologic, este diferit.
Pentru populația regiunii europene, peștele de
apă dulce poate servi mai frecvent ca factor de
transmitere a opistorcozei și difilobotriozei.
Opistorcoza este provocată de un vierme plat,
care face parte din clasa Trematoda (lat. Opistorchis felineus), cu dimensiunea de ≈1 cm. Parazitează ficatul (căile biliare) la om și la unele animale care consumă pește/rămășițe de pește,

Figura 1. Ciclul evolutiv la O. felineus
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Important este să se știe că larvele acestui
parazit pot supraviețui la fierbere sau prăjit
(bucăți nu prea mari) până la 20 de minute, la
coacere – până la 45-60 de minute. Parazitul
este rezistent la o înghețare obișnuită și doar
congelarea la temperaturi ≤ -200C asigură
garanția produsului.
Opistorcoza are caracter de focar natural.
Tradițional, boala se înregistrează în regiunile
unde ecosistemele acvatice întrunesc condițiile
de dezvoltare a larvelor acestui parazit: Ucraina, Federația Rusă, Kazahstan, Asia de Sud-Est.
Cel mai mare focar este considerată Siberia,
unde factorul climateric se asociază cu cel social (tradiția populației băștinașe de a consuma
pește crud). În perioada sovietică, în Moldova se
înregistrau cazuri sporadice de opistorcoză la
persoanele care plecau la câștig în Siberia, însă
în ultimii 20 de ani, când populația migrează în
alte țări, cazuri de opistorcoză nu s-au înregistrat.

pește: câine, pisică, porc. Pentru acest parazit
este specific faptul că zilnic din partea lui distală se rup porțiuni de vierme, care se elimină
în exterior cu excrementele. Ouăle eliminate
de pacient nu sunt invazive: dezvoltarea lor se
poate produce numai în bazine cu apă dulce,
schimbând două gazde - racii și apoi peștele
răpitor, care consumă vietăți acvatice. În interiorul peștelui parazitul evoluează până la stadiul invaziv, plerocercoidul, care se localizează
în mușchi și organele interne, îndeosebi în icre.
Omul se infectează la consumul peștelui insuficient prelucrat termic (fig. 2). Important este să
cunoaștem că la fierbere larva rezistă până la 25
min. Un rol deosebit în transmiterea parazitului
îl joacă icrele de pește, mai cu seamă cele puțin
sărate, pregătite în condiții casnice.

Ca factor de transmitere a opistorcozei servește,
după cum spuneam, peștele (mai frecvent
crapul, plătica, bibanul, mihalțul) consumat
crud sau insuficient prelucrat termic.
În faza acută, primele 2-4 săptămâni, boala se
manifestă prin febră, reacții alergice, dureri în
mușchi și articulații. Tabloul sangvin pune în
evidență o eozinofilie pronunțată. În faza cronică, bolnavii acuză astenie, inapetență, dureri
în regiunea epigastrală și hipocondriul drept.
Cazurile cu un grad înalt de parazitemie au
evoluție severă, iar dacă nu sunt tratate pot
evolua în ciroză/cancer hepatic.
La suspectarea opistorcozei este importantă
colectarea anamnezei epidemiologice (unde a
călătorit pacientul, care sunt deprinderile sale
culinare). Diagnoza se stabilește în urma depistării ouălor acestui parazit în bilă sau în materiile fecale.
Difilobotrioza/botriocefaloza este provocată
de un vierme plat din familia Cestoda (lat. Diphyllobothrium latum). Are formă de panglică,
o lungime de 10 m și mai mult și este cel mai
mare helmint ce parazitează intestinul subțire
al omului și al unor animale care consumă

Figura 2. Ciclul evolutiv la D. latum
În intestinul omului, larvele se maturizează
în decurs de două luni, iar parazitul poate trăi
până la 20 de ani și mai mult. Persoana bolnavă elimină ouăle acestuia cu excrementele și
nu prezintă pericol pentru cei din jur, deoarece
ouăle proaspăt eliminate nu sunt contagioase.
Difilobotrioza, ca și opistorcoza, este o parazitoză cu focalitate naturală. Pe glob există mai
multe zone endemice (fig. 3), localizarea lor
fiind dictată de condițiile climaterice care determină fauna bazinelor acvatice. Boala este
cauzată de consumul peștelui parazitat (crud,
marinat, sărat, afumat) sau insuficient prelucrat
termic. De obicei, este vorba despre speciile de
pești prădători: știucă, mihalț, biban, somon.
Peștii mari care mănâncă pește mic pot conține
multe plerocercoide (larve invazive). Un factor
de transmitere răspândit sunt icrele puțin să-
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rate, vândute prin contrabandă. Deși viermele
are dimensiuni impunătoare, tabloul clinic este
relativ sărac.

Figura 3. Distribuția geografică a focarelor
naturale de difilobotrioză
Deseori, persoanele bolnave nici nu suspectă
invazia, unicul disconfort sunt elementele suspecte din scaun, care, de obicei, sunt fragmente
din helmint. Pentru difilobotrioză sunt specifice
tulburările digestive și neurologice: dureri abdominale sub formă de crampe, diaree, vomă,
dereglări de scaun, senzație de amorțeală a
extremităților. Pentru această invazie caracteristic este tabloul hematologic propriu anemiei
B-12 deficitare. Diagnoza se stabilește la depistarea ouălor sau a fragmentelor de vierme
(proglotelor) în scaunul pacientului. În Republica Moldova, difilobotrioza se înregistrează
sporadic la persoanele care au călătorit în zone
endemice la această invazie.
Important de reținut! Ecosistemele acvatice ale
Republicii Moldova (flora și fauna râurilor și lacurilor) nu întrunesc condiții pentru evoluția larvelor
acestor helminți, de aceea peștele pescuit pe teritoriul țării nu prezintă pericol epidemiologic pentru aceste parazitoze.
Peștele oceanic este parazitat, de obicei, de
viermi rotunzi din clasa Nematoda, familia Anisakida. Mai frecvent, ei viețuiesc în viscerele
peștelui și sunt zooparaziți, adică specifici doar
pentru pește. Important este să cunoaștem că
tot peștele oceanic este parazitat de anisakii,
diferită fiind doar intensitatea invaziei, determinată de zona apei în care a fost pescuit. Pentru
om prezintă pericol peștele care este consumat
în stare proaspătă, deoarece există pericolul
înghițirii larvelor vii de anisakii. Acestea, nimerind în tractul gastrointestinal, se fixează de mucoasa stomacului/intestinului, provocând ani-

sakiază, o maladie care se manifestă prin reacție
inflamatoare locală, simulând tabloul ulcerului
gastric. La persoanele predispuse la maladii alergice se pot declanșa diferite reacții alergice.
Tradițional, această patologie se înregistrează
la populația care locuiește pe litoralul mărilor
și oceanelor și care are acces la peștele necongelat. Dat fiind faptul că în Republica Moldova
se comercializează doar pește oceanic congelat, populația țării nu este expusă acestui risc.
Actualmente, legislația Uniunii Europene
(UE) prevede reguli stricte de prelucrare a
peștelui oceanic. Sacrificarea, decapitarea și
eviscerarea produselor din pește se efectuează,
de regulă, la bordul navelor de pescuit. O procedură importantă este congelarea la temperatură nu mai mare de -20°C timp de cel puțin
24 de ore, fapt ce asigură moartea paraziților și
siguranța produsului. Așadar, chiar dacă nu a
fost eviscerat, peștele nu prezintă pericol epidemiologic, atâta doar că este neplăcut din
punct de vedere estetic. Din aceste considerente, legislația Republicii Moldova nu permite
comercializarea în scop de consum a produselor din pește proaspăt la care, în urma controlului vizual, au fost evidențiate forme parazitare în viscere sau la nivelul musculaturii. Totuși,
este important ca populația să cunoască următorul fapt: dacă a procurat pește oceanic și
a depistat în viscerele lui paraziți la curățarea
de măruntaie, este suficient ca acestea să fie
înlăturate, iar peștele – bine spălat, după care
poate fi utilizat pentru consum. Dacă acest
produs vă trezește repulsie, el poate fi aruncat,
dat animalelor sau returnat unității alimentare
care l-a comercializat.
În contextul celor relatate, vă propunem câteva sfaturi:
 Procurați produse pescărești numai în centrele comerciale autorizate.
 Selectați vânzătorul de pește, dându-i prioritate celui cu o reputație ireproșabilă.
 Examinați minuțios peștele: daca ați găsit
ceva suspect la nivelul viscerelor, îndepărtați
parazitul și spălați bine peștele.
 Preparați peștele respectând regimul termic.
 În funcție de politica de returnare a unității
comerciale, puteți înapoia sau schimba
porțiunea neutilizată a produsului.
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POLIOMIELITA – O INFECȚIE ACTUALĂ
Laura ȚURCAN,
dr. șt. med., medic
epidemiolog în Secția
Supravegherea
epidemiologică
a bolilor prevenibile
prin vaccinări
cu depozitul național
de vaccinuri a ANSP

Chiar dacă există vaccinuri eficiente împotriva multor boli infecțioase, inclusiv împotriva
poliomielitei, această boală rămâne, la nivel
mondial, o problemă actuală.
Istoric. Ca boală, poliomielita este cunoscută
din timpuri străvechi, fiind răspândită pe întregul glob. Epidemiile poliomielitice au existat de-a lungul istoriei umane, lăsând după ele
mii de urme. Dovezile istorice arată că printre
locuitorii Egiptului și ai Palestinei au fost înregistrate cazuri de poliomielită cu numai câteva milenii înainte de era noastră. Până la începutul sec. XX, virusul poliomielitei era răspândit extrem de frecvent. Primele epidemii în
Europa au apărut în anul 1800, în America de
Nord – în 1890. În decursul mai multor secole
poliomielita a răpit foarte multe vieţi de copii
sau i-a lăsat infirmi, lipsindu-i de fericirea de a
se mișca și de a avea o viață normală.
Pentru prima dată, poliomielita a fost descrisă în anul 1840 de către ortopedul ger-

man Heine, ceva mai târziu – de către medicul suedez Medin. Incidența poliomielitei
în SUA în anul 1952 a atins 20.000 de cazuri,
dar în urma vaccinării îmbolnăvirile s-au
redus substanțial – la cel mult 10 cazuri pe
an. Poliomielita rămâne actuală pentru ţările care se află în declin economic, cele din
Africa și Asia. Suferă, de obicei, copiii mai
mici de 5 ani.
În sec. XX, odată cu declanșarea mai multor
epidemii, o parte din oameni au murit, dar
și mai mulți au rămas cu handicap pe viață.
De regulă, se îmbolnăveau, după cum am
menționat, copiii mici, astfel încât nu a existat niciun copil care să nu se fi infectat cu virusul poliomielitic. Ca multe altele, această
maladie nu respectă granițele, de aceea fiecare copil nevaccinat este expus riscului de
îmbolnăvire.
Poliomielita este o boală infecțioasă, înalt
contagioasă, provocată de 3 tipuri ale virusului poliomielitic (tip 1, 2 și 3). Boala este de o
gravitate deosebită prin mortalitatea indusă,
dar şi prin handicapurile motorii pe care le
lasă pe viaţă. Virusul poliomielitei afectează
sistemul nervos. În numai câteva ore, el poate
provoca paralizii ireversibile, însoțite de deces. Se răspândește rapid în rândul copiilor, în
special în condițiile lipsei de igienă, în regiunile afectate de război, în taberele de refugiați,
în zonele unde îngrijirile medicale sunt limitate etc.
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Transmiterea se realizează între oameni pe
cale fecal-orală, cu materii fecale (în care virusul e prezent timp îndelungat), prin alimente
sau apă contaminate, prin aer, picături (virusul este prezent în secrețiile nazofaringiene).
Clinic, se caracterizează prin paralizie flască
cu debut brusc la unul sau mai multe membre, cu diminuarea sau abolirea reflexelor osteotendinoase la membrele afectate, fără o
altă cauză şi fără modificări ale sensibilității
sau stării de conștiință. La majoritatea persoanelor infectate, poliomielita decurge în forme
clinice inaparente ori sub formă de infecţie
respiratorie acută, diaree. Pericolul major al
poliomielitei constă în evoluarea ei în forme
paralitice, care duc la invaliditate pe viaţă sau
deces.

savanți, către sfârșitul anilor ’50 ai sec. XX s-a
reușit introducerea tulpinilor virusului pentru vaccinul poliomielitic oral. Dezvoltarea
vaccinurilor eficiente pentru prevenirea poliomielitei a fost unul dintre cele mai mari progrese medicale ale sec. XX.
Astăzi, există două tipuri principale de vaccinuri: vaccinul antipoliomielită oral (OPV), care
conține un poliovirus viu atenuat sub formă
de picături amare ce se administrează pe cale
orală, și vaccinul antipoliomielită inactivat
(IPV) ce conține poliovirus ucis și injectat intramuscular.

Vaccinarea este singura măsură de prevenire
a poliomielitei.

Vaccinarea împotriva poliomielitei în lume
a început în
anul 1955, iar
în Moldova – în
anul 1958 (oral,
sub formă de
drajeuri). Din
anul 1980 vaccinul se administrează sub
formă de picături orale (în
Romania vaccinarea a început în anul 1956).

Primele încercări de creare a unui vaccin împotriva poliomielitei au început în a. 1910 în
Statele Unite ale Americii. Experimentele au
fost făcute pe maimuțe, dar toate au eșuat.
Mai târziu, peste 25 de ani, în 1935, două
grupuri de cercetători au anunțat crearea
vaccinurilor antipoliomielită (unul bazat pe
un virus ucis, iar altul – pe un virus viu, dar
slăbit chimic), însă niciunul nu a fost sigur și
eficient. Astfel, elaborarea vaccinului contra
poliomielitei a fost amânată cu 20 de ani. Cel
mai sigur și eficient vaccin a fost elaborat în
anul 1953 de medicul virusolog american Dr.
Jonas Salk, fiind primul vaccin oficial permis
pentru vaccinare (conținea virus omorât).
După mai mulți ani de lucru asupra vaccinului contra poliomielitei în comun cu alți

Inițiativa globală de eradicare a poliomielitei, lansată în 1988, intenționa să pună capăt transmiterii bolii până în anul 2000, dar...
Deși în lupta contra bolii au fost înregistrate
progrese, acestea sunt modeste, iată de ce
răspândirea poliomielitei este calificată în
continuare ca o urgență pentru sănătatea
publică internațională. Și astăzi există țări
în care incidența poliomielitei nu a scăzut
deloc în ultimii ani. Mai mult, în Afganistan,
Nigeria și Pakistan transmiterea poliomielitei
nu a fost stopată niciodată. În Afganistan, de
exemplu, au fost înregistrate cele mai multe
cazuri de poliomielită: în anul 2018 – 19, în
anul 2019 – 10. Cauzele principale ce favorizează endemicitatea la poliomielită în aceste
ţări sunt: reducerea accesului populaţiei la

Sursa de infecţie este omul, cel mai frecvent,
copiii cu infecție inaparentă, așa-numiții purtători sănătoşi. Persoanele infectate cu virusul
poliomielitic sunt contagioase cu 7-10 zile
înaintea debutului simptomelor, iar durata
de eliminare a virusului este de aproximativ
5-10 zile prin secrețiile nazofaringiene şi de
2-3 săptămâni (până la 4-6 luni, uneori chiar și
mai mult) prin materiile fecale.
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imunizări din cauza conflictelor militare regionale, crizele sociale, migraţia intensivă,
formarea unor fluxuri masive de refugiaţi,
scăderea finanţării măsurilor de lichidare a
poliomielitei.
Mai rău e faptul că această boală poate reveni în țările care demult au uitat de ea. De
exemplu, în anul 2010 a fost înregistrat un
focar de poliomielită în Tadjikistan, iar în
2015 – în Ucraina. Apariția poliomielitei reprezintă o amenințare pentru copiii din întreaga lume, dar lupta pentru eliminarea ei
s-a dovedit a fi mult mai grea decât se credea, de aceea termenul de eradicare a fost
prelungit.
În prezent există un risc înalt de importare a
poliovirusurilor sălbatice în teritoriile libere
de poliomielită, de restabilire a circulaţiei virusurilor şi, ca urmare, de înregistrare a cazurilor de poliomielită în mediul populației insuficient cuprinse cu imunizări.

Parteneriatul dintre OMS, Organizația de caritate Rotary International, Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC) din SUA şi
UNICEF, creat în anul 1988 în scopul eradicării
poliomielitei în Europa, a dat rezultatul scontat. În timpul campaniilor de imunizare (operaţia MECACAR), organizate în 18 ţări endemice şi pe teritoriul european între anii 1995 și
1998, 60 mil. de copii în vârstă de până la 5
ani au primit anual câte 2 doze adăugătoare
de vaccin. Ca urmare, Comisia Regională de
Certificare a declarat în a. 2002 teritoriul european liber de poliomielită.

Actualmente, la nivel global, au fost lichidate 2
din cele 3 tipuri de poliovirusuri existente: tipul
2 (în 2015) și tipul 3 (ultimul caz de poliovirus
sălbatic a fost înregistrat în Nigeria în a. 2012).
Lichidarea tipului 3 de poliovirus a dovedit că
lichidarea poliomielitei în lume este posibilă.
Pentru populaţia Republicii Moldova poliomielita a prezentat o problemă importantă, mai cu
seamă în perioada prevaccinală (anii ‘50 ai sec.
XX), când anual se înregistrau de la 37 până la
476 de cazuri de poliomielită paralitică. Realizarea programului de imunizare a copiilor contra
poliomielitei, demarat în anul 1960, a contribuit la scăderea bruscă a morbidităţii şi lipsa cazurilor de îmbolnăvire între anii 1970 și 1981.
Ultima epidemie din ţară cu 131 de cazuri de
poliomielită paralitică, din care 6 (4,6%) bolnavi
au decedat, a avut loc între anii 1982 și 1984.
Printre bolnavi ponderea copiilor în vârstă de
până la 5 ani alcătuia 90%. Epidemia a cuprins
65% din teritoriile administrative. Ultimul caz
de poliomielită provocată de poliovirusul sălbatic a fost înregistrat în Republica Moldova în
anul 1991, iar în Romania – în anul 1992.
Datorită susținerii OMS, au fost elaborate strategii de combatere a acestei infecţii în fiecare
ţară, inclusiv în Republica Moldova, precum organizarea zilelor naţionale de imunizare împotriva poliomielitei, implementarea, începând
cu anul 1995, a sistemului de supraveghere a
tuturor cazurilor de paralizie acută flască (PAF).
Ca urmare, în luna mai 2000, Republica Moldova a obținut certificatul de ţară liberă de poliomielită. În scopul menținerii acestui statut,
în perioada postcertificare au fost intensificate măsurile de control al poliomielitei, printre
care asigurarea unei ponderi înalte de cuprindere cu imunizări, supravegherea epidemiologică a PAF cu investigarea fiecărui caz şi capacitatea de depistare a importului de poliovirus.
Dragi părinţi, protejaţi-vă copiii prin vaccinare!
În Republica Moldova, calendarul vaccinării
contra poliomielitei include 5 doze: la 2, 4, 6,
22-24 luni și la 6-7 ani.
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ACTIVITATEA ȘCOLILOR

ÎN CONDIȚIILE PANDEMIEI DE COVID-19

Mariana TUTUNARU,
dr. șt. med., medic
igienist în Secția
Sănătatea nutrițională
și a copiilor a ANSP

OMS a declarat COVID-19 o urgență de sănătate publică de interes internațional, deoarece virusul s-a răspândit în multe țări și teritorii.
În aceste condiții, protecția copiilor și a personalului didactic al instituțiilor de învățământ
este deosebit de importantă. Măsurile luate de școli pot preveni răspândirea maladiei
de către elevii și angajații potențial expuși la
coronavirus, protejând astfel restul elevilor și
personalul.
În acest context, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a aprobat prin Hotărârea nr. 26 din 21.08.2020 Instrucțiunea privind măsurile de protecție care trebuie aplicate
pentru organizarea activității instituțiilor de
învățământ publice și private în contextul epidemiologic al COVID-19, care stipulează măsurile sanitare principale ce trebuie respectate
în instituțiile de învățământ în cazul situației
pandemice provocate de coronavirus.

În prezentul articol vom examina câteva dintre măsurile sanitare de prevenire a răspândirii infecției prin COVID-19 în școli, cum ar fi:
organizarea spațiilor educaționale, programului de instruire, organizarea și efectuarea
triajului epidemiologic, efectuarea măsurilor
sanitare și igienice în contextul prevenției
acestei boli.
Organizarea spațiilor educaționale. În interiorul instituțiilor de învățământ (curte, săli
pentru cursuri, coridoare, săli de sport, cantine, ateliere etc.) vor fi create circuite clare, prin
demarcare cu benzi vizibile, care să formeze
trasee prestabilite de intrare, deplasare în interiorul instituției și părăsire a acesteia, facilitând păstrarea distanței dintre persoane de
cel puțin 1,5 metri pe tot parcursul prezenței
în instituția de învățământ.
Organizarea spațiilor în clase. Fiecare elev
va ocupa zilnic același loc în bancă/masă, la
o distanță de cel puțin 1,5 metri de la ceilalți
copii (în față, în spate și lateral). Se recomandă păstrarea stabilă a componenței claselor
academice. Elevii nu se vor muta din sala de
lecții de bază în laboratoare. Experimentele
(la orele de chimie/fizică/biologie) care necesită mișcare și/sau interacțiune strânsă între
elevi vor fi anulate. Ca alternativă, ele pot fi
prezentate pe înregistrări video.
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Orele de educație fizică vor fi organizate în
aer liber, fără utilizarea inventarului sportiv.
La orele de informatică vor fi respectate toate
măsurile de prevenire și de control al infecției,
iar intervalul dintre lecții va fi mărit pentru a
asigura aerisirea încăperii.
Organizarea programului de instruire.
Intrările și ieșirile grupurilor de elevi din
instituție vor fi eșalonate (la intervale regulate de timp), pentru a se evita aglomerările. În
măsura posibilităților, fiecare clasă va avea o
oră prestabilită de începere a lecțiilor
pentru a evita aglomerația școlarilor
la triajul epidemiologic și la intrarea
în instituție (de ex., decalaj de 15-20
de minute). Astfel, și pauzele vor fi
programate la ore diferite pentru a
evita aglomerarea la grupurile sanitare.
Se recomandă reducerea numărului
de ore petrecute de elevi în cadrul
instituției. În caz de necesitate, durata orei academice poate fi redusă
până la 30 min.
Durata pauzelor va fi reglementată în așa fel,
încât să asigure aerisirea încăperilor și igienizarea mâinilor.
În perioada de risc sporit de infectare, pentru
a evita aglomerarea și a limita transmiterea
infecțiilor respiratorii vor fi amânate sau anulate toate manifestările sportive și culturale.
În timpul activităților extrașcolare vor fi respectate obligatoriu măsurile de prevenire și
control al infecției.
Organizarea și efectuarea triajului epidemiologic. Zilnic, un cadru medical/didactic
instruit va efectua triajul epidemiologic al
elevilor și personalului la intrarea în instituția
de învățământ. Triajul va include o anamneză privind starea de sănătate a elevilor și
părinților/reprezentanților legali ai acestora
referitor la simptomatologia respiratorie și digestivă; măsurarea temperaturii cu termometre noncontact.

Dacă elevii vor prezenta la triajul epidemiologic sau în timpul orelor de curs o temperatură corporală mai mare de 37,0oC și/sau
simptomatologie de tip respirator (ex., tuse,
rinoree, febră, probleme respiratorii) sau alte
simptome de boală, ei vor fi izolați într-un
spațiu desemnat pentru acest scop. În cazul copiilor minori, vor fi anunțați imediat
părinții/reprezentanții legali ai acestora. Elevul simptomatic, care așteaptă să fie luat de la
instituția de învățământ, va fi supravegheat,
în funcție de vârstă și de necesitate, de un

adult. Dacă va fi posibil, se va folosi în această perioadă de o baie separată. Înainte de a
fi folosită de altcineva, baia va fi curățată și
dezinfectată cu produse de curățare avizate.
Copilul bolnav nu va fi transportat la medicul
de familie, la serviciul de urgență sau la spital
până la venirea părintelui. Dacă simptomele/
semnele sunt severe, se va apela la serviciul
de urgență 112. Persoana care asistă elevul
cu simptome caracteristice contaminării va
respecta măsurile de prevenire a infecției
(mască, mănuși). După plecarea copilului,
adultul care l-a supravegheat se va spăla
bine pe mâini cu săpun și le va dezinfecta cu
soluție pe bază de alcool de 70%. Igienizarea
suprafețelor se va face cu substanțe biocide
avizate, pentru a reduce riscul de transmitere a infecției către alte persoane. Medicul
de familie va fi informat obligatoriu despre
suspecția de COVID-19. Investigația epidemiologică și coordonarea măsurilor de răspuns vor fi realizate în comun cu specialiștii
CSP teritoriale, iar de aplicarea lor se va ocupa administrația instituției.
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Adoptarea măsurilor igienico-sanitare. Fiecare instituție de învățământ va elabora un
plan de curățare și dezinfectare a spațiilor.
Se va atrage atenție la următoarele particularități:
 operațiunile și ordinea în care se vor efectua (ex., deversarea deșeurilor, spălarea și
dezinfecția pardoselii, ștergerea și dezinfectarea suprafețelor de scris ale băncilor,
cât și spațiului interior de depozitare a
obiectelor școlare etc.);
 materialele care vor fi utilizate pentru fiecare operațiune (ex., substanțe biocide
avizate de MSMPS pentru dezinfectarea
pardoselilor etc.);
 tehnica ce va fi aplicată pentru fiecare
operațiune;
 ritmul de curățenie și dezinfecție, ținând
cont și de timpul necesar de aerisire a
spațiului (ex., zilnic – în clasă, imediat după
ieșirea elevilor la finalul orelor din ziua respectivă sau după fiecare utilizare a sălii de
către un grup diferit de elevi; zilnic – în cancelarie, cel puțin de două ori înainte de începerea fiecărui ciclu de învățământ sau probe
de examen; în veceuri – după fiecare pauză,
la finalul zilei și ori de cate ori este necesar);
 cine va face curățenia și cine va supraveghea efectuarea conformă a curățeniei;
 ritmul și durata de aerisire a sălilor de curs,
cancelariei și oricărei alte încăperi (ex.,
după curățenie și dezinfecție, minim 10
minute), precum și asigurarea aerisirii în
timpul orelor de clasă cu geamul rabatat;
 în fiecare zonă igienizată va fi afișat la loc vizibil o schemă care să conțină operațiunile
de curățare și dezinfectare, orarul și un loc
pentru semnătura persoanei care le efectuează și a celei care le verifică.

Instituția de învățământ va fi asigurată cu materialele necesare: săpun lichid, hârtie igienică,
prosoape de hârtie sau uscătoare pentru mâini, antiseptic pe bază de alcool și dispensere,
dezinfectanți avizați pentru suprafețe.
Elevii nu vor utiliza în comun obiecte, precum
paharele, tacâmurile, pixurile, creioanele, caietele, telefoanele mobile etc.
Sala de bibliotecă se recomandă a fi utilizată
individual numai cu scopul de a primi sau a
returna literatura împrumutată.
Instituțiile de învățământ în care este organizată hrana elevilor trebuie să adopte măsuri
igienico-sanitare generale stricte, precum
și măsuri speciale de prevenire a COVID-19
(distanțare fizică, echipament de protecție,
igienizare, dezinfecție, instruire).
Alimentația elevilor trebuie să fie organizată
conform normelor sanitare în vigoare, meniurile model fiind coordonate în modul stabilit.

Asigurarea funcționalității sistemelor de
ventilație și a dezinfectării lor. Climatizoarele
instalate în birourile administrației și cancelariei
vor fi igienizate și asigurate cu filtre bacteriene.

Organizarea și asigurarea accesului elevilor la remediile de spălare/dezinfecție a
mâinilor. Elevii și personalul instituției trebuie să se spele/dezinfecteze pe mâini cu apă și
săpun sau soluție hidroalcoolică dezinfectantă astfel:
• imediat după intrarea în instituție și înainte
de a intra în sala de curs;
• înainte de pauza de masă (se va organiza
procesul de spălare pe mâini în așa fel, încât fiecare elev să se spele pe mâini timp
de 20 de secunde înainte de a lua masa și
după ea). Daca nu este posibil ca toți elevii
să se spele pe mâini sau să le dezinfecteze
cu antiseptic pe bază de alcool la aceeași
pauză, pot fi organizate mai multe pauze
de masă;
• spălatul și/sau dezinfecția mâinilor după
utilizarea toaletei, după tuse sau strănut sau
atunci când mâinile sunt vizibil murdare.

În fiecare dimineață, înainte de începerea
lecțiilor, curtea instituției de învățământ va fi
măturată și spălată cu jeturi de apă.

Elevii și angajații instituției se vor spăla obligatoriu pe mâini cât mai des posibil, recomandabil la fiecare două ore.
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Camerele de baie vor fi asigurate cu dispensere pentru prosoape din hârtie sau uscătoare de mâini, care vor fi instalate lângă
lavoare.
Când mâinile nu sunt vizibil murdare, poate fi
utilizat antisepticul pe bază de alcool.
Atât elevii, cât și personalul instituției își vor
dezinfecta mâinile înainte de fiecare intrare în
instituție sau sală de curs cu antiseptic avizat
pe bază de alcool. Recipientele cu antiseptic
pe bază de alcool vor fi amplasate în locuri vizibile și ușor accesibile în interiorul încăperii
(sală de curs, birou).
Instruiri periodice ale elevilor privind măsurile de prevenire a infecției COVID-19.
În instituțiile de învățământ (în grupurile sanitare) vor fi afișate postere care prezintă modalitatea de spălare a mâinilor. Cel puțin o dată
pe săptămână elevii vor fi instruiți de cadrele
didactice vizavi de măsurile de protecție împotriva noului coronavirus. Atât elevilor, cât
și personalului li se va atrage atenția la următoarele elemente de igienă:
• Spălați-vă frecvent și regulat pe mâini, cel
puțin 20 de secunde, cu apă și săpun.
• Mențineți distanța de cel puțin 1,5 metri
față de celelalte persoane.
• Evitați să vă atingeți ochii, nasul și gura cu
mâinile neigienizate.
• Deoarece picăturile nazofaringiene răspândesc virusul, igiena respiratorie este
foarte importantă. Acoperiți-vă gura și
nasul cu o batistă de unică folosință sau
folosiți cotul îndoit în cazul în care se întâmplă să strănutați sau să tușiți. După
aceea, aruncați la coș batista utilizată.
• Înainte de a le folosi, curățați obiectele/
suprafețele utilizate/atinse frecvent cu
șervețele/lavete impregnate cu soluție dezinfectantă hidroalcoolică sau cu substanțe
biocide.
• Solicitați sfatul medicului dacă prezentați
simptome, precum febra, tusea, rinoreea, dificultățile de respirație sau orice alte
semne de boală.

Purtarea măștilor faciale de protecție. Pentru
personalul instituției de învățământ este obligatorie purtarea în cadrul ei a măștilor faciale
de protecție (cu acoperirea nasului și a gurii).
Ca măsură de prevenire și control al infecției
COVID-19, în cazul în care distanța fizică nu
poate fi respectată sau la recomandarea medicului, elevii vor purta mască de protecție.
Masca trebuie să acopere gura și nasul.
În funcție de situația epidemiologică din regiune, în baza deciziilor Comisiei Teritoriale
Extraordinare de Sănătate Publică, condițiile
de purtare a măștilor faciale de protecție de
către elevi în cadrul instituției de învățământ
pot fi revizuite.
Măsuri privind transportul în comun al elevilor la/și de la instituția de
învățământ. Transportul la/și de la instituția
de învățământ trebuie să fie organizat astfel,
încât autobuzele să funcționeze la jumătate
din capacitate. În drum spre/și de la instituția
de învățământ, elevii se vor supune regulilor
generale de conduită, prevăzute de măsurile de criză, precum acoperirea obligatorie a
gurii și nasului cu echipament de protecție
(mască). Șoferul mijlocului de transport și
personalul de însoțire vor respecta măsurile
generale de protecție. Acesta va fi aerisit și
dezinfectat după fiecare cursă.
Respectarea principiilor de bază de protecție
pe timp de pandemie poate ajuta la
menținerea unui mediu școlar sigur pentru
elevi, cadre didactice și personalul auxiliar și
poate împiedica răspândirea virusului.
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SITUAȚIA PRIN TUBERCULOZĂ

ÎN MUNICIPIUL BĂLȚI

Elena TUREAC,
șefa Secţiei Controlul
bolilor transmisibile
şi managementul
urgenţelor de sănătate
publică a CSP Bălți

Menţinerea şi fortificarea sănătății populației
sunt scopurile primordiale ale Serviciului de
Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice din
mun. Bălţi. Tendinţele principale, direcţiile de
bază, scopul şi volumul acțiunilor necesare
pentru prevenirea şi combaterea tuberculozei prezintă un sistem de măsuri antiepidemice şi profilactice îndreptate spre diminuarea și ținerea sub control a acestei maladii.
Ele includ colectarea şi evaluarea informaţiei

despre morbiditatea populației, măsurile profilactice şi antiepidemice întreprinse, analiza
şi eficiența lor.
În municipiul Bălți, în scopul reducerii poverii
tuberculozei, a fost elaborat și aprobat Programul teritorial de control al tuberculozei pentru
anii 2016-2020, iar activitatea efectuată în ultimii ani a fost direcționată spre soluţionarea
problemelor ce ţin de prevenirea, combaterea
şi supravegherea tuberculozei. Situaţia epidemiologică prin tuberculoză pulmonară în mun.
Bălţi, ca şi în republică, a intrat în faza de stabilizare.
Analiza epidemiologică retrospectivă (tab. 1)
denotă că în ultimii ani în dinamica morbidității
prin tuberculoză în mun. Bălți se observă o
tendință de diminuare – de la 94,61 de cazuri
la 100 de mii de locuitori în a. 2001 la 46,1 cazuri în a. 2019, cu mici abateri de creștere în
a. 2007 (124,24 de cazuri) și în a. 2013 (105,3

cazuri absolute
200
150
100
50
0

144 143 124 140 162 154

184 176
156 140
156
122 138
110 110 96

75 62 70

Tabelul 1. Dinamica morbidității prin tuberculoză în mun. Bălți
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cazuri). Persoanele cu TB pulmonară activă, BK
pozitiv, reprezintă principala sursă de infecție.
Ea se răspândește de la o persoană la alta prin
aer, prin eliminarea particulelor infectate în
timpul tusei, strănutului, vorbirii. Cauza principală care determină intensitatea procesului
epidemic prin tuberculoză în mun. Bălți este
prezența permanentă a focarelor cu surse active. Între anii 2017 și 2019 formele bacilifere au
înregistrat o creștere – de la 44% la 59,1% – din
numărul total de cazuri prim-depistate.
Rămâne alarmantă situaţia epidemiologică la
tuberculoză pulmonară în mediul copiilor cu
vârsta sub 17 ani, care înregistrau câte 2-4 cazuri anual. Cele mai multe cazuri în mun. Bălți
au fost raportate în a. 2007 (14 copii), 2009 și
2019 (câte 8 cazuri).
În ce privește recidivele, a fost atestată o diminuare nesemnificativă – de la 27 de cazuri în
a. 2015 la 16 în a. 2019. De asemenea, în perioada de referinţă (anii 2017-2019) а scăzut numărul formelor bacilifere la recidive – 20, 12 și,
respectiv, 5 cazuri cu BAAR pozitiv.
Cauza principală este factorul social: nivelul
redus de trai, degradarea morală, lipsa resurselor financiare și materiale sigure, narcomania.
În multe cazuri nu a fost respectat regimul de
tratament.
În Republica Moldova, fenomenul migraţiei
populaţiei este deosebit de răspândit, atâta
doar că oamenii se îmbolnăvesc în străinătate,
apoi se întorc acasă, complicând situația epidemiologică din republica noastră. Între anii
2017 și 2019 în mun. Bălţi au fost înregistrați
câțiva bolnavi veniţi din alte țări (îndeosebi
din Rusia și Italia) – 6, 9 și, respectiv, 11. Printre alte cauze ce favorizează răspândirea tuberculozei se numără neglijența pacienților
faţă de propria sănătate, refuzul de a efectua
examenul radiologic. Sporesc riscul de îmbolnăvire și receptivitatea la TB astfel de factori,
ca malnutriția, sărăcia, salubritatea deficientă
în combinație cu tutunul și alcoolul, diabetul
zaharat.
Un pericol iminent de îmbolnăvire îl prezintă
pacienții boschetari, fără loc stabil de trai și

viză de reședință. După faza intensivă de boală, aceștia sunt externați din staționar pentru
a continua tratamentul ambulatoriu, dar ce se
întâmplă? În marea lor majoritate, ei nu colaborează cu medicii și astfel scapă de sub control.
În anii 2017, 2018 și 2019 au fost diagnosticați
cu tuberculoză pulmonară 9, 15 și, respectiv, 3
boschetari şi persoane fără loc stabil de trai.
În ce privește distribuția pacienţilor cu tuberculoză pulmonară după sex, ca şi în anii precedenţi, predomină bărbaţii (60-65%).
De tuberculoză pulmonară sunt afectate practic toate grupele de vârstă, totuși majoritatea
bolnavilor sunt persoane tinere, apte de muncă (25-45 de ani). În ultimii trei ani a crescut nesemnificativ ponderea bolnavilor neîncadrați
în câmpul muncii – de la 58,2% în a. 2017 la
67,7% în a. 2018 şi la 66,7% în a. 2019.
Conform indicaţiilor epidemiologice, bolnavii
cu tuberculoză pulmonară au fost internaţi
pentru tratament specific la Dispensarul Ftiziopulmonologic (DFP) din mun. Bălți. După
externare, bolnavii continuă tratamentul ambulatoriu, conform indicaţiilor medicilor ftiziopneumologi (în cabinetul de proceduri al DFP
sau la medicul de familie).
Agravarea situaţiei epidemiologice în mun.
Bălți este confirmată şi prin menținerea unui
nivel sporit al mortalității prin tuberculoză
pulmonară. În anul 2017 au fost raportate 19
cazuri de deces prin tuberculoză (12,4 cazuri
la 100 de mii de locuitori), în anul 2018 – 13
cazuri (8,6 cazuri la 100 de mii de locuitori), iar
în anul 2019 – 11 cazuri (7,3 cazuri la 100 de
mii de locuitori), cel mai mic număr înregistrat
pe parcursul ultimilor ani. Scăderea constituie
42% (Programul naţional de control al tuberculozei pentru anii 2016 -2020 prevede scăderea sub 35%).
O cauză a nesoluţionării problemei tuberculozei în mun. Bălţi, ca şi în republică în general,
este răspândirea unui număr mare de tulpini
Mycobacterium tuberculosis rezistente la preparatele specifice. Nerespectarea regimului
de tratament duce la dezvoltarea formelor
de tuberculoză rezistente la preparate, care
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evoluează mult mai grav. De asemenea, multidrog rezistenţa (MDR) reprezintă un factor
care contribuie la menținerea unei rate înalte
a deceselor cauzate de tuberculoza pulmonară. Tuberculoza multidrog rezistentă (TB-MDR)
constituie o problemă majoră de sănătate publică. În anul 2017 au fost înregistrate 91 de
cazuri de TB-MDR (prevalenţa a constituit 60,2
cazuri la 100 de mii de locuitori), în anul 2018 –
62 (40,9), iar în anul 2019 – 41 (27).
O problemă aparte este tuberculoza asociată
cu HIV/SIDA. HIV afectează sistemul imun, slăbindu-l, în plus, persoanele HIV pozitive sunt
mai predispuse la tuberculoză. Riscul dezvoltării tuberculozei la persoanele cu HIV este în
medie de 50% pe tot parcursul vieţii. Ele au
o probabilitate de 20-30 de ori mai mare de
a dezvolta forma activă a tuberculozei decât persoanele fără HIV (în anul 2017 au fost
înregistrați 29 de bolnavi de TB-HIV/SIDA, în
anul 2018 – 24, în anul 2019 – 45). Este alarmant și faptul că aproximativ 2,2% din numărul persoanelor cu tuberculoză pulmonară
sunt consumatori de droguri. Din numărul
total al bolnavilor, aproximativ 30% consumă
alcool.
Tuberculoza multidrog rezistentă, coinfecţia
TB-HIV, tuberculoza în penitenciare reprezintă
aspecte ce agravează situaţia epidemiologică
prin tuberculoză în mun. Bălţi.
Metodele nespecifice de profilaxie în cadrul
luptei cu tuberculoza prevăd un şir de acţiuni igienico-sanitare şi economico-sociale
promovate pe larg atât în mijlocul populaţiei
sănătoase, cât şi al pacienților cu tuberculoză aflaţi la evidenţă. Fiecare caz de îmbolnăvire de tuberculoză pulmonară a fost supus
examinării epidemiologice în comun cu medicul de familie şi medicul ftiziopneumolog,
cu stabilirea granițelor focarelor, examinarea
contactaților şi întreprinderea măsurilor de
asanare a lor.
Profilaxia tuberculozei prevede un şir de acţiuni specifice şi nespecifice aplicate în rândurile populației și orientate spre întreruperea
lanțului epidemiologic de transmitere a infecţiei. Una din măsurile principale în combaterea

tuberculozei la copii este profilaxia specifică
prin imunizare cu vaccinul BCG. Regretabil, dar
în ultimii ani în mun. Bălți se atestă reducerea
acoperirii vaccinale contra tuberculozei, și anume: în 2017 acoperirea a constituit 97,2%, în
2018 – 96,7%, iar în 2019 – 95,5%.
Majoritatea vaccinărilor BCG au fost efectuate
în maternitate în primele zile de la naștere. Un
fenomen îngrijorător este numărul mare de refuzuri din partea părinților de a vaccina copiii
la vârsta de risc a îmbolnăvirii, fapt care îi expune unui pericol sporit de infectare, precum
și de transmitere a infecțiilor. Toate refuzurile
au fost confirmate în scris. A doua cauză revine
contraindicațiilor medicale neargumentate.
Tuberculoza nu este o maladie pur medicală, ci una cu rădăcini şi rezonanţă socială.
În controlul şi profilaxia ei un rol important
revine acțiunilor întreprinse de autoritățile
administrației publice locale. În scopul sensibilizării organelor administraţiei publice
locale în această problemă, Primăriei mun.
Bălţi i-au fost expediate mai multe circulare
şi note informative. Situaţia referitoare la tuberculoză şi numărul persoanelor infectate,
conlucrarea instituțiilor medicale şi sarcinile
stabilite pentru combaterea ei sunt subiecte
permanent discutate şi examinate în cadrul
consiliilor medicale ale instituţiilor medicosanitare publice din municipiu. Populaţia
municipiului Bălţi a fost informată sistematic
despre simptomatologia şi epidemiologia tuberculozei, educarea și informarea fiind două
componente cruciale în lupta contra acestei
maladii infecțioase.
Problema combaterii tuberculozei rămâne a fi
prioritară, impunându-se luarea unor măsuri
eficiente întru asigurarea sănătăţii publice,
în primul rând, prin ridicarea conștientizării
societății și mai ales a persoanelor responsabile de aplicarea măsurilor de izolare, localizare şi
asanare a focarului apărut.
În contextul pandemiei de coronavirus de tip
nou (COVID-19), trebuie să precizăm că acoperirea vaccinală a scăzut, care fapt va influența
nefavorabil situația epidemiologică prin tuberculoză.
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RABIA: MĂSURI DE COMBATERE ȘI PROFILAXIE
Victoria COȘTEAN,
medic epidemiolog
în Secția Supravegherea
epidemiologică a bolilor
extrem de contagioase,
zoonoze și parazitoze a ANSP

Rabia este una dintre cele mai vechi boli zoonotice, transmisă de la animale la oameni.
Cauzată de virusuri din genul Lyssaviruses,
familia Rhabdoviridae, ea poate afecta atât
mamiferele, cât și oamenii. Perioada de incubaţie este variabilă – de la 3 la 8 săptămâni,
însă poate fi şi mai lungă. Boala începe cu
dureri, prurit, furnicături pe locul muşcăturii
și continuă cu cefalee, excitabilitate, insomnie, uneori tristeţe, lipsa poftei de mâncare, vărsături, febră, halucinaţii, diferite fobii
(foto, aero, cea mai frecventă fiind hidrofobia). Odată cu apariția simptomelor de boală, rabia este inevitabilă și devine fatală atât
pentru animale, cât și pentru oameni.
Rabia rămâne o preocupare majoră la nivel mondial, deoarece e răspândită pe tot
globul. Se estimează că peste 55000 de oameni mor de rabie în fiecare an, iar 95% din
decesele umane sunt înregistrate în Asia și
Africa, majoritatea din ele fiind cauzate de
mușcătura unui câine infectat. Printre victi-

mele mușcăturilor de câine 30-60% sunt copii sub vârsta de 15 ani.
Cum are loc transmiterea infecţiei? Transmiterea are loc prin expunerea la saliva infectată, mai exact, prin mușcături și zgârieturi de animale bolnave de rabie.
Dacă în ţările Africii şi Asiei principalele surse de infecţie pentru om sunt câinii, în Republica Moldova această întâietate o dețin
vulpile.
Numărul excesiv de vulpi condiţionează
apariţia lor (în căutarea hranei) în localităţi,
în fâșiile forestiere adiacente, unde sunt
frecvent întreţinute erbivorele domestice
(ovinele, bovinele, caprinele). Fiind deseori
agresate de vulpi, mai ales de cele bolnave,
erbivorele devin ele înseși surse de infecţie
pentru oameni.
O sursă puternică de răspândire a rabiei sunt
și câinii fără stăpân, numărul cărora creşte
considerabil. În unele ţări, ca sursă de infecţie rabică servesc liliecii.
La animale, boala se manifestă prin 2 forme:
rapidă-furioasă şi liniştită-paralitică. La câini
și pisici turbarea se prezintă mai des sub forma furioasă. Animalele bolnave devin agitate, pot să înghită obiecte necomestibile –
pietre, paie, lemne. Fiind libere, fug de acasă, atacă și muşcă alte animale şi oamenii.
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Bovinele, ovinele fac turbare cu fenomene
de excitaţie nervoasă şi paralitice. Carnivorele sălbatice bolnave îşi schimbă comportamentul – pierd frica de oameni şi de câini,
vânează ziua, uneori se dau prinse. Animalul
bolnav moare în primele 4-5, maximum 10
zile de la debutul bolii.
Cine este amenințat de această boală? În
Republica Moldova s-au îmbolnăvit de rabie
persoanele care au încercat să prindă animale sălbatice, ca vulpea, dihorul, jderul. De
asemenea, persoanele agresate în diferite
împrejurări de câini și pisici, dar care ulterior nu au luat măsuri de securizare personală
– fie din necunoaşterea acestora, fie din neglijenţă faţă de propria sănătate. Sunt supuse pericolului de îmbolnăvire și persoanele
care încearcă să acorde ajutor bovinelor şi
altor animale bolnave – acest lucru poate fi
efectuat doar de specialiştii veterinari, special instruiţi în domeniu.

Situaţia epizootologică şi epidemiologică
în Republica Moldova. În ultimii ani, situaţia epizootologică la rabie se menţine destul
de încordată, fiind cauzată, în mare măsură,
de neefectuarea activităţilor de diminuare a numărului de vulpi şi de câini fără stăpân. În a. 2019 rabia a fost diagnosticată la
95 de animale în 29 de teritorii administrative, inclusiv la 11 animale în teritoriul din
stânga Nistrului. Cele mai multe cazuri de
boală la animale s-au înregistrat în raioanele
Glodeni – 9, Căușeni, Ștefan Vodă – câte 7,
Nisporeni, Fălești – câte 6, Rezina, Sîngerei
– câte 5, Hîncești, Ungheni, mun. Chișinău
și Grigoriopol – câte 4, Anenii Noi, Rîșcani,

Florești, Strășeni, Camenca, Slobozia – câte
3. În procesul epizootic au fost implicate
22 de animale sălbatice, dintre care 18 au
fost vulpi, 73 de animale domestice, majoritatea fiind bovine (35), câini și pisici (23 și,
respectiv, 13). În luna iulie 2019 a fost înregistrat un caz de rabie umană la un copil de
11 ani din mun. Chișinău, care s-a soldat cu
decesul acestuia. Cazul a fost confirmat prin
metode de laborator efectuate la Centrul de
referință pentru rabie (Institutul Pasteur din
Franța).
Răspândirea largă a rabiei la animalele domestice denotă că există un pericol mare şi
real de apariţie a rabiei în rândul oamenilor,
care se poate solda cu sfârșit letal.
În ultimii 19 ani (2001-2019) au fost înregistrate 3 cazuri de rabie umană (în a. 2003,
2016 și 2019). Toate au fost cauzate de adresarea tardivă a persoanelor lezate de anima-

le după asistență medicală – abia la apariția
semnelor clinice de infectare, când boala
este inevitabilă și fatală.
Acordarea asistenţei antirabice. Asistența
antirabică e asigurată de medicul chirurg și
cel traumatolog. Anual, în instituţiile medicale se adresează 4500-5000 de persoane
rănite de animale, care primesc asistenţă
antirabică în funcție de categoria animalului care a provocat leziunea şi localizarea ei.
Tratamentul profilactic este efectuat gratuit
cu vaccin antirabic concentrat şi, în caz de
necesitate, cu imunoglobulină specifică.
Pentru ca tratamentul profilactic să dea re-
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zultatul scontat, persoanele rănite de animale trebuie să respecte regimul prescris.
Datorită solicitării precoce a asistenței
antirabice şi administrării tratamentului
curativ-profilactic prescris (vaccin și imunoglobulină), apariţia rabiei este anual
prevenită la 120-200 de persoane agresate de diverse animale cu diagnostic confirmat de rabie.

Măsuri de profilaxie
Pentru prevenirea îmbolnăvirilor umane de
rabie, vor fi propagate pe larg măsurile de
comportament personal, îndeosebi în rândul posesorilor de animale, printre care:
− vaccinarea contra rabiei a animalelor de
companie – pentru a păstra în siguranță
propria viață și a persoanelor din jur;
− asigurarea pazei animalelor domestice
care păşunează în fâșii forestiere, pe margini de păduri, unde pot fi atacate de animale sălbatice bolnave de rabie;
− instruirea copiilor referitor la comportamentul cu animalele necunoscute, la evitarea atingerii acestora, chiar dacă par a fi
sănătoase;
− solicitarea ajutorului unui specialist veterinar în cazul animalului agresat de un alt
animal și evitarea acordării ajutorului de
sine stătător;
− consultarea medicului veterinar în cazul
apariției unor simptome de boală la animal;
− evitarea contactului cu animalul bolnav;

− raportarea cazului la specialistul din cadrul subdiviziunii teritoriale pentru siguranţa alimentelor în cazul observării
comportamentului neobișnuit, anormal
(inhibat sau agresiv) al unui animal (cu
stăpân sau fără);
− evitarea prinsului în capcane a animalelor de pradă.
În cazul în care o persoană este agresată
de un animal de diversă categorie, este
necesar:
− a asigura cât mai operativ lavajul abundent cu apă și săpun sau detergent al leziunii timp de 15 min.;
− a prelucra marginile rănii cu soluții de alcool etilic de 70% sau iod de 5%. Aceste
acțiuni asigură înlăturarea și neutralizarea unei cantități considerabile de agenți
biologici, inclusiv a virusului rabic;
− a se adresa la cea mai apropiată instituție
medicală (în cazul imposibilității de a
efectua procedurile sus-menționate de
sine stătător) pentru asistență medicală
primară: prelucrarea leziunii și îndreptarea la instituția responsabilă de acordarea asistenței antirabice specializate,
inclusiv de prescrierea, în caz de necesitate, a tratamentului curativ-profilactic
antirabic.
Totodată, se recomandă să identificați stăpânul animalului care a provocat mușcătura
(adresa, numărul de telefon) și să comunicați
informația acumulată lucrătorilor medicali ai
instituției responsabile de acordarea asistenței
antirabice. În baza acestor date, va fi informat serviciul veterinar, care va asigura supravegherea veterinară a animalului respectiv. La rândul său, rezultatul supravegherii
veterinare va determina durata tratamentului curativ-profilactic antirabic al persoanei
afectate.
Rabia este în 100% din cazuri fatală,
dar, totodată, în 100% din cazuri poate
fi prevenită!
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MANIFESTĂRILE MICROCLIMATULUI

NEFAVORABIL LA LOCUL DE MUNCĂ

Svetlana GHERCIUTUTUESCU, medic igienist
în Secția Sănătatea
ocupațională,
siguranță chimică
și toxicologie a ANSP

Influența factorilor microclimatici asupra organismului uman, şi anume hiper- şi hipotermiile, au o importanţă majoră, dat fiind faptul
că cea mai mare parte a oamenilor adulţi îşi
petrec 1/3 din viaţă la serviciu. Prin urmare,
dacă angajatul lucrează într-un mediu nefavorabil, el se poate alege cu dereglări esenţiale ale sistemelor din organism și ale sănătății
în ansamblu. Următoarea verigă a acestui lanț
vicios va fi sesizată de specialiștii medici, care
vor depista dereglările apărute la pacienții
afectați de mediul nefavorabil, iată de ce este
necesar să se cunoască etiologia, patogenia,
tratamentul şi, cel mai important, profilaxia
hipo- şi hipertermiilor. Profilaxia acestora
poate reduce morbiditatea, poate asigura
economii la buget și poate menține sănătatea
populației apte de muncă.
Microclimatul locului de muncă este determinat de temperatura şi umiditatea aerului, cu-

renţii de aer şi radiaţiile calorice ale mediului
de muncă. Toţi factorii de microclimat acţionează combinat şi concomitent asupra organismului uman.
Microclimatul nefavorabil e definit ca un ansamblu al factorilor de microclimat, a căror
acţiune depăşeşte capacitatea de adaptare a
organismului, suprasolicitând sistemul de termoreglare pentru menţinerea homeostaziei
termice.
Microclimatul de producere nefavorabil poate cauza dereglări funcționale ale sistemelor
cardiovascular, nervos central, respirator, digestiv, ale metabolismului hidrosalin, proteic,
glucidic etc.
În cazul în care cantitatea de căldură formată
în organism este egală cu cea eliminată are
loc un echilibru termic ori homeostază termică a organismului. Pentru a menţine constantă temperatura optimă internă, organismul are nevoie de anumite condiţii microclimatice. Conform recomandărilor igienice,
aceste condiţii variază în funcţie de caracterul muncii şi constituie: temperatura aerului
17-230C, umiditatea relativă – 40-60%, viteza
de mişcare a aerului – 0,2-0,5 m/s. Acţiunea
repetată a radiaţiei termice poate slăbi reactivitatea imunologică a organismului. Radiaţiile termice pot fi cauza unor dereglări acute
ale sănătăţii (şoc termic sau solar), a bolilor
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profesionale (cataractă etc.), inclusiv a unor
stări morbide ale căilor respiratorii, nervilor
periferici, sistemului locomotor etc.
Efectele microclimatului necorespunzător asupra unui om care efectuează o muncă fizică
grea pe vreme caniculară sunt egale cu pierderea a 10 l de apă și 10 g de sare din organism. Ca urmare, apare deshidratarea, scade
tensiunea arterială. Totodată, are loc eliminarea sărurilor, care poate duce la migrene
(dureri de cap), leşin, crampe musculare,
chiar la pierderea capacității de muncă și întreruperea ei. Efectele temperaturii scăzute
asupra organismului se pot manifesta și prin
pierderea capacității de gândire, persoanele
afectate nu vor putea efectua nicio lucrare,
la nivelul extremităților pot apărea degerături, poate înceta circulația sângelui etc. Dacă
nivelul de umiditate este crescut, se produce vasoconstricția degetelor de la membrele inferioare, iată de ce va fi nevoie de o
încălțăminte potrivită.

şi alte ramuri ale economiei naţionale ce exercită o influenţă multilaterală asupra stării funcţionale a organismului, capacităţii de muncă şi
sănătăţii muncitorilor. Starea microclimatului
zonei de lucru este influenţată de condiţiile
climaterice, caracterul procesului tehnologic,
particularitățile de construcție şi de ventilare a
încăperilor industriale etc. Influenţa factorilor
microclimei asupra organismului este determinată de necesitatea lui de a-şi menţine temperatura internă la un nivel constant, independent de cea externă. Microclimatul nefavorabil
poate accentua acţiunea altor factori nocivi ai
mediului, precum substanţele toxice, microorganismele, vibraţia etc.
Pentru a preveni dezvoltarea efectelor negative și apariția dereglărilor sănătății muncitorilor, este necesară respectarea următoarelor
măsuri de ameliorare a condițiilor de muncă:
În cazul temperaturilor extreme ridicate:
 reducerea intensității și ritmului activităților
fizice;
 asigurarea ventilației la locul de muncă;
 alternarea efortului dinamic cu cel static; alternarea perioadelor de lucru cu perioadele
de repaus în locuri umbrite, bine aerisite;
 asigurarea angajaților cu apă potabilă în
cantități necesare, câte 2-4 litri/persoană/
schimb;
 asigurarea cu echipamente individuale de
protecție.

Pe parcursul anului 2019, la parametrii microclimatului au fost examinate 899 de obiective
ale economiei naționale față de 1629 în 2018.
Din ele, nu au fost conforme normelor sanitare 12,1% față de 11,5% în 2018. Aceste date
arată că angajatorii nu ajustează condițiile de
muncă la prevederile legislației sanitare în vigoare.

În perioadele cu temperaturi extreme scăzute,
angajatorii trebuie să ia următoarele măsuri
minime pentru menținerea stării de sănătate
a salariaților care lucrează în aer liber:
 distribuirea ceaiului fierbinte în cantitate
de 0,5 litru/persoană/schimb;
 acordarea pauzelor pentru refacerea
capacității de termoreglare, în care scop
vor fi amenajate spații fixe sau mobile cu
microclimat corespunzător;
 asigurarea echipamentului individual de
protecție.

Microclimatul este unul dintre factorii fizici ai
mediului de producţie în industrie, agricultură

Nimic nu este mai eficient și nimic nu costă
mai ieftin ca prevenția!
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HEPATITELE VIRALE B, C ȘI D
ÎN REPUBLICA MOLDOVA:

MĂSURI DE CONTROL ȘI RĂSPUNS
Silvia STRATULAT,
șefa Secției Supravegherea
epidemiologică
a infecției cu HIV
și hepatitelor virale
a ANSP

Hepatitele virale prezintă o amenințare pentru sănătatea publică atât la nivel global, cât și
național. La nivel mondial, virusurile hepatice
B și C au afectat 325 de milioane de persoane,
anual provocând 1,4 milioane de decese.
În Republica Moldova, indicele morbidităţii
prin hepatita virală B acută s-a redus de la
10,6 cazuri la 100 de mii de locuitori în anul
2004 până la 0,17 cazuri în anul 2019, prin
hepatita virală C acută – de la 2,95 de cazuri
până la 0,85 de cazuri și prin hepatita virală
D coinfecție și suprainfecție – de la 0,22 de
cazuri până la 0,12 cazuri. În formele cronice, indicele morbidităţii prin hepatita virală B
cronică cu Delta antigen primar depistată s-a
redus de la 1,39 de cazuri la 100 de mii de locuitori în anul 2011 până la 0,85 de cazuri în
anul 2019 și a sporit prin hepatita virală B cro-

nică fără Delta antigen primar depistată de la
17,16 cazuri până la 18,28 de cazuri, iar prin
hepatita virală C cronică – de la 17,18 cazuri
până la 28,03 cazuri.
În anul 2019, structura morbidităţii prin hepatitele virale B, C și D a fost determinată de
forma acută în 46 (2,4%) de cazuri și forma
cronică în 1891 (97,6%) de cazuri. Dintre acestea ponderea hepatitei virale B este de 779 de
cazuri (40,2%), hepatitei virale C – de 1158 de
cazuri (59,71%), hepatitei virale D – de 5 cazuri (0,02%), comparativ cu anul 2018 – 703
cazuri (39,9%), 1057 de cazuri (60,05%) și, respectiv, 3 cazuri (0,17%).
În republică, măsurile de combatere a hepatitelor virale sunt realizate conform Programului naţional de combatere a hepatitelor virale
B, C şi D pentru anii 2017-2021, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 342 din 26 mai 2017.
El are ca scop reducerea morbidităţii prin hepatitele virale B, C şi D acute, cronice și ciroze,
inclusiv cu minimizarea consecințelor socioeconomice, și include 5 obiective specifice:
1. Dezvoltarea serviciilor de diagnostic de
laborator şi de screening al hepatitelor virale B, C şi D, precum și majorarea, până
în anul 2021, a ratei depistării precoce a
persoanelor infectate cu virusurile nominalizate.
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2. Reducerea cu 50% până în anul 2021 a
incidenței și prevalenței hepatitelor virale B, C și D acute în scopul reducerii
morbidității prin hepatite cronice și ciroze
hepatice, cauzate de virusurile nominalizate.
3. Asigurarea accesului a cel puţin 50% din
pacienţii cu hepatite virale B, C şi D din
Republica Moldova la servicii calitative
de tratament şi îngrijire continuă până în
anul 2021 în baza implementării protocoalelor clinice naţionale și a ghidurilor
clinice internaţionale.
4. Informarea continuă până în anul 2021
cu ridicarea gradului de alertă al fiecărei
persoane, îndeosebi în rândul grupurilor
cu risc sporit de infectare şi al comunităţii,
privind hepatitele virale B, C și D.
5. Realizarea între anii 2017 și 2021 a cercetărilor științifice privind hepatitele virale
B, C și D, cu perfecţionarea măsurilor de
supraveghere şi răspuns pentru reducerea riscului de transmitere.
Prevenirea hepatitelor virale B, C şi D
Realizarea profilaxiei specifice a hepatitei virale B și intervențiilor de prevenire nespecifice are un rol important în combaterea hepatitelor virale B, C și D.
Instituţiile medicale şi direcțiile teritoriale ale
ANSP efectuează activităţi profilactice şi măsuri antiepidemice în focare,
asigură prevenirea transmiterii nosocomiale a virusurilor hepatitelor B, C și D și
altor agenți patogeni transmisibili prin sânge în urma
aplicării precauțiilor standard la acordarea asistenței
medicale pacienților, respectării și implementării în acordarea asistenței medicale a
cerințelor privind igiena mâinilor, utilizării
echipamentelor de protecție personală în
funcție de expunerea anticipată, asigurării
siguranței injecțiilor, gestionării deșeurilor rezultate din activitățile medicale și procedurile
de dezinfectare și sterilizare.

Profilaxia specifică prin imunizarea nou-născuților și contingentelor cu risc sporit de îmbolnăvire este elementul principal al prevenirii
hepatitei virale B. Vaccinarea contra hepatitei
virale B a copiilor (nou-născuți) se realizează
în conformitate cu schema 0-2-4-6, iar a persoanelor din grupurile cu risc sporit de infectare este efectuată conform schemei 0-1-2-12
luni sau 0-2-4-6 luni.
Tratamentul și îngrijirea în hepatitele virale
B, C și D
Tratamentul hepatitelor virale, inclusiv tratamentul specific cu preparate antivirale, poate încetini progresul cirozei, poate reduce
incidența cancerului hepatic și poate prelungi
viața pe termen lung a persoanelor cu hepatită virală B cronică. În plus, poate contribui
la vindecarea infecției cu virus hepatic C prin
obținerea răspunsului viral susținut.
În republica noastră, pacienții cu hepatite virale B, C şi D au acces la servicii calitative de
tratament şi îngrijire continuă, care se realizează în baza protocoalelor clinice naționale.
Din momentul inițierii tratamentului antiviral
în 2016 și până la 31.12.2019 au fost incluși
în tratament 20054 de pacienți cu HVC, HVB,
HVD (în a. 2019 – 4728, în a. 2018 – 6678, în
a. 2017 – 7728, în a. 2016 – 920). Eficacitatea
tratamentului antiviral depășește 97%.

Comunicare, informare, educare privind hepatitele virale B, C și D
Anual, la 28 iulie este marcată Ziua mondială de combatere a hepatitei, cu implicarea
mass-media și altor actori. În cadrul acestor
manifestări sunt organizate activităţi de in-
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formare, educare și sensibilizare a populaţiei
privind măsurile de prevenire a hepatitelor
virale, sunt asigurate testarea la markerii hepatitelor virale și luarea la evidență pentru
tratament specific.
Un rol important în sporirea vigilenței
comunității, precum și a fiecărei persoane în parte revine lucrătorilor medicali din
instituțiile medico-sanitare, implicați în organizarea seminarelor de instruire, prelegerilor,
convorbirilor, elaborarea buletinelor sanitare
și desfășurarea activităților în comunități, inclusiv prin mass-media.

În anul 2019, în comun cu Organizația Mondială a Sănătății și Institutul Robert Koch (Berlin,
Germania), a fost elaborat proiectul Studiului de seroprevalență a hepatitei B în rândul
copiilor, care a avut drept scop identificarea
prevalenței antigenului de suprafață AgHBs
pentru estimarea eficienței vaccinării contra
hepatitei B pe teritoriul Republicii Moldova
și ajustarea ulterioară a politicilor de sănătate
publică în domeniu.
Printre măsurile de control și răspuns la hepatitele virale B, C și D rămân prioritare:
• Asigurarea implementării Planului de realizare a Programului naţional de combatere

Activitatea de prevenire a
hepatitelor virale B, C și D
printre grupurile cu risc sporit de infectare se bazează
pe proiectele de reducere
a riscurilor, desfășurate de
organizațiile guvernamentale și neguvernamentale, și
includ puncte de consultanță
și schimb al seringilor, servicii
în teren, programe de distribuire a seringilor și prezervativelor prin intermediul farmaciilor, prestarea serviciilor
de prevenire prin intermediul
unităților mobile, a serviciilor
de prevenire on-line.
Actualmente, în cadrul proiectelor de prevenire HIV în mediul populației-cheie se implementează și activități de prevenire a hepatitelor
virale geografic extinse pe teritoriul Republicii
Moldova, cu acoperirea a circa 31 de mii de persoane din grupurile cu risc sporit de infecție.
Cercetări științifice în domeniul hepatitelor
virale B, C și D
Unul din obiectivele Programului național de
combatere a hepatitelor virale este realizarea
cercetărilor științifice privind hepatitele virale
B, C și D, cu perfecţionarea măsurilor de supraveghere şi răspuns pentru reducerea riscului de transmitere a acestor infecții.

•

•

•
•

a hepatitelor virale B, C şi D și a planurilor
teritoriale pentru anii 2017-2021.
Asigurarea supravegherii, monitorizării continue a hepatitelor virale B, C şi D, raportarea
cazurilor de boală în baza definiţiilor de caz
standard şi a algoritmului diagnosticului de
laborator al hepatitelor virale la toate nivelurile de asistenţă medicală.
Asigurarea accesului populației la testare
pentru hepatitele virale în scopul diagnosticării și înrolării precoce în tratamentul
specific.
Asigurarea imunizării contra HVB a persoanelor din grupurile cu risc de infectare.
Asigurarea accesului la tratament antiviral
al persoanelor cu hepatite virale și ciroze
hepatice.
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BENEFICIILE FRUCTELOR USCATE
savoarea şi calităţile, fiind o sursă bună de fibre şi vitamine.
Stela BRADU,
medic igienist
în Secția Sănătatea
nutrițională și a copiilor
a ANSP

Beneficiile nutriţionale ale fructelor sunt bine
cunoscute, nu contează dacă sunt proaspete
sau uscate. Atâta doar că majoritatea fructelor
proaspete pot fi consumate numai în sezon,
în timp ce fructele uscate oferă o alternativă
convenabilă oricând.
Fructele deshidratate sunt potrivite mai ales
în timpul anotimpului rece, când mâncăm
puține fructe şi legume proaspete. Dimensiunile mici ale fructelor deshidratate ne fac
să mâncăm mult mai multe decât am mânca
dacă ar fi proaspete. Deși pierd o parte din valoarea lor nutritivă în timpul procesului de uscare, fructele îşi păstrează integral conţinutul
de fibre şi fier.
Când vine vorba de un desert delicios sau
de o gustare sănătoasă, alegerea ideală sunt
fructele uscate – un aliat de nădejde în dieta
zilnică, care aduce beneficii importante sănătăţii. Un plus este și faptul că le avem la îndemână tot anul şi că îşi păstrează multă vreme

Fructele uscate conţin mai multe calorii decât
cele proaspete şi au foarte putină apă, deoarece sunt deshidratate în condiţii speciale
pentru a putea fi păstrate un timp mai îndelungat. Înainte de preparare ele pot fi rehidratate. Pentru aceasta, se lasă la înmuiat, în apă
rece, timp de 30-40 de minute.
Fructele uscate reprezintă cea mai sănătoasă sursă de zahăr, după fructele proaspete,
pentru anotimpul rece. Au proprietăți tonifiante, laxative, diuretice, emoliente. Sunt
foarte nutritive şi se digeră la fel de uşor ca
fructele crude. Nutriţioniştii recomandă dieta cu aceste fructe şi pentru efectul lor antioxidant.

Stafidele

Stafidele obţinute printr-un proces de uscare
a boabelor de struguri în cuptoare speciale
sau la căldura soarelui au diverse mărimi, cu-
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lori şi calităţi. Delicioase şi energizante, cu sau
fără sâmburi, mai mult sau mai puţin dulci,
stafidele satisfac toate gusturile şi se consumă ca atare sau ca ingredient în unele prăjituri savuroase. Depozitate în frigider, pot fi
consumate timp de şase luni.
Principalele beneficii terapeutice ale stafidelor:
 Ajută la păstrarea sănătăţii dinţilor şi gingiilor, dar şi la întărirea oaselor.
 Combat anemia şi constipaţia.
 Sunt apreciate pentru efectele antiseptice,
antiinflamatoare şi antioxidante, care protejează sistemul cardiovascular datorită
conţinutului ridicat de fenol.
 Conţin bor, un mineral cu proprietăţi benefice asupra oaselor la femei, prevenind
osteoporoza.
 Sunt indicate persoanelor care au un nivel
crescut de colesterol, nu conţin grăsimi, fiind în schimb bogate în fibre.

Prunele uscate

cate în apă la hidratat şi se consumă a doua zi
pe stomacul gol.

Curmalele

Curmalele sunt fructe exotice, produse de o
specie de palmier, şi reprezintă o sursă importantă de carbohidraţi. Sunt energizante,
având un conţinut de până la 70% de fructoză – un înlocuitor ideal al zahărului pentru
cei dependenţi de dulciuri. Sunt unele dintre fructele cu cel mai bogat conţinut de fier
şi sunt un ajutor de nădejde pentru fetele şi
femeile expuse anemiilor feriprive atât pe durata ciclului menstrual, cât şi odată cu apropierea menopauzei. Șapte curmale asigură o
mare parte din necesarul zilnic de fier.
Curmalele întăresc imunitatea şi sunt energetice. Dieta bogată în curmale îmbunătăţeşte
activitatea cardiacă, combate anemia şi insomniile, putând înlocui zahărul şi dulciurile
rafinate.

În sezonul rece, prunele uscate sau poamele
se găsesc cu uşurinţă, păstrându-şi toate calităţile binefăcătoare. Ele s-au dovedit a avea
un conţinut de antioxidanţi de două ori mai
mare decât fructele de pădure, considerate
până nu demult campioane ale menţinerii
imunităţii.
Prunele sunt bogate în fibre, vitamina A, potasiu şi cupru, ceea ce protejează eficient organismul contra multor tipuri de cancer. De
asemenea, prunele uscate ajută la pierderea în
greutate şi reglează nivelul de zahăr din sânge.
Conţin şi beta-caroten, care previne osteoartroza sau artritele reumatice. Are efect laxativ,
deci tratează cu succes constipaţia. Pentru rezultate mai bune, se pun seara 6-7 prune us-

Nu cumpărați curmalele gălbui şi cu aspect
uscat, ca să aveți siguranţă că sunt fragede.
Atenție! Nu se recomandă diabeticilor!

Smochinele

Fructele uscate de smochin au calităţi curative deosebite datorită aportului de fier, fosfor,
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calciu, potasiu, vitaminele A, C şi B6, vitamine
uşor asimilabile. 100 g de smochine conţin
aproape de două ori mai mult calciu decât
laptele.

Caisele

Iată şi alte beneficii terapeutice bine cunoscute ale smochinelor:
• Ajută la detoxifierea organismului şi sunt
utile în curele de slăbit datorită conţinutului de fibre hrănitoare ce ţin departe
senzaţia de foame. Doar şase smochine
vă pot asigura aproape jumătate din necesarul zilnic de fibre. Aceasta este cantitatea optimă şi pentru o gustare sănătoasă.
• Magneziul din smochine este de folos
funcţionării optime a sistemului nervos.
• Ajută la oxigenarea celulelor şi ţin departe
radicalii liberi.
• Prin conţinutul de benzaldehidă, un puternic agent anticancerigen, previn cancerul.
• Recunoscute ca fructe foarte energetice
(215 kcal la 100 g), smochinele sunt alimente care se digeră uşor. Folosite în dietă,
combat constipaţia, tulburările digestive,
furunculoza, previn anemia şi diferite forme de cancer.

Caisele uscate conţin foarte multe fibre şi beta-caroten, dar şi vitaminele A şi C, magneziu şi
fier, având un conţinut scăzut de grăsimi saturate, colesterol şi sodiu. O mare parte din caloriile furnizate de ele provin din zaharuri.
Caisele ajută la îmbunătăţirea celulelor ce ţin
de memorie, datorită conţinutului de fosfor,
şi detoxifică cu succes orice organism obosit.
Caisele uscate conţin de patru-cinci ori mai
multe minerale şi oligoelemente, decât cele
proaspete, dar sunt mult mai calorice: 100 g
de caise uscate furnizează 200 de calorii. Au
un uşor efect laxativ, fiind de ajutor persoanelor care suferă de constipaţie. Conform unui
studiu, caisele şi, în general, alimentele bogate în caroten scad riscul cancerului.

SFATURI SĂNĂTOASE
GRÂUL ÎNCOLȚIT ȘI BENEFICIILE LUI PENTRU SĂNĂTATE
Grâul încolțit conține enzime, fitohormoni,
minerale și vitamine, precum A, B, D, E, K şi PP.
Tradițional, grâul încolțit se consideră remediu
natural pentru bolile sângelui, îndeosebi
pentru tratamentul naturist al anemiei.
Germenii de grâu au și efect de detoxifiere a
ficatului, stimulează glanda tiroidă. Clorofila
are un puternic efect antioxidant.
Pe lângă consumul germenilor de grâu încolțit,
se recomandă și utilizarea sucului, care se
obține din plantele crescute până la înălțimea

de 10-15 cm și care va fi consumat imediat
după presare. Pentru ca sucul să nu-și piardă
din beneficiile nutriționale, este recomandată
folosirea unui storcător cu ax melcat (presarea
cu mașina de tocat sau cu mixerul îi diminuează
calitățile).
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ALERGIILE ALIMENTARE

ȘI FACTORII DECLANȘATORI

Marina CASAPCIUC,
medic alergolog
de categorie superioară
în Departamentul Terapie
al SCR Timofei Moșneaga

Alergia alimentară reprezintă o reacție a sistemului imunitar la produsul consumat. Cel mai
des sunt afectați copiii de până la 3 ani (cca
8%) și adulții (cca 3%). De menționat că alergia alimentară poate apărea la adulții de orice
vârstă, în ciuda faptului că aceștia au consumat alimentul dat ani în șir.
Reacțiile alergice pot fi de mai multe feluri.
De exemplu, poate apărea doar disconfortul
local, cum ar fi dermatita locală, leziunile cutanate sau mâncărimea, roșeața. Există însă și
cazuri mai complicate, când pacientul acuză
respirație dificilă, apar angioedemul căilor respiratorii superioare și tractului digestiv, edemul facial. Persoana afectată are dureri abdominale, vomă, diaree, toate acestea amintind
de simptomele abdomenului acut. Printre
alte simptome se numără tensiunea arterială
scăzută, edemul angioneurotic, cel laringian, laringospasmul, senzația unui nod în gât,
dificultățile de respirație și de înghițire.

Astfel de reacții pun în pericol viața omului.
Mai frecvent întâlnit este sindromul alergiei
orale, el apare atunci când o persoană consumă produsul la care este alergic. În timpul
consumului apar simptome specifice în zona
gurii, edemul. De obicei, aceasta se întâmplă
la copii sau la persoanele tinere care au o imunitate bună și organismul cărora reacționează
imediat.
Chiar și o cantitate mică din alimentul care
provoacă alergie poate declanșa semne și
simptome specifice. Nu există un preparat
ideal care ar vindeca alergia alimentară. Dacă
pacientul știe că are alergie la un anumit produs, cel mai bine e să evite consumul acestuia
și al produselor conexe. De obicei, pacienții
sunt instruiți cum să se comporte în cazuri extreme: fie că au cu sine un set antișoc, fie că
solicită imediat serviciul de urgență.
Alergiile sunt provocate de starea genetică
a persoanei și de cea imună. De obicei, pacientul știe că este alergic (fapt confirmat și de
diagnosticul medical), dacă cel puțin o dată a
manifestat alergie la un oarecare produs, de
exemplu, la căpșună. Este de la sine înțeles
că aceasta îi este contraindicată, nu doar în
stare proaspătă, ci și sub formă de gem sau
dulceață. Nu contează cantitatea produsului,
chiar și urmele acestuia pot provoca alergie.
Uneori doar produsul alimentar natural poate
fi alergic. După ce a fost prelucrat termic, la

CRONICA SĂNĂTĂȚII PUBLICE Nr. 3(56), Octombrie 2020

o anumită temperatură și o anumită perioadă
de timp, determinanții alergeni sunt distruși
și produsul devine inofensiv.
Nu trebuie confundată alergia alimentară cu intoleranța la un produs. În cazul
intoleranței, acestea sunt reacții pseudoalergice. De exemplu: cineva a mâncat o pară și
nu a avut niciun simptom, iar după trei pere

acuză deja dureri și edem facial, mâncărime
cutanată.
Mai există încă un tip de alergii, pe care mulți
le confundă cu cele alimentare Acestea sunt,
de fapt, alergii la ciupercă, adică la fermenți.
Printre produsele obținute prin așa-numita
procedură de fermentare se numără vinul,
berea, chefirul, cașcavalul, unele mezeluri etc.

SFATURI SĂNĂTOASE
LEGUME BENEFICE
PENTRU SILUETĂ
Persoanelor care vor să-și corecteze silueta, inclusiv să-și micșoreze masa corporală,
nutriționiștii le recomandă să includă în rația
alimentară legume. Acestea conțin o gamă
vastă de nutrimente valoroase puțin calorice,
precum fibrele, vitaminele (cu excepția D și
B12), microelementele.
Pentru a menține o greutate sănătoasă, ei
recomandă consumul zilnic a 3 porții de legume (300 g) cât mai variate ca structură și
culoare. Benefice sunt salatele preparate din
frunze de rucola, eisberg, lettuce, spanac,
țelină, pătrunjel, salată verde, salată creață cu
frunze verzi sau roșii, romană, endive, creson
etc., drese cu puțin ulei de măsline. Acestea
au conținut bogat de fibre, acid ascorbic, acid
folic și mult kaliu (un diuretic puternic). Din
aceste considerente salata de spanac nu se
recomandă persoanelor cu urolitiază.
De asemenea, benefice se consideră orice
preparate din varză albă, roșie, broccoli, de
Bruxelles, conopidă. În plus, varza este o sursă
bogată de fibre, vitamine C, U, PP, sulforafan,
calciu și magneziu și cu puține calorii. Mult folositoare este și varza murată, mai ales pentru
flora intestinală, care participă la sintetizarea
vitaminelor, asimilarea nutrimentelor și la
controlul poftei de mâncare.
Valoroși în menținerea unei mase corporale
optime sunt și castraveții recoltați pe sol neacoperit, de culoare verde deschis, având coaja

moale și semințele nedezvoltate. Dacă nu aveți
de aceștia, merg și cei din seră. Fiind echivalentul a doar 15-16 kkal la 100 g, conținând multă
apă și kaliu, ei nu pot fi limitați în alimentație.
Sfecla, dar și frunzele, tulpinile tinere sunt foarte utile pentru slăbire. Echivalează doar cu
40-50 kkal la 100 g, sunt bogate în fibre. Acizii
de fructe din ea stimulează digestia, cantitatea
esențială de magneziu, mangan și kaliu facilitează procesul de formare a energiei în organism și de transmitere a impulsurilor nervoase
la un nivel optim. Pigmenții (betalain) și nitrații
neorganici au proprietăți antioxidante ce luptă
cu îmbătrânirea și micșorează tensiunea arterială. Din aceste considerente, consumul de sfeclă
roșie și de suc trebuie să fie moderat, fără excese. Indicele glicemic al sfeclei nu este mare, adică nu ridică brusc zahărul din sânge, astfel încât
poate fi consumată și de persoanele cu diabet.
Ceapa, usturoiul, ghimbirul, ardeiul iute, hreanul și muștarul, la fel, ajută la menținerea unei
mase corporale optime.
Fiecare dintre produsele enumerate are componentele sale utile, substanțe biologic active
cu proprietăți antiseptice, antioxidante și stimulatoare, ceea ce este important pentru persoanele care adoptă un stil de viață sănătos. Totuși,
rețineți! Consumul acestora nu trebuie exagerat.
Nutriționiștii accentuează permanent asupra
faptului că, pentru menținerea unei greutăți
corporale sănătoase, are importanță nu doar
alimentația bine echilibrată, ci și activitatea fizică suficientă, somnul împlinit și buna dispoziție.
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VEGAN, VEGETARIAN, CARNIVOR –

CARE E MAI SĂNĂTOS?

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

-

-

Tendințele în nutriție sunt într-o mișcare
continuă, iar ceea ce a fost etichetat cândva drept sănătos și echilibrat este dezbătut astăzi cu mare înverșunare. Nu rămân
în urmă nici studiile medicale, care oferă în
permanență informații actualizate despre
impactul alimentelor consumate asupra
stării de sănătate. Este și cazul dietelor vegetariene sau vegane, pentru care oamenii
optează tot mai mult, inclusiv în țara noastră.
Cu toate acestea, întrebarea rămâne actuală:
sunt oare veganii și vegetarienii mai sănătoși
decât carnivorii?
Un spectru de noțiuni
Mai întâi de toate, să clarificăm noțiunile.
- Veganii sunt vegetarieni totali, care nu consumă niciun tip de alimente de origine animalieră, precum carnea, peștele, ouăle, laptele și produsele lactate, ba chiar și mierea.
O combinație dintre veganism și alimentația
cu crudități, sau raw, este dieta raw vegană.

-

Adepții acesteia aleg să consume alimentele
de origine vegetală în stare crudă sau după
o prelucrare termică minimă (40-48oC);
Lacto-vegetarienii consumă produse de
origine vegetală, lapte și produse lactate,
eliminând în totalitate carnea, peștele și
ouăle;
Lacto-ovo-vegetarienii nu consumă carne
și pește sub nicio formă, însă includ în meniul zilnic ouă, lapte și produse lactate;
Ovo-vegetarienii se abțin de la consumul
cărnii, peștelui, laptelui și al produselor lactate, însă includ în meniul zilnic, pe lângă
produsele vegetale, și ouăle;
Pescarienii sau pesco-vegetarienii evită consumul cărnii, însă pot adăuga în meniul zilnic peștele;
Polo-vegetarienii evită carnea roșie (de vită,
de porc sau de miel), însă o pot adăuga în
meniu pe cea albă, de pasăre.

Și totuși, de ce?
Deși motivele adoptării unui stil vegetarian
de alimentație sunt variate, cel mai frecvent
este vorba despre:
 Compasiunea față de animale;
 Abordarea unei alimentații mai sănătoase
și evitarea hormonilor și a antibioticelor
din carne;
 Antipatia față de gustul cărnii;
 Reducerea îmbolnăvirilor, precum cancerul și diabetul, dar și diminuarea colesterolului consumat;
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 Convingerile religioase;
 Economia resurselor alocate mâncării;
 Pierderea în greutate.
Statistica pe capitole
Vă propun să trecem în revistă principalele
provocări alimentare și să comparăm cele trei
categorii de stiluri alimentare – vegetarian,
vegan și carnivor – după:
Consumul de nutrimente. Comparativ cu
carnivorii, veganii consumă mai puține grăsimi
saturate, colesterol și mai multe fibre alimentare, vitaminele E, C, magneziu, potasiu, acid
folic și fitochimicale, asemeni carotenoidelor
și flavonoidelor. Potrivit Școlii de Sănătate Publică din Harvard, veganii au un nivel mai mic
de colesterol total în sânge, inclusiv al fracției
LDL (colesterol rău), tensiune arterială și indice
al masei corporale mai mici, fiind supuși aparent unui risc mai mic de boli cronice.
De cealaltă parte, vegetarienii și veganii experimentează o insuficiență de vitamina B12,
care se găsește în cantități prea mici în ouă și
lactate și se absoarbe prost din produsele vegetale. Iată de ce suplimentele alimentare și
produsele alimentare fortificate sunt absolut
necesare pentru ei.
Și fierul vegetal nu se absoarbe la fel de bine
ca cel animalier. De fapt, veganii au nevoie
de o cantitate dublă de fier vegetal, consumat neapărat cu vitamina C, dar și de aplicarea metodelor de reducere a acidului fitic
din semințe, leguminoase, cereale și nuci
(prin înmuiere, germinare, încălzire sau fermentare).
Riscul pentru cancer. Un șir de studii medicale publicate în American Journal of Clinical
Nutrition și susținute de Canadian Cancer Society au analizat riscul de apariție a cancerului
de prostată în cazul vegetarienilor, veganilor
și carnivorilor. S-a constatat că la bărbații care
au urmat o dietă vegană riscul apariției cancerului de prostată a fost cu 35% mai mic decât la carnivori. Totodată, potrivit raportului
EPIC-Oxford din 2015, veganii și vegetarienii
au un risc mai mic de a se îmbolnăvi de cancerele pancreatic și limfatic, însă au același risc

ca și carnivorii de a se îmbolnăvi de cancerele
mamar, pulmonar și ovarian.
Riscul pentru bolile de inimă. Un studiu
efectuat în anul 2013 de Universitatea din Oxford și publicat de American Journal of Clinical Nutrition a arătat că la persoanele care nu
consumă carne și pește (veganii și vegetarienii) riscul spitalizării din cauza bolilor de inimă este cu 32% mai mic decât la persoanele
care consumă aceste produse. Performanțele
se datorează volumului redus de colesterol și
tensiunii arteriale mai mici (se atestă la persoanele care au renunțat să consume produse de origine animalieră).
Riscul legat de masa corporală. Adepții dietei vegetariene sau vegane sunt expuși unui
risc cu mult mai mic pentru apariția obezității,
comparativ cu carnivorii. Aceste rezultate
sunt obținute în urma consumului alimentelor bogate în fibre – mai sățioase, dar și mai
sărace în calorii.
Depresia. Comparativ cu carnivorii, vegetarienii și veganii au un risc dublu de a suferi de
depresie și anxietate. Probabil, aceste rezultate sunt cauzate de insuficiența vitaminei B12
și a fierului atât în dieta vegetariană, cât și vegană.
Speranța de viață. Același studiu (EPIC-Oxford din 2015) a raportat că rata deceselor
provocate de cancer în cazul veganilor, vegetarienilor și carnivorilor a fost aceeași pentru
toate categoriile de persoane. Așadar, stilul alimentar pare să nu afecteze prea mult
speranța de viață.
În concluzie, pentru orice stil alimentar ați opta,
nu uitați să respectați echilibrul nutrimentelor
și să luați în considerare particularitățile alimentare descrise anterior. Dieta vegană sau
vegetariană nu vă izbăvește de responsabilitatea alegerii corecte a produselor alimentare
– astăzi veganismul a devenit un business, iar
produsele vegane pot fi la fel de dăunătoare ca
și cele destinate celorlalte categorii de consumatori, inclusiv carnivorilor.
Fiți atenți la alegerile dumneavoastră!
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EROII ÎN ALB
Revista Cronica Sănătății Publice, la rubrica Eroii în alb, planifică publicarea unor materiale
ce reflectă obiectiv rolul și importanța instituțiilor medico-sanitare publice în organizarea
măsurilor de diagnostic și acordarea asistenței medicale eficiente pacienților cu COVID-19,
precum și activitatea de supraveghere epidemiologică și de control al infecției. Scopul
redacției este de a relata cum a evoluat situația în fiecare instituție medicală antrenată în
acordarea asistenței medicale bolnavilor diagnosticați cu SARS-CoV-2, anchetarea epidemiologică a focarelor etc. începând de la declanșarea pandemiei și până în prezent, când
situația epidemiologică rămâne încordată prin numărul mare de persoane infectate zilnic.
Elucidarea subiectului pe care ne-am propus să-l abordăm poate fi realizată doar prin intervievarea conducătorilor IMSP antrenate în lupta cu noul coronavirus, a personalului medical – medici, asistenți medicali, personal auxiliar – care s-a aflat permanent alături de suferinzi sau a activat în focare.

Din experiența IMSP SCBI Toma Ciorbă în lupta cu COVID-19
Redactorul-șef al revistei, dl Iurie Pînzaru, a discutat cu directorul IMSP SCBI Toma
Ciorbă, dl Sergiu Vasilița, care a răspuns
cu amabilitate la întrebările formulate, între
care organizarea și desfășurarea procesului
de asistență medicală acordată bolnavilor cu
COVID-19.

Iurie Pînzaru: Domnule Vasilița, la începutul anului 2020, dvs. personal și
specialiștii instituției ce cunoșteați despre noul coronavirus? Ați considerat că
trebuie să luați măsuri concrete pentru a
pregăti instituția să țină piept noilor provocări sau erați relaxați?
Sergiu Vasilița: Fiind o instituție medicală
implicată în depistarea și tratamentul maladiilor infecțioase, suntem atenți la apariția noi-

lor infecții sau epidemii în diferite țări. Din primele zile ale acestui an, am început pregătirea instituției și a personalului medical pentru
prevenirea și combaterea noii infecții. În urma
migrării masive a populației, era de așteptat
ca în curând această maladie să ajungă și în
țara noastră. Nu am fost niciodată relaxați în
privința infecțiilor, pentru că din experiențele
epidemiilor anterioare se cunoaște că evoluția
lor poate fi imprevizibilă. La acel moment era
pregătită deja o secție – renovată, dotată cu
tot necesarul și adaptată pentru internarea
pacienților suspecți și confirmați cu COVID-19.
Iurie Pînzaru: Când ați conștientizat că IMSP
SCBI Toma Ciorbă și IMSP din țară se vor
confrunta cu o infecție necunoscută și foarte periculoasă pentru sănătatea și viața oamenilor? Ce ați întreprins pentru a adapta
instituția la condițiile COVID-19 în sensul
tehnico-material și al pregătirii personalului instituției, a specialiștilor din teritorii?
Sergiu Vasilița: Nu pot numi o dată exactă,
dar încă de la confirmarea și internarea primilor pacienți am realizat că ne confruntăm
cu o infecție ce poate avea o evoluție imprevizibilă și agresivă.
Din primele luni ale anului am avut grijă
ca personalul medical să fie instruit cum și
unde vor fi izolați pacienții suspecți și cei
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confirmați, care sunt regulile de îmbrăcare și dezbrăcare a echipamentului de protecție personală, am asigurat dotarea instituției cu soluții dezinfectante și cu un număr suficient de
echipamente și componentele acestora, inclusiv de mărimile necesare.
Au fost instalate și conectate sisteme
fixe de oxigenare în două saloane
pentru 8 pacienți. De asemenea, am
împrumutat de la altă instituție medicală concentratoare de oxigen pentru
pacienții cu insuficiență respiratorie.
Ulterior, au fost procurate alte concentratoare, mai performante, care
corespund cerințelor și necesităților
actuale. În prezent avem un număr
suficient de concentratoare, astfel încât toate saloanele din secții sunt asigurate cu ele.
Dispunem de tot necesarul. Zicând aceasta,
mă refer la echipamentele de protecție personală, la condițiile create pentru efectuarea investigațiilor de primă necesitate și la
colaborarea interdisciplinară cu colegii din
alte instituții. Nu neg faptul că, dacă am avea
posibilități de investigare mai ample, aparataj medical mai performant, poate chiar și

Angela Begu, Parascovia Cumpănă,
asistente medicale în Secția nr. 7
condiții mai bune pentru pacienți, am face
cu mai mult succes față infecțiilor, inclusiv
noului coronavirus. Nu pot vorbi despre instruirea și pregătirea personalului medical
din alte instituții medicale, dar vă asigur că
personalul medical din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Toma Ciorbă este bine
instruit și respectă toate recomandările de
protecție. Noi am fost întotdeauna deschiși
spre comunicare, ajutor și instruire pentru
colegii din alte instituții medicale. Ori de

Medicii și asistentele medicale din Secția nr. 7 înainte de efectuarea vizitei matinale a pacienților
(Valentina Rașcov-Potîng, asistent universitar, Lilia Baba, șefa secției, Veronica Roșca, asistentă
medicală, Daniela Podgoreț, medic rezident infecționist, Parascovia Cumpănă, asistentă medicală,
Angela Begu, asistentă medicală, Victoria Chilaru, asistentă medicală)
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câte ori este solicitat ajutorul nostru, îl oferim cu plăcere.
Iurie Pînzaru: Vă mai amintiți despre
experiența asistenței medicale acordate
primului infectat cu COVID-19? Care au
fost cele mai serioase probleme în activitatea instituției la începutul epidemiei în
RM – lunile martie-aprilie 2020?
Sergiu Vasilița: Desigur că îmi amintesc de
primul pacient, mai exact, pacientă, internată în instituție cu COVID-19. Se întâmpla
aceasta la 7 martie. Până atunci au mai fost
internați pacienți care se încadrau în definiția
de caz suspect, dar rezultatele investigațiilor
au exclus prezența virusului. Pacienta a fost
adusă de către Serviciul de Asistență Medicală Urgentă direct de la Aeroport, iar starea
ei generală la internare a fost apreciată ca
fiind gravă. Pacientei i-a fost acordat ajutorul medical corespunzător datelor clinice și
investigațiilor imagistice și de laborator. În
aceeași zi, au fost prelevate probe pentru confirmarea infecției cu SARS-CoV-2 (COVID-19).
Pe parcursul spitalizării starea generală a pacientei se agrava rapid. În acel moment, am
realizat, împreună cu medicii de gardă, că ne

Svetlana Ursu, medic infecționist
în Secția nr. 7
confruntăm cu o infecție neobișnuită și agresivă. Pacienta avea pneumonie confirmată
clinic și radiologic complicată, cu insuficiență
respiratorie. Afectarea poliorganică, confirmată prin investigațiile de laborator, se
datora și prezenței maladiilor cronice asociate. Au fost implicați specialiștii mai multor
instituții medicale – mă refer la laborato-

rul ANSP, care a confirmat prin investigații
infecția cu SARS-CoV-2 (COVID-19), la colegii de la Spitalul Clinic Republican Timofei
Moșneaga, care
au făcut tot posibilul pentru a
transfera pacienta în secția de
terapie intensivă a instituției
pentru monitorizare și continuarea tratamentului. După
cum am spus
ceva mai înaMariana Avricenco, medic
inte, am fost
infecționist în Secția nr. 2,
pregătiți penechipându-se înainte de
tru internarea
vizitarea pacienților
pacienților cu
COVID-19, personalul medical al instituției
a fost instruit, iar secția preconizată pentru
internarea pacienților a fost asigurată cu medicamente, concentratoare de oxigen, echipamente de protecție personală etc.
Fiind o instituție implicată în confirmarea
și tratamentul diferitor maladii infecțioase
și având experiența epidemiilor anterioare,
ne străduim să fim pregătiți pentru orice
izbucnire epidemiologică. Aș minți, dacă
aș spune că în luna martie ne așteptam la
o evoluție și o răspândire atât de rapidă a
infecției. Odată cu apariția noilor cazuri,
speram totuși că nu vom avea experiența
colegilor din țările vecine. În lunile martie-aprilie 2020, am început să ne confruntăm cu mai multe probleme, cum ar
fi insuficiența locurilor necesare pentru
izolarea și internarea pacienților din cauza solicitărilor masive, întrucât la acel moment eram singura instituție care interna
astfel de bolnavi. Printre alte probleme
aș numi și faptul că, pe lângă bolnavii cu
COVID-19, trebuia să internăm și pacienții
cu alte patologii infecțioase acute, trebuia
să transferăm rapid în secția de terapie intensivă pacienții cu COVID-19 care dezvoltau sindrom de detresă respiratorie acută.
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Iurie Pînzaru: Cum s-a schimbat situația
pe parcurs? Cum apreciați condițiile actuale în care sunt diagnosticați și tratați bolnavii din instituție? Câți bolnavi au fost
internați și tratați? Urmăriți starea lor de
sănătate după externare pentru a asigura
corecția în tratament și în ce mod o faceți,
dacă practicați această metodă?
Sergiu Vasilița: De la începutul epidemiei
și până acum s-au schimbat multe – mă refer la numărul de pacienți diagnosticați și
internați, la metodele de tratament, de monitorizare a pacienților la internare și externare
etc. Un lucru este cert: experiența acumulată
în acest timp ne ajută să facem față numărului mare de pacienți. De la începutul epide-

Nadejda Echim, laborantă în Laboratorul clinic
al SCBI Toma Ciorbă
miei și până în prezent au fost internați 1248
de pacienți, externați – 1040, iar transferați
în alte instituții – peste 120. La externare, cu
excepția celor transferați în alte instituții medicale, pacienților li se dau recomandări privind
investigațiile ulterioare și necesitatea monitorizării sănătății de către alți specialiști, dacă
este necesar. Atunci când pacientul transferat în altă instituție medicală are nevoie de
consultația specialiștilor noștri, inclusiv de recomandări în conduita de tratament, suntem
întotdeauna disponibili să le acordăm.
Iurie Pînzaru: Ce puteți spune despre calitatea tratamentului acordat bolnavilor de
la noi, oameni afectați de o maladie pentru care nu a existat un tratament specific
de la început, adoptat la nivel oficial de
OMS? Cum v-ați descurcat?

Sergiu Vasilița: De la începutul epidemiei,
tratamentul pacienților cu forme ușoare și
medii, în mare măsură, a fost simptomatic, iar
al pacienților care au dezvoltat complicații,
precum pneumonia asociată sau neasociată
cu insuficiența respiratorie, a fost același ca
la pneumoniile virale. În această perioadă
complicată, am avut la dispoziție toate preparatele necesare. Chiar dacă nu exista un
tratament specific, adoptat oficial de OMS,
noi am fost la curent cu cercetările efectuate
și protocoalele adoptate de colegii de peste
hotare (din Italia, China, România etc.). Acest
lucru s-a datorat și colegilor noștri de la catedrele de boli infecțioase, tropicale și parazitologie medicală din cadrul UMSF Nicolae
Testemițanu, care ne-au asigurat permanent
cu informații noi despre tactica de tratament
al infecției COVID-19 și al complicațiilor dezvoltate, inclusiv la pacienții cu maladii cronice asociate (diabet zaharat, boli cardiovasculare etc.). Până la apariția Protocolului
Clinic Național privind infecția COVID-19, noi
am utilizat scheme de tratament care au demonstrat o eficiență crescută, acestea fiind
adaptate și aplicate fiecărui pacient în parte.
Iurie Pînzaru: Cum apreciați asigurarea cu
preparate antivirale la început și în prezent, este suficientă?
Sergiu Vasilița: Ne-am străduit tot timpul să
fim în pas cu ultimele modificări și scheme
de tratament antiviral al acestei infecții. La
început am făcut față pentru că preparatele
erau disponibile în cantitate suficientă. În prezent, schemele de tratament la nivel național
și internațional au fost modificate, iar antiviralele din schemele de tratament actualizate
(Remdesivir, Favipiravir) nu sunt disponibile în
măsura în care avem nevoie. Totuși, sperăm că
această problemă va fi soluționată curând.
Iurie Pînzaru: Bolnavii trecuți prin instituție
de care forme sufereau – gravă, medie,
ușoară? Ați înregistrat cazuri fatale?
Sergiu Vasilița: Pacienții spitalizați în
instituția noastră au fost și sunt de gravitate medie sau grav-stabilă, care nu necesită suport de ventilație artificială. Dat fiind
faptul că nu dispunem de condiții de terapie intensivă, necesare pacienților cu forme
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grave care dezvoltă sindrom de detresă respiratorie acută, aceștia sunt preluați de colegii din alte instituții medicale (Institutul de
Medicină Urgentă, Spitalul Clinic Republican
Timofei Moșneaga), care au secții de terapie
intensivă, dotate cu echipamentul și utilajul
medical necesar pentru tratamentul și monitorizarea acestor pacienți. Până în prezent,
nu am înregistrat cazuri fatale, provocate de
complicațiile infecției COVID-19. Dacă starea
pacientului se agravează, el este transferat,
după cum spuneam, în altă instituție.
Iurie Pînzaru: Cu ce sechele, serioase și
periculoase, vor rămâne oamenii tratați
de COVID-19, cât timp va dura și care este
strategia de recuperare a lor? În Republica Moldova există la moment astfel de
condiții, specialiști pregătiți? Conform datelor OMS și ale multor studii, după tratament bolnavii rămân cu probleme serioase
pulmonare, neurologice, vasculare, gastrice, respiratorii etc., care nu sunt luate la
evidență de instituțiile medicale pentru a
le trata sau pentru a le ameliora. Ce părere aveți despre aceasta și ce trebuie de întreprins pentru a schimba situația privind
asistența acordată acestor suferinzi?
Sergiu Vasilița: În situația actuală, având
în vedere evoluția infecției COVID-19,
sunt mulți pacienți care necesită monitorizare și după externare. Pacienții cu forme
ușoare ale infecției pot avea o perioadă de
convalescență egală cu 2-3 săptămâni, starea lor manifestându-se printr-o oboseală mai accentuată. Există, într-adevăr, un
șir de sechele care pot rămâne la pacienții
vindecați de coronavirus, însă ele depind de
gravitatea bolii pe care au suportat-o. Sunt
pacienți care dezvoltă diverse complicații
provocate de trombozele vasculare. Dacă
vorbim de pacienții cu forme grave, care au
necesitat suport de ventilație artificială, la ei
există un risc crescut de a dezvolta ulterior fibroză pulmonară sau alte complicații legate
de procedura de intubare în sine. Totodată,
în afara așa-numitelor complicații organice
se pot înregistra complicații de natură psihică, cum ar fi stresul legat de maladia în sine,
de modul în care boala ar putea evolua de
acum înainte. Sunt foarte mulți pacienți care

se confruntă cu diverse anxietăți sau modificări de natură psihică. E dificil de spus ce sechele mai poate lăsa infecția cu noul coronavirus, deoarece experiența noastră în această patologie este de numai jumătate de an
și nu putem să știm cu certitudine ce va rămâne și ce va dispărea. Ceea ce este vizibil,
mă refer nu la pacienții asimptomatici sau la
cei cu forme ușoare, ci la pacienții cu forme
medii sau grave, e faptul că aceștia au modificări, cel puțin la nivel pulmonar, care par a
fi ireversibile. Se presupune că recuperarea
acestor pacienți va fi de lungă durată, de
aceea ar fi bine să existe centre de reabilitare
pentru ei, în care să fie examinați, evaluați,
consultați de diferiți specialiști și asigurați cu
tratament de recuperare.
Iurie Pînzaru: În câteva cuvinte, ce ați putea
spune despre Eroii în alb din IMSP SCBI Toma
Ciorbă și care sunt cei mai eroi dintre eroi?
Sergiu Vasilița: Vorbind despre colegii mei
din Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Toma
Ciorbă, pot spune cu siguranță: atunci când au
ales această profesie, au știut că vor fi supuși
anumitor riscuri și totuși nu au renunțat până
în prezent la ea. Au fost primii care au ținut
piept acestei epidemii, mai ales atunci când
numărul solicitărilor a fost foarte mare (au fost
zile cu peste 100 de solicitări). Sunt obosiți și
câteodată chiar extenuați, dar nu cedează și
își fac meseria cum știu mai bine. Acest antrenament necesită ani, voință și, nu în ultimul
rând, dorință de a te dedica meseriei alese o
dată și pentru totdeauna. Nu pot evidenția pe
cineva în mod special. Din luna martie și până
în prezent tot colectivul a fost un Erou. Luați
împreună, toți angajații, de la șefi de secție și
până la personalul auxiliar, formează o singură echipă antrenată în lupta cu cel mai perfid
dușman al omenirii – COVID-19.
Iurie Pînzaru: Domnule Vasilița, vă mulțumim pentru informațiile prezentate și sperăm că activitatea colectivului dumneavoastră, axată pe combaterea și prevenirea
COVID-19, se va încununa cu succes. Mai
sperăm că în Republica Moldova pandemia
va fi curând stopată, iar oamenii care au suferit de această necruțătoare maladie se vor
bucura de o asistență medicală calificată,
inclusiv de o recuperare pe măsură.
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- Vă rog să-mi spuneți dacă masca este,
într-adevăr, o sursa sigură de protecție împotriva COVID-19.
Maria P., Sîngerei
Alina DRUC, medic epidemiolog în Secția
Supravegherea epidemiologică a gripei și
infecţiilor respiratorii virale acute a ANSP:
- Măștile trebuie utilizate ca parte componentă a unui complex întreg de măsuri, prin
urmare, doar purtarea măștii nu este suficientă pentru a asigura un nivel adecvat de
protecție împotriva COVID-19. Pe lângă alte
măsuri, este necesar să mențineți o distanță
fizică minimă de cel puțin 1 metru de la alte
persoane, să vă spălați frecvent pe mâini și să
nu atingeți cu mâna gura, nasul și ochii.
Cum trebuie să pui, să folosești, să scoți și să
arunci o mască pentru a asigura protecție maximă împotriva COVID-19?
a) Înainte de a atinge masca, spălați-vă pe
mâini cu o soluție de mâini pe bază de alcool
sau cu săpun și apă.
b) Inspectați masca dacă nu există pe ea picături de lichid sau găuri.
c) Găsiți partea superioară (unde este banda
metalică).
d) Asigurați-vă că partea corespunzătoare a
măștii este orientată spre exterior (partea colorată).
e) Puneți masca pe față. Apăsând ușor peste
banda metalică, modelați masca după forma
nasului.
f ) Trageți partea inferioară a măștii astfel, încât să vă acopere gura și bărbia.
g) După utilizare, scoateți masca atingând
doar benzile elastice și ținând-o departe
de față și de haine, pentru a evita atingerea
suprafețelor potențial contaminate ale ei.
h) Aruncați masca în coșul de gunoi și
închideți-l imediat după utilizare.

i) Igienizați mâinile după atingerea sau aruncarea măștii, spălându-le cu o soluție de mâini
pe bază de alcool sau cu apă și săpun.
- Ce măsuri vor fi luate, odată ce numărul cazurilor de COVID-19 este în creștere permanentă
chiar la începutul anului școlar?
Valentina, mama unui elev
la Liceul Vasile Alecsandri, Chișinău
Alina DRUC, medic epidemiolog în Secția
Supravegherea epidemiologică a gripei
și infecţiilor respiratorii virale acute a
ANSP:
- Conform Hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 26 din 21
august 2020, începând cu 1 septembrie 2020
în toate instituțiile de învățământ a fost relansat procesul educațional. Hotărârea dată
a fost precedată de elaborarea Instrucțiunii
privind măsurile de protecţie care trebuie aplicate pentru organizarea activității instituţiilor
de învățământ publice şi private în contextul
epidemiologic al COVID-19, cu suplimente,
precum Organizarea curățeniei și dezinfecției
în instituțiile de învățământ, Recomandări privind funcționarea blocului alimentar în cadrul
instituției de învățământ în vederea prevenirii
răspândirii infecţiei COVID-19 în rândul elevilor,
Recomandări pentru deschiderea căminelor din
subordinea instituţiilor de învățământ de stat în
contextul COVID-19.
Dacă vor fi respectate cu strictețe, toate aceste instrucțiuni și recomandări vor contribui la
minimizarea răspândirii infecției COVID-19.
În cazul apariției focarelor de COVID-19 în
instituțiile de învățământ, deciziile referitor la
sistarea sau reluarea activității acestora vor fi
luate de Comisia teritorială extraordinară de
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!

IMPORTANȚA IGIENEI
PERSONALULUI MEDICAL
ÎN PREVENIREA
ȘI CONTROLUL INFECȚIILOR
DIFTERIA ȘI PROFILAXIA EI
INFECȚIILE VIRALE DIGESTIVE
ALIMENTAȚIA COPIILOR
DE VÂRSTĂ PREȘCOLARĂ
NECESITATEA ȘI SIGURANȚA
INVESTIGAȚIILOR IMAGISTICE
ÎN TIMPUL PANDEMIEI COVID-19
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