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APRECIERI

Emilia Burlacu,
bucătăreasă, 
or. Chişinău

Revista Cronica Sănătăţii Publice se află la 
o vârstă la care echipa redacţională poate 
afirma că a crescut, că înregistrează mai 
multe succese și reuşite. În primul rând, ea 
ghidează modul de viaţă al tinerei generaţii 
şi sfătuiește părinţii cum să-i înveţe pe copii 
să-și prețuiască sănătatea. Nu ştiu dacă există 
în ţară o altă revistă care să abordeze atât 
de multe subiecte importante, actuale şi 
necesare pentru tineri, copii, adulți şi care să 
aibă ca principală preocupare creşterea unei 
generaţii sănătoase. 

RevIsTA esTe o puNTe de legăTuRă  
îNTRe CeI CARe sCRIu şI CeI CARe CITesC

Revista oferă oportunitatea de a menţine 
vie legătura dintre cei care scriu şi cei care 
citesc, iar marele avantaj este că o ai la 
îndemână și o poţi răsfoi ori de câte ori ai 
nevoie. Multitudinea subiectelor prezentate 
impresionează și asta mă face să aștept cu 
nerăbdare apariția următorului număr. Oare 
ce nou voi afla? 

Cronica Sănătății Publice nu-şi va pierde 
niciodată actualitatea, pentru că este mereu 
la zi cu subiectele abordate. Din păcate, unele 
boli, condiţiile de viaţă sau factorii de risc 
cu timpul se schimbă și revista, ca un bun și 
devotat prieten, ne oferă posibilitatea de a 
împrospăta informațiile şi de a fi la curent 
cu toate noutățile din domeniul sănătăţii. 
Dovadă că publicația este așteptată și căutată 
sunt mesajele de apreciere şi întrebările pe 
care cititorii le adresează la rubrica Vreau să fiu 
informat.
 
Doresc revistei și cititorilor ei succese mari și 
mulți ani înainte!



AGEnȚIA nAȚIonALĂ PEnTRU SĂnĂTATE PUBLICĂ6

Vreau să-mi încep mesajul într-un mod poate 
mai puțin obișnuit, și anume: prin a-i dori 
revistei să rămână în continuare un sprijin 
în promovarea modului de viaţă sănătos și 
să-i mulțumesc pentru faptul că inserează în 
paginile sale subiecte care ne interesează, 
că ne învaţă să trăim frumos şi corect, că 
materialele publicate sunt scrise pe înţelesul 
oamenilor.

Citesc cu atenţie fiecare pagină şi mă gândesc 
adeseori ce fac corect şi ce – nu, ce reguli 
nu respect în modul meu de trai, ce trebuie 
să schimb, unde trebuie să renunț la ceva şi 
unde trebuie să adaug. Mă interesează în 
mod deosebit articolele privind alimentaţia, 
influența E-urilor asupra 
sănătății, starea aerului şi a apei 
din ţară, pentru că, din păcate, 
situația se înrăutăţeşte, vreau 
să aflu care sunt metodele de 
tratament în cazul unor boli şi ce 
ne recomandă specialiștii, care 
este importanța exerciţiilor fizice 
şi a sportului pentru sănătate. 
Unele teme, precum adicţia sau 
substanţele alogene, despre care 
nici nu bănuiam că există, dar 
care mi-au trezit curiozitatea, le-

RevIsTA poATe FI NuMITă, pe buNă dRepTATe,  
uN MedIC lA îNdeMâNă

am găsit pentru prima dată aici. Nu poate fi 
neglijată nici rubrica Sfaturi sănătoase, care ne 
propune în mod constant informaţii utile. 

Revista mi-a îmbogăţit stilul de viaţă, modul 
de a aborda și trata anumite boli, dar şi 
situaţiile stresante, mi-a ajutat să aflu care 
sunt momentele importante pentru sănătatea 
noastră și să le aplic corect atunci când este 
nevoie. Temele pentru copii ocupă în cazul 
meu un loc aparte pentru că mă ajută să cultiv 
nepoților un stil de viaţă sănătos, să-i îndrum 
pe calea cea bună. 

Mai e ceva. Citesc cu regularitate revista nu 
doar eu, le îndemn la lectură și pe prietenele, 
vecinele mele, pentru că temele sunt variate, 
interesante și fiecare poate spicui din ele 
informații utile. Fără îndoială, revista a fost 
și este un educator bun pentru toţi. Chiar 
dacă nu înlocuiește consultaţia la un medic 
specialist, ea rămâne pentru noi, cititorii, un 
medic la îndemână.
 
Închei prin a ura echipei redacționale realizări 
cât mai mari. Fie ca tot ceea ce vă propuneți să 
puteți duce la final!

Domnica CRĂCIUN,
pensionară, 
or. Chişinău
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re (chiar și după mult timp) și le prelungesc 
substanțial termenul de valabilitate.

Cele spuse se referă nu doar la produsele de 
patiserie, ci și la mezeluri, la produsele fast- 
food și la alte produse prăjite la temperaturi 
înalte, de cele mai multe ori, în ulei refolosit. 
Ca să nu mai vorbim de procedurile de pre-
lucrare termică și de ingredientele folosite la 
prepararea lor. 

Specialiștii instituțiilor de cercetare-dezvol-
tare din mai multe țări au dedus că în urma 
consumului sporit (necontrolat) de produ-
se alimentare, bogate în acizi graşi trans, pot 
apărea maladii, ca obezitatea, diabetul zaha-
rat sau cancerul. Consumul de acizi graşi trans 
nesaturaţi favorizează depunerea plăcilor de 
aterom pe interiorul pereţilor vaselor de sân-
ge. Ca urmare, ele se îngustează și provoacă 
apariția unor boli grave, precum infarctul mio-
cardic sau accidentul vascular cerebral.

La pregătirea produselor de patiserie, gos-
podinele folosesc din ce în ce mai des alua-
tul congelat, de regulă, în foietaj, preparat la 
întreprinderile din industria alimentară, sau 
folosesc margarina, produsele lactate, pre-
cum untul, smântâna, brânza proaspătă de 
vaci etc., în care grăsimile de origine anima-
lieră sunt înlocuite cu cele hidrogenate (care 

Acizii graşi trans sunt acizi grași nesaturați, 
utilizați pe scară largă în industria alimentară. 

Conțin grăsimi trans uleiurile parțial hidroge-
nate, la fel, uleiurile și grăsimile rafinate total 
(ce-i drept, în cantități mici), obținute prin ex-
punerea la temperaturi ridicate în timpul ra-
finării. Grăsimile trans nimeresc în produsele 
alimentare împreună cu materiile prime folo-
site în producere, în special cu uleiurile solide 
(toate grăsimile vegetale solide conțin grăsimi 
trans). Afară de grăsimile de palmier, conțin 
grăsimi trans și înlocuitorii untului de cacao, 
ai grăsimilor lactate etc., care sunt solide.

Acizii trans sunt folosiți pe scară largă de pro-
ducătorii de alimente procesate din întreaga 
lume, pentru că fac produsele mai atrăgătoa-

ACIzII gRAşI TRANs şI ACțIuNeA loR  
AsupRA săNăTățII

Stela BRADU,                                                                                                                
medic igienist în 
Secția Sănătatea 
nutrițională şi a 
copiilor a ANSP
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conțin până la 99,9% de acizi grași trans). Pen-
tru a prepara și a consuma un produs sănătos 
e nevoie să folosiți ingrediente fără adaosuri 
de grăsimi hidrogenate (prezența acestora tre-
buie neapărat inclusă pe eticheta produselor ex-
puse în rețeaua de comerț). În general, pentru o 
alimentație sănătoasă, produsele de patiserie 
trebuie coapte și nu prăjite și consumate în 
cantități rezonabile, cu respectarea dietelor 
indicate de medici (pentru cei care suferă de 
diferite maladii) și cu folosirea uleiurilor vege-
tale, așa cum se obișnuiește în bucătăria noas-
tră națională. 

Pe etichetă nu veți întâlni denumirea grăsimi 
trans, în schimb puteți citi foarte frecvent: 
grăsimi parțial hidrogenate, grăsimi vegetale 
hidrogenate. În aceste cazuri, este mai bine să 
puneți produsul înapoi pe raft. Evitați produ-
sele care conțin pe lista de ingrediente cuvin-
te, precum: trans, hidrogenat, parțial hidroge-
nat.

Comisia Europeană a aprobat Regulamen-
tul (UE) 2019/649 și Regulamentul (UE) 
2019/650, care prevăd modificarea Regu-
lamentului (CE) nr.1925/2006 al Parlamen-
tului European și al Consiliului în ceea ce 
privește normarea acizilor grași trans, alții 
decât acizii grași trans ce se găsesc în mod 

natural în grăsimile de origine animală, care 
va întra în vigoare în anul 2021. Regulamentul 
Comunității Europene prevede limitarea obli-
gatorie a cantității de acizi grași trans la ma-
ximum 2 grame la 100 de grame de grăsime 
din conţinutul produselor alimentare. Repu-
blica Moldova susține această prevedere și se 
va conforma legislației europene, iar organele 
de supraveghere și control vor efectua supra-
vegherea conținutului de acizi grași trans în 
produsele comercializate pe piața de desface-
re a țării noastre după aprobarea în ordinea 
stabilită a regulamentului respectiv.

Iată câteva reguli pentru o alimentație sănă-
toasă: 
§ Luați neapărat micul dejun – este esențial.
§ Consumați zilnic legume și fructe.
§ Alegeți produse alimentare de prove-

niență locală.
§ Folosiți alimente cu un conținut scăzut de 

grăsimi. 
§ Consumați cărnuri slabe.
§ Includeți în alimentație cât mai multe pro-

duse bogate în nutrimente.
§ Limitați consumul de sare. 
§ Dați preferință alimentelor proaspete și nu 

celor procesate.
§ Beți cât mai multă apă.
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Bucură faptul că tot mai multă lume acordă o 
atenţie sporită alimentaţiei, calității produse-
lor și apei pe care le consumă, puţini însă se 
gândesc şi la calitatea aerului pe care îl respi-
ră. Aceasta în timp ce aerul este un element 
indispensabil vieții, cantitatea consumată de 
organismul uman fiind una foarte mare.
 
În general, poluarea aerului este definită ca 
existenţa anumitor poluanţi în atmosferă, 
la niveluri care afectează în mod negativ 
sănătatea umană. Cu toate acestea, nu toate 
substanţele din aer sunt considerate poluanţi.

Sursele de poluare a aerului atmosferic
În Republica Moldova poluarea spațiului 
aerian nu este aceeași pe întreg teritoriul ei. 
Depășiri ale concentrațiilor maxim admisibile 
(CMA) s-au înregistrat în mun. Chișinău și 
Bălți, principalele surse fiind fluxul intens al 

IMpACTul AeRuluI poluAT  
AsupRA săNăTățII

Anna ȘEICO, 
medic igienist în 
Secția Sănătatea 
mediului a ANSP

transportului auto, diversele întreprinderi 
industriale și termoenergetice.

Agenția Națională pentru Sănătate Publică a 
prelevat și analizat pe parcursul anului 2017 
5898 (în anul. 2016 – 5944) probe de aer de 
la punctele de control pentru 8 parametri de 
bază (dioxid de azot, dioxid de sulf, monoxid 
de carbon, aldehidă formică, pulberi, funingi-
ne, plumb, ozon). Din numărul total de probe, 
depăşiri ale CMA au fost stabilite la 873 dintre 
ele, ceea ce constituie 14,8% (în anul 2016 – 
10,59%). Din numărul total de probe investi-
gate, neconforme la pulberi s-au dovedit a fi 
26,91%, la ozon – 20,89%, la aldehidă formică 
–16,69%, la dioxid de azot – 14,21%. Nu s-au 
depistat probe cu depășiri ale CMA la plumb, 
dioxid de sulf, monoxid de carbon şi funingi-
ne.

Efectele poluanților asupra sănătății
Impactul CMA asupra sănătăţii populaţiei de-
pinde de durata expunerii şi de substanţa po-
luantă. În urma studiului efectuat de medicii 
ANSP și USMF Nicolae Testemițanu și a ches-
tionarelor anamnezei medicale a pacienților 
s-a demonstrat că populația din zonele polu-
ate face mai des boli ale sistemului respirator: 
amigdalite, rinite, laringite, sinuzite, traheite 
acute, este în creștere și numărul cazurilor de 
pneumonie. De asemenea, în zona poluată se 
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estimează o frecvență sporită a  bolilor siste-
mului cardiovascular cu angină pectorală și 
infarct miocardic. 

Dat fiind că pentru majoritatea bolilor ne-
transmisibile este caracteristică etiologia 
multifactorială, se impune abordarea com-
plexă a problemei vizate în scopul evidențierii 
consecințelor poluării, care au o importanță 
majoră pentru elaborarea programelor de 
supraveghere a calității aerului atmosferic și 
protecția sănătății populației.

SFATURI SĂNĂTOASE

evITAțI uMezeAlA dIN loCuINță 
Umezeala pereților unei încăperi de locuit sau 
igrasia schimbă esențial calitatea microclima-
tului. Mai mult. Duce la apariția mucegaiului, 
care reprezintă niște ciuperci saprofite sau 
parazite ce se dezvoltă pe suprafețele din in-
teriorul încăperilor sub forma unor straturi de 
culoare cenușie sau verzuie. Anume acestea 
afectează calitatea mediului, prezentând un 
risc iminent pentru sănătate prin provocarea 
afecțiunilor respiratorii și cardiovasculare. Per-
soanele expuse la mucegai pot suporta alergii, 
care se manifestă prin strănut, tuse, secreții na-
zale, respirație șuierătoare, senzație de apăsa-
re în piept, lăcrimare și înroșirea ochilor, iritații 
cutanate și eczeme. Mucegaiul și sporii lui pot 
provoca crize de astm, mai ales persoanelor 
care suferă de această afecțiune. În cazuri mai 
grave, persoanele expuse se pot confrunta cu 
febră și dificultăți severe de respirație.

Important de reținut! Cea mai sigură cale de 
eliminare a mucegaiului este verificarea per-
manentă a  umidității aerului din încăperile 
locuinței, care nu trebuie să depășească 60%. 

Iar pentru a menține umiditatea la acești pa-
rametri optimi este nevoie de identificarea 
scurgerilor și acumulărilor de apă la nivelul 
instalațiilor sanitare, soluționarea urgentă a 
lor în 24-48 de ore, curățarea porțiunilor aco-
perite de mucegai cu oțet sau peroxid de hi-
drogen, utilizarea unui dezumidificator de ca-
meră, aerisirea optimă a încăperilor, mai ales 
după acumularea aburilor în baie și bucătărie, 
evitarea uscării rufelor în interiorul locuinței 
și folosirii covoarelor textile în baie și alte  
locuri predispuse umezelii, izolarea termică a 
ferestrelor, țevilor, acoperișului și podelelor, 
în general a locuinței. De asemenea, asigurați 
un bun control al umidității din locuință prin 
instalarea mai multor dezumidificatoare în di-
ferite zone din casă, verificați nivelul de umidi-
tate cu un hidrometru, la prepararea bucate-
lor folosiți hota, deschideți geamul sau porniți 
ventilatorul când faceți baie. Periodic, faceți 
curățenie, asigurați pătrunderea razelor solare 
în locuință, aerisiți încăperile prin deschiderea 
ușilor și pornirea ventilatorului.



CRonICA SĂnĂTĂŢII PUBLICE     nr. 2(51), Iunie 2019 11

AlIMeNTAțIA CopIIloR – o pRIoRITATe 
MAjoRă A săNăTățII

Mariana TUTUNARU,
 medic igienist în  
Secția Sănătatea 
nutrițională şi a 
copiilor a ANSP 

Alimentația sănătoasă și echilibrată asigură 
nevoile energetice ale organismului uman 
cu ajutorul principiilor nutritive necesare 
creșterii și dezvoltării armonioase, ținând 
seama de anumite particularități individua-
le, cum ar fi vârsta, sexul, gradul de activitate 
fizică, condițiile de mediu, prezența stării de 
sănătate sau de boală.

Alimentația sănătoasă și echilibrată contribu-
ie la reducerea morbidităţii şi mortalităţii atât 
în copilărie, cât şi la maturitate. Ea poate fi 
considerată unul dintre determinanţii princi-
pali ai sănătății, cu un rol semnificativ în îmbu-
nătăţirea calităţii vieţii, duratei medii de viaţă, 
în dezvoltarea socială durabilă.

Gradul în care sunt satisfăcute nevoile nutri-
tive fiziologice ale organismului reprezintă 

starea de nutriție. Atunci când aportul nutri-
tiv este în echilibru cu necesarul organismu-
lui vorbim de o stare de nutriție optimă. Când 
aportul nutritiv nu este în concordanță cu ne-
cesarul organismului pot interveni anumite 
stări patologice, datorate atât deficitului, cât 
și excesului nutrițional.

Un factor important în formarea particula-
rităților și dezvoltarea a aproximativ 80% din 
cele mai cunoscute patologii este alimentația 
nesănătoasă. Consumul produselor alimen-
tare nesănătoase contribuie la apariția epi-
demiei de obezitate, bolilor cardiovasculare, 
hipertensiunii arteriale, diabetului zaharat de 
tip 2, osteoporozei și cancerului. Actualmen-
te, populația consumă mai multe produse cu 
valoare energetică înaltă, grăsimi, zahăr și sare 
în exces, neglijând fructele, legumele și fibrele 
care se conțin în cereale. 

Supragreutatea şi obezitatea care debutează 
în copilărie persistă destul de frecvent şi la 
maturitate. Modificările aterosclerotice pot 
începe în copilărie, cu mulţi ani înainte de a 
deveni clinic manifeste. Este foarte puțin pro-
babil ca aceste modificări să apară și la copiii 
cu un stil de viaţă sănătos. Un comportament 
alimentar adecvat în perioada primilor ani de 
viaţă previne sau amână apariţia la maturitate 
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a bolilor societăţii moderne, cauzate de un stil 
de viaţă inadecvat, cum sunt bolile coronarie-
ne, HTA, diabetul zaharat de tip 2, unele mala-
dii oncologice.

Statutul de creştere este considerat cel mai 
bun indicator al stării de bine a copilului, fi-
ind condiţionat de nivelul socio-economic şi 
de starea de sănătate a unei populaţii. Afec-
tarea statutului de creştere este determinată, 
în primul rând, de malnutriţie, recunoscută in-
ternaţional ca un indicator important pentru 
monitorizarea stării de sănătate a populaţiei. 
Recent s-a demonstrat că malnutriţia copiilor 
este primul determinant al poverii bolilor în 
rândurile populației. 

Alături de macronutrimente, de o atenţie spo-
rită se bucură micronutrimentele, mai ales mi-
cromineralele. Printre factorii nutriţionali cu 
rol important pentru sănătatea copilului, în-
cepând chiar din faza intrauterină, sunt fierul 
şi iodul. Dacă se instalează precoce, în timpul 
vieţii intrauterine, deficitul de micronutrimen-
te, în special de iod şi fier, are un impact nega-
tiv asupra dezvoltării somato-psihice a copilu-
lui, punându-şi pentru multă vreme amprenta 
pe sănătatea lui, chiar și la maturitate.

Familia, şcoala, grădiniţa joacă un rol impor-
tant în stabilirea unor obiceiuri alimentare 
sănătoase şi în instruirea copiilor privind com-
portamentul sănătos. Ele trebuie să asigure 
un mediu susţinător privind alimentaţia sănă-

toasă şi stilul de viaţă. Şcoala este locul unde 
copiii îşi petrec cea mai mare parte a timpului, 
iar mediul şcolar, în special cantinele şcolare, 
trebuie să încurajeze copiii să-şi dezvolte gus-
turile, promovând însușirea unor cunoştinţe 
de bază privind alimentele şi prepararea lor, 
activităţile fizice periodice şi un stil de viaţă 
sănătos. Etapa preșcolară și cea școlară a co-
piilor constituie un risc major în dezvoltarea 
dereglărilor de sănătate. 

Copiii care învață de mici să consume zilnic 
micul dejun, să mănânce fructe și legume, să 
facă mișcare, să-și prețuiască starea de sănă-
tate vor practica aceste deprinderi și în viața 
de adult, educându-și, la rândul lor, copiii pe 
baza acelorași principii. 

Dovezile științifice referitoare la factorii de 
risc pentru greutatea crescută a copiilor și 
adolescenților aduc în atenție legătura dintre 
ea și comportamentele legate de alimentație 
și activitatea fizică. Activitatea fizică mode-
rat-intensă este recomandată pentru efectele 
sale asupra sănătății pe termen scurt și lung, 
fiind importantă atât pentru sănătatea fizică, 
cât și pentru cea mentală. Activitatea fizică 
susținută îmbunătățește performanțele cog-
nitive și academice.

În scopul ameliorării statutului nutrițional 
al copiilor din instituțiile de învățământ, 
specialiștii în domeniul sănătății publice au 
elaborat Recomandările pentru un regim ali-

mentar sănătos și activitate fi-
zică adecvată în instituțiile de 
învățământ din Republica Mol-
dova, aprobate prin Ordinul 
Ministerului Sănătății nr. 638 
din 12.08.2016.

Prezentele recomandări de-
scriu diferite scheme de meni-
uri, încurajează consumul de 
legume şi fructe și promovează 
consumul apei potabile, ca ele-
ment principal pentru hidra-
tarea organismului copiilor și 
adolescenților.



CRonICA SĂnĂTĂŢII PUBLICE     nr. 2(51), Iunie 2019 13

Recomandările sunt orientate spre îmbună-
tățirea stării de sănătate a copiilor și ado-
lescenților prin asigurarea unei alimentații 
echilibrate și raționale în cadrul instituţiilor 
de învățământ general și promovarea unei 
activități fizice adecvate. Concomitent, aces-
te recomandări vor servi drept conduită pen-
tru respectarea principiilor și legităților de 
alimentație echilibrată și rațională în rândul 
preșcolarilor și elevilor. 

Există un șir de argumente care vin să confir-
me cât de importantă este pentru sănătate 
alimentația corectă în perioada copilăriei şi la 
maturitate:
Ø în primii ani de viaţă dezvoltarea are un 

ritm cu totul remarcabil;
Ø ritmul cel mai accentuat al dezvoltării 

creierului (ritm început prenatal) conti-
nuă până la vârsta de trei ani (perioadă în 
care se formează nenumărate conexiuni 
neuronale). Neuronii au o susceptibilitate 
marcată atât faţă de deficienţe, cât şi de 
excese alimentare. La copiii cu malnutri-
ţie orice reducere în furnizarea de energie  
şi/sau de nutrimente esențiale în primii ani 
de viaţă are repercusiuni profunde asupra 
dezvoltării structurale şi funcţionale a sis-
temului nervos central;

Ø alimentaţia corectă contribuie, în mare 
măsură, la prevenirea tulburărilor de nu-
triţie (deficienţa de fier și anemia, defici-
tul de vitamină D și rahitismul, tulburările 
tranzitului intestinal, malnutriţia, cariile 
dentare etc.);

Ø alimentaţia din primii ani de viaţă (asoci-
ată cu activitatea fizică) are un rol funda-
mental în prevenirea obezităţii, cu arsena-
lul său de complicaţii de temut; 

Ø în primii ani de viaţă se formează pre-
ferințele pentru gusturi şi obiceiuri ali-
mentare, care au șansa de a se menține 
pe tot parcursul vieţii (singura preferinţă 
gustativă înnăscută este cea pentru dul-
ce, toate celelalte dobândindu-se ulteri-
or). Preferinţele dobândite în primii ani 
de viaţă rareori se pierd ulterior. În acest 

sens, există părerea că sănătatea adultului 
se edifică în copilărie.

În scopul promovării unei alimentaţii sănă-
toase la copii este necesară respectarea prin-
cipiilor de bază ale unei alimentaţii echilibra-
te: 
 valoarea ei calorică trebuie să restituie 

pierderile de energie ale organismului;

 trebuie să conţină toate principiile nutri-
tive necesare formării şi funcţionării nor-
male a ţesuturilor şi organelor;

 bucatele trebuie să fie uşor asimilabile, să 
aibă o anumită temperatură, în funcție de 
denumire;

 să contribuie la apariţia poftei de mâncare 
prin formă, gust, miros plăcut şi la apariţia 
senzaţiei de saţietate;

 bucatele trebuie să fie salubre;

 mesele trebuie servite conform unui re-
gim fiziologic;

 bucatele trebuie să corespundă vârstei și 
activităţii.

Sănătatea este bunul cel mai de preţ al omului 
şi păstrarea ei depinde esenţial de stilul nos-
tru de viaţă, de felul în care ştim să o îngrijim. 
Grija pentru sănătate reprezintă un compar-
timent ce trebuie educat încă din copilărie şi 
dezvoltat de-a lungul întregii vieţi.
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beNeFICIIle CAlCIuluI peNTRu oRgANIsM

Lilia PLĂMĂDEALĂ, 
medic igienist în 
Direcția
Promovarea 
sănătății a ANSP

De ce avem nevoie de calciu?
Corpul uman, după cum se știe, conține ma-
joritatea mineralelor din tabelul periodic al lui 
Mendeleev. Unul dintre acestea, foarte impor-
tant, este calciul (al 20-lea element cu denu-
mirea Ca), care constituie cca 2% din greuta-
tea corporală a unei persoane sau aproximativ 
1-2 kg din greutatea unui adult, plasându-l pe 
locul cinci în clasamentul oligoelementelor 
din corpul uman.

Din cantitatea totală de calciu, prezentă în or-
ganism, 99% se regăsesc în oase, iar cca 1% 
circulă prin sistemul vascular, alimentând di-
ferite organe și sisteme. De calciu are nevoie 
nu doar țesutul osos. Membranele celulare 
conțin canale de calciu pentru transportarea 
nutrimentelor în interiorul celulei. Datorită Ca, 
celulele sunt hrănite, iar mecanismele de îm-
bătrânire și de moarte a acestora sunt regle-
mentate. Calciul stă la baza oaselor și a dinților, 
constituie o parte a unghiilor și a părului, iar 
datorită lui componentele enumerate se dis-

ting printr-o rezistență și strălucire deosebită. 
Nu în zădar acest micronutriment a fost nu-
mit frumusețe minerală. Calciul este implicat 
în reglarea funcției contractile a musculaturii, 
inclusiv a mușchiului inimii. Este conducătorul 
impulsurilor nervoase, alimentând în același 
timp țesuturile sistemului nervos.

Calciul din sânge menține în limite norma-
le presiunea arterială, funcția de coagulare 
a sângelui, nivelul colesterolului, reglează 
funcția secretorie a diferitor glande ce produc 
hormoni specifici. Datorită calciului, mediul 
intern al organismului (homeostaza) rămâne 
intact.

Este simplu de imaginat cât de periculoasă 
poate fi lipsa de calciu în organism, dacă e în 
măsură să afecteze toată capacitatea lui de lu-
cru.

Cauzele insuficienței de calciu
Deficitul de calciu apare dacă o persoană 
primește în mod regulat o cantitate mai mică 
decât rata necesară zilnică. Există însă situații 
în care persoane de aceeași vârstă (de exem-
plu, soț și soție sau copii gemeni) mănâncă 
aceeași hrană, primesc aceeași cantitate de 
calciu, dar organismul lor are niveluri diferite 
de acest mineral. 

Ce poate afecta conținutul de calciu din 
corpul uman?

 Alimentele care nu au nicio valoare nutriti-
vă, modificate genetic, și înlocuitorii sinte-
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tici ai produselor naturale, care pot afecta 
negativ procesele metabolice din orga-
nism.
 Dieta strictă pentru corectarea figurii (si-

luetei), care nu doar limitează aportul de 
calciu în organism, ci contribuie la spălarea 
mineralelor deja existente.
 Unele diete medicale cu limitarea produse-

lor cu un conținut sporit de calciu (lactate, 
carne, ouă, ciocolată etc.).
 Lipsa de informații cu privire la conținutul 

de calciu din alimente și nevoile organis-
mului în acest oligoelement. Ignorarea 
acestor informații duce la faptul că mulți 
oameni, chiar consumând produse natura-
le, nu pot acoperi nevoia zilnică de calciu.
 Lipsa de informații despre condițiile în care 

calciul se absoarbe în organism într-o mă-
sură mai mare. Acest element capricios nu 
e întotdeauna ușor absorbit în intestine și 
de celule. Anumite alimente (de exemplu, 
cafeaua, alcoolul) și medicamente pot inhi-
ba absorbția calciului.
 Lipsa în organism a vitaminei D, care con-

tribuie la o asimilare mai completă a Ca.
 Mineralizarea insuficientă a apei potabile.
 Intoleranța la lactoză, în legătură cu care o 

persoană nu poate folosi lapte și alte pro-
duse ce conțin lactoză, produsele lactate 
fiind, de fapt, sursa principală de calciu.
 Perioada climacterică (insuficiența de es-

trogen).
 Prezența în organism a unui număr mare 

de microelemente ce stimulează elimina-
rea calciului. Aceste oligoelemente includ 
așa metale ca plumbul, fierul, cobaltul, zin-
cul, precum și fosforul, magneziul, potasiul 
și sodiul.
 Administrarea unor medicamente care pot 

lega și elimina calciul din organism. Aceste 
medicamente includ hormoni si anticon-
vulsivante, laxative și diuretice, tranchili-
zante, antacide (preparate antiacide), anti-
biotice (tetraciclină).

Simptomele carenței de calciu
Simptomele deficitului de calciu din organism 
sunt foarte diverse, iar printre primele semne 
și simptome alarmante se numără:

 Deteriorarea stării părului și căderea lui 
prematură.
 Deteriorarea prematură a dinților, recurența 

frecventă a cariilor, procesele inflamatorii 
în zona gingiei.
 Creșterea fragilității și delaminării plăcii un-

ghiale.
 Sindromul convulsivant.
 Dezvoltarea osteoporozei în adolescență și 

la o vârstă fragedă.
 Fracturile frecvente ale oaselor.
 Performanța scăzută din cauza oboselii ra-

pide și a slăbiciunii constante.
 Tulburările somnului.
 Manifestările de labilitate emoțională

(schimbări de dispoziție, iritabilitate și fu-
rie, reacție acută inadecvată la critică).
 Sensibilitatea ridicată la stres, care nu a fost 

observată anterior.
 Problemele cu mușchii și articulațiile, inclu-

siv durerile musculare (mialgiile), creșterea 
incidenței de crampe în mușchii gambelor, 
mâinilor (mai ales sub influența unei răceli).
 Tendința către sângerare ca urmare a scă-

derii timpului de coagulare a sângelui din 
cauza lipsei de calciu. Se poate manifesta 
sub forma sângerărilor nazale frecvente, 
sângerării gingiilor, a menstruației prelun-
gite. Uneori, pe corp pot apărea vânătăi 
care nu sunt asociate cu o traumă.
 Scăderea generală a imunității organismu-

lui, cu exacerbări frecvente ale infecțiilor 
cronice.

Complicații şi consecințe
Calciul nu este doar un material de construcție 
pentru dinți și oase, ci și o componen-
tă funcțională a multor procese din corpul 
uman. Deficitul cronic de calciu, atât în copi-
lărie, cât și în adolescență, poate afecta foar-
te mult organele și sistemele organismului 
uman cu dezvoltarea bolilor nervoase. Printre 
acestea se numără și  labilitatea emoțională. 
Consecințele hipocalcemiei pot surveni prin 
sindromul asteno-neurotic, dezvoltarea ence-
falopatiei, insuficienței cerebeloase, psihozei, 
polineuropatiei, demenței senile etc.

Pentru un copil, lipsa prelungită de Ca este 
însoțită de schimbări negative și în lentilele 
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ochiului, ceea ce va duce ulterior la dezvolta-
rea unor cataracte timpurii. În plus, acești co-
pii au un risc crescut de a dezvolta la vârsta 
adultă scleroză multiplă. Tulburările de coa-
gulare a sângelui, cauzate de deficiența de Ca, 
pot provoca pierderi mari de sânge în diferite 
traumatisme, care, în unele cazuri, pot duce la 
deces.

Diagnosticul deficitului de calciu şi trata-
mentul 
Deoarece simptomatologia afecțiunii este ne-
specifică, doar medicul specialist poate deter-
mina cauza apariției simptomelor și a relației 
lor cu lipsa de calciu din organism. Înainte de 
a se stabili diagnosticul, este necesar să fie 
efectuate un șir de examinări.

Accentul se pune pe studiul anamnezei și 
plângerilor pacientului, determinarea nivelu-
lui real de calciu în organism prin investigații 
de laborator. Un test de sânge este obligato-
riu. Norma conținutului de Ca în plasma san-
guină este în intervalul 2,15-2,5 mmoli pe litru.

Tratamentul afecțiunii depinde de gravitatea 
procesului. Este logic să ajustăm, în primul 
rând, dieta, deoarece calciul este un oligoele-
ment răspândit și se găsește în multe alimen-
te. În plus, există diferite complexe vitamino-
minerale capabile să asigure necesarul zilnic 
nu numai de calciu, ci și de alte substanțe im-
portante. La dorință, pot fi procurate și une-
le preparate specializate pe bază de calciu ce 
conțin vitamina D3, care ajută la asimilarea lui.

Desigur, preparatele vizate vor fi administrate 
doar la indicația medicului specialist!

Calciul din jurul nostru
Lipsa acestui mineral în organism este inex-
plicabilă, dacă ținem cont de faptul că multe 
alimente, cunoscute încă din copilărie, conțin 
cantități suficiente de calciu. De exemplu, 
laptele, care este cea mai importantă sursă 
de calciu și de vitamine pentru un copil. De 
asemenea, produsele din lapte acru (în spe-
cial brânza de vaci), produsele de mare, ule-
iurile vegetale, fulgii de ovăz, legumele cu 
frunze verzi (pătrunjel, mărar etc.), combinate 
cu uleiul de ficat de cod sau, pur și simplu, cu 

uleiul de pește, ca sursă de vitamina D, sunt 
foarte utile, deoarece ajută la asimilarea cal-
ciului absorbit în organism din alte alimente. 
Există legume cu o concentrație foarte mare 
a acestui mineral. De pildă, un pahar de 250 
de mililitri de lapte conține aproximativ 300 
mg de calciu, pe când 200 de grame de varză 
verde furnizează 357 mg de calciu. Spanacul 
este și el foarte bogat în calciu – 100 de grame 
de spanac congelat conțin 291 mg de calciu, 
la fel ca sardinele conservate (cu oase). Lidere 
în conținutul de calciu sunt brânzeturile tari, 
fabricate din lapte natural, carnea și ficatul 
de pește marin (în special codul). O cantitate 
suficientă de calciu se găsește în leguminoa-
se (fasole, mazăre, soia) și în diferite tipuri de 
nuci, toate fiind produse disponibile, capabile 
să varieze dieta atât pentru copii, cât și pentru 
adulți.

Doza zilnică de calciu recomandată diferă în 
funcție de sex și vârstă:
ü Bebelușii de 0-6 luni – 210 mg alăptat și 

350 mg hrănit artificial;
ü Bebelușii de 7-12 luni – 270 mg;
ü Copiii între 1 și 3 ani – 500 mg;
ü Copiii între 4 și 8 ani – 700 mg;
ü Copiii între 9 și 11 ani – 1000 mg;
ü Adolescenții între 12 și 18 ani – 1300 mg;
ü  Femeile însărcinate și cele care alăptează 

– 1300 mg;
ü Femeile între 19 și 50 de ani – 1000 mg;
ü  Femeile peste 50 de ani – 1300 mg;
ü  Bărbații între 19 și 70 de ani – 1000 mg;
ü Bărbații peste 70 de ani – 1300 mg.

Prevenirea deficitului de calciu
Folosind alimente bogate în calciu, nu uitați 
că absorbția mineralelor este destul de scă-
zută (30-50%). În așa mod, pentru a avea un 
aport adecvat de Ca este necesară nu doar o 
alimentație corectă, ci și limitarea consumului 
de cafea, excluderea fumatului ci și băuturilor 
carbogazoase, ele fiind cele care provoacă eli-
minarea calciului din organism. Același lucru 
se poate spune despre dietele stricte, care nu 
oferă o nutriție adecvată, supunând organis-
mul la o deficiență serioasă de vitamine și oli-
goelemente.
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Maria-Victoria RACU,                                                                                             
medic igienist în 
Direcția Promovarea                                                                  
sănătății a ANSP

Ce este zahărul?
Conform provenienței sale, zahărul este defi-
nit drept o substanță cristalină dulce, obținută 
din diferite plante, în special din sfeclă de za-
hăr și trestie de zahăr. Acesta este alcătuit 
aproape în totalitate din zaharoză și este uti-
lizat în calitate de îndulcitor în alimente și bă-
uturi.

Sunt identici zahărul cristalin, cel din fruc-
te şi mierea de albine? 
Zahărul cristalin este denumirea dată gluci-
dului zaharoză, alcătuit din două particule 
simple – glucoză (50%) și fructoză (50%), pe 
când mierea de albine – din fructoză (40%), 
glucoză (30%) și apă, polen, minerale și vita-
mine (30%). Fructele conțin 20-65% de fruc-
toză, atașată de fibrele alimentare. Ele mai au 
în compoziție apă, antioxidanți, vitamine, mi-
nerale și fitonutrimente, capabile să lupte cu 
bolile cronice.

zAhăRul – duşMANul oMuluI ModeRN

Compoziția acestor trei tipuri de zaharuri de-
termină și efectele pe care le au asupra orga-
nismului:

1. Zahărul este un glucid alcătuit din două 
molecule simple, care se absorb rapid în 
intestin și cauzează hiperglicemie (majo-
rarea zahărului din sânge). Drept răspuns, 
pancreasul elimină brusc insulină – hor-
monul responsabil de micșorarea zahăru-
lui din sânge, după care expediază zahărul 
din sânge în celule, ficat, mușchi, surplu-
sul fiind transformat în grăsime. În timpul 
acestui proces, în organism nu arde niciun 
gram de grăsime, pentru că zahărul și insu-
lina, având valori înalte în sânge, ne împie-
dică să slăbim. Mai mult, după ce insulina 
și-a îndeplinit misiunea, zahărul din sânge 
scade brusc și vine pofta de mâncare. Iată 
cum se explică senzația permanentă de 
foame, care apare în urma consumului de 
dulciuri sau al produselor de patiserie.

2. Mierea de albine, deși este bogată în glu-
cide, nu provoacă o hiperglicemie atât 
de pronunțată ca zahărul. Aceasta se da-
torează celor 30% de apă și polen pe care 
le conține. Mierea este o alternativă mai 
sănătoasă, dar nu trebuie să devină una 
abuzivă, în special în cazul diabeticilor.

3. Fructele, datorită fructozei atașate de fi-
brele alimentare, determină o creștere și 
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o scădere treptată a zahărului din sânge. 
Drept urmare, are loc o eliminare trepta-
tă de energie, lipsește senzația de foame, 
care apare, de obicei, în scurt timp după 
consum.

Este zahărul brun o alternativă sănătoasă 
pentru cel alb?
Zahărul brun este zahăr nerafinat, din care nu 
s-a eliminat melasa, un tip de sirop ce derivă 
din zahăr. Melasa conține o anumită cantitate 
de calciu, fier și potasiu, aceasta este însă atât 
de nesemnificativă, încât nu aduce beneficii 
sănătății. În plus, valoarea calorică în ambele 
tipuri de zahăr nu diferă prea mult, respectiv, 
și daunele sunt identice. 

Există, uneori, riscul colorării zahărului alb cu 
diferiți coloranți artificiali, precum caramelul 
amoniacal. În acest caz, la daunele zahărului 
alb se adaugă și cele ale colorantului artificial.

Care sunt daunele zahărului cristalin?
Consumul de zahăr a fost mediatizat pe larg 
în ultimii zece ani, fiind declarat un dușman al 
omului modern. Iată câteva din argumentele 
ce au stat la baza acestor declarații:
1. Zahărul contribuie la acumularea kilo-

gramelor în plus. Excesul de zahăr din or-
ganism nu doar se transformă în grăsimi și 
inhibă procesele de slăbire, ci provoacă și 
rezistență la leptină – hormonul sațietății. 
Astfel, corpul nu percepe când este sătul 
și are tentația de a consuma mai multe ali-
mente decât îi sunt necesare.

2. Majorează riscul bolilor cardiovascu-
lare. Alături de obezitatea pe care o pro-
voacă, zahărul contribuie la accentuarea 
proceselor inflamatorii din corp și la ma-
jorarea trigliceridelor din sânge. Toți trei 
sunt factori de risc pentru apariția bolilor 
cardiovasculare. 

3. Măreşte riscul apariției diabetului za-
harat. Zahărul consumat în cantități mari 
un timp îndelungat poate cauza sindro-

mul de rezistență la insulină. În acest caz, 
zahărul din sânge nu poate pătrunde în 
celulele organismului pentru că acestea 
devin rezistente la insulină – cheița ce des-
chide accesul pentru zahăr în celule. Ca ur-
mare, zahărul din sânge are valori înalte și 
mărește cu mult riscul apariției diabetului 
zaharat.

4. Măreşte riscul apariției bolilor cance-
roase. Obezitatea, procesele inflamatorii 
cronice din organism și rezistența la insuli-
nă – toate consecințele consumului exce-
siv de zahăr majorează semnificativ riscul 
dezvoltării proceselor cancerigene. 

5. Alte efecte. Accelerează procesele de îm-
bătrânire, în special ale pielii, poate cauza 
maladia ficatului gras, influențează nega-
tiv sănătatea dentară și poate accelera de-
gradarea cognitivă. 

Cât zahăr poate fi consumat zilnic?
Conform Organizației Mondiale a Sănătății, 
doza zilnică de zahăr adăugat este de 25 g (5 
lingurițe) – atât pentru adulți, cât și pentru co-
pii.

Important de reținut! Zahăr este nu doar cel 
pe care îl adăugăm în alimente și băuturi, ci și 
cel ascuns în alimentele ambalate. Produsele 
de patiserie și cofetărie, iaurturile și deserturi-
le din lapte, terciurile de preparare rapidă sunt 
exemple firești. Însă zahărul poate fi depistat 
și în produse mai neașteptate, precum legu-
mele marinate, conservele din legume, sosu-
rile, ketchup-ul sau pâinea.

Fiți atenți la eticheta de pe alimente și la de-
numirile, precum: miere artificială, melasă, 
dextroză, zaharină, sirop de glucoză-fructoză. 
Ele semnifică același zahăr adăugat. Raportați 
cantitatea de glucide notată pe etichetă la 
porția pe care o veți consuma și faceți calcu-
lele necesare. Nu uitați de cantitatea zilnică 
recomandată.
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Candidoza orală (orofaringiană) este o infec-
ţie determinată de anumite micete (ciuperci – 
n.r.), care se dezvoltă la nivelul cavităţii bucale, 
limbii şi gâtului. Boala poate afecta pe oricine 
și la orice vârstă, dar se întâlneşte mai frecvent 
la nou-născuţi, sugari şi bătrâni. 

Cauzele şi factorii de risc ai candidozei 
orale
Micetele din genul Candida viețuiesc, în 
cantități mici, în diferite părţi ale corpului 
uman, inclusiv în sistemul digestiv, pe piele şi 
în gură, fără să cauzeze probleme persoanelor 
sănătoase. 

Dacă sistemul imunitar funcționează corect, 
bacteriile benefice din organism țin sub con-
trol numărul micetelor, dacă însă sistemul 
imunitar este compromis, numărul acestora 
creşte considerabil, determinând patologia.

CANdIdozA oRAlă – o INFeCțIe 
Ce poATe FI evITATă

Candidoza orală este determinată cel mai 
frecvent de Candida albicans, dar poate fi pro-
vocată și de alte specii, precum Candida para-
psilosis, Candida krusei, Candida tropicalis sau 
Candida glabrata.

Principalii factori ce favorizează dezvoltarea 
candidozei orale sunt:

· igiena orală precară, mai ales în cazul per-
soanelor cu proteze dentare;

· folosirea antibioticelor;
· utilizarea în exces a apei de gură antibac-

teriene;
· terapia cu steroizi, chimioterapia sau radio-

terapia;
· sistemul imunitar slăbit (persoanele în vâr-

stă şi copiii în primele luni de viaţă); 
· unele boli (de exemplu, HIV/SIDA, cance-

rul etc.);
· diabetul zaharat (concentraţia mare de 

glucoză din sânge este un factor favori-
zant pentru dezvoltarea micetelor);

· modificările hormonale (sarcină, consum 
de contraceptive orale sau alte preparate 
hormonale);

· fumatul.

Mecanismul fiziopatogenic
Majoritatea cazurilor de candidoză orală sunt 
forme uşoare şi se pot trata prin aplicarea lo-
cală a unor soluţii antimicotice. Formele foar-
te uşoare se pot vindeca şi fără tratament me-

Ion CATERINICI,
student în anul  
V la Facultatea  
Stomatologie a USMF  
Nicolae Testemiţanu 
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dicamentos. Pentru cele severe tratamentul 
antimicotic local este de maximum 14 zile. 
În unele cazuri însă candidoza poate persista 
timp de câteva săptămâni chiar şi sub trata-
ment antimicotic.

Dacă infecţia nu este tratată sau nu se remite 
spontan, există riscul ca aceasta să afecteze şi 
alte organe: se poate extinde la nivelul esofa-
gului, vaginului sau pielii. La sugari poate să 
apară eritemul fesier, determinat de prezenţa 
micetelor în scaun.

Simptomele candidozei orale
Această patologie debutează cu senzaţii de 
arsură la nivelul cavităţii orale şi gâtului, ulteri-
or dezvoltându-se leziuni cremoase de culoa-
re albă, ușor proeminente. De obicei, leziunile 
apar pe limbă sau pe mucoasa obrajilor, dar 
uneori şi pe palatul dur, gingii, amigdale sau 
faringe. Ţesutul din jurul acestor leziuni este 
dureros, iar în timpul periajului poate sânge-
ra. Unele persoane, pe lângă senzația neplă-
cută din gură, pot pierde gustul alimentelor. 
Cu timpul, vor fi afectate funcțiile gingiei şi 
danturii, se pot declanşa şi alte afecţiuni ne-
plăcute, precum paradontopatiile sau cariile.

Diagnosticul
Diagnosticul candidozei orale se pune după 
examinarea gurii şi a limbii. În unele cazuri, 
pentru confirmarea lui medicul poate preleva 
probe. Acestea implică răzuirea depozitelor 
albe pentru testarea prezenței micetelor din 
genul Candida şi efectuarea fungigramei (tes-
tarea sensibilităţii la antimicotice).

Atenție! Dacă deja suferiți de candidoză 
bucală şi administrați un tratament pre-
scris de medic, însă concomitent:

· apar semne de extindere a infecţiei, pre-
cum depozitele albicioase la nivelul pielii 
sau în jurul gurii;

· simptomele se agravează sau persistă 
după 7 zile de la iniţierea tratamentului;

· apar semne de candidoză vaginală, se 
va apela de urgență la medic, pentru a 
prescrie un tratament mai eficient.

Tratamentul
În timp ce copiii și adulții sănătoși se tratează 
relativ ușor de această afecţiune, persoanele 
cu sistem imunitar precar manifestă simpto-
me de boală mult mai severe și mai dificil de 
vindecat. De reținut că preparatele antimicoti-
ce sunt eliberate numai de medic.

Tratamentele candidozei orale sunt, de regu-
lă, personalizate, bazate pe vârsta pacientului 
şi pe cauzele apariţiei bolii. Deoarece infecţia 
cu Candida poate sugera și alte probleme de 
sănătate, stomatologul va propune pacientu-
lui un consult medical mai detaliat.

Medicina naturistă propune pentru tratamen-
tul candidozei orale o combinaţie din trei ex-
tracte gemoterapice, care se administrează în 
puţină apă şi se ţin un minut în gură, înainte 
de a fi înghiţite.

Extractul din mlădiţe de lemn câinesc - Ligus-
trum vulgare – are un efect astringent şi cica-
trizant asupra mucoasei bucale. Se adminis-
trează 2 ml în puţină apă, dimineaţa.

Extractul din mlădiţe de cimișir – Buxus semper-
virens – are o acţiune antiinflamatoare impor-
tantă, în special la nivelul mucoaselor. În ace-
laşi timp, are abilitatea de a vindeca tendinţa 
spre fibrohialinoză tisulară, care apare în afec-
ţiunile cronice. Se administrează 2 ml în puţi-
nă apă, la prânz.

Extractul din mlădiţe de mur – Rubus fructicosus 
– este un remediu important antiîmbătrânire 
tisulară, cu efect antiinflamator şi cicatrizant. 
Se administrează 2 ml în apă, seara.

Știați că şi usturoiul vindecă de candidoză?
Cunoscut pentru virtuţile sale terapeutice, us-
turoiul este un excelent antifungic şi antisep-
tic, eficient în special pentru tratarea candido-
zelor.

Dacă aveți o infecţie cu Candida, o lună de 
cură cu usturoi vă ajută să scăpați de această 
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neplăcere. În acelaşi timp, împreună cu cea-
pa şi cu prazul, usturoiul stimulează sistemul 
imunitar, deci nu ezitați să le includeți în me-
niul dumneavoastră zilnic.

Cum prevenim candidoza orală
Pentru a reduce riscul apariției candidozei 
orale, încercați următoarele:
· Urmați o dietă hrănitoare și practicați un 

stil de viață sănătos pentru a sprijini 
funcționarea normală a sistemului imuni-
tar;

· Limitaţi cantităţile de zahăr şi drojdie con-
sumate, și anume alimentele, precum pâi-
nea, berea şi vinul, care încurajează dezvol-
tarea candidozei;

· Nu uitați de o igienă orală bună prin spăla-
rea dinților de două ori pe zi, vizitați stoma-
tologul în mod regulat;

· Dacă purtați proteze, îndepărtați-le înainte 
de culcare, curățați-le zilnic și asigurați-vă 
că se potrivesc corect;

· Evitaţi folosirea în exces a sprayurilor de 
gură – aceste produse pot distruge echili-
brul microorganismelor din cavitatea orală;

· Dacă aveți diabet, luați măsuri pentru a vă 
gestiona nivelul glicemiei.

Rețineți! Sănătatea orală are influențe im-
portante asupra sănătății generale.

SFATURI SĂNĂTOASE

Cu regularitate, de cel puţin două ori pe zi, 
timp de două minute, după micul dejun şi 
înainte de culcare, periați dinții și folosiţi zilnic 
aţa dentară.

Îndepărtați plăcile bacteriene şi resturile 
alimentare cu periuţe cu peri moi şi capul mic.

Din varietatea de paste de dinţi multe sunt 
speciale – pentru anumite afecţiuni. Alegeți 
numai pasta de dinţi recomandată de 
medicul specialist. Folosiți produse de igienă 

dentară cu fluor (pastă de dinţi şi apă de gură 
fluorurate).

Aplicați periajul pe fiecare zonă, folosind 
mişcări scurte, uşoare, cu mare atenţie la 
joncţiunea dentogingivală: periaţi suprafeţele 
exterioare ale dinţilor de sus, apoi ale dinţilor 
de jos; periaţi suprafeţele interioare ale 
dinţilor de sus, apoi ale dinţilor de jos; periaţi 
suprafeţele ocluzale; pentru împrospătarea 
respiraţiei, periaţi şi limba.

AplICAțI CoReCT IgIeNA oRAlă

Înclinaţi periuţa la 45° faţă 
de linia gingiei și executaţi 
mișcări dinspre gingie spre 

marginea dinţilor.

Periaţi ușor suprafaţa 
exterioară, interioară și 

ocluzală a fiecărui dinte cu 
mișcări înainte și înapoi.

Periaţi ușor limba pentru 
împrospătarea respiraţiei 

și pentru îndepărtarea 
bacteriilor.
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În urma variațiilor antigenice minore și majore 
ale virusurilor gripale, care conduc la evoluția 
diferitor epidemii sau chiar pandemii soldate 
cu o rată înaltă de morbiditate și mortalitate, 
tema gripei este mereu actuală.

Evoluția procesului epidemic prin gripă de-
pinde, în mare măsură, de tipul virusului gri-
pal: A, B sau C.

Virusul gripal A este unul dintre cele mai cu-
noscute și mai înfricoșătoare virusuri gripale. 
De-a lungul istoriei omenirii, el a declanșat 
cele mai serioase epidemii și pandemii, cu o 
rată extrem de înaltă de spitalizări și decese. 
Acest virus se clasifică în subtipuri și este uni-
cul care poate avea modificări de tip Shift ale 
structurii antigenice. 

gRIpA şI IRvA. AspeCTe epIdeMIologICe 
şI pRoFIlAxIe

Mutațiile de tip Shift reprezintă o formă mult 
mai brutală de schimbări ale virusului gripal A. 
Acestea conduc la apariţia unui nou virus gri-
pal, cu o nouă combinație a proteinelor mem-
branei hemaglutinina (HA) și neuraminidaza 
(NA), care până atunci nu s-a manifestat de 
mai multă vreme sau chiar niciodată în mediul 
populației umane. 

Dacă noul virus s-a răspândit în mediul 
populației, majoritatea oamenilor neavând la 
el protecţie imună sau având una nesemni-
ficativă, se poate ajunge la declanșarea unei 
pandemii.

Drept exemplu poate servi pandemia din 
anii 2009-2010, provocată de virusul gripal 
A(H1N1), numit și Gripa porcină. Virusul gripal 
A(H5N1) se face vinovat de pandemia din anii 
1997-2003, numită Gripa aviară. O altă pande-
mie – Gripa Hong Kong – a fost declanșată de 
virusul gripal A(H3N2).

Virusul gripal B a cedat mereu în fața virusu-
lui gripal A după gradul de virulență, contagi-
ozitate și semnificație epidemică.

Acest virus nu cauzează pandemii, însă este 
un agent patogen al proceselor epidemice 
moderate, soldate uneori cu spitalizări și ca-
zuri de deces.

Alina DRUC,
medic epidemiolog
în Secția Supravegherea 
epidemiologică 
a gripei şi infecțiilor  
respiratorii virale  
acute a ANSP
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O altă particularitate a virusului gripal B este 
faptul că acesta nu se clasifică în subtipuri, ci 
se împarte în linii. În prezent, virusurile gri-
pale de tip B aparțin liniilor B/Yamagata sau 
B/Victoria.

Virusul gripal C, spre deosebire de virusuri-
le gripale A și B, cauzează infecții respiratorii 
ușoare, similare răcelilor banale, însă la copiii 
mici poate evolua destul de grav.

Pentru virusul gripal C este caracteristică o 
stabilitate majoră a proprietăților antigenice 
și biologice, comparativ cu virusurile A și B.

De obicei, el nu cauzează epidemii, poate 
doar să însoțească epidemiile de gripă A și B și 
nu are impact sever asupra sănătății publice.

Infecțiile respiratorii virale acute (IRVA) re-
prezintă un grup de maladii infecțioase poli-
etiologice ce afectează preponderent căile 
respiratorii ale persoanelor de diferite vârste.

IRVA nongripale sunt cauzate de o mulțime 
de virusuri, cum ar fi: rinovirusul, adenoviru-

sul, virusurile paragripale de tip 1, 2, 3 și 4, co-
ronavirusul, bocavirusul, virusul sincițial respi-
rator, metapneumovirusul.

Virusurile enumerate nu au capacitatea de a 
provoca epidemii sau pandemii. Ca în cazul 
virusului gripal C, ele pot doar să însoțească 
aceste procese epidemice.

În Republica Moldova, situația epidemiolo-
gică prin gripă și infecții respiratorii virale 
acute este ținută sub control permanent, iar 
circulația virusurilor gripale se monitorizează 
din săptămâna 40 (începutul lunii octombrie) 
până în săptămâna 20 a următorului an (mij-
locul lunii mai).

Conform datelor Laboratorului virusologic al 
Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, 
pe teritoriul Republicii Moldova circulă viru-
surile gripale de tip A(H1N1)pdm09, A(H3N2), 
B/Yamagata-Linie și B/Victoria-Linie și toate vi-
rusurile nongripale enumerate anterior.

Necesitatea cunoașterii tipurilor de virusuri 
gripale circulante în țară nu este doar pentru 
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a depista apariția unui nou tip de virus gripal, 
ci și pentru a decide compoziția vaccinului an-
tigripal pentru următorul sezon.

Anual, în luna februarie, Organizația Mondială 
a Sănătății (OMS) decide care tulpini de virus 
gripal ar trebui să conțină vaccinul din urmă-
torul sezon pentru emisfera nordică. De obi-
cei, acesta este un vaccin trivalent ce conține 
două virusuri A și un virus B. Decizia se bazea-
ză pe cele mai bune dovezi cu privire la virusu-
rile care vor circula.

În ultimii ani, au fost comercializate vaccinuri 
antigripale quadrivalente – ele protejează îm-
potriva a două virusuri A și a două linii ale vi-
rusului B.

În Republica Moldova, anual, în perioada pre-
epidemică se efectuează vaccinarea antigri-
pală a contingentelor profesionale și cu risc 
sporit de îmbolnăvire, cu utilizarea vaccinului 
antigripal precalificat de OMS.

Utilizarea vaccinului contribuie la micșorarea 
numărului de persoane bolnave de gripă și di-
minuează severitatea evoluției bolii.

Infecțiile respiratorii virale acute nongripale 
nu pot fi prevenite prin profilaxie specifică. 
Din această cauză, o importanță primordială 
în prevenirea lor revine măsurilor de 
profilaxie nespecifică.

Măsurile de profilaxie nespecifică ale 
gripei și infecțiilor respiratorii virale 
acute sunt:
ü Spălatul frecvent pe mâini cu apă 

și săpun (dacă acestea nu sunt 
disponibile, se utilizează o soluție 
de mâini pe bază de alcool);

ü Acoperirea nasului și gurii cu un 
șervețel sau cu brațul atunci când 
tușiți sau strănutați;

ü Neatingerea ochilor, nasului sau 
gurii după contactul cu diverse 
obiecte, mai ales în spațiile publi-

ce sau în mijloacele de transport în co-
mun;

ü Evitarea spațiilor închise și aglomerațiilor;
ü Păstrarea distanței față de persoanele 

bolnave;
ü Solicitarea asistenței medicale la apariția 

primelor simptome de boală;
ü Evitarea administrării autotratamentului;
ü Izolarea persoanei bolnave de restul fa-

miliei într-o cameră corespunzătoare din 
punct de vedere igienic (luminoasă, aeri-
sită, suficient de încălzită (24-26°C)) și uti-
lizarea măștilor individuale de protecție;

ü Asigurarea locului de muncă cu șervețele, 
săpun, prosoape de hârtie, gel de mâini 
pe bază de alcool și șervețele de unică 
folosință;

ü Adoptarea și menținerea unei alimentații 
raționale și corecte (fructe, legume, pro-
teine etc.), inclusiv hidratarea organis-
mului prin consumul optim de lichide 
(apă, ceai, suc, supe);

ü Protejarea organismului de hipotermie 
prin folosirea corespunzătoare sezonului 
rece a hainelor și încălțămintei, evitarea 
oboselii excesive și a stresului.

Prin respectarea strictă a sfaturilor menționate 
putem contribui esențial la reducerea riscului 
de îmbolnăvire prin gripă sau infecții respira-
torii acute virale nongripale.
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deClINul deMogRAFIC Al RepublICII 
pRIN pRIsMA RAIoNuluI doNduşeNI  

În ultimele decenii în republică se înregis-
trează un declin demografic îngrijorător, de-
terminat de degradarea structurii dinamicii 
populaţiei, precum natalitatea, mortalitatea şi 
migraţia externă. 

Republica Moldova se înscrie în topul a trei țări 
din lume care, potrivit ONU, se confruntă cu o 
scădere alarmantă a numărului populației. Pe 
primul loc se situează Bulgaria, cu o populaţie 
care va scădea până în anul 2050 cu 23%, pe 
locul doi – Lituania, cu o scădere de 22%, iar 
pe locul trei – Republica Moldova, cu o scăde-
re de 19%. Tomas Sobotka, cercetător princi-
pal la Centrul Wittgenstein  pentru demografie 
și capital uman global din Viena, a menționat: 
Multe țări post-comuniste din Europa Centrală 
și de Est se îndreaptă spre un declin demografic 
major. 

Raionul Dondușeni este unul dintre raioanele 
reprezentative ale nordului republicii, care a 
fost selectat pentru analiza problemelor de-
mografice cu care se confruntă. Demografia 
este știința care studiază mărimea, distribuția 
și caracteristicile populației umane, precum și 
legile care le guvernează. De asemenea, ea stu-
diază factorii ce influențează numărul, struc-
tura, densitatea/statica populației, mișcarea 
naturală, mișcarea migratoare a populației/
dinamica populației și sporul demografic.

Piramida populației ne permite să urmă-
rim evoluția tabloului demografic prin pris-
ma schimbărilor anuale ale natalității și 
mortalității, dictate de impactul demografic, 
altor fenomene, precum şi a cauzelor indirec-
te, cum ar fi schimbarea stilului de viață (ține 
de nupțialitate, fertilitate etc.) 

Analiza piramidei populației din raionul 
Dondușeni arată clar că baza ei, constituită 
din copii cu vârsta până la 18 ani, are doar 8%, 
în timp ce vârful, în care se situează populația 
trecută de 85 de ani, are 21% – femei și 13% – 
bărbați. Prin urmare, populația aptă de muncă 
însumează doar 11%, fapt ce dovedește îmbă-
trânirea ei, accentuând, totodată, natalitatea 
scăzută.

Daniela CIOBANU,
studentă în anul IV la 
Facultatea Medicină 
preventivă a USMF  
Nicolae Testemițanu  
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Natalitatea reflectă declinul populației, care 
poate duce la pierderea potențialului demo-
grafic intern, adică la o criză demografică de 
proporții, ieșirea din ea devenind tot mai di-
ficilă.

În anul 2017 în țară s-au înregistrat 34,1 mii de 
născuţi-vii, cifra fiind în descreştere cu 8,9% 
faţă de anul 2016. Rata natalităţii a constituit 
9,6 născuţi-vii la 1000 de locuitori. În raionul 
Dondușeni, în același an, rata înregistrată a 
fost de 9,5 născuţi-vii la 1000 de locuitori. 

Următorul parametru demografic este îmbă-
trânirea populației, determinată de natalita-
tea joasă și de speranța de viață în continuă 
scădere. În comparație cu țările economic dez-
voltate, în care îmbătrânirea demografică se 
datorează creșterii semnificative a speranței 
de viață, în țara noastră acest fenomen este o 
consecință a scăderii natalității.

La 1 ianuarie 2018, în republică au fost înregis-
trate 629,6 mii de persoane în vârstă de 60 de 
ani şi mai mult, ceea ce constituie 17,7% din 
numărul total al populației stabile. Structura 
acestui contingent de vârstă arată că fiecare a 
treia persoană are 60-64 de ani, iar 13,2% din 
ele sunt persoane care au trecut de 80 de ani. 
În raionul Dondușeni populația vârstnică con-
stituie 24,4%, fiind o dovadă puțin îmbucură-
toare a fenomenului îmbătrânirii populației.

Pe lângă fenomenul îmbătrânirii, date statisti-
ce îngrijorătoare se remarcă și la capitolul mor-
talitate. Potrivit datelor statistice disponibile, 
în fiecare zi în Republica Moldova decedează 
102 persoane (Biroul Național de Statistică).

În anul 2016 rata mortalității a constituit 10,8 
decedaţi la 1000 de locuitori. Totodată, se 
menţine decalajul între rata mortalității gene-
rale în spațiul urban și în cel rural: 8,4 decedați 
la 1000 de locuitori în spațiul urban față de 12,6 
în mediul rural. În clasamentul mortalității, ra-
ionul Dondușeni ocupă primul loc, având cea 
mai înaltă rată – circa 16,4‰. Comparând rata 
mortalității cu cea a natalității, obținem spo-
rul natural, care a scăzut cu mult sub zero. Însă 
în raionul Dondușeni acesta a atins  o valoare 

critică – de minus 6,7‰. Sporul natural din 
alte raioane ale republicii cu același număr de 
populație stabilă este doar de minus 0,6‰, 
ceea ce denotă existența unui declin semnifi-
cativ în raionul Dondușeni

La capitolul migrație raionul menționat iarăși 
bate recordul, având cel mai mare număr re-
lativ de plecări – 10-14 persoane la 1000 de 
locuitori. 

Sondajele realizate de Centrul de Investigații 
Sociologice și Marketing CBS-AXA în 2018 ara-
tă că 58% dintre cetățenii Republicii Moldova 
au rude peste hotare, iar fiecare a patra familie 
cu copii are migranți, ponderea lor fiind dublă 
în mediul rural față de mediul urban. Din tota-
lul gospodăriilor cu copii, 23,7% sunt gospo-
dării cu migranți, ponderea celor din mediul 
rural fiind dublă față de mediul urban (68,7%, 
comparativ cu 31,3%). În funcție de numărul 
copiilor, gospodăriile cu migranți se reparti-
zează după cum urmează: 50,4%  – cu un co-
pil, 36,4% – cu doi copii și 13,2% – cu trei și 
mai mulți copii.

Există mai mulți factori ce influențează decli-
nul demografic al Republicii Moldova, în pri-
mul rând, natalitatea, care, fiind privită retros-
pectiv și prospectiv, are puține șanse de a se 
restabili până la nivelul optim necesar,  pentru 
că, în opinia a 70% din intervievați, o familie 
trebuie să aibă unu sau doi copii și nu mai 
mult. 

Declinul fertilității și natalității a fost dublat 
de bilanțul migratoriu negativ. Printre cau-
zele micșorării sporului natural în Republica 
Moldova, mai ales în raionul Dondușeni, pe 
primul loc se plasează salariul mic (73,8%), pe 
locul doi cariera (47,6%), iar pe locul trei - lipsa 
apartamentului separat de părinți (28,6%). 

În concluzie, în raionul Dondușeni se consta-
tă descreșterea sporului natural, a valorilor 
culturale prin micșorarea numărului de copii 
în familie și creșterea vârstei de căsătorie cu 
cinci-șapte ani, cu tendințe de a forma o fami-
lie după douăzeci și șase-douăzeci și opt de 
ani.
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Cu CâT MAI hIdRATAT, Cu ATâT MAI săNăTos!  

Apa este al doilea element ca importanță bi-
ologică pentru om după aer. Fără mâncare 
omul poate trăi 40-60 de zile, iar fără apă – 
doar câteva.

Insuficiența de apă duce la deshidratare, care 
comportă numeroase probleme de sănătate, 
începând cu oboseala, respirația urât mirosi-
toare, deficiențele de concentrare, senzația 
de foame, în special nevoia de a mânca ceva 
dulce. Un efect secundar al deshidratării este 
și pielea uscată. Deși pare un lucru simplu, cu 
timpul, deshidratarea aduce boli grave, iată 
de ce este foarte important să acordăm apor-
tului zilnic de apă o atenție sporită.

Majoritatea dintre noi se concentrează mai 
mult pe alimente decât pe lichide, îndeosebi 
pe apa potabilă. De regulă, optăm pentru li-
chide care ne satisfac gusturile: ceai, cafea, 
sucuri, chiar dacă ele, de cele mai multe ori, 
conțin cantități mari de zahăr. Deseori reali-
zăm că pe parcursul zilei nu am băut niciun 
pahar de apă, deși acest obicei aduce pagube 
sănătății și conduce la dezvoltarea diverselor 
stări de boală.

Dincolo de discuțiile despre necesitatea de a 
consuma zilnic 2 litri de apă, faţă de care cer-
cetătorii au păreri diferite, corpul nostru are 
nevoie de o cantitate de apă suficientă pentru 
buna funcționalitate a tuturor sistemelor de 
organe.

Apa este un constituent esențial al materiei vii, 
având un rol deosebit în desfășurarea procese-
lor vitale. Ea ajută la transportarea și absorbția 
substanțelor nutritive, servind drept solvent 
pentru numeroase minerale: Na, Ca, K, Mg etc. 
Este esențială pentru o digestie bună, menține 
funcția corectă a rinichilor. De asemenea, apa 
ajută la diluarea și eliminarea toxinelor, la 
menținerea temperaturii corpului, controlează 
echilibrul acido-bazic al organismului.

Este foarte important să consumăm apă sigu-
ră, care are următoarele calități:
 este limpede, fără miros, cu temperatură 

potrivită (12-16°C) pentru a putea fi con-
sumată cu plăcere;

 nu conține microbi (bacterii ale febrei tifo-
ide, febrei paratifoide, dizenteriei, holerei, 
virusului hepatitei A etc.);

 nu este nici dură, nici moale (o apă dură 
se recunoaște după lipsa spumei la spălat; 
fierberea lentă a cărnii și legumelor; de-
punerea tartrului pe suprafața interioară a 
vaselor de bucătărie, cazanelor, conducte-
lor);

 nu conține multe substanțe anorganice 
atât în suspensie, cât şi dizolvate. Deși nu 
sunt nocive, acestea oferă condiții favora-
bile pentru înmulțirea microbilor;

Tatiana POPOVICI,
medic igienist în 
Direcția Promovarea 
sănătății a ANSP
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 nu conține substanțe toxice (plumb, arsen, 
seleniu, bor), existente în natură sau în sis-
temul de aprovizionare cu apă, precum şi 
substanțe toxice infiltrate din reziduurile 
industriale.

De ce trebuie să ne hidratăm?
La un adult, apa reprezintă 40-60% din greu-
tatea corporală (unele organe – rinichii, ochii 
– conțin chiar mai mult: sângele, de exemplu, 
conține 90% de apă din greutatea lui; mușchii 
conțin 50%; pielea – 20%; țesutul osos –13% 
de apă).

Între cantitatea de țesut gras și gradul de hi-
dratare există o relație invers proporțională, 
din acest motiv la femei, la care gradul de 
adipozitate este mai mare, procentul de apă 
este mai mic – 50% față de 55% la bărbați. 
De asemenea, proporția apei din organism 
este mai mare la copii și tineri. În organismul 
nou-născuților componența apei constituie 
75-80%, iar la copiii de 1 an – 65%. Pe măsura 
înaintării în vârstă, gradul de hidratare a cor-
pului uman se reduce. În fiecare zi, corpul unei 
persoane pierde 1,5-3 litri de apă.

Necesarul zilnic de apă şi factorii care îl 
influențează
Având în vedere pierderile zilnice de apă, este 
necesar să consumăm în medie 30 ml de apă 
per kilogram corp pentru femei și 40 ml pen-
tru bărbați. Așadar, necesarul nostru de apă 
variază în funcție de greutatea corpului. De 
exemplu, un bărbat cu greutatea de 70 kg va 
avea nevoie de 2,8 l de apă pe zi (70 kg x 40 ml 
= 2800 ml).

Aportul total de lichide se poate schimba în 
funcție de efortul fizic depus, climat, starea 
generală de sănătate, perioada de graviditate 
sau alăptare etc. 

Ne ajută să înțelegem dacă folosim suficientă 
apă culoarea urinei. De exemplu, nuanța por-
tocalie denotă deshidratarea organismului, 
moment ce necesită o imediată remediere.

Exercițiile fizice şi apa. Dacă o persoană oa-
recare face exerciții fizice sau se implică într-o 
activitate ce determină transpirație, ea trebu-
ie să consume o cantitate mai mare de apă 
pentru a compensa pierderea de lichide. Un 

supliment de 400-600 ml este suficient pen-
tru reprizele scurte de exerciții, dar activitatea 
fizică intensă, care durează mai mult de o oră 
(de exemplu, un maraton), necesită un aport 
mai mare de apă.

Clima şi apa. Pe vreme caldă sau umedă, o 
persoană va transpira și va avea nevoie de 
un aport suplimentar de lichide. Altitudini-
le mai mari de 2500 de metri pot declanșa 
creșterea cantității de urină, dar și accelerarea 
respirației, iar aceste procese vor folosi mai 
multe rezerve de lichid.

Starea generală de sănătate şi apa. Atunci 
când o persoană are febră, vărsături sau dia-
ree, corpul ei pierde mai mult lichid, prin ur-
mare, trebuie să bea mai multă apă. Consumul 
crescut de lichide este recomandat și în cazul 
infecțiilor vezicii urinare și calculilor renali. Pe 
de altă parte, atunci când o persoană suferă 
de insuficiență cardiacă, de unele tipuri de 
boli hepatice, renale sau ale glandelor supra-
renale, care pot afecta excreția de apă, consu-
mul de lichide trebuie limitat.

Sarcina, alăptarea şi apa. Femeile însărcina-
te sau cele care alăptează trebuie să fie bine 
hidratate. O viitoare mamă ar trebui să con-
sume aproximativ 2,3 litri de lichide pe zi, iar 
femeia care alăptează – aproximativ 3 litri de 
lichide pe zi.

Evitați însă să vă hidratați cu ajutorul bău-
turilor alcoolice, berii și băuturilor îndulcite. 
Acestea nu potolesc setea, ci dimpotrivă, ne 
fac mai însetați. În consecință, vom fi mult mai 
deshidratați decât înainte de a consuma bău-
turile respective. Pentru hidratare se utilizează 
și diferite decocturi din plante, fructe și legu-
me în stare proaspătă, sucurile naturale etc.

Important de reținut! Apa este cea mai 
bună băutură pentru hidratare! Primul pahar 
de apă se bea dimineața, imediat după ce ne 
trezim. Apa spală la propriu sistemul digestiv 
și ajută organismul să elimine toxinele. În fe-
lul acesta, stomacul va fi mai pregătit pentru 
prima masă din zi, va procesa mâncarea mai 
repede și mai eficient. În plus, va aduce o stare 
de sațietate, mai ales dacă dorim să reducem 
porțiile de hrană.
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În pofida progreselor considerabile și a efor-
turilor depuse pentru a stopa creșterea 
incidenței HIV/SIDA, această maladie conti-
nuă să provoace multă suferință în Europa și 
în întreaga lume. Chiar dacă există un trata-
ment, HIV/SIDA rămâne o amenințare gravă la 
adresa sănătății și vieții sociale. 

Atât în Republica Moldova, cât și în raionul 
Briceni infecția HIV/SIDA constituie o proble-
mă majoră de sănătate publică ca urmare a 
morbidității sporite, afectării populației tinere 
de vârstă reproductivă, creșterii rolului căii se-
xuale de răspândire și tendinței de extindere a 
infecției în rândul populației generale datori-
tă situației economice nefavorabile, migrației 
intense a populației, utilizării intravenos a 
drogurilor de către tineri și adoptării compor-
tamentelor sexuale dezordonate, pierderii va-
lorilor familiale.

evoluțIA INFeCțIeI hIv/sIdA  
îN RAIoNul bRICeNI, ANII 1998-2018

Analiza procesului epidemic al infecției  
HIV/SIDA în raionul Briceni în anii 1998-
2018 a demonstrat o dinamică ondulatorie 
a incidenței, evoluând cu faze de creștere și 
descreștere, dar cu o tendință evidentă de 
sporire generală de la 1,24 cazuri la 100 de mii 
de populație în anul 1998 la 13,85 de cazuri în 
anul 2018.
 
Cel mai înalt indicator al incidenței în peri-
oada analizată a fost înregistrat în anul 2014, 
acesta constituind 21,8 cazuri la 100 de mii 
de populație, cu depășirea indicelui mediu 
pe republică (20,38 cazuri la 100 de mii de 
populație).

În perioada analizată (1998-2018) au fost înre-
gistrate 89 de persoane infestate cu HIV, ceea 
ce constituie 120,09 cazuri la 100 de mii de 
populație.

Distribuția teritorială relevă că cele mai mul-
te cazuri de HIV sunt înregistrate în rândul 
populației rurale – 76%. Evidențele indică că 
procesul epidemic al infecției HIV s-a extins în 
26 de localități din 34 și devine tot mai răspân-
dit în mediul rural.

În prima perioadă evaluată – anii 1998-2006 – 
majoritatea persoanelor infestate cu HIV (75%) 
au fost depistate în mediul urban. În perioada 

Mariana ȘEPILOV,                                                                                                      
medic epidemiolog
în Secția Controlul bolilor 
transmisibile  
şi managementul 
urgențelor de sănătate 
publică a CSP Edineț, 
subdiviziunea Briceni
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următoare – anii 2007-2012 – infecția s-a ex-
tins în rândul populației rurale, cu o creștere 
a ponderii persoanelor infectate de 3,2 ori. In-
dici mai înalți ai morbidității decât media pe 
raion au fost înregistrați în 7 localități. 

Maladia SIDA a fost diagnosticată la 21 de 
persoane, iar numărul total al deceselor de 
HIV/SIDA a ajuns în perioada analizată la 17. 
La evidența medicului infecționist în anul 
2018 se aflau 72 de pacienți, 69 dintre ei pri-
mesc tratament antiretrovial. Acesta a con-
tribuit esențial la îmbunătățirea calității vieții 
pacienților infectați cu HIV și la reducerea ris-
cului de transmitere a infecției HIV de la mamă 
la făt.

Numărul persoanelor infectate a sporit atât în 
rândul bărbaților, cât și al femeilor. Începând 
cu anul 2007, se atestă creșterea număru-
lui de femei implicate în epidemia HIV/SIDA, 
80% din ele având vârsta 15-39 de ani. Oda-
tă cu creșterea riscului de infectare a femei-
lor de vârstă fertilă crește și riscul transmiterii 
infecției HIV de la mamă la făt.

În ultimul deceniu se înregistrează schimbări 
semnificative în structura cazurilor raporta-
te în funcție de calea de transmitere, femeile 
fiind expuse unui risc mai mare de infectare. 
Către anul 2014 fiecare a doua persoană iden-
tificată cu HIV era femeie.

Totodată, în ultimii 10 ani se atestă creșterea 
nu doar a numărului de persoane identificate 
cu HIV, ci și a vârstei medii a acestora la mo-
mentul atribuirii statutului de persoană HIV 
pozitivă. Astfel, a fost înregistrată diminuarea 
numărului de persoane depistate cu infecția 
HIV cu vârsta 20-39 de ani și majorarea numă-
rului de persoane HIV pozitive cu vârsta 40-59 
de ani.

Este alarmant și faptul că vârsta medie a per-
soanelor diagnosticate cu HIV, la momentul 
atribuirii acestui statut, a crescut: dacă acum 
un deceniu ea nu depășea 36 de ani, în 2017 
aceasta constituia 50 de ani. 

Evoluția căilor de contaminare cu infecția HIV 
în prima perioadă (1998-2006 – de înregistra-
re a persoanelor infectate cu HIV în raionul 
Briceni) în 75% din cazuri a fost determinată 
de folosirea seringilor și acelor contaminate 
la injectarea drogurilor, iar în 25% – de calea 
heterosexuală.
 
Între anii 2007 și 2012 calea de transmitere a 
infecției HIV s-a schimbat esențial, principala 
fiind cea heterosexuală (în 93% din cazuri). Im-
plementarea programelor de conștientizare 
și asigurare a persoanelor consumatoare de 
droguri cu seringi getabile a contribuit la 
micșorarea ponderii persoanelor infestate 
prin administrarea drogurilor de la 75% la 3%. 
Totodată, numărul persoanelor contaminate 
pe cale sexuală s-a majorat de 3 ori, favorizând 
astfel includerea căii perinatale de transmite-
re – până la 3,2%.

În raion, precum și în republică, în perioada 
2013-2018 s-a menținut tendința de răspândi-
re a infecției HIV pe cale heterosexuală – 88%, 
cu majorarea de 1,3 ori comparativ cu perioa-
da 2007-2012, fapt ce a condiționat creșterea 
numărului femeilor seropozitive în procesul 
epidemic, inclusiv a gravidelor, fiind înregis-
trate 2 cazuri de transmitere a infecției între 
persoane care practică sexul cu persoane de 
același sex.

Bărbații heterosexuali sunt percepuți ca 
transmițători activi ai infecției HIV. Femeile 
sunt vulnerabile la această infecție, biologic 
sensibile. Vulnerabilitatea este determinată 
de statutul social al persoanei și de stereoti-
purile prezente în societate, de capacitatea li-
mitată a femeilor din grupurile vulnerabile de 
a negocia utilizarea metodelor de siguranță în 
relațiile sexuale.

Datorită menținerii ponderii înalte de trans-
mitere heterosexuală a infecției HIV a crescut 
și numărul persoanelor seropozitive în rândul 
femeilor gravide, ceea ce creează premise de 
infectare perinatală. 
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În anii 2007-2018 au fost depistate cu HIV 19 
femei gravide din numărul total de cazuri în-
registrate. Doi născuți din mame infectate în 
anul 2007 și în anul 2018 au fost diagnosticați 
cu HIV. În ambele cazuri, mamele s-au eschi-
vat de la administrarea tratamentului antire-
troviral.

Migranții și familiile lor formează unul dintre 
cele mai vulnerabile grupuri față de infectarea 
cu HIV. Statutul social-economic al persoane-
lor cu HIV, înregistrate în perioada analizată, 
arată că 43% din ele au fost la muncă peste 
hotare, de unde s-au întors infectate (Rusia, 
Ucraina, România, Franța, Turcia), iar 39% s-au 
infectat în Republica Moldova. În concluzie: 
migranții practică sexul neprotejat, cu risc 
sporit pentru sănătate.

Majoritatea persoanelor infectate au un nivel 
mediu sau redus de studii, 2/3 din ele sunt ne-
angajate în câmpul muncii. Aproape jumăta-
te din persoanele cu HIV trăiesc în afara unei 
relații de cuplu (concubinaj), indicator care 
este mai mare în mediul populației cu HIV de-
cât al celei generale. Circa 21% din persoanele 
cu HIV sunt celibatare sau divorțate, iar 79% 
sunt căsătorite sau trăiesc în concubinaj.

Realitatea arată că societatea are o atitudine 
mai puțin tolerantă față de persoanele cu HIV, 
moment care a condus la instaurarea discri-
minării acestora. Comparativ cu populația din 
mediul urban, populația din mediul rural este 
mai puțin tolerantă față de persoanele cu HIV, 
în general, și față de femei, în special.

Persistența co-infecției VHB/HIV, VHC/HIV este 
frecventă, probabil, din cauza căilor comune 
de transmitere și se manifestă în 8% din cazuri 
față de 19% de co-infecția TBC/HIV.

La inițiativa lucrătorilor medicali, conform do-
cumentelor directive în vigoare, în cadrul Ca-
binetului de consiliere și testare voluntară la 
HIV, HVB și HVC are loc examinarea grupelor 
de risc la infecția HIV. Cele mai multe exami-
nări au fost efectuate în rândul femeilor gravi-
de, 19 dintre ele (21%) fiind seropozitive. Din 
alte contingente supuse supravegherii epide-

miologice au fost depistate cu infecția HIV 15 
persoane (16,9%) care au avut contact sexual 
cu persoane infectate, 13 (15%) printre bolna-
vii de tuberculoză, 5 (6,4%) printre donatorii 
de sânge, 7 (8,6%) recipienți de sânge până la 
hemotransfuzii. 

Anual, la ședința Consiliului teritorial de să-
nătate publică se discută despre realizarea 
prevederilor Programului național de preveni-
re și control al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu 
transmitere sexuală (ITS) și se iau hotărâri pen-
tru redresarea situației.

În scopul prevenirii infecției HIV și infecțiilor cu 
transmitere sexuală în rândul populației este 
implementat Programul de reducere a riscu-
rilor, organizat de ONG-ul din or. Dondușeni, 
prin asigurarea cu seringi a consumatorilor de 
droguri intravenos, precum și a tratamentului 
de substituție cu metadonă.

Acordarea serviciilor juridice, susținerea psi-
hologică, consultațiile de la egal la egal, aju-
torul material acordat pacienților cu HIV sunt 
asigurate prin conlucrarea cu ONG Respirația 
II din or. Bălți. 

Prin intermediul ziarului raional, spoturilor vi-
deo derulate în instituțiile medicale, discuțiilor 
cu oamenii populația raionului este informată 
despre situația epidemiologică prin infecția 
HIV, ITS și măsurile de prevenție a acestora.

Cu susținerea Centrului Prietenos Tinerilor Ju-
ventus sunt realizate activități de informare, 
discuții cu adolescenții din instituțiile preu-
niversitare și de la școala profesională privind 
comportamentul sigur în prevenirea infecției 
HIV și ITS. 

Testarea HIV și extinderea acestor servicii în 
grupurile vulnerabile, tratamentul și aderența 
pacienților la tratament, educarea populației 
privind modalitățile de prevenire a transmite-
rii maladiei pe cale sexuală constituie cele mai 
importante acțiuni ale Programului național 
de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și ITS 
pentru anii 2016-2021 și pentru atingerea dezi-
deratului UNAIDS 90-90-90.
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Maladiile parazitare au o răspândire largă pe 
întregul glob. Gama lor variază de la o zonă 
geografică la alta în funcţie de factorii clima-
to-geografici, economici și, nu în ultimul rând, 
sociali. Aceștia din urmă – condiţiile de trai, 
bunăstarea populaţiei, deprinderile igienice 
– sunt factori sociali ce contribuie la răspândi-
rea multor invazii parazitare. 

Paraziții trăiesc şi se hrănesc pe contul gazdei, 
consumând substanţele nutritive necesare or-
ganismului uman și provocând daune gazdei 
(organismului parazitat). Această consecinţă 
este foarte evidentă în invaziile masive (cu 
un număr mare de exemplare) mai cu seamă 
la copii, organismul cărora este în creştere. 
Insuficiența de substanţe nutritive (proteine, 
minerale, vitamine etc.) provoacă leziuni or-
ganului parazitat, precum şi celor învecinate 
(de exemplu, chistul echinococului), iar lezi-
unile produse de paraziţi pot constitui porţi 

Ce TRebuIe să şTIM despRe MAlAdIIle 
pARAzITARe

de intrare pentru diferite bacterii. Secrețiile, 
precum şi produsele de descompunere a pa-
raziţilor pot produce reacţii alergice, simpto-
me nervoase, anemii, pot micșora imunitatea, 
fenomen exprimat prin scăderea eficienţei 
tratamentelor bolilor concomitente, prin cro-
nicizarea patologiilor infecţioase şi somatice, 
scăderea eficienţei vaccinurilor etc.

Caracteristica primordială a paraziţilor intesti-
nali, întâlniţi la om, este că NU formează imu-
nitate, astfel încât fiecare persoană poate fi 
infectată în orice moment şi de mai multe ori 
pe parcursul vieţii. Deocamdată, nu există un 
vaccin împotriva paraziţilor intestinali.

Cele mai frecvente boli parazitare la om sunt 
helmintiazele – un grup de patologii provoca-
te de helminţi (viermi parazitari). Dezvoltarea 
helminților este complexă și include mai mul-
te faze: ou → larvă → stadiu matur (imago). 
Deseori această evoluție necesită schimbarea 
substratului sau gazdei (organismului parazi-
tat). În funcţie de ciclul biologic, helmintiazele 
se clasifică în trei grupe: biohelmintiaze; geo-
helmintiaze și helmintiaze contagioase.

În biohelmintiaze persoana infectată nu pre-
zintă pericol pentru cei din preajmă, deoarece 
ouăle helminților nu sunt invazive, adică nu 
provoacă boală din motiv că dezvoltarea lor 
necesită anumite condiţii, caracteristice pen-

Vera LUNGU, 
dr. şt. med., şefa Secției 
Supravegherea 
epidemiologică a bolilor 
extrem de contagioase, 
zoonoze şi parazitoze 
a ANSP 
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tru fiecare specie. De exemplu, ouăle parazi-
tului intestinal Taenia saginata (tenia de vită) 
pot evolua numai în organismul bovinelor; 
cele de Taenia lata, de Opisthorchis – în dife-
rite specii de pește. Molipsirea omului are loc 
prin intermediul bucatelor pregătite din carne 
de vită sau de porc, din peşte, infectate cu lar-
vele acestor paraziți și prelucrate insuficient 
termic.

Ciclul evolutiv la biohelminți (teniidoze)
Excepție face echinococoza, în care omul are 
rol de gazdă intermediară. Gazda definitivă 
sau finală pentru acest helmint sunt câinii, 
care contaminează cu ouă mediul înconjură-
tor (solul, vegetația), de unde se molipsesc, de 
obicei, animalele domestice agricole, acciden-
tal și omul. 

Și în cazul geohelmintiazelor (ascaridoză, tri-
cocefaloză, strongiloidoză) boala nu se trans-
mite de la omul infectat. Spre deosebire de 
biohelmintiaze, la geohelmintiaze ouăle evo-
luează nu în organismul altor gazde, ci în sol 
sau în condiții similare solului (mâlul bazine-
lor acvatice, lăzile de gunoi etc.). Pentru em-
brionarea lor sunt necesare anumite condiții: 
temperatură optimă, umiditate și oxigen, fapt 
ce indică la o anumită distribuție geografică. 
Aceste helmintiaze nu sunt specifice zonelor 
nordice și aride, ci au o răspândire largă în zo-
nele tropicale, subtropicale și temperate. 

Ciclul evolutiv la geohelminți
Geohelmintiazele se transmit, de obicei, prin 
intermediul crudităților nespălate, apei infec-

tate, jucăriilor neîngrijite după folosirea lor în 
afara casei, mâinilor nespălate după efectu-
area diferitor lucrări agricole. Conform esti-
mărilor OMS, peste 2 miliarde de oameni de 
pe glob sunt afectați de geohelmintiaze. Mai 
bine de 4 milioane de copii dintre aceștia se 
află în regiunea europeană a OMS.

Helmintiazele contagioase (enterobioza, hime-
nolepidoza) sunt molipsitoare pentru că ouă-
le proaspăt eliminate de omul bolnav sunt 
invazive. Cu alte cuvinte, nu au nevoie de anu-
mite condiții pentru dezvoltare. Ele se trans-
mit, la fel ca infecţiile bacteriene (de exemplu, 
dizenteria), prin intermediul obiectelor de uz 
casnic: veselă, jucării, lenjerie, mâini nespălate 
etc. Un rol important în transmiterea infecției 
au unele deprinderi vicioase ale copiilor, pre-
cum rosul unghiilor și stilourilor, umezirea de-
getelor cu limba la răsfoitul paginilor etc. În 
enterobioză persoanele infectate acuză prurit 
anal, fapt ce sporește potențialul de răspândi-
re a helminților, mai ales în colectivitățile de 
copii. Aceste principii se vor lua în considera-
ţie la organizarea măsurilor de prevenire. 

În condiţiile Republicii Moldova, cele mai răs-
pândite helmintiaze sunt enterobioza și asca-
ridoza. Conform rapoartelor statistice, în anul 
2018 au fost depistate 12887 de persoane in-
fectate cu diferite specii de helminţi, ce con-
stituie o morbiditate de 363,3 cazuri la 100 de 
mii de populaţie. 

Ciclul evolutiv la helminții contagioşi  
Frecvența helmintiazelor în lotul persoanelor 
examinate a constituit 2,3%, inclusiv 4,0% – la 
copii. În structura helmintiazelor, tradiţional, 
cea mai răspândită este enterobioza, căreia îi 
revin 80,1%, urmată de ascaridoză cu 19,3%. 
Alte specii s-au înregistrat mai rar, cu o cotă 
mai mică de 1,0%.

Semnele clinice în helmintiazele intestinale nu 
sunt strict caracteristice fiecărei specii de pa-
razit, ele depind de încărcătura parazitară și de 
statutul pre-morbid al gazdei. Mai des, se ma-
nifestă prin lipsa poftei de mâncare, dureri ab-
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dominale, preponderent în jurul umbilicului, 
scaun nestabil, în special diaree, greţuri, vărsă-
turi; fenomene nervoase sub formă de iritabi-
litate, tulburări de somn. În ascaridoză, viermii 
pot migra în esofag, faringe, laringe, trahee, 
canalul coledoc etc., provocând complicaţii 
foarte serioase. Cauza acestor migrări poate 
fi hipertermia gazdei (febra), provocată de 
unele boli infecţioase, administrarea medica-
mentelor etc. Alte complicații care pot surveni 
sunt ocluziile intestinale (la invaziile masive, 
cu un număr exagerat de mare de exempla-
re), perforația intestinului. Pentru enterobioză 
este specific pruritul perianal, preponderent 
nocturn, care produce leziuni de grataj în re-
giunea anală ce se pot suprainfecta. La fetițe 
el poate culmina cu vulvovaginită. Această 
simptomatologie determină uneori insomnie 
sau somn agitat, instabilitate, agitație. Invazi-
ile cu helminți pot provoca copiilor scăderea 
memoriei și capacităţii de concentrare, iar ca 
urmare, scăderea reușitei la învățătură.

Manifestările parazitozelor sunt nespecifice, 
comune şi altor îmbolnăviri. Din acest motiv, 
diagnosticul de laborator este important, iar 
populația trebuie să ţină cont de următoarele 
reguli:
	parazitozele, de obicei, nu pot fi diagnos-

ticate numai prin prezența unora dintre 
semnele enumerate mai sus. Rolul decisiv 
în descifrarea corectă a bolii aparţine ana-
lizelor de laborator;

 diagnosticul de laborator constă în exa-
menul microscopic, care pune în evidenţă 
persistența paraziților adulți, fragmentelor 
acestora, ouălor de helminţi sau chisturilor 
de protozoare;

 se recomandă de efectuat câteva exami-
nări, deoarece eliminarea parazitului în 
materiile fecale depinde de ciclul lui biolo-
gic sau de alţi factori, care stopează repro-
ducerea paraziţilor;

 efectul vindecării depinde de corectitu-
dinea diagnozei, de aceea se recomandă 
solicitarea serviciilor (laboratoarelor) spe-
cializate, acreditate în acest domeniu. 

Este important să ştim că:
 Tratamentul parazitozelor se face doar la 

indicația medicului, specifică pentru fieca-
re individ și diferenţiată la copii și adulți ca 
urmare a toxicităţii medicamentelor.

 Daca simptomele se menţin și după ad-
ministrarea preparatelor antiparazitare, 
consultați medicul care v-a prescris trata-
mentul, nu-l repetați din proprie iniţiativă.

 Antiparazitarele nu trebuie confundate cu 
vitaminele pe care le putem alege singuri 
în farmacii și nici nu prezintă remedii de 
profilaxie. 

Măsurile de prevenire și combatere a parazi-
tozelor intestinale sunt complexe, iar profila-
xia constituie o problemă de educaţie şi de 
igienă care cuprinde următoarele aspecte:
ü Respectarea măsurilor generale de igie-

nă: curăţarea şi aerisirea încăperilor. Îngri-
jirea regulată a jucăriilor copiilor.

ü Respectarea măsurilor de igienă corpora-
lă (educarea şi formarea acestora la copii 
de la vârste foarte mici): spălatul pe mâini 
înainte de fiecare masă, după revenirea 
din stradă sau din curte, după WC, tăierea 
regulată a unghiilor, evitarea rosului un-
ghiilor şi altor deprinderi neigienice.

ü Transportarea, păstrarea și prepararea ali-
mentelor în condiții de strictă igienă.

ü Spălarea minuţioasă a fructelor și zarzava-
turilor consumate în stare crudă.

ü Evitarea consumului de apă crudă din 
surse nesigure. Fierberea apei din surse-
le suspecte. Întreţinerea surselor de apă 
potabilă în stare igienică corespunzătoa-
re, care garantează calitatea apei.

ü Evitarea contactului cu câinii vagabonzi. 
Spălarea minuţioasă pe mâini după con-
tactul cu animalele.

ü Tratarea corectă a copiilor infectaţi din co-
lectivităţi (grădiniță, creşă, şcoală), indife-
rent dacă prezintă simptome sau nu.
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eFeCTele RAdIAțIeI IoNIzANTe  
AsupRA oRgANIsMeloR vII

Elena COBAN, 
specialist principal în 
Secția Radioprotecție 
a Direcției Protecția 
sănătății publice a 
ANSP

Viaţa pe Pământ s-a dezvoltat în prezența  
radiațiilor de fundal. Nu este nimic nou, inventat de om. 

Eric J. Hall,                                                                                                                     
profesor de radiologie 

la Universitatea Columbia

Omul trăieşte pe Pământ fiind supus conti-
nuu acţiunii multor agenţi ambientali, printre 
care se numără şi radiaţiile ionizante. Majo-
ritatea radiaţiilor sunt de origine naturală, la 
care omul le-a adăugat în ultima sută de ani 
şi pe cele artificiale, provenite din activitatea 
sa. Ființele vii au evoluat într-un mediu cu 
doze semnificative de radiații ionizante, numi-
te radiații de fundal (radiațiile de fundal sunt 
prezente în mediu în stare naturală în mod in-
evitabil). 

Descoperirea energiei nucleare este conside-
rată una dintre cele mai mari realizări ale sec. 
XX. Totuși, utilizarea radiațiilor în multe din 

domeniile economice existente înseamnă și 
extinderea problemelor de sănătate, provoca-
te de folosirea acestora – de la nivel de me-
diu ocupaţional la cel de mediu general po-
pulaţional. Cu alte cuvinte, există o problemă 
de sănătate publică. Accidentul nuclear de la 
Cernobîl (Ucraina) din aprilie 1986 a impulsi-
onat preocuparea şi interesul societăţii civile 
de pe glob, deci şi de la noi, pentru impactul 
pe care îl are expunerea la radiații ionizante 
asupra sănătății. Această situaţie a dictat că-
utarea unor măsuri de maximă eficiență în 
sfera protecției individuale și colective contra 
radiațiilor.

Ce sunt radiaţiile ionizante?
Radiația reprezintă energia emisă de o sursă şi 
transmisă prin spaţiu sub formă de unde sau 
particule. În viața de zi cu zi întâlnim diferite 
tipuri de radiații neionizante, cum ar fi lumina, 
undele radio, microundele, cât și ionizante – 
razele X, gamma etc.

Fig.1 Spectrul electromagnetic
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Radiațiile ionizante din nucleul atomic au 
două forme: raze și particule de frecvență în-
altă. În materialele de care se lovesc, radiațiile 
ionizante produc particule încărcate electric, 
numite ioni. Acest proces se numește ioniza-
re. În moleculele mari, din care sunt alcătuite 
organismele vii, schimbările biologice cauza-
te pot fi importante.
 
Cum interacţionează radiaţiile ionizante 
cu substanţa?
Atunci când trece printr-o substanță, ra-
diația cedează energia sa atomilor cu care 
interacționează. Principalul proces de interac-
ţiune a radiaţiilor ionizante cu substanţa este 
ionizarea atomului, adică smulgerea unui 
electron din atom. Atomul rămas fără electron 
obține încărcătură electrică pozitivă, adică de-
vine ion pozitiv. 

Ionizarea substanţei este: 
 directă – în cazul particulelor încărcate 

electric (radiaţia alfa, beta); 
 indirectă – în cazul radiaţiilor gamma, 

razelor X şi neutronilor. 

Care sunt modurile de expunere la radiaţii 
ionizante?
 Expunerea externă a organismului se 

datorează unei surse de radiaţii din exte-
riorul acestuia. 

 Expunerea internă are drept cauză o 
sursă de radiaţii aflată în interiorul orga-
nismului şi care a pătruns prin inhalare, 
ingerare, injectare sau datorită absorbţiei 
prin piele. 

Ambele tipuri de expunere pot fi produse de 
surse de radiații închise sau deschise. Doar în 
cazul surselor deschise de radiații putem vor-
bi de contaminare.

Contaminarea organismului uman se 
produce prin: 

1) contaminare externă – aceasta constă 
în depunerea accidentală pe piele, pe îmbră-
căminte a radionuclizilor fixaţi sau absorbiţi în 
particulele de praf din mediul înconjurător;

2) contaminare internă – se produce în 
urma pătrunderii accidentale a radionuclizilor 
prin:
ü inhalarea aerosolilor contaminaţi în 

urma testelor sau accidentelor nucleare;
ü ingestie (în urma consumului de alimen-

te şi de apă contaminate cu diverse de-
puneri radioactive în mediu sau în urma 
transferului prin lanţul trofic);

ü absorbţia tegumentară mult redusă ca 
importanţă în cazul tegumentelor intac-
te.

Care sunt efectele radiaţiilor ionizante 
asupra sănătăţii omului?
Dacă sunt controlate, radiațiile pot avea efec-
te benefice în cazuri, precum tratamentele 
medicale (distrugerea celulelor canceroase), 
diagnosticările (radiografiile), industria ali-
mentară (conservarea alimentelor), industria 
farmaceutică (sterilizarea instrumentelor chi-
rurgicale).

Fig.2 Efectele radiaţiilor ionizante

Efectele radiaţiilor ionizante asupra omului 
depind de câţiva factori foarte importanţi, 
cum ar fi doza de radiaţii primită de victimă, 
locul care a fost iradiat, vârsta persoanei ex-
puse și timpul în care a fost supusă radiațiilor.

Radionuclizii din organismul uman pot fi ușor 
detectaţi în sânge, urină (Iod-131, Cesiu-137) 
şi fecale (Stronţiu-90). Majoritatea radionu-
clizilor se comportă în organismul omului la 
fel ca elementele chimice din care provin sau 
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cărora li se aseamănă din punct de vedere al 
proprietăţilor chimice. 

Care sunt mecanismele producerii 
efectelor biologice?
Când radiațiile direct ionizante sunt absorbi-
te într-un material biologic, efectele pe care 
le au asupra celulelor se manifestă prin două 
mecanisme de acțiune: 
 acțiune directă – radiația interacțio-

nează direct cu una din componentele 
critice ale celulei, cauzând structurii ce-
lulei microleziuni directe; 

 acțiune indirectă – se datorează indu-
cerii unor radicali liberi şi ioni cu reactivi-
tate chimică mare; 

 acțiune la distanță – duce la apariția 
efectelor asupra celulelor neiradiate. 

Principala ţintă a radiaţiilor ionizante este 
ADN-ul. În urma afectării ADN-ului celular, 
apar moartea celulei, muta-
geneza şi transformarea ma-
lignă.

La doze mici de radiaţii, spe-
cific fondului natural de ra-
diaţii, omul reacţionează în 
limitele fiziologice normale, 
uneori atestându-se chiar o 
stimulare temporară a meta-
bolismului. Consecințele ira- 
dierii excesive a organismu- 
lui uman sunt dereglarea 
procesului de formare a he-
moglobinei, dezvoltarea leu- 
cemiei. De asemenea, radia-
ția provoacă afecțiuni grave 
tractului digestiv, organelor reproductive, sis-
temului endocrin, precum și mutații genetice, 
boli incurabile, procese patologice.

Caracterul determinist şi probabilistic sau 
stocastic al efectelor
Energia eliberată de radiaţiile ionizante prin 
radionuclizii care pătrund în organismul uman 
poate fi dăunătoare. Dacă cineva încasează 

o doză mare de radiație (6–10 Sv (Sievert) în 
timp scurt, celulele multor organe pot fi dis-
truse, după care survine decesul. La un nivel 
de expunere mai scăzut, persoana respectivă 
poate suferi vătămări ireversibile, cum ar fi ar-
surile profunde cauzate de radiaţii. 

La o expunere și mai mică, efectele sunt de na-
tură temporară (de exemplu, înroşirea pielii). 
Sub un anumit nivel de expunere, numit prag, 
aceste efecte nu mai apar. Dincolo de pragul 
dat, gravitatea efectelor creşte odată cu doza. 
Aceste tipuri de efecte se numesc efecte de-
terministe. 

Efectele stocastice apar după lezarea uneia 
sau a mai multor celule care alcătuiesc ţesutu-
rile/organele corpului uman. Severitatea efec-
telor este independentă de doză, ele apar şi la 
doze foarte mici. La prima generaţie, efecte-
le genetice produse de radiaţii se manifestă 

prin reducerea natalităţii, apariția malformaţi-
ilor congenitale şi ereditare, iar la următoare-
le generaţii – prin afectarea fondului genetic 
al populaţiei, apariția malformațiilor recesi-
ve şi diminuarea capacităţii imunobiologice. 
Se presupune că expunerea la radiații, oricât 
de neînsemnată ar fi, implică un risc. De aici 
concluzia: la expuneri mici și riscul e mic, dar 
totuși nu este egal cu zero. 
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Tusea convulsivă este una dintre cele mai 
răspândite boli transmisibile, rata reală de in-
fectare fiind semnificativ mai mare decât rata 
de incidență raportată, iar în ultimii ani se 
atestă reemergența acestei boli. Potrivit unor 
studii estimative, efectuate de Centrul de Pre-
venire și Control al Bolilor Transmisibile (CDC 
Atlanta), la nivel global, în fiecare an se înre-
gistrează circa 16 milioane de cazuri de tuse 
convulsivă, care provoacă aproximativ 195 de 
mii de decese printre copii, însă în majoritatea 
cazurilor sistemele de supraveghere naționale 
nu sunt capabile să le depisteze. În 2018, 
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a ra-
portat că au fost înregistrate 151.074 de cazuri 
de tuse convulsivă la nivel global, în timp ce 
acoperirea cu vaccin DTP (împotriva difteriei, 
tetanosului și tusei convulsive (pertussis)) a 
fost de 86%, un nivel insuficient pentru a pre-
veni majoritatea cazurilor de pertussis.

Tusea convulsivă reprezintă o infecție acută, 
de origine bacteriană, a căilor respiratorii. Se 
caracterizează clinic prin accese paroxistice 
de tuse spasmodică, precedate de inspirație 
zgomotoasă. Agentul cauzal al tusei convul-
sive este Bordetella pertussis. Această bacte-
rie se multiplică pe mucoasele respiratorii și 
eliberează o toxină specifică – pertussis, care 
declanșează simptomatologia bolii. Pe lângă 
deteriorarea mucoaselor, slăbește și sistemul 
imunitar.

Perioada de incubație a bolii este în medie de 
5-14 zile, cu un interval de la 5 până la 21 de 
zile, cel mai frecvent – 10-12 zile. Boala durea-
ză de la câteva săptămâni până la câteva luni. 
La tineri și adulți simptomele tipice pot să lip-
sească, singura manifestare fiind tusea croni-
că. Tabloul clinic al tusei convulsive se poate 
delimita, în funcție de evoluția simptomelor, 
în trei stadii: stadiul cataral (de prodrom), sta-
diul convulsiv (spasmodic, paroxistic) și sta-
diul de convalescență. Stadiul convulsiv, care 
este și cel mai important din punct de vedere 
clinic, durează între trei și șase săptămâni și 
se consideră iniţiat în momentul în care tusea 
devine spastică, cu accese paroxistice predo-
minant nocturne. Accesul de tuse propriu-zis 
este format din mai multe (5-10) secuse expi-
ratorii explozive, scurte, afone, urmate de o 
pauză prelungită în expir forţat, când faciesul 

pRobleMe ACTuAle îN supRAvegheReA 
şI pRoFIlAxIA TuseI CoNvulsIve

Alexei CEBAN,
 medic epidemiolog în 
Secția Supravegherea 
epidemiologică a 
bolilor prevenibile 
prin vaccinări cu 
depozitul național de 
vaccinuri a ANSP
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devine congestionat sau chiar cianotic. După 
aceasta se produce un inspir adânc, prelungit, 
zgomotos, cunoscut ca repriză şi comparat cu 
zbieratul măgarului (tuse măgărească) sau 
cântatul cocoşului. Numărul acceselor de tuse 
în 24 de ore variază de la 4-8 (în formele uşoa-
re) până la 30 (în formele severe). Accesele se 
declanşează fie spontan, fie la stimuli dureroşi 
sau la apăsarea pe peretele faringian posterior 
ori pe cartilajele laringiene.

Stadiul de convalescență se caracterizea-
ză prin remiterea progresivă a simptomelor  
într-un interval de la șase până la zece săp-
tămâni. De menţionat că în convalescenţă 
şi încă aproximativ 6 luni de la debutul tusei 
convulsive orice intercurenţă respiratorie poa-
te redeştepta tusea spastică, în accese, asemă-
nătoare cu cea din perioada tusei convulsive.

În Republica Moldova, morbiditatea prin tuse 
convulsivă este crescută, iar obiectivul de a 
înregistra cel mult 2 cazuri la 100 de mii de 
populație nu a fost atins în ultimii ani. În anul 
2018, s-a atestat o scădere a morbidităţii prin 
tuse convulsivă față de anii precedenți – 5,4 
cazuri la 100 de mii de persoane, în total fiind 
înregistrați 217 bolnavi (Figura 1). 

Figura 1. Morbiditatea prin tuse convulsivă şi 
acoperirea vaccinală cu DTP, 1990-2018, Repu-

blica Moldova

Totuși, acest indicator este mai mic compara-
tiv cu anii precedenți (în 2017 – 8,81%000, iar în 
2016 – 7,03%000). Doar în anul 2015 incidența 
a fost de 1,23%000, fiind atins obiectivul de a 
menține incidența sub 2%000. Cei mai afectați 
de tuse convulsivă au fost copiii cu vârsta 
sub 2 ani (incidența 0,77%000), față de copiii 
cu vârsta între 3 și 6 ani (incidența 0,23%000), 

majoritatea dintre ei nefiind vaccinați contra 
infecției.

Reprezentarea grafică (Figura 1) a numărului 
de cazuri de pertussis în funcție de acoperirea 
vaccinală demonstrează că în timp ce acope-
rirea vaccinală cu DTP scade, morbiditatea 
crește. 

Menționăm că vaccinarea împotriva tusei 
convulsive este cea mai eficientă și sigură me-
todă de prevenire. Prin vaccinare, în organism 
se introduc antigenele agentului cauzal care 
nu pot produce îmbolnăvirea, dar stimulează 
producerea de anticorpi protectori. Vaccina-
rea imită infecția (fără a îmbolnăvi), pentru a 
provoca sistemul imunitar în lupta cu infecția 
atunci când agentul cauzal pătrunde în orga-
nism. La infecțiile respiratorii, vaccinul aduce 
tractul respirator din stadiul naiv în stare imu-
nă, protejând organismul ca și atunci când 
experimentează boala. Sunt disponibile două 
tipuri de vaccinuri: celulare, preparate din ce-
lulele bacteriene integrale inactivate (VPc), 
și acelulare, care includ antigene purificate 
(VPac). Vaccinurile împotriva tusei convulsive, 
incluse în Calendarul național, sunt vaccinuri 
celulare, și anume, vaccinul pentavalent DTP-
Hib-HepB (împotriva difteriei, tetanosului, tu-
sei convulsive, infecției Hib și hepatitei virale 
B) și vaccinul DTP (împotriva difteriei, teta-
nosului și tusei convulsive). Aceste vaccinuri 
sunt de cea mai înaltă calitate, precalificate 
de OMS, și asigură o durată de protecție mai 
mare decât vaccinurile acelulare. 

Vaccinarea împotriva tusei convulsive în Re-
publica Moldova este efectuată gratuit în ca-
drul instituțiilor medico-sanitare publice, care 
acordă servicii de asistență medicală primară, 
sau al instituțiilor private de vaccinare contra 
cost. Vaccinarea se efectuează conform Calen-
darului național de imunizări în patru doze: la 
vârstele de 2, 4, 6 și 22-24 de luni. 

Menținerea morbidității înalte în țara noastră, 
dar și pe glob se datorează mai multor cauze 
și factori ce țin atât de strategiile de supra-
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veghere epidemiolo-
gică alese, inclusiv de 
programele naționale 
de imunizări, cât și de 
posibilitățile vaccinu-
rilor antipertussis exis-
tente. Calendarele de 
vaccinare existente ar 
trebui să fie ajustate și 
orientate spre preve-
nirea cazurilor severe 
și deceselor la copii, 
cu luarea în calcul a 
maturizării infecției re-
spective. Unele state, 
ca SUA, Marea Brita-
nie, Brazilia, Israel etc., 
au inclus imunizarea 
gravidelor împotriva tusei convulsive (Tdap) 
pentru a proteja nou-născuții până la primirea 
primei doze de vaccin și a reduce mortalitatea 
infantilă. 

Creșterea numărului de cazuri printre ado-
lescenți și adulți a dus la inițierea vaccinării 
acestora în unele state cu vaccinul (VPac), ca 
strategie de prevenire a contractării infecției, 
imunizarea fiind realizată doar la persoane-
le mai mari de 7 ani. Printre beneficiile prin-
cipale ale vaccinărilor universale pentru 
adolescenți și adulți se numără reducerea 
morbidității și crearea imunității de grup, ceea 
ce contribuie la diminuarea transmiterii tusei 
convulsive la sugari și reducerea suplimentară 
a morbidității la copii. Imunizarea personalu-
lui medical, care contactează cu nou-născuții 
și gravidele, ar trebui să fie obligatorie, astfel 
prevenindu-se și infecțiile asociate asistenței 
medicale. 

Elementele de bază ale strategiei de reducere 
a cazurilor de tuse convulsivă sunt imunizarea 
cu vaccinuri eficiente și existența unor pro-
grame extinse de vaccinare cu rate ridicate de 
acoperire. Vaccinarea, sau manifestarea clini-
că a bolii, nu induce imunitate pe tot parcur-
sul vieții. Prin urmare, este necesar ca imuni-
zarea să înceapă la copiii cu vârsta de 6-8 săp-
tămâni și să continue până la administrarea a 
4 doze de vaccin. Pentru a-i asigura populației 
o imunitate cât mai ridicată și pentru a prote-
ja copiii sub vârsta de vaccinare este necesar 
să obținem minimul recomandat al acoperirii 
vaccinale a populației – 95%. Supravegherea 
epidemiologică minuțioasă a tusei convulsi-
ve, în special confirmarea de laborator a cazu-
rilor de boală, ar trebui să fie încurajată pentru 
a putea monitoriza povara bolii și impactul 
imunizării, cu accent special pe decesele su-
garilor mai mici de un an.

Reţineţi!  Tusea convulsivă este o boală infecţioasă severă cu o rată înaltă 
a complicaţiilor care afectează organele respiratorii şi sistemul nervos 
dificile în tratament.
Singura metodă eficientă de prevenire a tusei convulsive o constituie 
vaccinarea.
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OMAGIERI

Medicina contemporană include un domeniu 
foarte important al sănătății publice, care se 
referă la profilaxia maladiilor, la menținerea 
stării favorabile de sănătate a populației. Aces-
tui domeniu, numit Igienă, și-a consacrat acti-
vitatea didactică, științifică și practică Alexei 
Chirlici, un om cu suflet mare, de o blândețe, 
cumsecădenie și modestie deosebită și cu 
mare har. 

S-a născut la 05.05.1944 în familia lui Evsevie 
(felcer veterinar) și Agripina Chirlici (țărancă, 
născută Neaga), gospodari din comuna Bă-
cioi, județul Lăpușna. A fost al doilea din patru 
copii: 2 fraţi şi 2 surori. În anul 1960, la vârsta 
de 16 ani, a absolvit şcoala din satul natal cu 
mențiune. În același an a fost înmatriculat la 
Institutul de Stat de Medicină din Chișinău, 
Facultatea Medicină generală, pe care a absol-
vit-o cu menţiune în anul 1966.

A fost unul dintre cei mai capabili absolvenți, 
de aceea i s-a propus să-și continue studiile în 
domeniul igienei, dat fiind faptul că Republica 
Moldova avea nevoie acută de cadre pentru 
medicina preventivă. Ca urmare, a fost trimis 
la Institutul de Alimentație al Academiei de 
Științe Medicale a URSS din orașul Moscova, 
unde între anii 1966 și 1969 a făcut aspirantu-
ră și a efectuat cercetări științifice vaste la teza 
Cercetarea toxicologo-igienică a manebului, 
utilizat la tratarea culturilor agricole, pe care a 
susținut-o cu brio în anul 1970.

După ce a revenit în republică a fost invitat 
să lucreze la noua facultate a Institutului de 
Stat de Medicină din Chișinău – cea de Igienă 
și sanitarie, invitație pe care o acceptă cu plă-

cere, angajându-se ca asistent la cursul Igiena 
alimentației al Catedrei Igienă.

În 1978 a fost ales prin concurs în funcția de 
lector superior la Catedra Igienă, astfel fiind re-
cunoscut ca un profesionist de valoare. A ținut 
cursuri și lucrări practice la compartimentul 
Igiena alimentației pentru studenţii facultăţi-
lor de bază ale USMF Nicolae Testemițanu. În 
baza activităților fructuoase şi succeselor re-
marcabile, obținute pe parcursul activității, în 
anul 1992 a primit prin concurs titlul didactic 
de conferenţiar universitar.

Datorită abilităților sale metodice și didacti-
ce, între anii 1992 și 2009 a deținut cu succes 
funcţia de şef de studii la Catedra Igienă, con-
tribuind la reformarea și perfecționarea pro-
cesului de studii.
 
A pregătit şi publicat peste 200 de lucrări şti-
inţifice, inclusiv două compendii practice, 4 
monografii, peste 30 de elaborări metodice, a 
participat activ la elaborarea și implementarea 
a peste 10 regulamente igienice. În anul 2001 
a publicat, în colaborare cu Uliana Jalbă, Com-
pendiul de lucrări practice Igiena alimentației, 
iar în anul 2008 a văzut lumina tiparului lucrar-

AlexeI ChIRlICI 
la 75 de ani
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ea intitulată Ecologie umană (lucrări practice), 
la care a lucrat alături de profesorul Grigore 
Friptuleac și care este destinată studenților 
Facultății Sănătate publică și medicină 
generală. Actualmente finalizează manualul 
Igiena alimentației.

Conferenţiarul Alexei Chirlici conlucrează 
permanent și eficient cu serviciul practic de 
sănătate publică, este un consultant de forță 
al medicilor igieniști. Împreună cu un șir de 
medici practicieni a publicat circa 50 de ar-
ticole științifice. Fiind unul dintre cei mai 
competenți consultanți în igiena alimentației, 
este solicitat să participe la lucrările diferi-
tor seminare naționale și internaționale - în 
Egipt, Polonia, Germania. Participă activ și la 
popularizarea ştiinţei medicale, publicând ar-
ticole în presa periodică, ţinând prezentări şi 
discursuri la TV, radio, care urmăresc scopul 

promovării unui stil de viaţă sănătos şi a unei 
alimentaţii sănătoase. Este mult stimat de 
colegi, dar și de studenți, tinerii specialiști 
pentru disponibilitatea de a le ajuta la realiza-
rea programelor didactice, tezelor de licență, 
rezidențiatului etc.  

Pentru aportul adus la perfecționarea procesu-
lui didactic și de formare a specialiștilor medi-
ci, pentru dezvoltarea științei medicale, USMF 
Nicolae Testemițanu și Ministerul Sănătății i-au 
acordat colegului nostru, conferențiarul Alex-
ei Chirlici, diplome de merit și de excelență.

Nu în ultimul rând, conferențiarul Alexei Chirl-
ici este un bun familist. Cea mai mare bucurie 
sunt pentru el fiica Cristina, economist de pro-
fesie, și fiul Dumitru – medic rezident. Domnul 
Chirlici menține o relație vie cu baștina și cu 
rudele sale. Este un prieten bun și fidel.

Stimate domnule Coleg!
Cu ocazia frumoasei aniversări, îți dorim multă sănătate, putere, curaj și perseverență. Să nu 
cunoști ce este supărarea și nici tristețea. Zâmbetul să nu-ți dispară niciodată de pe buze, ca să 
luminezi cu el ziua celor care te înconjoară. Fericirea să te însoțească la fiecare pas, iar norocul 
să te aștepte la fiecare colț. Fie ca toate gândurile bune să devină realitate, visele să se împli-
nească, iar prietenii adevărați să rămână mereu aproape. 

Cu drag îți spunem: La mulți ani! 
 Colectivul Catedrei Igienă

a USMF Nicolae Testemițanu

Mult stimate domnule Alexei CHIRLICI!

Cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 75 de ani, Vă adresăm cele mai alese urări de bine şi 
de sănătate. Vă mulțumim pentru aprecierile, sugestiile şi propunerile Dvs. constructive în 
susținerea publicației, îndeosebi pentru antrenarea tinerilor specialişti în elaborarea mate-
rialelor pentru revista noastră.

Sperăm să fiți la fel de cooperant în continuare pentru a-i bucura pe cititorii revistei cu mul-
te articole interesante şi actuale.

La mulți ani!
Colegiul şi Consiliul de redacţie

ale revistei Cronica Sănătăţii Publice
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SFATURI SĂNĂTOASE

Momordica, cunoscută sub numele de castrave-
te amar, este o plantă agățătoare (asemănătoare 
viței-de-vie). Are fructul cărnos, formă alungită 
sau cilindrică și este acoperit cu nodozități, care 
îi dau un aspect rugos, iar atunci când se coace 
capătă o nuanță portocalie. Creşte în zonele tro-
picale – în Africa de Est, Asia, America de Sud și 
Caraibe. Numele latin al genului Momordica provi-
ne din mordio – a mușca și este inspirat din forma 
zimțată a frunzelor, care par a fi mușcate; charan-
tia este derivat din greaca veche și înseamnă floa-
re frumoasă. 

Semințele, fructele, frunzele și rădăcina plantei 
au fost folosite în medicina tradițională contra 
infecțiilor microbiene, tulburărilor menstruale, 
pentru vindecarea rănilor, inflamațiilor, febrei, hi-
pertensiunii arteriale și dereglărilor intestinale. 

Cele mai importante substanțe din compoziția chi-
mică sunt charantina, polipeptidele P (au acțiune 
asemănătoare insulinei), alcaloizii (momordicina), 
glucozidele, saponidele, rezinele, uleiurile volati-
le, vitaminele B1, B3, C, aminoacizii, serina, acidul 
glutamic, treoninele.

Planta este hipoglicemiantă, hipocolesterolemian-
tă, remineralizantă, vitaminizantă, antibiotică, an-
titumorală, antivirală, stimulează sistemul imunitar, 
antiparazitară. 

Cercetarea pe animale de laborator a demonstrat 
că extractele de momordică cresc utilizarea glu-
cozei de către ficat, scad gluconeogeneza prin 
inhibarea a două enzime-cheie (glucoză-6-fosfa-
tază și fructoză-1,6-bisfosfatază) și îmbunătățesc 
oxidarea glucozei prin activarea glucozo-6-fosfat 
dehidrogenazei. De asemenea, îmbunătățesc re-
captarea celulară a glucozei, facilitează eliberarea 
de insulină și potențează efectul și creșterea nu-
mărului celulelor beta producătoare de insulină 
din pancreasul animalelor.

Extractele de momordică inhibă creșterea și pro-
liferarea diferitelor tipuri de celule canceroase la 
animale și in vitro. Efectul poate fi atribuit fie unui 
inhibitor puternic al guanilat ciclazei, o enzimă 
prezentă în cantități mari în multe tipuri de tumori 
canceroase, fie modificării sistemului imunitar. În 

MoMoRDICA CHARANTIA – PROPRIETĂțI MEDICINALE, ȘI NU NUMAI…

cazul infecției virale se consideră că anumite com-
ponente ale castravetelui amar pot preveni pene-
trarea peretelui celular de către diverse virusuri.

Recomandări terapeutice
Preparatele din momordică pot fi folosite la tra-
tarea diabetului zaharat de tip 2, dislipidemiilor, 
obezității, sindromului metabolic, infecțiilor mi-
crobiene. În plus, ele pot fi utilizate ca un agent 
citotoxic pentru anumite tipuri de cancer, hiper-
tensiunea arterială.

Momordica poate fi administrată sub diferite for-
me medicamentoase: decoct și tinctură din frun-
ze, suc de fructe și forme gata: pastile, ceaiuri. 

Consumul plantei sub orice formă este contraindi-
cat în cazul sarcinii (este abortiv), alăptării, hipogli-
cemiei, copiilor cu vârsta sub 5 ani. Supradozajul 
sau nerespectarea dozelor poate duce la dureri 
abdominale și diaree.

În pofida amărelii caracteristice soiului, există 
unele bucătării, precum cea chinezească, indiană, 
pakistaneză etc., care apreciază în mod deosebit 
această legumă, folosind-o în tot soiul de bucate. 
O întrebuințare interesantă este aceea de folosire 
ca tonic amar pentru anumite sortimente de bere, 
ca surogat de hamei (China). Utilizările în gastro-
nomie sunt nenumărate, de la salate calde la supe, 
de la pane-uri – la rulade, de la umplutura cu car-
ne – la ceaiuri. 

În anul 2018 am aflat că în oftalmologie există 
pastile antiinflamatoare cu momordică, care au 
efecte regeneratoare. Din curiozitate, am căutat 
informații detaliate despre momordică, apoi am 
plantat-o în seră și am urmărit cu mare interes cum 
crește, ce acțiune are, am aflat cum se mănâncă. 

Mai există o mulțime de plante cu proprietăți me-
dicamentoase însemnate, care necesită o cerceta-
re științifică aprofundată.

Victor ZAPOROJAN,
 medic igienist la CSP Edineț, 

subdiviziunea Briceni
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zIuA MoNdIAlă de lupTă îMpoTRIvA CANCeRuluI

Marcarea Zilei mondiale de luptă împotriva 
cancerului la 4 februarie a fiecărui an este o 
iniţiativă a Uniunii Internaţionale pentru Con-
trolul Cancerului, organizaţie neguvernamen-
tală care uneşte comunitatea în vederea redu-
cerii poverii globale prin cancer, promovării 
echităţii şi integrării controlului bolii pe agen-
da mondială pentru sănătate şi dezvoltare.

În anul 2019, de Ziua mondială de luptă îm-
potriva cancerului, începe campania de trei 
ani (până în anul 2021) cu sloganul Sunt şi voi 
face. Acesta este un apel la acțiune ce încu-
rajează angajamentul personal și este forța 
acțiunilor individuale luate acum pentru a 
influența viitorul.

Cele mai multe tipuri de cancer sunt rezul-
tatul expunerii la un șir de factori de risc. În 
același timp, aproximativ o treime din cazurile 
de cancer pot fi prevenite prin reducerea fac-
torilor de risc și promovarea unui stil de viață 
sănătos.

Principalii factori de risc modificabili, respon-
sabili de creşterea riscului de dezvoltare a can-
cerului, sunt consumul de tutun, alimentația 
nesănătoasă și lipsa de activitate fizică, supra-
ponderabilitatea şi obezitatea, consumul no-
civ de alcool, determinaţi de stilul de viaţă.

Consumul de tutun este primul dintre factorii 
de risc: el cauzează 22% din decesele de can-
cer total și 71% din decesele de cancer pulmo-

nar la nivel mondial. În Republica Moldova, 
fumatul este unul dintre cele mai răspândite 
vicii. În lista factorilor de risc pentru bărbați el 
ocupă locul 2, iar în cea pentru femei – locul 5 
și provoacă peste 10% din decesele înregistra-
te prin boli netransmisibile.

Factorii de risc nutriţionali, precum consumul 
excesiv de grăsimi saturate şi grăsimi trans, 
zaharurile şi sarea, consumul redus de fructe 
şi legume, consumul nociv de alcool și inacti-
vitatea fizică, sunt responsabili de peste 30% 
din decesele provocate de cancerul sistemu-
lui digestiv, de sân și de prostată.

Recomandări generale pentru prevenirea 
cancerului
 Mențineți greutatea corporală în limitele 

normale pe tot parcursul vieții.
 Adoptați un stil de viață care să includă cel 

puțin 30 de minute de activitate fizică în fi-
ecare zi.

 Limitați consumul de alimente cu un 
conținut crescut de grăsimi sau cu un 
conținut scăzut în fibre. Evitați băuturile în-
dulcite cu zahăr.

 Consumați multe fructe, legume și cereale.
 Limitați consumul de carne roșie și evitați 

carnea procesată.
 Limitați consumul de băuturi alcoolice.
 Limitați consumul de sare și de alimente 

procesate cu sare.
 Nu fumați! Evitați expunerea dvs. și a copii-

lor la fumul de țigară.
 Evitați expunerea îndelungată la razele ul-

traviolete.
 La locul de muncă, respectați instrucțiunile 

privind sănătatea și securitatea în muncă 
pentru a vă proteja de substanțele cance-
rigene.

Ziua
Mondială
de luptă
împotriva
cancerului

Alatura-te noua pe 4 februarie

SUNT
SI VOI
FACE
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– Vă rugăm să ne spuneți unde să ne adresăm, 
dacă am observat că bucătarul din restaurantul 
în care mâncăm nu respectă condiţiile de prepa-
rare a bucatelor?

(Donu N., Chișinău) 

Vasile ODOBESCU, medic igienist în Secția 
Sănătatea nutrițională şi a copiilor a ANSP:

– În conformitate cu prevederile art.18 din Le-
gea nr.113 din 18.05.2012 Cu privire la stabilirea 

principiilor și a cerinţelor generale ale legislaţiei 
privind siguranţa alimentelor (Monitorul Ofici-
al nr. 143-148 din 13.07.2012), supravegherea 
și controlul asupra etapelor lanţului alimentar, 
inclusiv supravegherea şi controlul producerii 
alimentelor, igienei la întreprinderile din sec-
torul alimentar, producerii primare, procesării 
alimentelor, depozitării, transportării, comer-
cializării, precum şi importului şi exportului 
lor țin de competența Agenției Naționale pen-
tru Siguranța Alimentelor (ANSA).  
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puteţi adresa întrebări serviciului  
de supraveghere de stat a sănătăţii publice  
la adresa de e-mail: iurie.pinzaru@ansp.md

Răspunsurile la întrebările d-voastră  
vor fi publicate în numerele următoare ale revistei.

dacă doriți să primiți revista Cronica Sănătății Publice, ne puteți scrie 
pe adresa de e-mail: iurie.pinzaru@ansp.md sau ion.nistor@ansp.md  

sau contactați-ne la tel.: 022 574 700
Revista poate fi accesată pe pagina: www.ansp.md/cronicasanatatiipublice/

drAGI CITITOrI,

în Anul 2019 nE PrOPunEm să PrEzEnTăm ATEnţIEI 
d-VOAsTră ArTICOlE lA urmăTOArElE rubrICI  
dE InTErEs sPOrIT PEnTru sănăTATEA PublICă:

· PrOmOVArEA sănăTăţII ŞI COmbATErEA  
 dEPrIndErIlOr dăunăTOArE

· sănăTATEA ŞI FACTOrII dE rIsC

· sFATurI PEnTru POPulAţIE

· mAlAdIIlE InFECţIOAsE

· mAlAdIIlE nETrAnsmIsIbIlE






