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AFORISME. EPIGRAME
Sportul este pentru toţi, dar nu toţi sunt Când crezi în Dumnezeu ești nebun fără
pentru sport.
să înnebunești. Este tot așa, precum poţi
Ovidiu Kerekes fi bolnav fără să ai vreo boală.
Emil Cioran
Respectul este limitat, dar iubirea este
necondiţionată.
Nu vă temeţi de boli. Bolile înseamnă
Ovidiu Kerekes încă viaţă.
Valeriu Butulescu
Nu există boli, ci numai bolnavi.
Mircea Eliade Alaiul nupţial în timpul pandemiei
Toţi nuntașii distanţaţi
Boala este pedeapsa naturii revoltate.
Și desigur, toţi mascaţi,
Hosea Ballou Fac excepţie, adică,
Soacrele și ginerică.
O societate bolnavă naște copii bolnavi,
Gabriela Genţiana Groza
care pun bazele unei societăţi și mai
bolnave.
În timpul pandemiei
Nicky Seretean Guvernul și Pandemia
Au distrus economia.
Omenirea, la fel ca fiecare om în parte, se Măsurile de salvare
îmbolnăvește, cu vârsta, de diferite boli.
Fac inflaţia în floare.
Ralph Waldo Emerson
Adrian Timofte
Teama de boală se manifestă prin
preocuparea excesivă faţă de simptomele
tuturor bolilor.
Herbert Harris
Leacul e mai rău ca boala.
Francis Bacon

Abundenţă
Îi spuse moșul: – Măi nepoate!
Avem în ţară mai de toate
Dar cea mai mare bogăţie
E pandemia de prostie!
Mihai Haivas

Pandemia COVID-19 este copacul care
Bolile incurabile. Opere ale microbilor ascunde pădurea.
Camelia Opriţa
sinucigași.
Valeriu Butulescu
În vremea pandemiei, întreaga omenire
alternează zilele de la anxietate la
E important să înţelegem că nu boala
panică.
naște suferinţă, ci suferinţa naște boală.
Camelia Opriţa
Ioan Gyuri Pascu
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APRECIERI
Revista Cronica Sănătății Publice – un îndrumător
bun privind aspectele sănătoase ale vieții

Olesea AGAPI,
medic de familie
la Centrul de
Sănătate Cantemir

Citesc revista Cronica Sănătății Publice cu
mare plăcere și entuziasm, inspirându-mă din
ea pentru activitatea de serviciu. Propagarea
unui stil de viață sănătos ar trebui să fie primordială în activitatea medicală, iar revista e
de mare folos în sensul dat.
În opinia mea, asistența medicală primară
ar trebui să iasă din robia industriei farmaceutice. Să deviem de la standarde și protocoale impuse, să privim, în sfârșit, omul în
ansamblu, să facem cu toții Prevenție! Adică
să elucidăm cauza pentru a diminua efectele. Factorii de risc, declanșatori de boli, pre-

cum fumatul, abuzul de alcool, narcomania,
toxicomania, huliganismul, alimentaţia nesănătoasă, stresul, sedentarismul, practicile
sexuale riscante etc., toate trebuie incluse pe
agenda noastră.
Adoptarea unui stil de viață sănătos depinde, în mare parte, și de exemplul medicilor,
pedagogilor, membrilor familiei prin evitarea
fumatului, excluderea alcoolismului, practicarea culturii comunicării, manifestarea stimei faţă de membrii comunităţii, cultivarea și
promovarea principiilor sănătoase ale vieții și
existenţei umane.
Fiecare cetăţean trebuie stimat de către personalul medical, încurajat, susţinut prin atitudine prietenoasă și înţelegătoare. Iar revista
Cronica Sănătății Publice e un îndrumător bun
în acest sens!
Grație, sănătate și prosperitate colectivului
redacțional.
La mai mult și la mai mare! Așteptăm noi ediții!
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Suport pentru medicii de familie în promovarea
sănătății și a modului de viață sănătos
educația populației și promovarea unui stil de
viață sănătos.
Violeta PANICO,
șefa IMSP Centrul
de Sănătate Criuleni,
master în sănătate
publică

importanMedicina de familie este o parte importan
tă a sistemului de sănătate, iar rolul medicului de familie este nu numai de a fi veriga
de legătură dintre pacient și sistemul de sănătate, ci și pilonul principal în menținerea
sănătății populației. La acest capitol am fost
plăcut surprinsă când am descoperit Revista
Cronica Sănătății Publice – un suport serios în

Sunt impresionată de conținutul multidisciplinar
și profesional al revistei, dar și de faptul că materialele expuse pot fi utilizate în scop educațional
care se bazează atât pe informarea generală a
oamenilor, cât și personalizată, menită să-i ajute
pe cititori să identifice singuri problema și să ia
decizii pentru un stil de viață sănătos.
Cu siguranță, în timpul pandemiei COVID-19
medicii de familie sunt în așteptarea următoarelor ediții – la fel de valoroase ca material informativ pentru specialiștii din asistența
medicală primară, dar și pentru populație.
Apreciez înalt eforturile depuse de colectivul
redacțional pentru a păstra în această perioadă de criză și a edita în continuare Revista
Cronica Sănătății Publice. Sănătate tuturor!

Cronica Sănătății Publice – o sursă sigură
și accesibilă de informare

Simion TATAROV,
primarul orașului
Rezina

Lumea contemporană trăiește într-o eră în care
fiecare om are dreptul să transmită informații
fără restricții și dovadă de veridicitate. Acest
mod, pe lângă aspectele pozitive, are și aspecte
negative, și anume: dezinformarea sau informarea greșită a populației.
În contextul pandemiei COVID-19, care ne-a
găsit atât de nepregătiți și vulnerabili, informarea corectă a societății este foarte utilă pentru a
depăși mai ușor această grea încercare prin care
îi este dat să treacă întregii lumi.

În această ordine de idei, revista Cronica
Sănătății Publice este mai mult decât binevenită
în societatea noastră, fiind o sursă de informare
sigură și veridică prin faptul că vine direct de la
specialiști calificați în domeniu, cu experiență și
capacitate de a oferi informații și recomandări
utile pentru fiecare cititor.
Pe lângă subiectele referitoare la pandemia actuală, în revistă găsim articole ce tratează multe alte probleme importante despre sănătate,
cum ar fi modul de viață sănătos.
Calific publicația drept extrem de utilă pentru
managerii și cadrele medicale din instituțiile de
educație timpurie.
În calitate de membru al comunității rezinene
și de primar, apreciez efortul depus de autorii
publicației, dar și modul accesibil de expunere
a informației.
Recomand revista Cronica Sănătății Publice tuturor ca una dintre cele mai sigure și accesibile
surse de informare!
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PRIN REDUCEREA CONSUMULUI DE ALCOOL

EVITĂM RISCURILE PENTRU SĂNĂTATE

Ana ANTOCI,
medic igienist
în Direcția Prevenirea
și Controlul Bolilor
Netransmisibile a ANSP

Alcoolul este o substanță psihoactivă ce
provoacă dependență, iar consumul excesiv
afectează sănătatea individuală și poate cauza dezvoltarea a mai mult de 200 de boli și
stări morbide (WHO, 2011a; Lim et al., 2012).
Utilizarea nocivă a alcoolului este asociată
cu moartea prematură și cu apariția bolilor
netransmisibile, inclusiv cu tulburări neuropsihiatrice (psihoze, depresie etc.), boli cardiovasculare (hipertensiune arterială, ischemie), ciroză hepatică și cancer (de sân și tub
digestiv). Este una dintre cauzele mai multor
boli infecțioase, cum ar fi tuberculoza sau
HIV/SIDA. Abuzul de alcool poate culmina cu
rănirea (intenționată sau neintenționată) a
altor persoane, cu omucideri și sinucideri. În
plus, în timpul sarcinii el poate cauza defecte
psihice și fizice severe fătului.
Conform statisticilor mondiale, regiunea europeană înregistrează cel mai mare consum de

alcool din lume. Spre regret, acest viciu a afectat, în mare parte, persoanele apte de muncă.
Alcoolul este citat ca fiind cauza a 1 din 4 decese la persoanele cu vârste cuprinse între 25 și
29 de ani. În plus, este identificat ca principalul
factor de risc pentru persoanele cu vârste cuprinse între 15 și 49 de ani (WHO 2020).
Alcoolul este nu doar o importantă problemă
de sănătate publică, ci și un factor ce împiedică dezvoltarea economică. El pune o povară
financiară suplimentară pe umerii societății,
iar impactul lui asupra sistemelor de sănătate
și de justiție penală este devastator, cheltuielile pentru aceste servicii depășind de multe
ori sumele impozitelor pe alcool.

În Republica Moldova alcoolul este al treilea
factor de risc pentru sănătatea populației. Circa 10% din decesele înregistrate anual sunt
cauzate de consumul nociv de alcool, numărul
lor fiind de două ori mai mare decât media glo-
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bală. Conform datelor OMS, Republica Moldova se menține în topul țărilor cu cel mai mare
consum de alcool. În anul 2018, de exemplu, în
mediul populației
adulte (cu vârsta
peste 15 ani) a fost
înregistrat un consum de alcool pur
de 15,2 litri pe cap
de locuitor. Consumul de alcool este
mai pronunțat în
rândul bărbaților (25,2 litri alcool pur/locuitor),
decât al femeilor (6,1 litri alcool pur/locuitor).
În structura consumului de alcool predomină
vinul – 57%, urmat de băuturile tari – 25% și
bere – 16% (Global status report on alcoholandhealth, ediția 2018).
Factorii ce favorizează consumul nociv de alcool sunt:
 Accesul liber în rețeaua de comerț și
alimentația publică etc.;
 Tradițiile și obiceiurile;
 Producerea alcoolului în cantități mari;
 Producerea necontrolată de alcool, inclusiv a celui obținut în condiții casnice;
 Legislația imperfectă;
 Alți factori – social-economici, psihologici
etc.
Nu a fost stabilită o cantitate sigură, inofensivă de alcool pentru adulți, fără să mai vorbim
de tineri. În concluzie, orice cantitate poate fi
fatală atât pentru unii, cât și pentru alții.
Pentru a preveni impactul consumului de alcool asupra sănătății publice se impune luarea următoarelor măsuri:
♦ Aplicarea la nivel național a măsurilor de
diminuare a accesibilității la produsele alcoolice, de mărire a prețului și de reducere
a locurilor de vânzare, și anume: respectarea strictă a restricţiilor cu privire la comercializarea cu amănuntul a producției
alcoolice și a interdicţiilor privind circulaţia
gratuită a acesteia; creșterea cotei de impozitare pentru diferite tipuri de băuturi
alcoolice, cum ar fi berea, vinul și băuturile
spirtoase, și menținerea ei la aproximativ

♦

♦

♦

♦

același nivel, deoarece ratele scăzute pentru un tip de produs îl fac, de obicei, mai
popular printre persoanele care consumă
alcool în cantități mari.
Creșterea gradului de informare a copiilor,
adolescenţilor și tinerilor cu privire la efectele consumului de alcool asupra sănătăţii
și riscurile debutului timpuriu al acestuia
prin intermediul orelor de educație pentru
sănătate, dezvoltare personală, dirigenție,
organizate în instituțiile de învățământ
preșcolar și preuniversitar;
Sporirea eșalonului de sensibilizare și conștientizare a populaţiei privind efectele
consumului dăunător de alcool asupra
sănătăţii proprii, vieţii familiale, sociale și
profesionale prin organizarea evenimentelor naționale precum zilele mondiale;
Mărirea nivelului de responsabilitate a părinţilor cu privire la rolul familiei în formarea unui comportament conștiincios faţă
de consumul nociv de alcool în rândul copiilor, adolescenţilor și tinerilor prin organizarea campaniilor de informare la toate
canalele media posibile (internet, televiziune, radio etc.);
Extinderea centrelor de consiliere a persoanelor care interacționează cu oamenii
cu tulburări neuropsihiatrice de pe urma
consumului abuziv de alcool, inclusiv a celor suferinzi;

♦ Extinderea numărului centrelor de plasament pentru persoanele cu probleme
generate de alcoolism, cu implicarea ulterioară a acestora în munca neremunerată,
dându-le astfel posibilitatea să plătească
pentru serviciile primite în perioada tratamentului.
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FLUORUL DIN APA POTABILĂ:

O PROBLEMĂ MAJORĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
potasiu, fluoropatita (combinație dintre calciu și fosfatul tricalcic).
Iurie BOBU,
medic igienist
în Direcția CSP Bălți,
subdiviziunea Fălești,
a ANSP

Fluorul este o substanță naturală minerală
care se găsește în sol și în alimente doar în
combinații chimice. În apă, el poate fi găsit
sub formă de fluoruri dizolvate sau în suspensie.
Fluorul protejează dinții, contribuie la dezvoltarea și creșterea structurilor osoase la copii și
întărește smalțul. Conținutul de fluor din apa
potabilă variază în funcție de adâncimea prizei freatice exploatate, cât și de zona de relief
din care provine. În țara noastră, conținutul
mediu de fluor al apelor potabile variază între
0,14 și 0,70 ppm.
Fluorul este un oligoelement esențial care
se conține în cantități foarte mici în toate
țesuturile organismului, dar predomină în
cele osoase și dentare. În organism se găsește
în combinație cu alte minerale, formând complexe, precum fluorura de sodiu, fluorura de

Funcțiile și importanța fluorului:
♦ Contribuie la păstrarea integrității dinților;
♦ Facilitează formarea acizilor organici (acid
lactic);
♦ Participă la asimilarea fierului, intervine în
creșterea unghiilor și a părului, participă la
metabolizarea fosforului și a calciului;
♦ Provoacă eliminarea metalelor grele din
organism și ia parte la procesul de hemostază.
Surse de fluor: apa de băut, vegetalele cultivate pe soluri îmbogățite cu acest element,
ceaiul negru, produsele alimentare de origine
marină (sardinele). Necesarul zilnic de fluor
constituie 1-2 mg.
Toxicitatea fluorului și consecințele supradozării:
 Fluorul devine periculos atunci când este
integrat în cantități mari timp îndelungat.
 Poate provoca fluoroză dentară și afecta
smalțul dinților.
 Poate duce la dereglarea structurii aparatului locomotor, deformarea scheletului osos.
 Elimină din organism magneziul care participă la asimilarea calciului, afectează
funcția glandei tiroide și paratiroide și dereglează procesul metabolic al glucidelor
și lipidelor.
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 Duce la creșterea procentuală a bolnavilor
de cancer gastrointestinal și a afecțiunilor
renale.
Problema calității apei este mereu actuală.
În compoziția apei intră un număr mare de
substanțe minerale, iar variația concentrației
hidrice a mineralelor are repercusiuni esențiale asupra organismului uman. Fluorul din
apa potabilă este o problemă majoră de sănătate publică. Există o corelație evidentă
între conținutul fluorului din apă și morbiditatea prin fluoroză. Conținutul ridicat de
fluor în apele subterane este determinat
de factorii geologici și poartă un caracter
endemic.
Raionul Fălești se consideră un raion endemic ca urmare a prezenței fluorului în
sursele de apă potabilă. Consumul apei cu
un conținut sporit de fluor poate provoca
în rândul populației fluoroză dentară. Conform
datelor serviciului stomatologic, 25-30% din
copiii or. Fălești sunt atacați de această maladie. Investigațiile de laborator ale apei potabile
din sursele de apă denotă: conținutul fluorului
depășește de 2-3 ori norma admisibilă.
Datele privind calitatea apei potabile după
conținutul de fluor în raionul Fălești sunt expuse în tabelul de mai jos.
Anii

Numărul de probe examinate

2018
2019
2020
Total:

73
46
85
204

Problema aprovizionării populației raionului
Fălești cu apă potabilă de bună calitate a fost
abordată ani la rând atât la nivel de raion, cât
și de republică. Construcția apeductului PrutFălești a început în anii ‘80 ai secolului trecut,
dar speranțele cetățenilor nu s-au îndreptățit,
chiar dacă au fost cheltuite sume enorme de
bani. Au fost instalate zeci de kilometri de țevi
de metal, ca apoi acestea să fie schimbate.
Abia la sfârșitul anului 2020 a fost dată în exploatare o porțiune cu lungimea de 18 km din traseul de apeduct Prut-Fălești. La momentul actual,

se construiește Stația de tratare a apei. Conform proiectului, la apeductul Prut-Fălești vor
fi conectate 14 localități din raion, iar populația
raionului speră că în timpul apropiat va putea
consuma apă potabilă de calitate din r. Prut și
că riscurile legate de fluor se vor diminua.
Factorii de risc ai apariției fluorozei la copii: consumul apei în care concentrația de
fluor depășește 1,5 mg; patologia gravidității;
alimentația artificială a copilului; persistența
maladiilor somatice ale copilului.

Consumul apei excesiv fluorate poate cauza
cancer și poate dubla numărul fracturilor. De
asemenea, excesul de fluor poate provoca
infertilitatea.
Printre măsurile de profilaxie se numără:
utilizarea apei potabile de bună calitate; limitarea consumului de produse bogate în fluor,
inclusiv de produse de mare; excluderea utilizării pentru igiena dentară și a cavității bucaDin ele, neconforme
după conținutul de fluor
8
28
29
65

Procentul
necorespunderii
10,9
60,9
34,1
31,9

le sau utilizarea cu precauție, conform recomandărilor producătorului, a pastelor de dinți,
soluțiilor, gelurilor, comprimatelor cu fluor.
Cunoașterea impactului fluorului din apa potabilă asupra sănătății populației este importantă
pentru calcularea și luarea la evidență a factorilor de risc iminent, întreprinderea măsurilor de
profilaxie. Aprovizionarea populației cu apă potabilă de calitate trebuie să fie unul dintre obiectivele prioritare ale statului și cea mai eficientă
măsură de profilaxie a maladiilor condiționate
de excesul de fluor din apa potabilă.
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HIPERTENSIUNEA ARTERIALĂ:

CAUZE, SIMPTOME, PROFILAXIE, TRATAMENT

Lilia PLĂMĂDEALĂ,
medic igienist
în Direcția Promovarea
Sănătății a ANSP

Înțelegerea modernă a sistemului cardiovascular a început odată cu activitatea medicului William Harvey (1578–1657), care a descris
circulația sângelui în cartea sa Privind mișcarea
inimii și a sângelui. Clericul englez Stephen
Hales a efectuat prima măsurare în public a
tensiunii arteriale în 1733, iar hipertensiunea, ca afecțiune, a fost descrisă în anul 1836.
Cu toate acestea, hipertensiunea, ca entitate clinică, a fost introdusă abia în anul 1896,
odată cu inventarea sfigmomanometrului
cu manșetă. Forța cu care sângele apasă pe
pereții arterelor atunci când circulă prin ele se
numește tensiune arterială. Valoarea tensiunii e creată de cantitatea de sânge pompată
de inimă, dar și de rezistența opusă de artere.
Astfel, dacă prin vasele sanguine trece o cantitate mare de sânge, iar arterele sunt înguste, apare hipertensiunea. Tensiunea arterială
este unul dintre semnele vitale împreună cu
rata respiratorie, cardiacă, saturația cu oxigen

și temperatura corpului, care sunt utilizate de
cadrele medicale în evaluarea sănătății unui
pacient.
Tensiunea arteriala (TA) are doua componente:
• TA sistolică (numărul mai mare), care reprezintă presiunea inimii generată pentru
a pompa sângele de la inimă spre celelalte
organe;
• TA diastolică (numărul mai mic), care reprezintă presiunea vaselor sangvine în momentul în care inima se umple cu sângele
venit din tot corpul.
Valori ale tensiunii arteriale
Tensiunea arterială prea mică se numește hipotensiune arterială, iar presiunea care este
în mod constant prea mare se numește hipertensiune arterială. Atât hipotensiunea, cât și
hipertensiunea pot avea mai multe cauze și
pot fi episodice sau de lungă durată.
Tensiunea arterială este considerată normală
atunci când valoarea sistolică este mai mică
de 129 mmHg, iar cea diastolică mai mică de
84 mmHg. Tensiunea normală optimă în cazul
unui adult este considerată în prezent ca fiind
cuprinsă între TA sistolică 120-129 mmHg și
TA diastolică 80-84 mmHg.
Copiii de la 1 an până la 14 au valori normale ale tensiunii în jur de 90/50 mmHg, iar de
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la 14 ani până la 18 valoarea normală este de
110/70 mmHg.
Faptul că ați avut o valoare crescută episodic
nu înseamnă neapărat că suferiți de hipertensiune arterială. Ea poate crește în stări de
agitație, oboseală, stres, după fumatul unei
țigări sau după un efort fizic intens. De obicei,
presiunea sistolică crește odată cu vârsta.

Hipertensiunea arterială poate afecta multe
organe, inclusiv creierul, ochii, inima, rinichii
și arterele din întregul corp. În cazul persoanelor cu hipertensiune nediagnosticată
sau tratată incorect riscul de a face infarct
de miocard, accidente vasculare cerebrale,
insuficiență renală sau posibilitatea de a orbi
este mai mare.
Factorii de risc se clasifică în două mari categorii:
I. Factori de risc nemodificabili: vârsta, rasa și
ereditatea;
II. Factori de risc modificabili: comportamentul și stilul de viață.
Cauze, tipuri
Există două tipuri de hipertensiune arterială:
1. Hipertensiune arterială primară (esențială) –
o boală cu etiologie neidentificată definitiv,
diagnosticul căreia se stabilește prin excluderea unor cauze certe de majorare a valorilor
tensiunii arteriale și a maladiilor care ar putea genera instalarea hipertensiunii arteriale.
Apare, de obicei, treptat, odată cu înaintarea
în vârstă. Prin urmare, toate persoanele în vâr-

stă au valori mai mari ale tensiunii și trebuie
să monitorizeze atent această problemă.
2. Hipertensiunea arterială secundară – de
regulă, apare brusc și reprezintă un sindrom
al maladiilor renale, endocrine, neurologice,
cardiovasculare, apare în sarcină și în unele
intoxicaţii, având o etiologie bine determinată:
 Apnee în somn – întreruperea respirației în
timpul somnului (printre efectele sale nocive se numără și hipertensiunea);
 Boli ale rinichilor și arterelor renale;
 Tumori ale glandelor suprarenale;
 Afecțiuni cardiace;
 Diabet zaharat;
 Afecțiuni ale tiroidei, mai concret, hipotiroidia, care provoacă hipertensiune arterială.
Variațiile secreției de hormoni contribuie la
creșterea nivelului de calciu din organism,
efect care este asociat cu hipertensiunea
arterială;
 Malformații congenitale ale vaselor de sânge;
 Consumul de alcool, tutun, droguri;
 Medicamente (analgezice, contraceptive, antiinflamatoare nesteroidiene (AINS),
anumite antidepresive, suplimente alimentare: ginseng, lemn dulce etc.);
 Bisfenol A – potrivit unor noi studii, Bisfenol
A, prezent în compoziția ambalajelor din
plastic, poate contamina alimentele și băuturile din aceste recipiente, determinând
instalarea bolilor cardiace și a hipertensiunii. Este recomandată utilizarea ambalajelor și recipientelor fără conținut de Bisfenol,
și anume din sticlă, porțelan, oțel etc.;
 Dieta bogată în sodiu, zahăr (de vină este
mai ales fructoza, care se găsește, de obicei, în alimentele procesate și în băuturi);
 Obezitatea, sedentarismul;
 Stresul;
 Sarcina;
 Singurătatea – un studiu desfășurat timp
de cinci ani de Universitatea din Chicago
a demonstrat în premieră o relație directă
între singurătate și hipertensiunea arterială în rândul persoanelor cu vârsta peste 50
de ani;
 Antecedente în familie (predispoziția la hipertensiune se poate transmite genetic).
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care include verificarea tensiunii arteriale cu
ajutorul tensiometrului.

Simptome
De cele mai multe ori, hipertensiunea arterială nu se manifestă prin simptome specifice,
chiar și atunci când valorile sunt periculos de
mari (ucigaș silențios). În cazuri extrem de grave pot apărea unele manifestări, precum:
♦ Cefalee (dureri de cap);
♦ Epistaxis (hemoragie nazală);
♦ Respirație dificilă;
♦ Vertij (amețeală);
♦ Acufene (vâjâituri în urechi);
♦ Scotoame (pierdere a vederii pe o porțiune
limitată a câmpului vizual).
Spre regret, apariția acestor simptome semnalează că nivelul tensiunii arteriale este extrem de ridicat și că pacientul poate fi în pericol. Complicațiile care apar în urma unor
valori foarte ridicate ale tensiunii arteriale, în
lipsa unui tratament corespunzător, sunt extrem de periculoase și se pot solda cu:
• Infarct miocardic;
• Accident vascular cerebral hemoragic, ischemic sau accident ischemic tranzitoriu;
• Anevrisme arteriale;
• Insuficiență cardiacă;
• Nefroangioscleroză;
• Pierderea vederii;
• Tulburări cognitive și de memorie, demență.
Diagnostic
Hipertensiunea arterială poate fi depistată
foarte ușor printr-un simplu control medical

Profilaxie, tratament
Tratamentul va începe cu restricții clare impuse de medic, care îi va sugera pacientului să adopte un stil de viață sănătos. Acesta
presupune limitarea consumului de alcool,
abandonarea fumatului, creșterea nivelului
de implicare în activitatea fizică, menținerea
unei greutăți corporale normale, reducerea
consumului de sare și abordarea nutrițională
DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) pentru prevenirea HTA. Există posibilitatea controlării hipertensiunii arteriale doar cu
ajutorul acestor modificări ale stilului de viață,
fără a fi nevoie de terapie medicamentoasă.
Uneori însă aceste măsuri nu sunt suficiente,
mai ales în cazul pacienților vârstnici, de aceea devine vitală asocierea tratamentului medicamentos.

Scopul-țintă al tratamentului este de a
micșora maximal riscul total de boli cardiovasculare pe termen lung prin reducerea și
menținerea valorilor TA sub 140/80 mmHg și,
dacă sunt tolerate, sub valori și mai joase.
Recomandări
Pentru a evita orice complicație cardiovasculară, este recomandat să faci periodic o vizită
la medicul specialist în scopul evaluării stării
de sănătate.

Atenție! Ignorată, hipertensiunea
arterială poate duce la consecințe grave
pentru sănătatea și viața pacientului!
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IMPORTANȚA IGIENIZĂRII

ȘI VENTILĂRII SISTEMATICE A LOCUINȚEI
Tudor PUIU,
medic igienist
în Secția Protecția
sănătății publice
a Direcției CSP
Chișinău a ANSP

Locuința este un factor complex al mediului
și are rolul de adăpost, de loc pentru odihnă
și refacerea capacității de muncă, creșterea și
educarea copiilor, completarea cunoștințelor,
efectuarea unor activități casnice, recuperarea
sănătății în caz de boală, dar, în același timp,
locuința este un mediu favorabil de transmitere a unui număr mare de afecțiuni aerogene,
ca gripa și virozele, rubeola, rujeola, varicela,
tuberculoza etc. În cea mai mare parte a vieții,
oamenii își desfășoară activitatea în locuință
(peste 60%), iată de ce se impune respectarea
unor condiții elementare de igienă.
Igienizarea locuinței constă în buna întreținere a acesteia. Orice locuință, indiferent din
ce materiale este construită și finisată, dacă nu
este întreținută corespunzător, degradează.
Prin întreținerea ei se subînțelege efectuarea
lucrărilor de reparație și de dereticare, care includ ștergerea cu o cârpă umedă sau aspira-

rea prafului de pe pardoseală, mobilă, spălarea ferestrelor și a altor suprafețe, scuturarea
covoarelor, spălarea draperiilor etc., inclusiv
aerisirea încăperilor. Dereticarea începe, de
regulă, din dormitor și camera de zi și se termină în bucătărie și blocul sanitar. Este bine
să efectuați aceste lucrări cât mai frecvent, în
funcție de starea sanitară a locuinței, dar nu
mai rar de o dată pe săptămână, cu utilizarea
detergenților și a dezinfectanților. Ca măsură
profilactică de combatere a insectelor, vor fi
folosite insecticidele.
Condițiile igienice din locuință sunt determinate de următorii factori: fizici, chimici, biologici și psiho-sociali.
Factorii fizici reprezintă ansamblul denumit
microclimatul încăperii, care include temperatura, umiditatea și mișcarea aerului. La ele
se adaugă radiațiile solare și cele furnizate de
alte surse artificiale de încălzit și iluminat.
Temperatura aerului trebuie menținută la
18-22oC, în perioada de vară – până la 26oC.
Ziua, aceasta trebuie să fie cât mai stabilă.
Temperatura suprafețelor (pereților) nu trebuie să difere cu mai mult de 4oC față de cea a aerului încăperii. Devierile de temperatură se reflectă asupra stării de sănătate a individului și
se pot manifesta prin afecțiuni ale căilor respiratorii – pneumonii, acutizări ale bronșitelor
cronice, afecțiuni reumatice etc.
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Umiditatea aerului încăperii, care, conform
normativelor, trebuie să varieze între 40 și 60%,
depinde de sursa de încălzire, materialele din
care e construit blocul, orientarea încăperilor
și diferă în funcție de etaj (cu cât imobilul este
mai înalt, cu atât temperatura este mai mică),
sistemul de ventilare, dar și de perioada anului.
Umiditatea sporită a aerului influențează negativ schimbul de căldură al organismului, duce
la formarea igrasiei, poate favoriza apariția reumatismului articular și a maladiilor cardiovasculare, afecțiunilor alergice, bronșitelor cronice, iar umiditatea joasă determină deshidratarea mucoaselor căilor respiratorii, cefalee etc.

Mișcarea aerului este, desigur, necesară, dar,
în același timp, va fi redusă sub 0,5 m/s, în caz
contrat, ea va fi percepută ca un curent care
poate provoca afecțiuni ale căilor respiratorii,
boli reumatice, renale etc.
Încăperile de locuit trebuie aerisite cât mai
des; dimineața după somn și seara înainte de
culcare – obligatoriu.
Una din măsurile importante de menținere a
curățeniei aerului în încăperi este ventilarea –
înlocuirea aerului poluat cu cel curat. Ventilarea locuinței se face pentru a preveni vicierea
aerului (supraîncălzirea lui, încărcarea cu vapori de apă și cu dioxid de carbon, ca rezultat
al aglomerației, poluarea cu pulberi și gaze).
Ventilarea poate fi naturală – prin deschiderea ferestrelor la anumite intervale de timp
(în funcție de aglomerare) iarna și practic permanent pe vreme caldă; poate fi instalat și un
sistem de ventilare artificială.

Factorii chimici constau în păstrarea compoziției aerului cât mai apropiată de cea naturală și prevenirea poluării cu particule și gaze,
care pot proveni din afară sau pot fi produse
în încăperi de către sistemele de încălzire,
fumat, alimente alterate și gunoaie, precum
și prin aglomerație și lipsă de ventilare. Poluarea chimică a aerului produce iritații ale
căilor respiratorii, intoxicații acute și cronice
etc. Necorespunderea parametrilor microclimei prevederilor cerințelor în vigoare are o
influență majoră asupra sănătății populației
și acest lucru este mai vizibil în perioada rece
a anului.
Persoanele care locuiesc la bloc trebuie
să ceară Serviciului Situații Excepționale
sau gestionarului fondului locativ să
verifice până la începutul perioadei de
încălzire sistemul de ventilare. Pentru a
exclude eliminarea gazelor de la aragaz,
utilizați coșuri de colectare a fumului cu
sistem mecanic de aspirație. Cele mai
aplicabile și eficiente măsuri de prevenire a poluării aerului încăperilor gazificate se consideră nu ventilarea, ci folosirea instalațiilor de gaze închise ermetic,
cu evacuarea în exterior, prin țevi special amenajate (hote), a produselor arderii.
În scopul minimalizării impactului gazelor
emanate de la arderea aragazului și altor
instalații de gaze asupra sănătății, se recomandă:
 După utilizarea neîntreruptă timp de 2 ore
a instalației de gaze, ultima se deconectează, se deschide framuga pentru aerisirea
încăperii timp de 15 minute în perioada
rece a anului și timp de 25 de minute – în
perioada caldă.
 Concomitent, pot fi conectate doar 2
ochiuri de la aragaz.
 În timpul folosirii aragazului, hota trebuie
să funcționeze încontinuu.
 După deconectarea aragazului, bucătăria
și restul încăperilor vor fi aerisite timp de
10 minute în perioada rece a anului și timp
de 20 de minute – în perioada caldă.
 Persoanele care se află în încăperi cu utilaj ce funcționează pe bază de gaze și ob-
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servă înrăutățirea stării de sănătate (cefalee, senzații neplăcute în regiunea inimii,
grețuri etc.) vor solicita asistența medicală.

infecțioase și parazitare ale aparatului respirator, digestiv, ale pielii etc. O altă categorie
de îmbolnăviri sunt alergiile provocate de
părul animalelor de campanie, precum
și de microorganismele prezente în
locuințele cu igrasie.
Factorii psiho-sociali sunt reprezentați
de relațiile care se stabilesc între diferiți
locatari. În cazul neînțelegerilor, certurilor și conflictelor se pot produce tulburări ale activității și odihnei și chiar unele
boli psihice și psihosomatice.

Factorii biologici prevăd lipsa agenților patogeni (insecte, microorganisme, paraziți)
și a unor animale capabile să transmită boli

Atunci când sunt întrunite condițiile necesare de igienă, ventilare și factorii psiho-sociali optimi, locuința contribuie, în mare
măsură, la îmbunătățirea stării de sănătate a
familiei, a populației.

SFATURI SĂNĂTOASE
SPIRULINA AR PUTEA DIMINUA
PROCESELE INFLAMATORII
LA BOLNAVII CU COVID-19
În antichitate, spirulina era utilizată de azteci
ca sursă de hrană. Până în secolul XV ea a fost
întrebuințată ca produs alimentar, fiind folosită mai ales la prepararea diferitor bucate (alge
uscate presate în turte).
În urma studiilor științifice, realizate în ultimele decenii, spirulina a fost calificată ca un
superaliment provenit din alge albastre-verzi,
care, în mod natural, cresc în lacurile sărate
din zona subtropicală sau în ocean. I se atribuie proprietăți de accelerare a metabolismului,
diminuare a colesterolului și a masei corporale, tratare a unor tulburări de natură psihică
(anxietate, depresie sau deficit de atenție) etc.
Savanții din Israel și Islanda au demonstrat recent că extractul din spirulină ar putea stopa
dezvoltarea unor procese inflamatorii și complicații grave la bolnavii afectați de COVID-19.
Studiile menționate au fost efectuate la nivel
celular, iar rezultatele au fost publicate în re-

vista științifică internațională Marine Biotechnology. Deocamdată, ce-i drept, acestea nu au
fost verificate și aprobate clinic pe bolnavi.
Autorii studiului au conchis că, în majoritatea
cazurilor, extractul de spirulină inhibă eliberarea proteinei denumite citokină, care la bolnavii infectați cu COVID-19 se elimină în cantități
excesive și implică exagerat sistemul imunitar,
reacție care induce procese inflamatorii masive, îndeosebi ale sistemului respirator. Anume
afectarea plămânilor, provocată de șocul citokinic, conduce la decesul pacienților cu COVID-19.
Potrivit unuia dintre autorii studiului, Asaf
Tzachor, rezultatele obținute demonstrează
că utilizarea extractului de spirulină inhibă
eliberarea citokinei și previne dezvoltarea
proceselor inflamatorii masive la pacienții
cu COVID-19, diminuând riscul dezvoltării
consecințelor grave și ireversibile. Autorul
accentuează, de asemenea, că valoarea experimentului este și mai mare, dacă ținem cont
de faptul că spirulina este acceptată în majoritatea țărilor ca remediu dietetic constituit în
exclusivitate din componente naturale.
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ROLUL PRODUSELOR BIOCIDE

ÎN VIAȚA COTIDIANĂ

Natalia CAPSAMUN,
medic epidemiolog,
secretar al Comisiei
pentru înregistrarea
produselor biocide
a ANSP

Ce reprezintă produsele biocide și în ce
mod le utilizăm?
Substanțele chimice aduc beneficii de care
societatea modernă este complet dependentă. Majoritatea populației utilizează produse
chimice în scop casnic, menajer, pentru dezinfectarea mâinilor, suprafețelor etc. Puțini
însă și-au pus întrebarea: din ce grup fac parte
aceste produse și cât de eficiente sunt?

Un produs biocid reprezintă orice substanță
sau amestec în forma în care este furnizat uti-

lizatorului și care conține sau generează una
sau mai multe substanțe active, având scopul
de a distruge, a împiedica, a face inofensive
organismele dăunătoare, a preveni acțiunea
acestora sau a exercita un efect de control
asupra lor în orice alt mod decât prin simpla
acțiune fizică sau mecanică.
Exemple de produse biocide:
 soluții pe bază de alcool etilic;
 șervețele antibacteriane;
 tablete/pastile pe bază de clor, hipoclorit
de sodiu;
 mănuși, aerosoli;
 momeli, fumiganți, pliculețe.
Pot fi tratate cu unul sau mai multe produse
biocide sau cu un produs care le încorporează
pe acestea în mod intenționat orice substanță,
amestec sau articol. Printre exemplele de articole tratate se numără: o vopsea care conține
conservant, o pereche de ciorapi cu
fibre de argint, un frigider prelucrat
cu substanță biocidă pentru a preveni apariția mucegaiului și a mirosului
neplăcut.
Un articol tratat poate fi înregistrat
de autoritatea responsabilă de înregistrarea produselor biocide cu următoarea condiție: substanța activă
folosită este inclusă în lista substanțelor chimice aprobate pe teritoriul țării.
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dusele biocide sunt repartizate în patru grupe principale (Dezinfectanți;
Conservanți; Produse de combatere
a dăunătorilor; Alte produse biocide)
și 22 de tipuri de produse. Cele mai
frecvent utilizate substanțe active din
componența produselor biocide sunt:
alcoolurile etilic, izopropilic, propilic;
apa oxigenată; hipocloritul de sodiu;
clorul; acidul peracetic, formaldehida.

Ce prevederi legale privind produsele biocide există în Republica Moldova?
Conform prevederilor art. 24 al Legii nr. 10
din 03.02.2009 privind supravegherea de stat
a sănătăţii publice, art. 23 al Legii nr. 277
din 29.11.2018 privind substanțele chimice,
Agenția Națională pentru Sănătate
Publică (ANSP) este autoritatea responsabilă de înregistrarea produselor biocide. Totodată, atât produsele
biocide, cât și articolele tratate cad
sub incidența normelor stabilite în
Regulamentul sanitar privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea
produselor biocide, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 344/2020.
Fiecare consumator sau utilizator
are dreptul să solicite de la ANSP
informații privind produsele biocide, articolele tratate cu produse biocide, înregistrate în țara noastră.
Grupe și tipuri de produse biocide
Conform Anexei 1 la HG nr. 344/2020, pro-

Dezinfectanții regăsiți în mod obișnuit în
Republica Moldova se încadrează în următoarele tipuri: Igiena umană, Dezinfectanți
și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale; Igiena veterinară; Produse alimentare și hrană pentru animale, Apă potabilă.

Cerințe față de produsele biocide
 Produsele biocide trebuie să fie înregistrate
și incluse în Registrul național al produselor biocide, aprobat de Ministerul Sănătății,
Muncii și Protecției Sociale, pe care îl puteți
găsi accesând pagina web a ANSP https://
ansp.md/index.php/registrul-national-alproduselor-biodistructive/.
 Conținutul etichetelor nu trebuie să inducă în eroare utilizatorii în privința riscurilor produsului pentru sănătatea umană,
sănătatea animală, pentru mediu sau în
privința eficacității acestuia. Ele nu trebuie
să conțină indicații de tipul: Produs biocid
cu risc scăzut; Netoxic; Inofensiv; Natural;
Ecologic; Nedăunător pentru animale sau
alte indicații similare.
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drul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Agenției Naționale pentru
Siguranța Alimentelor, Ministerului
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului au supus înregistrării de stat
212 produse. Pentru comparație: în
anul 2019 au fost înregistrate și certificate doar 16 produse biocide, adică
cu 196 de produse mai puțin, de vină
fiind situația de criză cauzată de pandemia COVID-19.

 Produsul biocid de import trebuie să dețină
eticheta originală și un sticker în limba de
stat.
 În conținutul etichetei este necesar să fie
specificate termenul de valabilitate, numărul certificatului de înregistrare în țară, textul clar, lizibil, vizibil.
Curățarea și dezinfectarea suprafețelor din
mediul înconjurător
Conform Ghidului elaborat de Organizația
Mondială a Sănătății, preparatele biocide
care se aplică prin metodele de pulverizare și fumigație nu sunt considerate eficiente pentru toate tipurile de
infecții și nu sunt recomandate pentru
spațiile închise și cele exterioare (ex.:
tunelurile pentru dezinfecție). Toate
produsele biocide trebuie să fie sigure
pentru sănătatea populației, păstrate în
condiții corespunzătoare, utilizate conform destinației întru protecția sănătății
populației și a utilizatorilor. Fiecare produs chimic casnic deține instrucțiuni ce
detaliază metoda de utilizare a acestuia și fiecare persoană poate (și trebuie!) să o citească cu atenție, să urmeze
indicațiile. Substanțele chimice de uz
casnic nu amenință sănătatea umană, rămâne doar ca fiecare dintre noi să respecte cu
strictețe regulile și instrucțiunile afișate.
Înregistrarea de stat a produselor biocide
În anul 2020, experții intersectoriali din ca-

Printre produsele înregistrate, 185 de
biocide aparțin grupei principale 1 –
46 din ele sunt pentru igiena umană
(în anul 2019 a fost înregistrat doar un
produs pentru igiena umană). De asemenea, au fost înregistrați 105 dezinfectanți
de uz casnic, pentru domeniul sănătății publice și alte biocide – 36 din ele au fost produse
în Republica Moldova (în anul 2019 au fost înregistrate doar 7). În anul de referință, 2020,
au fost înregistrați 26 de dezinfectanți pentru
suprafețe aflate în contact cu produsele alimentare sau hrana pentru animale, inclusiv
6 produse autohtone (cu 24 de produse mai
mult decât în anul 2019, când au fost înregistrate numai 2).

Totodată, în anul 2020 au fost înregistrate
27 de produse biocide din grupa 3 (produse de întreținere), dintre care 14 produse
sunt pentru combaterea rodenticidelor și
13 sunt produse insecticide, acaricide și artropode.
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IMPORTANȚA SERVICIILOR

DE SĂNĂTATE OCUPAȚIONALĂ LA LOCUL DE MUNCĂ
Svetlana GHERCIUTUTUESCU,
medic igienist în Secția
Sănătatea ocupațională,
siguranță chimică
și toxicologie a ANSP

Serviciul de sănătate la locul de muncă are o
importanţă majoră atât pentru sănătatea populaţiei, a următoarelor generaţii, cât și pentru economia naţională. Lipsa unui asemenea
serviciu este o problemă actuală, dat fiind că
în ultimul deceniu s-au dezvoltat întreprinderi
cu diverse forme de proprietate, s-au revitalizat mai multe uzine/întreprinderi, a crescut
esenţial numărul de întreprinderi mici și mijlocii în care se implementează tehnologii noi.
Sănătatea la locul de muncă reprezintă unul
dintre cele mai importante domenii ale politicii Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM),
Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și
Uniunii Europene. Scopul final al activităţii
de sănătate și securitate în muncă este protejarea vieţii și sănătăţii angajaţilor împotriva
riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională concomitent cu crearea unor condiţii
de muncă care să le asigure confortul fizic,

psihic și social. Condiţiile în care se desfășoară
procesele de muncă, progresul înregistrat în
dezvoltarea echipamentelor de lucru, intensitatea efortului mental, volumul din ce în ce
mai mare de muncă și complexitatea informaţiilor care trebuie recepționate și prelucrate
solicită organizarea și desfășurarea muncii și
activităţilor social-administrative în baza noilor principii de cunoaștere, înţelegere și aplicare a standardelor și normelor de sănătate și
securitate a muncii.
Pentru a asigura condiții favorabile de muncă
și de asistență medicală pentru angajați, Republica Moldova a emis un șir de documente legislative și normative de reglementare.
Printre ele se numără: Legea privind supravegherea de stat a sănătăţii publice nr. 10-XVI
din 03.02.2009, Legea securităţii și sănătăţii în
muncă nr. 186-XVI din 10.07.2008, Politica Naţională de Sănătate, aprobată prin Hotărârea
Guvernului RM nr. 886 din 06.08.2007, Hotărârea Guvernului nr. 1223 din 9 noiembrie 2004
Privind aprobarea Nomenclatorului profesiilor
și funcţiilor cu condiţii de muncă vătămătoare,
activitatea cărora acordă dreptul la concediu
de odihnă anual suplimentar plătit și durata zilei de muncă redusă a personalului medico-sanitar. La acest capitol, în luna martie a anului
curent specialiștii ANSP, sub egida MSMPS și
cu suportul Parlamentului RM, au elaborat și
promovat Legea pentru ratificarea Convenţiei
Organizației Internaţionale a Muncii nr. 161 pri-
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vind serviciile de sănătate ocupaţională, adoptată la Geneva la 26 iunie 1985.
În contextul Convenției menționate, serviciul
de sănătate ocupațională va întreprinde un
șir de măsuri îndreptate spre:
 îmbunătățirea condițiilor de muncă;
 identificarea și prevenirea riscurilor de sănătate la locul de muncă;
 supravegherea factorilor din mediul de
muncă care pot afecta sănătatea muncitorilor etc.
În actele legislative și normative menționate,
și nu numai, sunt reflectate parţial sau pe larg
aspectele de sănătate ocupaţională a lucrătorilor din economia naţională.
Sarcinile principale ale promovării sănătății la
locul de muncă sunt îmbunătățirea sănătății,
reducerea impactului bolilor profesionale și a
celor legate de profesie asupra forței de muncă. Ele prevăd:
 ameliorarea modului de organizare a
activității;
 îmbunătățirea mediului de muncă;
 încurajarea angajaților să se implice în
activități sănătoase;
 încurajarea dezvoltării personale.
Angajatorul este obligat să asigure securitatea și sănătatea lucrătorilor sub toate aspec-

tele ce ţin de activitatea desfășurată. În fiecare domeniu de activitate există factori de risc
din mediul ocupaţional care determină un șir

de maladii profesionale. Pentru monitorizarea
stării de sănătate a angajaţilor, diagnosticarea
la timp a maladiilor și tratament, promovarea
sănătăţii la locul de muncă etc. este necesară
crearea unui serviciu specializat, cum ar fi serviciul de sănătate ocupaţională, cu specialiști
bine instruiţi.
Angajatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea securităţii și sănătăţii lucrătorilor (inclusiv pentru prevenirea
riscurilor profesionale), a informării și instruirii, precum și a organizării optime a locurilor
de muncă și a mijloacelor de protecție necesare.
Rețineți! Pentru asigurarea unui mediu de
muncă sănătos, fiecare angajator este obligat
să respecte unele cerințe, cum ar fi:
• organizarea examenelor medicale la angajare și a celor periodice;
• evitarea și combaterea riscurilor profesionale;
• organizarea locului de muncă în funcţie
de profesia persoanei și persistența factorilor de risc, inclusiv în cazul deteriorării
sănătății unor angajați, argumentate prin
examenele periodice;
• proiectarea locurilor de muncă;
• alegerea echipamentelor de lucru etc.
Locurile de muncă sănătoase
îți fac viața mai ușoară!
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EXAMENELE MEDICALE PROFILACTICE –

ÎN BENEFICIUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE

Vasile MORCOV,
vicedirector medical
al IMSP Dispensarul
Dermatovenerologic
din mun. Chi
Chișinău

Criza social-economică, migraţia excesivă a
populaţiei, lacunele mari în educaţia sanitară
a tineretului au creat premise favorabile pentru răspândirea în masă a maladiilor sociale,
ca tuberculoza, narcomania, alcoolismul, infecţiile cu transmitere sexuală, bolile de piele
contagioase și parazitare.
Anual, sunt înregistrate sute de cazuri noi
de tuberculoză în stadii avansate, care prezintă un risc major pentru întreaga populaţie. Tot mai frecvente sunt intoxicaţiile
alimentare și contaminările în masă cu diferiţi germeni intestinali. La morbiditatea
prin sifilis, de exemplu, Moldova ocupă
primul loc printre ţările europene și asiatice.
În situaţia creată, prin intermediul Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale
(MSMPS) al RM, statul este obligat să de-

pună eforturi maxime atât pentru depistarea
și tratarea precoce a acestor pacienţi, cât și
pentru întreprinderea măsurilor profilactice
care ar stopa răspândirea maladiilor infecţioase în rândurile populaţiei. Sistemul de sănătate al Republicii Moldova este parte componentă a sferei sociale, care are ca scop asigurarea ocrotirii sănătăţii populaţiei și prevenirea răspândirii în masă a maladiilor sociale.
În legătură cu situaţia epidemiologică precară
prin răspândirea infecţiilor cu transmitere sexuală și a bolilor de piele contagioase și parazitare, MSMPS al Republicii Moldova ia, prin
intermediul serviciului dermatovenerologic,
măsuri adecvate întru depistarea, tratarea și
prevenirea răspândirii acestor maladii grave
de ordin social.
Examenele medicale profilactice la angajare sunt reglementate de Legea nr. 10-XVI din
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03.02.2009 privind supravegherea de stat a
sănătăţii publice, art. 49 Examenele medicale
profilactice etc., iar atribuţiile și competenţele
serviciilor medicale profilactice, desemnate
să asigure supravegherea sănătăţii populaţiei, inclusiv a contingentului periclitat, sunt
stipulate în Ordinul MSMPS al RM nr. 255 din
15.11.1996 Cu privire la organizarea obligatorie a examenului medical al salariaţilor din întreprinderile alimentare, instituţiile medicale,
comunale și cele pentru copii, Decizia Primăriei mun. Chișinău nr.10/44 din 15.05.1996 Cu
privire la examenul medical periodic al persoanelor din contingentul periclitat de la întreprinderile, organizaţiile și instituţiile din mun. Chișinău și Ordinul Direcţiei Sănătăţii din mun.
Chișinău nr. 75 din 04.06.1998
Despre organizarea obligatorie a
examenului medical al salariaţilor din întreprinderile alimentare,
instituţiile medicale, comunale și
cele pentru copii.
Important este că la acest compartiment politicile statului coincid cu interesele angajatorilor
și au ca scop crearea condiţiilor
optime pentru activitatea angajaţilor, lichidarea traumatismului, maladiilor profesionale și
accidentelor la locul de muncă, iar în realizarea acestor obiective un rol important revine
examenelor medicale profilactice.

serviciului de asistenţă medicală primară.
Dacă aceasta s-ar fi întâmplat, faptul ar fi venit în contradicţie cu scopul acestei măsuri
profilactice. Deoarece medicii de familie activează în diverse instituţii și, în plus, sunt suprasolicitaţi, ar avea de suferit atât calitatea
și operativitatea, cât și organizarea evidenţei
examenului medical.
În conformitate cu prevederile Anexei 2 la Ordinul MS al RM nr. 255 din 15.11.1996, solicitanţilor examenului medical li se eliberează o
fișă medicală personală, în care se aplică o fotografie digitală și se includ datele personale
din buletinul de identitate, se indică locul de
muncă, profesia și funcţia.

Deoarece, conform Catalogului de preţuri
al MS, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.
1020 din 29.12.2011, cheltuielile financiare
legate de efectuarea examenelor medicale
la angajare și a celor periodice sunt suportate de agenţii economici, care, potrivit legii,
sunt obligaţi să nu admită în câmpul muncii
persoane fără examenul medical, aceștia sunt
interesaţi în realizarea în tot volumul, operativ
și calitativ, a examenelor medicale ale angajaţilor din subordine. Astfel, examenul medical
poate fi organizat și realizat numai în cadrul
unui sistem medical centralizat, dotat și bine
gestionat.

În mun. Chișinău examenul medical este organizat și se realizează, conform prevederilor
Anexei 1 a ordinului menţionat, în modul următor:
• La Centrul de Sănătate Publică se efectuează testarea de laborator la enterobacterii
patogene, enterobioze și alte helmintiaze;
• În Secţia Control medical persoanele sunt
testate la sifilis, se examinează frotiul urogenital. Medicul dermatovenerolog efectuează examenul clinic al tegumentelor în
vederea evidenţierii manifestărilor active
ale infecţiilor cu transmitere sexuală, bolilor de piele contagioase și parazitare. În
cazul testelor de laborator negative și în
lipsa manifestării active a maladiilor menţionate, în fișa medicală personală a solicitantului se aplică rezultatele investigaţiilor de laborator și parafa Admis în câmpul
muncii.

De menţionat că în ultimii ani nu au existat
tentative de a atribui examenele medicale

Concomitent, colaboratorii Secţiei Control
medical întreprind măsuri de rigoare pentru
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organizarea instruirii igienice a persoanelor
examinate în scopul perfecţionării cunoștinţelor în domeniul sanogenezei, protecţiei
mediului, igienei individuale, igienei alimen-

de persoane infestate cu paraziţi intestinali.
Depistarea purtătorilor de Salmonella și/sau
Shigella este importantă în prevenirea infecţiilor intestinale acute (BDA) și a toxiinfecţiilor
alimentare. De reținut că purtătorii de
germeni intestinali, chiar dacă nu au manifestări clinice, prezintă un risc major de
infectare pentru cei din jur.
Investigarea la stafilococi a persoanelor
angajate în unităţi cu risc sporit de apariţie a intoxicaţiilor alimentare, provocate de acești microbi, diminuează riscul
de contaminare, mai ales în producţia
de cofetărie cu cremă, dar și de infectare a plăgilor în secţiile cu profil chirurgical etc.

taţiei, prevenirii îmbolnăvirilor, cunoașterii și
depistării precoce a principalelor semne de
boală. Instruirii și atestării igienice obligatorii
sunt supuși conducătorii, specialiștii și lucrătorii întreprinderilor, instituţiilor și organizaţiilor al căror specific de activitate este legat
de producerea, păstrarea, transportarea și
comercializarea produselor alimentare și
apei potabile, educarea și instruirea copiilor,
deservirea comunală etc. Instruirea igienică
a acestor persoane este reglementată prin
Legea nr. 10 din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice, capitolul VI,
art. 45 Instruirea igienică a angajaților, Ordinul MSMPS al RM nr. 314 din 25. 03.2020 Cu
privire la aprobarea listei profesiilor care necesită instruire igienică obligatorie și Ordinul
MSMPS al RM nr. 876 din 25.09.2020 Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare
a instruirii igienice.
Important este că în anul 2020 numai în mun.
Chișinău printre persoanele supuse controlului medical profilactic au fost depistaţi 66 de
bolnavi de sifilis, 246 – de gonoree și trichomoniază, 24 – de scabie și microsporie. Prin
investigaţiile realizate în laboratorul Direcției
Centrului de Sănătate Publică Chișinău al
ANSP au fost depistate 640 de persoane purtătoare de stafilococi patogeni (cca 14% din
numărul persoanelor investigate la portaj),
14 persoane purtătoare de Salmonella și 198

Este important ca persoanele, la care au fost
izolate tulpini de St. aureus sau enterobacterii patogene, să nu fie admise la muncă până
când nu le este administrat tratamentul necesar și până când efectul pozitiv al acestuia
nu este confirmat prin rezultate de laborator.
Datele menţionate reflectă importanţa examinărilor medicale în prevenirea răspândirii
maladiilor menționate în rândurile populaţiei.

Depistarea unui număr mare de cazuri de
maladii sexual transmisibile etc. printre persoanele supuse examenului medical în Secţia
Control medical din mun. Chișinău denotă
importanța vitală a acestei măsuri pentru asigurarea bunăstării sănătăţii publice.
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REGULI DE UTILIZARE A PRODUSELOR

DE UZ FITOSANITAR ÎN AGRICULTURĂ
Roman COREȚCHI,
medic igienist
în Secția Sănătate
ocupațională,
siguranță chimică
și toxicologie a ANSP

La nivel global, sectorul agricol este supus
unor provocări majore, cum ar fi schimbările
climatice, poluarea mediului, creșterea intensă a numărului populației. Conform datelor
furnizate de Organizația pentru Alimentație
și Agricultură a Națiunilor Unite, în următoarele decenii se va mări cu peste 60% necesitatea în fructe și
legume. În același timp, potrivit Asociației Europene pentru
Protecția Culturilor, din lipsă
de produse de uz fitosanitar
(PUF), producția de cereale, legume și fructe se va micșora la
nivel mondial cu aproximativ
40%.
Produsele de uz fitosanitar
(pesticidele) sunt compuși
chimici utilizați pe scară largă
în agricultură pentru preve-

nirea sau combaterea dăunătorilor, bolilor,
buruienilor și altor agenți patogeni ai plantelor, scopul final fiind reducerea sau eliminarea pierderilor de producție și menținerea
calității înalte a produselor. Pentru a minimaliza efectele nefaste ale PUF, exercitate
direct sau indirect asupra agricultorilor, consumatorilor și mediului, este necesară implicarea activă a tuturor factorilor de decizie în
implementarea managementului durabil al
pesticidelor. Mă refer la controlul tehnic și
la reglementarea tuturor aspectelor pe parcursul ciclului de viață al pesticidelor, care
include producția, autorizarea, importarea,
comercializarea, transportarea, depozitarea,
manipularea și eliminarea pesticidelor și a
ambalajului acestora.
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Anumite pesticide au capacitatea de a se acumula în mediu, lanțurile biologice, hidroalimentare, afectând sănătatea întregii populații
prin intermediul alimentelor, apei sau aerului.
În cazul gestionării incorecte, efectul toxic al
PUF poate declanșa intoxicații acute, subacute sau cronice. Un rol deosebit în instalarea intoxicației și amplificarea simptomatologiei îi revine gradului de toxicitate al PUF,
timpului de expunere, căilor de pătrundere
în organism și stării generale a organismului
uman. O sensibilitate înaltă la PUF au copiii,
adolescenții, vârstnicii, femeile însărcinate și
cele care alăptează.

Există multiple cauze, între care lipsa controlului frontierei estice a Republicii Moldova,
contrafacerea și importul ilicit, ce creează
impedimente în monitorizarea cantitativă și
calitativă a pesticidelor utilizate în agricultura națională. Alți factori de risc sunt gestionarea inadecvată și păstrarea incorectă a
PUF, care pot provoca intoxicații acute cu
pesticide. Analiza datelor statistice denotă
că în anii 2012-2020 în țară au fost înregistrate 1192 de cazuri de intoxicații acute cu
pesticide, dintre care 65 de cazuri sau 5,4%
s-au soldat cu deces. Prin urmare, sunt necesare promovarea și instruirea agricultorilor
cu privire la utilizarea corectă a PUF, sporirea
gradului de conștientizare privind riscul asu-

pra sănătății și mediului ambiant, provocat
de utilizarea lor.
Tuturor persoanelor care utilizează produse
de uz fitosanitar li se recomandă să reducă,
atunci când este posibil, folosirea lor. Mai întâi, determinați în ce măsură este necesară
utilizarea pesticidelor, căutați modalități de a
rezolva problema prin neutralizarea nonchimică a dăunătorilor. Dacă nu puteți renunța
la pesticide, căutați produse cu cel mai mic
risc pentru sănătatea umană și mediu.
Recomandări privind procurarea produselor de uz fitosanitar:
• Procurați pesticidele doar în locuri autorizate;
• Procurați pesticide cu eficacitate înaltă și
toxicitate scăzută;
• Selectați un produs eficient, recurgeți la
sfatul unui profesionist;
• Cumpărați doar cantitatea necesară pentru un sezon, pesticidele stocate pot constitui un pericol;
• Verificați produsul dacă este original, dacă
nu are semne evidente de contrafacere;
• Verificați dacă ambalajul este intact.
Recomandări privind utilizarea produselor
de uz fitosanitar:
• Citiți cu atenție eticheta și urmați cu
strictețe instrucțiunile;
• Folosiți cu strictețe cantitatea (norma de
consum) recomandată de producător;
• Folosiți un echipament individual de
protecție rezistent la substanțe chimice
(combinezon, mănuși, cizme, ochelari, respirator etc.), conform etichetei;
• Înainte de utilizare, verificați echipamentul
de aplicare a PUF (să nu fie uzat, fisurat);
• Respectați limitele de utilizare, întreținere
și curățare a echipamentului individual de
protecție;
• În zona de manipulare cu PUF sunt interzise fumatul, consumul de băuturi sau de
alimente;
• Selectați zona de pregătire a soluției de
lucru (amestecare a pesticidului), care trebuie să fie departe de alte persoane și animale. Dacă este posibil, amestecați pesti-
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•
•
•
•
•

cidele pe un suport impermeabil pentru a
evita contaminarea mediului.
Asigurați cu apă și săpun zona de manipulare a produsului;
Pentru a preveni scurgerile, închideți recipientul după fiecare utilizare;
Ambalajele PUF folosite se colectează într-un
conteiner special;
Nu folosiți recipientele
golite în alte scopuri;
Păstrați în siguranță pesticidele.

Recomandări privind depozitarea produselor de uz
fitosanitar:
• Amplasați depozitul de
pesticide departe de clădirile rezidențiale și cursurile de apă;
• Depozitul trebuie să fie
încuiat, pentru a evita accesul neautorizat;
• Depozitați pesticidele într-un spațiu adecvat și în condiții de siguranță;
• Grupați separat produsele, în funcție de
gradul de toxicitate;
• Asigurați podeaua cu un strat impermeabil
pentru a împiedica orice deversare și a preveni contaminarea mediului exterior;
• Aerisiți și ventilați încăperea depozitului.
• Instalați în apropiere un dulap cu mijloace
și remedii de prim-ajutor și altul cu două
compartimente – pentru hainele angaja-

tului și pentru echipamentul individual de
protecție;
• Pesticidele se păstrează numai în recipientele originale, nu le păstrați în recipiente
destinate alimentelor, băuturilor sau furajelor;

• Etichetați depozitul cu avertismente de
pericol, instrucțiuni de siguranță și numere de telefon ale serviciilor de primajutor;
• Păstrați în apropiere un registru de gestionare a stocurilor de pesticide și fișele de
date privind siguranța pentru toate produsele aflate în stoc;
• Amenajați în apropierea depozitului o cameră de duș;
• Asigurați depozitul cu un conteiner pentru
stocarea ambalajelor goale.
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SCHIMBĂRILE CLIMATICE

ȘI INFLUENȚA LOR ASUPRA STĂRII DE SĂNĂTATE

Valentina ZAGNITCO,
medic igienist
în Secția Sănătatea
mediului a ANSP

În 1966, Organizația Mondială a Meteorologiei
(WMO) a propus spre utilizare termenul schimbări climatice pentru a cuprinde toate formele de variabilitate climatică la scări de timp
mai mari de 10 ani, indiferent de cauză. Când
s-a constatat că activitățile
umane au avut potențialul
de a modifica drastic climatul (creșterea volumului gazelor cu efect de seră), termenul schimbări climatice
a devenit dominant pentru
a reflecta o cauză antropogenă (umană). Schimbările
climatice au fost încorporate în agenda Grupului interguvernamental privind
schimbările climatice (IPCC)
și Convenției-cadru a ONU
privind schimbările climatice (CCONUSC).

Gazele cu efect de seră (GES) sunt constituenţi atmosferici atât naturali, cât și rezultaţi
din activitatea umană, care absorb și emit
radiaţii cu lungimi de undă specifice spectrului de radiaţii termice infraroșii, emise de
suprafaţa Pământului, de atmosferă și de
nori. Această proprietate cauzează efectul de
seră. Vaporii de apă (H2O), dioxidul de carbon (CO2), protoxidul de azot (N2O), metanul
(CH4) și ozonul (O3) sunt principalele gaze cu
efect de seră din atmosfera Terrei. În plus, în
atmosferă sunt prezente și alte gaze cu efect
de seră, produse exclusiv în urma activităţilor
umane, precum compușii halogenaţi (hidrofluorcarburile (HFC), perfluorcarburile (PFC)),
hexafluorura de sulf (SF6), substanţele ce conţin clor și brom.
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Schimbările climatice reprezintă o problemă
de nivel internațional, cu impacturi semnificative la nivel local și, conform Obiectivelor
de Dezvoltare Durabilă, necesită acțiuni de
adaptare și mitigare la nivel multisectorial
(sănătate, agricultură,
energie, transport) al fiecărei țări și comunități.
Schimbările climatice
care se produc au deja
un impact considerabil
asupra ecosistemelor,
economiei și sănătății
oamenilor, precum și
asupra bunăstării în
Europa, conform raportului intitulat Schimbările climatice, impact și
vulnerabilitate în Europa 2016 (Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016). Conform modelelor
științifice, pentru următoarele decenii se
prognozează intensificarea acestor fenomene cu potențial de afectare a tuturor regiunilor.
Fenomenele schimbărilor climatice includ:
Topirea calotelor glaciare și ghețarilor; Creșterea nivelului mărilor și oceanelor, cu inundarea și erodarea zonelor de coastă și celor
joase; Creșterea frecvenței fenomenelor meteorologice extreme; Schimbarea regimului
precipitațiilor (sporirea precipitațiilor în regiunile umede și scăderea cantității în regiunile
aride); Creșterea volumului precipitațiilor în perioade scurte de timp (ploi torențiale) și, respectiv, a inundațiilor; Apariția frecventă a valurilor
de căldură și secetă extremă și incendii forestiere pe arii extinse; Impactul schimbărilor climatice asupra sănătății umane poate fi atât direct,
cât și indirect.
Cert este că acestea sporesc costurile economice ale serviciilor de sănătate și diminuează
calitatea vieții populației. În cazul fenomenelor extreme, cu părere de rău, se înregistrează
decese. Locuitorii țărilor în curs de dezvoltare,
sărace sunt printre cei mai afectați. Principalele efecte ale schimbărilor climatice asupra
sănătății sunt legate de evenimentele meteo-

rologice extreme, de modificările care se produc în distribuția bolilor influențate de climă,
precum și în condițiile de mediu și sociale. În
ultimul deceniu, inundațiile au afectat milioane de oameni.

Impactul schimbărilor climatice asupra
sănătății se vor reflecta prin:
• Diminuarea calității apei potabile (ex.: în
urma inundațiilor);
• Inechitatea accesului la resurse sigure de
apă și alimente (apariția afecțiunilor necaracteristice zonei climatice respective și
modificarea distribuției unor boli transmise prin apă (boli diareice) sau vectori (malaria);
• Răspândirea speciilor de căpușă, a țânțarului-tigru asiatic și a altor purtători de
boli va crește riscul apariției unor boli, precum boala Lyme, encefalita transmisă de
căpușe, febrele West Nile, Denga, Chikungunya și Leishmanioza;
• Sporirea numărului de decese cauzate
de valurile de căldură în unele regiuni, cu
afectarea grupurilor vulnerabile (copii,
vârstnici, bolnavi cu afecțiuni cronice);
• Diminuarea calității aerului cu exacerbarea afecțiunilor cardiace, pulmonare și
alergice;
• Apariția fenomenului migrației forțate, în
masă, determinat de condițiile climatice și
de mediu (pe lângă faptul că viața lor depinde deseori, într-o măsură foarte mare,
de mediul natural, ei au și cele mai puține
resurse care le-ar putea permite să facă
față schimbărilor climatice);
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• Sporirea numărului adresărilor într-un
timp scurt la instituții medicale;
• Suprasolicitarea serviciilor de urgență
(în cazul fenomenelor meteo extreme:
răniri, infecții, expunere la pericole chimice);
• Deteriorarea sănătății mintale, cauzată
de stres și incertitudine.
Amploarea schimbărilor climatice viitoare și
impactul acestora vor depinde de mai mulți
factori, inclusiv de eficiența implementării
acordurilor globale de reducere a emisiilor
de gaze cu efect de seră.
Dinamica creșterii temperaturilor medii anuale este prezentată în figura de mai jos (sursa:
http://old.meteo.md/mold/nsrecord.htm//

În ultimii 50 de ani, temperatura medie în
Republica Moldova a crescut cu cca 0,6°C,
iar până la mijlocul acestui secol va crește cu
încă un grad. În consecință, iernile vor deveni
mai scurte, probabil, și mai puțin aspre în toate zonele țării, iar verile – foarte calde și mai
lungi. Conform înregistrărilor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, anul 2007 a fost cel
mai cald an din istoria RM (cu +2,0-2,5°C peste
limitele normei), temperatura ajungând pe 21
iulie 2007 la +41,5°C la Camenca. Vara a fost,
de asemenea, cea mai caldă, cu +2,5-4,0°C
peste limitele normei, ca urmare, țara s-a confruntat cu cea mai cumplită secetă – timp de
cinci zile, temperatura depășea +40°C.
Precipitațiile vor varia de la nord la sud.
Frecvența zilelor extrem de ploioase a crescut
în nord și a scăzut în sud. O distincție clară a
cantității precipitațiilor de aproximativ 27%

între zonele agroeconomice de la nord și de
la sud sau între raioanele de nord și cele de
sud a existat pe parcursul ultimilor 8 decenii.
În timp ce nordul devine mai ploios, sudul devine mai secetos.

Chiar dacă de la sfârșitul sec. XIX și până în
prezent a existat o tendință de sporire de
până la 66 mm a cantității de precipitații
căzute, această creștere nu a fost uniformă. Numărul de zile cu precipitații abundente (>20 mm precipitații pe zi) a crescut
cu 23% în nordul țării și a scăzut cu 4,6%
în sudul ei. Aceasta relevă o intensificare a
precipitațiilor neregulate în regiunile din
nord, cu posibilități sporite de inundații și o
deșertificare lentă a regiunilor din sud. Dacă
analizăm datele privind precipitațiile foarte abundente (>50 mm precipitații pe zi),
diferența devine mai evidentă: la nord s-a
înregistrat o creștere de 42% comparativ cu
o descreștere de 9% la sud.
Pierderile economice impuse de secete au cauzat peste 65% din pierderile totale provocate de dezastre.
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VIRUSURILE:

CÂT POT FI DE PERICULOASE PENTRU SĂNĂTATE?
Aliona MIRON,
cercetător științific
în medicină în Laboratorul
științific Hepatite virale și
infecții hemotransmisibile
al ANSP

Ce sunt virusurile?
Virusurile reprezintă cea mai simplă formă de
viață acelulară. Ele sunt agenți patogeni inframicrobieni, au forme diferite și sunt incapabile să se multiplice în afara celulelor gazdei
pe care o infectează. Provoacă diverse boli
contagioase la oameni, animale și plante. Dimensiunea virusurilor este de 10-100 de ori
mai mică decât a bacteriilor, ele nu se văd la
microscopul optic obișnuit, ci doar la micro-

scopul electronic. Virusurile au capacitatea
de a muta, a se reproduce și a supraviețui în
condiții dificile.

Particularitățile generale ale virusurilor
Ca structură, virusul este o particulă submicroscopică, formată din două componente
esenţiale: genomul viral și capsida, precum
și dintr-un înveliș accesoriu (anvelopa). Genomul viral este reprezentat în mod obișnuit
printr-o moleculă de acid nucleic ADN
sau ARN și poartă informația genetică
necesară replicării, ceea ce implică sinteza tuturor constituenților virali. Acesta este unul dintre criteriile aplicate în
Clasificarea Baltimore, care stă la baza
împărțirii în funcție de tipul genomului
viral (ARN sau ADN) monocatenar (are
doar un singur lanţ de acid nucleic) sau
dublu catenar (are două lanţuri), precum
și de modul de multiplicare virală.
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Capsida virală (din limba greacă kapsa – cutie) acoperă genomul, fiind alcătuită din
subunități proteice denumite capsomere.
Acestea se constituie din proteine așezate
în mod regulat, formând în ansamblu structura specifică a virusului. Capsida protejează
materialul genetic și conţine antigene virale.
Capsida și genomul viral formează nucleocapsida. La unele virusuri, nucleocapsida
este acoperită de o altă structură, numită
anvelopa virală sau peplos (gr. peplos – man-

ta). Multiplicarea virusurilor este diferită de
cea a bacteriilor: virusurile sintetizează copii
multiple pe modelul iniţial, proces denumit
replicare virală. Virusurile au dimensiuni de
rangul nm (8-500 nm), astfel încât pot traversa filtrele poroase ce rețin bacteriile. Nu
cresc și nu se divid, se reproduc în celule vii.
Nu pot fi cultivate pe medii artificiale, numai
pe medii de cultură care conțin celule. Sunt
lipsite de metabolism propriu, fiind paraziţi
obligaţi intracelulari.
Cele mai periculoase virusuri
sunt considerate următoarele:
Virusul Marburg. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS),
acesta a provocat epidemii în
Congo (în anii 1998-2000) și în
Angola (în anul 2005), a căror rată
de mortalitate a ajuns la 80%.
Virusul Ebola produce o boală extrem de gravă, cu o rată a
mortalității în medie de 50%,
dar poate ajunge în cazul anumitor tulpini la 90% (epidemia

din anii 2014-2016), provocând cea mai mare
mortalitate cauzată de o boala virală.
Virusul rabic – dacă tratamentul cu vaccin antirabic și uneori cu imunoglobulina rabică nu
este inițiat și administrat în cel mai scurt timp,
rata de mortalitate atinge 100%.
HIV este considerat cel mai periculos și letal
virus al lumii moderne. În fiecare an, în țările
subdezvoltate din cauza HIV își pierd viața 1
milion de pacienți.
Virusul variolei a fost unul dintre provocatorii
celei mai devastatoare boli cunoscute de omenire, cauzând
milioane de decese (una din
trei persoane infectate a murit
înainte ca virusul să fie eradicat
prin vaccin).
Hantavirusul a fost diagnosticat până în prezent la 700 de
persoane. Circa 36% din ele au
murit din cauza sindromului
pulmonar și a rinichilor (febra
hemoragică).
Virusul gripal. OMS estimează
că în timpul unui sezon tipic de
gripă mor 290-650 de mii de oameni din întreaga lume.
Virusul Denga. Nu există un tratament specific contra acestui virus prin care se infectează
în fiecare an aproximativ 100-400 de milioane
de persoane.
Rotavirusul a provocat în anul 2008, conform
datelor OMS, moartea a 450 de mii de copii cu
vârsta sub 5 ani, care ar fi putut fi prevenită
prin vaccinare.
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cidat și care provoacă în același
timp o rată ridicată a mortalității.
Dacă apare o tulpină nouă, necunoscută, omenirea este dezarmată în fața ei. Deoarece vrea să
supraviețuiască, ea folosește toate
posibilitățile pentru a se răspândi,
a pătrunde și a se reproduce în
corpul uman.

SARS-CoV (COVID-19) este noul coronavirus
cu care se confruntă populația din întreaga
lume și care reprezintă o amenințare severă
pentru oameni și pentru serviciile medicale. A
fost descoperit pentru prima dată în decembrie 2019 în Wuhan, China. Conform OMS, în
aprilie 2021 au fost confirmate 150.266.133
de cazuri de COVID-19 (3.164.897 dintre persoanele infectate au decedat). Comunitățile
științifice din mai multe țări, sub egida OMS
și altor foruri în domeniu, au dezvoltat în timp
record vaccinuri anti-COVID-19, care se administrează pe larg în țările afectate. Ca urmare,
se prognozează diminuarea cazurilor de infectare și celor grave care pun în pericol viața
pacienților.
MERS-CoV are o rată de mortalitate de 40%,
fiind cel mai letal virus din familia coronavirusurilor.
De secole, omenirea a fost însoțită de virusurile noi și neexplorate sau puțin studiate
(Ebola, Marburg, Powassan, Lassa etc.), al căror
mecanism de acțiune nu este pe deplin elu-

Astăzi, împotriva unor infecții virale sunt disponibile vaccinuri și
medicamente antivirale. Cu toate
acestea, suntem încă departe de
a câștiga lupta împotriva virusurilor. În ultimele decenii, mai multe virusuri au
trecut de la animale la oameni și au provocat
focare considerabile de boală, cauzând mii și
mii de decese. De mai multe milenii, corpul
uman, prin intermediul sistemului imun, luptă împotriva diferitelor virusuri, dezvoltând
astfel o imunitate naturală. Totodată, virusurile oferă material de studiu, în baza căruia sunt
concepute vaccinurile și modelele, este studiată acțiunea produselor antivirale care stau la
baza medicamentelor antivirale terapeutice și
profilactice.
E necesar să ținem cont de faptul că virusurile evoluează, aparatul lor genetic creează în
mod constant noi versiuni, mutații, împotriva
cărora sunt necesare noi vaccinuri. Omenirea
luptă cu ele de multă vreme, totuși încă nu au
fost inventate mijloace universale radicale de
combatere a afecțiunilor virale. Deci, trebuie
să învățăm să conviețuim cu virusurile, dar în
așa fel încât noi să fim cei care le gestionează,
și nu invers.
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CUM INFLUENȚEAZĂ ALIMENTAȚIA INCORECTĂ

SĂNĂTATEA PSIHO-EMOȚIONALĂ

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

Doar imaginați-vă: creierul nostru este asemenea unui motoraș care lucrează neîncetat,
ziua și noaptea, pentru a asigura bătăile inimii, respirația, mișcările și simțurile. După cum
bine cunoaștem, niciun motoraș nu poate
funcționa fără combustibil. La fel e și creierul
nostru. De calitatea combustibilului, mai bine
zis, a alimentelor pe care i le oferim, depinde
atât activitatea lui, cât și starea noastră psihoemoțională. În prezent savanții studiază intens
relația dintre alimente și sănătatea mintală, iar
unele dintre constatările lor sunt prezentate în
cele ce urmează.
Cum afectează alimentele consumate modul în care ne simțim?
Serotonina este un neurotransmițător care
ajută organismul să-și regleze somnul și
pofta de mâncare, să gestioneze schimbările dispoziției și să inhibe durerea. Interesant
este faptul că 95% din serotonina din orga-

nism se produc în tractul gastrointestinal,
care este acoperit de sute de milioane de
celule nervoase, denumite neuroni. Datorită
acestui fapt, sistemul digestiv ajută nu doar la
prelucrarea hranei, ci și la reglarea dispoziției
și a emoțiilor.
Un detaliu important: secreția serotoninei și activitatea neuronilor sunt puternic
influențate și de miliardele de bacterii bune,
care populează intestinul gros. Pe lângă rolul pe care îl au în protejarea intestinului de
bacteriile rele, limitarea inflamației și mărirea
absorbției nutrimentelor în organism, acestea
activează calea directă de comunicare dintre
sistemul digestiv și creier.
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Ce zic studiile medicale la acest capitol
Potrivit Școlii Medicale Harvard, SUA, prin
compararea dietelor tradiționale, precum cele
mediteraneană și japoneză, cu dieta vestică,
savanții au constatat că la persoanele care au
urmat dietele tradiționale riscul depresiei a
fost cu 25-35% mai mic decât la cele care s-au
alimentat în stil vestic.
Aceasta se datorează faptului că dietele mediteraneană și japoneză conțin, în mare parte, fructe, legume, cereale integrale, pește și
produse de mare, iar dieta vestică se constituie, în temei, din carne procesată, cereale
rafinate, zahăr și produse lactate. De asemenea, dietele tradiționale încurajează consumul produselor fermentate, care au un rol
important în alimentarea microflorei intestinale.
Un studiu publicat în 2014 în Revista European Journal of Clinical Nutrition, la care
au participat peste 4000 de studenți din
Noua Zeelandă, a arătat că starea mintală și
emoțională a tinerilor a fost mai bună în mediul celor care au adoptat o alimentație echilibrată, bogată în fructe și legume, decât în
mediul celor care s-au alimentat cu produse
de proastă calitate, bogate în zahăr, grăsimi
trans și sare.
Pentru a înțelege dacă alimentația echilibrată
îi poate ajuta pe cei depresivi să se trateze, cercetătorii australieni i-au împărțit în două grupuri: unul dintre acestea a fost instruit cu privire la alimentația sănătoasă, iar celălalt – nu.
Contactați peste 3 luni, cei care știau cum să se
alimenteze sănătos au menționat că simptomele depresiei au scăzut din intensitate.
Ce obiceiuri alimentare influențează negativ starea psiho-emoțională?
Dispoziția, rezistența la stres și capacitățile cognitive pot fi influențate negativ de următoarele
deprinderi alimentare:
♦ Omiterea meselor pe parcursul zilei. Neglijarea meselor, în special a dejunului, poate determina scăderea zahărului în sânge,
iar drept urmare vă puteți simți slăbiți și
obosiți.

♦ Evitarea includerii în dieta zilnică a unui grup
întreg de alimente. Acest obicei vă determină să aveți o alimentație dezechilibrată,
deoarece omiteți un spectru larg de microelemente necesare sănătății. Un aport deficitar de zinc, fier, vitaminele din grupul B,
magneziu, vitamina D și acizi grași Omega
3 poate fi asociat cu o dispoziție proastă și
scăderea nivelului de energie.
♦ Consumul abundent al zaharurilor simple,
asemenea pâinii și pastelor albe, a dulciurilor procesate, determină urcarea și scăderea bruscă a glicemiei, scăderea energiei și
apariția iritabilității.

Ce puteți face pentru a avea o bună sănătate psiho-emoțională?
Pentru a susține sănătatea psiho-emoțională
cu ajutorul alimentației, puteți respecta următoarele reguli:
 Stabiliți un regim de alimentație și mâncați
pe parcursul zilei la intervale fixe de timp;
 Evitați consumul exagerat de zahăr și de
produse procesate, ambalate, cu listă lungă de ingrediente și puneți accent pe cerealele integrale;
 Alimentați-vă cât mai variat (cu accent pe
fructele și legumele de sezon) și includeți
proteine la fiecare masă (carne, pește, ouă,
produse lactate, leguminoase, cereale integrale, nuci și semințe);
 Includeți în dietă alimente bogate în acizi
grași Omega 3, precum peștele gras de
mare, algele marine și produsele de mare;
 Consumați suficiente lichide pe parcursul
zilei;
 Exersați regulat și mențineți o greutate sănătoasă.

Fiți atenți la alegerile dumneavoastră!
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ANTRAXUL: PROBLEME ȘI SUGESTII
Nicolai GAISAN,
șeful Secției Controlul
bolilor transmisibile
și managementul urgențelor
în sănătate publică a
Direcției CSP Cahul
a ANSP

Sănătatea este comoara cea mai de preţ, dar și
cel mai ușor de pierdut.
Betty Marcovici

În Republica Moldova, în ultimii 20 de ani
(2001-2020) antraxul a fost înregistrat la 27 de
oameni.
La pacienți, boala s-a manifestat printr-o formă
cutanată de gravitate medie, cu însănătoșire
deplină. Diagnosticul clinic a fost confirmat
prin metode bacteriologice și de biologie moleculară. Agentul cauzal a fost identificat, de
asemenea, în probe de carne și sol.
Agentul patogen al antraxului își menține
existența în sol prin contaminarea acestuia cu
forme vegetale, care, sub acțiunea oxigenului
din aer, se transformă în spori, formând focare
telurice persistente.

Antraxul este o zooantroponoză transmisibilă,
răspândită în mediul animalelor, care accidenCel mai favorabil mediu de multiplicare a
tal poate afecta și omul. Boala se înregistrează
agentului cauzal este populația animalelor
sub forme de antrax extern (cutanat) și intern
receptive: bovine, ovine, porcine, cabaline,
(digestiv, pulmonar sau meningeal) pe toate
inclusiv cămilele și cerbii. Animalele se molipcontinentele, însă mai frecvent se întâlnește
în țările unde este
dezvoltat vităritul și
unde sunt prezente
condiții prielnice pentru persistența îndelungată a agentului
cauzal în mediul ambiant. Antraxul are răspândire endemică în
unele teritorii din Africa și Asia. În regiunea
europeană boala se
Fig.1. Dinamica morbidității prin antrax la oameni în Republica
înregistrează sporadic.
Moldova. Anii 2001-2020, cazuri la 100 de mii de populație
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sesc prin ingestia sporilor care contaminează
vegetația (iarba, frunzele) și apa din aria foca-

relor telurice. La animale, foarte frecvent procesul infecțios se dezvoltă acut, cu generalizarea infecției și moartea lor.
În anul 2014, în raionul Cahul au fost înregistrate 10 cazuri de antrax la oameni. Analiza
datelor supravegherii medicale, aprecierea circumstanțelor epidemiologice
și epizootologice în arealul focarului
nominalizat le-au permis specialiștilor
să formuleze diagnoza finală – antrax
cutanat – la toate cele 10 persoane.
Drept sursă de infectare a oamenilor
cu bacilul antraxului au servit bovinele și ovinele bolnave, nedepistate la
timp, nerespectarea de către lucrători
a regimului de dezinfecție, a normelor
de igienă, a regulilor sanitare la toate
etapele de întreținere a animalelor, sacrificarea și transportarea produselor
obținute în condiții insalubre de câmp
ori de casă, astfel ridicând gradul de
poluare a mediului din jurul focarului.
În majoritatea cazurilor, omul contractează
antraxul, direct sau indirect, de la animalul
bolnav. Modul de transmitere a infecției depinde de ocupația persoanei și corelează cu
forma clinică ce se manifestă. În funcție de locul pătrunderii bacilului de antrax, în organismul uman se dezvoltă diferite forme ale bolii
cu semne clinice specifice.

Forma cutanată (vezicule, ulcer și necroza
pielii) este mai ușoară. Locul de pătrundere a
bacilului în organism este pielea care a fost în
contact cu agentul patogen. Fiind netratată,
aceasta cauzează în 5-20% din cazuri mortalitate prin septicemie.
Contactul cu țesuturile animalului contaminat în procesul de sacrificare a animalelor bolnave, jupuire a pielii, înhumare a cadavrelor
animalelor, transportare a pieilor sau carcaselor pe umeri, îngrijire și acordare a asistenței
veterinare animalelor bolnave, precum și contactul cu solul contaminat cu spori la efectuarea diferitor lucrări agricole se poate asocia
cu pătrunderea agentului cauzal prin microleziunile tegumentelor și dezvoltarea formei
cutanate de antrax.
Forma pulmonară (boala scărmănătorilor de
lână). Calea de pătrundere a sporilor bacilului
în organism sunt plămânii. Boala se manifestă prin tuse, febră mare, frisoane, insuficiență
respiratorie, iar secrețiile răspândite prin tuse

sunt foarte infecțioase. Este o formă gravă a
bolii, cu o mortalitate ridicată prin septicemie
(la 3-6 zile după infectare).
Forma digestivă. Agentul patogen pătrunde
în organism prin cavitatea bucală în timpul
consumului de carne infectată. Ca urmare,
apare diareea hemoragică, iar germenii care
pătrund în sânge pot provoca septicemie, cu
grave insuficiențe cardiace, renale (edeme,
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hemoragii și necroza diferitor organe). Spre
regret, în 50% din cazuri survine moartea. Cât
privește tratamentul bolii, acesta impune administrarea antibioticelor cu spectru larg de
acțiune.

produselor animaliere. De asemenea,
sunt importante și obligatorii educația
sanitară a populației cu privire la antrax,
interzicerea sacrificării animalelor în
condiții de casă, pașaportizarea focarelor telurice și asanarea lor și, nu în ultimul rând, instruirea lucrătorilor medicali
privind formele și simptomele bolii la
om, iar a celor din sectorul veterinar –
privind semnele bolii la animalele infectate și restricțiile obligatorii întru neadmiterea livrării pentru consumul uman
a produselor infectate, utilizarea pieilor
etc. în alte scopuri decât cele prevăzute
de regulile sanitar-veterinare (dezinfectare,
inactivare și nimicire).

Cum procedăm în cazul apariției unui caz
de antrax la om?
Dacă apar după contactul cu un animal
suspect/bolnav de antrax semnele si simptomele menționate mai sus, se va solicita
consultația medicului, fără a traumatiza leziunile existente.
Atunci când o persoană se prezintă la medicul
de familie cu suspecție de antrax, medicul va
redirecționa pacientul către un serviciu de boli
infecțioase pentru investigare și tratament și va
anunța centrul de sănătate publică teritorial.
Prevenție
Măsurile antiepidemice pentru antrax se
efectuează în strâns contact cu serviciul veterinar prin asigurarea respectării cerințelor
medico-sanitare și sanitar-veterinare prevăzute pentru întreținerea animalelor, colectarea, transportarea, prelucrarea și utilizarea

În scopul prevenirii apariției bolii la locul de
muncă, conform indicațiilor epidemiologice,
sunt supuși vaccinării obligatorii:
♦ specialiștii zooveterinari și persoanele legate de creșterea, îngrijirea, sacrificarea
animalelor;
♦ persoanele care participă la colectarea,
transportarea, păstrarea și prelucrarea produselor animaliere;
♦ proprietarii de vite în localitățile rurale cu
focare telurice de antrax.
În concluzie se poate afirma că numai în comun, prin consolidarea eforturilor factorilor
decizionali din diferite domenii intersectoriale
și ale populației, se pot obține rezultate scontate în prevenirea unor boli contagioase cu
transmitere de la animal la om și, în termene
rezonabile, în localizarea și lichidarea focarelor.

CRONICA SĂNĂTĂȚII PUBLICE Nr. 2(59), Iunie 2021

ALIMENTAȚIA ÎN PERIOADA POSTULUI
Veaceslav DIGOL,
șeful Secției Protecția
sănătății publice
a Direcției CSP
Căușeni a ANSP

Această temă a fost vreme îndelungată controversată, respectarea postului fiind declarată de unii ca nocivă pentru organism, iar de
alții – ca benefică. În principiu, totul depinde
de dorința omului, totuși înainte de a ține post
ar fi bine să cereți sfatul medicului de familie.
Există un șir de boli în care excluderea sau
limitarea unor produse nu este de dorit. De
asemenea, nu trebuie lipsiți de gama variată
de produse copiii, ele fiind necesare pentru
dezvoltarea armonioasă a organismului.
În primul rând, aceasta se referă la produse, precum carnea, lactatele, peștele,
ouăle etc.
Postul presupune o perioadă de
abstinență de la produsele animaliere.
Practicată corect, această abstinență
poate avea efecte pozitive asupra
sănătății noastre.
Postul reprezintă o ocazie foarte bună de
a-ți curăța și detoxifica organismul, motiv

pentru care specialiștii în nutriție recomandă
repetarea acestui exercițiu alimentar de mai
multe ori pe an, dincolo de ocaziile religioase,
pentru a obține mult dorita stare de bine. În
perioada postului sunt admise spre consum
legumele și fructele, nucile, semințele, uleiurile vegetale, cerealele, leguminoasele. În
prezent, pe parcursul întregului an veți găsi
în vânzare legumele și fructele admise pentru alimentația în post. Deci, oricare dintre
noi poate să-și asigure o alimentație corectă
și benefică, cu atât mai mult cu cât internetul,
revistele de specialitate oferă o gamă largă de
rețete pentru prepararea lor.
Este de dorit ca trecerea la alimentația din
post să nu se facă brusc, ci cu excluderea
treptată a unora sau altor produse. De fapt,
aceste principii sunt prevăzute și de canoanele religioase. Vorbim aici de așa-numita
Săptămâna albă, pe parcursul căreia nu se
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consumă carne și produse din carne, ouă, ci
doar lactate.

rea, ciupercile, fasolea boabe de culoare neagră, soia, spanacul, avocado etc. Se recomandă să luați zilnic trei mese și două gustări,
astfel veți evita senzația de foame.
Pe parcursul postului sunt stabilite perioade în care este permis consumul
peștelui.
E bine să profitați de ele, deoarece proteinele din pește sunt ușor digerabile, în
plus, peștele conține microelemente importante. Modul de pregătire trebuie să
fie prepararea la abur, coacerea. Pregătit
astfel, peștele poate fi o gustare ce aduce
senzația de sațietate.

Este util să cunoaștem componența chimică a
diferitor produse, inclusiv conținutul de proteine, lipide, glucide, valoarea calorică a lor
pentru a calcula dacă acestea sunt capabile
să satisfacă cerințele vitale ale organismului.
În mod obligatoriu, trebuie să ținem cont și
de caracterul activității diferitor categorii de
populație, pentru că în funcție de ea variază
consumul de energie, microelemente etc.
care trebuie neapărat compensate. Ar fi incorect dacă în perioada postului s-ar consuma
cu preponderență pâine, paste făinoase, cartofi – aceasta ar însemna un consum excesiv
de glucide, cu consecințele respective (sporirea în greutate etc.).
În perioada postului, oamenii preferă, de
regulă, să consume produse ce conțin mai
multe grăsimi și glucide, deoarece sunt mai
accesibile. În plus, ele
dau mai ușor senzația
de sațietate, chiar dacă
această senzație e de
scurtă durată. Starea
de sațietate pe termen
lung se datorează proteinelor, până și celor
de origine vegetală. O
sursă bună de proteine
sunt produsele vegetale, precum lintea, fasolea verde, hrișca, mază-

O sursă de proteine și grăsimi de bună calitate sunt fructele de mare. Ele sunt pentru
noi mai mult exotice, totuși le putem folosi în
consum chiar dacă nu fac parte din deprinderile noastre alimentare. Legumele și fructele
conțin fibre care asigură buna funcționare
a tractului gastrointestinal, fiind și surse de
alimentație pentru microflora folositoare organismului. Această microfloră ne protejează
de microorganisme patogene, contribuie la
asigurarea organismului cu vitamine, facilitează procesul de asimilare a hranei, stimulează activitatea creierului. Se recomandă de
consumat sucuri naturale și salate din morcov, sfeclă roșie, țelină, pătrunjel, păstârnac,
ridichi de lună, varză, spanac, salată verde,
care au un efect pozitiv în cazuri de anemii,
avitaminoze, tulburări gastrice, hepatobiliare
și cardiace. Plantele nu conțin colesterol, de
aceea alimentația bazată pe legume și fructe
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poate aduce doar beneficii sistemului cardiovascular.

Este bine cunoscută așa-numita dietă mediteraneană, în componența căreia se regăsesc legumele, fructele, peștele, uleiul de
măsline. Ultimul este cea mai indicată sursă
de lipide datorită conținutului de acizi grași
monosaturați, dar și conținutului ridicat de
antioxidanți.
Uleiul de măsline previne apariția bolilor de
inimă prin scăderea nivelului de colesterol
LDL (colesterol rău) și creșterea nivelului de
colesterol HDL (colesterol bun). Uleiul de măsline previne cancerul și diabetul zaharat. În principiu, se pot folosi și alte
uleiuri vegetale, cu excepția uleiurilor vegetale hidrogenate (de exemplu, celor din componența margarinei) cu impact nociv asupra organismului uman prin boli ale sistemelor
cardiovascular și endocrin, tractului
gastrointestinal etc.
Organismul are nevoie și de glucide.
Acestea ar trebui să provină tot din
legume și fructe, și nu din zahăr. Pe
cât e posibil, evitați produsele de
patiserie, care au un conținut mare
de zahăr și calorii. Mai e ceva important, care,
de fapt, ține nu neapărat de perioada postului: e de dorit ca în alimentație să folosiți
cât mai multe produse și bucate pregătite
în condiții casnice și cât mai puține produse
procesate, de proveniență industrială. Acestea din urmă au în componența lor un șir de
aditivi alimentari sau E-uri, care acționează
negativ asupra stării de sănătate, multe din

ele având efecte cancerigene. Practic, nu
sunt lipsite de acești aditivi alimentari toate categoriile de produse alimentare procesate. Prin urmare, este
bine ca hrana să fie consumată
după necesitate, atunci când apare senzația de foame și în cantități
moderate.
Să nu uităm că sensul postului nu
constă doar în limitarea consumului
unor anumite produse, el este, în primul rând, un post spiritual, când omul
trebuie să-și formeze un echilibru
psiho-emoțional, să aibă grijă de alte persoane
și să facă cât mai multe lucruri bune. La această
stare de bine vor contribui mișcarea în aer liber,
mai ales dimineața (înviorarea, educația fizică,
exercițiile aerobe, mersul pe jos, alergarea lentă, ciclismul, înotul). Aerul proaspăt, curat favorizează oxigenarea normală a creierului, instalarea unei bune dispoziții, funcționarea optimă
a organelor și sistemelor, inclusiv a tractului digestiv, toate acestea îmbunătățind într-un final
calitatea, eficacitatea și satisfacția obținută de
pe urma muncii prestate.

Nu uitați că echilibrul este cheia spre o stare
de bine. Trebuie sa mănânci ca să trăiești, nu să
trăiești ca să mănânci – celebra afirmație, atribuita de istorici lui Socrate, cuprinde în câteva
cuvinte o întreagă filozofie. Dacă ne-am construi viața după acest principiu, am fi feriți de
multe afecțiuni ce ne chinuiesc corpul și ne
împiedică să ne bucurăm de timpul petrecut
alături de cei dragi.
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EROII ÎN ALB
Medicii trăiesc cu speranța că, odată și odată,
pandemia se va termina și vor reveni la viața normală
Pandemia COVID-19 a afectat toate domeniile, în special domeniul medical. Numărul persoanelor
diagnosticate cu COVID-19 crește de la o zi la alta, iar spitalele cu greu mai pot face față numărului
mare de pacienți. Medicii din prima linie sunt extenuați și abia de mai găsesc puteri să lupte cu
noul coronavirus, care a reușit să ia viața a mii de oameni.
Doamna Veronica ȚUGULSCHI, medic internist, șefa Unității de Primiri Urgente din cadrul IMSP
Spitalul Clinic Municipal Sfântul Arhanghel Mihail, este antrenată non-stop în salvarea vieților
pacienților, iar timpul petrecut cu familia a devenit pentru ea un lux.
pentru a activa în regim de urgență și în siguranță
întru desfășurarea unui act medical de calitate.

Veronica Țugulschi, medic internist, șefa Unității
de Primiri Urgente din cadrul IMSP Spitalul Clinic
Municipal Sfântul Arhanghel Mihail, decorată cu
Medalia Nicolae Testemițanu

Dna Țugulschi susține că pe zi ce trece situația
devine tot mai tensionată, iar locuri în spital nu
au mai rămas. Medicul își petrece aproape tot
timpul la spital, sacrificându-și sănătatea pentru a fi alături de pacienți. Luptă zi de zi cu SARSCoV-2, iar viața i s-a schimbat radical odată cu
declanșarea pandemiei.
- Dacă aș compara ultimii zece ani din viață, spune dna Țugulschi, anii 2020 și 2021 sunt cei mai
groaznici din viața și activitatea mea. Luptăm
cu pandemia din 30 martie 2020, când secțiile
entității medicale au fost reprofilate în secții pentru pacienții cu COVID-19. În prezent spitalul este
arhiplin. La început ne-a fost foarte greu să lucrăm. Conform protocolului, trebuia și trebuie să
fim permanent echipați pentru a ne proteja, iar
echipamentul creează un mare disconfort. Acum
ne-am obișnuit cu el. Grație conducerii spitalului, managementului eficient al domnului director Mihai Ciobanu, entitatea noastră medicală
este dotată cu tot necesarul – echipamente de
protecție și dispozitive medicale ultramoderne

Nu avem în spital pacienți de gravitate ușoară
sau medie, toți sunt gravi și foarte gravi,
internați în Secția Terapie intensivă. Nu voi
greși afirmând că 90% din ei sunt destul de
gravi. Majoritatea pacienților au pneumonie
bilaterală, febră mare, insuficiență respiratorie
acută și au nevoie de oxigen. Dacă în primele
luni de pandemie ajungeau la spital în stare
gravă mai mult vârstnicii, acum sunt internați
în stare gravă și tinerii, care, de fapt, nu au boli
cronice. COVID-19 îi afectează deopotrivă și pe
cei bolnavi, și pe cei sănătoși, iar sechelele rămân pe o perioadă îndelungată. Sunt pacienți
care nu au nicio comorbiditate, dar fac o formă destul de gravă de COVID-19, cu afectarea
mai multor organe, cu insuficiență respiratorie
avansată și pneumonii severe. Vârsta deja nu
mai contează, nici comorbiditățile, nu mai contează nimic. Toți sunt vulnerabili și dezarmați
în fața acestui dușman nemilos.
Spre regret, starea pacienților nu este ușoară ca
la început, ci foarte gravă. Iată de ce noi, medicii,
rugăm insistent populația să respecte restricțiile
impuse de Comisia Națională Extraordinară de
Sănătate Publică și să se protejeze, să poarte
mască, acest lucru fiind necesar vital atât pentru
oameni, cât și pentru lucrătorii medicali, care ar
vrea să aibă cât mai puțini pacienți în stare gravă
și, în general, cât mai puțini pacienți cu COVID-19.
La un an de la debutul pandemiei, ne descurcăm, rezistăm, continuăm lupta pentru salvarea
vieților omenești. Acesta este scopul nostru suprem. Ne străduim să facem față provocărilor,
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sperând în adâncul sufletului că pandemia se va
termina și că, odată și odată, vom reveni la viața
noastră obișnuită.
Deocamdată, trăim doar cu speranța, pentru că
situația este nefavorabilă, iar populația, din păcate, s-a relaxat prea mult, nejustificat de mult.
Pe străzi vezi o mulțime de oameni fără mască,
mame cu copii care nu se protejează în niciun
fel și nu este corect acest lucru. Cel mai grav e
faptul că se infectează persoane în vârstă, care
au diverse comorbidități și care sunt parte a grupului de risc. Primii care cedează în lupta cu COVID-19 sunt tocmai acești pacienți și, credeți-ne,
este destul de dureros pentru noi, lucrătorii medicali, când îi vedem într-o stare atât de gravă.
Știți cum ne simțim noi, medicii, atunci când
vedem că oamenii nu respectă recomandările
specialiștilor, epidemiologilor? Jigniți până în
adâncul sufletului. Pe noi, cei care nu ne-am văzut familia și copiii de luni de zile, care respectă
întocmai regimul de lucru, care poartă pe umerii lor, zile și nopți, un echipament greu și inconfortabil, neglijența acestor oameni ne afectează
nespus de mult. Ne doare nu atât faptul că suntem storși de oboseală, că lucrăm din ultimele
puteri – aceasta este datoria noastră, ci gândul
că iresponsabilitatea lor o să-i aducă foarte curând pe mâna noastră. Ne-am dori ca cetățenii,
mai ales persoanele în vârstă, să nu meargă în
centrele comerciale, în piețe măcar o lună-două, să evite orele de vârf în transportul public, să
respecte distanța și să poarte mască în spațiul
public. Este un lucru atât de simplu pentru a se
proteja și atât de ușor de îndeplinit!
Noul tip de coronavirus progresează și suferă
mutații. Potrivit doamnei doctor, pe parcursul anului au fost observate numeroase simptome ale bolii, dar acestea, spre regret, nu
sunt stabile, ele se modifică, iau trăsături noi.
Mulți pacienți sunt aduși la spital cu afecțiuni
ale sistemului nervos central, cu dureri insuportabile de abdomen și de cap, cu diabet,
cu afecțiuni cardiace și cu erupții cutanate.
Dna Țugulschi mai spune că mulți dintre ei
ajung în stare gravă din cauza că recurg la
automedicație. Sfatul specialistului este clar
și exhaustiv: la apariția primelor simptome de
boală, fiecare dintre noi trebuie să se adreseze la medic și să administreze doar preparatele indicate de acesta.

– Există șanse mari ca persoanele care au suferit de COVID-19 să se reinfecteze, subliniază
dna Țugulschi, dacă nu respectă recomandările epidemiologilor. Datele Organizației
Mondiale a Sănătății arată că pacienții care
au avut o formă ușoară a bolii pot avea imunitate la noul virus timp de trei luni, iar cei cu
formă gravă – până la șapte luni. Chiar și așa,
nerespectarea măsurilor de protecție poate
duce la reinfectare, iar persoana reinfectată
poate dezvolta o formă mai gravă a bolii decât prima dată.

Echipa Secției Unitate de Primiri Urgente din
cadrul IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfântul
Arhanghel Mihail

Pandemia a schimbat radical viața personalului
medical al Spitalului Clinic Municipal Sfântul Arhanghel Mihail, care nu-și mai vede rudele și prietenii de luni bune, iar de plimbări și sărbători a
uitat în general. Dna Veronica Țugulschi spune
că medicii sunt antrenați non-stop în salvarea
vieților bolnavilor și că pentru mulți dintre ei
timpul petrecut cu familia a devenit un lux.
- Probabil, deja nici nu avem prieteni, ne-au
uitat, afirmă cu tristețe dna Țugulschi. Nu e de
mirare. Și eu, și colegii mei nu mergem nicăieri,
pentru că, în primul rând, nu putem pune viața
cuiva în pericol, iar în al doilea, nu mai avem puteri pentru alte lucruri. Este foarte greu…

Olga ȘTURHEȚCAIA,
ofițer de presă al Serviciului
relații publice din cadrul IMSP
Spitalul Clinic Municipal
Sfântul Arhanghel Mihail
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Aniversari
Laboratorul știinţific
Hepatite virale și infecţii hemotransmisibile al ANSP
50 de ani de la înfiinţare

Octavian SAJIN,
dr. șt. med., șeful
Laboratorului științific
Hepatite virale și infecții
hemotransmisibile al ANSP

În conformitate cu Ordinul nr. 2 din 04.01.1971
Об организации лаборатории эпидемиологии вирусного гепатита и лаборатории
кокковых инфекций al Institutului Moldovenesc de Cercetări Știinţifice în Igienă și Epidemiologie (IMCȘIE) și în baza Ordinului nr. 40 din
03.03.1971 al Ministerului Ocrotirii Sănătăţii al
RSS Moldovenești, a fost întemeiat Laboratorul
Epidemiologia hepatitelor virale în cadrul IMCȘIE.
Primul șef de laborator a devenit
dl Alexandru Cojuhari, dr. șt. med.,
ulterior, din noiembrie 1985, funcţia menționată a fost exercitată de
dl Anatolie Calmîc, dr. șt. med. În
următorii ani (din iunie 1988), în
funcția de șef de laborator au fost
desemnați dl Petru Iarovoi, dr. hab.
șt. med., dl Constantin Rîmiș, dr.
șt. med. (până în noiembrie 2010),
după care, până în octombrie 2015,
funcția respectivă a fost exercitată
de dl Vladimir Guriev, dr. șt. med.
Din 2015, șef al laboratorului este dl Octavian
Sajin, dr. șt. med.
Începând cu anul 1971 și până în prezent, în
Laboratorul știinţific Hepatite virale și infecții
hemotransmisibile și-au desfășurat activita-

tea mai mulţi cercetători știinţifici, printre care
doctorii habilitați în științe medicale Constantin Spînu și Mihail Magdei; doctorii în științe
medicale Vasile Cimbru, Vasile Racu, Jan Drobeniuc, Maria Isac, Angela Vrânceanu-Beneș,
Igor Spînu, Nina Iziumov; cercetătorii științifici
Galina Bacancea, Elizaveta Rassohina, Sergiu
Raţă, Gheorghe Pînzari, Svetlana Scobioală,
Cristina Josanu, Sergiu Bologa, Aliona Miron,
Igor Gostev, laboranții Cleopatra Stati, Maria
Slonovschi, Aelita Cazacova, Elena Zaiţ, Ludmila Diaconu, Lilia Darii, Valentina Blaj, Victoria
Curicheru, Inna Cristian, Ludmila Ţaralungă.
Primul proiect de cercetare știinţifică, realizat în laborator, s-a intitulat Particularităţile
epidemiologice și evaluarea măsurilor de profilaxie a hepatitei virale în RSS Moldovenească
(01.01.1971-31.12.1973). În cadrul lui au fost
studiaţi factorii de risc ai morbidităţii prin hepatitele virale A și B, au fost utilizate metodele

RDGA pentru depistarea antigenului AgHBs la
contingentele supuse riscului sporit de infectare, cu elaborarea măsurilor de combatere a
hepatitelor virale A și B. Între anii 1974 și 1982
au fost realizate studii știinţifice în cadrul a 3
proiecte de cercetări, care au vizat aspectele
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epidemiologice ale hepatitei virale B. În anii
1983-1997 au fost efectuate cercetări știinţifice în cadrul altor 5 proiecte de cercetări, care
au vizat epidemiologia hepatitelor virale A și
B. Un avânt știinţific impresionant s-a înregistrat în anii 1998-2019. Cercetătorii din cadrul
laboratorului au realizat 6 teme știinţifice și 2
proiecte internaţionale privind supravegherea epidemiologică și aplicarea măsurilor de
control și răspuns pentru infecţiile prioritare
de geneză virală, implementate pe bază de
granturi în comun cu specialiști din Norvegia,
Slovacia, Danemarca și România.
Rezultatele obţinute în urma acestor cercetări au stat la baza elaborării celor 4 Programe naţionale de combatere a hepatitelor virale B, C și D în Republica Moldova pentru anii
1997-2006 (HG nr. 507/1997), 2007-2011 (HG
nr. 1143/2007), 2012-2016 (HG nr. 90/2012)
și 2017-2021 (HG nr. 342/2017). Realizarea
acestora a condus la reducerea semnificativă
a morbidităţii prin hepatitele virale B, C și D
acute, dar, pe fundalul incidenţei sporite a hepatitelor virale cronice, acești indicatori îi depășesc vădit pe cei din ţările Comunităţii Europene. Este important de menţionat că prejudiciul economic prevenit în urma realizării
primelor 3 Programe naţionale de combatere a hepatitelor virale în perioada 1997-2016
a constituit 822.453 de mii de lei, în timp ce
cheltuielile din bugetul de stat pentru implementarea și realizarea lor au alcătuit doar
84.618,5 mii de lei. Realizarea integrală a actualului Program de combatere a hepatitelor
virale B, C și D, în contextul Planului strategic
al OMS de eliminare a hepatitelor virale parenterale până în anul 2030, va avea un beneficiu
socio-economic extrem de important pentru
Republica Moldova.
În prezent, în Laboratorul știinţific Hepatite
virale și infecţii hemotransmisibile se efectuează cercetări știinţifice în cadrul proiectului
de cercetări Seroprevalenţa hepatitei virale E
separat și în asociere cu hepatitele virale A, B, C,
cu optimizarea măsurilor de control și răspuns
(conducător de proiect – dl Constantin Spînu,
dr. hab. șt. med., prof. univ). Rezultatele intermediare ale acestui proiect arată că seropre-

valenţa la markerul anti-HVE IgG a sporit în
mediul populației generale cu 5,8%, la bolnavii de tuberculoză – cu 33,2%, iar la pacienţii
hemodializaţi – cu 14,2%.
În timpul activității laboratorului au fost
susținute cu succes 5 teze de doctor în știinţe
medicale (J. Drobeniuc, C. Rîmiș, A. Vrânceanu-Beneș, V. Guriev, O. Sajin) și o teză de doctor habilitat (P. Iarovoi).
În 50 de ani de istorie a Laboratorului știinţific Hepatite virale și infecții hemotransmisibile au fost elaborate 21 de ordine și 36 de
dispoziţii ale Ministerului Sănătăţii, Muncii și
Protecţiei Sociale, au fost publicate 13 monografii, au fost editate 3 ghiduri și 9 instrucţiuni metodice, circa 500 de publicații (articole științifice, teze etc.), 9 dintre care – în
reviste cu factor de impact. Au fost elaborate
și înregistrate la AGEPI 16 brevete de invenţie de scurtă durată.
Obiectivele de perspectivă ale Laboratorului
știinţific Hepatite virale și infecții hemotransmisibile sunt următoarele:
 realizarea proiectului de cercetări Seroprevalenţa hepatitei virale E separat și în asociere cu hepatitele virale A, B, C, cu optimizarea
măsurilor de control și răspuns (anii 20202023);
 efectuarea diagnosticului de laborator la
markerii hepatitelor virale prin metode
moderne;
 implementarea rezultatelor știinţifice în
activitatea practică a centrelor de sănătate publică din cadrul ANSP și instituţiilor
medico-sanitare publice privind aplicarea
măsurilor de control și răspuns;
 monitorizarea îndeplinirii măsurilor stipulate în Programul naţional de combatere a
hepatitelor virale B, C și D pentru anii 20172021, aprobat prin Hotărârea de Guvern
nr. 342/2017.
Cu ocazia jubileului, felicit colaboratorii Laboratorului știinţific Hepatite virale și infecții
hemotransmisibile și le doresc multă sănătate, proiecte noi și realizări cât mai frumoase.
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DRAGI CITITORI,
ÎN ANUL 2021 NE PROPUNEM SĂ PREZENTĂM ATENŢIEI
D-VOASTRĂ ARTICOLE LA URMĂTOARELE RUBRICI
DE INTERES SPORIT PENTRU SĂNĂTATEA PUBLICĂ:
• PROMOVAREA SĂNĂTĂŢII ȘI COMBATEREA
DEPRINDERILOR DĂUNĂTOARE
• SĂNĂTATEA ȘI FACTORII DE RISC
• SFATURI PENTRU POPULAŢIE
• MALADIILE INFECŢIOASE
• MALADIILE NETRANSMISIBILE

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

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