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APRECIERI

Irina LOZNEANU,
studentă în anul VI la
Facultatea Medicină  
preventivă a USMF 
Nicolae Testemiţanu, 
asistent medical 
epidemiolog în Direcţia 
Managementul urgenţelor 
de sănătate publică a ANSP

Când am văzut prima oară revista Cronica Să-
nătăţii Publice, am remarcat mai întâi aspectul 
ei exterior. Am trecut cu privirea peste titlurile 
de pe copertă şi mi-am zis că un student de la 
Medicină nu poate neglija o revistă ca aceas-
ta. De atunci o citesc cu regularitate şi, sincer 
vorbind, ea nu mi-a înşelat niciodată aşteptă-
rile. Cum ar putea fi altfel odată ce revista in-
formează cu regularitate cititorii despre starea 
sănătăţii publice din republica noastră, pro-
movează principiile stilului de viaţă sănătos, 

RevisTA îMi AjuTă să exTiND spAţiul CălăToRiei Mele 
îN luMeA MeDiCiNei

descrie modalităţile de profilaxie şi ne învăţă 
cum să prevenim riscurile pentru sănătate?! 

În ceea ce priveşte rolul sănătăţii în viaţa noas-
tră, subiectul este abordat ca unul filozofic 
chiar în primele pagini ale revistei. Sunt selec-
tate cele mai potrivite citate despre sănătate, 
care ne conduc spre un adevăr profund, spre 
meditaţii. Cele îndrăgite de mine aparţin lui 
Francis Bacon: Un organism sănătos este came-
ra de oaspeţi a sufletului, un organism bolnav 
– o închisoare şi lui William Londen: Pentru a 
asigura o stare bună de sănătate, mănâncă su-
perficial, respiră adânc, fii moderat şi menţine 
un interes în viaţă.

Citesc cu mare plăcere şi interes articolele 
profesorilor şi colegilor mei de la Universita-
tea de Stat de Medicină şi Farmacie Nicolae 
Testemiţanu şi de la Agenţia Naţională pentru 
Sănătate Publică. Ele îmi ajută să extind spa-
ţiul călătoriei mele în lumea medicinei şi mă 
încurajează să perseverez în atingerea scopu-
lui pe care mi l-am propus.
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Într-un cuvânt, Cronica Sănătăţii Publice, prin 
publicarea materialelor educative, sublinia-
ză importanţa serviciilor preventive, urmând 
unui citat al filozofului englez Herbert Spen-
cer, care sublinia importanţa rolului de educa-
tor sanitar al medicului, afirmând că medicul 
viitorului va fi dascălul naţiunii. Tranziţia către 
conceptul de promovare a sănătăţii se dato-
rează înţelegerii faptului că sănătatea este de-

terminată de multipli factori biologici, sociali, 
de mediu şi sanitari. 

Îi doresc colectivului redacţional succes în no-
bila sa misiune şi putere de convingere, astfel 
încât cititorii să-şi poată modifica, în mod vo-
luntar, anumite comportamente, de obicei, de 
risc.

Omul bine informat este întotdeauna stăpân 
pe situaţie. Prin urmare, pentru a ne îngriji co-
rect de propria sănătate avem nevoie de infor-
maţii cuprinzătoare, exhaustive. În acest sens, 
un instrument practic de cunoştinţe şi o sursă 
de informaţii calitative, actualizate şi prezen-
tate pe înţelesul tuturor, este pentru mine 
revista Cronica Sănătăţii Publice. Am descope-
rit-o în primul an de facultate şi am îndrăgit-o 
chiar de la primul articol citit. 

Am o mare încredere în materialele publicate, 
pentru că autorii lor sunt persoane cu pregătire 
medicală sau specialişti din alte domenii, 
dar cu tangenţă la medicină. Cunoştinţele 
acumulate îmi lărgesc orizontul, mă ajută să 
exercit un control mai bun asupra deciziilor 
legate de sănătate. Apreciez revista pentru 
faptul că practică o abordare educaţională 
a subiectelor, astfel încât fiecare cititor să 
poată dobândi informaţiile necesare despre 
atitudinile şi obişnuinţele care ne permit să 

peNTRu A Ne îNgRiji CoReCT De săNăTATe AveM Nevoie 
De iNFoRMAţii exhAusTive

înăsprim controlul asupra propriei sănătăţi şi a 
mediului, să poată învăţa cum să se comporte 
în diferite situaţii, cum să evite factorii de risc, 
obiceiurile dăunătoare, cum să facă faţă unor 
maladii cronice. 

Revista abordează diferite teme, cum ar fi 
principiile elementare de igienă personală, 
influenţa condiţiilor de trai şi de muncă asu-
pra sănătăţii, confortul psihologic şi starea 
de bine a omului, deprinderile constructive şi 
multe altele. Autorii materialelor se preocupă 
de problemele specifice comunităţii noastre,  
iau în dezbatere subiectele de interes comun, 
menite să stimuleze grija cetăţenilor de sănă-
tatea lor, să contribuie la promovarea sănătăţii 
în mediul populaţiei şi a bunăstării sociale. 

Îmi place mult rubrica Sfaturi sănătoase, unde 
mereu găsesc informaţii noi, necunoscute de 
mine până atunci, şi care mă ajută la menţi-
nerea şi fortificarea sănătăţii. Contează mult şi 
faptul că cititorii au posibilitatea de a adresa 
întrebări şi de a primi răspunsuri argumenta-
te şi explicite de la medicii specialişti. O altă 
idee bună este aceea că persoanele interesate 
pot afla la sfârşitul fiecărui număr care este te-
matica materialelor preconizate pentru ediţia 
următoare. 

Pentru mine, această revistă a devenit un se-
rial şi eu de fiecare data aştept cu nerăbdare 
apariţia unui nou episod.

Tatiana DRAGAN, 
studentă în anul VI la
 Facultatea Medicină 
preventivă a USMF  
Nicolae Testemiţanu, 
asistent medical 
epidemiolog în Direcţia 
Managementul urgenţelor 
de sănătate publică a ANSP
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Accidentele de muncă afectează mediul de 
afaceri şi societatea în întregime, soldându-se  
cu deteriorarea sănătăţii, pierderea de vieţi 
omeneşti, cauzarea multiplelor suferinţe sa-
lariaţilor şi familiilor acestora. Mai puţine ac-
cidente de muncă implică mai puţine costuri 
pentru concediile medicale şi mai puţine per-
turbări ale activităţii obişnuite a unităţilor de 
producere, evitarea cheltuielilor pentru recru-
tarea şi formarea noului personal. 

Prin accident de muncă, potrivit legislaţiei în 
vigoare, se înţelege vătămarea violentă a or-
ganismului, precum şi intoxicaţia profesiona-
lă acută în timpul procesului de muncă sau al 
îndeplinirii funcţiilor de serviciu ce provoacă 
incapacitate temporară de muncă. Pentru a 
preveni accidentele la locul de muncă, anga-
jatorii trebuie să aplice un sistem de manage-
ment al siguranţei, care să includă măsuri de 
evaluare a riscurilor. 

Svetlana GHERCIU-
TUTUESCU, medic 
igienist în Secţia 
Sănătatea ocupaţională, 
siguranţa chimică şi 
toxicologie a ANSP

ACCiDeNTele lA loCul De MuNCă

Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) esti-
mează că, anual, 2,34 milioane de oameni mor 
din cauza accidentelor de muncă şi a bolilor 
profesionale. Numărul global anual al cazu-
rilor nonfatale de boli legate de muncă este 
estimat la 160 de milioane. Începând cu anul 
2010, data de 28 aprilie a fost declarată la ni-
vel internaţional (la această iniţiativă au ade-
rat şi Sindicatele din Republica Moldova) Zi de 
comemorare a persoanelor care şi-au pierdut 
viaţa în urma accidentelor de muncă şi a bolilor 
profesionale. Totodată, această zi este dedica-
tă promovării securităţii şi sănătăţii în muncă, 
fiind oficial recunoscută ca Ziua mondială pen-
tru securitate şi sănătate în muncă. 

Statistica arată că în Republica Moldova, în 
urma accidentelor de muncă, sunt traumati-
zaţi anual circa 500 de salariaţi, din care 40 îşi 
pierd viaţa. 

Reţineţi! Accidentul suferit de o persoană 
în urma unei acţiuni întreprinse din proprie 
iniţiativă pentru salvarea de vieţi omeneşti 
va fi comunicat inspectoratului teritorial de 
muncă în raza căruia s-a produs de către ori-
ce persoană care cunoaşte cu certitudine că 
acesta a avut loc.

Un rol important în prevenirea accidentelor 
de muncă revine echipamentului individual 
de protecţie, care face parte din rutina zilnică a 
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tuturor celor ce lucrează în ramurile industriei. 
De fapt, sunt obligaţi să se echipeze în modul 
cerut chiar şi vizitatorii şantierelor sau liniilor 
de producţie. Dotarea cu echipament indivi-
dual de protecţie este necesară pentru a pre-
veni pericolele iminente. Echipamentele indi-
viduale de protecţie trebuie să corespundă ris-
curilor implicate, condiţiilor existente la locul 
de muncă, să protejeze sănătatea lucrătorului 
şi să-i fie pe măsură. Nu se acceptă un echipa-
ment individual deteriorat, uzat, nesigur. În 
prealabil, echipamentul va fi curăţat, igienizat 
şi/sau denocivizat în conformitate cu docu-
mentaţia tehnică furnizată de producător.

Pentru a asigura condiţii de securitate şi să-
nătate în muncă, pentru a preveni acciden-
tele de muncă şi bolile profesionale, angaja-
torii sunt obligaţi:

v să elaboreze tehnologii şi soluţii conforme 
prevederilor legale în vigoare privind secu-
ritatea şi sănătatea în muncă; 

v să stabilească pentru lucrători, prin fişa de 
post, atribuţiile şi responsabilităţile care le 
revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în 
muncă, corespunzător funcţiilor exercitate;

v să angajeze numai persoane care, în urma 
examenului medical şi a testării psihologice 
a aptitudinilor, corespund sarcinii de mun-
că pe care urmează să o îndeplinească şi să 
asigure controlul medical periodic şi, după 
caz, controlul psihologic periodic ulterior 
angajării;

v să asigure funcţionarea permanentă şi co-
rectă a sistemelor şi dispozitivelor de pro-
tecţie, precum şi a instalaţiilor de captare, 
reţinere şi neutralizare a substanţelor noci-
ve degajate în timpul proceselor tehnologi-
ce;

v să asigure personalul cu echipamente indi-
viduale de protecţie;

v să pună la dispoziţia angajaţilor spaţii de 
socializare şi să creeze un mediu de muncă 
psiho-social antrenant;

v să interzică fumatul la locul de muncă; 
v să organizeze şi să finanţeze cursuri şi eve-

nimente sportive;
v să promoveze alimentaţia sănătoasă; 
v să sprijine bunăstarea psihică a angajaţi-

lor prin oferirea de asistenţă psiho-socială, 
consiliere şi instruire antistres. 

Nu mai puţin importante sunt obligaţiile lu-
crătorilor. Astfel, lor li se cere:

v să utilizeze corect maşinile, aparatura, unel-
tele, substanţele periculoase, echipamen-
tele de transport şi alte mijloace de pro-
ducţie;

v să utilizeze corect echipamentul individual 
de protecţie acordat şi, după utilizare, să-l 
înapoieze ori să-l pună în locul destinat 
pentru păstrare;

v să nu se implice în scoaterea din funcţiune, 
modificarea, deteriorarea, schimbarea sau 
înlăturarea dispozitivelor de securitate pro-
prii, în special a maşinilor, aparatelor, unel-
telor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor;

v să comunice imediat angajatorului şi/sau 
colegilor de muncă desemnaţi responsabili 
despre orice situaţie de pericol pentru se-
curitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum 
şi despre orice defecţiune a sistemelor de 
protecţie.

O companie care se vrea de succes are grijă 
ca angajaţii ei să fie sănătoşi, să-şi desfăşoa-
re activitatea într-un mediu sigur, să se simtă 
confortabil, de aceea creează condiţiile nece-
sare pentru minimalizarea absenteismului, sti-
mularea motivaţiei, creşterea productivităţii 
muncii şi reducerea fluctuaţiei cadrelor.
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Elena APOSTU,
medic igienist în 
Secţia Sănătatea
ocupaţională a 
ANSP

Scopul examenelor medicale la angajare ur-
măreşte determinarea corespunderii sănătă-
ţii lucrătorilor postului încredinţat, profilaxia 
afecţiunilor generale şi a bolilor profesionale, 
a accidentelor de muncă, asigurarea inofensi-
vităţii muncii şi ocrotirea sănătăţii populaţiei.

Pentru efectuarea examenului medical la an-
gajare este nevoie de un cadru legislativ bine 
pus la punct. Un act ce stă la baza acestui 
proces este Hotărârea de Guvern nr. 1025 din 
07.09.2016 pentru aprobarea Regulamentului 
sanitar privind supravegherea sănătăţii persoa-
nelor expuse acţiunii factorilor profesionali de 
risc.

Supravegherea stării de sănătate a angajaţilor 
care activează în condiţii cu factori profesio-
nali de risc prin prisma organizării examenelor 
medicale periodice atestă o scădere a persoa-

iMpoRTANţA exAMeNeloR MeDiCAle  
lA ANgAjARe

nelor examinate de la 93,7% în anul 2017 la 
90,4% în anul 2018 la obiectivele din econo-
mia naţională. 

Pe parcursul anului 2018 au fost examinate 
78357 de persoane (90,4%) din numărul total 
de 86687 de angajaţi care urmau a fi supuşi 
examinării medicale. La muncă au fost admise 
77372 de persoane sau 98,6% din ele. În urma 
contraindicaţiilor depistate, 379 de persoane 
au fost transferate la alt loc de muncă – tem-
porar, iar 345 de angajaţi – permanent. Un 
nivel scăzut al acoperirii cu examene medica-
le se atestă la obiectivele diferitor ramuri ale 
economiei naţionale, cum ar fi confecţionarea 
mobilei, transport, agricultură etc. 

Examenele medicale la angajarea în muncă, la 
reluarea activităţii, precum şi cel periodic sunt 
organizate de angajator, iar responsabile de 
efectuarea lor sunt comisiile medicale create 
în cadrul instituţiilor medico-sanitare publice 
sau private. 

Examenul medical la angajarea în muncă sta-
bileşte aptitudinea sau aptitudinea condiţio-
nată/inaptitudinea pentru profesia/funcţia şi 
locul de muncă solicitate, compatibilitatea/
incompatibilitatea lor cu bolile de care suferă 
persoana dată în momentul examinării.
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Examenului medical sunt supuse persoanele 
care:
ü urmează a fi angajate prin contract indivi-

dual de muncă pe o perioadă determinată/
nedeterminată sau încep activitatea în bază 
de patentă;

ü îşi schimbă locul de muncă sau activitatea 
în cadrul aceleiaşi unităţi economice.

De asemenea, examenul medical poate fi 
efectuat la solicitarea angajatorului, Agenţiei 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă Teritoriale 
sau a deţinătorului de patentă, care prezintă 
fişa de solicitare a examenului medical şi fişa 
de identificare, conform Anexelor nr. 2 şi nr. 3 
ale Regulamentului sanitar privind supraveghe-
rea sănătăţii persoanelor expuse acţiunii facto-
rilor profesionali de risc.

Examenul medical la angajarea în muncă con-
stă în:
Ø studierea dosarului medical;
Ø colectarea anamnezei profesionale şi înre-

gistrarea în dosarul medical (Anexa nr. 5 a 
Regulamentului menţionat);

Ø efectuarea examenului clinic general, cu im-
plicarea specialiştilor de profil şi a investiga-
ţiilor paraclinice.

Preşedintele comisiei medicale, în urma exa-
menului medical efectuat la angajarea în 
muncă, completează fişa de aptitudine, cu 
formularea concluziei: apt, apt condiţionat sau 
inapt pentru locul de muncă 
respectiv. Dacă este suspec-
tată de o boală profesională, 
persoana examinată este tri-
misă la Centrul Republican de 
Boli Profesionale din cadrul 
IMSP Spitalul Clinic Republi-
can Timofei Moşneaga pentru 
stabilirea diagnosticului sau 
aptitudinii de muncă.

În cazul concluziei apt condi-
ţionat, preşedintele comisiei 
medicale îi recomandă an-

gajatorului, în fişa de aptitudine, să angajeze 
persoana respectivă la alt loc de muncă, până 
la adaptarea locului de muncă solicitat stării 
de sănătate a acesteia.

Obiectivele examenelor medicale:
 identificarea activă a persoanelor cu boli 

generale şi profesionale la un stadiu inci-
pient;

 supravegherea în dinamică a stării sănătă-
ţii persoanelor supuse acţiunii factorilor de 
risc şi nefavorabili;

 elaborarea recomandărilor referitoare la 
îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, lichi-
darea sau reducerea semnificativă a facto-
rilor de risc profesionali;

 punerea în aplicare a măsurilor curativ-pro-
filactice individuale, conform rezultatelor 
examenelor medicale, în scopul recuperă-
rii organismului şi capacităţii de muncă a 
bolnavilor.

Efectuarea regulată a examenelor medicale îi 
permite angajatorului să supravegheze starea 
de sănătate a lucrătorilor din mediul ocupaţi-
onal cu factori nefavorabili (nocivi) şi să previ-
nă apariţia bolilor profesionale. 

Examenele medicale la angajare şi cele peri-
odice ale lucrătorilor reduc la minimum riscul 
apariţiei bolilor profesionale şi morbiditatea 
generală.
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Lilia PLĂMĂDEALĂ, 
medic igienist în 
Direcția Promovarea 
sănătății a ANSP

Majoritatea dintre noi are un stil de viață agi-
tat, dezordonat, cu multe provocări și stresuri, 
iar aceasta ne face să mâncăm, fără să ne dăm 
seama, mai mult decât trebuie. 

Trăim într-un mediu cu o supraofertă alimen-
tară căreia nu ştim să-i facem faţă. Nu avem 
niciun fel de mecanism, organ sau instrument, 
prin care să ne protejăm de supraalimentare, 
de aceea nu ştim să facem faţă provocării când 
trăim în abundenţă. De aici și ideea de a aju-
ta populația să-și reglementeze consumul de 
alimente. Noua abordare promovează ideea  
că nutriţia nu trebuie să fie ceva complicat. 

Consumatorilor nu le-a fost ușor să descifreze 
piramida alimentară – aceasta era prea 
complicată și comunica prea multe informații 
suplimentare. Noul model, dimpotrivă, arată 

plAToul Cu AliMeNTe săNăToAse

într-o formă accesibilă ce cantitate de alimente 
și lichide trebuie să consumăm la o masă, ca 
să nu facem excese și să nu avem probleme 
cu caloriile. 

Ghidul actual prevede împărţirea suprafeţei 
unei farfurii în patru secţiuni, în care fructele 
și vegetalele ocupă jumătate din spaţiu, iar 
cerealele și proteinele – cealaltă jumătate. În 
plus, lângă farfurie se află un cerc mai mic, 
albastru, care reprezintă produsele lactate re-
comandate zilnic (un pahar de lapte, iaurt sau 
brânzeturi). 

Ideile de bază sunt următoarele: reducerea 
consumului de sare și de grăsimi saturate, 
scăderea caloriilor și asigurarea unui consum 
substanţial de fructe și vegetale. Deși farfuria 
este divizată în patru secţiuni, proporţiile din-
tre ele nu sunt obligatorii, fiecare persoană 
are nevoi nutriţionale diferite, în funcţie de 
vârstă, sănătate, activitate și alţi factori.

Mai jos este expus un model optim de divizare 
a farfuriei.

Legume (40%)
Farfuria dumneavoastră ar trebui să fie um-
plută în cea mai mare parte cu legume. 
Consumați țelină, fiindcă favorizează digestia, 
roșii, pentru că au proprietăți diuretice și laxa-
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tive, broccoli, întrucât este bogat în vitamina 
C și Ca, morcovi, sfeclă roșie, mazăre, fasole 
și varză, deoarece conțin vitamina E. Se reco-
mandă să limitați consumul de cartofi, în cel 
mai rău caz, optați pentru cartofii copți. Din-
tre alimentele de sezon, alegeți murăturile 
și legumele congelate, chiar dacă pierd din 
gust. Preferabile sunt legumele gratinate. Nu 
omiteți ceapa și usturoiul!

Fructe (15%)
Acestea ajută la scăderea presiunii sangvine și 
diminuează riscul apariției bolilor cardiace, de 
ochi și digestive. Conțin fibre și antioxidanți. 
Este indicat să consumați patru fructe pe zi.

Cereale integrale (20%)
Consumați orez brun, pâine integrală sau pas-
te din făină integrală. Renunțați la pâinea albă 
și la orezul alb!

Proteine (25%)
Consumați carne de pui, fasole, fructe de 
mare, nuci și pește (ton, crap, somon), întrucât 
conțin proteine. Evitați carnea de vită și cea de 
porc.

Lichide
Beți apă, ceai, cafea naturală, dar renunțați la 
zahăr. Consumați zilnic un pahar cu lapte sau 
iaurt. Renunțați la sucuri și băuturi carboga-
zoase! 

Serviți hrana în cantități mici și diversificat. 
În final, aș vrea să schițez câteva idei impor-
tante:
ü Consumați cât mai multe verdețuri și le-

gume, ele sunt unica șansă a omului mo-
dern să mănânce cât dorește, fără a se 
îngrășa; 

ü Întoarceți-vă la alimentele rudimentare, 
pe cât de banale, pe atât de esențiale, 
precum produsele lactate fermentate, 
borșul, varza murată și oțetul de mere – 
adică la tot ceea ce e fermentat și conține 
bacterii probiotice;

ü Folosiți alimente cât mai puțin procesate, 
fără carbohidrați rafinați (zahăr și făină 
albă), puțină carne și pește;

ü Cafeaua și ceaiul rămân în trend, în 
schimb sucurile de orice fel (chiar și fresh) 
sunt nerecomandate. Ideală pentru hi-
dratare rămâne a fi apa;

ü Puneți accent pe ingredientele locale și 
de sezon, pe produsele tradiționale și ar-
tizanale;

ü Implicați-vă activ în tot ce ține de mânca-
rea dumneavoastră, de la achiziția ingre-
dientelor până la gătit, la regimul meselor 
și la dimensiunea porției, optați pentru 
mai puțină cantitate și mai multă calitate. 
Sănătatea începe de la ceea ce avem în 
farfuria noastră.
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Sănătatea şi buna dezvoltare a tinerei ge-
neraţii depind de mediul în care trăieşte şi 
creşte, de condiţiile de viaţă pe care adulții 
le creează pentru ea. Casa, şcoala şi comuni-
tatea trebuie să fie medii sănătoase pentru 
a-i permite copilului să se dezvolte. Crearea 
unei ambianţe sănătoase în aceste trei medii 
asigură creşterea şi dezvoltarea armonioasă a 
organismului copiilor. La vârsta de 7 ani, or-
ganismul copilului este deja pregătit pentru o 
instruire sistematică, însă orele la şcoală pre-
zintă pentru el o anumită dificultate. Un rol 
important în menţinerea capacităţii de mun-
că şi tonusului sistemului nervos ale copilului 
joacă organizarea corectă a regimului, care 
presupune repartizarea raţională a activităţi-
lor şi odihnei pe parcursul zilei.

Tatiana DĂNILĂ, 
medic igienist în 
Secția Sănătatea
nutrițională şi a 
copiilor a ANSP

RegiMul De ACTiviTATe şi De oDihNă  
Al elevului

Componentele de bază ale regimului zilei 
elevului sunt:

1. Orele petrecute la şcoală şi pregătirea te-
melor de acasă;

2. Odihna, însoțită de aflarea cât mai mult 
posibilă în aer liber;

3. Alimentaţia raţională;
4. Igiena personală;
5. Somnul.

În plus, regimul trebuie să includă timpul li-
ber pentru ocupaţii personale (lectură, desen, 
muzică, sport, menaj etc.).

Repartizarea optimă a timpului rezervat pen-
tru activitățile şcolare depinde de alcătuirea 
corectă a orarului lecţiilor, care presupune o 
repartizare uniformă a solicitării instructiv-
educative pe parcursul trimestrului, săptă-
mânii şi zilei de studii. Alcătuirea raţională a 
orarului lecţiilor permite realizarea curriculu-
mului şcolar, prevenirea surmenajului elevilor, 
păstrarea capacităţii de muncă a acestora pe 
parcursul anului.

Orarul lecţiilor trebuie să fie stabil şi alcătu-
it pentru o perioadă nu mai scurtă decât un 
semestru sau trimestru. La alcătuirea lui se va 
ține cont de dificultatea obiectelor studiate: 
obiectele dificile vor fi repartizate în zilele de 
marţi, miercuri şi joi, iar obiectele uşoare – 
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luni şi vineri. Pe parcursul zilei se recomandă 
ca obiectele uşoare sau de dificultate medie 
să fie predate la prima şi ultima lecţie. Trebuie 
să fie respectată şi durata lecţiei – nu mai mult 
de 45 de minute. Pauzele de cultură fizică se 
organizează la lecțiile a 4-a sau a 5-a, în a doua 
jumătate a lecției, cu durata de 2-4 minute 
pentru restabilirea capacității de muncă.

O importanță deosebită au şi recreațiile, care 
vor fi organizate în aer liber pentru a restabili 
posibilitățile funcționale ale celulelor nervoa-
se şi capacitatea de muncă a elevului. În plus, 
recreațiile vor dura nu mai puțin de 10 minute.

Pregătirea temelor pentru acasă este o com-
ponentă însemnată a instruirii de sine stă-
tătoare. Ea se va derula după prânz, după o 
odihnă nu mai mică de 1,5-2 ore (pentru elevii 
din clasele primare somnul va dura 1 oră). Du-
rata pregătirii temelor pentru acasă depinde 
de vârsta elevului: în clasa 1 ea constituie 1 
oră; în clasa 2 – 1 oră 30 min.; în clasele 3-4 – 2 
ore; în clasele 5-6 – 2 ore şi 30 min.; în clasele 
7-8 – 3 ore; în clasele 9-12 – 4 ore.

Depăşirea timpului de pregătire a temelor 
pentru acasă duce la scăderea atenţiei, cali-
tăţii citirii şi scrisului, la oboseală generală, în-
cordarea ochilor, a aparatului locomotor etc. 
Mărind timpul de pregătire a temelor pentru 
acasă, scădem durata plimbărilor, somnului 
etc.

Elevul îşi va crea un reflex pentru timpul pre-
gătirii temelor şi va majora capacitatea de 
muncă numai atunci când va face lucrul aces-
ta la aceeaşi oră.

El trebuie să aibă un loc de muncă comod şi 
bine iluminat. În timpul pregătirii temelor ur-
mează a fi excluşi toţi factorii care pot distra-
ge elevul (televizor, telefon etc.). Peste fiecare  
35-45 de minute de pregătire se va face o pa-
uză de 10-15 minute.

Odihna şi plimbările în aer liber după lecții, 
mai ales jocurile active, cu efort fizic moderat, 

contribuie la restabilirea stării funcţionale a 
organismului.
 
Durata aflării în aer liber a elevilor constituie:

- pentru clasele 1-4 – nu mai puțin de 3-3,5 
ore;

- pentru clasele 5-9 – nu mai puțin de 2,5-3 
ore;

- pentru clasele 10-12 – nu mai puțin de 
2-2,5 ore.

Aşadar, 1,5-2 ore elevii se vor afla în aer liber 
înainte de pregătirea temelor pentru acasă, 
restul – după pregătirea lor.

Durata ocupaţiilor în secţii, cercuri etc. pentru 
elevii claselor primare constituie 45 min., pen-
tru elevii claselor 5-12 – 1,5-2 ore. Elevul poate 
frecventa 1-2 cercuri, secţii.

Ajutorul acordat părinţilor depinde de vâr-
sta elevului şi constă în curăţenia locuinţei, 
spălarea veselei, lenjeriei, deservirea mesei, 
îngrijirea plantelor etc. Se interzice efectua-
rea activităţilor cu risc pentru sănătate şi via-
ţă (spălarea geamurilor, aparatajului electric, 
curăţirea acoperişului de zăpadă, dereticarea 
WC, evacuarea deşeurilor etc.) sau cu efort fi-
zic sporit (spălarea podelelor – pentru elevii 
claselor primare, spălarea manuală a îmbrăcă-
mintei – până la vârsta de 15 ani).

Regimul zilei trebuie să prevadă timp pentru 
igiena personală (spălatul mâinilor, dinților, 
duş etc.) şi alimentaţie.

Spălatul pe mâini se recomandă:
 înainte şi după mâncare;
 după folosirea veceului;
 după ce ați tuşit sau strănutat;
 după ce ați făcut curățenie în casă;
 după ce ați mângâiat animalele, inclusiv 

cele de companie;
 după joacă;
 după utilizarea tastaturii, a telefonului mo-

bil sau a altor dispozitive şi accesorii;
 după ce ați circulat cu un mijloc de trans-

port în comun;
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 în caz de necesitate (când mâinile sunt 
murdare).

Alimentația trebuie să fie variată, comple-
tă după conţinutul de produse şi să asigure 
necesarul organismului în trofine (proteine, 
lipide, glucide) şi energie, conform normelor 
fiziologice. Pauza dintre mese nu trebuie să 
depăşească 4 ore. Valoarea calorică a rației 
alimentare va fi repartizată în felul următor: 
dejunul – 25%; prânzul – 35%; gustarea –  
10-15%; cina – 20-25%, care se va servi cu  
 2 ore înainte de somn. 

Somnul este o componentă importantă a re-
gimului elevului. Durata lui variază odată cu 
vârsta: la 7-10 ani – 11-10 ore; la 11-14 ani – 
10-9 ore; la 15-17 ani – 9-8 ore. Este important 
ca elevul să se culce la una şi aceeaşi oră.

Deficitul de somn provoacă dereglări ale pro-
ceselor activităţii nervoase, devieri ale siste-

mului vegetativ, diminuarea capacității de 
muncă etc. Aceste dereglări au caracter re-
versibil şi dispar odată cu restabilirea igienei 
somnului. Deficitul de somn de durată poate 
duce la supraoboseală şi dereglări nevrotice.

Stabilirea şi respectarea regimului de activi-
tate şi de odihnă al elevilor de diferite vârste 
joacă un rol important în buna organizare a 
ocupaţiilor atât şcolare, cât şi extraşcolare, în 
educarea deprinderilor de autoservire şi auto-
control, în profilaxia dereglărilor stării de să-
nătate. 

Copiii şi tinerii de azi sunt adulţii de mâine, 
iar sarcina de bază a noastră, a tuturor, este de 
a promova atât în rândurile copiilor de vâr-
stă preşcolară, cât şi al elevilor un regim op-
tim al zilei. Este necesar să-i convingem că de 
sănătatea fiecăruia din ei depinde sănătatea 
întregii naţiuni. Nu este suficient să fii numai 
tu sănătos, sănătoşi trebuie să fie şi cei care te 
înconjoară, comunitatea întreagă. 



AGEnȚIA nAȚIonALĂ PEnTRU SĂnĂTATE PUBLICĂ14

Alexandr GARGALÎC, 
medic igienist în 
Direcţia Prevenirea  
şi controlul bolilor 
netransmisibile a ANSP

Alcoolul cauzează peste 7% din bolile şi dece-
sele premature,  înregistrate în Uniunea Euro-
peană, reprezentând o preocupare majoră în 
domeniul sănătăţii publice.

În majoritatea ţărilor din regiunea europea-
nă a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), 
consumul nociv (abuziv) de alcool este a doua 
cauză de îmbolnăvire legată de stilul de viaţă. 
Acesta reprezintă un factor de risc pentru mai 
mult de 60 de boli cronice, dar cele mai frec-
vente sunt hepatopatia alcoolică, pancreatita 
cronică alcoolică, bolile digestive, cancerul, 
diabetul, bolile cardiovasculare, tulburările al-
coolice fetale, tulburările neuropsihiatrice. 

Vulnerabilitatea femeilor şi daunele alcoolis-
mului sunt o preocupare majoră de sănătate 
publică, dat fiind că ponderea femeilor cu al-
coolism cronic şi psihoze alcoolice a crescut 
în mod constant, astfel încât în anul 2018 au 
fost luate primar la evidenţă 575 de femei 
sau 17,2% din totalul bolnavilor de alcoo-

lism. Alarmant este faptul că 52% din femeile 
supravegheate sunt de vârstă fertilă şi cresc 
copii, punând în pericol fertilitatea acestora, 
precum şi sănătatea viitoarelor generaţii.

Cum este afectat fătul atunci când o femeie 
însărcinată consumă alcool
În cazul în care mama consumă alcool în  
timpul sarcinii, cea mai gravă patologie aso-
ciată este sindromul alcoolismului fetal.

Spectrul tulburărilor alcoolice fetale (STAF) 
este un termen general care, pe lângă sindro-
mul alcoolic fetal, include un şir de afecţiuni 
asociate expunerii prenatale la alcool, precum 
sindromul alcoolului fetal, sindromul alcoolului 
fetal parţial şi deficienţele de naştere, legate de 
alcool.

Sindromul alcoolic fetal (SAF) constituie o 
tulburare gravă de dezvoltare, cauzată de 
consumul de alcool în timpul sarcinii, fătul de-
venind o victimă pasivă a acestuia. SAF se ma-
nifestă prin malformaţii cranio-faciale specifi-
ce, retard de creştere intrauterină, disfuncţia 
sistemului nervos central cu tulburări cogniti-
ve, dificultăţi de învăţare sau comportament 
hiperactiv. 

Conform cercetărilor ştiinţifice, incidenţa SAF 
în lume constituie 1,9 cazuri la 1000 de nou-
născuţi vii şi diferă în funcţie de ţară sau re-
giune. Astfel, în Suedia acest indicator arată  

 RisCuRile CoNsuMului De AlCool îN sARCiNă
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0,3-0,4 cazuri la 1000 de nou-născuţi vii, în 
SUA – 1, Italia – 2-4, Rusia – 3-4, Franţa – 5.

Factorii care influenţează dezvoltarea SAF in-
clud: momentul gestaţiei, tipul expunerii, can-
titatea şi ritmul consumului matern de alcool, 
starea de nutriţie şi sănătatea gravidei, fondul 
genetic matern şi fetal, consumul drogurilor 
etc.

Important de reţinut! Persoanele cu SAF 
dezvoltă dizabilităţi cognitive, sociale şi 
comportamentale pe tot parcursul vieţii.

Diagnosticul definitiv de SAF se pune cu difi-
cultate, pentru că nu există teste biochimice 
specifice, manifestările clinice pot fi variate, 
iar trăsăturile faciale specifice sunt mai evi-
denţiate la vârsta de 2-3 ani. Un criteriu de 
diagnostic pozitiv precoce este istoricul con-
firmat de expunere alcoolică în timpul sarcinii, 
fapt nerecunoscut foarte frecvent de mamă 
pentru a nu fi învinuită de rude de iresponsa-
bilitate. Leziunile provocate de expunerea la 
alcool sunt ireversibile, de aceea niciun trata-
ment nu poate preveni efectele nedorite pe 
care acesta le are asupra copilului. 

Tratamentul şi îngrijirea copiilor cu SAF este 
destul de dificilă şi necesită răbdare. Pentru o 
dezvoltare fizică şi psihică normală, nou-năs-
cuţii, sugarii, în general, copiii mici, au nevo-
ie de un suport social, medical şi educaţional 
multidimensional. Copiii mai mari necesită te-
rapie ocupaţională, educaţională, tratament 
logopedic; şcolarii au nevoie de suport edu-
caţional pentru corectarea tulburărilor cogni-
tive, de terapie comportamentală. Acest sin-
drom nu poate fi vindecat şi se manifestă pe 
toată durata vieţii pacientului.

Pronosticul pentru copiii cu SAF este rezervat, 
majoritatea din ei având probleme de sănăta-
te mintală (95%). La vârsta şcolară, aceşti paci-
enţi abuzează sau devin dependenţi de alco-
ol, droguri, înregistrează nereuşite la învăţătu-
ră, tulburări de comportament cu delincvenţă 
(60%); comportament sexual inadecvat (52%), 
iar spre vârsta adultă sunt incapabili să trăias-

că independent (82%) şi au probleme cu gă-
sirea sau păstrarea unui loc de muncă (70%).

Femeile gravide consumă alcool din mai mul-
te cauze. Printre ele se numără: ignorarea 
faptului că sunt gravide, consumul de alcool 
adoptat ca normă socială, cunoaşterea altor 
femei care au consumat alcool în timpul sar-
cinii şi care au copii aparent sănătoşi, necu-
noaşterea efectelor alcoolului asupra sănătă-
ţii, consumarea alcoolului pentru a face faţă 
unor situaţii dificile de viaţă, cum ar fi sărăcia, 
violenţa, izolarea, disperarea sau depresia. De-
oarece expunerea prenatală la alcool are tan-
genţă cu inechitatea socială, ea a fost numită 
şi capcană a sărăciei.

Gravitatea influenţei alcoolului asupra fătului 
şi a sănătăţii lui depinde, în mare măsură, de 
cantitate (cât alcool consumă o femeie gravi-
dă de fiecare dată), frecvenţă (cât de des con-
sumă alcool o femeie gravidă) şi de timp (în 
care stadiu al sarcinii consumă alcool şi în ce 
cantitate). Toate acestea pot afecta fătul la ori-
ce stadiu de dezvoltare a diferitor sisteme şi 
organe, inclusiv a creierului.

Atenţie! Conform estimărilor OMS, orice doză 
de alcool poate prezenta risc pentru sănătate. 
Cu atât mai mult consumul de alcool în timpul 
sarcinii poate afecta copilul, indiferent de can-
titatea consumată.

Cercetările demonstrează că, paralel cu expu-
nerea prenatală la alcool, asupra dezvoltării şi 
sănătăţii fătului mai influenţează factorii de 
mediu şi genetici. De exemplu, condiţiile ne-
favorabile de viaţă şi nivelul ridicat de stres 
(condiţiile nefavorabile pot include izolarea 
socială, situaţiile în care consumul excesiv 
de alcool este comun şi acceptat, traiul într-o 
comunitate în care resursele pentru îngrijirea 
prenatală sunt limitate). De asemenea, extin-
derea simptomelor SAFT poate depinde de 
structura genetică a mamei, de modificările 
genetice ale copilului şi de cele survenite în 
activitatea genei cauzate de expunerea pre-
natală la alcool.
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Studiile realizate până acum denotă că nu 
există o garanţie a faptului că alcoolul consu-
mat în timpul sarcinii, fie chiar şi într-o can-
titate foarte mică, este inofensiv. De aceea 
specialiştii insistă pe respectarea regulilor de 
comportament şi sfătuiesc femeile să renunţe 
la alcool atunci când planifică o sarcină, adică 
înainte de a rămâne gravidă, în perioada sarci-
nii şi pe toată perioada alăptării. 

Fiţi atenţi!  Consumul de alcool este strict in-
terzis atât în perioada sarcinii,  cât şi în cea a 
alăptării, deoarece acesta poate trece prin lap-

tele matern la copil. Este adevărat, cantitatea 
de alcool va fi mult mai mică decât cea pe care 
a consumat-o mama, însă a fost demonstrat 
ştiinţific că bebeluşii ai căror mame au consu-
mat alcool în perioada alăptării au suferit ulte-
rior deficienţe de dezvoltare motorie.

Obiectivul cel mai important al prevenirii SAF 
constă în sporirea gradului de conştientizare a 
problemei în rândul femeilor şi al comunităţii, 
iar calea unică de prevenire a SAF este evita-
rea consumului de alcool în timpul sarcinii. 

SFATURI SĂNĂTOASE

Virozele, inclusiv gripa, sunt provocate de viru-
surile rino-faringiene și gripale. Ele apar în ca-
zul contaminării, îndeosebi în perioada rece a 
anului, atunci când demarează sezonul acestor 
infecții virale.

O metodă sigură să nu contractați gripa este să 
vă vaccinați înainte de începerea sezonului de 
boli respiratorii și gripă cu vaccinul antigripal 
recomandat în fiecare an de Organizația Mon-
dială a Sănătății.

Totuși, pentru a evita răcelile, precum li se mai 
spune în popor, specialiștii îndeamnă populația 
să respecte câteva reguli eficiente, referitoare la 
igienă, odihna optimă și alimentația sănătoasă 
(echilibrată caloric și biologic pentru a dezvolta 
și menține imunitatea organismului).

Iată care sunt aceste reguli: evitarea aglo-
merațiilor, spălarea frecventă pe mâini cu apă şi 
săpun sau cu substanțe dezinfectante fără apă, 
folosirea măştilor medicale atunci când mergeți 
în vizită la spital, grădiniță sau alte locuri unde 
pot fi persoane bolnave, evitarea contactului cu 
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persoanele răcite sau afectate de gripă, respecta-
rea igienei tusei şi a strănutului prin acoperirea 
cu batista sau şervețelul de hârtie.

Atenție! În cazul în care copiii prezintă simp-
tome specifice răcelii sau gripei, ei trebuie să 
rămână acasă. Părinții îi vor izola și vor cere 
consultația medicului de familie sau a specia-
listului în boli infecțioase, care vor prescrie tra-
tamentul necesar.

O importanță esențială pentru fortificarea 
imunității au atât respectarea orelor pentru 
somn și evitarea suprasolicitării, cât și adop-
tarea unui regim alimentar optim și sănătos. 
Consumul de fructe (proaspete și uscate), le-
gume, lapte, brânzeturi, ouă, uleiuri vegetale, 
pește și carne de pui asigură aportul necesar 
de minerale benefice dezvoltării și menținerii 
sistemului imunitar. În perioada sezonului 
infecțiilor virale hidratarea optimă este obliga-
torie pentru asigurarea unui metabolism co-
rect, funcționarea optimă a celulelor, organelor 
și țesuturilor și reglarea temperaturii corpului.
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Oxana CONSTANTINOVA,
medic epidemiolog la 
CSP Chişinău 
din cadrul ANSP

În ţările din regiunea europeană, în ultimii 
2 ani, a fost atestată creşterea epidemică a 
morbidităţii prin rujeolă, ea devenind o ame-
ninţare serioasă pentru sănătatea persoane-
lor receptive la această boală. În prima jumă-
tate a anului 2019, în regiunea europeană a 
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (RE a OMS) 
au fost infectaţi cu rujeolă aproximativ 90 de 
mii de copii şi adulţi. Numărul cazurilor de ru-
jeolă, comparat cu cifra înregistrată în aceeaşi 
perioadă a anului 2018, este de 2 ori mai mare 
(44 175) şi depăşeşte totalul pentru 2018 (84 
462). În 18 luni – de la 01 ianuarie 2018 până 
la 30 iunie 2019 – 49 din cele 53 de ţări ale RE 
a OMS au raportat împreună peste 174 de mii 
de cazuri de rujeolă şi peste 100 de decese 
cauzate de această boală. Răspândirea epide-
mică a rujeolei a devenit posibilă pe fundalul 
nivelului scăzut de imunizare şi al migraţiei.

RujeolA ReviNe

Rujeola (pojarul) este o boală virală extrem 
de contagioasă, care afectează preponderent 
copiii. Infecţia debutează ca o răceală banală, 
cu febră foarte înaltă, eliminări nazale, ochi 
înroşiţi, tuse. Peste câteva zile apar erupţii pe 
faţă şi pe partea superioară a gâtului, care mai 
apoi se răspândesc pe tot corpul. Nu există 
un tratament specific împotriva rujeolei, însă 
majoritatea pacienţilor se recuperează în 2-3 
săptămâni după un tratament simptomatic. 

Istoric. Rujeola, ca boală, este cunoscută de 
două milenii. Prima descriere a bolii aparţine 
medicului persan Rhazes, care a trăit în anii 
865-925 e. n. Această boală a fost cunoscu-
tă încă de civilizaţiile vechi, fiind confundată 
cu variola şi alte boli cu erupţii. În anul 1954, 
medicii americani J. Enders (savant, laureat al 
Premiului Nobel) şi T. Peebles au izolat virusul 
rujeolic. 

În anul 1963 a devenit disponibil la nivel 
mondial primul vaccin antirujeolic. În perioa-
da pre-vaccinală aproape toţi copiii suportau 
rujeolă până la vârsta de 15 ani. Aproximativ 
3-4 milioane din populaţia Statelor Unite erau 
infectate anual. Totodată, conform datelor 
raportate, în fiecare an decedau 400-500 de 
persoane, 48 de mii erau spitalizate, iar circa 
o mie sufereau de encefalită (edem al creieru-
lui) – o complicaţie severă a rujeolei. Odată cu 
aplicarea vaccinului antirujeolic numărul îm-
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bolnăvirilor a scăzut considerabil. Astfel, către 
anul 1981 numărul cazurilor de rujeolă a scă-
zut cu 80% comparativ cu anii precedenţi. 

În Republica Moldova vaccinul contra rujeo-
lei a fost implementat în anul 1961 prin admi-
nistrarea unei doze copiilor cu vârsta de 1-8 
ani, ţara noastră fiind pionieră în implemen-
tarea acestui vaccin. În anul 1964 vaccinarea 
contra rujeolei a fost introdusă în calendarul 
vaccinărilor planice, de atunci fiind prevă-
zută administrarea şi celei de a doua doze. 
În perioada pre-vaccinală, îmbolnăvirile de 
rujeolă depăşeau anual 1000 de cazuri la 10 
mii de populaţie. După implementarea vac-
cinărilor planice antirujeolice morbiditatea a 
început să scadă. Ultima creştere epidemică 
a rujeolei a avut loc în anul 2002, iar pentru 
a stopa procesul epidemic a fost efectuată o 
campanie masivă de vaccinare, fiind imple-
mentate 2 doze de vaccin trivalent contra ru-
jeolei, oreionului şi rubeolei (ROR) la vârstele 
de 1 an şi 7 ani. Ca urmare, între anii 2005 şi 
2014 au fost înregistrate doar cazuri sporadi-
ce de rujeolă, importate din ţările epidemio-
logic nefavorabile. Datorită acoperirii vacci-
nale optime (peste 95%), în anii 2015-2017 în 
ţară nu a fost înregistrat niciun caz de rujeo-
lă, însă pe fundalul scăderii cuprinderii vac-
cinale – de la 96% la 88% – în anul 2018 au 
fost înregistrate 340 de cazuri confirmate de 
rujeolă. Îmbolnăvirile au continuat şi în anul 
2019, ca urmare, în 9 luni ale anului curent 
au fost înregistrate 78 de cazuri confirmate 
de rujeolă.

Transmiterea infecţiei. Sursă de infecţie 
este o persoană bolnavă, care îi infectează 
pe ceilalţi în ultimele zile ale perioadei de in-
cubaţie. Infecţia se transmite prin picături în 
timpul strănutului sau tusei unei persoane 
bolnave. Indicele de contagiozitate este foar-
te mare – 95-100%. 

Semne de boală. Primele semne de boală 
apar, de obicei, peste 7-14 zile de la infecta-
re. Boala debutează ca o răceală banală, cu 
febră foarte înaltă, eliminări de secreţii na-
zale, conjunctivită (ochi înroşiţi, lăcrimare). 
Semnul Belsky-Filatov-Koplik (mici pete albe, 
ca boabele de griş), caracteristic acestei boli, 
apare după 2-4 zile pe mucoasa bucală. Peste 
câteva zile, pe faţă, după urechi şi pe partea 
superioară a gâtului apar erupţii sub forma 
unor macule (pete) neregulate, care devin 
maculopapuloase (pete mici de culoare roză, 
uşor reliefate şi catifelate la palpare). Mai apoi 
erupţiile coboară pe trunchi şi pe extremităţi, 
cu extindere pe tot corpul, dar încep să dis-
pară de pe faţă. Erupţiile se menţin 5-6 zile şi 
apoi dispar.

Majoritatea deceselor prin rujeolă se datorea-
ză complicaţiilor asociate cu această boală. 
Mai des, complicaţiile apar la copiii cu vârsta 
sub cinci ani sau la adulţii trecuţi de 30 de ani. 
Cele mai grave complicaţii se manifestă prin 
infecţii respiratorii severe, cum ar fi pneumo-
nia, encefalita (o infecţie care duce la edem 
cerebral), diareea severă şi deshidratarea aso-
ciată, otita (infecţii ale urechii) şi surditatea. 
Rujeola severă este mai probabilă în rândul 
copiilor mici subnutriţi, în special în rândul 
celor deficienţi de vitamina A sau celor al că-
ror sistem imunitar este slăbit de HIV/SIDA ori 
de alte boli.

Măsurile de profilaxie. Unica metodă efecti-
vă de profilaxie împotriva rujeolei este imuni-
zarea cu vaccinul rujeolic. Vaccinul împotriva 
rujeolei este folosit de peste 50 de ani. Este 
sigur, eficient şi ieftin. În Republica Moldo-
va, vaccinul contra rujeolei se administrează 
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ca parte a unui vaccin combinat viu atenuat, 
care include 3 componente: rujeolă, oreion, 
rubeolă (ROR) la vârstele de 1, 7 şi 15 ani. 

În caz de îmbolnăvire, asistenţa bolnavilor cu 
stări febrile se efectuează numai la domiciliu. 
Bolnavii (sau suspecţii) de rujeolă trebuie să 
fie spitalizaţi în mod obligatoriu în secţiile cu 
profil infecţios. Persoanele aflate în contact 
cu bolnavul timp de 72 de ore de la depista-
rea lui vor fi supuse vaccinării suplimentare 
cu vaccin antirujeolic. Supravegherea medi-
cală în focar se efectuează timp de 21 de zile 
de către medicul de familie sau de către lucră-
torii medicali din alte instituţii medico-sanita-
re publice abilitate.

Important de reţinut! 
 Rujeola este mai contagioasă decât gripa, 

riscul de infectare fiind mai mare de 6 ori.

 O singură persoană bolnavă de rujeolă 
poate infecta 12-18 persoane sănătoase.
 Aproximativ la o persoană din cinci după 

rujeolă apar complicaţii (otită, pneumo-
nie, surditate, encefalită etc.).
 La una din o mie se dezvoltă encefalită şi 

una-trei persoane din o mie decedează, 
chiar dacă au primit ajutor medical.
 Aerul încăperilor, unde s-a aflat bolnavul 

de rujeolă, este contagios timp de 2 ore 
după plecarea lui.
 Rujeola suprimă imunitatea pentru alte 

boli.
 Rujeola afectează sistemul imun pe o peri-

oadă de 2-3 ani.
 Rujeola poate fi prevenită prin imunizare. 

Vaccinarea cu trei doze de vaccin împotri-
va rujeolei asigură o protecţie de până la 
100%.

SFATURI SĂNĂTOASE

Apa din organism se pierde prin respirație, 
transpirație și digestie, de aceea rezervele tre-
buie refăcute constant prin consum de apă po-
tabilă, dar și prin alimente preparate pe bază 
de apă sau care conțin apă în mod natural, fiind 
recomandate supele din legume cu sau fără 
carne, ceaiurile, inclusiv de echinaceea.

Usturoiul nu trebuie exclus din dieta zilnică, 
deoarece conține antioxidanți și substanțe an-
ticancerigene, fiind considerat un antibiotic na-
tural ce întărește sistemul imunitar. De aseme-
nea, din rația zilnică nu trebuie să lipsească me-
rele, gutuile și perele proaspete, iaurtul. Fructe-
le proaspete crude conțin vitamina C, iar fibrele 
din ele facilitează digestia și tranzitul intestinal. 
Iaurtul este recomandat pentru un consum 
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tifică sistemul imunitar, este folositor digestiei, 
reduce colesterolul. Prin conținutul bogat de 
vitamine din grupa B, stimulează sistemul ner-
vos. Totuși, optați pentru iaurtul natural, fără 
conținut de zahăr sau arome. Polenul este im-
portant și indicat pentru conținutul de probi-
otice benefice florei intestinale (lactofermenți), 
de enzime ce facilitează absorbția vitaminelor 
și mineralelor din alimentele consumate și de 
antioxidanți care reduc radicalii liberi. 

Important de reținut! Persoanele care nu au 
contraindicații la polen, vor consulta medicul 
de familie referitor la doza zilnică ce poate fi 
administrată.

Ion NISTOR,
medic igienist în Direcția                                                                                         

Promovarea sănătății a ANSP,
secretar de redacție
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Gheorghe TELEAGA,
medic igienist
în Secția Sănătatea 
mediului a ANSP

Apa, în mod obișnuit, este un lichid, compo-
ziția chimică a ei constând din două molecu-
le de hidrogen și una de oxigen, fără de care 
apariția și menținerea vieții pe pământ ar fi 
fost imposibile. Apa are rolul de a transporta 
substanțele nutritive în organism și de a elimi-
na toxinele din el. Niciun organism nu poate 
exista în lipsa apei, iar dacă ne referim la orga-
nismul uman, apa este cel mai important con-
stituent al său (circa 70%). Studiile științifice 
au demonstrat de-a lungul timpului că defici-
tul relativ mic de apă în organism (circa 10%) 
provoacă dereglări serioase în starea sănătății 
și că omul poate rezista fără apă numai 10 zile. 
Organismul pierde zilnic prin transpirație și 
alte secreții naturale până la 2,5 l de apă, de 
aceea este foarte important să completăm 
cantitatea pierdută. 

Calitatea apei are o însemnătate deosebită 
pentru sănătate. Apa de calitate joasă poate 
determina creșterea morbidității generale și 
infecțioase a populației, cu impact negativ 
semnificativ asupra procesului de creștere 
economică în general. 

Nu este suficient să ai surse de apă, importan-
tă este calitatea ei, indiferent de scopul în care 
este utilizată: pentru consum uman, sanitar, 
gospodăresc, de trai sau în industria alimen-
tară, în zootehnie (la prepararea nutrețurilor 
pentru animale), agricultură (la irigarea tere-
nurilor destinate creșterii fructelor și legume-
lor, procesarea acestora etc.), pentru că, până 
la urmă, consumator este fiecare dintre noi. 
Sănătatea fiecărui individ, durata vieții lui de-
pind, în mare măsură, de acest fapt.

Drept sursă de apă potabilă pot servi lacurile, 
râurile, rezervoarele de apă, considerate ape 
de suprafață, fântânile de mină (ape freati-
ce) și sondele arteziene (ape de profunzime). 
În Republica Moldova principalele surse de 
aprovizionare cu apă potabilă sunt: râul Nis-
tru – 32%, râul Prut – 2,8%, sondele arteziene 
– 65%, alte surse de suprafață – 0,2%. Înainte 
de a fi furnizată consumatorului final, apa din 
aceste surse e supusă diferitor tehnologii de 
purificare și tratare. Cert este că orice tip de 
apă destinată consumului – fie cea care ajun-

ApA, CA suRsă De viAță, săNăTATe  
şi buNăsTARe
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ge la robinet prin sistemele centralizate de ali-
mentare cu apă, fie cea din fântânile de mină 
sau cea îmbuteliată de pe rafturile unităților 
de comerț – trebuie să corespundă normelor 
sanitare privind calitatea apei potabile.

Pentru a obține calitatea necesară a apei po-
tabile este extrem de important să asigurăm 
protecția surselor de apă (râuri, lacuri, fântâni 
de mină, izvoare, sonde arteziene) prin crea-
rea zonelor de protecție sanitară, respectarea 
regimului special stabilit pentru aceste zone, 
epurarea eficientă a apelor reziduale, preve-
nirea poluării solului etc. Unele măsuri țin de 
competența structurilor de stat, altele – de 
competența administrațiilor publice locale, a 
instituțiilor și operatorilor prestatori de servi-
cii de alimentare cu apă potabilă, a persoane-
lor fizice. Important este că aceste structuri, 
dacă vor acționa în ansamblu, pot contribui 
substanțial la îmbunătățirea calității apei po-
tabile.

Societatea conștientizează tot mai mult că re-
sursele globale de apă potabilă sunt epuiza-
bile. Lipsa surselor de apă în unele regiuni ale 
globului poate provoca în viitor fenomene, 
precum epidemiile, migrația în masă necon-
trolată a populației sau conflictele militare de 
proporții.  

Folosirea rațională a apei trebuie să ocupe 
un loc primordial în programele de stat naţi-
onale şi internaționale. În acest con-
text, Republica Moldova, prin Legea 
nr. 207 din 29.06.2005, a semnat 
primul Acord internațional privind 
implementarea Protocolului privind 
apa şi sănătatea pentru atingerea 
unui nivel adecvat de alimentare 
cu apă potabilă sigură și sanitație 
îmbunătățită, pentru protecția efi-
cientă a resurselor de apă, folosite ca 
sursă de apă potabilă. 

Conform acestui acord, prin Hotărârea de 
Guvern nr. 1063 din 16 septembrie 2016 a 
fost aprobat Programul național pentru im-
plementarea Protocolului privind apa şi sănă-
tatea pentru anii 2016-2025, la care și-au adus 
aportul mai mulți parteneri de încredere 
internaționali, precum Comisia Economică 
pentru Europa a Organizației Națiunilor Uni-
te, Organizația Mondială a Sănătății/Biroul 
regional pentru Europa etc., cât și naționali: 
ministere, autorități publice locale, instituții și 
operatori prestatori de servicii de alimentare 
cu apă potabilă, organizații nonguvernamen-
tale din domeniu, savanți și publicul larg.

Atingerea obiectivelor Programului către anul 
2025 va spori calitatea serviciilor de asigura-
re cu apă potabilă, va oferi un management 
eficient și durabil al resurselor de apă, va 
influența substanțial reducerea riscurilor pen-
tru sănătate, prevenirea bolilor condiționate 
de apă, va fortifica sănătatea populației și va 
ridica nivelul de bunăstare.

Așadar, este important:
– să conștientizăm care este însemnătatea 

apei pentru viață, sănătate și bunăstare;
– să consumăm cantitatea de apă recoman-

dată de medici;
– să consumăm apă din surse sigure;
– să ne implicăm, fiecare în măsura posibi-

lităților sale, în activitatea de prevenire a 
poluării surselor de apă.
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Rozătoarele reprezintă cel mai numeros şi mai 
răspândit ordin de mamifere (aproximativ 
2500 de specii). Superioritatea lor, datorită 
căreia s-au răspândit pe tot globul, constă 
atât în capacitatea de adaptare la cele mai 
variate condiţii de trai, cât şi în capacitatea 
extraordinară de înmulţire, condiţionată de 
maturizare sexuală timpurie şi de naşterea 
unui număr mare de pui. De exemplu, 
şobolanul cenuşiu şi şoarecii de casă (forma 
sinantropă) sunt capabili să se reproducă anul 
întreg. Femela şobolanului cenuşiu fată, de 
obicei, de 3 ori pe an, iar în condiţii optime – 
de 8 ori. Numărul puilor născuţi de o femelă 
variază între 8 şi 10, mai rar – între 15 şi 17. 
Devin maturi şi pot da urmaşi la vârsta de 
numai 3 luni. Puţini supravieţuiesc mai mult 
de 1 an în sălbăticie, dar pot trăi în jur de 4-6 

ani în captivitate. Femelele şoarecilor de casă 
fată de 4-7 ori pe an, numărul de pui variind 
între 5 şi 7, mai rar – între 11 şi 12.

Ciclurile anuale ale rozătoarelor au o dinamică 
sezonieră: primăvara sunt mai puţine, dar 
spre toamnă, în urma reproducerii intense 
şi prolificităţii ridicate, efectivul numeric 
creşte de câteva zeci sau chiar sute de ori. 
Au fost înregistrate cazuri când populaţia 
rozătoarelor a crescut considerabil brusc 
sau când s-a micşorat la fel de brusc. Aceste 
fenomene perturbă echilibrul biologic în 
natură şi ridică uneori pagubele provocate de 
rozătoare la nivelul unor probleme deosebit 
de complicate. Se cunosc numeroase cazuri 
de distrugere a culturilor de plante furajere şi 
cereale, a livezilor şi grădinilor, a plantaţiilor 
de pomi fructiferi şi plante leguminoase. 

Rozătoarele, inclusiv şobolanul cenuşiu, pot 
să distrugă şi să consume cantităţi mari de 
produse agroalimentare. Se consideră că pe 
glob populează circa 7-8 mld. de şobolani 
cenuşii, care distrug anual aproximativ 30 
mil. tone de produse alimentare. Conform 
estimărilor, prejudiciile aduse în SUA de către 
şobolani constituie 300 mil. de dolari, iar în 
Anglia - 15 mil. de lire sterline. 

Victoria BURLACU, 
biolog în Secţia 
Supravegherea 
epidemiologică a
bolilor extrem de 
contagioase, zoonoze
 şi parazitoze a ANSP

RozăToARele – RezeRvoR De AgeNţi pATogeNi 
şi suRsă De iNFeCţie
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În ţara noastră rozătoarele pot fi întâlnite în 
ecosisteme naturale şi antropizate, inclusiv în 
aşezările urbane şi rurale. Acestea găsesc adă-
post în gospodăriile oamenilor, în tot felul de 
construcţii industriale, depozite de furaje, de 
produse alimentare, în vecinătate cu morile, 
fermele şi în incinta lor, în apropierea reţelelor 
de canalizare etc., acolo unde este disponibilă 
o abundenţă de alimente, în special de cerea-
le şi deşeuri de produse alimentare. 

În afara pagubelor economice, rozătoarele, 
direct sau indirect, au tangenţă cu patologia 
umană. Ele prezintă rezervorul şi sursa de in-
fecţie pentru un şir de zoonoze (o boală infec-
ţioasă transmisă de la animale la om), precum: 
pesta (ciuma), tularemia, leptospiroza, yersini-
oza, febra hemoragică cu sindrom renal, febra 
muşcăturii de şobolan, sindromul pulmonar cu 
hantavirus etc. Bolile răspândite de rozătoare 
au cauzat decesul a circa 10 milioane de oa-
meni în ultimii 100 de ani. Există afirmaţii că 
şobolanul cenuşiu a cauzat în ultimul mileniu 
mai multe decese decât toate războaiele şi revo-
luţiile purtate până în prezent. De exemplu, în 
sec. XIV ciuma, cunoscută ca moartea neagră, 
a provocat circa 50 de milioane de decese. 
În sec. XXI pare că boala a fost demult uitată, 
însă în Madagascar, o ţară insulară aflată în 
Oceanul Indian, în anul 2017 s-au înregistrat 
epidemii de pestă (194 de cazuri soldate cu 30 
de decese). 

Conform datelor Agenţiei 
Naţionale pentru Sănătate 
Publică, una dintre cele mai 
răspândite zoonoze pe te-
ritoriul Republicii Moldova 
este leptospiroza. Cazuri de 
boală se înregistrează anual. 
În 2018, leptospiroza a fost 
înregistrată în r-le Briceni, 
Edineţ, Drochia, Soroca, Flo-
reşti, Ialoveni şi mun. Chişi-
nău. Pe parcursul anului 2017 
au fost fixate şi alte forme no-
sologice: tularemie, leptospi-
roză şi febră hemoragică cu 

sindrom renal. Maladiile menţionate fac parte 
din grupul infecţiilor extrem de contagioase, 
iar sursa de infecţie sunt rozătoarele. 

Agentul patogen al infecţiilor se poate trans-
mite prin contactul direct cu rozătoarele, în 
timpul  activităţilor cotidiene (lucrări de câmp, 
cositul ierbii, scăldat, pescuit etc.), de aseme-
nea, al activităţilor de recreere în locurile unde 
se atestă prezenţa sporită a acestora.
 
Luând în consideraţie particularităţile eco-
logice ale rozătoarelor, rolul lor în calitate de 
rezervor al agenţilor patogeni şi sursă de in-
fecţie, se impune întreprinderea unor paşi 
concreţi spre diminuarea numărului acestora. 

Metode de combatere a rozătoarelor
Există diferite metode de exterminare a ro-
zătoarelor, care trebuie utilizate periodic sub 
formă de campanii profilactice. Atâta doar 
că este necesară evaluarea în ansamblu a ar-
senalului de luptă împotriva rozătoarelor. De 
exemplu, şobolanii sunt mai inteligenţi decât 
şoarecii de casă,  iar reflexele lor de autoapă-
rare – mai bine dezvoltate. Ei învaţă rapid din 
propria experienţă cum să evite obiectele fo-
losite pentru combaterea lor şi, după un timp 
scurt, ştiu cum să le ocolească. 
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Combaterea rozătoarelor poate fi realiza-
tă prin aplicarea uneia dintre următoarele 
metode:
Mecanică 
Se poate realiza prin utilizarea unor capcane 
clasice pentru capturarea şoarecilor şi şobola-
nilor, la care se aplică momeala. Pot fi folosite 
capcane-cutii confecţionate din plastic sau 
din carton, de unică folosinţă, pot fi aplicate 
capcane lipicioase.  

Chimică
Utilizarea mijloacelor chimice de combate-
re, reprezentate de rodenticide (substanţe 
pentru nimicirea rozătoarelor), trebuie să în-
trunească anumite calităţi, precum acţiunea 
selectivă numai pentru rozătoare; absorbţia 
rapidă şi totală în organismul rozătoarelor; eli-
minarea cât mai lentă, pentru ca moartea să 
nu creeze panică sau să alarmeze populaţiile 
de rozătoare care ar putea părăsi terenul. Mo-
meala trebuie să fie atent amplasată pe toate 
marginile şi în toate găurile folosite de roză-
toare. Informaţiile cu privire la cantităţile de 
momeală, numărul punctelor de amplasare 
a momelilor etc. sunt specificate pe eticheta 
produsului rodenticid.

Biologică 
Această metodă poate fi eficientă prin între-
ţinerea animalelor de companie, precum pi-
sicile. În natură, consumatorii principali ai ro-
zătoarelor sunt vulpea, jderul, pisica sălbatică, 
nevăstuica. În lipsa hranei de bază, rozătoare-
le sunt consumate şi de alte specii, cum ar fi 
vidra, mistreţul, bursucul, şacalul. Păsările de 
pradă consumă cantităţi deosebit de mari de 
rozătoare, în special răpitorii nocturni: ciuful 
de pădure, cucuveaua, ciuful de câmp etc., la 
care peste 70% din hrană o constituie rozătoa-
rele mici.

Important de reţinut! Numărul de şoareci 
şi şobolani se va diminua şi atunci când 
gospodăriile, blocurile locative etc. vor fi 
întreţinute în condiţii igienice, adică atunci 
când se va efectua salubrizarea permanentă 
a localităţilor urbane şi rurale prin îndepăr-
tarea gunoaielor, a resturilor menajere, prin 
depozitarea lor în containere acoperite cu 
capac etc. Combaterea rozătoarelor este o 
activitate continuă ce trebuie aplicată cu re-
gularitate şi, nu în ultimul rând, calitativ şi în 
complex. Micşorarea efectivului numeric al 
rozătoarelor în gospodăriile rurale şi urbane 
va contribui la prevenirea unor maladii ex-
trem de periculoase.
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Mariana ZAVTONI,
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şt. superior în 
Laboratorul ştiinţific 
Pericole chimice şi 
toxicologie al ANSP 

În ultimii 40 de ani volumul producţiei de pes-
ticide pe plan global s-a dublat, iar odată cu 
intensificarea utilizării lor a crescut şi impac-
tul negativ pe care îl exercită asupra sănătăţii 
omului.

Practica arată că gestionarea incorectă a pes-
ticidelor, îndeosebi de către persoanele ne-
instruite în domeniu, poate duce la dereglări 
grave ale sănătăţii prin intoxicaţie sau chiar la 
sfârşit letal. 

Ce sunt pesticidele?
Pesticidele reprezintă un grup de substanţe 
cu efect insecticid, fungicid, erbicid etc., care 
şi-au găsit o largă utilizare în agricultură. Prin 
natura lor, majoritatea pesticidelor au un grad 
înalt de toxicitate, iată de ce utilizarea lor a ge-
nerat îngrijorări serioase cu privire la efectele 
potenţiale asupra sănătăţii umane.

CuM poT AFeCTA pesTiCiDele  
săNăTATeA CopiiloR

Pesticidele au o răspândire largă în mediul 
înconjurător şi pot fi transportate la distanţe 
semnificative de zonele în care au fost aplica-
te iniţial prin aer, apă şi chiar în ţesuturile or-
ganismelor vii.

Cât de periculoase sunt pesticidele?
Pesticidele sunt periculoase îndeosebi pentru 
copii, ei fiind mult mai vulnerabili la pesticide 
decât adulţii (chiar dacă expunerea a fost de 
scurtă durată). Deoarece metabolismul copii-
lor e mult mai ridicat, rata de asimilare a sub-
stanţelor nocive în organismul lor este mult 
mai mare. Totuşi, severitatea efectelor depin-
de de gradul de periculozitate a pesticidului şi 
de cantitatea încorporată în organism. 

Influenţa prenatală a unor pesticide măreşte la 
copil riscul bolilor pulmonare. În acelaşi timp, 
riscul bolilor la copii creşte direct proporţional 
concentraţiei de pesticide din sângele mamei 
în timpul sarcinii.

Contaminarea cu pesticide măreşte riscul 
naşterii copiilor cu autism şi retard 
Studiind natura şi cauzele apariţiei autismului, 
cercetătorii au ajuns la următoarea concluzie: 
compuşii chimici din pesticide afectează ge-
nele în timpul dezvoltării fetale, precum şi în 
primii ani de viaţă ai copilului, ceea ce poate 
perturba funcţionarea neurologică normală, 
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poate provoca autism şi alte boli de dezvol-
tare.

Oamenii de ştiinţă au descoperit că riscurile 
de autism sunt mai ridicate atunci când ma-
mele contactează cu pesticidele în al doilea şi 
al treilea trimestru de sarcină, pentru că dez-
voltarea neurologică a fătului este extrem de 
sensibilă la ele.

De reţinut! Un copil din şase are o dizabili-
tate în dezvoltare şi suferă de boli, precum 
autismul, deficitul de atenţie, coordonarea 
motorie slabă, ale căror urmări îl afectează 
pentru întreaga viaţă. 

Creierul uman este un organ preţios şi vul-
nerabil, iată de ce până şi o afectare minoră 
poate avea consecinţe serioase pentru el
Cele mai expuse sunt creierele în dezvoltare: 
de la făt, nou-născut până la adolescent.   

Totodată, oamenii de ştiinţă cred că expune-
rea prenatală a fătului la pesticide organofo-
sforice are drept rezultat scăderea ulterioară a 
IQ-ului: pesticidele afectează memoria activă 
a copiilor, viteza de procesare a informaţiilor, 
înţelegerea verbală şi IQ-ul în totalitatea sa.

Cercetătorii de la Universităţile Montreal (Ca-
nada) şi Harvard (SUA) au stabilit, pe baza 
unor studii desfăşurate în comun, că pestici-
dele din fructe şi legume sunt, în majoritatea 
cazurilor, principalul factor responsabil de 
apariţia sindromului ADHD (deficit de atenţie şi 
hiperactivitate) la copii. Cu cât mai mare este 
concentraţia de substanţe toxice ingerate, cu 

atât mai mult creşte riscul dezvoltării ADHD şi 
a altor tulburări psihice severe. Dat fiind faptul 
că organele interne ale copiilor sunt în dezvol-
tare şi maturizare în raport cu greutatea lor, 
cei mai vulnerabili la pesticide sunt anume ei.

Pesticidele pot afecta copilul şi în perioada 
creşterii prin blocarea absorbţiei  nutrimen-
telor esenţiale din alimente, necesare pentru 
o dezvoltare sănătoasă. În plus, pesticidele 
nu pot fi eliminate în totalitate din organism, 
deoarece sistemul excretor al copiilor nu este 
complet dezvoltat. 

Printre produsele vegetale care conţin cele 
mai multe pesticide se numără căpşunile, me-
rele, nectarinele, piersicile etc.

Consecinţele intoxicării cu pesticide se mani-
festă prin enterocolită, gastrită, dureri de bur-
tă, greţuri, vomă, diaree. Ca rezultat al efec-
tului cumulativ, pot apărea pe termen lung şi 
afecţiuni ale sistemului sangvin, ficatului sau 
rinichilor.

Important este să apelăm la medic după pri-
mele simptome de intoxicare.

Cum ajung pesticidele în organismul copii-
lor?
ü Aceste substanţe chimice ajung în organis-

mul micuţilor, în primul rând, cu fructele şi 
legumele consumate. 

ü Pâinea şi produsele făinoase formează a 
doua categorie de alimente cu toxine, de-
oarece culturile de cereale sunt şi ele trata-
te cu pesticide. 
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În acest context, este necesar ca şi adulţii, şi 
copiii să consume cât mai multe verdeţuri, 
legume şi fructe proaspete. Totodată, după 
cum s-a subliniat deja, cercetătorii atenţi-
onează asupra faptului că toxinele din ce-
reale, legume şi fructe se concentrează mai 
rapid în organismul celor mici.

Pentru a minimiza cantitatea reziduală de 
pesticide, care ar putea fi încorporată în 
organismul nostru, este necesar să respec-
tăm câteva reguli simple:
Ø înainte de consum, fructele şi legumele 

trebuie bine spălate cu apă călduţă;
Ø dacă este necesar, ele vor fi curăţate de 

coajă, pentru a reduce cantitatea de pes-
ticide din ele;

Ø în măsura posibilităţilor, va fi evitat con-
sumul de fructe şi legume în extrasezon, 
timp în care pentru cultivarea lor sunt fo-
losite cele mai multe substanţe chimice; 

Ø roşiile, piersicile, merele, perele etc. vor 
fi spălate cel puţin trei minute sub jet de 
apă, după care vor fi lăsate într-un vas cu 

apă în care se adaugă puţin bicarbonat 
de sodiu – acesta are calitatea de a anihila 
unele pesticide.

Nu uitaţi! Un fruct sau o legumă cu aspect 
perfect sugerează că au fost tratate cu pes-
ticide. Mai ales cele transportate la distan-
ţe mari…

E trist, dar adevărat: folosirea pesticidelor cre-
ează probleme grave de sănătate. Prin urma-
re, evitarea contactului direct sau indirect cu 
pesticidele vă ajută să diminuaţi riscul apariţi-
ei multor boli.

Este necesar ca populaţia să conştientizeze 
pericolul utilizării pesticidelor şi să fie mai 
prudentă atunci când le foloseşte. Dacă nu 
vor fi luate cât mai operativ măsuri de rigoare 
pentru implementarea şi respectarea cu stric-
teţe a regulamentelor sanitare privind utiliza-
rea pesticidelor, această tergiversare ar putea 
avea repercusiuni grave asupra sănătăţii şi bu-
năstării generaţiilor viitoare.
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gRipA – MăsuRi De supRAvegheRe şi RăspuNs

Virusurile gripale sunt agenţi etiologici ai unor 
infecţii respiratorii acute, grave şi cu impact 
global. Ele pot evolua în epidemii, pandemii, 
care presupun un număr mare de îmbolnăviri 
soldate cu diverse complicaţii severe, nume-
roase spitalizări şi mortalitate înaltă, în special 
în rândul contingentelor cu risc sporit, pre-
cum sunt copiii, persoanele cu boli cronice, 
imunosupresive etc. De asemenea, sunt înre-
gistrate cazuri sporadice, care pot provoca şi 
ele complicaţii având consecinţe nefaste pen-
tru sănătatea şi viaţa persoanelor afectate. 

Pentru prima dată gripa a fost atestată cu 
multe secole în urmă. Descrierea unei boli cu 
simptomatologie asemănătoare a fost făcută 
încă de Hipocrate în anul 412 î.Hr., cu referin-
ţă la o epidemie de gripă care a afectat toa-
tă Grecia, de unde s-a extins în Europa. După 
aproape 2500 de ani, gripa rămâne o proble-
mă actuală. 

Virusul gripal se transmite de la om la om pre-
ponderent prin picăturile eliminate în timpul 
tusei sau strănutului. Aceasta se întâmplă 
atunci când micropicăturile nimeresc pe mu-
coasa gurii sau a nasului oamenilor aflaţi în 
apropiere. O altă cale de răspândire a gripei 
este atingerea gurii sau a nasului după con-
tactul cu suprafeţele infectate cu virus gripal.

Recomandări pentru persoanele bolnave 
de gripă, aflate la domiciliu:

- staţi acasă timp de 7 zile de la debutul bolii 
şi cel puţin 24 de ore după dispariţia febrei/
simptomelor în cazul în care maladia durea-
ză mai mult de 7 zile, după consultare cu 
medicul de familie;

- primiţi tratament antiviral (dacă a fost pre-
scris de medic);

- consumaţi cât mai multe lichide: ape mine-
rale, sucuri naturale, ceai etc., pentru a evita 
deshidratarea organismului;

- acoperiţi gura şi nasul în timpul tusei şi stră-
nutului;

- spălaţi-vă cât mai des pe mâini cu apă şi să-
pun sau cu soluţii pentru mâini pe bază de 
alcool, în special după tuse, strănut în pal-
me sau folosirea şerveţelelor;

- evitaţi contactul cu persoanele sănătoase, 
nu frecventaţi şcoala sau serviciul în timpul 
bolii;

- la apariţia simptomelor severe, solicitaţi 
asistenţă medicală specializată.
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Este important ca în sezonul gripal gravide-
lor şi persoanelor cu afecţiuni cronice (diabet, 
boli cardiovasculare, astm, emfizem, BPOC 
etc.) să li se creeze şi/ori să li se acorde îngrijiri 
speciale întru evitarea infectării cu agentul ca-
uzal al bolii.

Recomandări privind tratamentul la domi-
ciliu 
În perioada gripei sezoniere, pacienţii cu for-
me uşoare sau medii, care nu fac parte din 
grupul de risc de apariţie a complicaţiilor, pot 
fi trataţi în condiţii de ambulatoriu. Medicul 
de familie va monitoriza pacienţii la domiciliu 
timp de minimum 5-7 zile de la debutul bolii 
(în funcţie de starea generală a acestora).

Monitorizarea la domiciliu a pacienţilor cu 
gripă de către personalul medical
În obligaţiile personalului medical intră mă-
surarea temperaturii de 2 ori pe zi, verificarea 
frecvenţei respiraţiei pe minut, a pulsului şi 
bătăilor cordului, auscultaţia şi percuţia plă-
mânilor, examinarea semnelor meningiene, 
inspecţia cavităţii bucale, nazale şi a urechi-
lor. La apariţia semnelor generale de pericol 
(vome repetate, anorexie, convulsii, tulburări 
de conştiinţă, semne meningiene, pneumonii 
şi alte complicaţii), pacienţii cu gripă vor fi spi-
talizaţi. În situaţii de urgenţă, aceştia vor primi 
asistenţa necesară şi vor fi internaţi în secţia 
de terapie intensivă a spitalului de boli infecţi-
oase sau somatice.

În care cazuri va fi solicitată asistenţa me-
dicală de urgenţă
Asistenţa medicală de urgenţă este solicitată 
atunci când persoana aflată la domiciliu pre-
zintă semne de agravare a stării generale, pre-
cum: dispnee la efort fizic sau în repaus, respi-
raţie grea, tirajul cutiei toracice la copii, dureri 
sau presiune toracică, hemoptizie, acrociano-
ză, febră înaltă mai mult de 3 zile sau reîntoar-
cerea febrei după o perioadă scurtă de apire-
xie, tensiune arterială scăzută, vomă severă 
sau persistentă, convulsii în anamneză sau la 
moment, somnolenţă, adinamie, obnubilare 
sau confuzie, refuzul copiilor de a bea sau de 

a se alăpta, simptome de deshidratare, inclu-
siv ameţeli la ridicare, lipsa urinării sau, în ca-
zul sugarilor bolnavi, a lacrimilor atunci când 
plâng.

Măsuri pentru diminuarea răspândirii gri-
pei în condiţii casnice
În timpul îngrijirii unui membru al familiei bol-
nav de gripă, cele mai importante modalităţi 
de protecţie a persoanelor sănătoase sunt:
- amplasarea bolnavului într-o cameră sepa-

rată de ceilalţi membri ai familiei; 
- respectarea de către bolnav a regulilor de 

igienă, acoperirea gurii şi nasului în timpul 
tusei şi strănutului, spălarea regulată pe 
mâini cu apă şi săpun sau cu soluţii pe bază 
de alcool;

- consultarea medicului de familie privind uti-
lizarea, în caz de necesitate, a preparatelor 
antivirale de către membrii de familie care 
au contactat cu bolnavul, în special de către 
cei care suferă de maladii cronice.

Restricţii faţă de persoanele bolnave în pe-
rioada de contagiozitate
Uşa camerei unde va fi izolată persoana cu 
gripă va fi deschisă. Bolnavii cu febră nu tre-
buie să părăsească domiciliul, cu excepţia 
cazului în care au nevoie de ajutor medical 
specializat. Ei pot fi o sursă de infecţie pentru 
alte persoane (la adulţi, perioada de contagi-
ozitate ţine 7 zile de la apariţia simptomelor, 
la copii, în special la cei mici, – mai mult de 7 
zile). Atunci când bolnavul de gripă trebuie să 
părăsească domiciliul, pe lângă faptul că îşi va 
acoperi nasul şi gura când tuşeşte sau strănu-
tă, el va purta o mască medicală, dacă aceasta 
este tolerată. De asemenea, bolnavul va pur-
ta mască în ariile comune de la domiciliu şi 
atunci când se află aproape de alţi membri ai 
familiei. Dacă este posibil, el va folosi o came-
ră de baie separată, care va fi spălată zilnic cu 
dezinfectanţi casnici obişnuiţi.

Protecţia altor membri ai familiei 
Persoanei bolnave i se interzice să primească 
vizitatori, altele decât persoanele care îl îngri-
jesc (este necesar ca acestea să poarte mas-
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că medicală). Femeile gravide vor 
evita îngrijirea bolnavilor de gri-
pă, deoarece au un risc sporit de 
complicaţii postgripale. Membrii 
familiei trebuie să-şi spele cât mai 
des mâinile, în special după fiecare 
contact cu bolnavul sau după vizita 
la baie. Pentru uscarea mâinilor se 
vor utiliza prosoape de hârtie sau 
prosoape individuale. Se vor aerisi 
bine încăperile comune (bucătă-
rie, baie, toaletă şi altele). În caz de 
necesitate, membrii familiei vor lua 
preparate virale prescrise numai de 
medicul de familie sau de alţi me-
dici abilitaţi cu acest drept, în baza recoman-
dărilor naţionale şi internaţionale. 

Profilaxia specifică a gripei
Vaccinarea antigripală este cea mai eficientă 
metodă de prevenire a gripei, urmată uneori 
de complicaţii severe şi decese. Costul vacci-
nului gripal sezonier constituie 8-12$. Ca şi 
în cazul altor boli, prevenirea infecţiei (vacci-

narea) costă mult mai puţin decât tratarea ei 
– este bine cunoscut faptul că în unele cazuri 
tratamentul poate depăşi costul vaccinului de 
sute de ori. 

Reţineţi! În timpul epidemiilor sau pande-
miilor de gripă pot fi afectate de la 10 până 
la 50% din populaţia globului. 

Persoanele care se confruntă cu ţiuitul în 
urechi (tinitus), mai ales dacă acesta se repe-
tă, trebuie să apeleze la medicul specialist. 
Ţiuitul poate deranja îndeosebi prin dere-
glarea somnului şi a capacităţii de concen-
trare, prin tulburări psihice.

Tinitusul (i se mai zice şi acufenă) reprezin-
tă o problemă auditivă şi poate apărea la o 
persoană care a suportat un şoc auditiv sau 
care suferă de o tumoare glomică în sinusul 
carotidian, responsabil prin chemorecep-
tori specifici de monitorizarea nivelului de 
oxigen, bioxid de carbon şi ionii de hidro-
gen din sânge. 

Aşadar, ţiuitul în urechi poate fi cauzat de 
un zgomot puternic, dar şi de persistenţa 

CuM pRoCeDăM DACă ApARe ţiuiTul îN uReChi

unor probleme la vasele sangvine, provo-
cate de hipertensiunea sau hipotensiunea 
arterială, prezenţa unei infecţii în urechea 
internă, labirintită, otită medie, răceală 
şi gripă, unele alergii. Provoacă tinitus şi  
dopul de ceară din urechi, dar odată cu înlă-
turarea lui problema dispare. 
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şeful Direcţiei 
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Tutunul este periculos sub orice formă de con-
sum şi toate produsele din tutun afectează 
grav sănătatea plămânilor. Fumatul dublează 
riscul dezvoltării tuberculozei şi creşte numă-
rul deceselor cauzate de insuficienţa respirato-
rie. 

Consumul de tutun şi expunerea la fumul de 
tutun cauzează anual în Republica Moldova 
peste 5300 de decese (sau circa 14% din nu-
mărul total de decese), 60% dintre acestea 
fiind decese premature în rândul persoanelor 
de vârstă aptă de muncă. 

Fumul de ţigară îi afectează nu doar pe fu-
mători, ci şi pe oamenii din preajmă. Astfel, la 
nivel global, consumul produselor din tutun 
este responsabil de circa opt milioane de de-
cese anual, dintre care un milion sunt cauza-
te de expunerea la fumul de tutun. Fumul de 

ţigară conţine peste 7.000 de substanţe chi-
mice. Potrivit datelor Organizaţiei Mondiale 
a Sănătăţii (OMS), cel puţin 250 din ele sunt 
considerate dăunătoare, iar 69 sunt recunos-
cute ca substanţe cauzatoare de cancer. 

Este important să ştim că fumătorii sunt pre-
dispuşi la infecţii respiratorii severe, iar la per-
soanele cu emfizem şi bronşită cronică riscul 
de deces este de 12-13 ori mai mare decât la 
nefumători, indiferent de sex.

Ex-fumătorii (cu un istoric de peste 1000 de 
ţigări pe an) au un risc de pneumonie identic 
cu al fumătorului. Acesta se micşorează abia 
după 5 ani de la abandonarea fumatului.

Expunerea fătului la fumul de ţigară, indife-
rent de faptul dacă mama fumează sau stă 
într-un loc în care se fumează, duce la subdez-
voltarea plămânilor şi la funcţionarea defici-
tară a acestora. Expunerea copiilor de vârste 
mici la fumatul pasiv determină predispoziţia 
acestora de a dezvolta mai frecvent astfel de 
boli ca astmul, pneumoniile, bronşitele, pre-
cum şi infecţiile respiratorii.

Statisticile arată că, la nivel global, 165.000 de 
copii mor înainte de împlinirea vârstei de 5 
ani în urma infecţiilor respiratorii cauzate de 
fumul de ţigară la care au fost expuşi.

TuTuNul şi săNăTATeA plăMâNiloR
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Copiii care locuiesc într-un mediu cu fum de 
tutun dezvoltă mai frecvent astm bronşic şi 
au mai des accese severe de astm.

De Ziua mondială fără tutun 2019, care s-a 
desfăşurat cu sloganul Nu lăsa tutunul să-ţi 
ia respiraţia, Agenţia Naţională de Sănătate 
Publică a reiterat avertismentele referitoare la 
efectele nocive ale fumatului asupra sănătăţii 
plămânilor, accentuând că numărul de cance-
re pulmonare, boli obstructive cronice şi alte 
afecţiuni respiratorii, cauzate de fumat, este 
în creştere.

Este bine ştiut faptul (şi demonstrat de către 
Organizaţia Mondială a Sănătăţii!) că fumatul 
condiţionează peste 90% din toate cazurile 
de cancer pulmonar. Consumul de tutun este 
principala cauză a cancerului de plămâni, iar 
riscul apariţiei acestuia este direct proporţi-
onal cu obiceiurile legate de fumat (durata, 
gradul de inhalare, numărul de ţigări fumate 
etc.). Expunerea la fumul de ţigară se poate 
realiza nu numai prin fumat activ – un tribut 
exprimat în boli şi decese poate fi plătit şi 
prin fumatul pasiv. La fumătorii pasivi riscul 
declanşării acestui tip de cancer este de 10%, 
iar la fumătorii activi el creşte, în funcţie de 
diverşi factori, de la 13 până la 23 de ori. Fu-
matul este un factor de risc pentru numeroa-
se comorbidităţi (afecţiuni pulmonare, cardi-
ovasculare, infecţioase). Fumătorii a peste 20 
de ţigări pe zi riscă de trei ori mai mult să facă 
infecţii respiratorii severe (pneumonii etc.), 
comparativ cu nefumătorii.

Mortalitatea prin cancer pulmonar este a 
patra cauză de deces generală în Republica 
Moldova (după bolile cardiace ischemice, ac-
cidentul vascular cerebral şi hipertensiunea 
arterială). Numărul deceselor provocate de 
cancer pulmonar în anul 2018 a fost în creş-
tere cu 6% faţă de anul 2014 (respectiv, de la 
26,6 cazuri la 100 de mii de populaţie la 28,1 
cazuri). Ponderea deceselor de cancer pulmo-
nar în totalul tumorilor, care au servit drept 
cauză de deces, a crescut constant – de la 
15,8% în anul 2014 la 16,2% în anul 2018.

În ultimii 5 ani este în creştere şi rata morbi-
dităţii prin cancer pulmonar (cu 7% în a. 2018 
faţă de a. 2014) şi astm bronşic (cu 28%). În 
2018 au fost înregistrate 925 de cazuri noi de 
cancer de plămâni, peste 2/3 din ele – la băr-
baţi. În Republica Moldova aproape fiecare al 
doilea bărbat fumează (43,5%). 

Răspândirea în ultimul timp în mediul tineri-
lor a consumului de tutun încălzit sau HEETS 
denotă că strategiile industriei tutunului s-au 
schimbat. Introducerea unui nou dispozitiv 
de încălzire, a unor noi oferte de tutun sau 
nicotină atrage întotdeauna consumatorul 
tânăr, iar simplitatea dispozitivului pare să fie 
atractivă. 

Socializarea reprezintă principalul motiv al 
fumatului în cazul tinerilor şi le poate dicta 
alegerea. Este nevoie de mai multă informare, 
de mai multe acţiuni de comunicare în rândul 
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tinerilor, care să demonstreze că tutunul în-
călzit e la fel de nociv ca ţigările tradiţionale 
şi nu este nici pe departe o soluţie pentru re-
nunţarea la fumat. 

În cadrul staţionarului IMSP Dispensarul Re-
publican de Narcologie, pe parcursul anului 
2018 peste 460 de persoane au primit consi-
liere profesională pentru a se lăsa de fumat, 
iar 305 persoane au primit tratament medica-
mentos contra dependenţei de tutun. Peste 
3000 de fumători au beneficiat de asistenţă 
de consiliere pentru renunţarea la fumat, pre-
stată de medicii narcologi din instituţiile me-
dico-sanitare teritoriale. La rândul lor, medicii 
de familie au acordat asistenţă de consiliere 
primară în vederea renunţării la fumat la pes-
te 156 de mii de fumători.

Dintre obiectivele campaniei Ziua mondială 
fără tutun 2019, susţinute de Ministerul Sănă-
tăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale cu suportul 
OMS, vom specifica următoarele:
Ø Conştientizarea riscurilor generate de fu-

mat şi de expunerea la fum;
Ø Informarea publicului larg despre impac-

tul tutunului/fumatului (activ sau pasiv) 
asupra sănătăţii pulmonare;

Ø Informarea populaţiei şi autorităţilor des-
pre magnitudinea îmbolnăvirilor şi rata 
deceselor prin boli respiratorii generate de 
fumat;

Ø Susţinerea programelor publice şi guver-
namentale de protejare împotriva tutunu-
lui şi fumatului;

Ø Implementarea Legii nr. 278/2007 privind 
controlul tutunului, inclusiv crearea medii-
lor libere de fumat la locurile de muncă, în 
spaţiile publice închise, în transportul pu-
blic şi individual, în locurile publice pe du-
rata manifestaţiilor, pe terenurile de joacă 
pentru copii etc.

Pentru a realiza cu succes obiectivele menţio-
nate este necesar ca în toate instituţiile medi-
co-sanitare să fie organizate şedinţe informa-
tive, consilierea pacienţilor, iar în instituţiile 
de învăţământ şi alte entităţi vizate – discuţii 
publice, mese rotunde, seminare de instruire, 
ateliere de lucru, la fel, emisiuni radio şi TV în 
cadrul cărora persoanele-ţintă să fie informa-
te despre riscurile fumatului pentru sănătatea 
plămânilor şi despre importanţa renunţării la 
fumat.
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naţional de vaccinuri a 
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beNeFiCiile vACCiNăRii FeTiţeloR CoNTRA hpv

Cancerul de col uterin şi infecţiile provocate 
de HPV – Human Papilloma Virus sau virusul 
Papiloma uman – determină o problemă ma-
joră la nivel global, iar vaccinarea este cea mai 
eficientă măsură de sănătate publică pentru 
prevenirea lor. În Republica Moldova cance-
rul de col uterin constituie una din formele de 
cancer cel mai frecvent diagnosticate la femei. 
Anual, se înregistrează aproximativ 300 de ca-
zuri noi de cancer de col uterin (fig. 1) şi circa 
170 de decese cauzate de această maladie. În 
ţara noastră, din cauza cancerului de col ute-
rin, la fiecare 2 zile decedează în medie o fe-
meie. 

La nivel mondial, a fost descoperit şi, înce-
pând cu anul 2006, este practicat un vaccin 
ce poate preveni infecţia cu tulpinile înalt on-
cogene 16 şi 18, care provoacă peste 70% din 
cazurile de cancer de col uterin. Acest vaccin 
este recomandat fetiţelor care încă nu au în-

ceput activitatea sexuală şi femeilor care nu 
au contactat cu cel puţin una din tulpinile de 
virus menţionate. 

Republica Moldova se numără printre ţările 
care au implementat cu succes vaccinul con-
tra infecţiei cu HPV începând cu 7 decembrie 
2017, fiind vaccinate gratis fetiţele cu vârsta 
de 10 ani. Vaccinul administrat în acest scop 
– Gardasil tetravalent – este produs de com-
pania Merck Sharp & Dohme din SUA, are o 
eficienţă foarte înaltă de aproximativ 100% şi 
până în prezent a fost inclus în calendarul na-
ţional de imunizări în 86 de ţări ale lumii.

Prevenirea infectării cu HPV se bazează pe 
vaccinare. Majoritatea cazurilor de cancer cer-
vical încep cu o infecţie provocată de virusul 
dat. Transmis pe cale sexuală sau prin contact 
habitual, HPV infectează tegumentele şi mu-

Fig. 1. Morbiditatea multianuală prin cancer 
de col uterin în Republica Moldova în anii 

2010-2017
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coasele, inclusiv ţesutul ce căptuşeşte colul 
uterin la femei. Cea mai mare parte a infecţi-
ilor cervicale (circa 90%) trece de la sine timp 
de 1-2 ani, însă la una din 10 femei infecţia nu 
dispare, ci, din contra, progresează, formând 
un cluster de celule patologice (leziune pre-
canceroasă) fără careva semne sau simptome. 

Atenţie! Dacă leziunea dată nu va fi depista-
tă şi tratată, cu timpul, uneori peste decenii, 
ea poate evolua în cancer de col uterin. Fie-
care persoană vaccinată contribuie, de ase-
menea, la oprirea răspândirii virusului. Ob-
ţinerea unei acoperiri vaccinale înalte – mai 
mult de 80% la fete – reduce şi riscul infecţiei 
HPV la băieţi.

Vaccinurile anti-HPV vizează cele mai pericu-
loase şi mai frecvent răspândite tipuri şi oferă 
protecţie maximă împotriva tipurilor de virus 
la care persoana vaccinată nu a fost expusă în 
trecut. De regulă, infectarea cu unul sau mai 
multe tipuri de HPV se poate produce la scurt 
timp de la debutul vieţii sexuale. Pentru a be-
neficia din plin de protecţia oferită de vaccin, 
este bine ca vaccinarea să aibă loc până la pri-
mul act sexual.

Persoanele care duc o viaţă sexuală activă 
sunt expuse unui risc înalt de infectare cu 
HPV. Unele metode contraceptive de barieră 
(de exemplu, prezervativele) contribuie doar 
parţial la evitarea infectării: ele nu sunt abso-
lut eficiente, deoarece nu acoperă toate porţi-
unile tegumentelor infectate.

OMS şi autorităţile naţionale din majoritatea 
ţărilor recomandă ca prioritate de bază vac-
cinarea împotriva HPV a fetelor şi femeilor. 
Asigurând protecţia femeilor împotriva HPV, 
indirect îi apărăm de infectare şi pe partenerii 
lor. Această protecţie comunitară sau imuni-
tate de grup s-a dovedit a fi foarte eficientă în 
limitarea răspândirii virusului.

Se estimează că peste 80% din persoanele ne-
vaccinate se vor infecta cu cel puţin un tip de 
HPV pe parcursul vieţii. La femei, cel mai des 
este afectat colul uterin. Vaccinarea anti-HPV 

are un impact clar asupra reducerii răspândi-
rii infecţiei cu virusul Papiloma uman. Rezul-
tatele imediate ale vaccinului sunt scăderea 
numărului de femei cu leziuni cervicale şi mic-
şorarea considerabilă a numărului de bărbaţi 
şi femei cu veruci genitale. Odată cu trecerea 
anilor, micşorarea posibilităţii de transmitere 
a HPV va fi urmată de scăderea numărului de 
cazuri de cancer cervical şi de alte forme de 
cancer asociate cu HPV.

Studiile efectuate până în prezent demon-
strează că vaccinul este foarte eficient. La ado-
lescentele şi tinerele din Australia, Belgia, Ger-
mania, Suedia, Regatul Unit, Statele Unite ale 
Americii şi Noua Zeelandă a fost înregistrată 
o scădere rapidă (de până la 90%) a infecţii-
lor cu HPV şi a verucilor genitale. De exemplu, 
în Australia şi Danemarca, unde vaccinul an-
ti-HPV a fost introdus devreme, cu rate înalte 
de acoperire vaccinală, studiile au constatat o 
scădere cu 80% a displaziei cervicale avansa-
te, care, în lipsa tratamentului, foarte probabil 
va evolua în cancer.

După mai mult de 10 ani de utilizare şi după 
mai mult de 270 de milioane de doze adminis-
trate, au fost acumulate dovezi concludente 
că vaccinarea anti-HPV este foarte eficientă în 
prevenirea infecţiilor cronice care pot evolua 
în cancer cervical. În următorii câţiva ani se aş-
teaptă reducerea numărului de cazuri de can-
cer cervical, atunci când primul grup de fetiţe, 
vaccinate în adolescenţă, vor ajunge la vârsta 
la care cancerul de col uterin începe să apară.

Reţineţi şi transmiteţi prietenilor! 
Cancerul de col uterin reprezintă cea mai preve-
nibilă formă de cancer. El poate fi prevenit prin 
vaccinare împotriva infecţiei cu HPV, care este si-
gură şi eficace, persoanele vaccinate beneficiind 
astfel de o prevenţie primară.

Vaccinarea se va face la 9-14 ani, acesta fiind 
intervalul de vârstă care permite instalarea răs-
punsului imun optim împotriva infecţiei cu viru-
sul Papiloma uman.

Iubiţi-le, vaccinaţi-le, protejaţi-le!
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Bolile netransmisibile sunt cauza principală a 
deceselor la nivel global, regional şi naţional. 
Şase din zece decese la nivel mondial şi opt 
din zece decese în regiunea europeana a OMS 
sunt cauzate de bolile netransmisibile. Două 
grupuri de boli – bolile cardiovasculare (BCV) 
şi cancerul – cauzează aproape trei sferturi din 
cazurile de mortalitate, înregistrate în regiu-
nea europeană, iar trei grupuri principale de 
boli – bolile cardiovasculare, cancerul şi tulbu-
rările mintale – sunt cauza a peste jumătate 
din povara bolilor (măsurată în ani de viaţă 
ajustaţi prin factorul de invaliditate (Disability-
adjusted life years (DALY)). Mortalitatea prema-
tură poate fi evitată: estimările indică faptul 
că cel puţin 80% din cazurile de boli cardiace, 
accidente vasculare cerebrale şi diabet zaha-
rat de tip II, precum şi cel puţin o treime din 
cazurile de cancer pot fi prevenite.

Elizaveta VARZARI,                                                                                                             
medic igienist 
în Direcţia 
Controlul bolilor                                                                                
netransmisibile a 
ANSP

bolile CARDiovAsCulARe – o pRobleMă 
sTRiNgeNTă A RepubliCii MolDovA

BCV sunt principala cauză a decesului şi a 
dizabilităţii în lume, ucigând 17,5 milioane de 
persoane pe an. Aceasta constituie o treime 
din totalul deceselor de pe planetă şi jumă-
tate din totalul deceselor cauzate de bolile 
netransmisibile. Aproximativ 80% din decese 
se înregistrează în ţările cu venituri mici şi me-
dii, unde resursele umane şi financiare nu pot 
ţine piept problemei.

Bolile cardiovasculare deţin, în continuare, 
întâietatea în rândul maladiilor de care suferă 
moldovenii, constituind circa 58,1% din mor-
talitatea totală şi fiind responsabile în anul 
2018 de fiecare al doilea deces. Acest nivel 
rămâne înalt în ultimele două decenii, chiar 
dacă rata mortalităţii a scăzut între anii 2014 
şi 2018 de la 642,5 cazuri la 100 de mii de lo-
cuitori la 609,4.

În structura deceselor cauzate de bolile siste-
mului cardiovascular (circulator) predomină: 
boala hipertensivă (63,7%), boala ischemică 
(16,9%), bolile vasculare cerebrale (11%), alte-
le (8,4%). 

Potrivit anuarului statistic al sistemului de 
sănătate pentru anul 2018, în Republica Mol-
dova se înregistrau 707761 de bolnavi cu ma-
ladii ale aparatului circulator, cu peste 27 de 
mii mai mulţi decât în anul 2017. Printre ele se 
numără hipertensiunea arterială, cardiopatia 
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ischemică, bolile vasculare cerebrale, reuma-
tismul articular acut şi cardiopatiile reumatis-
male cronice. Bolile cardiovasculare afectează 
toate vârstele de populaţie, totuşi cele mai 
predispuse la BCV – 99,49% – sunt persoa-
nele adulte, faţă de 0,51% sau 3612 copii cu 
vârsta de până la 18 ani. Statisticile arată că 
printre adulţi în anul 2018 exista o creştere cu 
27724 de bolnavi faţă de anul 2017, când s-au 
înregistrat 676425 de cazuri, comparativ cu o 
uşoară tendinţă de diminuare a numărului de 
copii afectaţi. Dacă în 2017 printre aceştia au 
fost înregistrate 3710 cazuri de boli ale apara-
tului circulator (54,7 la 10 mii de locuitori), în 
2018 cifra s-a diminuat cu 98 de cazuri, ajun-
gând la 3612 bolnavi (53,69 de cazuri la 10 mii 
de locuitori).

Conform datelor statistice, în anul 2018 boala 
hipertensivă (HTA) a deţinut aproximativ 64% 
din totalul de maladii înregistrate. În anul 2017 
în Republica Moldova s-au înregistrat 58444 
de cazuri de HTA, în anul 2018 incidenţa fi-
ind mai mică, şi anume: 41600 de cazuri sau 
cu 16840 de cazuri mai puţin. La copii boala 
hipertensivă poate apărea ca efect secundar 
în urma altei maladii, de aceea numărul de ca-
zuri a fost constant – 76 – atât în anul 2017, cât 
şi în anul 2018.

Copiii şi adolescenţii reprezintă un segment 
important al populaţiei oricărui stat, constitu-
ind circa 36% din totalul ei, iată de ce sănă-
tatea lor este garanţia sănătăţii adulţilor de 
mâine şi, concomitent, a naţiunii întregi. Da-
torită particularităţilor morfo-funcţionale ale 
organismului, ei formează o categorie cu risc 
sporit de afectare a altor sisteme (respirator, 
digestiv, endocrin etc.).

Factorii de risc ce favorizează apariţia boli-
lor cardiovasculare
Există factori de risc bine definiţi (responsabili 
de aproximativ 80% de BCV). Modificarea fac-
torilor de risc s-a dovedit a fi eficientă pentru 
reducerea mortalităţii şi morbidităţii atât în 
cazul persoanelor cu risc cardiovascular iden-
tificat, cât şi în cazul celor cu risc cardiovascu-
lar neidentificat.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a for-
mulat drept stringentă micşorarea ratei mor-
talităţii prin boli netransmisibile până în anul 
2025, inclusiv prin reducerea deceselor pre-
mature din cauza bolilor cardiovasculare. 

Povara bolilor cardiovasculare poate fi re-
dusă. Specialiştii în medicină sunt de părerea 
că 80% din decesele premature, cauzate de 
BCV, ar putea fi evitate, dacă factorii principali 
de risc – hipertensiunea arterială, consumul de 
tutun, alimentaţia nesănătoasă, lipsa de acti-
vitate fizică şi consumul nociv de alcool – ar fi 
controlate.

Recomandări pentru reducerea hipertensi-
unii arteriale
Există 2 intervenţii terapeutice recomandate: 
schimbarea stilului de viaţă şi tratamentul me-
dicamentos.
 O viaţă calmă, repausul şi relaxarea intermi-

tente au o influenţă bună asupra HTA.
 O activitate fizică moderată, cu evitarea 

efortului fizic intens, mai ales a ridicării de 
greutăţi. 
 Exerciţii fizice aerobice regulate: cel puţin 30 

min. pe zi, 5-7 zile pe săptămână.
 Abandonarea fumatului.
 O dietă bogată în legume, fructe, peşte, nuci 

şi acizi graşi nesaturaţi (ulei de măsline).
 Restricţia aportului de sare sub 5 g pe zi.
 Controlul greutăţii corporale: atingerea 

unui indice de masă corporală între 20 şi  
25 kg/m2 şi a unei circumferinţe abdominale 
sub 94 cm pentru bărbaţi şi sub 80 cm pen-
tru femei.

Recomandări pentru reducerea fumatului
Conform statisticilor OMS, consumul de tutun 
sporeşte riscul pentru bolile cardiovasculare, 
cancer, bolile respiratorii cronice, diabet şi 
mortalitate prematură. Pe glob se înregistrea-
ză opt milioane de decese anual, cauzate de 
consumul de tutun, şi un milion de decese 
provocate de expunerea pasivă la fumul de 
tutun. Consumul de tutun determină global 
circa 7% din numărul total de decese la femei 
şi 12% – la bărbaţi.
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Renunţarea la fumat are beneficii certe, în spe-
cial în ceea ce priveşte prevenţia BCV (80% din 
adulţii tineri, care suferă un infarct miocardic, 
sunt fumători), dar nu este întotdeauna uşoa-
ră. Consumul de tutun nu este un moft sau 
un viciu, ci dependenţă de un drog (nicotină). 
Debarasarea de ea necesită de multe ori, pe 
lângă voinţă proprie, ajutor specializat, reali-
zat prin consiliere şi terapie medicamentoasă 
antifumat, care include informarea populaţiei 
despre riscurile fumatului activ sau pasiv; în-
curajarea tuturor  nefumătorilor de a nu înce-
pe să fumeze; asigurarea gratuită a consilierii 
şi tratamentului pentru persoanele care se 
lasă de fumat. Renunţarea la fumat este unul 
dintre cele mai importante lucruri pe care îl 
poţi face pentru sănătatea ta.

Recomandări pentru optimizarea alimen-
taţiei sănătoase şi promovarea activităţii 
fizice
Adoptarea unei diete echilibrate şi creşterea 
nivelului de activitate fizică constituie adese-
ori adevărate provocări (mai ales în cazul copii- 
lor) în condiţiile în care, la fiecare pas, suntem 
tentaţi de produse alimentare apetisante şi 
bogate în calorii goale, iar progresele tehnolo-
gice oferă o gamă din ce în ce mai largă de ac-

tivităţi profesionale şi recreative în condiţii de 
sedentarism. Printre măsurile de optimizare a 
alimentaţiei sănătoase au o importanţă vitală 
respectarea regimului de cel puţin trei mese 
pe zi, diversificarea regimului alimentar, in-
cluderea preponderentă în raţie a produselor 
de origine vegetală, gătirea preferenţială prin 
fierbere, coacere, înăbuşire, reducerea consu-
mului de zahăr, produselor de cofetărie şi pa-
tiserie, băuturilor răcoritoare şi energizante.

Important! Fiecare persoană trebuie să-şi 
asume controlul propriei sănătăţi a inimii, 
meditând asupra problemei şi conştientizând 
riscurile de BCV la care se supune ea şi familia 
sa şi acţionând plenar şi imediat pentru a le 
diminua. În acest sens, sunt indicate schimba-
rea treptată a comportamentului şi adoptarea 
unui stil de viaţă activ, sănătos. Pentru a reuşi 
în prevenirea şi controlul BCV, trebuie asigu-
rată informarea populaţiei despre importanţa 
activităţii fizice în prevenţia maladiilor cardi-
ovasculare, inclusiv organizarea concursurilor 
sportive cu implicarea tuturor categoriilor de 
persoane. 

Reţineţi! Inima dumneavoastră este viaţa 
dumneavoastră! Protejaţi-o, înainte să fie 
prea târziu... 

Factori de risc 
modificabili 

 
* Hipertensiunea arterială 
* Dislipidemia (niveluri 
anormale ale 
colesterolului) 
* Diabetul/sindromul 
metabolic 
* Fumatul 
* Obezitatea (IMC 30) 
* Alcoolul 
* Activitatea fizică 
* Stresul 
* Sedentarismul 
 

Factori de risc 
nemodificabili 

 
* Vârsta (>55 ani pentru 
bărbaţi, >65 ani pentru 

femei) 
* BCV premature în 

istoria familiei 
* Sex (bărbaţi/femei) 
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OMAGIERI

Dl Valeriu Pantea s-a născut la 11 decembrie 
1949 în or. Ialoveni, părinţii săi fiind lucrători 
medicali. A absolvit şcoala medie din localitate 
(în anul 1966), apoi Şcoala-bază de medicină 
din Chişinău (actualmente CEMF Raisa Paca-
lo), de unde, în legătură cu evenimentele din 
Cehoslovacia, fără a susţine practica de stat, a 
fost încadrat în serviciul militar. După armată 
a susţinut cu succes examenele de admitere la 
Facultatea Medicină preventivă (igienă şi sa-
nitarie) a Institutului de Stat de Medicină din 
Chişinău (în prezent USMF Nicolae Testemiţa-
nu), pe care a absolvit-o cu menţiune în anul 
1976. În institut, paralel cu studierea obiecte-
lor de profil, s-a implicat plenar în activitatea 
obştească: a condus Societatea studenţească 
de cercetare în cadrul facultăţii; a participat la 
lucrările a trei cercuri ştiinţifice studenţeşti în 
domeniul epidemiologiei, igienei şi organiză-
rii ocrotirii sănătăţii.

După absolvirea institutului s-a angajat ca 
medic igienist la Sanepidul Republican, de 
unde, numai peste cinci luni, a fost transferat 
la alma mater în funcţia de cercetător ştiinţific 
în laboratorul Catedrei nr.1 de medicină soci-
ală şi organizare a ocrotirii sănătăţii, condusă 
de renumitul savant – profesorul Nicolae Tes-
temiţanu. Acolo, sub egida şefului catedrei şi 
a profesorilor Ion Prisacaru, Eugen Popuşoi, 
Costantin Eţco, Dumitru Tintiuc etc., tânărul 
cercetător V. Pantea îmbină cu insistenţă acti-
vitatea de cercetare cu cea de pedagog, acu-
mulând cu nesaţ din experienţa, educaţia şi 
cultura profesională a acestor oameni iluştri 
ai neamului. La alma mater, pe parcursul a 
aproape 20 de ani de activitate, inclusiv prin 

vAleRiu pANTeA
la 70 de ani

cumul, la Catedra Medicină socială şi organiza-
re a ocrotirii sănătăţii şi la Catedra Economie, 
management şi psihopedagogie, dl Valeriu 
Pantea a acumulat o bună experienţă teore-
tică şi practică în organizarea metodologică a 
cercetărilor de profil în medicina socială şi ma-
nagementul sanitar, aceasta servindu-i drept  
suport de bază pentru sinteza şi susţinerea cu 
succes a tezei de doctor în ştiinţe medicale în 
anul 1997. 

Între anii 1987 şi 1990 dl Valeriu Pantea a de-
ţinut funcţia de medic epidemiolog (speci-
alist principal) la Ministerul Sănătăţii - chiar 
în perioada în care, pentru prima dată în re-
publică, au fost abordate problemele referi-
toare la HIV/SIDA şi luate la evidenţă primele 
cazuri de boală. Dat fiind faptul că dl Pantea 
avea o experienţă bogată în domeniul cer-
cetării, conducerea ministerului (regretatul 
ex-ministru Chiril Draganiuc şi viceministrul 
Valerii Dobreanschi) i-au încredinţat formarea 
şi conducerea pe durata a 2 luni a echipei de 
specialişti, care urma să cerceteze sub aspect 
epidemiologic primele cazuri de HIV/SIDA, în-
registrate în oraşele Chişinău, Bender (Tighi-
na) şi Tiraspol.

În anul 1990, odată cu optimizarea aparatului 
central al ministerului, dl Pantea a decis să-şi 
continue activitatea la Sanepidul Republican, 
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unde a participat la promovarea şi implemen-
tarea mai multor reforme inovatoare şi unde, 
între anii 2010 şi 2017, i-au fost încredinţate 
diferite funcţii manageriale, inclusiv cea de vi-
cedirector pentru probleme de management 
sanitar şi sănătate publică. O perioadă scurtă 
de timp, în anul 2008, a exercitat funcţia de 
şef al Direcţiei Sănătate Publică a Ministerului 
Sănătăţii şi cea de prim-adjunct al medicului-
şef sanitar de stat al Republicii Moldova, înca-
drându-se plenar în elaborarea Legii nr.10 din 
03.02.2009 privind supravegherea de stat a să-
nătăţii publice. 

Pe parcursul activităţii profesionale, dl V. Pan-
tea şi-a perfecţionat permanent cunoştinţele 
la mai multe catedre şi centre de instruire din 
ţară şi de peste hotare (Federaţia Rusă, Româ-
nia, Olanda). Deţinând o amplă experienţă în 
organizarea cercetărilor populaţionale, a fost 
desemnat în diferite funcţii responsabile în 
cadrul mai multor studii, precum: Studiul de-
mografic şi de sănătate în RM (SDSM -2005), 
Studiul de indicatori multipli în cuiburi (MICS 
4-2012) şi 4 proiecte instituţionale de cerceta-
re. A contribuit la argumentarea şi dezvoltarea 
Serviciului de Sănătate Publică prin obţinerea 
unui grant de la Comisia Europeană şi Agen-
ţia Internaţională de Cooperare a Japoniei (în 
total – 6 mil. de euro) pentru fortificarea ca-
pacităţilor de laborator ale serviciului. A fost 
membru al comitetelor de organizare şi des-
făşurare a lucrărilor mai multor simpozioane 
ştiinţifice (congrese şi conferinţe) de profil în 
domeniul sănătăţii publice şi managementu-
lui sanitar din Republica Moldova etc. A par-
ticipat la argumentarea şi elaborarea diferitor 
acte legislative şi normative, precum Legile  
nr. 1513 din 16.06.1993 şi nr. 10 din 03.02.2009, 
a unui şir de hotărâri de guvern etc. 

Datorită competenţei sale şi experienţei pro-
fesionale vaste, dl Valeriu Pantea a fost inclus 
în componenţa mai multor comisii şi consilii 
specializate ştiinţifico-metodice de profil pen-
tru susţinerea tezelor, precum Medicină socia-
lă şi management (cifrul 331.03), Igienă (cifrul 
331.02), a fost membru al Consiliului ştiinţific 
al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică, 
membru al Asociaţiei Economie şi Manage-
ment în Medicină din Republica Moldova, al 
Societăţii Igieniştilor din Republica Moldova, 
membru de onoare al Societăţii de Igienă şi 
Sănătate Publică din România, membru (se-
cretar) al Comisiei Naţionale de Acreditare şi 
Atestare (CNAA), este membru al colegiilor de 
redacţie ale revistelor: Sănătate Publică, Eco-
nomie şi Management în Medicină, Cronica Să-
nătăţii Publice şi Jurnalului de Igienă şi Sănăta-
te Publică din România. A susţinut şi promovat 
un şir de savanţi tineri, inclusiv în calitate de 
referent oficial sau membru al consiliilor spe-
cializate de profil pentru susţinerea a 8 teze de 
doctor în ştiinţe medicale, este autor şi coau-
tor a peste 170 de lucrări ştiinţifice şi ştiinţifi-
co-metodice. 

Pentru activitatea prodigioasă şi aportul per-
sonal la domeniul ştiinţei de profil, dezvoltă-
rii şi promovării principiilor fundamentale ale 
sănătăţii publice, dl Pantea a fost menţionat 
cu 2 Diplome de Onoare ale Guvernului Repu-
blicii Moldova, Medalia Jubiliară a Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei şi mai multe diplome ale 
Ministerului Sănătăţii şi ANSP.

Dl Valeriu Pantea este şi un bun familist, a edu-
cat o fiică, care a devenit doctor în ştiinţe eco-
nomice.

Mult stimate domnule Valeriu PANTEA,
Cu prilejul celor 70 de ani de la naştere, Vă dorim multă sănătate, realizări frumoase şi 
mulţi, mulţi ani înainte. Fie ca viaţa să Vă dăruiască multe bucurii şi multă dragoste de la 
oamenii apropiaţi, de la prieteni şi colegi.

Nicolae FURTUNĂ, 
director interimar al ANSP
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ANsp şi ANsA şi-Au uNiT eFoRTuRile  
îN lupTA CoNTRA RAbiei

Specialiştii Agenţiei Naţionale pentru Sănă-
tate Publică (ANSP) şi ai Agenţiei Naţionale 
pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA) au or-
ganizat, în premieră, un eveniment public de 
Ziua mondială de combatere a rabiei, marcată 
la 28 septembrie a fiecărui an. Scopul acestuia 
a fost de a sensibiliza populaţia privind riscu-
rile de îmbolnăvire şi măsurile de prevenire a 
rabiei, cât şi modalităţile prin care cetăţenii şi 
instituţiile abilitate pot contribui la eliminarea 
principalelor surse de infecţie rabică.

Astfel, la finele lunii septembrie, în Scuarul 
Europei din Grădina Publică Ştefan cel Mare 
şi Sfânt din Chişinău s-au desfăşurat un şir 
de activităţi, printre care un  
flash-mob cu participarea 
studenţilor Facultăţii de me-
dicină veterinară a Universi-
tăţii Agrare de Stat din Mol-
dova, cu genericul Lucrând 
împreună pentru a face rabia 
istorie.

În cadrul evenimentului, pu-
blicul a primit consultaţii re-
feritoare la prevenirea rabiei în rândul popula-
ţiei, la importanţa vitală a solicitării operative 
a asistenţei medicale, precum şi a vaccinării 
antirabice în cazul muşcăturilor de animale. 

Medicii epidemiologi au desfăşurat un mas-
ter-class cu tema Cum procedăm corect în cazul 
în care am fost muşcaţi de un animal, în cadrul 
căruia publicul a aflat ce trebuie să întreprindă 
în astfel de situaţii.

Specialiştii celor două instituţii au făcut o tre-
cere în revistă a situaţiei actuale privind rabia, 

măsurile de control al bolii, acţiunile de per-
spectivă pentru prevenirea incidenţei rabiei în 
rândul animalelor şi oamenilor.

De asemenea, au fost desfăşurate activităţi de 
informare a populaţiei privind riscurile aso-
ciate rabiei, precum distribuirea pliantelor şi 
rularea spoturilor informative; consultarea 
deţinătorilor de animale cu privire la rolul vac-
cinării patrupezilor şi la importanţa respectării 
regulilor de întreţinere pentru prevenirea ca-
zurilor de rabie la animale.

Deţinătorii de animale, prezenţi la eveniment, 
au fost informaţi de către medicii veterinari 

despre necesitatea respectării regulilor de 
întreţinere a animalelor, la faţa locului unora 
dintre ele fiindu-le aplicate şi câteva vaccinări 
contra rabiei. 

Pe parcursul aceleiaşi zile animalele au fost 
vaccinate gratuit şi la alte câteva clinici veteri-
nare din capitală şi din suburbii.

Olesea CROITOR, 
şefa Serviciului de informare şi 

comunicare cu mass-media al ANSP,
 secretar de redacţie
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Specialiştii Agenţiei Naţionale pentru Sănăta-
te Publică (ANSP) şi ai IMSP Institutul de Car-
diologie, împreună cu membrii centrelor de 
sănătate prietenoase tinerilor din mun. Chişi-
nău, au organizat un eveniment de excepţie 
dedicat Zilei mondiale a inimii. 

Principalele activităţi s-au desfăşurat în Scua-
rul Europei din Grădina Publică Ştefan cel Mare 
şi Sfânt, având genericul Fii Eroul Inimii – Fă 
promisiunea ta! 

Medicii cardiologi au oferit participanţilor la 
eveniment consultaţii gratuite în probleme ce 
ţin de sănătatea inimii. În acelaşi timp, dorito-
rii au beneficiat de servicii, precum măsurarea 
tensiunii arteriale, evaluarea indicelui masei 
corporale (IMC) şi, concomitent, a riscului car-
diovascular, au primit recomandări de rigoare 
pentru diminuarea influenţei nefaste a facto-
rilor de risc modificabili. 

Mai multă lume a vrut să afle cum trebuie să te 
alimentezi corect, cât timp e necesar să dedici 
zilnic mişcării şi exerciţiilor fizice pentru a avea 
o inimă sănătoasă şi cum se măsoară corect 
tensiunea arterială. 

Reprezentanţii centrelor de sănătate priete-
noase tinerilor au impresionat publicul prin 
organizarea unui complex de lecţii practice 
de mişcare, a unor activităţi în paşi de dans, 
exerciţii fizice şi jocuri pentru a destinde at-
mosfera. Celor prezenţi la eveniment le-au fost 
distribuite materiale informaţionale tematice.

Scopul activităţilor desfăşurate a fost de 
a asigura echitatea sănătăţii inimii pentru 
toţi, de a crea o comunitate globală de Eroi 
ai Inimii – oameni din toate domeniile, care 
acţionează acum pentru a trăi mai mult, mai 
bine şi mai sănătos, pentru a ridica gradul de 

CeTăţeNii suNT îNDeMNAţi să DeviNă Eroi ai inimii
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conştientizare cu privire la bolile cardiovascu-
lare (BCV), inclusiv de inimă, şi la accidentul 
vascular cerebral.

Ziua mondială a inimii este marcată anual la 
29 septembrie la iniţiativa Federaţiei Mondiale 
a Inimii în scopul sensibilizării opiniei publice 
privind reducerea morbidităţii şi mortalităţii 
cauzate de bolile cardiovasculare, care sunt 
responsabile de circa jumătate din totalitatea 
deceselor prin boli netransmisibile. Toţi oame-
nii sunt îndemnaţi să fie Eroii Inimii, făcând o 
promisiune din inimă celor pe care-i iubesc şi 
de care le pasă: o promisiune de a mânca mai 

sănătos, de a deveni mai activi, de a renunţa 
la fumat.

O simplă promisiune pentru inima mea, pen-
tru inima ta, pentru toate inimile noastre. 

În Republica Moldova, BCV se plasează con-
stant pe primul loc printre cauzele de deces 
şi reprezintă circa 58% din totalul decese-
lor înregistrate la nivel naţional, acest nivel 
rămânând stabil înalt pe parcursul ultimelor 
două decenii. Astfel, pe parcursul anului 2018 

în R. Moldova de afecţiuni ale aparatului circu-
lator au decedat 21603 persoane. În structura 
deceselor cauzate de bolile sistemului cardio-
vascular (circulator) predomină: cardiopatia 
ischemică (52,6%), bolile cerebrovasculare 
(24,3%), infarctul miocardic acut (8,7%), car-
diopatia hipertensivă (9,8%). BCV sunt astăzi 
cel mai mare şi de temut ucigaş din lume, dar 
făcând numai câteva modificări minore în 
viaţa noastră putem reduce riscul de boli car-
diovasculare şi de accident vascular cerebral, 
putem îmbunătăţi calitatea vieţii, astfel fiind 
un bun exemplu pentru generaţiile viitoare.

Olesea CROITOR,
şefa Serviciului de informare şi 

comunicare cu mass-media al ANSP, 
secretar de redacţie 
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puteţi adresa întrebări serviciului  
de supraveghere de stat a sănătăţii publice  
la adresa de e-mail: iurie.pinzaru@ansp.md  sau 

iurie.pinzaru@ansp.gov.md

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

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

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

sau www.ansp.gov.md/cronicasanatatiipublice/

drAGI CITITOrI,

în Anul 2020 nE PrOPunEm să PrEzEnTăm ATEnţIEI 
d-VOAsTră ArTICOlE lA urmăTOArElE rubrICI  
dE InTErEs sPOrIT PEnTru sănăTATEA PublICă:

· PrOmOVArEA sănăTăţII ŞI COmbATErEA  
 dEPrIndErIlOr dăunăTOArE

· sănăTATEA ŞI FACTOrII dE rIsC

· sFATurI PEnTru POPulAţIE

· mAlAdIIlE InFECţIOAsE

· mAlAdIIlE nETrAnsmIsIbIlE






