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AFORISME. CITATE. EPIGRAME
Muzica stimulează imunitatea, 
iar cine are o imunitate 
mai bună trăiește mai mult.

Ioan Bradu Iamandescu

Umorul este imunitatea 
inteligenței.

Valeria Mahok

Cei care te rănesc nu fac 
altceva decât să-ți fortifice 
scutul imunitar.

Valeriu Butulescu

Nimeni nu este imun la 
încercările și necazurile vieții.

Martin Lawrence

Imunitate
În viața asta eu vă spun,                                                                                                    
Ca toată lumea să o știe                                                                                                
Numai dacă ești nebun                                                                                                        
Poți fi imun la nebunie!

David Boia

Capete
De imunitate                                                                                                                   
Și de funcții pline,                                                                                                      
Când sunt mai pătrate,                                                                                                     
Se-nvârtesc mai bine.

Mihai Teognoste

Imunitatea este față 
de impunitate ceea ce 
onorabilitatea este față de omul 
de onoare.

Giacomo Casanova

Imună. Una ce nu cade la pat.
David Boia

Momentul adevărului
Imuni la sfaturi și porunci,                                                                                             
Sunt unii care, scrupuloși,                                                                                          
Spun adevărul doar atunci,                                                                                            
Când recunosc că-s mincinoși.

Mihai Batog-Bujeniță

Marelui nostru Caragiale
Mata ai tot pocnit din bici                                                                                        
La moftangii și la bibici,                                                                                                 
Azi e mai greu, nu prea se poate                                                                                       
Căci au mai toți – imunitate!

Nicușor Constantinescu

Kitschul este artă fără sistem imunitar.
David Bergman 

Un om inventiv este imun la plictiseală.
David Boia

Nu există vaccin împotriva optimismului.
Mario Benedetti

Vaccinarea este sacramentul medical 
corespunzător botezului.

Samuel Butler

Educația este un vaccin contra violenței.
Edward James Olmos

Prima iubire e un fel de vaccin care te scutește 
de această neplăcere a doua oară.

Honore de Balzac
Epigramă
Pentru unii-i vai și chin                                                                                                 
Pentru alții – un atac,                                                                                                       
Dar eu cred că-i un vaccin                                                                                            
Pentru boli ce nu au leac.

Cornelia Georgescu           
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APRECIERI

Indiscutabil, importanța sănătății publice 

este înțeleasă acum mai bine decât în pe-

rioada anterioară declanșării pandemiei 

COVID-19. Ignorarea din partea instituțiilor 

statului, dar mai ales din partea fiecărui 

cetățean a unor norme și reguli concepute 

să asigure sănătatea poate avea efecte de-

zastruoase asupra omenirii. În sensul dat, 

apreciez revista Cronica Sănătății Publice ca 

o sursă de informare foarte utilă, dar și ca 

o platformă de instruire în acest domeniu 

prioritar. 

Structura și rubricile publicației oferă 

o gamă largă de aspecte din domeniul 

sănătății, prezentate de specialiștii me-

dici într-un limbaj accesibil și convingător. 

Consider că materialele publicate pot ser-

vi drept material didactic în instituțiile de 

învățământ și pot ajuta la elaborarea unor 

programe de educație pentru sănătate etc. 

O mare însemnătate au în această ordine 

de idei articolele dedicate alimentației, 

importanței factorilor de mediu asupra 

sănătății etc. 

Apreciem sacrifi ciul cadrelor medicale 

în aceste timpuri grele, în particular, ale 

specialiștilor Centrului de Sănătate Publică 

Cahul, și mă bucur de parteneriatul frumos 

pe care îl avem pentru binele comunității 

noastre. 

Vă mulțumim pentru efortul depus și pentru 

grija pe care o aveți pentru sănătatea noastră, 

a tuturor.

Nicolae DANDIȘ, 
primarul 
municipiului Cahul

N
p
m

SĂNĂTATEA PUBLICĂ 
PE ÎNȚELESUL TUTUROR
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SITUAȚIA EPIDEMIOLOGICĂ PRIN COVID-19 
ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Alexandr DASCALOV,                                                                                         
consultant principal 
în Direcția politici 
în domeniul sănătății publice
a Ministerului Sănătății, Muncii 
și Protecției Sociale al RM

A
c
î
î
a
ș

Noul coronavirus (SARS-CoV-2) s-a răspândit 

rapid în întreaga lume. La 30 ianuarie 2020, 

OMS a declarat COVID-19 o urgență de sănă-

tate publică de interes internațional, iar la 11 

martie 2020 situația s-a complicat într-atât, 

încât a fost califi cată ca pandemie. Până la 1 

octombrie 2020, la nivel global au fost rapor-

tate peste 34 de milioane de îmbolnăviri și 

peste 1 milion de decese.

În Uniunea Europeană, până la 1 octombrie 

2020, au fost raportate 3.346.962 de cazuri 

de boală și 190.272 de decese, provocate de 

virusul SARS-CoV-2. Incidența pentru ulti-

mele 14 zile în UE a fost de 113 cazuri la 100 

de mii de populație, aproximativ de două ori 

mai mică decât în Republica Moldova (261 

de cazuri la 100 de mii de populație). În ul-

timele 14 zile, cele mai afectate de răspân-

direa intensă a virusului SARS-CoV-2, având 

și cea mai mare incidență la 100 de mii de 

locuitori, au fost: Spania – 329 de cazuri; 

Franța – 236 de cazuri; Cehia – 261 de cazuri; 

Țările de Jos (Olanda) – 199 de cazuri; Marea 

Britanie – 112 cazuri; România – 110 cazuri. 

Cele mai puțin afectate țări din UE și cu cea 

mai mică incidență COVID-19 au fost în ulti-

mele 14 zile: Germania – 31 de cazuri la 100 

de mii de locuitori; Norvegia – 28 de cazuri; 

Finlanda – 28 de cazuri și Letonia – 17 cazuri.

În Republica Moldova, primul caz de 

COVID-19 a fost înregistrat la 7 martie 2020, 

iar către 1 octombrie 2020 această cifră a 

crescut până la 54.064 de cazuri confi rmate de 

COVID-19 (1336 din ele s-au soldat cu deces). 

Incidența totală la 100 de mii de populație 

a constituit 1556 de cazuri, iar în ultimele 

14 zile – 261 de cazuri. În urma analizei com-

parative a morbidității înr egistrate în Republi-

ca Moldova cu cea înregistrată în țările Uniunii 

Europene, se vede clar că Republica Moldova 

este una dintre cele mai afectate țări. 

În același timp, dacă am compara Republica 

Moldova după incidența totală la 100 de mii 

de populație cu țările CSI, am vedea că țara 

noastră are o incidență puțin mai joasă (1556 

de cazuri) decât Armenia (1715 cazuri) și mai 

înaltă decât alte state, ca: Republica Belarus 

(836 de cazuri); Kârgâzstan (718 cazuri); Ka-

zahstan (573 de cazuri); Ucraina (487 de ca-

zuri); Azerbaidjan (396 de cazuri); Tadjikistan 
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(102 cazuri); Uzbekistan (171 de cazuri); Geor-

gia (166 de cazuri).  

Mortalitatea totală prin COVID-19 a constituit 

în perioada de referință în Republica Moldo-

va 38 de decese la 100 de mii de locuitori (în 

total – 1336 de decese), rata fatalității fi ind de 

2.5 decese la 100 de cazuri de COVID-19.

Cele mai afectate teritorii după incidența totală 

COVID-19 la 100 de mii de locuitori în perioada 

07.03-01.10.2020 sunt: Chișinău – 3569 de ca-

zuri (23.659 de cazuri în total); Bălți – 2224 de 

cazuri (2279 de cazuri în total); Ialoveni – 1845 

de cazuri (1719 cazuri în total); Vulcănești – 1814 

cazuri (365 de cazuri în total); Basarabeasca – 

1803 cazuri (415 cazuri în total); Taraclia – 1799 

de cazuri (672 de cazuri în total); Comrat – 1751 

de cazuri (1143 de cazuri în total); Edineț – 1665 

de cazuri (1196 de cazuri în total); Ceadîr-Lunga 

– 1640 de cazuri (806 cazuri în total) și Strășeni 

– 1566 de cazuri (1295 de cazuri în total). Terito-

riile administrative menționate au o incidență 

mai mare decât cea națională (15.66 cazuri la 

100 de mii de locuitori). Cele mai puțin afectate 

teritorii administrative sunt: Cantemir – 395 de 

cazuri la 100 de mii de locuitori; Briceni – 447 de 

cazuri; Leova – 530 de cazuri; Hîncești – 574 de 

cazuri și Ungheni – 597 de cazuri.

Am calculat și analizat numărul de reproducție 

efectiv (Rt) pentru COVID-19 de la începutul 

pandemiei în Republica Moldova pentru es-

timarea transmiterii potențiale a virusului 

SARS-CoV-2. Dacă Rt>1, numărul cazurilor de 

boală va crește, iar situația epidemică se va 

menține nefavorabilă. Dacă Rt<1, boala va fi  

endemică, iar intensitatea răspândirii virusu-

lui și numărul cazurilor de COVID-19 vor scă-

dea. La 01.10.2020, Rt=1.15, adică în creștere, 

din cauza faptului că în săptămânile epidemi-

ologice 36, 37, 38 și 39 procesul epidemic s-a 

intensifi cat, agravând situația la toate nivelu-

rile administrative.

Analiza numărului de reproducție efectiv, re-

partizat pe săptămâni (fi g.1), arată creșterea 

acestuia la începutul pandemiei COVID-19. 

Astfel, la 05.04.2020, Rt constituia 3.17, ca 

ulterior să scadă și să se mențină sub 1.5 pe 

toată durata pandemiei COVID-19, fapt  apre-

ciat ca nesatisfăcător. Doar în 4 săptămâni din 

29 Rt<1, și anume: în săptămâna 18 (27.04.-

03.05.2020) Rt=0.78; în săptămâna 21 (18.05-

24.05.2020) Rt=0.89; în săptămâna 26 (22.06-

28.06.2020) Rt=0.94; în săptămâna 27 (22.06-

28.06.2020) Rt=0.86. 

Menținerea numărului de reproducție efectiv 

peste pragul de 1 este prognozată și pentru 

următoarele săptămâni, care lucru va stimula 

degradarea situației epidemice.

Așadar, putem afi rma că situația rămâne sta-

bil nefavorabilă pentru ținerea sub control a 

COVID-19 în Republica Moldova și în regiunea 

europeană. Deși intervențiile nespecifi ce au 

diminuat într-o oarecare măsură ritmul răs-

pândirii COVID-19, este larg recunoscut faptul 

că dezvoltarea și administrarea rapidă a vacci-

nului (vaccinurilor) împotriva COVID-19 sunt 

esențiale pentru a deține controlul în pande-

mia COVID-19 și pentru a limita răspândirea 

semnifi cativă a virusului, pentru a proteja sis-

temele de ocrotire a sănătății, a salva vieți și a 

preveni consecințele grave ale acestuia asupra 

sănătății oamenilor. Totodată, vaccinarea va 

constitui un suport considerabil în restabilirea 

economiilor naționale și globale.

Figura 1. Distribuția săptămânală a Rt efectiv COVID-19 pe teritoriul Republicii Moldova 
(07.03-27.09.2020)



6
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Până la apariția vaccinurilor (metode spe-

cifice de prevenire), indiferent de nivelurile 

de alertă, tuturor oamenilor, fără excepție, li 

se recomandă să respecte următoarele mă-

suri de sănătate publică: 

igiena mâinilor;

evitarea atingerii feței (ochi, nas și gură);

igiena respiratorie;

purtarea măștii de protecție în spații închi-

se și în locuri în care nu poate fi  păstrată 

distanța fi zică;

menținerea distanței fi zice, mai mult de 1 m; 

curățarea umedă și frecventă a suprafețelor, 

cu aerisirea încăperilor;

aerisirea de mai multe ori pe zi a încăperilor;

solicitarea asistenței medicale în ca-

zul apariției febrei, tusei, difi cultăților de 

respirație, oboselii pronunțate, transpirației 

abundente, lipsei mirosului sau/și a gustului;

autoizolarea la domiciliu la primele semne 

clinice de boală; 

reducerea ieșirilor inutile în afara casei ale 

persoanelor vulnerabile de 63 de ani și mai 

mult sau ale persoanelor cu boli cronice.

SFATURI  SĂNĂTOASESFATURI  SĂNĂTOASE

ALIMENTE CE FORTIFICĂ 
SĂNĂTATEA PERSOANELOR 

ÎN VÂRSTĂ

Evitarea consumului de alcool, abandonul fu-

matului, includerea în meniu a unor alimente 

valoroase nutrițional – acestea sunt doar câ-

teva dintre recomandările specialiștilor me-

nite să păstreze sănătatea și să reducă riscul 

unor boli, îndeosebi la persoanele vârstnice.

Printre alimentele recomandate de nutri-

ționiști se numără usturoiul, migdalele, cafea-

ua, rodiile, lintea, precum și fructele mango.

Iată argumentele specialiștilor pentru consu-

mul lor.

Usturoiul este bogat în antioxidanți, vitamine, 

fi bre, minerale și oligoelemente, este efi cient 

împotriva îmbătrânirii celulare, infl amațiilor, 

cancerului etc. Consumat în cantități mari, el 

reduce riscul de boli cardiovasculare (BCV), 

hipertensiune arterială, infecții, mai ales ale 

bronhiilor. Cățeii se consumă zilnic (cel puțin 

unul) cruzi, zdrobiți sau tăiați mărunt.

Migdalele sunt fructe oleaginoase bogate 

în Omega 3, fi bre, proteine vegetale, vitami-

ne, minerale și antioxidanți, ceea ce duce la 

menținerea colesterolului bun, remineraliza-

rea scheletului, protejează de boli cardiovas-

culare, diabet și hipertensiune.

Cafeaua îmbunătățește performanțele fi zi-

ce și intelectuale, antioxidanții protejează de 

afecțiunile specifi ce avansării în vârstă, pre-

cum sunt BCV și cancerele.

Atenție! Se recomandă un consum de până 

la 4 cești pe zi și doar în prima jumătate a 

zilei. Astfel vor fi evitate stările de nervozi-

tate, problemele cu somnul, care, de obicei, 

apar în urma unui consum mare de cafea 

după orele prânzului sau seara. Este bine să 

folosiți cafea cu un conținut redus de cafe-

ină.

Rodiile reprezintă o sursă bogată de vitamina 

C și antioxidanți polifenoli, fi ind cele mai indi-

cate fructe contra îmbătrânirii. În plus, reduc 

riscul de boli cardiovasculare, unele tipuri de 

cancer și tulburări neurologice. 

Lintea este foarte bogată în proteine, vi-

tamine, minerale și zaharuri bune, care fa-

cilitează reducerea glicemiei. Fibrele bune

ameliorează situația în constipații, reduc 

colesterolul. Totodată, lintea este sățioasă. 

Mai bună pentru sănătate este considerată 

lintea încolțită.

Mango se manifestă prin cantități conside-

rabile de betacaroten, vitaminele A și C, care 

asigură sănătatea pielii, vederii, vitaminele 

din grupa B, vitamina E, fi bre și minerale.
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ALIMENTAȚIA COPIILOR 
DE VÂRSTĂ PREȘCOLARĂ

Angela CAZACU-STRATU,
conferențiar universitar 
la Disciplina de igienă 
a Departamentului 
Medicină Preventivă                                                                             
a USMF Nicolae Testemițanu

A
c
la
a
M
a

Alimentaț ia în primii ani de viață reprezintă 

o fundație durabilă pentru deprinderea unor 

obiceiuri alimentare sănătoase și pentru un 

ritm de creștere corespunzător în anii ce ur-

mează.

Este foarte important să învățăm copiii de 

mici să mănânce sănătos și să nu abando-

neze niciodată aceste obiceiuri. Dar nu mai 

puțin important este să fi m pentru ei un 

exemplu prin propriul comportament ali-

mentar. Începând cu vârsta de 3 ani, este re-

comandată trecerea la obiceiurile alimentare 

din familie, cu condiția ca micuții să respecte 

un orar regulat al meselor și să evite alimen-

tele nesănătoase, mai ales pe cele prelucrate 

industrial (semipreparate, conserve, meze-

luri, afumături etc.).

Vârsta preșcolară este o perioadă de asimilări 

masive, de formare a deprinderilor și atitu-

dinilor care se vor transforma în instrumen-

te pentru tot restul vieţii. Trebuie să putem 

trăi mai bine și mai sănătoși, încercând să ne 

protejăm împotriva factorilor nocivi – atât pe 

noi, cât și pe copiii noștri. Deși nu toate bolile 

pot fi  prevenite, adoptarea unui stil de viaţă 

sănătos reduce simţitor riscul apariţiei unor 

maladii grave. Mai mult decât atât, un stil de 

viață sănătos îmbunătățește calitatea vieții și 

îi crește durata.

Caracteristici în alimentația copilului 
preșcolar:
Nevoile nutriționale ale copiilor diferă în 

funcție de vârstă.

Un copil crește în salturi, ceea ce se refl ec-

tă prin nevoi energetice diferite.

Aportul alimentar este adecvat, dacă asi-

gură o creștere staturală și ponderală nor-

mală, evidențiată prin compararea para-

metrilor creșterii cu indicii standard.
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Principii în alimentația copilului preșcolar:
 Asigurarea unei diversități alimentare, al-

tfel spus, consumarea pe parcursul zilei a 

alimentelor din toate grupele și subgrupe-

le alimentare.

 Asigurarea proporționalității dintre grupele 

și subgrupele alimentare, ceea ce înseam-

nă un aport mai mare de fructe, legume, 

cereale integrale, lapte și produse lactate, 

comparativ cu alimentele ce au un conținut 

crescut de grăsimi și adaos de zahăr.

 Consumul moderat al unor produse ali-

mentare, adică alegerea unor alimente cu 

aport scăzut de grăsimi saturate (unt, car-

ne grasă) și de zahăr adăugat.

Reguli generale privind alimentația copii-
lor în instituțiile de educație timpurie:
Asigurarea alimentației colective, adapta-

te vârstei și stării de sănătate, specifi cului 

activității și anotimpului.

Meniurile vor asigura un aport caloric și 

nutritiv ce corespunde normativelor reco-

mandate în vigoare.

În alcătuirea meniului unui copil cu vârsta 

peste 2 ani se va ține cont de piramida ali-

mentară.
Piramida alimentară este alcătuită din gru-

pe de alimente și indică volumul necesar 

pentru consum, denumit porție nutritivă 

(exprimată în grame sau ceașcă).

Numărul porțiilor nutritive dintr-o anumi-

tă grupă se stabilește în funcție de nece-

sarul de calorii al copilului, care, la rândul 

său, depinde de vârstă, gen, dezvoltarea 

corporală și gradul de activitate.

Asocierea alimentelor din aceeași grupă la 

felurile de mâncare servite la o masă tre-

buie evitată.

Rețineți!
Nu înlocuiți untul cu margarina, este unul 

dintre cele mai nesănătoase produse folo-

site în alimentația copiilor;

Mezelurile, pateul din conservă nu constitu-

ie substituenți ai cărnii; aceste produse nu ar 

trebui să se regăsească în meniul copiilor;

Brânza topită, iaurtul cu fructe nu sunt in-

dicate în alimentația copiilor;

Zahărul în alimentația preșcolarilor nu tre-

buie să depășească 15-20 g/zi;

Nu sunt recomandate cerealele îndulcite, care 

au adaos mult de zahăr, arome, aditivi;

Sucurile de fructe din comerț conțin 

o cantitate foarte mare de zahăr;

Dulciurile creează așa-numita depen-

dență de dulce, care se accentuează 

odată cu trecerea timpului;

Regimul alimentar al unui copil cu 

vârsta între 3 și 7 ani se bazează pe 5 

mese inegale:

Micul dejun – 15-20%,

Gustarea 1 – 10-15%,

Prânzul – 35-40%,

Gustarea 2 – 10-15%,

Cina – 15-20%, care trebuie să includă toa-

te cele 5 grupe de alimente din piramida ali-

mentară:

Grupa I: lactate – pentru proteine, calciu, fo-

sfor, grăsimi (unt, smântână);

Piramida alimentară pentru copii (2-6 ani)
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Grupa II: carne, pește, ouă– furnizează pro-

teine de calitate, fi ind și o sursă considerabilă 

de fi er;

Grupa III: grăsimi de origine animală (carne, 

pește, unt) și vegetală (ulei de măsline, fl oa-

rea-soarelui), necesare pentru aportul de acizi 

grași;

Grupa IV: cereale (grâu, secară, porumb, orz, 

ovăz) pentru aportul de glucide, la care se 

adaugă vitaminele, proteinele și procentul 

crescut de fi bre alimentare;

Grupa V: fructe (150-200 g/zi) și legume 

(200-300 g/zi) crude sau preparate termic 

pentru aportul de vitamine, minerale și fi bre 

alimentare.

Ideal ar fi  ca toate aceste grupe de alimente 

să se regăsească zilnic în meniul copiilor, dis-

tribuite în cadrul celor 5 mese. Foarte impor-

tant este modul în care se servește mânca-

rea. Ea trebuie să arate apetisant, pentru a-i 

trezi curiozitatea de a gusta; de asemenea, 

pentru a-i face plăcerea să se servească, să 

mănânce singuri. Trebuie să-i încurajați în 

așa fel, încât servitul mesei să fi e o bucurie 

pentru ei, în caz contrar, riscați să transformați 

totul într-un eveniment neplăcut cu refuzuri, 

plânsete și multă muncă din partea dumnea-

voastră.

Nu impuneți unui copil sănătos o cantitate 

fi xă de mâncare, apetitul și preferințele lui 

vor determina consumul zilnic. Apetitul vari-

ază de la o zi la alta, fi ind puternic infl uențat 

de programul zilnic și de obiceiurile alimen-

tare ale familiei. Iată de ce rolul și exemplul 

părinților sunt deosebit de importante pen-

tru cultivarea unor obiceiuri alimentare sănă-

toase celor mici.

Cerințe igienice către regimul alimentar al 
preșcolarilor:
Mesele trebuie să fi e luate la aceeași oră; 

Durata timpului rezervat meselor va fi  sta-

bilită în funcţie de vârstă (40-30-20 min.);

Durata timpului dintre mese va fi  de cel 

mult 4 ore; 

Ambianța sufrageriei va corespunde 

cerințelor și normelor sanitare.

Ce trebuie să excludeți din rația alimentară 
a preșcolarului?
 Mezelurile, conservele de carne, pește, pa-

teurile;

 Afumăturile în exces, preparatele de carne 

prăjite în ulei;

 Margarina, brânza topită, cremele de 

brânză;

 Excesul de dulciuri și gustări sărate (stick-

suri, snacksuri, biscuiți sărați, chipsuri etc.);

 Gustările între mese, consumul de lichide 

dulci între mese (sucuri, limonade, băuturi 

carbogazoase, ceaiuri îndulcite);

 Condimentele iuți.

Cele mai frecvente greșeli comise de 
părinți în alimentația preșcolarilor:
Excesul de lapte; 

Abandonarea produselor proaspete;

Excesul de proteine (consum exagerat de 

carne) și glucide (în special băuturile dulci – 

carbogazoase/necarbogazoase);

Gustările între mese, îndulcirea sucurilor 

de fructe;

Utilizarea frecventă a alimentelor de tip 

fast-food chiar și la vârste mici;

Impunerea meselor, uneori chiar forțarea 

copilului, ceea ce poate duce în timp la 

anorexie psihogenă.
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 DIFTERIA ȘI PREVENIREA EI

Anatolie MELNIC,                                                                                                                 
dr. șt. med., șeful 
Secției Supravegherea                                                                  
epidemiologică 
a bolilor prevenibile                                                                                     
prin vaccinări a ANSP                                               

Difteria este o boală infecţioasă acută și trans-

misibilă, cauzată de bacteria difterică toxige-

nă Corynebacterium diphtheriae. Se manifestă 

prin infl amaţie fi brinoasă pe mucoasa orga-

nelor afectate (amigdale, faringe, laringe, nas 

etc.) și evidente simptome de intoxicaţie, ca-

uzate de toxina difterică, care afectează ini-

ma (miocardită), sistemul nervos, rinichii și 

glandele suprarenale. În zona tropicală este 

răspândită forma cutanată (extrabucală) a dif-

teriei, care cauzează  ulceraţii ale pielii și 

mucoaselor în diferite locuri ale corpului 

uman (ochi, organe genitale etc.). Difte-

ria afectează persoanele neimune anti-

difteric de orice vârstă.

Cea mai răspândită și mai periculoa-
să formă a bolii este difteria faringiană. 
Boala are un debut lent, cu o stare subfe-
brilă și fenomene de faringită exsuda-
tivă, cu progresarea acestor simptome 
timp de 2-3 zile. În formele clasice ale 
bolii exsudatul faringian se transformă 
treptat într-o membrană fi brinoasă ade-

rentă pe suprafața amigdalelor, pe mucoasele 
faringelui, laringelui, nasului, obturând căile 
respiratorii și provocând asfi xie cu consecințe 
fatale. Bacteria difterică, multiplicându-se pe 
locul fi xării, elimină o toxină puternică ce ata-
că inima, sistemul nervos, rinichii și glandele 
suprarenale. 

Până la obținerea și implementarea largă în 

practica medicală a serului și vaccinului anti-

difteric difteria cauza vaste epidemii cu o le-

talitate înaltă, afectând preponderent copiii. 

Datorită vaccinării, numărul cazurilor de dif-

terie la nivel global a fost redus de la 97.511 în 

anul 1980 la 4.086 în anul 2015, iar în regiunea 

europeană a OMS – de la 3202 cazuri în anul 

1990 la 35 de cazuri în anul 2014.

În perioada imunizărilor sistematice, cea 

mai vastă epidemie de difterie a avut loc în 

Federația Rusă și republicile din fosta URSS 

în perioada 1990-1998, fi ind înregistrați 
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peste 157.000 de bolnavi, dintre care apro-

ximativ 5.000 au decedat. În timpul acestei 

epidemii, mai exact, între anii 1994 și 1996, 

a fost afectată și Republica Moldova. Din 888 

de bolnavi, câți au fost înregistrați în aceas-

tă perioadă, 48 au decedat. Epidemia s-a 

declanșat ca urmare a scăderii dramatice a 

nivelului cuprinderii cu vaccinări a copiilor și 

adulților sub infl uența propagandei antivac-

cinale, dar și importării masive a infecției din 

Afganistan. Între anii 2003 și 2019, datorită 

ponderii înalte a cuprinderii cu vaccinări a 

copiilor și adulților, în Republica Moldova a 

fost înregistrat un singur caz de difterie de 

import (în 2009).

Golurile apărute în imunizarea populației în 

urma refuzului de a se vaccina, lipsa vaccinuri-

lor în unele țări, migrarea intensă a populației 

contribuie la menținerea circula-

ției bacteriei difterice și la compli-

carea periodică a situației epide-

mice. Astfel, în anul 2019, la nivel 

global, au fost înregistrate 22.625 

de cazuri de difterie (de 5,5 ori mai 

multe decât în 2015), iar în regiu-

nea europeană a OMS, în același 

an, au fost raportate 31 de cazuri 

(ca în anul 2014). Cele mai multe 

cazuri de difterie în anul 2019 au 

fost înregistrate în India (9622), 

Etiopia (7184), Madagascar (1815), 

Nigeria (2289), Indonezia (495). În 

Europa, mai afectate au fost Marea Britanie 

(12 cazuri), Federația Rusă (5), Suedia (4), Le-

tonia, Spania și Slovacia (câte 2). Nu este sta-

bilă situația nici în Ucraina: în 11 luni ale anu-

lui 2019 au fost comunicate 21 de cazuri de 

difterie. 

În Republica Moldova, cuprinderea cu vac-

cinări a copiilor variază între 90 și 95%, în 

schimb este insufi cientă cuprinderea cu re-

vaccinări a adulților, astfel existând pericolul 

de răspândire a difteriei. 

Transmiterea bacteriei difterice toxigene de la 

bolnav sau purtător se realizează preponde-

rent prin intermediul picăturilor exteriorizate 

la respiraţie, tuse, strănut, mai ales în spaţii 

comune închise (locuinţe, cămine, instituţii 

de educaţie și instruire, medicale etc.). Trans-

miterea difteriei se poate realiza și prin inter-

mediul mâinilor și obiectelor habituale infec-

tate cu mucusul eliminat din căile respiratorii 

ale bolnavilor/purtătorilor de difterie sau prin 

contact direct cu eliminările din ulcere, plăgi 

în cazul difteriei extrabucale.

Imunizarea contra difteriei este unica metodă 
sigură de prevenire a infecției. Tratamentul 
specifi c al difteriei, mai cu seamă în formele 
toxice însoțite de afectarea miocardului, neu-
ronilor, rinichilor, este difi cil. Între 5 și 10% din 
bolnavii de difterie decedează. Iată de ce vac-
cinarea  este o măsură înalt efi cientă de pre-
venţie a bolii, în plus, ea reduce răspândirea 
difteriei și numărul cazurilor de complicaţii 
grave sau decese. 

Imunizarea contra difteriei se efectuează gra-
tuit copiilor și adulţilor la medicul de familie. 
Vaccinarea antidifterică primară constă în ad-
ministrarea a 3 doze de vaccin combinat cu 
un conţinut de anatoxină difterică la 2, 4, 6 
luni de viață a copilului, urmată de revaccina-
rea lui la 22-24 de luni. Următoarele revacci-
nări la copii se aplică la vârstele de 7 și 15 ani. 
Adulții se vor revaccina o dată la 10 ani. 

În țara noastră, sunt folosite vaccinuri calitati-
ve, achiziționate prin intermediul UNICEF de 
la producători atestați de Organizația Mondi-
ală a Sănătății. 

Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră 
și a copiilor dumneavoastră. 

Protejați-vă de difterie prin vaccinare.
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IMPORTANȚA IGIENEI PERSONALULUI MEDICAL 
PENTRU PREVENIREA ȘI CONTROLUL INFECȚIILOR

Ștefan SURDU,
medic epidemiolog 
în Secția Supravegherea
 IAAM și rezistență 
antimicrobiană a ANSP

Ș
m
î
 I
a

Spitalele, clinicile, laboratoarele sau ca-

binetele medicale private sunt instituții 

medicale la care mulți dintre noi apelează 

pentru diagnostic sau tratament, însă nu 

toți cunosc că aflarea în aceste instituții îi 

supune riscului de a face o infecție asocia-

tă asistenței medicale (IAAM). Procedurile 

medicale îi pot face vulnerabili 

la agenții patogeni care se trans-

mit de la pacient la pacient sau 

de la personalul medical prin in-

termediul mâinilor murdare, al 

echipamentului medical. Chiar 

dacă nu prezintă leziuni, pacien-

ţii pot fi purtători tegumentari de 

germeni rezistenţi, cea mai mare 

încărcătură microbiană fiind la ni-

velul mâinilor. Riscul contamină-

rii mâinilor personalului medical 

crește exponențial odată cu efec-

tuarea toaletei plăgilor, manope-

relor de recoltare a sângelui sau produselor 

patologice, manipularea instrumentelor și 

echipamentelor medicale contaminate sau 

cu îndeplinirea unor activităţi simple, pre-

cum măsurarea tensiunii arteriale, pulsului, 

atingerea mâinilor pacientului, hainelor și 

așternuturilor etc. Riscul de infectare crește 

odată cu utilizarea dispozitivelor medicale 

invazive, cum ar fi cateterele vasculare, cele 

urinare și ventilatoarele, sau cu efectuarea 

intervențiilor chirurgicale.

Infecţiile asociate asistenței medicale sunt o 

realitate, cu ele se confruntă întreaga lume, 

de aceea prevenirea lor trebuie să devină o 

prioritate pentru fi ecare instituție medicală 

și o responsabilitate pentru fi ecare persoană 

implicată în asistenţa medicală.
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Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății 

(OMS), în ţările Uniunii Europene se produc 

anual circa patru milioane de infecţii asociate 

asistenței medicale (infecţii urinare, ale căilor 

respiratorii superioare și inferioare, ale plăgi-

lor chirurgicale, bacteriemii, septicemii, infec-

ţii cutanate), care se fac responsabile de circa 

37.000 de decese. 

În Republica Moldova, potrivit primului 

Studiu național de prevalență de moment 

a infecțiilor asociate asistenței medicale și 

consumul antimicrobienelor (PPS), efectuat 

în anul 2018 în 67 de spitale publice și pri-

vate, prevalența IAAM constituie 1,6%. Cea 

mai mare prevalență se atestă în secțiile 

ATI/Reanimare/STROKE cu 20,0%, iar cele 

mai frecvente infecții asociate asistenței me-

dicale sunt pneumoniile (25%), infecțiile de 

situs chirurgical (16,1%) și infecțiile tractului 

urinar (11,3%).

În ce privește timpul apariției, mai frecvent, 

infecțiile asociate asistenței medicale apar 

la 8-14 zile de la internare (33,1%), iar oda-

tă cu prelungirea duratei de spitalizare a 

pacienților numărul IAAM poate avansa. 

Analiza datelor colectate în cadrul PPS a iden-

tifi cat factorii de risc, a evidențiat lacunele 

existente la nivel național și local în preveni-

rea și controlul infecțiilor, precum asigurarea 

nesatisfăcătoare a lucrătorilor medicali cu 

antiseptic pentru igiena mâinilor și cu doza-

toare. Media per spital a consumului de an-

tiseptic pentru igiena mâinilor a constituit 

4,1 l/1000 pacient-zile, fi -

ind înregistrate spitale cu 

un consum de 0,0l/1000 

pacient-zile, în 53,7% din 

spitale asigurarea lucrăto-

rilor medicali cu dozatoa-

re portabile pentru igiena 

mâinilor a constituit de la 

0,0% până la 25%.

Potrivit Centrului pentru 

Controlul și Prevenirea 

Bolilor (CDC) și OMS, igie-

na mâinilor este prima măsură efi cientă pen-

tru prevenirea infecțiilor asociate asistenței 

medicale. Spălatul pe mâini și respectarea 

igienei acestora poate să prevină până la 

80% din infecții. El îndepărtează mai mulți 

agenţi patogeni (inclusiv bacterii sau viru-

suri) ori substanţe chimice care pot provoca 

diferite vătămări sau boli, salvând anual în-

tre 5 și 8 milioane de vieți. Prin igiena mâi-

nilor poate fi  prevenită răspândirea gripei 

sau a virozelor intestinale, iar mai nou, și a 

COVID-19. 

Igiena mâinilor presupune fi e spălarea lor cu 

apă și săpun (mai ales atunci când sunt vizibil 

murdare sau contaminate cu material orga-

nic), fi e dezinfecția lor prin fricțiune cu produ-

se hidroalcoolice, aplicată de pacient sau de 

lucrătorul medical care îngrijește de el. 

OMS a lansat 5 momente importante pentru 

igiena mâinilor, urmărind astfel să consolide-

ze cea mai bună practică de igienă a lor. 

Așadar, mâinile trebuie spălate: 

1. Înainte de a intra în contact cu pacientul.

2. Înainte de a începe procedurile aseptice. 

3. După expunerea la risc cu fl uide biologice. 

4. După contactul cu pacientul.

5. După contactul cu obiectele din apropie-

rea pacientului.

Pentru o tehnică corectă de igienă a mâini-

lor, trebuie respectate, pas cu pas, anumite 

operații:
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Cum ne spălăm corect pe mâini:
0.  Udați mâinile cu apă. 

1.  Aplicați săpun sufi cient pentru a acoperi 

toată suprafața mâinilor. 

2.  Frecaţi mâinile palmă peste palmă.

3.  Palma dreaptă peste dosul palmei stângi 

cu împletirea degetelor și viceversa. 

4.  Palmă peste palmă cu degetele împletite.

5.  Partea posterioară a degetelor pe palma 

opusă cu degetele împletite.

6.  Frecări rotative cu degetul mare prins în 

palma dreaptă și viceversa.

7.  Frecări rotative într-un sens și celălalt cu 

degetele împreunate ale mâinii drepte pe 

palma stângă și viceversa. 

8.  Clătiți mâinile cu apă.

9. Uscați mâinile cu un prosop de unică 

folosință.

10. Închideți robinetul, folosind un prosop.

11. Odată cu uscarea mâinilor, procedura de 

spălare este terminată.

Cum dezinfectăm mâinile:
1. Aplicați produsul antiseptic în palmă, aco-

perind toată suprafața.

2. Frecați mâinile palmă peste palmă.

3. Palma dreaptă peste partea posterioară a 

mâinii stângi cu împletirea degetelor și vi-

ceversa.

4. Palmă peste palmă cu degetele împletite.

5. Partea posterioară a degetelor pe palma 

opusă cu degetele împreunate.

6.  Frecări rotative cu degetul mare prins în 

palma dreaptă și viceversa.

7. Frecări rotative într-un sens și celălalt cu de-

getele împreunate ale mâinii drepte pe palma 

stângă și viceversa.

8. Odată uscate, mâinile sunt dezinfectate.

Când întreaga lume luptă cu pandemia CO-

VID-19, iar măsurile de prevenire a răspân-

dirii infecției includ obligatoriu spălatul pe 

mâini cu apă și săpun sau dezinfectarea lor 

cu o soluţie pe bază de alcool, igiena mâi-

nilor trebuie să devină pentru fi ecare dintre 

noi o deprindere obișnuită, dar esențială.
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NECESITATEA ȘI SIGURANȚA INVESTIGAȚIILOR 
IMAGISTICE ÎN TIMPUL PANDEMIEI COVID-19

Elena COBAN,                                                                                                           
specialist principal în 
Secția Radioprotecție 
a ANSP 

E
s
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a

Pandem ia de coronavirus reprezintă o mare 

provocare atât pentru sistemul medical, cât 

și pentru secțiile de radiologie și imagistică 

medicală, dat fi ind că investigațiile imagis-

tice joacă un rol important în diagnosticul 

integrat și managementul clinic al pneu-

moniei provocate de COVID-19. Explorările 

imagistice sunt fundamentale în manage-

mentul persoanelor infectate cu noul coro-

navirus, precum și în monitorizarea acestora 

după vindecare. Rolul principal al medicilor 

specialiști în radiologie și imagistică medi-

cală este de a facilita și accelera explorarea 

imagistică a plămânilor, a ajuta la proiecta-

rea circuitelor specifi ce și a oferi un raport 

rapid și precis al rezultatelor investigațiilor 

radiologice și imagistice, pentru a stabili 

dacă acestea sunt sau nu în concordanță cu 

infecția COVID-19.

Despre ce fel de investigații este vorba și 

cum ajută ele?

O investigație de prima intenție, efectuată cu 

maximă acuratețe, este tomografi a compu-

terizată. Ea poate identifi ca leziunile pulmo-

nare compatibile cu infecția COVID chiar și 

la pacienții asimptomatici. Radiografi a pul-

monară este indicată în procesul de monito-

rizare a pacienților confi rmați cu COVID și a 

celor care s-au vindecat din punct de vedere 

serologic. Potrivit specialiștilor, la ora actuală 

în 40 la sută din cazuri radiografi a pacienților 

suspecți de coronavirus poate arăta ca fi ind 

normală, ceea ce înseamnă că sensibilitatea 

acesteia este mai redusă comparativ cu tomo-

grafi a computerizată. 

Cât de importante sunt investigațiile ima-

gistice pentru monitorizarea pacienților cu 

infecția COVID-19?

În contextul pandemiei de coronavirus, to-

mografi a computerizată a plămânilor are un 

rol determinant pentru stadializarea leziuni-

lor. Este foarte important să știm ce tipuri de 

leziuni există și cum se extind ele, pentru că 

tratamentul lor trebuie corelat și cu aspec-

tul radiologic. Potrivit clasifi cării denumite 

CORADS 19, care analizează extinderea leziu-

nilor și aspectul lor, acestea pot fi  ușoare, me-

dii sau severe. În funcție de starea lor clinică, 

pacienții confi rmați sunt supuși monitorizării 

imagistice, totuși specialiștii recomandă să fi e 
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utilizată tomografi a computerizată, pentru că 
ea oferă numeroase detalii suplimentare

Care este diferența dintre cele doua 
investigații: radiografi a toracică și tomo-
grafi a computerizată? 
În cazul radiografi ei toracice doza de iradiere 
este mai mică, în schimb tomografi a compu-
terizată este net superioară investigației radi-
ologice, deoarece depistează leziuni care pot 
fi  omise în timpul radiografi erii.

Sunt folosite investigațiile imagistice și 
pentru monitorizarea post-tratament a 
pacienților?
Urmărirea imagistică se poate face prin inter-
mediul radiografi ei, dar aspectul radiologic 
trebuie corelat cu evoluția clinică și serologică 
a pacientului. Un aspect radiologic normal nu 
poate exclude o reinfecție cu COVID 19.

Cum poate fi  verifi cată starea plămânilor 
după tratament?
Tomografi a computerizată reprezintă stan-
dardul de aur pentru evaluarea celor mai mici 
leziuni pulmonare, care nu pot fi  văzute la o 
simplă radiografi e digitală. Vom exemplifi -
ca această afi rmație prin câteva imagini ale 
plămânilor unor pacienți care au suportat 
infecția COVID-19 cu aproximativ o lună în 
urmă, dar care se mai confruntă cu anomalii. 
Cel mai frecvent se înregistrează modifi cări 
patologice ale parenchimului pulmonar, ma-
nifestate prin focare de tip sticlă mată. 

Cât de des se permite a efectua investigații 
imagistice, având în vedere doza de radiație 
la care sunt supuși pacienții?
Indicația de examinare radiografi că sau de to-
mografi e computerizată trebuie să țină cont, 
în primul rând, de contextul clinic – fără să 
existe o periodicitate unanim acceptată sau 
standardizată. Nu se recomandă efectuarea 

acestor investigații fără solicitarea medicului 
curant sau a medicului de familie.

Dat fi ind că unele investigații imagistice nu pot 
fi  amânate, în clinici și spitale au fost luate toate 
măsurile necesare pentru a limita răspândirea 
noului coronavirus și pentru a asigura protecția 
pacienților, personalului medical și auxiliar. 
Măsurile de protecție riguroase sunt esențiale 
pentru a limita gradul de transmitere și a ga-
ranta siguranța pacienților și a personalului 
medical în timpul efectuării examenelor ima-
gistice. Astfel, una dintre măsurile principale, 
luate contra răspândirii COVID-19, prevede că 
toți pacienții trebuie să poarte mască chirurgi-
cală în timpul examinărilor și deplasării către/
de la secția de radiologie și imagistică medica-
lă. Personalul medical din serviciile de radiolo-
gie va utiliza obligatoriu echipamentul perso-
nal de protecție, conform ghidurilor aprobate. 

Ce măsuri de protecție sunt implementate în 
clinici?
În conformitate cu recomandările auto-rităților 
naționale și internaționale privind prevenirea 
răspândirii infecțiilor, în clinici sunt implemen-
tate și aplicate toate măsurile necesare pentru 
ca pacienții să fi e în siguranță atunci când le 
vizitează fi e pentru o consultație, fi e pentru 
investigații și analize medicale. 
Acestea prevăd:
La intrarea în clinică se face triajul vizitato-

rilor pentru a identifi ca persoanele simpto-
matice sau cu risc epidemiologic;

Sunt amenajate spații speciale pentru izo-
larea imediată a pacienților suspecți;

Sunt implementate proceduri de tratare a 
cazurilor suspecte;

Sunt aplicate măsuri stricte de dezinfecție;
Personalul medical este asigurat cu echi-

pament de protecție; 
Sunt furnizate măști de protecție tuturor 

pacienților cu simptomatologie respiratorie;
Este limitat numărul de persoane din clinică;
Investigațiile imagistice sunt realizate nu-

mai prin programare;
În cazul investigațiilor imagistice de 

urgență, acestea se efectuează în confor-
mitate cu nevoia pacientului;

Pentru a exclude o contaminare comuni-
tară, pacienții vor păstra distanța fi zică de 
1-1,5 m unul de la altul.
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IMPORTANȚA MICROELEMENTULUI BOR 
PENTRU SĂNĂTATEA UMANĂ

Maria-Victoria RACU,
medic igienist în Direcția 
Promovarea Sănătății                                                          
a ANSP, doctorandă
în anul I
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Astăzi, datorită științei și dorinței necontenite a 
omenirii de a studia corpul uman, sunt cunoscu-
te un șir de substanțe minerale cu roluri bine de-
fi nite în metabolism, în structura organelor și în 
buna funcționare a organismului în ansamblu.

Acestea sunt împărțite în două categorii: ma-
croelemente sau substanțe minerale necesa-
re corpului în cantități mai mari pentru a-și 
exercita rolul în corp, precum calciul, fosforul, 
magneziul, sodiul, clorul, potasiul și sulful, 
și microelemente sau minerale necesare în 
cantități mai mici corpului, dar care exercită 
un rol la fel de important: fi erul, magneziul, 
cuprul, zincul, iodul, fl uorul și seleniul. 

Din ultima categorie face parte și borul, un 
microelement în curs de cercetare, care și-a 
demonstrat importanța și necesitatea pentru 
viața plantelor și animalelor. Se presupune că 
este la fel de important și pentru oameni.

Ce este borul?
Borul este un element chimic din clasa meta-
loizilor, care se regăsește în tabelul lui Men-
deleev sub numărul de ordine și atomic 5. 
Specifi cul acestuia este că nu se regăsește în 
natură în formă elementară, ci, mai frecvent, 
sub formă de compuși, precum acidul boric, 
boraxul, oxidul de bor sau boraxul anhidru. 

Pentru că este foarte răspândit, borul poate fi  
găsit în concentrații de la 0,001 mg/l până la 150 
mg/l în apa potabilă, apa de mare, roci și sol. 

Cum nimerește borul în organismul uman?
Borul este un mineral extrem de important pen-
tru buna funcționare a plantelor, fi ind un ele-
ment structural al peretelui celular al acestora. 
Plantele preiau forma anorganică a borului din 
sol (cel mai frecvent este vorba despre acidul 
boric) și o transformă în cea organică, a esterilor. 

În urma consumului de produse vegetale, 
fructoborații sau forma solubilă a esterilor 
sunt absorbiți în proporție de 85-90% în trac-
tul gastrointestinal al omului. Sub infl uența 
sucului gastric, aceștia se transformă în acid 
boric, iar excesul consumat este eliminat pri-
mordial prin sistemul renal, cu excepția unei 
mici cantități care se elimină cu masele fecale, 
bilă sau prin transpirație.

Ce alimente sunt bogate în bor?
Toate produsele vegetale sunt bogate în bor, 
dar sursele principale sunt totuși fructele uscate 
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(prune, caise, stafi de, curmale, smochine), legu-
minoasele (fasole, mazăre, linte, năut), avocado, 
fructele și legumele proaspete, ierburile aroma-
te, nucile, semințele și vinul, în special cel roșu. 

Care este rolul borului în organismul 
uman?
Fiind un element mineral în curs de cercetare, 
borul, după cum se presupune, este deosebit 
de important pentru sistemul osteoarticular 
în calitate de agent fi xator al calciului și antiin-
fl amator, pentru prevenirea și ușurarea simp-
tomelor osteoartritei. 

Se crede că borul joacă un rol important și în 
sinteza hormonilor steroidieni (estrogeni și 
testosteron) și, respectiv, în ameliorarea bufe-
urilor de căldură și a transpirațiilor nocturne 
asociate cu menopauza, în buna funcționare 
a sistemului nervos, diminuarea nivelului de 
colesterol sanguin, scăderea masei adipoase 
din corp, în special a celei viscerale, și este un 
agent potențial antioxidant și antiinfl amator.

Care este norma diurnă de consum al borului?
La momentul actual, nu există o normă zilnică 

recomandată de bor. Aportul acestui element 
variază de la un individ la altul în funcție de 
dieta abordată (cu cât aceasta este mai boga-
tă în fi bre alimentare și produse vegetale, cu 
atât mai mult bor conține) și de apa potabilă 
consumată. 

Studiile efectuate până acum arată că borul 
are efecte pozitive asupra organismului doar 
în cazul unui aport minim de 0,5 mg pe zi, cu 
sporirea maximă a acestuia până la 1 mg bor/
zi și mai mult. Totodată, Organizația Mondia-
lă a Sănătății (OMS) sugerează o limită accep-
tabilă sigură de consum, cuprinsă între 1 și 
13 mg/zi, 40% din cantitatea recomandată 
fi ind asigurate din apă, întrucât în alte surse 
concentrația acestui mineral este destul de 
mică. 

Așadar, borul este un microelement în curs de 
cercetare cu multiple acțiuni pozitive asupra 
sănătății umane și care poate fi  preluat pre-
ponderent din alimentele de origine vegetală 
și apa potabilă. În perspectivă, acest element 
ar putea fi  inclus în rândul celor indispensabi-
le pentru sănătatea umană.

SFATURI  SĂNĂTOASESFATURI  SĂNĂTOASE

CUM ECHILIBRĂM PH-ul 
DIN ORGANISM

Persoanele cu PH-ul acid al organismului pot avea 

dureri de cap, insomnii, difi cultăți de concentrare, 

confuzie. Se pot manifesta difi cultăți de respirație, 

tuse,   aritmii și palpitații, greață, vomă, diaree.

În aceste cazuri, pentru a echilibra PH-ul orga-

nismului, specialiștii recomandă să adoptați o 

dietă alcalină, să consumați dimineața băuturi 

alcaline pe care cu ușurință le puteți prepara 

prin storcător sau blender. Acestea vă vor în-

carcă cu energie, vor neutraliza manifestările 

organismului acid, vor diminua infl amația și vor 

calma iritația stomacului.

Printre băuturile alcaline recomandate se nu-

mără cele pregătite pe bază de: ghimbir, lămâ-

ie și piper cayenne; lămâie, cayenne și oțet de 

mere; spanac, afi ne și ghimbir; rădăcină de 

turmeric și cireșe.

Iată cum trebuie preparate băuturile men-

ționate:

 Mai întâi în storcător se adaugă 5 cm de 

ghimbir, apoi o jumătate de lămâie. Peste 

sucul obținut se adaugă un vârf de cuțit de 

piper cayenne și se consumă proaspăt.

O lămâie, un vârf de cuțit de piper cayenne, 

o lingură de oțet de mere și 70 ml de apă 

le dăm prin blender. Consumăm băutura 

proaspătă. O putem bea cu gheață!

 O băutură alcalină verde se prepară din 2 

căni de spanac organic, ¼ cană de afi ne con-

gelate și 1 cm de ghimbir, care se trec prin 

blender. Dacă băutura iese cam păstoasă, se 

poate rări cu puțină apă.

O altă băutură, componentele căreia conțin 

compuși antiinfl amatori și calmează dureri-

le articulare, se prepară din 10 cm de rădă-

cină de turmeric și o cană de cireșe trecute 

prin storcător.
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CONSERVAREA PRIN CONGELARE (FRIG)

Violeta TĂRÎȚĂ,                                                                                                              
inginer coordonator 
în Secția Sănătatea                                                                      
nutrițională și a copiilor 
a ANSP
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Este bine cunoscut că vara și toamna semnifi că 
timpul vitaminelor și mineralelor – nutrimente 
necesare pentru sănătate, obținute prin consu-
mul fructelor și legumelor pe care aceste două 
anotimpuri ni le oferă cu generozitate. Vara 
fructele și legumele pot fi  consumate în exces, 
iarna însă, când avem mare nevoie de ele, ne 
lipsesc. Iată de ce este necesar să facem de cu 
vreme rezerve pentru perioada rece a anului. 

În ultimii ani, multe gospodine conservă legu-
mele și fructele prin congelare, care este una 
dintre cele mai bune metode de conservare. 
Temperatura de congelare oscilează între mi-
nus 180C și minus 40-450C. Indiferent de apara-
tul de congelare de care dispune, fi ecare gos-
podină trebuie să știe: calitatea produsului de-
pozitat va depinde de temperatura congelării. 

Congelarea este o metodă clasică de conservare 
– cea mai cunoscută, cea mai rapidă și cea mai 
simplă. Principiul metodei constă în distrugerea 
unor microorganisme de suprafață și reducerea 
activității enzimelor din produse, dar pentru a 

căpăta un produs calitativ este necesar ca pro-
dusele inițiale să fi e proaspete și calitative.

Există câteva metode de congelare 
Congelarea prin șoc are loc la o temperatură 
nu mai mică de minus 400C. După deconge-
lare, fructele și legumele practic își păstrează 
proprietățile pe care le aveau în stare proas-
pătă. Prin această metodă, în lichidul interce-
lular și cel al produsului se formează cristale 
mărunte ca zăpada, care nu afectează celulele 
acestuia la decongelare. 

Congelarea la o temperatură de minus 180C 
și mai scăzută. La aceste temperaturi are loc 
congelarea lentă a produselor. Totuși, această 
metodă nu este dintre cele mai reușite, pen-
tru că în lichidul din produs și în cel interce-
lular se formează cristale mari ascuțite, care, 
la decongelare, sparg moleculele și elimină 
lichidul, făcând fructele și legumele să-și piar-
dă din calitatea inițială.

În comparație cu alte metode de conservare 
(uscare, fi erbere etc.), conservarea prin frig ofe-
ră cele mai mari avantaje. O congelare corectă 
asigură păstrarea maximă a conținutului de vi-
tamine și a altor nutrimente atât de necesare 
în perioada rece a anului, dar – repet! – reușita 
depinde de prospețimea fructelor și legumelor 
și de congelarea lor corectă.

Studiile au demonstrat că după 6 luni de 
păstrare în vișine rămân numai 50% de an-
tociane – pigmenți vegetali care posedă 
proprietăți antioxidante. Deci, termenul de 
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valabilitate al produselor congelate nu trebu-
ie să depășească 1 an, dar și mai bine ar fi  să le 
păstrați cel mult jumătate de an.

De asemenea, a fost demonstrat cum se 
comportă în produsele congelate, precum 
porumbul, morcovul, broccoli, fasolea păs-
tăi, mazărea verde, căpșunii etc., vitamine-
le C, E, B

2
 și beta-carotenul comparativ cu 

produsele proaspete. De exemplu, vitamina 
C se conținea în toate produsele studiate 
în aceeași cantitate sau puțin mai mare. În 
broccoli, conținutul de vitamina B

2
 era mai 

mare decât în cel proaspăt, iar în mazăre – mai 
mic. Și vitamina E s-a păstrat în aceeași canti-
tate atât în produsele congelate, cât și în cele 
proaspete. Beta-carotenul și-a păstrat canti-
tatea inițială în spanac și în fasolea păstăi, în 
mazăre și morcov aceasta a fost mai mică, iar 
în porumb s-a descompus complet.

Congelarea produselor: avantaje și deza-
vantaje 
Avantaje:
 pentru un timp mai îndelungat (aproxi-

mativ 6 luni-1 an) se păstrează atât cali-
tatea alimentelor, cât și o bună parte din 
substanțele nutritive pe care le conțin, cu-
loarea, textura și savoarea naturală;

 timpul necesar pregătirii produselor pentru 
congelare este minim.

Dezavantaje:
 în urma congelării incorecte, unele alimen-

te își vor schimba consistența;
 nu toate produsele pot fi  congelate la tem-

peratura de minus 180C.

Ce putem congela pentru iarnă
Putem congela practic orice fruct, legumă sau 
verdețuri, dar nu toate produsele sunt bune 
pentru congelare.
Printre acestea se numără:
usturoiul și ceapa, care pe parcursul păstră-

rii își pierd nutrimentele și gustul. 
congelate, merele, care, de fapt, pot fi  pro-

curate în stare proaspătă pe parcursul între-
gului an, nu numai se înnegresc, ci își pierd 
și textura inițială, gustul. 

produsele cu un conținut mare de apă, pre-
cum pepenele verde, salatele etc.

Unele reguli de congelare
Produsele se inspectează, se spală (după 

necesitate), apoi se usucă cu șervețele de 
hârtie (de pânză) sau prin scurgere;

În caz de necesitate, legumele se coc, se 
taie pai, cuburi etc., conopida se desface în 
infl orescențe;

Fructele și legumele pregătite se aranjează 
într-un singur strat pe plase sau tăvi perfo-
rate și se introduc în camera de congelare 
pe câteva ore, în funcție de produsul supus 
congelării;

Când produsele devin tari, se scot din con-
gelator și, fără a le afecta aspectul exterior 
(nu se admite de a le decongela nici măcar 
la suprafață pentru a nu afecta calitățile or-
ganoleptice și siguranța lor biologică), sunt 
transferate în recipientele pregătite anterior;

Legumele coapte și pregătite pentru conge-
lare se ambalează în recipientele pregătite; 

Pentru depozitarea produselor congelate 
avem nevoie de caserole de diferite dimen-
siuni, pungi din plastic cu/sau fără fermoar, 
alte tipuri de ambalaje care vor menține 
calitatea și inofensivitatea biologică a pro-
duselor congelate pe parcursul păstrării lor. 

Verdețurile pot fi  congelate întregi sau divi-
zate (tăiate), separate sau amestecate. 

Reguli generale 
 Dacă s-a deconectat energia electrică sau 

s-a defectat congelatorul, trebuie să știți că 
produsele congelate se păstrează intacte 5-6 
ore, după care în ele se produc schimbări;

 Dacă vreți să serviți fructe, ele trebuie de-
congelate la temperatura mediului ambi-
ant sau în frigider. Dacă au fost congelate 
corect, fructele vor rămâne întregi;

 Dacă doriți să preparați bucate din produ-
sele congelate sau să le adăugați în mânca-
re, ele nu vor fi  decongelate, ci, pur și sim-
plu, adăugate, pentru a le păstra culoarea 
atrăgătoare;

 Congelați legumele, fructele sau verdețurile 
în cantități (porții) mici pentru o singură 
preparare;

 Cu cât mai proaspete vor fi  produsele su-
puse congelării, cu atât mai calitative vor fi  
produsele congelate;

 Nu congelați fructe răscoapte, la deconge-
lare ele nu-și vor păstra forma inițială.
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MITURI DESPRE VACCINARE 

Alexei CEBAN,                                                                                                              
medic epidemiolog 
în Secția Supravegherea                                                                                   
epidemiologică a bolilor 
prevenibile prin vaccinări 
cu depozitul național 
de vaccinuri a ANSP
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Vaccinarea este cea mai efi cientă metodă de 

prevenire a bolilor ce pun în pericol viața copi-

ilor și adulților. Vaccinurile sunt un argument 

medical și științifi c care demonstrează, prin 

scăderea morbidității și mortalității, că bolile 

pot fi  controlate și eliminate. În toată lumea, 

nu doar la noi, există discuții contradictorii 

privitoare la necesitatea imunizării. Însă oda-

tă cu evoluția sistemului medical, a mediului 

științifi c și a dorinței societății de a duce 

un trai mai bun devine tot mai evident 

faptul că neglijarea vaccinării poate 

duce la urmări tragice. Acest lucru se re-

feră, întâi și întâi, la copii, care în primii 

ani după naștere trec printr-o perioadă 

complicată, cu multiple riscuri pentru 

sănătate și viață. Dacă majoritatea argu-

mentelor aduse contra vaccinării sunt 

de ordin cultural, religios sau se bazează 

pe mituri ce tratează preponderent ca-

zuri individuale, rupte din context, sau 

pe falsuri, argumentele pro-vaccinare 

sunt incontestabile și se măsoară în mili-

oane de vieți salvate anual. Deși a fost demon-

strat pe baza unor dovezi științifi ce solide că 

vaccinurile sunt atât sigure, cât și efi ciente, au 

apărut mai multe mituri care le mențin în cen-

trul controverselor. Principalele argumente 

pro accentuează importanța și siguranța vac-

cinurilor pentru sănătate, dovedite prin date 

statistice concrete, iar miturile contra instigă 

populația la neacceptarea vaccinării pe motiv 

că ar dăuna sau ar contraveni unor principii de 

ordin religios.

Bolile copilăriei care pot fi  prevenite prin 
vaccinare sunt fi rești pentru această vâr-
stă – FALS
Bolile, precum rujeola, oreionul, rubeola, pot 

antrena complicații serioase atât la copii, cât și 

la adulți. De exemplu, pneumonie, encefalită, 

orbire, infecții ale urechilor, sindromul rubeo-

lei congenitale (atunci când o femeie gravidă 
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face rubeolă chiar la începutul sarcinii). Nu în 

ultimul rând, aceste boli pot duce la moarte. 

Nevaccinarea vulnerabilizează organismul 

copiilor și poate avea consecințe nefaste pen-

tru sănătatea lor.

Administrarea a mai mult de un vaccin pre-
supune efecte secundare cumulate și su-
praîncarcă sistemul imunitar – FALS
Datele științifi ce arată că administrarea con-

comitentă a mai multor vaccinuri nu are ni-

ciun efect secundar asupra sistemului imuni-

tar al copilului. Copiii sunt supuși zilnic unei 

cantități importante de substanțe exogene 

care declanșează un răspuns imunitar. Însăși 

hrana introdusă în organism determină pro-

ducerea anticorpilor.

În cavitatea bucală și cea nazală trăiesc o 

mulțime de bacterii. O răceală banală sau o 

afecțiune a gâtului expune copilul la antigeni 

mult mai importanți decât vaccinurile. Princi-

palele avantaje ale administrării concomiten-

te a mai multor vaccinuri constau în limitarea 

numărului de vizite la medic, economisirea 

timpului și banilor, obținerea unor șanse mai 

mari pentru copii să primească vaccinurile la 

timp. Să nu uităm că în cazul vaccinurilor com-

binate, de exemplu, contra rujeolei, oreionu-

lui și rubeolei (ROR) sau difteriei, tetanosului, 

tusei convulsive, infecției hemofi lice (Hib) și 

hepatitei virale B (DTP-Hib-HepB), micuțul va 

primi, printr-o unică înțepătură, protecție 

pentru mai multe maladii infecțioase.

Mai bine te imunizezi prin boală decât prin 
vaccin – FALS
Până la apariția vaccinurilor, singura cale 

de a te proteja de unele boli infecțioase era, 

într-adevăr, următoarea: trebuia să te infec-
tezi, să suporți boala, deseori în formă gra-
vă, și, cu mult noroc, să te însănătoșești. 
Imunitatea naturală este un mecanism foar-

te efi cient de protecție a organismului, atâta 

doar că, pentru a obține această protecție, 

trebuia să suporți toate consecințele și posi-

bilele riscuri de apariție a complicațiilor (se-

chelelor) cauzate de boală, inclusiv decesul. 

Vaccinurile sunt introduse în organism cu 

ajutorul injecțiilor sau pe cale orală. Sistemul 

nostru imun reacționează la vaccin în același 

mod ca la infecția naturală: produce anticorpi 

asemănători celor ce apar în urma infecției 

naturale. Anticorpii se păstrează în sânge, 

creând imunitate sau protecție față de bolile 

infecțioase contra cărora a fost administrat 

vaccinul. Dacă vom fi  expuși vreodată infecției 

reale, acești anticorpi ne vor proteja. Prin 

vaccinare, stimulăm activitatea sistemului 

imun al copilului, protejându-l astfel de 

mai multe boli infecțioase. Vestea bună 

este că, pentru a dezvolta imunitate, el nu 

mai trebuie să suporte boala.

Vaccinurile conțin multe ingrediente 
dăunătoare - FALS
Vaccinurile conțin ingrediente care per-

mit administrarea în siguranță a produ-

sului. Orice substanță poate fi  dăunătoare, 

dar în doze mari. Vaccinurile, dimpotrivă, 

conțin ingrediente pentru o doză care este 

mai mică chiar și decât cea la care suntem 

expuși în mediu în mod natural. 

Fiecare recipient de vaccin conține exact atâ-

tea substanțe de câte este nevoie pentru a 

ajuta organismul să dezvolte imunitate împo-

triva unei boli concrete. Un vaccin se constitu-

ie din mai multe componente:

Antigenul este elementul de bază, un vi-

rus sau o bacterie vie atenuate, inactive 

(omorâte), care se administrează pentru 

ca organismul nostru să dezvolte imunita-

te și să se protejeze de o anumită maladie 

infecțioasă. 

Stabilizatorii au drept scop creșterea 

efi cacității vaccinurilor, și anume: menți-

nerea lor în lanțul frig. Fiecare vaccin se 

menține în lanțul frig la o temperatură de 

+2-+8 grade. Printre stabilizatori se numără 



23
CRONICA SĂNĂTĂȚII PUBLICE   Nr. 4(57), Decembrie 2020

sorbitolul și lactoza, datorită cărora vacci-

nul poate fi  menținut la această temperatu-

ră un timp mai îndelungat.

Adjuvanții sau stimulatorii de producere 
a anticorpilor. Printre principalii adjuvanți 

utilizați este și aluminiul. Partea compo-

nentă a aluminiului, ca adjuvant în vac-

cin, este de 0,00002 grame, adică doar 2 
micrograme, ceea ce duce la accelerarea 

producerii anticorpilor. După introducerea 

vaccinului cu antigen, aluminiul are funcția 

de a stimula organismul să producă anti-

corpi și de a-i detecta cât mai rapid. 

Antibioticele sunt folosite în procesul de 

producere a vaccinurilor, și anume pentru 

a preveni contaminarea lor cu bacterii și 

fungi. Cel mai des întâlnit antibiotic este 

Neomicina, care previne creșterea altor bac-

terii în țesutul unde se dezvoltă antigenul. 

El se folosește pentru a garanta faptul că se 

administrează doar componentul virotic, 

nu și alte componente străine, care nu pot 

fi  controlate. 

Conservanții previn creșterea numărului 

de bacterii și fungi în vaccinurile adminis-

trate în mai multe doze.

Contrar zvonurilor, aluminiul (adjuvantul) 

din vaccin nu dăunează nicidecum organis-

mului uman. Mai mult, el face parte din di-

eta noastră zilnică, pentru că se conține în 

diferite alimente pe care le consumăm. De 

exemplu, adulții consumă de la 7 până la 9 

miligrame de aluminiu pe zi (față de 0,02 mi-

ligrame care se conțin într-un vaccin). Pen-

tru comparație: în timp ce sugarii primesc în 

total aproximativ 4,4 miligrame de aluminiu 

în primele șase luni de viață de la vaccinuri, 

bebelușii înghit în jumătate de an aproxi-

mativ 7 miligrame odată cu laptele mamei, 

sugarii hrăniți cu lapte praf consumă aproxi-

mativ 38 de miligrame, iar sugarii hrăniți cu 

formula de soia ingerează aproape 117 mili-

grame de aluminiu.

Ca să fi m mai expliciți, tartina cu cașcaval, pe 

care o consumați uneori, conține aceeași can-

titate de aluminiu ca 10 doze de vaccin.

Nu trebuie să-mi vaccinez copilul pentru că 
ceilalți sunt vaccinați - FALS
Imunitatea colectivă apare atunci când 

populația unei comunități este imunizată 

împotriva unei boli contagioase, reducând 

șansele de transmitere a virusului sau a bac-

teriei. Sugarii, femeile însărcinate și persoa-

nele imunodeprimate, care nu pot primi vac-

cinuri, depind de acest tip de protecție. Cu 

toate acestea, dacă mai mule persoane din 

comunitate nu sunt vaccinate, imunitatea 

colectivă nu poate fi  atinsă, ca urmare, fi eca-

re membru al ei va fi  expus riscului. Pentru 

a crea o imunitate colectivă este necesar ca 

95% din populație să fi e vaccinată. La mo-

mentul actual, pentru mai multe vac-

cinuri acoperirea este de aproximativ 

90%, ceea ce nu este sufi cient pentru 

o protecție colectivă. 

O igienă exemplară ține bolile la 
distanță, deci nu e nevoie să ne vac-
cinăm – FALS
Igiena bună, igienizarea și nutriția 

nu sunt sufi ciente pentru a opri bo-

lile infecțioase. Multe infecții se pot 

răspândi în continuare, indiferent de 

măsurile nespecifi ce de protecție, 

precum igiena personală, activitățile fi zi-

ce, alimentația echilibrată, somnul odih-

nitor etc. Vaccinarea este singura metodă 

specifi că efi cientă în prevenirea maladiilor 

infecțioase. Bolile prevenibile prin imuni-

zare sunt boli care pot provoca complicații 

grave sau chiar moartea. Ele au fost și rămân 

o amenințare serioasă pentru sănătatea oa-

menilor. De aici concluzia: vaccinarea este 

cea mai eficientă și accesibilă soluție pentru a 

proteja viitorul copiilor.
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ALIMENTAȚIA COPIILOR 
ÎN GRĂDINIȚELE ȘI ȘCOLILE DIN RAIONUL CĂUȘENI

Andrei CAZACIOC,                                                                           
șeful CSP Căușeni 
al ANSP

A
ș
a

Copilăria este inima tuturor vârstelor, spu-
nea L ucian Blaga. Aceasta este vârsta la care 
se formează gusturile, obiceiurile și deprinde-
rile pentru un stil de viață sănătos.

Adulții sunt direct răspunzători pentru resur-
sele pe care le alocă pentru dezvoltarea ar-
monioasă și sănătoasă a copiilor din punct de 
vedere fi zic, psihic, intelectual, social și spiritu-
al. În copilărie are loc cea mai accelerată dez-
voltare staturo-ponderală, neuropsihomotorie 
și intelectuală a individului, care va infl uența în 
ansamblu evoluția ulterioară a adultului, mo-
tiv pentru care și nevoile nutriționale ale co-
piilor sunt proporțional mai ridicate decât ale 
majorității adulților în aceeași perioadă. Asigu-
rarea necesarului nutrițional în copilărie este 
esențială, dar nu oricum, ci prin meniuri de o 
calitate ridicată a nutrimentelor. Cantitatea și 
calitatea produselor alimentare consumate 
pot reprezenta factori de protecție/sanogeni 
sau favorizanți/importanți ai prevenirii sau 

declanșării unui număr însemnat de afecțiuni 
care pot apărea în copilărie sau la vârsta adultă.

Pe parcursul mai multor ani tema alimentației 
sănătoase a copiilor instituționalizați se afl ă în 
vizorul autorităților atât centrale, cât și locale 
(AAPL). Conform pct.5 al Hotărârii Guvernu-
lui Republicii Moldova nr.730 din 08.09 2014, 
Consiliul raional Căușeni, prin decizia nr.2/2 
din 20 februarie 2015, a elaborat și adoptat 
Programul raional în domeniul alimentației 
și nutriției pentru anii 2015-2020, în care a in-
clus pentru implementare și realizare la nivel 
local principalele prevederi ale programului 
național. Deși a fost constituit un grup de lu-
cru intersectorial, în lipsa susținerii fi nancia-
re programul teritorial menționat, ca și alte-
le, nu a avut sorți de izbândă. Cadrul legal și 
normativ al Republicii Moldova în domeniul 
alimentației copiilor oferă AAPL, manageri-
lor instituțiilor preșcolare și preuniversitare 
atribuții și obligațiuni majorate, stipulate în 
legi, regulamente și instrucțiuni aprobate 
prin hotărâri de Guvern, ordine ale Ministeru-
lui Sănătății, Muncii și Protecției Sociale etc., 
fără a ține cont de capacitățile și posibilitățile 
lor fi nanciare, organizaționale și funcționale. 
Ca urmare, aceștia se confruntă cu defi ciențe 
serioase în implementarea și executarea lor. 

Evaluarea particularităților alimentației co-
piilor în raionul Căușeni atestă un consum 

excesiv de produse alimentare cu valoare 

nutrițională moderată în detrimentul celor 
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Figura 1. Cota asigurării unui copil (gr/zi) din cantitatea necesară în % pentru anul 2019 în 
instituțiile de educație timpurie (IET) din raionul Căușeni

cu aport biologic esențial pentru organismul 

în creștere. Altfel spus, copiii instituționalizați 

nu benefi ciază de o alimentație sănătoasă și 

echilibrată. Meniurile actuale se axează pe 

acoperirea necesarului de calorii, nu neapă-

rat și pe asigurarea valorii biologice optime și 

calitative a produselor, pe parcursul ultimilor 

ani atestându-se un consum excesiv de pâine 

de grâu, crupe, produse de patiserie, fructe 

uscate etc. 

Datele expuse grafi c arată că în grădinițele din 

raion nu este asigurat necesarul fi ziologic de 

legume, ouă, lapte și produse lactate. Compa-

rativ cu alte grupe de produse alimentare, în-

registrăm cel mai mic nivel de asigurare (con-

form normelor fi ziologice) a copiilor cu lactate, 

tendință înregistrată pe parcursul mai multor 

ani. Este important de menționat că laptele și 

produsele lactate contribuie la asigurarea unui 

ritm optim de creștere, la mineralizarea sche-

letului și sunt bine tolerate digestiv. Laptele și 

derivatele lui (cu excepția celor cu adaos de 

grăsimi vegetale) reprezintă cea mai bună sur-

să alimentară de calciu și proteine de calitate 

superioară, având în compoziție toți amino-

acizii esențiali, precum și vitamine hidrosolu-

bile din complexul B (în special, ribofl avina) și 

vitamine liposolubile (D și A).

Nu mai puțin importante pentru alimentația 

copiilor sunt carnea și peștele, care conțin 

proteine de calitate superioară, vitamine (mai 

ales din grupul B) și substanțe minerale, pre-

cum fi erul, magneziul, zincul, fosforul, potasiul 

etc. Peștele are o valoare nutritivă deosebită 

și conține un aport crescut de iod, precum 

și acizi grași polinesaturați (linoleic, linolenic, 

arahidonic). Se recomandă a consuma pește 

și carne slabă, preferabil, de pasăre, cel puțin 

de 2 ori pe săptămână, însă aceste recoman-

dări/benefi cii nu sunt valabile pentru IET din 

raionul Căușeni, în care consumul asigurat de 

autorități nu depășește 78% din necesar.

Minimumul de asigurare, conform necesa-

rului fi ziologic, cu produse alimentare de o 

importanță biologică și nutrițională semnifi -

cativă a IET se refl ectă indirect și în indicii de 

morbiditate generală, care sunt în creștere, 

comparativ cu anul precedent, cu 59%.

Asigurarea instituțiilor preuniversitare din ra-

ionul Căușeni cu produse alimentare este mai 

bună, dar în aceste instituții de învățământ se 

alimentează numai copiii din clasele primare 

și cei din familii social vulnerabile. Excepție fac 

doar câteva instituții în care se alimentează 

toți elevii (gimnaziile din satele afl ate în zona 

de securitate Hagimus și Copanca). Ar fi  bine 

ca și celelalte instituții să practice alimentația 
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Figura 2. Cota asigurării unui copil (gr/zi) din cantitatea necesară în % pentru anul 2019 în 
instituțiile preuniversitare  din raionul Căușeni

elevilor, a tuturor fără excepție, dar există un 
șir de impedimente ce țin de componenta 
fi nanciară, starea blocurilor alimentare și asi-
gurarea lor cu personal califi cat, inclusiv cu 
lucrători medicali.

Printre motivele ce blochează dezvoltarea 
procesului optim de asigurare cu alimentație 
sănătoasă a copiilor instituționalizați din raio-
nul Căușeni se numără și cele legate de:
Utilizarea ilegală (în alte scopuri) de către 

AAPL a mijloacelor fi nanciare destinate 
alimentației copiilor.

Încheierea cu defi ciențe premeditate (sau 
din neștiință) a contractelor de achiziție a 
produselor alimentare, inclusiv prin nespe-
cifi carea cerințelor de calitate și de valoa-
re biologică față de produsele alimentare 
(unt fără grăsimi vegetale, reglementarea 
conținutului de zahăr, sare, grăsimi etc.).

Majorarea continuă a prețurilor la produ-
sele alimentare, în timp ce alocațiile bu-
getare rămân la nivelul constant de doar 
26,25 lei (18 lei statul+8,25 lei părinții).

Pentru a ameliora situația privind organiza-
rea alimentației copiilor, se impune, în opinia 
mea, luarea următoarelor măsuri:

 Revizuirea legislației în vigoare privind 

responsabilitatea AAPL, managerilor de 

instituții preuniversitare în domeniul res-

pectării întocmai a instrucțiunilor tehnice 

axate pe necesitățile nutriționale ale copii-

lor, conforme instrucțiunilor și recomandă-

rilor OMS și altor organizații internaționale 

vizate în domeniu;

 Interzicerea utilizării de către AAPL a 

mijloacelor fi nanciare alocate pentru 

alimentația copiilor în alte scopuri;

 Abordarea în mod prioritar în cadrul 

ședințelor consiliilor raionale și sătești, comi-

siilor raionale extraordinare de sănătate pu-

blică, consiliilor de sănătate publică teritori-

ale a rapoartelor anuale privind alimentația 

copiilor din instituțiile de educație timpu-

rie, cu elaborarea proiectelor de hotărâri în 

scopul lichidării defi ciențelor persistente și 

ameliorării situației;

 Fortifi carea capacităților CSP teritoriale 

ale ANSP, inclusiv ale direcțiilor din ofi ciul 

central, în vederea intensifi cării și efi cien-

tizării colaborării intersectoriale prin co-

ordonarea și adoptarea obiectivelor de 

bază privind sănătatea nutrițională, prin 

sporirea responsabilității factorilor de de-

cizie de orice nivel referitor la impactul 

nutriției asupra sănătății tinerei generații 

și a populației în ansamblu.
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DURERILE DE CAP: 
CUM LE DIAGNOSTICĂM, TRATĂM ȘI PREVENIM

Ion MOLDOVANU,
prof. univ., col. șt. prin.
la INN și Catedra 
de Neurologie a USMF 
Nicolae Testemițanu

Acest articol este destinat pacienţilor care su-

feră de dureri de cap (cefalee) pentru o mai 

bună cunoaștere a tipurilor existente. Lectura 

atentă a acestui articol vă va permite să evitați 

erorile comise în tratamentul cefaleelor și vă 

va ajuta să modifi cați stilul de viaţă pentru a 

exclude durerile de cap ce vă necăjesc. 

Deoarece există foarte multe tipuri de dureri 

de cap, ne vom opri doar la cele mai frecvente 

și la cele mai periculoase pentru sănătatea și 

viața dumneavoastră.

În prezent, pentru a deosebi formele de ce-

falee se utilizează obligatoriu clasifi carea a 

3-a a Societății Internaționale a Cefaleelor 

(2018). Există mai multe forme de cefalee: 

1) primare - migrena, cefaleea de tip tensional 

și 2) secundare -  patologia vasculară cerebra-

lă și/sau cervicală, cefalee provocate de mala-

diile intracraniene nonvasculare, cele atribui-

te infecției. În acest articol am ales să elucidez 

formele de cefalee care se întâlnesc cel mai 

des la pacienții consultați.

Cefaleele primare sunt acelea care la un exa-

men neurologic și la investigații suplimen-

tare (rаdiografi e, tomografi e computerizată, 

rezonanță magnetică, EEG etc.) nu atestă mo-

difi cări organice (anatomice) sau biochimice 

patologice. Cefaleele secundare sunt acele 

dureri de cap care sunt cauzate de schimbări 

organice în creier sau în alte organe în cadrul 

diverselor maladii cerebrale sau somatice. Ce-

faleele secundare sunt cu mult mai rare, dar 

ele pot prezenta pericol pentru viață (tumori 

cerebrale, hemoragii subarahnoidiene, ictus 

cerebral, encefalite, meningite etc.). 

Cefaleele primare
Migrena
Migrena se manifestă sub formă de accese 

dureroase cu o frecvenţă diversă: de la câteva 

accese pe an până la dureri de cap cotidiene. 

Durerea de cap migrenoasă, de regulă, este 

de intensitate medie sau severă, iar uneori 

între accese poate persista un fundal dure-

ros. Dacă trei luni la rând migrenele apar și 

se mențin timp de 1-14 zile pe lună, aceasta 

este considerată migrenă episodică, iar dacă 

frecvența lor este de la 15 până la 30 de zile 

pe lună, aceasta se numește migrenă cronică. 

Pentru migrenă este specifi că asocierea du-

rerii de cap cu greaţă, uneori vomă sau/și cu 
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o sensibilitate mărită la lumină și la zgomo-

te. Dacă aveți dureri de cap asociate cu grea-

ţă sau cu sensibilitate exagerată la lumină și 

gălăgie, dar mai ales dacă durerea împiedică 

activitățile zilnice, probabilitatea că aveţi mi-

grenă este mare.

Stabilirea diagnosticului de migrenă este 

bazat pe următoarele 4 criterii:

1) Dacă suferiţi de dureri de cap care s-au 

repetat de cel puțin 5 ori în ultimele săptă-

mâni;

2) Dacă durerile au avut cel puțin 2 din ur-
mătoarele semne caracteristice:
durere localizată într-o jumătate de cap 

(dreapta sau stânga), durere pulsatilă (care 

zvâcnește);

durere de intensitate moderată sau severă 

(care împiedică activităţile zilnice); 

durere agravată de efort, de activităţi fi zi-

ce (precum urcatul scărilor, ridicarea unui 

obiect sau aplecarea).

3) Dacă durerea de cap este asociată cu cel 
puţin unul din următoarele semne supli-
mentare:
lumină (fotofobie) sau zgomote deranjan-

te (fonofobie); 

greţuri sau vome. 

4) Dacă această durere persistă de la 4 până 
la 72 de ore (dacă durerea n-a fost tratată 
sau dacă tratamentul a fost inefi cient).  

Întrunirea acestor 4 criterii determină o 

foarte mare probabilitate a diagnosticului 

de migrenă.

Se consideră că migrena afectează aproxi-

mativ 15-20% din populaţie (femeile suferă 

de 2-3 ori mai frecvent decât bărbaţii). Cer-

cetările populaţionale efectuate recent în Re-

publica Moldova au relevat că circa 20% din 

populaţie are migrenă, marea majoritate fi ind 

diagnosticată și tratată incorect. 

Cefaleea de tip tensional
Cefaleea de tip tensional este foarte frecven-

tă, cu o prevalenţă de 30-78% în diferite stu-

dii epidemiologice internaționale. Cefaleea de 

tip tensional episodică (1-14 zile pe lună), de 

care suferă aproape întreaga populaţie, are, 

de obicei, un impact foarte mic asupra indivi-

dului și, în cele mai multe cazuri, nu necesită 

atenţia personalului medical. Cefaleea de tip 

tensional cronică (15-30 de zile pe lună) este o 

afecţiune severă, ce cauzează scăderea calită-

ţii vieţii și un înalt grad de dizabilitate. 

 

Cefaleea de tip tensional are cel puțin două 

dintre următoarele patru caracteristici: 

 localizare bilaterală, 

 caracter de presiune sau strângere (nepul-

satilă), 

 intensitate ușoară sau moderată, 

 nu se agravează la activități fi zice de rutină, 

cum ar fi  mersul, urcatul scărilor.

Cefaleele secundare

Următoarele forme de cefalee, preponderent 

secundare, necesită o consultaţie obligatorie 

a specialistului în problema cefaleelor:

Durerile de cap foarte puternice, de tipul 

lovitură de trăsnet, care se instalează brusc 

(N.B.: poate fi  o hemoragie cerebrală, rupe-

rea unui anevrism sau un debut de menin-

gită!). Această situație este o urgență, de 

aceea se va apela imediat la serviciul 112! 

Cefaleea care se amplifi că la efort fi zic, tuse, 

încordare musculară, în caz de încordare la 
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constipații persistente sau la trecerea din 

poziţie orizontală în cea verticală (poate fi  

un simptom de tumoră cerebrală!); 

Anevrism gigant (Rg) 

Anevrism cerebral nerupt 

Anevrism cerebral rupt

Durerile de cap violente și persistente, aso-
ciate cu voma frecventă (poate fi  un semn 
de proces organic intracranian);

Durerile de cap ce apar după 40 de ani la 
un pacient care n-a avut anterior cefalee 
(N.B.: poate fi  vorba despre creșterea unui 
proces de volum intracranian); 

Cefaleea de care o persoană suferea și mai 
înainte, dar care și-a schimbat caracterul, lo-

calizarea, intensitatea și frecvența durerilor 
(de exclus apariția altei maladii cerebrale);

Aură prelungită la pacientul cu cefalee mai 
mult de o oră și complexă (mai multe forme 
de aură). În aceste cazuri, este obligatoriu 
de efectuat RMN cerebral. Aura este un fe-
nomen care are loc la 20% din pacienții cu 
migrenă. De regulă, ea apare cu 20-30 de 
minute înainte de declanșarea durerii de 
cap migrenoase și se prezintă sub forma 
unei fi guri în zigzag, steluțe, luminițe, care 
se deplasează gradual spre dreapta sau spre 
stânga și capătă o formă laterală convexă, cu 
o margine angulară scintilantă (sclipitoare). 
Uneori apar scotoame (pete imobile care 
acoperă o parte a câmpului vizual,  transpa-
rente sau opace). Alteori apare o neclaritate 
în fața ochilor, ca o ceață. Aura care durează 
mai mult de o oră este un semn patologic și 
cere o investigație detaliată;

Cefaleea în ciorchine (cefaleea cluster) – o 
durere unilaterală foarte puternică în regi-
unea orbitei și a tâmplei, asociată cu înro-
șirea ochiului, lăcrămație și alte simptome 
vegetative;

Cefaleea farmaco-rezistentă (când medica-
mentele contra durerii încetează să mai fi e 
efi ciente).

În toate aceste situații, trebuie neapărat să 
consultaţi medicul neurolog sau specialistul în 
problema cefaleelor (Centrul Naţional de Cefa-
lee și Tulburări Vegetative din cadrul Institutu-
lui de Neurologie și Neurochirurgie, Chișinău, 
str. Korolenko, 2, tel. 022 82 90 20). Cele mai ne-
cesare teste în cazul dat sunt: rezonanţa mag-
netică cerebrală sau tomografi a computerizată 
cerebrală, angio-CT sau angio-RMN, examina-
rea fundului de ochi, electroencefalografi a, 
examenul dopplerografi c al vaselor extra- și 
intracraniene, examenul biochimic al sângelui, 
toate acestea fi ind prescrise de medic.

Utilizarea medicamentelor contra durerilor de 
cap fără un diagnostic corect prezintă un peri-
col pentru pacienți, deoarece stopează tempo-
rar simptomul maladiei, dar nu și evoluția bo-
lii, care poate fi  una periculoasă. Prin urmare, 
diagnosticul și tratamentul cefaleelor primare 
și secundare poate fi  stabilit corect  numai de 
către un medic generalist sau neurolog, ambii 
specializați în problema cefaleelor. 
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INFECȚIILE CAUZATE DE
Acinetobacter Baumannii –
O PROBLEMĂ ACTUALĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

Anjelica DUMITRAȘCU,                                                                                                                   
studentă în anul VI 
la Facultatea Medicină 1 
a USMF Nicolae Testemiţanu
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De cele mai multe ori, bacteriile din grupul 

Acinetobacter se găsesc în sol și în apă. Deși 

există multe tipuri de Acinetobacter spp. ce 

afectează omul, 80% din infecții sunt provo-

cate de Acinetobacter baumannii – un coco-

bacil gram-negativ, care în ultimele trei dece-

nii a devenit cauza unui număr tot mai mare 

de infecții (mai ales în mediile spitalicești). 

Acesta reprezintă 2-10% din infecțiile cu ger-

meni gram-negativi declanșate în secțiile 

de terapie intensivă în urma utilizării venti-

latoarelor, umidifi catoarelor, cateterelor și 

altor proceduri invazive de diagnostic și tra-

tament. Rareori, infectarea se produce în afa-

ra spitalelor. Acinetobacter baumannii poate 

provoca pneumonie, dar și infecții ale sân-

gelui sau ale plăgilor (rănilor). Se transmite 

de la o persoană la alta prin contact direct 

sau prin contact cu suprafețe contaminate 

în cazul igienei precare din subdiviziunile 

instituțiilor medico-sanitare (IMS). 

Rolul Acinetobacter baumannii în patolo-
gia umană
Aceste infecții sunt o mare provocare pen-

tru medici și microbiologii clinicieni. Capaci-

tatea A. baumannii de a supraviețui într-un 

mediu spitalicesc și de a se menține viabil 

timp îndelungat pe suprafețe este o cauză 

frecventă a infecțiilor asociate asistenței me-

dicale (IAAM).

Factorii de risc
A. baumannii poate să trăiască în corpul 

uman și fără a provoca simptome, mai ales 

în cazul rănilor deschise. Aceasta nu este o 

bacterie periculoasă pentru persoanele să-

nătoase și tinere. Pericolul este mai mare 

pentru pacienții de vârstă înaintată (cu imu-

nitate scăzută și grav bolnavi) internați în 

spital, care se afl ă la ventilație mecanică sau 

care au montate alte dispozitive invazive (de 

exemplu, un cateter pentru urină), pentru 

pacienții cu boli pulmonare cronice, diabet 

zaharat, răni deschise etc.

Acinetobacter baumannii – simptome 
Infecția cu Acinetobacter spp. poate determi-

na următoarele simptome clinice:
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febră și frisoane;

confuzie și/sau stare alterată;

erupții cutanate;

dureri și senzații de usturime la urinare;

nevoia puternică de a urina frecvent;

sensibilitate la lumină;

probleme de respirație și tuse; 

uneori dureri musculare.

Tratamentul infecției cu Acinetobacter spp. 
și rezistența la antibiotice
După stabilirea diagnosticului, pacientul infec-

tat va fi , în primul rând, izolat, apoi supus tra-

tamentului recomandat de medicul specialist.

Tratarea infecțiilor cu Acinetobacter spp. 

este adeseori difi cilă, aceștia fi ind germeni 

cu rezistență intrinsecă la mulți agenți an-

timicrobieni și cu proprietatea de a do-

bândi rezistență prin diverse mecanisme. 

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a in-

clus Acinetobacter baumannii în categoria de 

risc major, deoarece bacteria este rezistentă la 

multe din antibioticele pe care le utilizăm în 

prezent (aminoglicozide, peniciline, carbape-

neme, cefalosporine și chinolone, dar exclude 

polimixinele și Tigeciclina).

Conform rapoartelor recente ale Rețelei Eu-

ropene de Supraveghere - EARS-NET (Euro-

pean Antimicrobial Resistance Surveillance –

Network), cel mai înalt nivel de rezistență a 

fost înregistrat la Acinetobacter spp. 

Așadar, este important să se aplice măsuri 

efi ciente de control al infecțiilor și programe 

de control al administrării corecte a prepa-

ratelor antimicrobiene pentru a preveni răs-

pândirea în continuare a speciilor rezistente 

de Acinetobacter, cu impact asupra sănătății 

publice. 

Prevenirea și controlul infecțiilor cauzate 
de Acinetobacter

Infecția cu Acinetobacter spp. este difi cil de 

eliminat din mediul spitalicesc din cauza 

rezistenței la antibiotice și biocide, precum și 

a viabilității înalte în mediul extern (Acineto-

bacter poate supraviețui pe suprafețe uscate 

până la 5 luni). 

Cunoaștem că riscul de contractare a unei 

infecții în IMS depinde de patru factori prin-

cipali: 

 expunerea la agentul infecțios;

 prevalența infecției în mediul populației 

generale;

 potențialul infecțios al agentului;

 igiena precară.

Transmiterea acestor agenți infecțioși în 
condiții de spital poate fi  prevenită prin:
 respectarea regulilor de igienă de către 

personalul medical din instituțiile medico-

sanitare;

 instruirea angajaților privind aplicarea 

precauțiilor standard universale;

 asigurarea dezinfecției și sterilizării instru-

mentarului medical;

 gestionarea deșeurilor rezultate din 

activitățile medicale;

 implementarea programelor de securitate 

a injecțiilor;

 utilizarea dispozitivelor medicale inofensive;

 neutralizarea deșeurilor medicale.

Problema controlului infecțiilor nosocomi-

ale trebuie privită în ansamblu ca o preve-

nire a infecției atât în IMS, cât și în rândurile 

populației generale. Un program de control 

riguros al administrării antibioticelor în gene-

ral, precum și în IMS ar putea reduce probabi-

litatea dezvoltării tulpinilor rezistente, inclu-

siv de Acinetobacter spp., la me dicamente în 

mediile menționate.
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METODE SPECIFICE ȘI NESPECIFICE 
DE PROFILAXIE A GRIPEI

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

Gripa este o maladie infecțioasă foarte con-

tagioasă, cauzată de virusurile gripale A, B și 

C. Dat fi ind faptul că se răspândește rapid, în 

fi ecare sezon se îmbolnăvesc cca 1 miliard de 

oameni de pe glob, iar 290-650 de mii dintre 

ei, cu părere de rău, decedează. 

Pentru a preveni îmbolnăvirea de gripă este 

necesar să luați unele măsuri atât specifi ce, 

cât și nespecifi ce.

Cea mai efi cientă măsură specifi că de preve-

nire a îmbolnăvirii este vaccinarea antigripală. 

Conform datelor Laboratorului virusologic 

din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate 

Publică, pe teritoriul Republicii Moldova cir-

culă virusurile gripale de tip A(H1N1)pdm09, 

A(H3N2), linia B/Yamagata, linia B/Victoria. În 

țara noastră circulația virusurilor gripale se 

monitorizează din săptămâna 40 (începutul 

lunii octombrie) până în săptămâna 20 a ur-

mătorului an (mijlocul lunii mai).

Necesitatea cunoașterii tipurilor de virusuri 

gripale circulante în țară nu este doar pentru 

a depista apariția unui nou tip de virus gripal, 

dar și pentru a decide care va fi  compoziția 

vaccinului antigripal pentru următorul sezon.

Anual, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) 

recomandă tulpinile de virus gripal care nece-

sită a fi  incluse în compoziția vaccinului anti-

gripal pentru următorul sezon. Astfel, pentru 

sezonul 2020/2021, OMS a recomandat pen-

tru emisfera de nord, din care face parte și 

Moldova, 2 tipuri de vaccin antigripal: tetrava-

lent și trivalent. Cel trivalent ne protejează îm-

potriva gripei A(H1N1), A(H3N2) și B/Victoria, 

iar cel tetravalent ne protejează și împotriva 

gripei provocate de virusul B/Yamagata. 

În Republica Moldova, anual, în perioada pre-

epidemică se efectuează vaccinarea antigri-

pală a contingentelor cu risc sporit de îmbol-

năvire prin gripă și dezvoltare a complicațiilor 

postgripale, cu utilizarea vaccinului antigripal 

precalifi cat de OMS.

Aceste contingente includ copiii și adulții 

cu maladii cronice și stări care favorizează 

apariția complicațiilor provocate de gripă: 

bolnavi cu astm bronșic, insufi ciență renală, 

hepatică, respiratorie, cardiovasculară, dia-
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bet zaharat, patologii imunodefi citare, inclu-

siv HIV/SIDA, bolnavi care primesc periodic 

tratament cu imunodepresante, citostatice, 

iradiere, doze înalte de corticosteroizi, copii 

și adolescenți care au urmat un tratament în-

delungat cu preparate ce conțin acid salicilic 

și pot fi  expuși dezvoltării sindromului Ray, 

recipienți ai organelor transplante, bolnavi 

de tuberculoză și contacți din focarele de 

tuberculoză, copii instituționalizați în orfeli-

nate, case și școli-internat, sanatorii, bătrâni 

și invalizi instituționalizați în aziluri; contin-

gente cu risc sporit de îmbolnăvire, care au 

o importanță publică majoră în asigurarea 

capacității de funcționare și răspuns adec-

vat la eventuala declanșare a epidemiei de 

gripă: lucrătorii instituțiilor medico-sanitare 

publice și diferitor ministere, departamen-

te, instituții de sănătate publică; studenții, 

rezidenții USMF N. Testemițanu, studenții co-

legiilor de medicină și cadrele didactice ale 

acestor instituții care urmează a fi  antrenați 

în acordarea asistenței medicale bolnavi-

lor în caz de epidemie de gripă efectivul 

poliției de frontieră și serviciului vamal care 

activează în punctele de trecere a frontierei, 

efectivul Ministerului Afacerilor Interne (șefi  

de post, inspectori de sector etc.) care ur-

mează a fi  antrenat în efectuarea măsurilor 

antiepidemice în focarele de gripă, efectivul 

Armatei Naționale și Trupelor de Carabinieri 

care urmează a fi  antrenat în efectuarea mă-

surilor antiepidemice în focarele de gripă, 

personalul instituțiilor de asistență socială, 

antrenat în deservirea persoanelor vulnera-

bile, și personalul din centrele de plasament, 

personalul orfelinatelor, caselor și școlilor-

internat, sanatoriilor pentru copii, persona-

lul azilurilor pentru bătrâni și celor destinate 

persoanelor cu dizabilități, echipajele aero-

navelor, lucrătorii aeroportului, personalul 

Serviciului Situații Excepționale, SIS, Pazei de 

Stat, personalul organelor de conducere din 

administrația publică centrală și locală, care 

urmează a fi  antrenat în organizarea și diri-

jarea măsurilor de combatere a gripei în caz 

de epidemie.

Benefi ciile imunizării împotriva gripei se-

zoniere sunt: micșorarea numărului de îm-

bolnăviri de gripă sezonieră și de spitalizări, 

prevenirea complicațiilor, a evoluțiilor seve-

re. De asemenea, micșorarea numărului de 

vizite la medic, de absențe la locul de muncă 

sau la studii.

Metodele nespecifi ce de profi laxie a gripei 

sunt foarte importante, dar, desigur, nu pot 

înlocui vaccinul antigripal. 

Este necesar ca populația să cunoască și să 

respecte următoarele măsuri nespecifi ce de 

prevenire a gripei:

Spălatul frecvent pe mâini cu apă și săpun 

(dacă acestea nu sunt disponibile, utilizați 

o soluție de mâini pe bază de alcool);

Acoperirea nasului și gurii cu un șervețel 

sau cu brațul atunci când tușiți sau 

strănutați; 

Neatingerea ochilor, nasului sau a gurii 

după atingerea diverselor obiecte, mai 

ales în spațiile publice sau în mijloacele de 

transport comun;

Evitarea spațiilor închise și aglomerațiilor;

Păstrarea distanței față de persoanele bol-

nave; 

Solicitarea asistenței medicale la apariția 

primelor simptome de boală;

Evitarea autotratamentului;

Izolarea persoanei bolnave de restul fa-

miliei într-o odaie corespunzătoare din 

punct de vedere igienic (luminoasă, aeri-

sită, sufi cient de încălzită – 24-26o) și utili-

zarea măștii de protecție;

Asigurarea locului de muncă cu șervețele, 

săpun, prosoape de hârtie, gel de mâini 

pe bază de alcool și șervețele de unică 

folosință;

Alimentarea rațională și corectă prin con-

sum de fructe, legume, proteine etc., in-

clusiv hidratarea optimă a organismului 

prin consumul de lichide;

Îmbrăcarea hainelor corespunzătoare se-

zonului și evitarea oboselii excesive, sur-

menajului fi zic și stresului.

Respectarea acestor reguli simple va contri-

bui esențial la reducerea riscului de îmbolnă-

vire prin gripă sau la infecții respiratorii acute 

virale nongripale.
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Nicolae Testemițanu

Accidentul vascular cerebral (AVC) reprezintă 

o dereglare acută a funcțiilor creierului, ca-

uzată de perturbarea circulației sângelui în 

rețelele vasculare arterială și venoasă ale lui.

În funcție de patogenia dereglării fl uxului 

sanguin, AVC poate fi  de tip ischemic (80-85% 

din cazuri) sau hemoragic (20-15% din cazuri). 

Accidentul vascular cerebral este o urgență me-

dicală. Pacienții cu suspiciune de AVC trebuie 

să fi e transportați fără întârziere la o instituție 

medico-sanitară specializată în urgențe neuro-

vasculare, care va efectua o evaluare expertă și 

va prescrie un tratament imediat.

Pe plan mondial, tulburările vasculare cere-

brale acute constituie astăzi a treia cauză de 

deces (după suferințele cardiace și cele neo-

plazice) și a doua cauză de handicap de lungă 

durată (pe primul loc este demența).

Estimativ, pe globul pământesc, pe motiv de 

AVC, decedează 6 persoane la fi ecare 60 de 

secunde, iar la fi ecare 2 secunde o persoană 

face un accident vascular cerebral.

În Republica Moldova, în anul 2018, conform 

datelor Biroului Național de Statistică, au 

fost înregistrate 7.735 de cazuri noi de AVC 

și au decedat 5.227 de persoane, în structura 

mortalității accidentul vascular cerebral ocu-

pând locul 3, după cardiomiopatia ischemică 

și bolile oncologice.

Profi laxia primară
Profi laxia primară presupune determinarea 

și tratamentul factorilor de risc care pot duce 

la apariția accidentului vascular cerebral. Pro-

fi laxia primară întotdeauna este o activitate 

complexă, laborioasă și de durată. Prin inter-

mediul ei se dorește controlul factorilor de 

risc vasculari și al potențialelor surse de em-

bolie cardiacă.

Societatea în întregime, guvernarea, siste-

mul medical trebuie să contribuie consec-

vent la educarea și propagarea unui mod de 

viață sănătos în rândul tuturor cetățenilor, 

mai ales al celor din grupul cu factori de risc. 

Medicul de familie are un rol de bază în de-

pistarea activă, evidența și supravegherea 

persoanelor din grupul de risc. El trebuie să 

informeze corect pacientul și persoanele din 



35
CRONICA SĂNĂTĂȚII PUBLICE   Nr. 4(57), Decembrie 2020

anturajul lui despre factorii de risc existenți 

(în special despre cei care pot fi  modifi cați) 

și despre modul în care poate fi  eliminată 

infl uența lor; să informeze direct persoana 

cu factori de risc și rudele ei despre semnele 

și simptomele de alarmă pentru AVC și des-

pre necesitatea apelării imediate la serviciul 

medical de urgență. 

Stilul de viață sănătos. Pentru prevenirea 

primară a accidentului vascular cerebral este 

nevoie să duceți un stil de viață sănătos: cel 

puțin 30 min. de sport de 3 ori pe săptămână, 

o dietă bogată în legume și fructe (așa-numita 

dietă mediteraneană).

Fumatul. În cazul unui fumător de țigări, care 

a fumat 20 sau mai multe țigări pe zi, după 5-7 

ani de abstinență riscul evenimentului vas-

cular, inclusiv al ictusului ischemic, revine la 

nivelul unui nefumător. Fumătorii trebuie să 

renunțe la consumul de nicotină. Și-au dove-

dit efi ciența remediile farmacologice (plastu-

rele nicotinic, guma de mestecat cu nicotină, 

inhibitorii selectivi de recaptare a serotoni-

nei) și cele nefarmacologice (tratamentul 

ocupațional, terapia în grup).

Hipertensiunea arterială. Un tratament 

antihipertensiv consecvent reduce riscul de 

accident vascular cerebral cu aproximativ 

40%. Chiar și unele măsuri simple, precum 

reducerea cantității de sare de bucătărie în 

alimentație în asociere cu scăderea masei 

corporale, creșterea activității fi zice și redu-

cerea (refuzul) consumului de alcool, pot 

normaliza efi cient și durabil tensiunea ar-

terială sistolică. Pacienții cu hipertensiune 

arterială (sistolică > 140 mm Hg, diastolică 

>90 mm Hg; în cazul diabeticilor: sistolică > 

130 mm Hg, diastolică >85 mm Hg) ar tre-

bui tratați prin dietă, sporturi de anduranță 

(rezistență) cu/sau medicație antihipertensi-

vă. În acest sens, cu cât mai mult scade ten-

siunea arterială sub acțiunea antihipertensi-

velor, cu atât mai mare este efectul profi lac-

tic al lor. Efectul de prevenire a accidentului 

vascular cerebral exercitat de diferite anti-

hipertensive este practic același. Unele pre-

parate antihipertensive (de exemplu, beta-

blocantele și diureticele tiazidice) pot afecta 

profi lul metabolic. Acest lucru trebuie luat în 

considerație și, dacă este necesar, monitori-

zat mai îndeaproape.

Nivelul lipidelor în sânge. Efectul profi lactic 

al reducerii nivelului de lipide în sânge a fost 

dovedit, în special în ceea ce privește morbi-

ditatea cardiovasculară.

Pacienții cu boală coronariană cardiacă sau 

cu stare după infarct miocardic cu nivelul 

LDL >2,5 g/l necesită administrare de sta-

tine. Pacienții fără boală coronariană și fără 

factori de risc sau cu un singur factor de risc 

vascular necesită administrarea unei stati-

ne când nivelul LDL este >4,1 g/l. Conform 

datelor existente, cele mai efi ciente medi-

camente sunt Simvastatina, Pravastatina și 

Atorvastatina. 

Fibrilația atrială (FA). Efectul profi lactic al 

anticoagulantelor orale a fost foarte bine de-

monstrat pentru fi brilația atrială nonreumati-

că (nonvalvulară). FA netratată comportă un 

risc anual pentru un accident vascular cere-

bral de 3-15%, în funcție de factorii de risc.

- Anticoagularea de durată cu antagoniști ai 

vitaminei K (VKA) – acest risc poate să sca-

dă cu aproximativ 60-80%, dar crește riscul 

hemoragiilor intracraniene cu aproximativ 

50%. La instituirea administrării VKA se va 

verifi ca coagulograma cel puțin o dată pe 

lună (indicele țintă – INR 2-3). 

- Noile anticoagulante orale directe – inhibi-

torul de trombină Dabigatran și inhibitorii 

factorului Xa (Rivaroxaban, Apixaban, Edo-

xaban) – demonstrează efi ciență în preve-

nirea accidentelor vasculare cerebrale în 

fi brilația atrială, cel puțin ca și antagoniștii 

vitaminei K. Spre deosebire de ei, anticoa-

gulantele au un risc foarte mic de hemo-

ragii intracraniene, care reprezintă cea mai 

de temut complicație în anticoagularea de 

lungă durată.

- Antiplachetarele nu sunt efi ciente în profi -

laxia AVC pe motiv de FA. 

Diabetul zaharat. Diabeticii trebuie tratați 

prin dietă, activități regulate de mișcare, 
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preparate antidiabetice și insulină, cu re-

glarea valorilor glicemiei. Pentru prevenirea 

AVC la pacienții cu diabet zaharat o deose-

bită importanță are tratamentul hiperten-

siunii arteriale cu inhibitori ai enzimei de 

conversie a angiotensinei sau cu sartane și 

statine.

Medicația antiplachetară. La bărbați, acidul 

acetilsalicilic nu este efi cient în profi laxia pri-
mară a accidentului vascular cerebral. La fe-

meile cu factori de risc vascular cu vârsta >45 

de ani aspirina reduce riscul evenimentului 

cerebral, dar nu și al celui cardiac. Scăderea 

riscului este destul de mică, astfel încât se va 

aprecia foarte atent raportul dintre necesitate 

și risc.

Profi laxia secundară 
Profi laxia secundară cuprinde toate măsurile 

de prevenire a unui accident vascular cerebral 

deja după ce a avut loc un accident vascular 

cerebral ischemic sau atac ischemic tranzito-

riu (AIT).

Infl uențarea factorilor de risc. Pentru profi laxia 

secundară se aplică, în primul rând, măsurile 

de reducere/stopare a impactului factorilor 

de risc modifi cabili descriși mai sus.

Profi laxia secundară medicamentoasă
Antiplachetarele. Acidul acetilsalicilic (Aspiri-

na), administrat după AIT sau AVC, reduce cu 

circa 20% riscul unui eventual AVC repetat. 

Doza zilnică variază de la 50 la 325 mg. 

Clopidogrel (Plavix, Iscover) – o substanță care 

blochează funcția trombocitelor prin bloca-

rea receptorilor ADP (receptorii purinergici 

de adenozină și fosfat de adenozină), având 

o acțiune profi lactică mai mare ca Aspirina. 

Poate fi  administrat pacienților care nu supor-

tă Aspirina și celor cu risc major de efecte ad-

verse de la ea. Doza: 75 mg/zi.

Anticoagulantele orale sunt la fel de efi ciente 

după AVC ischemic și AIT cauzate de FA ca 

și în profi laxia primară. Deoarece riscul unui 

accident vascular cerebral repetat la un pa-

cient cu fi brilație atrială și AVC în anamneză 

este de cel puțin de patru ori mai mare, redu-

cerea absolută a riscului prin administrarea 

anticoagulanților este evidentă.

Statinele. După un AVC ischemic, inhibitorii 

de HMG-COA-reductază (= statinele) dimi-

nuează riscul evenimentelor vasculare ulte-

rioare. 

Reducerea riscului de AVC ischemic are loc 

proporțional cu reducerea LDL-colesterolului 

și este independentă de nivelul colesterolu-

lui LDL inițial. Pacienții cu AVC ischemic acut, 

care deja administrează statine, necesită con-

tinuarea administrării lor, deoarece până și o 

scurtă stopare mărește riscul instalării unui 

nou accident vascular cerebral.

Prevenirea secundară invazivă
Endarterioectomia carotidiană. Stenoza caro-

tidiană simptomatică de 70% este o indicație 

pentru intervenție chirurgicală. Stenoza de 

50% și 70% necesită a fi  operată, dacă sunt 

prezenți și alți factori de risc și dacă riscurile 

intervenționale în instituția medico-sanitară 

respectivă sunt reduse. 

Procedurile intervenționiste neuroradiologice. 

Angioplastia prin stentare, în cazul stenoze-

lor simptomatice de carotidă, se va efectua 

pacienților cu risc înalt de operație prin abord 

deschis (stenoză distală îndepărtată, ocluzie 

controlaterală, stenoză radiogenă, restenoza-

re postoperatorie) sau cu stenoze inaccesibi-

le chirurgical. Pacienților mai tineri li se oferă 

această procedură ca alternativă echivalentă 

endarterioectomiei.

Alte teritorii vasculare (arterele vertebrale 

proximale, vasele intracraniene) se vor lua 

în considerație pentru intervenții neuro-

radiologice endovasculare în fiecare caz 

aparte.

În sumar, profi laxia primară și secundară a 

accidentului vascular cerebral reprezintă un 

compartiment foarte important al activității 

medicale, fi ind și una dintre cele mai efi ciente 

măsuri de sporire a calității vieții pacienților și 

membrilor familiilor acestora.
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SINDROMUL DE FRAGILITATE 
LA VÂRSTNICI ȘI DEREGLĂRILE COGNITIVE

Ana POPESCU, 
cercet. șt., asist. univ. 
în Laboratorul științifi c 
de gerontologie 

al USMF Nicolae 

Testemițanu

Schimbările care s-au produs în componența 
de vârstă a populației pe plan mondial se ma-
nifestă atât prin creșterea speranței medii de 
viață, cât și prin majorarea accentuată a numă-
rului de persoane în etate. Această categorie de 
populație reprezintă un grup de oameni cu vul-
nerabilitate crescută, cu declin fi zic asociat cu 
cel cognitiv, cu risc crescut de dizabilități majo-
re și instituționalizare, care implică costuri mari 
de tratament și reabilitare. Pe fundalul fenome-
nului de îmbătrânire a populației, în primele de-
cenii ale sec. XX a fost studiat tot mai intens un 
nou sindrom, numit fragilitatea vârstnicului. În 
scurt timp, aceasta a devenit o prioritate pentru 
serviciile publice ale unor țări din cauza nevoii 
crescânde de acordare a asistenței pe termen 
lung, având în vedere faptul că majorarea dura-
tei de viață și a ponderii populației vârstnice cu 
numeroase dizabilități determină necesitatea 
tot mai mare de spitalizare și instituționalizare 
a acestei categorii de oameni. 

În literatura medicală de specialitate, noul con-
cept – fragilitatea vârstnicului – se defi nește 

ca Starea clinică de vulnerabilitate crescută și 
abilitate scăzută în menținerea homeostazi-
ei organismului, care este corelată cu vârsta și 
este caracterizată printr-un declin al rezervelor 
funcționale ce implică insufi ciență multiplă de 
organ. Acest sindrom a fost observat de clini-
cieni în rândul persoanelor vârstnice internate, 
la care se instala treptat, în pofi da intervențiilor 
medicale și îngrijirilor acordate, un declin 
funcțional greu sau imposibil de compensat, 
urmat de creșterea mortalității și deteriorarea 
calității vieții, cu impact important asupra fa-
miliei, în cazul în care persoana în vârstă bene-
fi cia de sprijinul ei. În decurs de un an, cea mai 
mare parte a acestor persoane fragile deceda. 
De atunci au fost efectuate și dezvoltate câte-
va teste de screening și diagnostic. 

Pentru a stabili diagnosticul de fragilitate este 
nevoie ca 3 din următorii 5 factori să fi e pozi-
tivi: pierderea în greutate neintenționată (10 kg 
sau mai mult timp de 1 an), astenie generală, 
slăbiciune (măsurată prin forța de apucare cu 
ajutorul unui dinamometru), viteza încetinită a 
mersului (≤ 0,8 m/s), niveluri joase ale activității 
fi zice. În acest sindrom sunt incluși vârstnicii cu 
risc crescut de deteriorare a stării de sănătate, 
care suferă de diferite dizabilități, demență, că-
deri, care au nevoie de spitalizări repetate și de 
internarea în instituții de îngrijire. 

Odată cu apariția și progresarea declinului 
funcțional se instalează și un regres cognitiv, în 
special la atingerea stadiului de demență, când 
este sever afectată calitatea vieții pacienților și 
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a celor din jur în corelație cu alte probleme de 
ordin funcțional care, pe măsura înaintării în 
vârstă, devin tot mai evidente. O lungă perioadă 
de timp, atenția principală a specialiștilor a fost 
axată pe declinul funcțional la vârstnici, expri-
mat prin scăderea calității vieții. Tulburările cog-
nitive se manifestă prin modifi carea capacității 
de gândire și a memoriei pacientului, în sensul 
deteriorării acestora, față de un nivel anterior de 
funcționare. Ele se pot produce atât în contextul 
îmbătrânirii normale (îmbătrânirea fi ziologică), 
cât și în contextul apariției unor patologii. De-a 
lungul ultimelor decenii, progresele importan-
te din domeniul medical – atât de diagnostic, 
cât și terapeutic – au prelungit durata vieții, cu 
augmentarea (sporirea) consecutivă a ponderii 
populației vârstnice, inclusiv cu regres cognitiv.

Dereglările cognitive la vârstnici reprezintă 
o importantă problemă de sănătate publică 
din cauza incidenței înalte care afectează tot 
mai mult populația vârstnică. Acestea apar 
pe fundalul procesului de îmbătrânire și ca o 
consecință a sindromului de fragilitate, fi ind 
determinate de schimbările de vârstă. Uneori 
se pot accentua în cadrul unor patologii neu-
ropsihologice, tabloul clinic variind de la for-
me ușoare până la forme severe, cu pierderea 
capacităților de memorare, atenție, concentra-
re. De multe ori, aceste pierderi nu sunt obser-
vate nici de persoana vârstnică, nici de oamenii 
din anturaj, însă pe măsura progresării declinu-
lui fi zic și cognitiv ele devin evidente. Având în 
vedere natura multidimensională a sindromu-
lui de fragilitate, în corelație cu schimbările de 
vârstă, putem stabili tipul de fragilitate: fi zică, 
cognitivă, socială. Pacientul vârstnic cu dere-
glări cognitive este tot mai frecvent întâlnit în 
practica clinică odată cu creșterea speranței de 
viață. Deteriorarea mentală din cadrul acestui 
sindrom aduce difi cultăți de memorare, scăde-
rea vitezei de procesare a informației, alterarea 
vorbirii. O deteriorare mai rapidă se produce în 
cazul demenței senile, tip Alzheimer, accidentu-
lui vascular sau altor afecțiuni cerebrale.

Fragilitatea este una din cauzele scăderii calității 
vieții vârstnicului, care ar putea fi  prevenită sau 
uneori parțial recuperată prin măsuri profi lacti-
ce și intervenționale bine gândite. Oamenii în 
vârstă, cu boli cronice și fragili, comparativ cu 
aceeași categorie de persoane, dar nonfragile, 
au un risc sporit de instituționalizare (spitale, 

aziluri), morbiditate și mortalitate. Prin cola-
borarea tuturor specialiștilor din domeniile 
medicale implicate în patologia vârstnicului ar 
putea fi  identifi cați pacienții cu risc crescut de 
fragilitate și întreprinse măsuri de prevenire a 
sindromului. Declinul funcțional și cognitiv tre-
buie depistat precoce (cu timpul, acesta poate 
fi  accentuat de malnutriție, izolare socială și 
sedentarism). Malnutriția sau alimentația pre-
cară a vârstnicului nu asigură necesarul caloric 
și de nutrimente esențiale (vitamine, proteine, 
minerale etc.), care în mod normal l-ar menține 
într-o stare bună de funcționare și sănătate.

Pentru a împiedica apariția fragilității cogni-
tive la categoria de populație de peste 65 de 
ani, se cere a lua măsuri preventive care includ 
un stil de viață activ, efectuarea exercițiilor fi -
zice după un program regulat (inclusiv a celor 
prevăzute pentru menținerea echilibrului și 
mersului), un regim alimentar bine gândit, cu 
aport nutrițional zilnic optim și respectarea 
acestuia, renunțarea la vicii, precum fumatul 
și consumul abuziv de alcool, menținerea in-
dicelui masei corporale (IMC) în limitele 18-25 
kg/m2, controlul factorilor de risc metabolici și 
vasculari, prevenirea aterosclerozei, evitarea 
izolării sociale și familiale, ameliorarea durerii, 
controlul timpuriu al defi citului hormonal.

Fragilitatea fi zică și cea cognitivă reprezintă 
două fenotipuri de fragilitate care, asociate 
stadiului de predemență, devin ținta măsuri-
lor de prevenție secundară, exercițiile fi zice re-
gulate și nutriția fi ind printre principalele din 
ele. Activitatea fi zică poate reduce frecvența 
episoadelor de cădere și poate îmbunătăți ca-
pacitatea de echilibru și de mers. 

Medicul trebuie să tindă mereu spre apropie-
rea de vârstnic, pentru că astfel, pe lângă eva-
luarea obiectivă a patologiilor de care acesta 
suferă, va înțelege mai bine ce are de făcut 
pentru a preveni și ameliora suferințele lui. 
Evaluarea fragilității, cu o cunoaștere mai bună 
a capacităților funcționale și a mediului încon-
jurător, este absolut necesară. Din punct de 
vedere clinic, depistarea tipului de fragilitate, 
accentul punându-se pe astfel de termeni, pre-
cum comorbiditatea, dereglările cognitive și 
dizabilitatea (fragilitatea fi zică), este utilă pen-
tru prevenirea riscului de deces sau pentru pla-
nifi carea instituționalizării vârstnicilor.



39
CRONICA SĂNĂTĂȚII PUBLICE   Nr. 4(57), Decembrie 2020

EROII ÎN ALB

În lupta cu pandemia, medicii intensiviști 
poartă cea mai grea povară

De mai bine de jumătate de an, țara noastră, de rând cu întreg globul, luptă cu cea mai grea provoca-

re – noul tip de coronavirus. Pandemia a schimbat radical toate domeniile vieții, iar unii dintre cei mai 

afectați de ea sunt oamenii care zilnic luptă cu moartea pentru a salva întreaga societate. Desigur, 

este vorba, în primul rând, de medici, care, cu siguranță, pot fi  numiți Eroi! 

Într-o singură zi, aceștia s-au trezit față în față cu dușmanul, iar lucrurile au continuat să se agraveze. 

Iată mărturisirile unor Eroi în alb de la IMSP SCR Timofei Moșneaga despre munca lor începând cu 

declanșarea epidemiei de COVID-19 și până la momentul actual, când situația rămâne foarte încor-

dată, despre cum au făcut față sarcinilor și cum reușesc să țină piept acestei boli periculoase.

rapia Intensivă Chirurgie generală și toracică a 

fost prima secție reprofi lată. Șeful acesteia, Dinu 

Condrea, își amintește cum au fost primele zile 

de lucru cu pacienții infectați de coronavirus. 

Dinu CONDREA, șeful Secției TI 2 (Chirur-
gie generală și toracică): 

- Am început activitatea cu multă frică, într-o 

atmosferă foarte tensionată. Apoi persona-

lul a înțeles că avem echipamentul necesar, că 

suntem în siguranță și putem lucra fără teamă. 

Ne-am obișnuit deja să lucrăm aici. În secția 

noastră avem o capacitate de 13 paturi. Din pă-

cate, toți pacienții sunt în stare gravă, însă fa-

cem tot posibilul pentru a-i salva.

Cu timpul, majoritatea personalului medi-

cal s-a obișnuit cu munca deloc ușoară, deși 

Alexandru BOTIZATU, șeful Departamentu-
lui ATI (Anesteziologie și terapie intensivă):

 - Numărul de internări, în comparație cu luna 

martie, când a fost înregistrat primul caz de 

COVID-19 pe teritoriul țării noastre, a crescut cu 

mai mult de 100%. Când am deschis prima secție 

de COVID, aveam numai câteva paturi. Am cal-

culat atunci că vom avea în reanimare până la 

14 pacienți, însă în ultimele două-trei săptămâni 

avem mereu câte 50. Totodată, în ultima jumă-

tate de an numărul pacienților în stare gravă, 

din păcate, nu a scăzut, ci, dimpotrivă, crește. 

Dacă înainte credeam că virusul atacă oameni de 

60 de ani și mai mult, acum avem în stare extrem 

de gravă și pacienți de 40 de ani.

După ce au fost internați primii pacienți din 

republică la SCR, iar numărul acestora era în 

creștere, s-a decis reorganizarea mai multor 

secții de terapie intensivă. În așa fel, TI 2 sau Te-
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acum jumătate de an puțini credeau că vor 

asista la o pandemie globală. Sergiu Ursul, de 

exemplu, la moment este șeful Secției TI 1 sau 

Terapie intensivă generală. Doctorul s-a alătu-

rat de curând echipei din secțiile COVID. 

Sergiu URSUL, șeful Secției TI 1 (Generală):

- Deși inițial ne-a fost frică să lucrăm cu bol-

navii infectați cu noul coronavirus, mai târziu 

am înțeles că suntem datori să acordăm aju-

tor întregii țări, de aceea am fost de acord să 

activez aici. În secția mea, la moment, sunt 12 

pacienți, toți în stare foarte gravă. Este difi cil să 

porți echipamentul de protecție ore în șir. Obo-

sesc (nu doar eu), dar mă încurajează faptul că 

lucrez cu o echipă de profesioniști – ne ajutăm 

reciproc și așa facem față tuturor problemelor.

Medicul Artiom Zarișneac, șef interimar al 

Secției TI 4 (Transplant, neuro-hepatobilio 

chirurgie), spune că intuia că va lucra cu 

pacienții infectați de COVID. 

Artiom ZARIȘNEAC, șef interimar al Secției TI 
4 (Transplant, neuro-hepatobilio chirurgie):

- Până la COVID, am lucrat la spitalul din orașul 

Bălți. Am dorit să activez la IMSP SCR Timofei 

Moșneaga pentru a crește profesional și la an-

gajare mi s-a spus că voi lucra în una din Terapi-

ile Intensive COVID.

Pentru a nu-și supune riscului familiile, mulți 

dintre medici s-au autoizolat de cei apropiați.

- Am fost izolat de familia mea timp de 5 luni. A 

fost o perioadă difi cilă. Când 5 luni la rând nu 

vezi cum îți cresc copiii, este foarte greu din punct 

de vedere moral, adaugă Artiom Zarișneac.

- Atunci când am decis să trăiesc aparte de fa-

milie, copilul meu avea 7 luni și eu nu l-am văzut 

de două luni, intervine Dinu Condrea. 

Un alt aspect difi cil în munca din secțiile TI 

COVID este conlucrarea psiho-emoțională cu 

pacienții, spun doctorii. 

Daniel MÎNDRILA, șeful Secției TI 3 (Inter-
mediară):

- Pacienții sunt foarte vulnerabili, afectați și pe 

fond de encefalopatie. În această situație, trebuie 

să avem grijă nu doar de starea lor de sănătate, 

de hemodinamică, ci și de starea lor psihologică. 

Să îi încurajăm și să le spunem că totul va fi  bine.

Doctorul Artiom Zarișneac:

- Cel mai difi cil este să vezi disperarea pacienților, 

cum lasă mâinile în jos și nu mai cooperează. Este 

greu, este foarte greu atunci când pierzi pacientul 

după ce ai luptat pentru viața lui o lună de zile... 

Dar ne susțin familia, colegii. Noi ne susținem 

unul pe altul. Suntem psihologi și pentru pacienți, 

și pentru colegi, însă nu și pentru noi înșine. 
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Dar chiar și atunci când sunt tratați de 

COVID-19, unii pacienți au nevoie de o reabi-

litare intensivă. 

Vlad MAEVSCHI, șeful Secției TI 5 (Reani-
mare post-COVID): 

- La un moment dat a apărut necesitatea de 

a crea o Secție post-COVID, în care se tratează 

pacienții testați negativ, dar care mai necesită 

terapie intensivă, fi ind în stare foarte gravă și 

cu multiple insufi ciențe: respiratorie pe fond 

de patologii asociate, cardiovasculare, diabet 

zaharat, hipertensiune, boli cronice, renale etc. 

După ce s-au vindecat, ei sunt transferați într-o 

secție obișnuită. Diferența dintre lucrul în Secția 

COVID și în Secția post-COVID nu este prea 

mare. Și acolo, și dincolo contingentul de pacienți 

este foarte grav. Atâta doar că în Secția post-

COVID este mai ușor din punctul de vedere al 

echipării. Suntem și aici echipați corespunzător, 

dar pentru că pacienții se consideră necontagioși, 

nu mai purtăm combinezoane de protecție.

Munca titanică pe care o efectuează perso-

nalul medical din Secțiile COVID este sub 

conducerea șefului Clinicii ATI din cadrul 

IMSP SCR Timofei Moșneaga, prof. Dr. Vic-
tor Cojocaru, care împărtășește din vasta sa 

experiență celor tineri. Pentru a învinge acest 

dușman – COVID-19, consideră domnul pro-

fesor, întreaga societate trebuie să-și uneas-

că eforturile, nu doar medicii. Totodată, prof. 

Victor Cojocaru acordă o mare importanță 

lucrului în echipă.

Prof. Dr. Victor COJOCARU, șeful Clinicii ATI: 
- COVID-19 este un fenomen care trebuie pus pe 

spatele întregii țări. Indiferent de poziția pe care o 

ocupi în societate și indiferent de funcție, trebuie 

să aduci aportul tău pozitiv la micșorarea efec-

telor acestei năpaste. Oamenii de bună credință 

așa au și făcut, ne-au ajutat care și cum a putut. 

Unii ne-au adus alimente, alții au donat dezin-

fectante, alții – costume de protecție etc. Noi, 

medicii, participăm la această luptă crâncenă cu 

toate cunoștințele acumulate, ne riscăm zi de zi 

viața, dar muncim cum știm mai bine pentru a 

salva viața și sănătatea oamenilor.

În spitalul nostru există o conlucrare calmă. Îm-

preună, am depășit repede panica și frica. Am 

început a lucra calm, acordând ajutorul necesar 

societății. Dar vreau să menționez că noi, me-

dici intensiviști, nu avem destinația de a lupta 

numai cu COVID-19. Datoria noastră este să 

muncim și pentru terapia intensivă a patologi-

ilor chirurgicale și terapeutice. 

Avem o echipă unită și toți sunt implicați la ma-

ximum în activitate: și medicii, și rezidenții, și 

asistentele medicale, și infi rmierele.

Întru ajutorul Terapiilor Intensive și al întregii 

țări, în incinta spitalului au fost reorganiza-

te alte 5 secții terapeutice și chirurgicale, în 

care, la fel, sunt internați pacienții infectați cu 

COVID-19. Acestea și-au început activitatea la 

3 septembrie curent și s-au încadrat rapid în 

ritmul difi cil de lucru. 

Vă mulțumim, dragi Eroi, pentru curajul, 
devotamentul și dăruirea de care dați 

dovadă zilnic!

Interviu realizat de Marina ZIBLIUC,
purtător de cuvânt 

la SCR Timofei Moșneaga 
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Omagieri

Constantin POIATĂ
  la 80 de ani

     

Domnul Constantin Poiată s-a născut la 11 au-

gust 1940 în or. Edineț într-o familie de agri-

cultori. După absolvirea școlii medii din locali-

tate, în toamna anului 1957 a fost înmatriculat 

la Școala de Medicină din or. Bălti, de unde 

a plecat la Centrul de Igienă și Epidemiolo-

gie din Edineț, instituție în care și-a consolidat 

cunoștințele și abilitățile practice. Între anii 

1964 și 1970, după satisfacerea serviciului mi-

litar, și-a făcut studiile la Institutul de Stat de 

Medicină din Chișinău. Înarmat cu experiență 

practică profesională și cunoștințe trainice, că-

lăuzit de jurământul lui Hipocrate, în anul 1970 

dl Constantin Poiată și-a început activitatea 

în calitate  de medic sanitar pe igiena comu-

nală la Centrul de Igienă și Epidemiologie din 

Dondușeni. În scurt timp, mai exact în anul 1971, 

a fost numit șef al Secției sanitaro-igienice, 

iar în 1973 – medic-șef și medic-șef sanitar de 

stat al raionului Dondușeni, funcții în care s-a 

manifestat cu brio până în luna iunie 2010. 

Cu anii, după mai multe reforme ale ser-

viciului sanitar-epidemiologic, denumirea 

instituției s-a schimbat, nu însă și crezul dom-

nului Constantin Poiată, care i-a rămas fi del 

timp de 45 de ani, făcând față provocărilor.

Colegii de serviciu au apreciat întotdeauna 

onestitatea și responsabilitatea Domniei sale. 

Pentru activitate rodnică și prodigioasă, de 

nenumărate ori a fost menționat cu diplome 

de laudă, foi de mulțumire și premii din par-

tea Ministerului Sănătății, autorităților locale, 

conducerii raionului.

În această zi aniversară, alături de dl Con-

stantin Poiată sunt șotia Lidia, medic igienist, 

rudele, prietenii, dar cea mai mare bucurie și 

cea mai scumpă avere pentru omagiat sunt 

fi ii Vitalie și Sergiu, nurorile Olesea și Elena, 

nepoții Victor, Adrian, Oana-Alexandra, Eveli-

na, Răzvan și strănepotul Milan.

Domnule Constantin POIATĂ,

Cu prilejul frumoasei aniversări, Vă aducem sincere urări de bine, de sănătate și de voie 

bună! Să aveți cât mai multe bucurii și împliniri fericite, iar în preajmă să Vă fi e întotdeau-

na oamenii dragi sufl etului, prietenii adevărați și devotați!

La mulți ani!

Colectivul Subdiviziunii Dondușeni 
a CSP Edineț a ANSP
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- Este bine cunoscut că ambrozia, o plantă larg 

răspândită pe teritoriul țării noastre, provoa-

că alergii, inclusiv severe. Persoanele afecta-

te apelează la medici, dar tratamentul lor nu 

este atât de simplu. Cunoaștem, totodată, că 

mulți dintre factorii responsabili de nimicirea 

ambroziei nu-și onorează obligațiile. Aș vrea 

să știu ce măsuri se iau pentru a-i sili să înde-

plinească cerințele stabilite de instanțele supe-

rioare ale statului?

       

Mircea Bolboceanu, Orhei

Iurie PÎNZARU, dr. șt. med., conf. univ., 
șeful Direcției Protecția Sănătății Publice a 
ANSP, redactor-șef:

- Fără doar și poate, combaterea ambroziei 

este un subiect actual și larg mediatizat, frec-

vent fi ind și subiectul dezbaterilor la nivelul 

conducerii de stat, rezultate cu adoptarea 

unor acte normative de reglementare în do-

meniu, precum:

1) Hotărârea Guvernului nr. 967/2018 pentru 

aprobarea Regulamentului privind combate-

rea și prevenirea răspândirii buruienii ambrozia 

(Ambrosia artemisiifolia) și a Planului de acțiuni 

privind combaterea și prevenirea răspândirii 

buruienii ambrozia (Ambrosia artemisiifolia) 

pentru anii 2019-2024 (identifi carea terenu-

rilor afectate, eliminarea plantei, informarea 

populației despre efectele polenului ambroziei 

asupra sănătății etc.), 

2) Ordinul MSMPS nr. 850 din 16.07.2019 Cu 

privire la implementarea Hotărârii Guvernului 

nr. 967/2018. Ordinul îl găsiți pe pagina web 

a ANSP.

Conform alin. (3), art. 117 din Codul contra-

vențional al RM, persoanelor fi zice și juri-
dice care nu-și îndeplinesc obligaţia de a 
combate și preveni răspândirea buruie-
nilor pe terenuri (cu excepția terenurilor 
cu destinație agricolă) se sancţionează cu 

amendă de la 12 la 30 de unităţi convenţio-

nale aplicată persoanei fi zice, cu amendă de 

la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată 

persoanei juridice.

Unitatea convenţională constituie 50 de lei.

Au dreptul să constate contravenţii, să încheie 

procese-verbale și să aplice sancţiuni persoa-

nele abilitate cu funcţii de control din cadrul In-

spectoratului pentru Protecţia Mediului, în te-

meiul art. 405 din Codul contravențional al RM.

Dacă ați depistat terenuri pe care nu au fost 

aplicate măsurile de stârpire a ambroziei și 

doriți să anunțați despre situaţiile în care gesti-

onarii terenurilor nu-și onorează obligaţiunile 

de combatere a ambroziei, despre amplasarea 

locului îmburuienat, cu atașarea, în funcție de 

caz, a pozelor, puteți apela la primăriile, direc-

ţiile raionale pentru agricultură și alimentaţie, 

Inspectoratul pentru Protecţia Mediului, Agen-

ţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului, Ministerul Afacerilor Interne și Agen-

ţia Naţională pentru Sănătate Publică, precum 

și la subdiviziunile lor teritoriale. 
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