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Colectivul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică aduce sincere felicitări colegului său, dl Alexandru LUNGU, medic microbiolog, șeful Depozitului Național de Vaccinuri, cu ocazia acordării înaltei distincții de stat –
Ordinul Republicii.

În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite față de stat, pentru
contribuția substanțială la afirmarea intereselor și promovarea imaginii Republicii Moldova în lume, pentru succese profesionale remarcabile,
inițiativă civică și participare activă la avansarea reformelor, cu prilejul aniversării a 30-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova, conform Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 188-IX din 15.10.2021
Privind conferirea Ordinului Republicii, alături de alte persoane remarcabile
din țară, a fost decorat și colegul nostru, domnul Alexandru LUNGU.
Mulțumim domnului Alexandru LUNGU pentru devotament și muncă
asiduă pe tărâmul sănătății publice și îi urăm multă sănătate, perseverență și realizări noi.

CRONICA SĂNĂTĂȚII PUBLICE Nr. 4(61), Decembrie 2021

Fondată în Februarie 2009

Nr. 4 (61), Decembrie 2021

R e v i s t a S e r v i c i u l u i d e S u p rave g h e re d e S t at a S ă n ăt ăţ i i Pu b l i ce

COLEGIUL DE REDACŢIE
Redactor-șef

Iurie PÎNZARU

Redactor-șef adjunct

Vasile GUȘTIUC

Redactor-șef adjunct

Natalia SILITRARI

Secretar de redacție

Ion NISTOR

Stilizator

Viorica CHIRILOV

Membri:

Ion ȘALARU, Natalia CATERINCIUC, Olga BURDUNIUC,
Andrei CIBURCIU, Rodica GRAMMA, Alexei CEBAN

CONSILIUL DE REDACŢIE
Serghei CEBANU
Natalia GAIBU
Valentina VOROJBIT

Daniela DEMIȘCAN
Elena TUDOR
Raisa SCURTU

Angela PARASCHIV
Ovidiu TAFUNI
Svetlana BRUMA

Revista este destinată specialiștilor din domeniul sănătăţii publice, medicinei de familie și spitalicești, pedagogilor, autorităţilor publice locale, agenţilor economici, precum și populaţiei. Ea informează cititorii despre
starea sănătăţii publice și promovează principiile modului de viaţă sănătos.
Издание предназначено специалистам в области общественного здоровья, семейной и клинической
медицины, учителям общеобразовательных школ, местной публичной администрации, экономическим
агентам и населению. Оно информирует читателей о состоянии общественного здоровья и пропагандирует
принципы здорового образа жизни.
Newsletter is intended for specilaists working in the ﬁeld of public health, family and clinical medicine, local public authority, business, teachers of comprehensive schools as well as for ordinary people. It provides
information on public health situation and promotes the healthy way of life.

F O N D AT O R
Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică

Apare bimestrial
Adresa noastră:
RM, Chișinău,
str. Gh. Asachi, 67-a
tel.: 022 574 502, 069455553
e-mail: iurie.pinzaru@ansp.gov.md

2 AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

CUPRINS
Aprecieri .........................................................................................................................................................3
Afecțiunile urechii: măsuri de profilaxie .............................................................................................6
Ce trebuie să cunoaștem despre herpes .............................................................................................8
Îndulcitorii alimentari: tipuri, compoziție, daune și beneficii ....................................................11
Calitatea apei din fântânile raionului Edineț vs sănătatea populației ....................................14
Importanța zincului pentru sănătatea omului ................................................................................17
Experiența Direcției CSP Căușeni în prevenirea și controlul COVID-19 .................................19
Radonul: caracteristici și măsuri de protecție .................................................................................22
Calitatea apei din fântânile raionului Nisporeni vs sănătatea populației .............................25
Aspecte igienice ale IQ-ului la copii ...........................................................................................27
Orașele sănătoase – o perspectivă pentru Republica Moldova ...............................................30
Probleme actuale în dezvoltarea municipiului Chișinău ............................................................32
Secția Managementul și metodologia controlului instituțiilor
medico-sanitare a DCSS a ANSP ..........................................................................................................34
Investigațiile microbiologice și importanța lor
în diagnosticul maladiilor infecțioase ................................................................................................37
Revederi plăcute și emoționante..........................................................................................................40
Importanța dezinfecției în prevenirea IAAM ...................................................................................42

CRONICA SĂNĂTĂȚII PUBLICE Nr. 4(61), Decembrie 2021

APRECIERI
Sănătatea publică este prioritară tuturor
problemelor existente în societate
Ludmila CALIN,
medic de familie
în IMSP
Centrul de Sănătate
din Rezina

Revista Cronica Sănătății Publice este pentru
lucrătorii medicali și pacienții din diferite grupuri de vârstă o sursă de informare foarte utilă
și relevantă privind sănătatea publică.
Materialele publicate în revistă conțin informații de ultima oră, editate de experți și specialiști din diverse domenii ale medicinei și
servesc drept platformă de instruire în practica medicului de familie. Limbajul în care sunt
expuse articolele este accesibil, de aceea atrage interesul cititorilor.
Colegiul de redacție acordă o atenție deosebită:
- promovării sănătății publice și combaterii
deprinderilor dăunătoare,

- sănătății și factorilor de risc,
- sfaturilor pentru populație,
- maladiilor infecțioase și netransmisibile,
- profilaxiei primare și celei secundare a maladiilor.
Evitarea consumului de alcool, abandonul fumatului, alimentația sănătoasă, includerea în
meniu a unor alimente valoroase nutrițional,
apele de suprafață și importanța lor, miturile
despre vaccinare sunt doar câteva dintre subiectele abordate de specialiștii în domeniu.
Revista revine ori de câte ori este nevoie la
pandemia prin COVID-19, la analiza descriptivă a situației epidemiologice în Republica Moldova și la măsurile de profilaxie, la
importanța igienei personalului medical pentru prevenirea și controlul infecțiilor, la activitatea și mărturisirile Eroilor în alb, antrenați în
lupta cu acest dușman perfid – coronavirusul.
Trebuie să repet: revista este o sursă sigură de
școlarizare continuă a medicului de familie și de
promovare a sănătății în rândurile populației.
Stimați colegi, vă mulțumim pentru informațiile
oferite și vă dorim succese noi în activitate!
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O revistă de larg interes atât pentru medici,
cât și pentru simplii cititori
abnegație și devotament la pregătirea și editarea revistei.
M
Marina
CARAGAȘ,
rredactor-șef adjunct
la revista
Тайны долголетия
Т

Revista Cronica Sănătății Publice, fondată de
Agenția Națională pentru Sănătate Publică a MSMPS al RM, după profilul său, se raportează mai mult la publicațiile științificopractice destinate persoanelor din sfera medicală – medicilor practicieni, colaboratorilor
instituțiilor medicale, studenților instituțiilor
de învățământ superior, dar, în același timp,
ea prezintă un viu interes și pentru cercul
larg de cititori.
Misiunea revistei constă în informarea cititorilor despre realizările științei medicale autohtone și
internaționale, reflectarea recomandărilor clinice actuale, înființarea unei
platforme viabile pentru dezbateri
științifice și schimb de experiență,
publicarea rezultatelor cercetărilor
actuale (și nu numai!) în domeniul
medicinei clinice și fundamentale.
Autorii articolelor sunt lucrători
medicali, antrenați în diverse domenii ale medicinei, iar colegiul de
redacție se prezintă ca un colectiv
de profesioniști care muncesc cu

În paginile revistei Cronica Sănătății Publice
sunt reflectate probleme actuale ce țin de
terapie, chirurgie, obstetrică și ginecologie,
ftiziopneumologie, neurologie și psihiatrie,
ortopedie și traumatologie, igiena socială,
sănătatea publică și altele. În același timp,
revista publică materiale despre metodele
avansate de diagnostic și tratament, despre
utilajele medicale contemporane, ajutând
medicilor practicieni să afle despre explorările de ultimă oră din domeniul medicinei.
Revista mai informează și despre organizarea diferitor foruri de specialitate (congrese,
conferințe, ateliere de lucru etc.), în cadrul
cărora sunt dezbătute cele mai stringente
probleme din domeniul sănătății publice.
În final, aș vrea să urez tuturor colaboratorilor revistei noi realizări și multă sănătate!
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Sănătatea este darul divin căruia
nu trebuie să-i furăm strălucirea

Silvia GADIBADI,
profesoară de limba
și literatura română,
grad didactic II,
la Liceul Miron Costin
din Florești

Sănătatea este un dar divin. Ea este generatoare de energie, idei, capacități, iar datoria
noastră este să nu-i furăm strălucirea.
Samuel Johnson menționa: A păstra sănătatea este o datorie morală și religioasă, sănătatea este baza tuturor virtuților sociale și ele nu
mai pot fi utile atunci când nu suntem bine.
Informații, sfaturi utile și accesibile privind
menținerea și fortificarea sănătății sunt aduse
și în paginile revistei Cronica Sănătății Publice. Apreciez în mod deosebit revista pentru
faptul că practică o abordare educațională a
subiectelor, astfel încât fiecare cititor să poată dobândi informațiile necesare despre atitudinile și obișnuințele care ne-ar permite să
înăsprim controlul asupra propriei sănătăți și a
mediului.
Revista inserează articole scrise de medici
competenți, responsabili, într-un limbaj accesibil, pe înțelesul tuturor categoriilor de cititori. Este o sursă importantă de informare a
populației referitor la stilul de viață sănătos,
prevenirea maladiilor, alimentația corectă,
impactul negativ al consumului de alcool, tutun, droguri, comportamentul sexual, folosirea medicamentelor ș.a.

Citesc cu mult interes materialele în care medicii ne vorbesc despre tratamente și ne explică cum să evităm apariția bolilor, cum să
păstrăm sănătatea și care alimente ajută la
menținerea ei.
Deoarece traversăm o perioadă dificilă a
vieții care s-a amprentat pe tabla istoriei prin
mortalitate înaltă, restricții, măști, educație
la distanță, accentul este pus pe informații
și sfaturi referitoare la măsurile de prevenire și protecție contra coronavirusului, la
importanța și necesitatea populației de a se
vaccina împotriva maladiei COVID-19.
Revista conține informații variate: proverbe,
afirmații, diferite rețete pentru o figură suplă,
rețete pentru îngrijirea pielii, a părului ș.a. Un
merit deosebit este faptul că revista poate fi
accesată în variantă electronică.
Apreciez munca membrilor Colegiului de
redacție al revistei și completez:
Mulțumesc, Doctore!
Sunteți din tagma oamenilor hărăziți să
aline și să vindece sufletele împovărate de
necazul durerii. Sunteți cei care vă încadrați
în formula: Muncă + Dăruire + Bunătate.
Sunteți locuitori ai unui arhipelag celest
aflat la confluența Responsabilității cu Dăruirea. Spațiul unde activați l-ați marcat
prin pledoarie pentru un stil de viață sănătos.
Să ne trăiți, mulțumim pentru responsabilitatea și bunătatea pe care le purtați în suflet!
Consider că revista merită a fi susținută financiar pentru a-i fi asigurată publicarea
periodică.
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AFECŢIUNILE URECHII:

MĂSURI DE PROFILAXIE

I
Iurie
NOROC,
m
medic rezident
îîn anul II, specialist
o
otolaringolog
lla IMSP SCR
T
Timofei Moșneaga

De afecțiuni ale urechii pot suferi atât copiii,
cât și adulții, de aceea trebuie să cunoaștem
care sunt ele, ce anume duce la afecțiunea
organului auditiv, cum se manifestă aceasta,
dar și care sunt măsurile de profilaxie. Patologia urechii se împarte în trei grupe: patologia urechii externe, patologia urechii medii
și patologia urechii interne. Mai des, oamenii se confruntă cu patologia urechii externe, întrucât această zonă intră mai frecvent
în contact cu mediul înconjurător, cu aerul
și cu factorii de risc care ar putea provoca
afecțiunile ei.
Cea mai frecventă afecțiune a urechii este
otita. Otita externă înseamnă inflamația pavilionului și a conductului auditiv extern. Una
dintre cauzele otitei externe, poate cea mai întâlnită, este utilizarea bețișoarelor auriculare
pentru igiena urechii și a altor obiecte ascuțite
nepotrivite pentru curățarea conductului auditiv extern. Acest fapt duce la traumatismul

mecanic al conductului auditiv extern, care se
soldează cu inflamația și infecția lui.
O altă patologie a urechii externe este pericondrita. Aceasta reprezintă inflamația pericondrului sau, cum i se mai spune în popor, a regiunii cartilaginoase a urechii, factor declanșator
al bolii fiind cel infecțios. De exemplu, atunci
când cerceii, piercingurile sunt fixate fără respectarea regulilor de asepsie se poate produce
o inflamație, iar ulterior – un proces infecțios
soldat cu declanșarea unui abces sau a colecției
purulente a pericondrului.
În categoria afecțiunilor urechii externe putem înscrie atât infecțiile virale, cât și cele
bacteriene, cum ar fi herpesul, care apare în
această regiune datorită localizării nervului
trigemen și celui facial și se manifestă prin nevralgie și semne locale.
În cazul afecțiunilor urechii externe, una
dintre principalele măsuri de profilaxie este
renunțarea la bețișoarele auriculare sau la
alte obiecte nerecomandate pentru igiena
urechii, inclusiv ascuțite.
Cerumenul (ceara din ureche) este un produs
fiziologic al organismului și are drept scop
anihilarea bacteriilor din conductul auditiv
extern. Atunci când utilizăm bețișoarele de
urechi, distrugem primul strat de piele din
conductul auditiv extern ce reprezintă prima
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poartă de protecție, urechea rămânând practic sterilă. În consecință, dacă nimerește apă
în ureche, după utilizarea bețișoarelor auriculare există un risc sporit de dezvoltare a otitei
externe. Pentru o igienă corectă trebuie utilizate spray-urile care au în componența lor
uleiuri speciale, menite să înmoaie dopul de
ceară până la dizolvarea lui completă sau să
inhibe sintetizarea cerumenului.
O altă afecțiune este furunculul conductului
auditiv extern care reprezintă infecția foliculului de păr de la nivelul urechii externe. În
acest caz, important este să evitați tratamentul la domiciliu sau înlăturarea furunculului
de sine stătător. Cel mai indicat lucru este să
vă adresați medicului specialist.
Totodată, aș vrea să subliniez că în condițiile
meteo nefavorabile, cu vânt puternic, nu trebuie să obturați canalul auditiv extern cu un
dop de vată precum procedează mulți dintre dumneavoastră (nu este valabil și în cazul
unei căciuli), întrucât și aceasta poate duce la
afecțiunea urechii externe, cauzată de periclitarea mecanismului de drenaj și a funcționării
corecte a glandelor sebacee. În final, vă veți
alege cu o secreție seroasă și cu inflamația ulterioară a canalului auditiv extern.
Cât privește afecțiunile de bază ale urechii
medii, acestea sunt multiple și important de
menționat este faptul că ea comunică cu cavitatea nazală prin tuba auditivă sau Trompa
lui Eustachio. Printre cele mai des întâlnite
patologii se numără tubo-otita și otita medie. Pentru a evita apariția acestora, trebuie
să avem o respirație nazală liberă. În același
timp, pacienții diagnosticați cu sinuzită, ca urmare a dereglării respirației nazale, prezenței
factorului obstruant al tubei auditive, cât și
prezenței rinoreei posterioare, pot dezvolta

otită medie. În cazul otitei medii, în calitate de
tratament sunt utilizate picăturile auriculare
ce au în compoziție antibiotice și corticosteroizi. Îndemnăm populația să nu administreze
tratament de sine stătător cu metode naturiste, ci să se adreseze medicului ORL.
În ceea ce ține de urechea internă, aceasta este
compusă din partea vestibulară și cea cohleară. Partea vestibulară ține de echilibrul static, dinamic și orientarea în spațiu, iar partea
cohleară – de senzația de percepție a auzului.
În cazul afecțiunilor urechii interne, majoritatea
oamenilor își pot pierde auzul după o criză hipertensivă (aceasta poate cauza o hipoacuzie
neurosenzorială brusc instalată). În urma crizei
hipertensive, pe fundalul persistenței unor probleme neurologice, la fel, se poate ajunge la o hipoacuzie neurosenzorială. Iată de ce specialiștii
recomandă evitarea stresului și a factorului
emoțional care pot provoca o criză hipertensivă și, ca urmare, pierderea auzului. Utilizarea
antibioticoterapiei fără consultul medicului
specialist, precum și a preparatelor din grupul
aminoglicozidelor (Gentamicină, Tobramicină
etc.) poate dezvolta hipoacuzie neurosenzorială de formă severă din cauza ototoxicității lor.
Mă refer la unele formațiuni de volum, cum ar fi
neurinomul acustic sau schwanomul vestibular.
O altă patologie a urechii interne este labirintita. În acest caz, pacienții acuză dereglări de
echilibru și pierdere de auz. Labirintita poate fi
cauzată de virusuri și bacterii.
Cel mai important detaliu de care trebuie să
țină cont societatea este adresarea timpurie la doctor. Un alt moment important ține
de procurarea și utilizarea antibioticelor fără
prescripție medicală. Rețineți: doar un specialist vă poate prescrie un tratament eficient
și sigur pentru sănătate, nu recurgeți la tratament de sine stătător.
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CE TREBUIE SĂ CUNOAȘTEM

DESPRE HERPES

A
Aliona
MIRON,
ccercet. șt. în medicină,
L
Laboratorul științific
H
Hepatite virale și
iinfecții hemotransmissibile al ANSP

Infecţia herpetică este o boală provocată de
virusurile Herpes simplex, care fac parte din
familia Herpesviridae și care includ 2 tipuri
de virusuri: Herpes simplex 1 (HSV 1) şi Herpes
simplex 2 (HSV 2) cu un spectru extins de manifestări clinice: herpesul mucoaselor
şi al pielii, afectări oftalmice, urogenitale şi ale sistemului nervos central,
herpes neonatal și forme generalizate,
în funcție de statutul imun al gazdei,
vârstă etc.
Aspecte epidemiologice
Conform estimărilor OMS, mortalitatea cauzată de infecţia herpetică în
lume se situează pe locul doi (15,8%)
în grupul infecţiilor virale, cedând doar
gripei (35,8%). Existenţa unui procent
mare de forme clinice asimptomatice cu eliminarea virusului contribuie
la extinderea endemică a infecţiei cu

HSV. Există două variante antigenice ale HSV:
HSV tip 1, asociat cu infecţia orală, şi HSV tip
2, asociat cu infecţia genitală, însă pot exista
şi infecţii mixte. Infecţia cu HSV tip 1 se produce, de obicei, în copilărie şi evoluează asimptomatic sau subclinic (în 90% din cazuri). Infecţia cu HSV tip 2 se înregistrează mai ales la
adolescenţi, odată cu debutul activității sexuale. În ultimii 25 de ani a crescut incidenţa
herpesului neonatal.
Drept sursă de infecție servesc pacientul cu
infecție herpetică manifestă (primoinfecție
herpetică sau recurență herpetică) și purtătorul de virusuri herpetice. Contagiozitatea
pacientului cu primoinfecție herpetică du-
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rează 11-18 zile, la gravide – 14-21 de zile, la
persoanele cu recurență herpetică – 2-4 zile,
la pacienţii cu forme severe şi la persoanele
imunosupresive – mai mult.
Transmiterea infecției are loc pe cale aerogenă, prin contact direct şi pe cale transplacentară, transfuzională, prin transplantare sau
pe cale genitală, orogenitală. Este posibilă şi
infectarea prin autoinoculare, prin obiectele
de uz comun contaminate (mai rar, pentru că
HSV este puţin rezistent în mediu). Infecția
herpetică poate fi transmisă și în cadrul procedurilor prestate în instituțiile medicale, în
acest caz fiind calificată ca o infecţie nozocomială legată de actul medical.

Imunitatea la HSV
Infecția herpetică produce o imunitate umorală, nesterilă, care nu elimină virusul din organism, el persistând în ganglionii trigeminali
sau în ganglionii sensitivi paravertebrali toată
viața. Răspunsul imun umoral constă în apariţia anticorpilor specifici IgM (după a 7-a zi a
bolii) şi IgG (după a 5-a zi a bolii), care vor proteja organismul de noi infectări cu același virus, dar nu vor putea lichida latenţa virală deja
existentă şi nu vor putea preveni reactivările
virale. Răspunsul imun celular reprezintă baza
imunității antiherpetice şi constă în distrugerea celulelor infectate.
Factori declanșatori
Principala cauză a apariției herpesului bucal
este slăbirea sistemului imunitar (expunere
prelungită la soare, radiații ultraviolete, temperaturi scăzute, răceală și gripă, febră, stres,

dereglări hormonale, sarcină, intervenții chirurgicale, consum excesiv de alcool, extracții
dentare, proceduri cosmetologice).
Herpesul bucal este o boală infecțioasă cauzată de virusul Herpes simplex tip 1. Prima
contaminare are loc în copilărie și, de obicei,
nu generează niciun simptom. Infecția se
transmite prin contact direct cu saliva ori cu
leziunile de pe buzele unei persoane bolnave și determină, cel mai des, apariția la nivelul
buzelor a unei senzații de usturime, arsuri și
prurit, care, în câteva ore, se transformă într-o
veziculă cu bază eritematoasă, cu un conținut
lichid inițial transparent, apoi tulbure. Veziculele sunt grupate în buchete, se sparg rapid, formând cruste, şi sunt
însoţite de durere locală şi
adenopatie regională. Erupţia herpetică pe mucoase
evoluează similar, veziculele se sparg rapid şi lasă o
ulceraţie, însă fără formarea
crustelor. Se pot extinde la
mucoasele cavității bucale,
limbă, gingii și faringe, în
jurul gurii, către nări (localizare nazolabială). Pe lângă
febră (38-39oC) și usturimi,
pot apărea dureri la înghițit.
De regulă, simptomele nu persistă mai mult
de două săptămâni.
Herpesul genital reprezintă o boală
infecțioasă produsă de virusul Herpes simplex
tip 2, care se poate transmite prin contact sexual cu o persoană infectată sau la naștere, de
la mama infectata la nou-născut. De multe ori,
persoanele infectate nu prezintă niciun simptom caracteristic, iar o primă infecție durează
între 2 și 4 săptămâni, timp în care persoana
infectată este foarte contagioasă. Erupția veziculară este însoțită de febră și apare în zona
organelor genitale și a rectului, dând naștere
la ulcerații dureroase.
Varicela este o boală infecțioasă care apare,
în general, în copilărie, mai ales în perioada
iarnă-primăvară. Se transmite prin aer, prin
contactul cu persoane infectate. Perioada
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de incubație este de 10-21 de zile, după care
apare o erupție veziculară caracteristică. Tra-

tamentul este doar simptomatic. Pentru a împiedica răspândirea virusului, persoana infectată va fi izolată. Există anumite vaccinuri antivirale care nu împiedică apariția bolii, ci doar
determină o formă mai ușoară a acesteia.
Atunci când organismul este slăbit, virusul se
multiplică și migrează pe traiectul nervului
în care a fost cantonat, determinând simptomatologia caracteristică tabloului de Herpes
Zoster, cu apariția unei erupții veziculoase,
de obicei, unilaterală, precedată și însoțită
de durere intensă, cu inflamarea ganglionilor
din vecinătate. Durerea este greu de suportat
și se resimte ca o arsură sau ca o înțepătură
pe traiectul pe care va apărea erupția. Durerea poate persista săptămâni și chiar luni,
mai ales la vârstnici, cărora le poate provoca
tulburări psihice. Poate afecta toracele, gâtul,
regiunea lombo-sacrală, dar cele mai neplăcute manifestări sunt, de obicei, pe regiunea
facială și cea oftalmică. Evoluția Herpesului
Zoster durează între 2 si 4 săptămâni, până la vindecarea leziunilor cutanate. Îngrijirea leziunilor
este importantă pentru evitarea
complicațiilor locale, iar tratamentul sistemic va fi antiviral, antiinflamator, antialgic și, în caz de
suprainfecție, antibiotic.
Principalele complicaţii ale infecţiei cu HSV tip 1 şi tip 2 sunt encefalita sau keratita herpetică (apar
la persoanele imunocompromise);

herpesul neonatal (apare prin transmiterea în
timpul naşterii de la mama cu herpes genital și
poate avea consecinţe neurologice
severe, cauzând chiar decesul nounăscutului); extinderea virusului în
alte organe, precum plămânii, sistemul digestiv etc.
Diagnosticul de laborator constă
în decelarea virusului herpetic, antigenelor sau ADN-lui viral în sânge
şi în conţinutul veziculelor prin metode virusologice clasice (în culturi
celulare), imunofluorescente cu
anticorpi monoclonali şi PCR; detectarea anticorpilor IgM şi IgG antiHSV tip 1
şi tip 2 în serul sanguin prin ELISA.
Profilaxia infecției herpetice se efectuează
prin metoda specifică cu utilizarea vaccinului
antiherpetic (HSV 1 și HSV 2), prin metoda nespecifică primară cu izolarea pacientului infectat şi respectarea regimului sanitar-antiepidemic, a regulilor de igienă personală (spălatul
pe mâini, utilizarea prosoapelor, batistelor,
periuțelor de dinți, lenjeriei de pat individuale etc.), aerisirea încăperilor, folosirea lămpii
bactericide, efectuarea curăţeniei generale cu
soluţii dezinfectante, excluderea relațiilor sexuale neprotejate, educaţia sanitară a populaţiei și prin metoda nespecifică secundară cu
aplicarea imunocorecției și vitaminoterapiei.
Bolnavii cu infecție herpetică necesită consultaţia medicilor specialişti (infecţionist, imunolog, pediatru, ORL etc.), care vor recomanda
tratamentul necesar.
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ÎNDULCITORII ALIMENTARI:

TIPURI, COMPOZIŢIE, DAUNE ȘI BENEFICII

M
Maria-Victoria
RACU,
doctorandă în anul II,
do
medic igienist în
m
Direcția Promovarea
Di
Sănătății a ANSP
Să

Îndulcitorul alimentar este definit ca o
substanță naturală sau artificială ce oferă gust
dulce alimentelor și băuturilor. Pe lângă proprietatea de a îndulci alimentele, îndulcitorii
alimentari sunt frecvent utilizați în procesul
de conservare, fermentare,
coacere sau caramelizare.
Îndulcitorii alimentari se
clasifică în naturali și artificiali:
Naturali: sunt calorici (oferă energie) și se clasifică în:
a. Zaharuri: zaharoză (zahărul alb sau brun), glucoză,
galactoză, fructoză, lactoză,
maltoză;
b. Alții: miere, sirop de arțar,
zahăr de cocos, siropuri
de curmale, de agave, de
cassava și alte siropuri din

fructe, plante sau rădăcinoase. Stevia este un
alt îndulcitor natural, dar practic lipsit de calorii.
Artificiali: sunt calorici și se împart în:
a. Zaharuri modificate: sirop de glucoză-fructoză, zahăr invertit;
b. Alcooli dulci: sorbitol, xilitol, manitol, lactitol.
Artificiali: sunt noncalorici (nu oferă energie):
aspartam, zaharină, neotam, acesulfam K,
acid ciclamic, alitam.
Cel mai frecvent utilizați îndulcitori sunt:
1. Zahărul alb (zaharoza). În țara noastră
este utilizat cel obținut din sfecla de zahăr,
care poate fi extras și din trestie, ambele fiind
identice din punct de vedere nutritiv.
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Daune: este un ingredient frecvent ascuns în
produsele alimentare, determinând un consum exagerat – peste limita de 25 g/zi recomandată de Organizația Mondială a Sănătății.
Îngrijorător este faptul că un conațional consumă în jur de 60 g de zahăr zilnic (potrivit
datelor Biroului Național de Statistică), aceasta fiind o cantitate generatoare a surplusului de kilograme,
dereglărilor metabolice, rezistenței
la insulină și a diabetului zaharat de
tip 2. Excesul consumului de zahăr
este asociat și cu problemele dentare, boala de inimă și cancer.
2. Zahărul brun (zaharoză+melasă): este intens promovat și etichetat drept bun, dar nu diferă
prea mult de cel alb. Culoarea brună este determinată de un mod
de producere diferit, astfel încât
în compoziție rămâne melasa – un reziduu
similar siropului de culoare brună, obținut în
urma extragerii zahărului din sfeclă sau din
trestie. Melasa conține fier, calciu și potasiu,
dar în cantități prea mici pentru a oferi beneficii esențiale sănătății.

Indicele glicemic al acestui produs este identic cu al zahărului alb, deci și daunele consumului excesiv sunt similare.
3. Mierea de albini (fructoză+glucoză+maltoză+zaharoză): este considerată unul dintre cei mai buni îndulcitori naturali, cu indi-

cele glicemic mai mic decât al zahărului. Neprocesat și neîncălzit, conține o gamă largă
de vitamine, minerale, antioxidanți și enzime.
Se consideră că mierea de culoare întunecată este mai bogată în nutrimente decât cea
deschisă la culoare. Consumată în cantități

moderate (maxim 2-3 lingurițe pe zi), ea nu
mărește prea tare indicele masei corporale,
zahărul din sânge și oferă substanțe nutritive
biologic active foarte valoroase. Pentru a beneficia din plin de ele, procurați mierea de la
micii producători.
4. Siropurile din fructe și plante:
de arțar, de agave, de curmale
sau de cassava. Siropul de agave
și cel de cassava sunt cele mai nocive din cauza conținutului mare
de fructoză – consumul îndelungat poate duce la boala ficatului
gras. Siropul de arțar și cel de
curmale (preparat doar din curmale și apă) sunt opțiuni mai sănătoase, cu un conținut mai mic
de fructoză, au antioxidanți și
minerale în compoziție și un indice glicemic destul de înalt, însă
totuși mai mic comparativ cu al
zahărului. Se recomandă a fi consumate cu
moderație – până la 2 lingurițe pe zi, fiind o
alternativă a zahărului. Consumul în exces al
siropurilor de arțar și de curmale va duce la
acumularea kilogramelor în plus și la mărirea
riscului de apariție a diabetului zaharat.
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7. Îndulcitorii artificiali noncalorici (aspartam, sucraloză, zaharină,
acesulfam K, acid ciclamic etc.) mai
frecvent se conțin în produsele cu zero
zahăr, însă aceasta nu înseamnă și zero
daune. Ca și stevia, aceștia oferă un
gust de dulce cu mai puține calorii, dar
faptul că organismul pierde cu timpul
gustul obișnuit de dulce îi determină pe
unii oameni să evite produsele sănătoase, precum fructele sau legumele, și să
revină la alegerile nesănătoase, adăugând, ca urmare, în greutate și riscând
să capete diabet zaharat de tipul 2.
Atenție! Evitați siropurile de glucoză,
fructoză, zahărul invertit, de asemenea
și produsele alimentare care au indicate pe etichetă acești îndulcitori.
5. Stevia: este un îndulcitor natural, extras din frunzele unui arbust
sud-american. Practic, este lipsită de
calorii, dar este mai dulce de 350 de
ori decât zahărul și are indicele glicemic mic, cu puține calorii și cu un șir
de antioxidanți în compoziție. Printre
riscurile consumului de stevia se numără alterarea microflorei intestinale,
benefică organismului, inclusiv a microflorei care luptă cu kilogramele în plus.
6. Alcoolii dulci (sorbitol, xilitol, manitol,
lactitol): au cu 40% mai puține calorii comparativ cu zahărul simplu, nu modifică glicemia și nu determină secreția de insulină, vă
pot scăpa de calorii. Acești îndulcitori nu au
fost încă studiați suficient, se știe însă că, fiind
consumași în exces, provoacă dereglări gastrointestinale: balonare, diaree, crampe abdominale, alterează microflora intestinală.

Ce îndulcitor este mai bine să alegeți?
Alegeți un îndulcitor cu calorii, dar cu un
indice glicemic mai mic. Astfel nu veți
amăgi creierul, nu veți altera senzația de
dulce și veți fi mai atenți la cantități. Pentru aceasta se potrivesc mierea, siropul de
arțar, cel de curmale.
Cea mai sănătoasă opțiune de îndulcire
a produselor rămân fructele proaspete și
uscate. Acestea, pe lângă gustul de dulce,
vă mai oferă fibre, vitamine și
antioxidanți.
Rețineți! Norma zilnică de zahăr recomandată este de 25 de
grame (5 lingurițe). Asigurați-vă
că nu o întreceți, iar dacă apelați la alți îndulcitori, în special
la cei calorici, aveți grijă să vă
încadrați în norma recomandată.
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CALITATEA APEI DIN FÂNTÂNILE

RAIONULUI EDINEŢ VS SĂNĂTATEA POPULAŢIEI

Nelli CATERINCIUC,
șefa Secției Protecția
sănătății publice
a Direcției CSP Edineţ
a ANSP

Calitatea apei potabile continuă să reprezinte o problemă de sănătate publică, inclusiv
pentru Republica Moldova. Multă lume a
înțeles deja că sănătatea, confortul, condițiile
de trai depind nu doar de mărimea veniturilor, ci și de accesul la anumite servicii. De
aceea populația e preocupată tot mai mult

de necesitatea protejării resurselor de apă,
care este un element indispensabil vieții și
activității omului. Relația apă – calitatea vieții
este evidențiată cu ajutorul unor indicatori
ce se reflectă prin accesul localităților și al
populației la sursele de apă; consumul de
apă; calitatea apei; influența apei asupra stării de sănătate a populației.
Cercetările privind calitatea apei pun un accent deosebit pe rolul ei în păstrarea sănătății
populației. Monitorizarea calității apei potabile, inclusiv din sursele descentralizate – fântânile de mină publice, constituie una dintre
funcțiile de bază ale ANSP, conform Regulamentului sanitar privind sistemele mici de alimentare cu apă potabilă, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr.1466 din 30.12.2016.
Rezultatele supravegherii calității apei potabile din fântânile de mină din r-l Edineț în
ultimii 5 ani (2016-2020) arată
niveluri înalte de neconformitate atât la parametrii chimici,
cât și la cei microbiologici.
Această situație e caracteristică apelor din pânza freatică și
e determinată, în primul rând,
de lipsa sistemelor centralizate de canalizare, insalubritatea
localităților, amplasarea latrinelor, WC-urilor și gunoiștilor
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în imediata apropiere a fântânilor. Necorespunderea probelor de apă la parametrii chimici din sursele descentralizate a devenit
alarmantă, constituind: 30,5% – în anul 2016,
24,8% – în anul 2017, 75,0% – în anul 2018,
77,7% – în anul 2019 și 72,5% – în anul 2020.
Și la parametrii microbiologici calitatea apei
este tot mai poluată în urma implicării excesive a factorului uman (25,0% de probe neconforme în 2016, 27,0% – în 2017, 35,0% – în
2018, 22,0% – în 2019 și 50,9% – în 2020).
Cele mai poluante substanțe ce depășesc nivelul admisibil în apa potabilă din fântânile
r-lui Edineț, de fapt, ca și în majoritatea fântânilor din țară, sunt nitraţii (CMA-50 mg/l)
– urmare a neglijării de către
populație a principiului de respectare a curățeniei, depozitării
dejecțiilor animaliere în apropierea surselor de apă, utilizării
sporite a fertilizanților pe baza
sărurilor de amoniu. Ponderea
probelor de apă neconforme la
conținutul de nitrați a constituit în a. 2020 75,8%, iar după
conținutul de fluor – 24,1%.
Consumul apei cu un conținut
sporit de nitrați determină dezvoltarea methemoglobinemiei
la copiii nou-născuți, iar de fluor
– a fluorozei dentare, în special

la copii. Contaminarea componentelor mediului cu substanțe pe
bază de azot (fertilizanți) și reziduuri de pesticide este cauza tot mai
frecventă a cazurilor de intoxicații
acute exogene de etiologie chimică cu nitrați, mai des în rândul
copiilor. Ingerarea timp îndelungat și în cantități mari a fluorului
devine periculoasă, mai ales la o
vârstă fragedă, pentru că provoacă
fluoroză dentară, iar atunci când
concentrația depășește 5 mg/l de
apă se poate dezvolta osteofluoroza – o afecțiune a sistemului osos.
Mai mult. Conform studiilor recente, fluorul în exces este cancerigen,
provoacă cancerul osos și crește cu
5% riscul îmbolnăvirii de toate tipurile de cancer. De asemenea, consumul de apă excesiv
fluorurată dublează numărul fracturilor – atât
la bărbații, cât și la femeile în vârsta. Totodată, la femei infertilitatea sporește odată cu
creșterea conținutului de fluor din apă.
Consumul apei nesigure duce la numeroase
boli, iar cele mai mari riscuri sunt pentru bolile
infecțioase, precum febra tifoidă și holera (nu
se întâlnesc în ultimii ani la noi); hepatita virală A (în anul 2018 a fost înregistrat un număr
record de izbucniri din ultimii 15 ani); enterita
hemoragică și legioneloza; boli condiționate
de paraziți.
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tiv, urogenital și osteoarticular are
tendință de descreștere. În schimb,
a sporit incidența generală prin litiază urinară – de la 10,9 cazuri în
a. 2016 până la 20,0 în a. 2020 (la
10 mii de locuitori).

Printre bolile netransmisibile, condiționate de
apa potabilă nesigură, se numără fluoroza dentară și cea osoasă, afecțiunile cardiovasculare
(duritatea apei), gușa endemică (insuficiența
iodului), caria dentară (insuficiența fluorului),
intoxicațiile cu nitrați etc.
Incidența generală la 10 mii de locuitori în r-l
Edineț se menține la nivel înalt și variază de la
1557,1 în a. 2016 până la 1301,02 în a. 2020.
Comparativ cu media pe țară, acest indice
este net inferior. Prin bolile aparatului circulator incidența generală la 10 mii de locuitori
în r-l Edineț se menține la nivel înalt și variază
de la 286,6 cazuri în a. 2016 la 10 mii de locuitori până la 139,2 în a. 2020. La nivel înalt se
menține și incidența generală prin boala hipertensivă la 10 mii de locuitori – de la 260,9
în a. 2016 până la 116,9
în a. 2020. În perioada
de referință indicatorul a
fost net superior mediei
pe republică.
Net superioară mediei pe
republică a fost și incidența generală prin boala ischemică, variind de
la 51,8 în a. 2016 până la
23,95 în a. 2020 (la 10 mii
de locuitori).
Incidența generală prin
bolile aparatelor diges-

Incidența generală prin bolile diareice acute la 100 de mii de locuitori în raionul Edineț a variat de
la 576,8 în a. 2016 până la 58,7 în
a. 2020, prin hepatita virală A – de
la 2,5 în a. 2016 până la zero cazuri în a. 2020. Cel mai înalt nivel
a fost atins în a. 2018 – cu 132,8
cazuri de hepatita A la 100 de mii de locuitori.
Important este că în perioada de referință în
raion nu au fost înregistrate cazuri de dizenterie.
Analizând morbiditatea prin bolile transmisibile și netransmisibile pe exemplul r-lui
Edineț, conchidem că populația ar trebui să
aibă acces la cantități suficiente de apă potabilă, iar poluarea surselor subterane de apă și
a bazinelor de suprafață trebuie contracarată
astfel încât să fie evitat sau diminuat considerabil pericolul apei pentru sănătate.
Apa este un important factor natural, de aceea ar fi bine să însușim un adevăr de netăgăduit: atunci când îi păstrăm calitățile naturale,
păstrăm și protejăm sănătatea noastră și a
mediului în care trăim.
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IMPORTANŢA ZINCULUI

PENTRU SĂNĂTATEA OMULUI

E
Elizaveta
VARZARI,
medic igienist în Direcția
m
Prevenirea și Сontrolul
P
Bolilor Netransmisibile
B
a ANSP

Organismul uman conține aproximativ 25 de
minerale esențiale, unele în cantități relativ
mari, denumite macrominerale, altele – în
doze mult mai mici, denumite oligoelemente
sau microminerale, dar toate la fel de importante pentru buna funcționare a organismului. În pofida cantității reduse, oligoelementele (zincul, cromul, cuprul, fluorul, iodul etc.)
sunt foarte importante pentru viață.

cului din organismul unui adult este de 2-3 g.
Aproximativ 60% din el se găsesc în muşchii
scheletici, 30% – în oase, 5% – în ficat și piele,
în jur de 1% – în sânge (85% din zincul care
se conține în sânge sunt distribuite în hematii
(eritrocite)).
Zincul participă activ la desfăşurarea în condiţii optime a funcţiilor celulare. Acesta joacă un rol important în imunitatea mediată
de către celulă, formarea oaselor, creșterea
țesuturilor, dezvoltarea fătului şi a copilului,
ajută funcțiile cerebrale, influențează maturarea spermatozoizilor și motilitatea acestora.
Totodată, zincul regenerează funcția hepatică
și are proprietăți antibacteriene şi antiseptice.

În acest articol mă voi referi la zinc (Zn) și la
importanța lui pentru organismul uman.
Zincul este un element esențial pentru toate
formele de viață, cu toate acestea, importanța
lui în alimentația umană și sănătatea publică
a fost recunoscută relativ nu demult. Acest
oligoelement nu poate fi sintetizat și stocat de către organism, ca urmare, el poate fi
acumulat numai din surse externe, printr-o
alimentație sănătoasă sau administrarea suplimentelor de zinc. Conținutul total al zin-

Doza recomandată
Cantitatea de zinc, de care are nevoie organismul în fiecare zi, variază în funcție de vârstă
și de sex. Nou-născuţii, copiii, femeile însărcinate şi cele care alăptează prezintă un risc
crescut de deficienţă de zinc. Vegetarienii cu
regim strict prezintă un necesar de zinc alimentar ce poate fi cu 50% mai mare decât
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doza recomandată. În adolescență, băieții
au nevoie de 11 mg de zinc pe zi, fetele – de
9 mg/zi; bărbații adulți – de 11 mg/zi, iar femeile – de 8 mg/zi. Cu toate acestea, femeia
gravidă are nevoie de cca 11 mg/zi, iar dacă
alăptează – de 12 mg/zi.
Majoritatea persoanelor sănătoase sunt capabile să-și suplinească rezervele de zinc printr-o
alimentație sănătoasă, consumând alimente
care conțin zinc.
Care sunt principalele surse naturale de zinc?
Multe alimente de origine animală și vegetală
conțin zinc în mod natural, fapt care ușurează
aportul acestui micromineral în organism.
Printre acestea se numără:
 alimentele bogate în proteină de origine animală, precum carnea roșie
(de vită, porc, oaie, miel) sau carnea
de pui;
 produsele lactate și ouăle;
 legumele/fructele: sfecla roșie, ciupercile,
cartofii, sparanghelul, varza, morcovii, varza de Bruxelles, căpșunii, portocalele, bananele, caisele;
 fructele oleaginoase: caju, arahidele, migdalele, alunele, fisticul, nucile;
 peștele și fructele de mare: somonul, sardinele, tonul, homarul, scoicile, crabii sau
midiile.
Ce înseamnă deficitul și toxicitatea de zinc?
Un deficit de zinc poate crește riscul apariției
diferitelor probleme, între care pierderea apetitului, anormalitățile sistemului imun, vindecarea lentă a rănilor, defectele la naștere și

problemele la nou-născuți, retardul în dezvoltarea copiilor.
Carența de zinc este întâlnită și în cazul unor
afecțiuni, precum alcoolismul, degenerescența maculară, diabetul, tumorile maligne, bolile ficatului și rinichilor. Cel mai frecvent, deficitul de zinc persistă la bolnavii care suferă de
sindromul de malabsorbție, boala Crohn, colite, diaree prelungită, la persoanele în vârstă
și la femeile aflate la premenopauză. Nivelul
scăzut de zinc poate fi cauzat de stres, septicemie, diaree, sarcină, infarct de miocard, hipoalbuminemie (marker de malnutriție proteică).

Zincul este un element foarte toxic. Excesul
de zinc împiedică absorbția cuprului, necesar
pentru funcționarea normală a organismului,
dar și pentru formarea globulelor roșii. Supradozarea tabletelor sintetice de zinc produce
greață, diaree, frisoane, astenie, greutate în
mișcări. Pe termen lung, supradozarea zincului duce la creșterea valorii colesterolului și
grăbește sclerozarea vaselor de sânge, adesea producând anemie și osteoporoză.
Când este recomandată administrarea suplimentelor de zinc?
Suplimentele de zinc sunt indicate în cazul în
care, din motive diferite, aceste substanțe lipsesc sau nu se găsesc în cantitate suficientă
în dieta zilnică. Un control medical de rutină,
comunicarea cu medicul specialist și analiza
nivelului de zinc în ser (indicator al mai multor
afecțiuni, deficiențe dietetice sau al tulburărilor de creștere) vă vor dezvălui cu ușurință
dacă aveți nevoie de suplimente de zinc.
Rețineți! Ca să ne asigurăm că nivelul de
zinc din organism este în limitele normale,
trebuie să avem o alimentație corectă și cât
mai variată.
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EXPERIENŢA DIRECŢIEI CSP CĂUȘENI

ÎN PREVENIREA ȘI CONTROLUL COVID19

Elizaveta IORDAN,
medic epidemiolog
îîn Direcția CSP Căușeni
a ANSP

Infecția COVID-19, determinată de virusul nou
SARS-CoV-2, reprezintă o provocare globală,
cu consecințe grave la nivel internațional, cu
profund impact social, medical și economic.
Epidemia COVID-19, care a izbucnit la finele
anului 2019, a fost declarată de Organizația
Mondială a Sănătății (OMS) la 11 martie 2020
pandemie.
Primul caz de infecție cu COVID-19 în r-l
Căușeni a fost confirmat pe 20 martie 2020 la
o femeie de 59 de ani dintr-o localitate rurală,
revenită din pelerinajul întreprins la Mănăstirea Poceaev (Ucraina), care i-a molipsit și pe
doi copii (confirmați la 20 și 21 martie 2020).
În următoarele zile s-au îmbolnăvit încă 2
persoane care au fost în pelerinaj la aceeași
mănăstire. Numărul cazurilor raportate zilnic
în raion la începutul pandemiei fiind de 2-6,
peste un an, la 17 martie 2021, a ajuns la 59.

În total, de la debutul pandemiei până la
19.07.2021, în raion au fost înregistrate 3126
de cazuri de COVID-19, indicele morbidității
constituind 3824,6 cazuri la 100 de mii de
populație, afectate fiind toate localitățile.
Totuși, cele mai înalte niveluri ale incidenței
prin COVID-19 la 100 de mii de populație au
fost stabilite în or. Căușeni – 6525,5 cazuri,
satele Tănătarii Noi – 4990,8, Săiți – 4550,9,
Ucrainca – 4387,3 și Copanca – 4302,2. În
perioada de referință s-au însănătoșit 2958
de pacienți (94,6%) și, regretabil, în urma
complicațiilor provocate de virusul COVID-19
au decedat 120 de persoane, indicele fatalității constituind 3,8%. Din numărul total
de persoane infectate, 1312 (42%) sunt din
mediul urban și 1814 (58%) – din mediul rural.
Analiza distribuirii cazurilor pe grupuri de vârstă evidențiază că cel mai afectat segment a
fost cel cu vârsta de 60-69 de ani – 26,9% (838
de cazuri), urmat de grupul de vârstă 50-59 de
ani – 23,3 % (729 de cazuri) și grupul de vârstă
40-49 de ani – 14,6% (455 de cazuri). Cel mai
vârstnic dintre bolnavii de COVID-19 a avut 98
de ani, iar cel mai mic – 25 de zile de la naștere.
Din numărul total de cazuri înregistrate, ponderea afectaților din instituțiile medicale a
scăzut de la 34,3% (mai 2020) până la 9,5%
(mai 2021), dintre ei asistenții medicali con-
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stituind 50,5%. În total, au fost infectate 297
de cadre medicale: 44,8% din cadrul IMSP SR
Căușeni, 30% – din asistența medicală primară, 14,8% – din asistența medicală urgentă,
2,0% – din CSP, iar 8,4% constituie lucrătorii
medicali din instituțiile de educație și instruire a copiilor (grădinițe, licee).
Pandemia COVID-19 a fost și rămâne o provocare nu doar pentru sistemul medical, ci
și pentru toată lumea. Obiectivul prioritar al
instituțiilor medicale include diminuarea și localizarea procesului epidemic prin organizarea
și efectuarea măsurilor de sănătate publică.

tor), examinarea și luarea deciziilor pe diverse probleme curative, sanitare sau antiepidemice.
În conformitate cu dispozițiile MSMPS, CSP
Căușeni a organizat ateliere de lucru și instruiri cu angajații IMSP SR Căușeni, ai asistenței
medicale primare (AMP) și ai substațiilor
de asistență medicală urgentă (SAMU) privind utilizarea corectă a echipamentului
de protecție personală (EPP), gestionarea
deșeurilor biologice medicale și implementarea măsurilor de control și prevenire a
COVID-19.
Conform exigențelor OMS, a fost asigurată pregătirea bazei spitalicești (secții
pentru triaj, tratament și terapie intensivă ) și a serviciilor de AMP și SAMU, cu
respectarea etapelor și consecutivității
acordării asistenței medicale populației,
au fost stabilite premisele unei colaborări eficiente cu specialiștii din cadrul
ANSP, direcțiile CSP teritoriale și alte
IMSP în organizarea activităților de
prevenire și control eficient al infecției
COVID-19.

Începând cu luna februarie 2020, în caz de
necesitate, dar și lunar, au fost convocate
ședințe ale CRESP – responsabilă de implementarea măsurilor de prevenire și managementul răspunsului la COVID-19. În cadrul lor,
CSP Căușeni a prezentat note informative privind situația epidemiologică și măsurile
ce se impuneau pentru asigurarea unui
control eficient al infecției.
În debutul pandemiei a fost instituit grupul de specialiști din cadrul CSP,
IMSP Spitalul raional și AMP pentru asigurarea coordonării măsurilor de pregătire și răspuns la nivel de sistem de
sănătate, cu stabilirea unui grad înalt
de comunicare și informare reciprocă, a
fost creată o rețea internă de comunicare ce a permis activitatea la distanță,
prezentarea operativă a informației
(fișe de notificare, rezultate de labora-

La fel, au fost intensificate colaborarea și comunicarea dintre serviciul medical și alte servicii și entități publice, precum autoritățile
administrației publice locale, Inspectoratul de Politie, Direcția Situații Excepționale,
instituțiile pentru copii și tineri, Serviciul de
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asistență socială etc. privind măsurile de prevenire și control.
Au fost asigurate coordonarea și suportul
consultativ-metodic în organizarea acțiunilor
de testare, investigare și depistare a persoanelor suspecte la COVID-19, desfășurate în cadrul instituțiilor medicale din raion.
După instruirea prealabilă, în anchetarea
epidemiologică au fost antrenați și medicii
igieniști.
Procesul de explicare a riscului pe care îl prezintă COVID-19 pentru sănătatea publică și a
beneficiului vaccinării pentru populația generală, grupuri vulnerabile, grupuri profesionale
s-a desfășurat în strânsă colaborare cu toată
comunitatea medicală, aplicându-se mijloacele disponibile și formele accesibile (instruiri, mass-media, rețele de socializare, vizite la
obiective, comunicare prin telefon etc.).

Specialiștii CSP Căușeni au instruit echipele
responsabile de organizarea procesului de
imunizare anti-COVID-19, acordându-le suport metodic și organizatoric la planificarea,
aplicarea, controlul și stabilirea necesităților
pentru etapele de imunizare, cu supravegherea și monitorizarea permanentă a procesului de vaccinare.
Pandemia COVID-19 a scos în evidență mai multe probleme, între care pregătirea comunității
medicale pentru un număr extrem de mare de
persoane afectate de o boală atât de contagioasă, asigurarea suficientă cu utilaje și aparate medicale vitale, cu echipamente medicale de calitate sigură și utilizarea lor corectă, reacția diferită a populației la informațiile apărute în massmedia și la cea expusă de medicii profesioniști,
respectarea strictă a măsurilor impuse etc.
Pandemia COVID-19 este o lecție pentru toata
lumea, pe care trebuie să o învățăm și noi.

SFATURI SĂNĂTOASE

În comentariile sale pe site-ul wellandgood.com,
dieteticiana americană Samantha Cassetty estimează că întrebuințarea în rația zilnică a nucilor (grecești) îmbunătățește somnul, îl fac mai
profund și mai odihnitor.

teine, celuloză, antioxidanți, care au un impact substanțial asupra stării de bine a organismului. Specialista accentuează că, datorită
acestor componente, nucile ajută la reglarea
calității somnului și recomandă pentru consum de la 7 până la 14 nuci pe zi, propunând
înlocuirea unor gustări mai puțin sănătoase
cu miez de nucă.

Explicația vine
de la faptul că
nucile grecești
au în compoziția
lor triptofan – un
aminoacid necesar organismului
pentru generarea serotoninei și melatoninei, hormoni
importanți în procesul de reglare a somnului. În miezul de nucă, pe lângă melatonină și
magneziu, se conțin acizi grași Omega-3, pro-

La beneficiile consumului de nuci pentru
sănătate s-a referit și dieteticiana Natalia
Denisova, colaboratoare a Centrului Federal de Cercetare pentru Nutriție, Biotehnologie și Siguranța Alimentelor din Rusia.
Printre altele, specialista a atras atenția asupra necesității de a respecta recomandările
Organizației Mondiale a Sănătății cu privire
la nedepășirea normei zilnice de consum –
30-50 g de miez de nucă. Aceasta se referă
îndeosebi la nucile cu un conținut înalt de
grăsimi.

NUCILE – BENEFICE UNUI SOMN
PROFUND ȘI SĂNĂTOS
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RADONUL: CARACTERISTICI

ȘI MĂSURI DE PROTECŢIE

Liuba COREȚCHI,
dr. hab. șt. biol.,
șefa Laboratorului
Igiena radiațiilor
și radiobiologie
al ANSP

În Republica Moldova problema radonului rămâne a fi în continuare actuală și importantă
în contextul dinamicii incidenței maladiilor
oncologice, în special a cancerului bronhopulmonar. În acest context, de o importanță
majoră este cunoașterea dozelor de expunere a populației în scopul implementării cât
mai urgente a programelor de monitorizare a
radonului în locuințe.
Ce este radonul?
Radonul este un gaz nobil, radioactiv prezent în sol, cu un timp de înjumătățire de
3,8 zile prin dezintegrarea alfa, incolor,
inodor, fără gust, originar natural în rocă
și sol. Produsele de dezintegrare ale radonului, fiind și ele radioactive, sunt denumite descendenții radonului și includ 218Po,
214
Pb, 214Bi și 214Po. Radonul se mișcă liber
în aer și poate fi inhalat. Acesta este expirat
rapid, dar descendenții lui se pot depune

în plămâni, unde continuă să se supună dezintegrării radioactive și dau o doză de radiație
țesutului pulmonar.
Cum se formează radonul?
Radonul se produce în sol în timpul dezintegrării radioactive a radiului (226Ra), care, la
rândul său, se obține prin dezintegrarea radioactivă a uraniului (238U). Atât 226Ra, cât și 238U
sunt prezenți în diferite concentrații în majoritatea rocilor și solurilor. Atunci când pătrunde într-un spațiu închis, cum ar fi o clădire, radonul se poate acumula în concentrații
sporite și poate reprezenta un posibil risc
pentru sănătate. Radonul migrează din sol în
clădire prin crăpăturile din fundație și pereți
sau prin rețeaua de apă și canalizare și se
acumulează treptat în aerul din interior.
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De o importanță deosebită în examinarea
problemei poluării interioare cu radon sunt o
serie de factori, precum: tipul solului, amplasarea zonei locative, numărul de niveluri ale
locuinței și materialele de construcție utilizate. Sursele principale de radon din locuințe
sunt, în ordinea importanței lor, următoarele: exalarea radonului din sol, emanarea din
materialele de construcție – componente
ale locuinței, apa folosită pentru spălat/gătit, precum și gazul utilizat în bucătării sau în
sobe pentru încălzit.

Deși concentrația de radon este în strânsă legătură cu concentrația mare a uraniului
din sol, prezența acestuia în toate tipurile de sol determină o extindere globală
a problemei expunerii populației la radonul rezidențial. La problema difuziei
radonului din sol prin temeliile caselor
de locuit se asociază exalația radonului
din materialele de construcție care, luate împreună, poluează intens aerul din
interior.
Expunerea ocupațională la radon
Problema expunerii la radon nu se referă doar la casele de locuit, ci și la locurile de muncă. Studiile arată că circa 90%
din timp oamenii îl petrec în interior,
indiferent de locuință, birou, școală sau
alte încăperi, iar calitatea aerului are o
influență majoră asupra stării de bine a

organismului, prezența radonului determinând nemijlocit gradul de poluare a aerului
din spațiul în care ne aflăm.
Care este nocivitatea radonului?
Acest gaz are efect nociv asupra aparatului
mitotic, componentelor celulare și nucleare,
fiind implicat în etiologia maladiilor oncologice. Conform cercetărilor internaționale,
atunci când concentrația de radon depășește
valoarea-limită, adică 300 Bq/m3 (valoareprag reglementată de legislația națională şi
cea europeană), o astfel de expunere
echivalează pentru sănătate fie cu realizarea a 150 de radiografii pulmonare
pe an, ceea ce este enorm, fie cu fumatul a 16 țigări pe zi. Pentru un nefumător riscul asupra sănătății în cazul
expunerii la o concentrație de radon în
aerul din interior de 160 Bq/m3 (media
pentru Republica Moldova prin măsurări active ale radonului în aerul din
locuințe) este echivalentul a 10 țigări
pe zi.
Radonul inhalat afectează plămânii,
cauzând cancer bronhopulmonar. Potrivit studiilor internaționale, la fiecare
100 Bq/m3 concentrație de radon riscul dezvoltării cancerului pulmonar crește cu
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16%, în comparație cu persoanele expuse la
concentrații inferioare valorii de 100 Bq/m3.
Pentru un fumător riscul este de 14 ori mai
mare. Riscul de expunere la radon este pe
termen lung și depinde de nivelul de radon,
de timpul în care o persoană este expusă și
de obiceiul fumatului. De exemplu, în Cana-

atribuie radonului un rol major în etiologia
maladiilor oncologice, el fiind considerat a
doua cauză în declanșarea cancerului bronhopulmonar după consumul de tutun. În Republica Moldova problema radonului devine
și mai stringentă în condițiile unei ponderi
semnificative a populației fumătoare.
Măsuri de remediere a expunerii la radon
În multe țâri dezvoltate au fost
stabilite valori recomandate
ale conținutului de radon, inclusiv măsuri de intervenție în
cazul în care are loc depășirea
lor, în plus, au fost prevăzute
acțiuni suplimentare de reducere a nivelului de radon în
locuințe.

da radonul este cauza a peste 3000 de decese anuale. Cercetările savanților canadieni
au demonstrat că la fumătorii expuși acasă la
niveluri ridicate de radon riscul de a dezvolta
cancer pulmonar este de 1:3, iar la nefumători – de 1:20. Concentrația de radon din case
poate crește cu 25-125% după ce vor fi montate geamuri termopan și vor fi izolați pereții.
Reabilitarea termică trebuie însoțită de soluții
mai bune de ventilare a aerului.
Contribuția acestui gaz la expunerea internă și externă, datorată producerii unei familii întregi de izotopi radioactivi și asocierii
proprietăților fizico-chimice ale radonului
prin faptul că poate migra în componentele
țesuturilor având tropism marcat față de pulmoni, se manifestă prin efecte grave asupra
organismului uman. Peste 1,3 milioane de oameni devin anual victime ale cancerului pulmonar. Dintre aceștia circa 16% decedează
ca urmare a expunerii la radon. Comunitatea
științifică internațională, de comun cu OMS,

Se estimează că concentrația
radonului descrește în funcție
de nivel – de la nivelul unu
sau parter până la nivelurile superioare. Utilizarea neadecvată a materialelor de
construcție, funcționarea ineficientă a sistemelor de ventilație, microclimatul nefavorabil, închiderea ermetică a geamurilor cresc
riscul poluării încăperii cu radon și expunerii
la doze ridicate de radiație. Astfel, elaborarea
unor norme în domeniul construcțiilor, care
să prevadă reducerea impactului acestui
gaz la etapa proiectării, construcției și dării
în exploatare a caselor/blocurilor de locuit,
este indispensabilă. Nivelurile concentrației
de radon în aerul locuințelor variază în
funcție de anotimp, mediul de trai. Datorită
particularităților de construcție, concentrația
de radon este mai ridicată în mediul rural decât în cel urban.
În scopul reducerii nivelului și asigurării unui
control eficient al expunerii la radon în Republica Moldova, în cadrul proiectului MOL9007,
sub egida AIEA au fost elaborate proiectele
Strategiei naționale și Planului de acțiuni al
controlului expunerii la radon, care urmează
a fi aprobate de către autorități.
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CALITATEA APEI DIN FÂNTÂNILE

RAIONULUI NISPORENI VS SĂNĂTATEA POPULAŢIEI

I
Ion
CIUBOTARU,
medic igienist în
m
Direcția CSP Ungheni
D
a ANSP, subdiviziunea
Nisporeni
N

Apa este un produs alimentar fără de care
omul nu poate exista timp îndelungat. De calitatea ei depinde atât procesul de dezvoltare
a organismului, cât și starea de sănătate umană. Ea constituie un component principal al
organismului, fiind bogată în multe substanțe
minerale, precum Na, Mg, Ca etc.

Raionul Nisporeni formează un teritoriu administrativ cu deficit de surse acvatice atât
subterane, cât și de suprafață. Până în anii
2000-2003 populația din raion utiliza în scopuri potabile apa din fântânile de mină și din
izvoare, care se alimentează din primele straturi freatice. Acestea, în majoritatea cazurilor,
erau construite manual, fără zone de protecție
sanitară. În acea perioadă, surse centrale de
aprovizionare cu apă existau numai în or. Nisporeni, care livra populației apă de profunzime
ce conținea cantități sporite de amoniu, fluor și
hidrogen sulfurat de origine naturală, din care
motive nu putea fi folosită în scopuri potabile.

Despre calitățile miraculoase ale apei se știe
din moși-strămoși, chiar dacă metodele de
apreciere și de informare despre ea erau limitate, folosindu-se numai unii indicatori organoleptici (miros, gust, culoare).
În scopul evaluării calității apei potabile, în
Republica Moldova au fost elaborate mai
multe acte normative și directive, totuși principală rămâne HG nr. 934 din 15.08.2007 prin
care au fost adoptate noile normative ale parametrilor sanitaro-chimici și microbiologici
pentru toate sursele de aprovizionare cu apă
a populației.

Între anii 2004 și 2019 au fost construite surse
centrale de aprovizionare cu apă potabilă în
18 localități, dar populația acestora, ca urmare a insuficienței de apă în sursele menționate,
continuă s-o utilizeze pe cea din fântâni.
În ultimii 10 ani, pe teritoriul raionului Nisporeni funcționau peste 2500 de fântâni publice
și cca 1000 individuale, care alimentau cu apă
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potabilă 75% din populație (48900 din 65200
de locuitori ai raionului).
Monitorizarea calității și inofensivității apei
din aceste surse a revenit laboratorului CSP
Nisporeni, care investighează anual 5-8% din
numărul existent de fântâni – preponderent
surse ce alimentează instituțiile pentru copii
și cele medicale, alte obiective și unități cu
semnificație epidemiologică, inclusiv publice.
Cercetările efectuate între anii 2011 și 2015
arătau că după indicatorii sanitar-chimici calitatea apei nu corespundea cerințelor igienice
în 70-73% din probele examinate, o ușoară diminuare a celor neconforme înregistrându-se
în anul 2018 (până la 68%) și în anul 2020 (până
la 63%). Peste 85% din parametrii chimici neconformi cerințelor reveneau cantităților sporite de nitrați, care depășeau limitele maxime
admisibile (LMA) de 4-5 ori în anii 2011-2015 și
de 2-3 ori – în anii 2018-2020.
Se menține nefavorabilă situația privind calitatea apei din fântâni și după parametrii microbiologici. Rezultatele investigațiilor la acest
indicator denotă o creștere a neconformității
probelor de la 36,2% în anul 2011 până la 43%
în anul 2014, cu o ușoară diminuare și stabilitate a probelor neconforme – 39%-39,5% – în
anii 2018-2020.
În raionul Nisporeni, în ultimii 10 ani, ca urmare a utilizării apei cu un conținut sporit de
nitrați, au fost înregistrate cazuri de intoxicații
cu nitrați atât acute, cât și cronice, soldate cu retard în dezvoltarea fizică și scăderea
rezistenței organismului la agresiuni, mai ales
biologice (receptivitate dublă față de bolile
infecțioase, respiratorii sau digestive). Astfel,
între anii 2011 și 2015 au fost înregistrate 6
cazuri de intoxicații acute cu nitrați la copii,
iar între anii 2016 și 2020 – 3 cazuri, care s-au
manifestat prin methemoglobinemie acută,
cunoscută ca intoxicație acută cu nitrați sau
boala albastră. Aceasta este o consecință a
folosirii apei poluate cu substanțe azotoase la
prepararea amestecului din laptele praf destinat copiilor de până la un an. Cea mai mare
susceptibilitate au demonstrat totuși sugarii
de până la 6 luni.

Atenție! Evitați să fierbeți apa cu nivel crescut de nitrați, pentru că odată cu evaporarea ei crește concentrația poluantului!
Intoxicațiile cronice cu nitrați s-au manifestat
inclusiv prin anemii (mai ales la copii), formarea nitrozaminelor cancerigene cu afectarea ficatului, leziuni hemoragice pulmonare etc. Numai în ultimii 3 ani au fost înregistrate cazuri de
retard în dezvoltarea fizică la 1,5-2% din copiii
de vârstă școlară examinați și de anemii la circa
5% din copiii instituționalizați în grădinițe.
Folosirea apei neconforme cerințelor microbiologice din fântânile afectate a contribuit la
menținerea unui nivel mai înalt decât indicatorii pe republică ai morbidității prin boli diareice acute (BDA). Acest indicator s-a menținut în
creștere, depășind de cca 1,5 ori indicii pe țară.
Astfel, în anii 2011-2014 el a sporit de la 520
de cazuri la 100 de mii de locuitori până la 610
cazuri, cu o diminuare vădită în anii 2015-2020
(până la 479,4 cazuri la 100 de mii de locuitori
în 2019 și până la 104,4 cazuri – în anul 2020).
În concluzie se poate menționa că cea mai
bună și garantată sursă de aprovizionare cu
apă potabilă a populației din orice localitate
este cea centralizată, care are zone de protecție
sanitară, este monitorizată permanent și supusă măsurilor de dezinfecție profilactică.

Dacă dispuneți de fântână sau altă sursă de
apă descentralizată, care se alimentează cu
apă din straturile freatice, amenajați o zonă
de protecție sanitară cu raza de 25 m de la
sursele de poluare, organizați controlul periodic de laborator al apei și efectuați dezinfecția
ei de două ori pe an.
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ASPECTE IGIENICE ALE IQului LA COPII
Tatiana DĂNILĂ,
medic igienist
îîn Secția Sănătatea
nutrițională și a copiilor
a ANSP

În Teoria Inteligențelor Multiple, dezvoltată
de Howard Gardner în 1983, autorul afirmă
că există un profil cognitiv unic și extrem de
complex, alcătuit din cel puțin opt tipuri de
inteligență.
1. Inteligența lingvistică reprezintă abilitatea
de a învăţa limbi străine şi de a folosi eficient limbajul. Copiii care posedă acest tip de
inteligență preferă să citească, să scrie, să povestească.

Încă din primii ani de viaţă părinţii observă că
fiecare copil are abilităţi şi interese unice. Unii
copii pot să iubească dansul, alții – animalele,
muzica sau matematica. Cadrelor didactice şi
mediului familial le revine un rol important în
identificarea şi dezvoltarea acestor tipuri de
inteligențe cu scopul de a eficientiza procesul
de predare și învățare.
Psihologul american Howard Gardner, profesor la Universitatea Harvard, SUA susține
că ființele umane au o inteligenţă multiplă.
2. Inteligența logico-matematică presupune
capacitatea de a elabora raţionamente, de a
recunoaşte şi folosi scheme şi relaţii abstracte.
Copiii de acest tip preferă numerele, formulele, conceptele matematice.
3. Inteligența spaţială se referă la abilitatea de
reprezentare spațial-vizuală. Persoanele care
au acest tip de inteligență dau dovadă de o
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memorie vizuală bună și orientare în spațiu.
Este specifică persoanelor care preferă să deseneze, să construiască, să învețe utilizând
imagini.
4. Inteligența muzicală presupune capacitatea de recunoaștere a liniilor melodice, a
sunetelor, copiii cu acest tip de inteligență
având capacitatea de a utiliza un instrument
muzical sau de a studia muzica.

5. Inteligența chinestezică reprezintă abilitatea mentală de a coordona mișcările corpului, persoanele care au inteligență chinestezică demonstrând abilități de manevrare de
obiecte, activităţi practice, mișcare.
6. Inteligența naturalistă reprezintă tipul de
inteligență al persoanelor care au o legătură strânsă cu natura. Copiii cu acest tip de
inteligență interacționează foarte ușor cu creaturile vii și demonstrează atenție sporită față
de animale și plante.

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane,
exprimată printr-un număr rezultat în urma
susținerii unui test standardizat, raportat la
vârsta cronologică. Marea majoritate a oamenilor se situează în jurul valorii de 100, având
o inteligență medie. O valoare peste 120 este
considerată inteligență superioară, iar de la
130 în sus vorbim despre supradotare cognitivă. Un IQ de 75-85 exprimă un intelect de
limită, în timp ce un IQ sub 70 arată existența
unui retard în funcționarea cognitivă.
Fiecare om se naște cu un potențial de
inteligență moștenit genetic de la predecesorii săi. Este vorba despre inteligența nativă.
Aceasta se măsoară prin teste de inteligență
nonverbale, care presupun operarea cu imagini și simboluri abstracte, fără utilizarea
conceptelor verbale. Inteligența nativă, fiind destul de stabilă în timp, este poate cea
mai importantă componentă a inteligenței
totale, având o contribuție semnificativă în
performanța generală a persoanei. Deși este
general agreată afirmația că potențialul de
inteligență al omului este moștenit genetic,
o anumită importanță revine factorilor de
mediu, a căror influență este capabilă să diminueze sau să crească potențialul înnăscut.
Astfel, expunerea la un mediu de viață bogat
în experiențe variate în copilăria timpurie, dar
și relaționarea socială au un rol major în dezvoltarea inteligenței.

7. Inteligența interpersonală reprezintă capacitatea de a rezolva probleme prin schimbul
de idei cu alte persoane. Copiii care demonstrează acest tip de inteligență inițiază, organizează jocuri care implică și alți colegi.
8. Inteligența intrapersonală este tipul de
inteligență dominată de o capacitate ridicată de autocunoaștere. Copiii cu acest tip
de inteligență sunt în căutarea cunoaşterii de sine, având în centrul universului lor
înțelegerea emoțiilor.

Inteligența câștigată prin educație este măsurată prin teste de inteligență care implică operarea cu diferite concepte verbale. În
aprecierea corectă a inteligenței unei persoa-
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ne sunt importante ambele componente –
atât inteligența nonverbală, cât și cea verbală.
Cum se măsoară IQ-ul?
Deși testele de inteligență standardizate pot
măsura IQ-ul începând cu vârsta de 3 ani și
până la 90 de ani, o evaluare complexă și valoroasă a abilităților cognitive poate fi făcută
după vârsta de 6 ani. Pentru a putea lua decizii
corecte în privința planului educațional al unui
copil, foarte important e să fie evaluate cele
două componente majore ale inteligenței:
cea nonverbală (inteligența nativă, moștenită
genetic) și cea verbală (inteligența câștigată
prin educație). Primul lucru care trebuie ştiut
despre IQ este că acesta e un scor realizat din
rezultatele diferitor teste de logică, de memorie, de cunoaștere dobândită și de viteza cu
care sunt procesate informațiile.
Activitatea intelectuală a copiilor trebuie stimulată de timpuriu prin antrenarea în jocuri
care să dezvolte simţul de competiţie (precum şahul), prin rezolvarea a tot felul de probleme, mai ales de matematică, prin citit şi
prin dezvoltarea abilităţilor artistice sau tehnice. Cea mai mare parte a zilei copiii o petrec
în grădiniță, școală, fiind antrenați în diferite
activități, dar pentru protecția sănătății lor nu
trebuie să uităm de durata acestor activități
și de pauzele necesare pentru restabilirea
posibilităților funcționale ale celulelor nervoase și capacității de muncă. Un mediu favorabil dezvoltării copilului trebuie creat și în
familie, unde el să fie protejat, educat corect
și susținut în acțiunile sale. Actualmente, probleme stringente pentru copii sunt vizionarea
televizorului, lucrul la calculator, jocurile video
care dăunează dezvoltării și funcționării creierului. De aceea copiii trebuie supravegheați,
la fel, trebuie reglementat timpul de vizionare
a emisiunilor TV, al lucrului la calculator, al jocurilor video.
Mişcarea în aer liber, alimentele naturale şi
practica de a învăţa mereu ceva nou ajută
la formarea de noi sinapse. O alimentaţie
echilibrată, din care nu trebuie să lipsească
legumele şi fructele, aduce creierului canti-

tatea de antioxidanți necesară funcţionării
acestuia de la vârste mici. Consumul de peşte oceanic, precum sardina, macroul şi tonul,
furnizează organismului acizi graşi esenţiali
de tip Omega-3 şi Omega-6, cu efecte dovedite în dezvoltarea sistemului nervos central
la copii.
Conform unui studiu realizat de Universitatea
Bristol, Marea Britanie, există o relație între
alimentația copiilor și nivelul de inteligență
al acestora. Astfel, alimentele de tip fast-food,
chipsurile, ciocolata și alte dulciuri, în general
dieta bazată pe alimente procesate, pot afecta inteligența copiilor și dezvoltarea creierului. Rezultatele obținute au condus la ideea
că alimentația este crucială în primii trei ani
de viață în care creierul se dezvoltă foarte rapid. Mâncărurile de tip fast-food conțin prea
puține nutrimente și, ca urmare, încetinesc
procesul de dezvoltare a creierului. Activitatea fizică reprezintă un alt factor important
pentru stimularea inteligenţei şi pentru punerea ei în valoare. Studiile realizate la Universitatea din Goteborg, Suedia au arătat că
persoanele care au practicat sportul din copilărie au un coeficient de inteligenţă mai ridicat decât cele sedentare.
Somnul face copiii mai inteligenți, iar prea
puțin somn îi face obosiți, nervoși și fără
putere de concentrare. El ajută creierul să
funcționeze corect. Copilul trebuie să doarmă
suficient, să se culce la aceeași oră, să respecte
igiena somnului. În cazul deficitului de somn
au loc dereglări ale proceselor activităţii nervoase, devieri ale sistemului vegetativ, scade
capacitatea de muncă, este afectată memoria
etc.
Copilul are nevoie de exerciții, socializare,
lectură și o serie de emoții pentru a-și cultiva inteligența. Un IQ mare se asociază cu rezultate școlare foarte bune și cu abilitatea
de a efectua operații mentale complexe.
Inteligența, în mare parte, se moștenește
genetic, însă are un potențial enorm de
dezvoltare și manifestare prin metode
educaționale sănătoase.
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ORAȘELE SĂNĂTOASE 

O PERSPECTIVĂ PENTRU REPUBLICA MOLDOVA

Liliana CARP,
medic igienist
îîn Secția Sănătatea
mediului a ANSP

În Republica Moldova dezvoltarea localităţilor urbane este reglementată de articolul 32
Sistematizarea şi construcţia localităţilor al Legii nr. 10/2009 privind supravegherea de stat
a sănătăţii publice, de actul normativ NCM
B.01.05.2019 Urbanism. Sistematizarea şi amenajarea localităţilor urbane şi rurale, precum şi
de Legea nr. 835 din 17.05.1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului.
Actualmente, Republica Moldova are 39
de oraşe, inclusiv 10 municipii: Chișinău,
Bălţi, Comrat, Orhei, Hînceşti, Edineţ, Cahul, Ceadîr-Lunga, Soroca şi Ungheni.
Mun. Chişinău, cu o populație totală de
779,3 mii de locuitori, este o unitate administrativ-teritorială cu statut de regiune
de dezvoltare. Al doilea după mărime este
mun. Bălţi cu o populație totală de 127,2
mii de locuitori.

Cuvântul oraș reprezintă o formă complexă
de așezare omenească, cu dimensiuni variabile și dotări edilitare, îndeplinind, de obicei,
mai multe funcții: administrativă, industrială,
comercială, politică și culturală. Din punct de
vedere legal, orașul este o subdiviziune politică creată de stat, care se deosebește de celelalte subdiviziuni, în cazul Republicii Moldova
– raion, sat. Conform art. 6, alin. (1) din Legea
nr. 764/2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, orașul
este o unitate administrativ-teritorială în care
majoritatea resurselor de muncă se ocupă de
activități neagricole, cu un nivel diversificat
de dotare și echipare, exercitând o influență
socio-economică semnificativă asupra zonei
înconjurătoare.
Până în anul 2030 Chișinăul urmează să găzduiască peste 50% din toată populația urbană
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a Moldovei, inducând și mai multă presiune
asupra infrastructurii și serviciilor din oraș și
creând, în același timp, provocări considerabile de ordin social și de mediu. Astfel, urbanizarea și procesul de migrație din mediul rural
în cel urban au câștigat din ce în ce mai multă
atenție și sunt considerate priorități-cheie de
dezvoltare națională.

Problemele actuale ale orașelor moderne din
Republica Moldova se află în legătură directă
cu infrastructura lor, gradul de poluare a aerului atmosferic, structura edilitară a rețelelor
de alimentare cu apă și canalizare, starea drumurilor etc. Poluarea solului şi a aerului atmosferic este cauzată, în
temei, de neefectuarea
salubrizării planificate
şi spălării străzilor localităţilor; evacuarea deşeurilor solide şi a materialelor de construcţie
cu transport nespecializat; starea deplorabilă a
reţelelor de canalizare
pluvială; lipsa schemei
generale de circulaţie
a transportului urban,
confirmată prin calcule; starea deplorabilă a părţii carosabile a străzilor; circulaţia transportului cu un grad de
uzură sporit; utilizarea unităţilor de transport
fără dispozitive de neutralizare a gazelor de
eşapament şi întreţinerea nesatisfăcătoare a
lor etc. Pentru monitorizarea poluării aerului
se întreprind acţiuni de identificare a obiectivelor, altor unități sau entități economice și

surselor cu impact negativ asupra mediului
și sănătății omului. În acest scop, s-a efectuat
o clasificare convenţională a surselor poluatoare după sectoarele economiei naţionale:
energetic, industrial etc.
Sursele de poluare a bazinului aerian din ecosistemul urban Chişinău includ surse mobile – peste 317700 de unităţi de
transport; surse staţionare – peste 1000 de întreprinderi industriale, circa 300 de cazangerii, peste
120 de staţii PECO, 7 baze petroliere etc. Un caz aparte îl reprezintă
Staţia de epurare biologică a apelor uzate, unde, în urma fermentării anaerobe a nămolului pe
paturile de uscare şi funcționării
suflantelor în bazinele de aerare,
emisiile de gaze nocive sunt încă
semnificative.
În scopul reducerii gradului de poluare a aerului atmosferic din urbe se recomandă:

Trecerea de la transportul cu motoare pe
bază de Diesel la transportul ecologic cu
motoare electrice.


Crearea centurilor de ocolire în scopul fluidizării traficului în zonele cu circulație intensă.

Crearea benzilor de circulaţie pentru biciclişti.

Adoptarea politicilor de protecție a mediului la nivel de stat pentru a reduce concentraţiile noxelor din aerul atmosferic.
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PROBLEME ACTUALE ÎN DEZVOLTAREA

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Alexandru CARABADJAC,
medic igienist în Secția
Protecția sănătății publice
a Direcției CSP Chișinău
a ANSP

Lacunele legislației în vigoare, criza social-economică, omisiunile admise în activitatea organizatorică a autorităților administrației publice locale (AAPL) au contribuit la apariția mai
multor probleme de dezvoltare a municipiului. Acestea se manifestă prin particularitățile
legate de sistematizarea localităţilor urbane şi
rurale în condiţii de intensificare a procesului
de construcție, iar aceste momente pot avea
efecte negative asupra sănătății populației,
condițiilor habituale, de muncă, de odihnă,
de educație, asupra mediului etc.
Specialiștii în domeniul sistematizării și planificării localităților din cadrul Secţiei Protecția
sănătății publice a Direcției CSP Chişinău a
ANSP menționează că printre cele mai importante probleme legate de amenajarea teritoriului sunt:

Lipsa planurilor urbanistice generale ale
orașelor și localităților rurale;

Stabilirea zonelor de protecţie sanitară noi
pentru unităţile economice industriale reprofilate sau care și-au stopat activitatea;

Decalajul economic mare dintre cetățenii
țării, urmat de formarea păturii de oameni bogați care se axează pe edificarea
construcțiilor cu precădere în spaţiile verzi,
pe fâşiile şi zonele de protecție a obiectivelor acvatice;

Lipsa posibilităților de extindere teritorială
a centrelor populate din cauză că terenurile adiacente sunt destinate pentru agricultură şi se află în proprietate privată;

Existența unei baze normative precare,
excluderea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) la multe etape de
examinare, expertiză sanitară și eliberare
a actelor premergătoare pentru obținerea
autorizației de construcție etc.
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Lipsa planurilor urbanistice pentru majoritatea localităţilor din mun. Chişinău a favorizat
emiterea de către organele administrației
publice locale a actelor pentru construcția și
reconstrucția diferitor edificii și încăperi fără
a ţine cont de cerinţele igienice, edificarea
obiectivelor cu surse de poluare a mediului
în imposibilitatea de a crea zone de protecţie sanitară, zidirea caselor de locuit pe liniile roșii ale obiectivelor industriale, parcurilor, spațiilor de agrement. Și mai mult. Nu în
toate cazurile au fost asigurate normativele
de însorire şi iluminare naturală a clădirilor
etc.

Emisiile auto în atmosferă (oxid de carbon,
dioxid de azot, aldehidă formică, pulberi)
în concentraţii de 1,17-3,33 de ori mai mari
decât nivelurile admise şi
zgomotul de 14-28 de decibeli peste limitele permise în spaţiile protejate
aferent stradale sunt calificate drept unul dintre
factorii actuali de risc pentru sănătatea populaţiei
urbei, situație provocată
de rămânerea în urmă a
dezvoltării infrastructurii
transportului auto faţă de
creşterea continuă a numărului de automobile.
Agravează situaţia și lipsa
parcajelor, drumurilor de
ocolire, supraconcentrarea

unor obiective comerciale, administrative în
centrul oraşului.
Cele mai frecvente sunt cazurile de amplasare a obiectivelor de prestare a serviciilor și de
agrement la primele etaje şi la demisolurile
blocurilor locative, precum şi de amplasare
a construcţiilor noi în ogrăzi, ceea ce induce
crearea dificultăţilor de ventilare, iluminare
naturală a cartierelor și de poluare fonică.
În concluzie: supravegherea sanitară preventivă a planurilor urbanistice generale de dezvoltare a localităţilor şi construcţiilor din teritoriul
deservit în scopul prevenirii acţiunii nocive
a factorilor de urbanism
asupra stării de sănătate
a populației, efectuată de
către ANSP, reprezintă doar
o măsură unilaterală ce nu
asigură diminuarea semnificativă a influenţei factorilor de risc asociați dezvoltării localităţilor asupra
sănătăţii populaţiei.
În mare parte, problemele
urbanistice, tehnice, administrative, educative, legate de prevenirea și combaterea acțiunilor
nocive ale mediului asupra habitatului uman,
pot fi soluționate de comun cu autoritățile
administrației publice locale și centrale.
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SECŢIA MANAGEMENTUL ȘI METODOLOGIA

CONTROLULUI INSTITUŢIILOR MEDICOSANITARE A DCSS A ANSP
V
Vasilii
GALBEN,
iinspector principal
îîn Secția Managementul
șși metodologia
ccontrolului instituțiilor
medico-sanitare
m
a DCSS a ANSP

Strategia de îmbunătățire a sistemului de sănătate trebuie să combine segmente importante, precum serviciile medicale calitative și
eficiente, prevenirea îmbolnăvirilor, promovarea sănătății. Dar, cu părere de rău, foarte
frecvent prevenirea îmbolnăvirilor este inclusă la sfârșitul majorității agendelor de lucru. O
asistență medicală bună începe cu respectarea condițiilor sanitaro-igienice, gestionarea
corectă a deșeurilor rezultate din activitatea
medicală, respectarea condiţiilor de radioprotecţie şi a igienei radiaţiilor în instituțiile medico-sanitare. Scopul principal al instituțiilor
medico-sanitare este fortificarea sănătăţii populaţiei Republicii Moldova prin organizarea
şi asigurarea asistenţei medicale bazate pe
tehnologii medicale de performanţă şi prestarea serviciilor medicale eficiente şi calitative, dar acest scop nu poate fi realizat dacă
nu se respectă legislația în domeniul sănătății
publice.

Secția Managementul și metodologia controlului instituțiilor medico-sanitare a Direcției
Control de Stat în Sănătate Publică (DCSS) a
ANSP are drept scop asigurarea planificării,
organizării, coordonării și monitorizării controlului de stat asupra respectării legislației
sanitare în instituțiile medico-sanitare, indiferent de tipul de proprietate și de forma juridică de organizare, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
Atribuțiile funcționale de bază ale secției cuprind:

Asigurarea elaborării și implementării metodologiilor de control al instituțiilor medico-sanitare;

Asigurarea examinării petițiilor conform
domeniului de competență;

Asigurarea aplicării măsurilor de constrângere administrativă în cazul stabilirii abaterilor de la legislația în vigoare.
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Nerespectarea legislației în domeniul sănătății publice poate crea un pericol deosebit de
mare pentru lucrătorii medicali și pacienți, și
anume prin apariția infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM).
Infecțiile asociate asistenței medicale reprezintă o problemă majoră de sănătate publică.
IAAM au incidență înaltă și consecințe grave
ce duc direct sau indirect la majorarea cheltuielilor pentru tratamentul pacientului, precum
și la pagube economice, morale și sociale. Eradicarea acestui tip de infecții este dificilă, deoarece cauzele determinante sunt complexe:
metode de diagnostic, tehnici de îngrijire și tratamente, numărul persoanelor cu vârsta crescută
și a celor cu sisteme imunitare slăbite în creștere.
Practicile standard se rezumă la tratarea tuturor pacienților din instituțiile medicale cu
același nivel de precauție. Acestea includ practici de lucru esențiale care oferă un nivel ridicat
de protecție pacienților, lucrătorilor din domeniul sănătății și vizitatorilor și includ:


Managementul corespunzător al deșeurilor.
Gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale (DRAM) constituie o parte componentă a sistemului de management al calității serviciilor medicale. Abordarea holistică

a gestionării deșeurilor trebuie să includă o
delimitare clară a responsabilităților în cadrul programelor de sănătate și siguranță la
locul de muncă, minimizarea prin
segregarea corectă a deșeurilor,
dezvoltarea și adoptarea tehnologiilor sigure pentru protecția
mediului.
Sistemul de gestionare a DRAM
presupune totalitatea activităților
și procedeelor de segregare, colectare, ambalare, stocare temporară, transportare, tratare și eliminare a deșeurilor, inclusiv supravegherea acestor operațiuni.


Spălarea pe mâini și utilizarea antisepticelor (igiena mâinilor);

Folosirea echipamentelor individuale de
protecție în timpul contactului cu sângele, alte lichide biologice, cu excrețiile și
secrețiile;

Utilizarea corespunzătoare a echipamentului de îngrijire a pacientului și a lenjeriei
murdare;

Prevenirea traumatizării cu ace/obiecte
ascuțite;

Întreținerea sanitară a mediului încăperilor, utilajului și inventarului;

Descoperirea energiei nucleare este considerată una dintre cele mai mari realizări ale secolului XX, însă utilizarea radiaţiilor în multiple domenii economice înseamnă extinderea
problemelor de sănătate provocate de aceste radiaţii, de la nivel de mediu ocupaţional
până la cel de mediu general populaţional, cu
alte cuvinte, utilizarea radiaţilor constituie o
problemă de sănătate publică.
Securitatea radiologică în cadrul instituțiilor
medicale se asigură prin:
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Utilizarea instalaţiilor şi echipamentului
roentgen care corespund standardelor de
securitate radiologică, tehnică şi sanitaroigienică şi care asigură obţinerea rezultatelor clinice necesare;

Amplasarea şi configurarea justificată a
secţiilor de diagnostic radiologic şi radiologie intervenţională;

Aplicarea parametrilor fizico-tehnici optimi
de funcţionare a instalaţiilor în procesul investigaţiilor radiologice;

Utilizarea echipamentelor mobile şi individuale de protecţie pentru protecţia personalului, pacienţilor şi publicului;

Instruirea personalului în contextul reducerii dozelor şi folosirii metodelor cele mai
sigure în procesul de investigare radiologică;

Respectarea regulilor şi parametrilor de
exploatare a instalaţiilor şi echipamentelor
din dotare;

Controlul dozelor de iradiere pentru personal şi pacienţi.

În temeiul prevederilor art. 6, alin. (2) şi art.72,
alin. (3) din Legea nr. 10-XVI din 3 februarie
2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii
publice, prestatorii de servicii medicale trebuie să respecte cerințele Regulamentului sanitar privind condiţiile de igienă, și anume:

Cerinţele igienice pentru amplasare şi teritoriu;

Cerinţele igienice pentru edificii;

Cerinţele igienice faţă de finisarea interioară a încăperilor;

Cerinţele igienice privind aprovizionarea
cu apă şi canalizare;

Cerinţele igienice privind sistemul de încălzire, ventilare, microclimatul şi calitatea
aerului din încăperi;

Cerinţele igienice privind iluminatul natural şi artificial;

Cerinţele igienice privind inventarul şi utilajul tehnic;

Cerinţele igienice privind condiţiile de lucru ale personalului medical;

Cerințele igienice privind întreținerea sanitară a încăperilor, utilajului şi inventarului.

SFATURI SĂNĂTOASE
SLĂNINA:
BENEFICII PENTRU SĂNĂTATE
Foarte frecvent, slănina de porc este catalogată drept produs nesănătos,
dăunător pentru
inimă și sistemul
cardiovascular. Și
mai grav se consideră consumul ei pentru persoanele cu colesterolul mărit.
Unii nutriționiști însă vin cu argumente în favoarea consumului moderat al acestui produs.
Ei afirmă că slănina, după conținutul de acizi
grași, poate fi comparată cu somonul și uleiul
de măsline, fiind o sursă de grăsime sănătoasă.
Conform studiilor, ponderea grăsimilor monoși polinesaturate din slănină depășește cu mult
pe cea a grăsimilor saturate.

Iată unele beneficii ale consumului moderat și
cu regularitate al slăninii de porc: fortifică sistemul imunitar; protejează organismul datorită
acidului arahidonic care micșorează colesterolul din sânge. Fiind consumată în cantități
mici, această grăsime facilitează funcționarea
inimii și a vaselor de sânge, reglează ritmul cardiac, mușchiul cordului devine mai puternic,
asigurând o circulație mai ușoară a sângelui;
încetinește influența nefastă și intoxicarea alcoolică (se extinde pe pereții stomacului și previne
absorbția rapidă); diminuează durerile articulare (masarea ușoară cu untură topită sau slănină
mai veche, tocată cu adaos de miere de albine).
Așadar, slănina și untura de porc, cu/sau fără
adăugarea altor remedii, erau și mai sunt aplicate în medicina populară pentru ameliorarea
afecțiunilor articulare, inclusiv după tulburarea mobilității prin traumatizare; în caz de
mastită, eczeme, dureri de dinți, pinten osos
(ciocuri) la călcâie.
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INVESTIGAŢIILE MICROBIOLOGICE

ȘI IMPORTANŢA LOR ÎN DIAGNOSTICUL MALADIILOR INFECŢIOASE

Olga BURDUNIUC,
dr. șt. med., conf. univ.,
master în sănătate publică,
șefa Laboratorului
microbiologic al ANSP

Microorganismele formează 60% din biomasa terestră, fiind cele mai abundente forme de
viaţă de pe Terra. Această lume microbiană
domină planeta, fiind neobservată cu ochiul
liber. Organismul uman este un ecosistem ce
găzduiește un univers microbian care include
cca 100 de trilioane de bacterii, fungi, protozoare și cca 1000 de trilioane de virusuri.

Microorganismele patogene pot cauza maladii infecțioase și prezintă pericol pentru sănătatea publică.
Deși în ultimii ani incidența maladiilor infecțioase a scăzut, amenințările sunt încă recurente. Astfel, pandemia de gripă H1N1 (2009),
epidemia de E. coli din Germania (2011), virusul
Ebola în Africa de Vest (2014), virusul Zika
(2016) și COVID-19 (2020) ne-au demonstrat
că oricând pot apărea amenințări la adresa
sănătății publice, generate de infecții noi.
Combaterea acestor amenințări necesită o
bună pregătire și acțiuni coordonate, consolidarea sistemelor de diagnostic, prevenire și control, inclusiv realizarea în timp util a
investigațiilor microbiologice.
Detectarea agenților microbieni cu risc biologic înalt, care pot provoca îmbolnăviri
grave la om, care au tendință de diseminare
în colectivități și împotriva cărora nu există
un tratament benefic, cu efect pozitiv, este
esențială pentru stabilirea unor măsuri rapide și eficiente. Supravegherea maladiilor
infecțioase presupune colectarea, analiza și
interpretarea sistematică a datelor privind
frecvența acestor maladii în vederea planificării, punerii în aplicare și evaluării practicilor de
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sănătate publică. Prin urmare, furnizarea rezultatelor investigațiilor microbiologice permite diseminarea în timp util a datelor pentru
a putea argumenta măsurile aplicate într-o stare concretă de urgență în sănătatea publică.

Totodată, investigațiile microbiologice sunt
fundamentale pentru managementul corect
al pacienților cu maladii infecțioase, inclusiv
pentru determinarea agentului etiologic în
prelevatele patologice, izolarea, identificarea și determinarea sensibilității la antimicrobiene.
Stabilirea diagnosticului prezumtiv și indicarea tratamentului empiric sunt cruciale, în special în cazul pacienților cu maladii infecțioase
severe (de exemplu, meningită acută, pneumonie severă, septicemie), fiind indispensabil
tratamentul empiric cu antimicrobiene în baza diagnosticului clinic și celui microbiologic preventiv.
Reușita unui diagnostic microbiologic și conduita terapeutică corectă se asigură
prin buna colaborare dintre
diverse specialități medicale
(microbiologie, epidemiologie, clinică).
Medicul microbiolog trebuie
să colaboreze cu medicul clinician și să-l informeze despre probele biologice care se

recoltează în diverse situații, precum și despre
modul de recoltare și transportare a materialului biologic. În același timp, microbiologul
va evalua și aprecia semnificația unui izolat
cu datele clinice ale pacientului și va propune medicului clinician cele
mai moderne și eficiente
teste de investigare (simple,
rapide, cu rezultat precis și
veridic). Totodată, medicul
microbiolog este implicat în
argumentarea politicilor de
utilizare optimă, rezonabilă
și eficientă a antimcrobienelor în diverse sectoare clinice, moment important atât
pentru pacient, cât şi pentru
prevenirea răspândirii tulpinilor de microorganisme rezistente în spital sau în afara acestuia.
Dotarea cu echipament modern de colectare și cercetare a biosubstratelor umane și
altor prelevate, existența unei echipe medicale de profesioniști sunt indispensabile pentru obținerea rezultatelor corecte și rapide.
Acuratețea și rapiditatea eliberării rezultatelor investigațiilor de laborator se înscriu printre prioritățile laboratorului microbiologic,
alături de acordarea serviciilor excelente și
tratarea fiecărui pacient cu siguranță, atenție
și profesionalism.
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Competența medicului microbiolog se rezumă nu numai la cunoașterea biologiei
agenților microbieni, la posibilitățile de
identificare a acestora, ci şi la cunoașterea
fiziopatologiei umane, farmacodinamicii
chimioterapicelor antiinfecțioase. Este indiscutabilă importanța competenței personalului de laborator cu studii medii, precum sunt
felcerii laboranți. Acest personal are rolul de
a efectua activitatea practică din laborator, al
cărei rezultat final este identificarea tuturor
agenților microbieni existenţi într-un prelevat. Medicului microbiolog îi revine sarcina
de a corela manifestările clinice ale infecției
cu cele microbiologice pentru interpretarea
rezultatelor; pentru evaluarea relevanței etiologice a microorganismelor evidențiate și
stabilirea antimicrobianului adecvat şi eficient pentru tratament, în funcție de antibiogramă și particularitățile fiecărui pacient în
parte.

Laboratoarele de microbiologie și, în special,
cele din cadrul asistenței medicale spitalicești
joacă un rol primordial în prevenirea și controlul infecțiilor asociate asistenței medicale.
Testarea sensibilității la antimicrobiene este
crucială în realizarea investigațiilor microbiologice. Evaluarea pattern-urilor de rezistență
a agenților patogeni este esențială pentru
elaborarea măsurilor coerente şi eficiente
de profilaxie, prevenire şi control al maladiilor infecțioase, inclusiv al infecțiilor asociate
asistenței medicale, iar beneficiarii acestor date
pot fi:

 Factorii de decizie: Ministerul Sănătății –
date argumentate pe dovezi științifice
pentru elaborarea politicilor naționale de
utilizare a antimicrobienelor prin ajustarea
ghidurilor, actelor normative; argumente
pentru revizuirea și actualizarea protocoalelor clinice naționale.
 Sistemul național de supraveghere a
rezistenței la antimicrobiene (RAM) – date
standardizate privind RAM a microorganismelor circulante la nivel de țară, care
va servi la controlul RAM prin expertiză de
diagnosticare; argumente și aport la identificarea izbucnirilor epidemice.
 Compania Națională de Asigurări în Medicină – date pentru argumentarea reducerii
costurilor asistenței medicale/duratei de
spitalizare a pacientului cu prioritatea alocării resurselor.
 Sistemul național de achiziții publice – dovezi pentru reactualizarea listei de antimicrobiene și organizarea procurării
argumentate a acestora.
 Managerii și medicii epidemiologi ai
instituțiilor medicale – date bazate pe
dovezi pentru realizarea și prevenirea
infecțiilor asociate asistenței medicale;
planificarea si realizarea intervențiilor
în vederea controlului acestor infecții.
 Medicii (din cadrul instituțiilor medico-sanitare de asistență medicală
primară și spitalicească) – date pentru
ghidarea argumentată și optimizarea terapiei empirice antimicrobiene;
informații importante pentru prescrierea antibioticelor pe modele de susceptibilitate instituțională; suport în monitorizarea ulterioară a succesului tratamentului antimicrobian.
 Pacienții – date pentru un tratament-țintă
adaptat la sensibilitatea tulpinii izolate, determinată prin antibiogramă.
NOTĂ. Articolul a fost elaborat în cadrul proiectului științific 20.80009.8007.09, intitulat Studierea rezistenţei bacililor gram negativi la antimicrobiene în vederea fortificării sistemului naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile.
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REVEDERI PLĂCUTE ȘI EMOŢIONANTE

35 de ani de la absolvirea Facultății de Medicină Preventivă)
Iurie PÎNZARU,
dr. șt. med., conf. univ.,
șeful Direcției Protecția
Sănătății Publice a ANSP,
redactor-șef al revistei
Cronica Sănătății Publice

Purtați de valurile vieții, luptând împotriva vânturilor și împrăștiați prin lume precum păsările
călătoare, noi, foști studenți ai Institutului de
Stat de Medicină din Chișinău (actualmente
USMF Nicolae Testemițanu), am hotărât să ne
întâlnim, indiferent de locul aflării fiecăruia
dintre noi, după 35 de ani de la absolvirea lui.
Cu aceste cuvinte emoționante și-a început discursul dl Iurie Pînzaru, responsabil de organizarea evenimentului, la întâlnirea absolvenților
Facultății de Sanitarie și Igienă (actualmente
Medicină Preventivă).
Emoţii mari, plăcute și sincere se puteau citi
pe fețele tuturor absolvenților promoției a
XVIII-a (anii de studii 1980-1986). De atunci
au trecut 35 de ani, pe alocuri cu probleme,
dar și cu multe bucurii și realizări, și iată-ne
din nou împreună. Ne-am revăzut, în sfârșit,
bine dispuși, cu o bogată experiență de viață
și profesională.

Întrevederea a avut loc în incinta Universităţii de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae
Testemițanu, la ea fiind prezenți dl Emil Ceban, dr. hab. șt. med., profesor universitar, și
dascălii care ne-au povățuit la începutul anilor de studenție: dnii Viorel Prisacari, dr. hab.
șt. med., profesor universitar, membru corespondent al Academiei de Științe din Moldova,
Grigore Friptuleac, dr. hab. șt. med., profesor
universitar, academician al Academiei de
Științe Medicale din Moldova, Alexei Chirlici
și Victor Băbălău, conferențiari universitari.
În debutul evenimentului, un mesaj cordial
de salut, plin de respect și aprecieri valoroase
a transmis celor prezenți dl Emil Ceban, rectorul universității. În continuare și-au împărtășit
amintirile și au transmis mesaje de felicitare
absolvenților promoției a XVIII-a profesorii
universitari dnii V. Prisacari și Gr. Friptuleac,
conferențiarii universitari dnii A. Chirlici și
V. Băbălău. Despre emoțiile trăite în anii de
studenție și despre rezultatele obținute în activitatea practică și științifică au vorbit foștii
colegi Alexandru Covalenco, Iurie Pînzaru, Tatiana Chiriac și alții.
În anul 1980, la Facultatea de Sanitarie și
Igienă a Institutului de Stat de Medicină din
Chișinău au fost admiși 65 de tineri din toate colțurile republicii și din Ucraina. Dintre
aceștia au absolvit facultatea 61, majoritatea
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fiind repartizați pentru activitate ulterioară în
cadrul subdiviziunilor stațiilor sanitaro-epidemiologice (SSE) raionale și orășenești în
calitate de medici igieniști, epidemiologi și
microbiologi/bacteriologi.
Cinci dintre colegii noștri au fost trimiși la Colegiile de Medicină din Chișinău, Cahul și Orhei pentru activitate didactică.
În 35 de ani de la absolvire majoritatea dintre
noi au obținut rezultate remarcabile în activitatea practică și științifico-practică. Astfel,
Alexei Datii a susținut teza de doctor habilitat în științe medicale, alți șase – Sergiu Rață,
Eduard Cojocaru, Valeriu Leșcinschi, Iurie
Pînzaru, Svetlana Costrița și Vadim Svijevschi
– teza de doctor în științe medicale, iar Ion
Șalaru și Iurie Pînzaru au absolvit și Școala de
Management Sanitar din Chișinău.
Colegii noștri au deținut și continuă să dețină
funcții manageriale importante în cadrul sistemului de sănătate, și nu numai. Dl Sergiu
Rață a fost desemnat în funcția de viceministru al Sănătății și medic-șef sanitar de stat
al Republicii Moldova. Dl Iurie Pînzaru – în
funcția de medic-șef al Centrelor de Sănătate
Publică (CSP) raional Căinari, județean Tighina cu sediul la Căușeni, de medic-șef și mai
apoi de director al CSP municipal Chișinău, de
director general al Centrului Național de Sănătate Publică. Dl Ion Șalaru – de vicedirector
al Centrului Național de Sănătate Publică (actualmente ANSP). Dl Alexei Datii – de profesor
universitar în cadrul instituțiilor penitenciare
din Federația Rusă. Dl Vadim Svijevschi – de
medic-șef al Întreprinderii Metrourilor din or.
Moscova, dl Ion Untură – de șef al Serviciului de laborator diagnostic clinic din raionul
Șoldănești. Dna Olga Vedeneeva a avansat
până la gradul de colonel-medic în cadrul Ministerului Apărării din Federația Rusă. Dl Ion
Hasta a deținut funcția de medic-șef al CSP
raional din Ceadîr-Lunga, actualmente este
șef de Direcție a Centrului de Sănătate Publică
de performanță Comrat. Dl Valeriu Boian – de
medic-șef al CSP raional Ștefan Vodă. Dl Va-

leriu Pîșnograev – de medic-șef al CIE raional
Dubăsari. Dl Alexandru Calendari a activat în
funcția de director al Colegiului de Medicină
din Cahul, iar dl Ghenadie Vieru a fost ales de
populație între anii 1999 și 2003 în calitate de
primar al comunei Băcsani, r-l Soroca, actualmente deține funcția de șef al Centrului Comunitar de Sănătate Mintală din mun. Soroca.
Dl Ion Soroceanu - de medic-șef al CSP Briceni,
iar dl Anatolie Cernov, ieșind la pensia binemeritată după ani de activitate la Colegiul de
Medicină din Orhei, a devenit președinte al
Bisericii Nouapostolice din Moldova.
În prezent, mai mulți absolvenți ai promoției
a XVIII-a continuă să activeze în domeniul
sănătății publice, iar șase dintre ei – în domeniul serviciului de laborator de diagnostic clinic.
Unii, pe parcurs, s-au reprofilat, lansându-se
în activități de antreprenor. Dl Alexandru Covalenco, rămânând cu sufletul la specialitatea
de medic epidemiolog, la orice apel al colegilor din sănătatea publică vine cu suportul de
rigoare, îndeosebi cu materialele necesare
pentru lupta cu pandemia COVID-19. Alții au
abandonat sistemul de medicină preventivă
din motive financiare sau sociale, reprofilându-se ori migrând în alte state.
La finele evenimentului, printr-un minut de
reculegere au fost pomeniți colegii noștri
trecuți în lumea drepților: Tatiana Ganiuc,
Igor Radu, Ion Dobândă, Alexei Datii, Raisa
Radașchevici, Valeriu Leșcinschi și Svetlana
Kostrița.

Stimați absolvenți ai promoției XVIII!
Cu ocazia celor 35 de ani de la absolvirea Alma Mater, vă urăm multă sănătate, spor în toate și realizări frumoase în
muncă. Să aveți parte în continuare de
clipe frumoase în activitatea Dvs. profesională și în viața personală.
În numele echipei organizatorice,
Iurie PÎNZARU
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IMPORTANŢA DEZINFECŢIEI

ÎN PREVENIREA IAAM

Vadim RAȚA,
medic epidemiolog în
Secția Supravegherea
IAAM și rezistență
antimicrobiană a ANSP

Infecțiile asociate asistenței medicale (IAAM)
se referă la infecțiile asociate cu acordarea
asistenței medicale în spitale, instituții de îngrijire pe termen lung, centre de sănătate și
consultative, în timpul acordării îngrijirilor
la domiciliu și în alte instituții. Aceste infecții
care se pot dezvolta în timpul tratamentului
medical sau chirurgical pot duce la agravarea
maladiei de bază; prelungirea duratei de spitalizare; dizabilitate pe termen lung; majorarea
frecvenței deceselor; creșterea poverii economice pentru resursele limitate din domeniul
sănătății și protecției sociale; costuri personale ridicate pentru pacienți și familiile lor. Actualmente IAAM sunt declarate o provocare globală în domeniul siguranței pacienților.
În ultimii ani, un șir de studii au demonstrat
că intervențiile de dezinfecție a mediului pot
reduce contaminarea suprafețelor din mediul
medical. Este documentat faptul că infectarea
mediului înconjurător joacă un rol esențial în

transmiterea IAAM în mediile medicale, prin urmare, curățarea și dezinfecția mediului constituie o intervenție fundamentală pentru prevenirea și controlul infecțiilor (PCI). De asemenea,
este esențial ca instituțiile medicale să asigure
o infrastructură adecvată de apă, salubritate
și igienă (WASH - proiect axat pe infrastructura
critică și serviciile AAS în orașele mici și zonele
rurale, precum și pe îmbunătățirea condițiilor
de asigurare cu apă, sanitație și igienă în școli,
grădinițe și centre medicale) pentru a se asigura
că dezinfectarea mediului poate fi efectuată în
conformitate cu cele mai bune practici.
Suprafețele spitalicești contaminate joacă un
rol important în transmiterea agenților patogeni periculoși, inclusiv a Clostridium difficile și
a organismelor rezistente la antibiotice, cum
ar fi Staphylococcus aureus rezistent la Meticilină (MRSA) și enterococi rezistenți la Vancomicină (VRE). Deci, pentru a reduce expunerea la
agenți patogeni este necesară dezinfectarea
corespunzătoare a suprafețelor și echipamentelor pe care pacienții și personalul medical le
ating.
Datele Studiului național de prevalență de
moment a IAAM și consumul antimicrobienelor, efectuat în spitalele republicii în anul 2018,
denotă carențe la asigurarea complianței la
protocolul privind igiena mâinilor. Consumul
mediu de antiseptic pentru igiena mâinilor per
spitale a constituit 4,1 litri la 1000 de pacient-zile, cinci din zece spitale primare (58,8%) și șapte
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din zece spitale secundare (76,9%) au raportat
un consum de antiseptic sub 3 litri la 1000 de
pacient-zile. Prezența paturilor dotate cu dozatoare de antiseptic (AHR) a fost raportată de
40,3% din spitale, rata medie a paturilor dotate
cu astfel de dispozitive fiind de 5,1%. Doar în
7,5% din spitale mai mut de 75% din lucrătorii medicali dispun de dozatoare portabile cu
antiseptic pentru igiena mâinilor. Observațiile
directe ale procedurii de igienă a mâinilor nu
sunt implementate în 64,2% din spitale.

Dezinfecția este procesul prin care sunt înlăturate (distruse) microorganismele patogene
de pe obiectele din mediul extern, cu excepția
sporilor bacterieni (în proporție de 99,99%).
Dezinfecția se aplică în cazurile în care curățenia nu elimină riscurile de răspândire a infecției, iar sterilizarea nu este necesară.
Produse dezinfectante/biocide sunt preparatele care conțin una sau mai multe substanțe
active, combinate într-o formă în care sunt
furnizate utilizatorului, având scopul să distrugă, să împiedice, să facă inofensivă și să prevină acțiunea oricărui organism dăunător sau să
exercite un alt efect de control asupra lui.
Dezinfecția de nivel înalt este o procedură de
dezinfecție prin care se realizează distrugerea
bacteriilor, fungilor, virusurilor și a unui număr

de spori bacterieni până la 104. Această formă
se utilizează pentru dezinfectarea instrumentelor medicale semicritice, care nu suportă autoclavarea (endoscoape flexibile, laringoscoape, tuburi endotraheale), cu timpul de contact
de 20 de minute.
Dezinfecția de nivel intermediar (mediu)
este o procedură de dezinfecție prin care se
realizează distrugerea bacteriilor în formă vegetativă, inclusiv a Mycobacterium tuberculosis
în formă nesporulată, a fungilor și virusurilor,
fără acțiune asupra sporilor bacterieni. Aceasta
este utilizată pentru unele instrumente semicritice și noncritice contaminate cu substanțe
biologice, cu timpul de contact de 10 minute.
Dezinfecția de nivel scăzut este o procedură
de dezinfecție prin care se realizează distrugerea majorității bacteriilor în formă vegetativă,
a unor fungi și a unor virusuri, însă fără acțiune
asupra micobacteriilor, sporilor de orice tip, virusurilor fără înveliș şi mucegaiurilor. Aceasta
este utilizată pentru instrumentele noncritice care vin în contact doar cu pielea intactă,
cum ar fi stetoscoapele, suprafețele meselor,
pavimentele, ploștile, mobilierul, cu timpul de
contact de 10 minute.
Factori ce influențează eficiența dezinfecției:
• Spectrul de activitate și puterea germicidă a
dezinfectantului.
• Speciile de microorganisme circulante, rezistența lor la produse dezinfectante.
• Nivelul de poluare a suprafețelor cu microorganisme.
• Concentrația substanței dezinfectante.
• Timpul de contact/temperatura/efectul
Ph-ului.
• Tipul de activitate antimicrobiană – bactericidă/bacteriostatică.
• Stabilitatea produsului/corozivitatea/toxicitatea.
La alegerea dezinfectantului trebuie luate în
considerație următoarele criterii: eficacitatea produsului dezinfectant; simplitatea în
prepararea și aplicarea soluțiilor/economicitatea; lipsa corozivității și a efectelor distructive; cunoașterea toxicității dezinfectanților
în condițiile de utilizare și a măsurilor de
protecție recomandate.
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DRAGI CITITORI,
ÎN ANUL 2022 NE PROPUNEM SĂ PREZENTĂM ATENŢIEI
DVOASTRĂ ARTICOLE LA URMĂTOARELE RUBRICI
DE INTERES SPORIT PENTRU SĂNĂTATEA PUBLICĂ:
• PROMOVAREA SĂNĂTĂŢII ȘI COMBATEREA
DEPRINDERILOR DĂUNĂTOARE
• SĂNĂTATEA ȘI FACTORII DE RISC
• SFATURI PENTRU POPULAŢIE
• MALADIILE INFECŢIOASE
• MALADIILE NETRANSMISIBILE

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

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