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MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA_____________________________________________________________________________________
O R D I N

mun. CHIȘINĂU
04 februarie 2021 nr. 17-p § 4

Cu privire la stimulare

În legătură cu a 10-ea aniversare de la fondarea Revistei Cronica Sănătăţii Publice, în semn de gratitudi-
ne, înaltă apreciere şi recunoştinţă pentru efortul conjugat şi aportul plenar, eficient la elaborarea și publi-
carea materialelor referitoare la promovarea şi protecţia sănătăţii, prevenirea şi combaterea maladiilor, 
în temeiul art. 203 din Codul Muncii şi punct. 12 al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 694/2017,

ORDON:
1. Se conferă Diploma Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecției Sociale specialiştilor pentru 

colaborarea fructuoasă cu redacția Revistei Cronica Sănătății Publice, conform anexei.
2. Se pune în sarcina Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică de a aduce la cunoştinţa persoanelor 

nominalizate prezentul ordin.
3. Controlul executării ordinului în cauză mi-l asum.

Secretar de stat    Tatiana ZATÎC

Anexă
la Ordinul MSMPS nr. 17-p § 4

din 04 februarie 2021
Lista specialiştilor

cărora li se conferă Diploma Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale

1. Iurie Pînzaru – redactor-şef al revistei;
2. Ion Nistor – secretar responsabil al revistei;
3. Olga Burduniuc – șef Laborator, Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică;
4. Vera Lungu – șef Secţie, Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică;
5. Serghei Cebanu – șef Departament Medicină Preventivă din cadrul USMF Nicolae Testemiţanu;
6. Alexei Chirlici – conferenţiar, USMF Nicolae Testemiţanu;
7. Eudochia Tcaci – șef Direcţie, Centrul de Sănătate Publică Chişinău;
8. Anatolie Melnic – șef Secţie, Agenția Naţională pentru Sănătate Publică;
9. Viorelia Chirilov – stilizator al revistei;
10. Ştefan Gheorghiţă – șef Secţie, Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică; 
11. Viorica Prisacari – medic igienist, Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică;
12. Stela Bradu – medic igienist, Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică;
13. Maria-Victoria Racu – medic igienist, Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică; 
14. Cătălina Croitoru – conferenţiar din cadrul USMF Nicolae Testemiţanu; 
15. Natalia Caterinciuc – șef Direcţie, Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică;
16. Elena Revenco – șef Secţie, Centrul de Sănătate Publică Bălți.
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APRECIERI

Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește... Tră-
ind în secolul vitezei, mereu preocupați de mun-
că și de griji, deseori uităm de sănătatea noastră. 
După un timp însă constatăm că suntem stresați, 
obosiți sau bolnavi, lipsiți de entuziasm, bucurie 
sau poftă de viață, iar boala nu întârzie să apară 
și atunci... ne adresăm medicului.

Revista Cronica Sănătății Publice este bineve-
nită nu numai pentru profesioniștii din dome-
niul medicinei, dar și pentru noi, bibliotecarii, 
cei care interacționăm cu diverse categorii de 
populație, inclusiv copiii și tinerii, întru pro-

movarea unui stil de viață sănătos. Revista 
ajută și la implementarea serviciilor de bibli-
otecă pentru copii și tineri. Ea s-a afi rmat ca 
o sursă importantă și credibilă de informare a 
populației referitor la elementele ce constitu-
ie stilul de viață sănătos, la prevenirea multor 
boli, la necesitatea de vaccinare, alimentarea 
corectă, protecția contra COVID-19, îndeo-
sebi a oamenilor în etate, oferă multe sfaturi 
sănătoase și foarte utile. 

În perioada pandemică de Covid-19, Biblio-
teca orășenească Emil Loteanu se inspiră din 
conținutul revistei în organizarea activităților de 
informare și profi laxie în cadrul Acordului de co-
laborare cu Centrul de Sănătate Publică Ocnița.

O activitate pe placul copiilor s-a desfășurat în 
incinta bibliotecii cu genericul Mâinile curate 
salvează vieți, la care ei au învățat regulile de igi-
enă, între acestea și spălatul pe mâini, care este 
una dintre cele mai bune măsuri de protecție 
contra multor boli. 

Doresc revistei o viață lungă și cât mai mulți 
prieteni fi deli și sănătoși!

REVISTA AJUTĂ LA IMPLEMENTAREA 
SERVICIILOR DE BIBLIOTECĂ PENTRU COPII ȘI TINERI

Profi ra CURTEAN,                                                                                                                            
bibliotecară 
la Biblioteca orășenească                                                                              
Emil Loteanu din Ocnița
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Zi de zi, suntem tot mai preocupați de sănătatea 
noastră. Am învățat că e mai bine să prevenim 
decât să tratăm. O viață sănătoasă înseamnă un 
stil de viață sănătos din toate punctele de vede-
re, dar pentru a ne îngriji corect de propria sănă-
tate avem nevoie de informații corecte, comple-
te și ușor de înțeles, pe baza cărora să putem lua 
decizii responsabile.

Revista Cronica Sănătății Publice face cititorul să 
gândească și să descopere singur multe lucruri 
utile pentru menținerea sănătății. Și pentru pro-
fesori publicația este un ghid de nădejde în or-

ganizarea și desfășurarea activităților didac-
tice. Prin caracterul său științifi c și informativ, 
ea poate ajuta la dobândirea unor informații 
vaste pentru adoptarea stilului de viață să-
nătos, inclusiv pentru formarea și dezvolta-
rea unor relații bune de familie. Caracterul ei 
practic și bogat în informații de ultima oră din 
sfera sănătății, alimentației și vieții de familie 
o face un vârf de lance în domeniul educării 
populației cu privire la practicile corecte de 
alimentație și de viețuire armonioasă. Citind 
revista, te asiguri cu o adevărată călăuză pe 
tărâmul sănătății, pentru că ea poate vorbi 
simplu despre lucruri complicate.

Putem considera revista Cronica Sănătății Pu-
blice o componentă a instruirii generale, o ra-
mură a culturii umane, una din bazele sănătății 
cu un rol deosebit de important în infl uențarea 
modului de viață modern.

Citește mai întâi revistele cele bune, căci nu vei 
avea timp să le citești pe toate! Citește Cronica 
Sănătății Publice!

UN GHID DE NĂDEJDE ÎN ORGANIZAREA 
ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE

Eugenia ZADIC,                                                                                                                       
directorul IP Gimnaziul 
Mihai Moraru                                                                               
din s. Brănești, r-l Orhei

E
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AFLĂ ȘI ÎMPĂRTĂȘEȘTE

Chiar la prima cunoștinţă cu revista Cronica 

Sănătăţii Publice cititorul observă cât de larg 

este diapazonul de informaţii pe care îl pro-

pune ea. Afară de aceasta, în marea lor ma-

joritate, articolele sunt prezentate de speci-

aliști în domeniu – oameni care se ocupă de 

știinţă, în felul acesta afl i imediat cine-i auto-

rul materialului și unde activează. 

Îmi place că revista conţine multe infor-

maţii despre profilaxia bolilor transmisi-

bile și netransmisibile, astfel fiind foarte 

utilă pentru populaţie. Cititorii pot apela 

la autorul materialului sau la secretariatul 

redacției cu rugămintea de a publica și alte 

articole la subiectul abordat, pot împărtăși 

cu ei experiențele trăite. Cu alte cuvinte, 

află și împărtășește.

Desigur, există o mulțime de alte articole 

care ne ajută în plan profesional și per-

sonal. Nu le voi enumera aici din simplul 

motiv că fiecare dintre noi caută ceea ce-l 

interesează mai mult și – lucru foarte im-

portant! – găsește.

Vă doresc multe realizări și tiraje cât mai 

mari! 

Natalia LUNGU,
medic de familie 
la IMSP CS Briceni
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SFATURI  SĂNĂTOASE

OȚETUL DE MERE – 
BUN PENTRU SĂNĂTATE

Pentru prevenirea multor boli și a îmbătrânirii pre-

mature, savanții recomandă utilizarea oțetului de 

mere în combinație cu diferite alimente.

Datele publicate de Biblioteca Națională Medica-

lă a SUA din cadrul Institutului Național de Sănă-

tate arată că oțetul de mere diminuează glucoza 

din sânge cu 31,4%, iar prin adăugarea lui în ali-

mente cu un conținut bogat de glucide sensibi-

litatea organismului la insulină se îmbunătățește 

cu 19-34%. Dr. James Brown de la Universita-

tea Aston din Birmingham explică acest feno-

men prin faptul că acidul acetic ajută unuia din 

fermenți să descompună amidonul în glucoză. 

Astfel, prin adăugarea oțetului în pâinea albă pot 

fi  evitate oscilațiile zahărului din sânge.

Oțetul are proprietatea de a ameliora sănătatea 

cordului la persoanele cu hipertensiune arterială 

și depuneri (plăci) de colesterol pe vasele sangu-

ine prin micșorarea colesterolului și trigliceridelor 

din sânge, care măresc riscul apariției aterosclero-

zei și bolii ischemice a cordului.

Persoanele supraponderale și obeze, care utili-

zează oțetul în alimentație, ating mai ușor simțul 

sațietății. În felul acesta, își anihilează senzația de 

foame și reduc consumul de calorii.

Jay Goobinder, fondatorul Centrului medical Epi-

genetica, afi rmă că produsele lactoacide, precum 

iaurtul, chefi rul sau zerul, sunt cunoscute prin 

calitățile lor probiotice. Nu mulți cunosc însă că 

folosirea lor poate reactiva și spori procesele infl a-

matorii din organism. Oțetul, dimpotrivă, permite 

îmbogățirea cu probiotice fără risc de infl amații. În 

plus, consumarea zilnică a acestor microelemen-

te, chiar și în cantități nesemnifi cative, energizea-

ză organismul, menține funcționarea regulată a 

tractului digestiv și îmbunătățește calitatea vieții. 

Probioticele sunt esențiale pentru organism, de-

oarece sunt constituite din bacterii cultivate ce fa-

cilitează funcția tractului digestiv și a altor organe.

 Vreau să mulțumesc Revistei Cronica Sănătății 
Publice pentru informațiile oferite și explicate pe 
înțelesul oricui. Prin intermediul ei, atât elevii, 
cât și întreg corpul profesoral al Gimnaziului din 
satul Țipletești, raionul Sîngerei dispun de cele 
mai efi ciente recomandări, de cele mai reușite 
sfaturi și explicații din domeniul sănătății. Con-
sider că revista este asemenea unui ghid pentru 
sănătate, grație căruia societatea contempora-
nă își poate identifi ca nevoile și poate deveni 

capabilă să găsească remedii și modalități de 
ameliorare a unor probleme de sănătate. 

La ora actuală, editarea revistei este foarte im-
portantă pentru cititori. Mulți dintre ei nu cu-
nosc circumstanțele ce înrăutățesc starea lor de 
sănătate, nu știu unde să caute răspuns la în-
trebările care îi frământă și atunci revista, ca un 
prieten devotat, se grăbește să le vină în ajutor. 

Materialele sunt scrise într-un limbaj clar, bine 
reprezentat în contextul asistenței medicale pe 
care o primim din paginile revistei, diriguite de 
redactorul-șef, dl Iurie Pînzaru, asistat de echipa 
de colaboratori.

Cu ocazia celei de-a zecea aniversări a Revis-
tei Cronica Sănătății Publice, spunem un mare
MULȚUMESC tuturor celor care contribuie la pre-
gătirea și editarea ei, la promovarea valorilor uma-
nitare comune – viața și sănătatea. Într-adevăr, 
Revista Cronica Sănătății Publice este o publicație 
nu doar pentru sănătate, ci și pentru sufl et.

MESAJ DE GRATITUDINE

Nina GORINA,                                                                                                
bibliotecară 
la Gimnaziul                                                                                             
din s. Țipletești, 
r-l Sîngerei

N
b
l
d
r
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La 01.02.2021, Revista Cronica Sănătății Pu-

blice a marcat a zecea aniversare de la fondare.

Exact cu 10 ani în urmă, prin Ordinul nr. 65 
din 01.02.2011 Cu privire la Revista Cronica 
Sănătăţii Publice, Ministerul Sănătății a insti-
tuit noua revista și a desemnat în calitate de 
fondator Agenția Națională pentru Sănătate 
Publică (ANSP).

Firește, pe parcursul unui deceniu de activitate 
revista s-a confruntat cu mai multe probleme 
și provocări, inclusiv de ordin fi nanciar, dar, în 
pofi da lor, până în prezent au fost editate 57 de 
numere de revistă. În această perioadă, pe pa-
ginile ei au fost refl ectate multiple probleme ce 
țin de educația pentru sănătate și promovarea 
sănătății, de igienă și epidemiologie, inclusiv în 
contextul implementării și respectării legislației 
și actelor normative din domeniul sănătății 
publice, accentul punându-se pe măsurile de 
prevenție, protecție și combatere a maladii-
lor transmisibile și netransmisibile, de preve-
nire a îmbolnăvirilor legate de factorii de risc 
persistenți la locul de muncă și în instituțiile de 
educație și instruire pentru copii și tineri, de prin-
cipiile de nutriție a copiilor și altor grupuri ale 
populației, de asemenea, de domeniile diagnos-
ticului de laborator și tratamentului afecțiunilor 
transmisibile și netransmisibile, de monitoriza-
rea și combaterea vectorilor agenților cauzali ai 
unor maladii, inclusiv parazitozelor, etc.

Publicarea materialelor de actualitate în pre-
venirea și combaterea maladiilor nu ar fi  fost 
posibilă fără efortul și susținerea specialiștilor 
din diferite domenii ale serviciului de sănăta-
te publică și sistemului de sănătate în ansam-
blu – epidemiologi, igieniști, chirurgi, neuro-
logi, endocrinologi, medici de familie, bacte-
riologi, precum și fără susținerea conducăto-
rilor și cadrelor didactice de la USMF Nicolae 
Testemițanu, care, pe lângă aportul personal, 
i-au ajutat la pregătirea diferitor articole pe 
medicii rezidenți și chiar pe studenți. 

Menționez cu satisfacție că în 10 ani de activita-
te medicii igieniști au publicat pe paginile revis-

tei 289 de articole, medicii epidemiologi – 151, 
colaboratorii USMF Nicolae Testemițanu – 91, 
specialiștii de la IMSP Spitalul Dermatologie și 
Maladii Comunicabile – 12, medicii de familie – 
11. Specialiștii în oncologie și-au expus materi-
alele pe 10 subiecte importante pentru sănăta-
tea populației. O colaborare semnifi cativă am 
avut cu medicii psihiatri și cardiologi, care au 
publicat 8 și, respectiv. 7 articole.

Agenția Națională pentru Sănătate Publică, 
Colegiul și Consiliul de redacție ale Revistei 
Cronica Sănătății Publice aduc sincere cuvinte 
de mulțumire și recunoștință tuturor autorilor 
și speră că ei vor continua această colaborare 
fructuoasă, contribuind la editarea următoa-
relor numere ale publicației.

Cu ocazia aniversării, Ministerul Sănătății, 
Muncii și Protecției Sociale a decernat revistei 
Diploma de Onoare în semn de recunoștință 
pentru realizările obținute în promovarea 
principiilor modului de viață sănătos în rân-
durile populației din țara noastră.

Nu pot să nu remarc faptul că actualitatea și 
importanța materialelor publicate sunt înalt 
apreciate și de cititorii revistei, dovadă fi ind 
mesajele de mulțumire și de încurajare pe 
care le primim de la ei.

Iurie PÎNZARU,                                                                                                                    
dr. șt. med., conf. univ.,

șeful Direcției Protecția                                                                                            
Sănătății a ANSP, 

redactor-șef al revistei

REVISTA CRONICA SĂNĂTĂȚII PUBLICE 
LA 10 ANI DE LA FONDARE



7
CRONICA SĂNĂTĂȚII PUBLICE   Nr. 1(58), Martie 2021

- Stimate domnule Emil 
Ceban, acum un an și 
jumătate ați devenit 
rectorul Universității 
de Stat de Medici-
nă și Farmacie Nico-

lae Testemițanu – o 
instituție emblemati-
că a țării, care are o is-
torie de 75 de ani. Ce 
ați reușit să realizați 
în această perioadă 
din ceea ce v-ați pro-
pus pentru impulsionarea activității și 
menținerea imaginii instituției?
- Este o onoare pentru mine să conduc această 

instituție, deoarece formarea mea ca medic, 

cadru didactic și manager, dar și ca Om se da-

torează în mod defi nitoriu Universității de Stat 

de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu. 

Funcția de rector este foarte complexă, impli-

că o muncă colosală, responsabilitate, dărui-

re de sine, o intuiție bine dezvoltată etc. Dar 

toate acestea, luate împreună, nu ar fi  posibil 

de realizat, dacă nu ai avea susținerea unei 

echipe profesioniste și determinate, cu care 

să fi i pe aceeași undă, care să împărtășească 

aceleași valori și să activeze cu aceeași dedi-

care. Rectorul este cel care consolidează efi -

cient și transparent echipa managerială, cel 

care promovează misiunea, viziunea, valorile 

și strategia de dezvoltare a universității pen-

tru următorii ani, fi ind astfel garantul unui 

mediu academic durabil. Obiectivele trasa-

te pot fi  realizate doar prin conlucrarea con-

structivă cu structurile ministeriale naționale 

din domeniile educației și sănătății, precum 

și cu organismele internaționale. Din start 

mi-am propus un program managerial bazat 

pe Tradiție, Calitate, Inovație, axat pe principii-

le: Onestitate, Transparență și Responsabilitate.

În această perioadă scurtă de timp, am de-

pus toată străduința să gestionăm efi cient 

și cu maximă respon-

sabilitate criza provo-

cată de COVID-19 la ni-

vel instituțional. Ne-am 

conformat rigorilor și 

restricțiilor și am conti-

nuat să ne desfășurăm 

activitatea, astfel încât 

viața și sănătatea bene-

fi ciarilor de studii, dar 

și ale personalului uni-

versitar să nu fi e supu-

se riscului de infectare. 

Reieșind din acest considerent, am trecut la 

învățământul on-line, am organizat susținerea 

examenelor de stat de la distanță, dar și de-

punerea jurământului de medic și farmacist. 

Am desfășurat, în regim virtual, Congresul 

științifi c aniversar, dedicat celor 75 de ani de 

activitate a USMF Nicolae Testemițanu. Acest 

eveniment grandios a avut un impact major 

și a înregistrat peste 100 de mii de vizualizări.

Pe segmentul cercetării științifi ce, în primul 

rând, am aprobat Strategia de fortifi care a do-

meniului cercetării și inovării pentru perioada 

2020-2030, bazată pe motto-ul Educație prin 

cercetare. Prima acțiune de importanță stra-

tegică a fost fondarea Institutului Național 

de Cercetare în Medicină și Sănătate, crea-

rea platformelor de cercetare și comunicare 

științifi că, inclusiv pe componenta COVID-19. 

O realizare a instituției noastre, dar și un 

eveniment semnifi cativ pentru Republica 

Moldova este secvențierea ADN-ului viral și 

aprecierea structurii virusului SARS-CoV-2 în 

populația țării noastre, iar ca rezultat, uni-

versitatea a devenit parte componentă a 

Repozitoriului GISAID – o inițiativă științifi că 

globală și o sursă primară ce oferă acces li-

ber la datele genomice ale virusurilor. Acest 

fapt a fost posibil grație colaborării cu Cen-

trul Internațional pentru Inginerie Genetică 

și Biotehnologie al ONU.

RECTORUL ESTE GARANTUL UNUI MEDIU ACADEMIC DURABIL
Interviu cu profesorul universitar Emil CEBAN, dr. hab. șt. med., 

rectorul Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu
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Implicarea cadrelor științifi co-didactice în 

cercetare are ca rezultat implementarea con-

ceptului Știință deschisă, sporirea calității, ma-

jorarea numărului de publicații și a proiecte-

lor de cercetare. Anul 2020 a fost caracterizat 

și de creșterea vizibilității universității la nivel 

național și internațional, fi ind înregistrate pes-

te 1700 de publicații științifi ce, dintre care 692 

de articole științifi ce, 96 de articole indexate în 

baza de date SCOPUS, fi ind realizat un salt con-

siderabil – cu dublarea numărului de autori și 

de publicații înregistrate. La fel de importantă 

este și creșterea de la 25 la 34 a indicelui Hirsch. 

La capitolul infrastructură, putem menționa 

inaugurarea Centrului de Autoguvernare 

Studențească în incinta Centrului Universi-

tar Sociocultural – noul sediu al Asociației 

Studenților și Rezidenților în Medicină, 

reconstrucția capitală a Căminului nr. 8 pen-

tru studenți, crearea condițiilor adecvate de 

muncă pentru Institutul Național de Cerce-

tare în Medicină și Sănătate și Departamen-

tul Cercetare, dezvelirea mai multor busturi 

pe Aleea Savanților și Medicilor Iluștri și a 

basoreliefurilor pentru înveșnicirea memo-

riei profesorilor notorii etc.

- USMF Nicolae Testemițanu a fost întot-
deauna o instituție academică cu valori 
tradiționale, dar, în același timp, a tins 
mereu spre dezvoltare și modernizare. În 
ce topuri internaționale este prezentă uni-
versitatea? 
- Anul trecut, de exemplu, universitatea a ur-

cat 100 de poziții în clasamentul instituțiilor de 

învăţământ superior prezente on-line la nivel 

global. Conform raportului Ranking Web of Uni-

versities, publicat în ianuarie curent, instituția 

noastră ocupă locul 7052 la nivel mondial, față 

de 7153 acum un an (din 29 de mii de instituții 

evaluate). Universitatea se menține pe poziția 

a treia printre cele 25 de universități din Re-

publica Moldova, incluse în clasament, și se 

regăsește pe locul 1826 la nivel continental, iar 

în Europa Centrală și de Est – pe poziția 620.

Un alt motiv de mândrie pentru USMF Nico-

lae Testemițanu este apariția în clasamentul 

internațional în The Three University Missions, 

2020, unde ocupă poziția 1101-1200, fi ind 

unica instituție din țara noastră prezentă 

în acest rating ce include, în total, 1500 de 

universități din 97 de țări.

Potrivit clasamentului internațional IAAR 

Eurasian University Ranking pentru anul 2020, 

universitatea noastră se situează pe poziția 

a 5-a printre instituțiile acreditate conform 

standardelor Federației Mondiale de Educa-

ție Medicală de Agenția Independentă de 

Acreditare și Rating din Kazahstan.

Ne bucură orice performanță a universității și 

a benefi ciarilor de studii. Aceasta ne demon-

strează că USMF Nicolae Testemițanu are o 

mai bună recunoaștere la nivel internațional, 

dar și faptul că membrii comunității universi-

tare au devenit mai responsabili în asigurarea 

accesului deschis la publicații în mediul vir-

tual, astfel contribuind la sporirea impactului 

acestora și a vizibilității instituționale.

- Dispuneți de capacități umane și de resur-
se fi nanciare sufi ciente pentru a aplica tot 
ce v-ați propus pe perioada mandatului?
- Întotdeauna, la USMF Nicolae Testemițanu 

oamenii au fost și vor fi  mai presus de orice, de-

oarece cunoaștem că realizările unei instituții 

depind de profesionalismul și competențele 

personalului. Orice instituție, indiferent de 

domeniul de activitate, progresează dacă pro-

movează o politică efi cientă de management 

al resurselor umane. Investiția în capitalul 

uman este o componentă importantă și de-

terminantă a strategiei de dezvoltare durabi-
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lă, deoarece aceste resurse formează tradiția 

prin calitate și inovație. În acest sens, în pre-

mieră, am aprobat Politica resurselor umane 

a Universității de Stat de Medicină și Farmacie 

Nicolae Testemițanu pentru perioada 2020-2025 

și a fost revizuit Codul moral al instituției. 

Scopul managementului resurselor umane 

ține de asigurarea universității cu personal 

califi cat, profesionist, competitiv, cu abilități 

bune de comunicare, în corespundere cu 

cerințele și procedurile interne, cu standarde-

le educaționale naționale și internaționale și 

cu exigențele sistemului de sănătate. Pentru 

motivarea personalului universitar, aplicăm 

principiul meritocrației, inclusiv la capitolul 

promovare și remunerarea muncii.

Dacă ne referim la capacitățile umane, procesul 

de instruire în universitate este asigurat de cir-

ca 870 de cadre didactice și științifi co-didactice, 

printre care 15 academicieni și membri 

corespondenți ai Academiei de Științe a Mol-

dovei, 178 de doctori habilitați și 537 de doc-

tori în știință. 50% dintre acestea cunosc limbile 

străine, preponderent engleza și franceza.

Referitor la resursele fi nanciare, desigur, criza 

sanitară a afectat direct și instituția noastră. 

Pe parcursul ultimului an, am redus conside-

rabil bugetul prevăzut pentru cheltuieli, une-

le activități fi ind replanifi cate, limitându-ne 

doar la strictul necesar: salarii, burse, reparații 

curente...

Pentru perioada următoare, de asemenea, nu 

avem planifi cate investiții grandioase, deoa-

rece pandemia încă impune o stare de incer-

titudine și considerăm că unele proiecte mai 

pot aștepta. Acum, prioritară este sănătatea 

oamenilor, trebuie să vaccinăm tot persona-

lul universitar, studenții, medicii rezidenți îm-

potriva COVID-19 și să ieșim învingători din 

această criză sanitară.

- Specialiștii care absolvă programul de 
studii Sănătate publică sunt așteptați pen-
tru a fi  angajați la Agenția Națională pen-
tru Sănătate Publică, dar și în alte struc-
turi. Ce veți întreprinde, în următorii ani, 
pentru a îmbunătăți procesul de formare 

a competențelor profesionale ale viitorilor 
specialiști în corespundere cu standardele 
internaționale?
- Programul educaţional al USMF Nicolae 

Testemițanu include specialitatea Medicină 

preventivă, ce prevede 5 ani de studii, iar din 

anul 2020 a fost lansat un nou program de 

studii de licență – Sănătate publică, cu durata 

de 4 ani.

Actualmente, există o lipsă acută de specialiști 

în sănătate publică în întreaga lume, inclusiv în 

Republica Moldova. Țara noastră are nevoie de 

cadre califi cate și competitive pentru a fortifi ca 

domeniul dat. Relevanța dezvoltării acestei arii 

de formare profesională derivă din problemele 

existente în sistemul național de sănătate pu-

blică și apariția situațiilor epidemiologice, care 

pot pune în pericol sănătatea populației. Acest 

fapt este demonstrat acum, în perioada pande-

miei, unde rolul Agenției Naționale pentru Să-

nătate Publică este unul important și observăm 

carențele reformelor efectuate. Cunoștințele 

acumulate și abilitățile absolvenților noștri 

vor contribui la aplicarea dovezilor științifi ce 

în sănătatea publică pentru abordarea acestor 

probleme emergente, dar și pentru promova-

rea modului de viață sănătos. Viitorii licențiați 

în Sănătate publică sunt instruiți de cadre 

științifi co-didactice califi cate în pregătirea fun-

damentală și practică a acestora.

În viitorul apropiat, ne propunem să obți-

nem acreditarea programului Sănătate pu-

blică la nivel național și, ulterior, la nivel 

internațional. O contribuție deosebită în pre-

gătirea specialiștilor, inclusiv prin organizarea 

mobilităților academice, au partenerii din Slo-

vacia, Ungaria și SUA. 

- Ce rol și-a asumat USMF Nicolae Testemi-

țanu în perioada pandemiei?
- Situația epidemiologică creată ca urmare a 

răspândirii noului tip de coronavirus este una 

fără precedent în țara noastră și în întreaga 

lume. Pe fundalul acestei epidemii, atât la nivel 

de țară, cât și de instituții publice sau private, 

au fost întreprinse un șir de acțiuni și măsuri de 

prevenție cu scopul de a proteja sănătatea și 

viața populației, dar și de a stopa infectarea.



10
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

În susținerea sistemului național de sănătate, 

inclusiv a domeniului sănătate publică, comu-

nitatea academică a USMF Nicolae Testemițanu 

a elaborat și actualizat mai multe protocoale 

și ghiduri clinice privind infecția cu noul tip de 

coronavirus, care au fost aprobate de Minis-

terul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. În 

același timp, am fost deschiși pentru oferirea 

suportului tuturor instituțiilor medico-sanitare 

atât municipale, cât și republicane prin impli-

carea a peste 100 de medici specialiști – cadre 

științifi co-didactice și 208 medici rezidenți în 

asigurarea asistenței medicale suspecților și 

pacienților confi rmați pozitiv cu COVID-19. Tot-

odată, peste 500 de studenți au fost angajați în 

calitate de asistenți medicali în serviciul de me-

dicină urgentă și cel spitalicesc. În același timp, 

Asociația Studenților și Rezidenților în Medici-

nă a creat un grup de studenți voluntari pentru 

desfășurarea diverselor activități de voluntari-

at: asamblarea vizierelor, oferirea suportului 

Agenției Naționale pentru Sănătate Publică la 

Linia verde, medicilor epidemiologi și medicilor 

de familie în completarea fi șelor epidemiologi-

ce și monitorizarea pacienților. Suntem mândri 

că cca 300 de studenți au participat la activități 

de voluntariat.

Universitatea a oferit condiții de cazare perso-

nalului medical care activează în prima linie, 

în Căminul nr. 5, în scopul izolării și protejării 

membrilor familiei. De la începutul pandemi-

ei și până în prezent, profesorii universitari 

contribuie nemijlocit la instruirea lucrătorilor 

medicali din sistemul național de sănătate cu 

privire la conduita persoanelor suspecte și a 

pacienților cu COVID-19, inclusiv a copiilor și 

a femeilor însărcinate.

Apreciem eforturile și suntem recunoscători 

tuturor lucrătorilor medicali, colegilor noștri, 

medicilor rezidenți și studenților care acor-

dă asistență medicală populației, celor ce se 

solidarizează și oferă suport, antrenându-se 

în diverse acțiuni de voluntariat. Totodată, 

specialiștii în sănătate publică au fost cei care 

au luat primii asupra lor pandemia și o gesti-

onează în mod consecvent. Tot ei acum coor-

donează și campania de imunizare împotriva 

COVID-19. Suntem mândri că demonstrează 

cu toții că USMF Nicolae Testemițanu formea-

ză specialiști califi cați și le mulțumim că dau 

dovadă de profesionalism, responsabilitate, 

devotament și dăruire de sine în această pe-

rioadă complicată.

- La 1 februarie curent, revista Cronica 

Sănătății Publice a marcat 10 ani de activi-
tate. Ce mesaje ați dori să transmiteți citi-
torilor revistei?
- Aș vrea să transmit sincere și cordiale feli-

citări, în primul rând, Colegiului de redacție 

al revistei cu prilejul frumoasei aniversări. Vă 

doresc să aveți, în continuare, inspirație și cu-

raj în cercetarea și identifi carea răspunsurilor 

pentru problemele din domeniul sănătății 

publice, în special acum, când toți suntem în 

căutarea soluțiilor vitale de depășire a acestei 

crize pandemice. 

Cei 10 ani de activitate demonstrează 

atât valoarea și rolul revistei în informarea 

specialiștilor, cât și interesul autorilor în pu-

blicarea articolelor. Iar munca Dumneavoas-

tră, cu siguranță, este înalt apreciată. Vă urez 

sănătate, să aveți cât mai mulți cititori fi deli 

și să trăiți satisfacția lucrului împlinit! Până 

la urmă, cititorul este cel care Vă apreciază și 

conștientizează utilitatea materialelor pe care 

le publicați, deoarece documentarea este un 

proces continuu pentru dezvoltare personală 

și profesională.

Dragi cititori, nu există prieten la fel de loial ca 

o carte! – vorba scriitorului, de aceea vă în-

demn să citiți permanent, inclusiv în benefi -

ciul sănătății!

- Stimate domnule rector, Vă mulțumim 
pentru amabilitatea de a răspunde la între-
bările noastre și pentru mesajele adresate 
colaboratorilor și cititorilor publicației cu 
ocazia aniversării.

Interviu realizat de 
Iurie PÎNZARU,

dr. șt. med., conf. univ., 
șeful Direcției Protecția 

Sănătății Publice a ANSP, 
redactor-șef al Revistei 

Cronica Sănătății Publice
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În Republica Moldova, cele mai importante sur-
se de aprovizionare cu apă potabilă – atât pen-
tru consum, cât și pentru necesităţile gospodă-
rești – sunt reprezentate de apele subterane. 
Acestea, la rândul lor, sunt ape care circulă prin 
porii și fi surile rocilor, în interiorul scoarţei teres-
tre. Ele provin din precipitațiile atmosferice, din 
infi ltrarea apelor de suprafaţă și din condensa-
rea vaporilor de apă în porii rocilor subterane. 
Accesul la aceste ape ne este oferit de fântâni.

În raionul Florești sunt aproximativ 6023 de 
fântâni (240 din ele sunt supravegheate), însă 
calitatea apei acestora nu corespunde cerinţe-
lor normelor sanitare, prezentând un pericol 
real pentru sănătatea populaţiei. Acest lucru se 
datorează poluării intense a mediului ambiant, 
cauzate, în mare parte, de factorul antropogen. 
În contextul dat, trebuie menționate, în primul 
rând, deșeurile menajere solide, precum și cele 
de origine animalieră, cu impact grav asupra 
calităţii resurselor de apă și a organismului 

IMPACTUL CALITĂŢII APEI 
DIN FÂNTÂNILE RAIONULUI FLOREȘTI

Gheorghe MORARU, 
medic coordonator 
la Direcția CSP Soroca 
a ANSP,
subdiviziunea Florești 

G
m
l
a
s

uman. Anume deșeurile animaliere depozitate 
pe teritoriile localităţilor, pe malurile râurilor, în 
locuri neautorizate contribuie semnifi cativ la 
poluarea apelor cu nitraţi.

O infl uenţă negativă asupra calităţii apei, în 
lipsa sistemelor centralizate de evacuare, au 
apele uzate din sectorul casnic și industrial, 
precum și depunerile atmosferice. Reziduuri-
le menajere și cele industriale, diluate cu ape-
le meteorice, nimeresc în pânza freatică de 
unde se alimentează fântânile, contaminând 
apa din ele cu sulfaţi, cloruri, fl uor etc.

O altă cauză a calităţii proaste a apei sunt ac-
tivităţile din sectorul agricol. Drept factori po-
luanţi principali servesc fostele depozite de 
păstrare a îngrășămintelor minerale și a pre-
paratelor chimice, folosirea intensă a prepa-
ratelor fi tosanitare, staţiile de alimentare cu 
carburanţi, majoritatea cărora sunt într-o sta-
re deplorabilă. Aceste surse cauzează apariţia 
substanţelor petroliere și chimice în fântânile 
localităţilor (ca exemplu servesc cele din sate-
le Lunga și Mărculești).

Investigațiile efectuate în raionul Florești în 
anul trecut au demonstrat că 91,8% din pro-
bele de apă prelevate nu corespund indicilor 
sanitaro-chimici după conținutul de nitraţi, 
săruri, sulfaţi și fl uor, 13,8% – indicilor micro-
biologici, iar 1,89% din fântâni nu corespund 
normativelor după gradul de amenajare a zo-
nelor de protecţie sanitară.
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În 41% din localităţi, între care or. Florești și sa-
tele Mărculești, Rădulenii Vechi, Putinești, Fru-
mușica și Sevirova, apele subterane sunt mine-
ralizate excesiv, iar în 5% din localități (Cenușa, 
Japca, Bursuc) ele au un conţinut înalt de fl uor.

Fântânile de pe teritoriul raionului Florești 
sunt extrem de poluate după conținutul de 
nitraţi (NO

3
), sulfaţi (SO

4
), fl uor (F). La acestea 

se adaugă reziduul fi x, precum și duritatea to-
tală, exprimată prin gradul de sedimentare a 
sărurilor prezente în apă.

Vorbind despre probele de apă cu un conţi-
nut sporit de nitraţi, trebuie să specifi căm că 
limita maximal admisibilă (care depășește va-
loarea de 50 mg/dm3) se atestă în 80% din lo-
calităţile raionului. De exemplu, în satele Ca-
șunca, Dumitreni, Bobulești, Frumușica, Sevi-
rova, Trifănești conținutul de nitrați oscilează 
între 262,6 și 1019,4 mg/dm3. Consumul apei 
cu nitraţi provoacă dereglări acute ale sănătă-
ţii, afectând dezvoltarea biologică generală a 
copiilor, provocând anemii feriprive, suprima-
rea imunităţii, stări infl amatorii, morbiditate 
generală înaltă a consumatorilor etc.

În 25% din localităţi, precum Ștefănești, Praji-
la, Sevirova, Trifănești, nivelul sulfaţilor atestă 
valori de la 493,1 până la 1281 mg/dm3, ceea 
ce conferă apei un gust sărat-amărui care 
infl uențează secreţia gastrică, provoacă modi-
fi cări dispeptice și deshidratarea organismului.

Pentru a eradica aceste situații grave s-a recurs 
la implementarea proiectelor de construcţie 
și reconstrucţie a sistemelor de aprovizionare 
cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate. 

Prin implementarea Protocolului privind apa și 
sănătatea pentru anii 2016-2025 au fost con-
struite apeducte noi și renovate cele vechi, au 
fost conectate reţele noi în satele Ciutulești, 
Sîrbești, Domulgeni, Lunga, Mărculești, Roși-
etici, Ţîra, Cenușa, Vărvăreuca, Hîrtop, Frumu-
șica, Izvoare, Bezeni, Scăieni, Cașunca, Ștefă-
nești, Japca, Zăluceni, Tîrgul Vertiujeni, Vertiu-
jeni, Cuhureștii de Sus, Unchitești, Neculăeni, 
Cuhureștii de Jos, Ţîpordei, Ciripcău etc.

Toate aceste măsuri au dus la creșterea ponderii 
asigurării populaţiei cu apă centralizată de la 43 la 
57,4% (37 de localităţi sau 50% din 74 existente).

INSOMNIA: CUM O EVITĂM?
Specialiștii afi rmă că în perioada pandemi-

ei COVID-19 numărul persoanelor care sufe-

ră de insomnie s-a dublat, fenomen explicat 

prin creșterea nivelului de stres în rândurile 

populației.

În general, calitatea somnului depinde de 

emoțiile trăite, inclusiv de infl uența unei 

afecțiuni grave. În cazul stresului, neuronii 

scoarței cerebrale și ai structurilor profunde 

ale creierului formează focare permanente de 

activități, care nu dispar nici în faza somnului 

profund. Se poate întâmpla ca durata somnu-

lui să crească, dar, în același timp, calitatea lui 

să se înrăutățească, astfel persoana afectată 

devine neatentă, uitucă, explodează cu orice 

ocazie, pierde capacitatea de concentrare, ra-

piditatea de a veni cu soluții optime. Mai mult. 

Insomnia și incapacitatea individului de a se 

odihni deplin slăbesc considerabil imunitatea 

și răspunsul imun la diferiți agenți patogeni, 

cresc riscul îmbolnăvirilor.

Pentru a îmbunătăți calitatea somnului, orga-

nismul trebuie ajutat să se calmeze, dar fără re-

medii medicamentoase. În acest context, este 

bine să renunțăm înainte de somn la dispozi-

tivele electronice (calculator, televizor, telefon) 

și să recurgem la acțiuni calmante, din care să 

facem un obicei. Printre ele se numără primblă-

rile în aer liber, luarea băuturilor calde, dușul 

cald etc. Așternutul trebuie folosit doar pentru 

somn. Adormirea rapidă e bazată pe abilitatea 

de a relaxa mușchii corpului și ai feței.

Greșesc persoanele care folosesc pentru a ador-

mi zgomotul slab monoton – televizorul, căștile 

în funcțiune. Nu trebuie să recurgeți la astfel de 

metode pentru că noaptea profunzimea som-

nului se poate schimba, iar zgomotele pot să vă 

trezească, înrăutățindu-vă somnul, îndeosebi în 

jumătatea a doua a nopții.

SFATURI  SĂNĂTOASE
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Aerul este un amestec de azot și oxigen de 

necesitate vitală pentru organismele aerobe, 

care conţine și mici cantităţi de alte gaze (ar-

gon, neon, heliu, cripton, xenon, radon, dioxid 

de carbon, hidrogen), vapori de apă și diverse 

particule.

Orice substanţă în stare solidă, lichidă, gazoa-

să (de vapori) sau energie (radiantă, electro-

magnetică, ionizantă, termică, fonică sau vi-

brantă), care este prezentă în aer și poate avea 

o acţiune negativă asupra sănătăţii oamenilor 

și/sau a mediului, constituie un poluant.

Concentraţia poluanţilor din aerul atmosferic 

într-un punct sau zonă concretă, stabilită în baza 

unor măsurări sistematice și analize comparati-

ve după anumite criterii (poluare de fond a ae-

rului, CMA a poluanţilor), prezintă risc pentru 

sănătatea oamenilor și/sau mediul înconjurător 

etc. și determină nivelul de poluare a aerului.

Pentru a estima nivelul de poluare a aerului a 

fost instituit un sistem de supraveghere și con-

trol al concentraţiilor de poluanţi din aerul at-

mosferic și de monitorizare a poluării acestuia.

O dovadă a faptului că poluarea aerului are 

efecte dăunătoare asupra organismului uman 

este creșterea numărului de cazuri de astm, 

bronșite cronice, alergii etc.

În scopul păstrării purităţii și ameliorării calităţii 

aerului atmosferic, prevenirii și reducerii efec-

telor nocive ale factorilor fi zici, chimici, biolo-

gici, radioactivi și de altă natură asupra atmo-

sferei, cu consecinţe nefaste pentru populaţie 

și/sau mediul înconjurător, Parlamentul Repu-

blicii Moldova a adoptat Legea privind protecţia 

aerului atmosferic nr. 1422-XIII din 17.12.1997.

Infl uenţa directă a aerului poluat, mai exact a 

diferitor poluanți atmosferici, asupra sănătă-

ţii populaţiei se exprimă prin modifi cările ce 

apar în organismul persoanei expuse. În ma-

joritatea cazurilor, acţiunea directă a poluării 

aerului este rezultatul interacţiunii mai multor 

poluanţi prezenţi concomitent în atmosferă și 

numai rareori acţiunea unui singur poluant.

Printre cei mai reprezentativi poluanţi atmo-

sferici se numără monoxidul de carbon (CO), 

oxizii de azot (NOx), dioxidul de sulf, dioxidul 

de azot, suspensiile solide totale, ploile acide, 

plumbul, aldehida formică etc.

CALITATEA AERULUI ATMOSFERIC 
ÎN MUNICIPIUL BĂLȚI

Elena REVENCO,
șefa Secției Protecția 
sănătății publice
a  Direcției CSP Bălți 
a ANSP
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Cel mai mare impact asupra atmosferei îl au 

factorii antropici. Uzinele, fabricile, termo-

centralele, autovehiculele sunt principalii 

poluatori care modifi că compoziția naturală 

și calitatea aerului. Poluarea aerului se mani-

festă sub formă de ceață, negură, aer cețos. 

Impactul antropic negativ asupra proceselor 

ce decurg în atmosferă este cauzat de redu-

cerea considerabilă a suprafețelor de pădure, 

poluarea Oceanului Planetar, consumul sporit 

de oxigen în procesele de ardere tehnologi-

că la mijloacele de transport ce funcționează 

pe baza motoarelor cu ardere internă și în in-

dustrie. Aceste procese conduc la micșorarea 

cantității de oxigen din atmosferă.

Poluarea aerului atmosferic constă în schimba-

rea compoziției chimice a aerului sub aspectul 

proporției dintre substanțele constituente ale 

acestuia și cele nou-apărute, cu efecte dăună-

toare pentru mediul înconjurător în ansamblu 

și pentru sănătatea omului în particular.

Sursele de poluare a aerului atmosferic se îm-

part în două grupe:

- surse naturale – solul uscat, plantele și ani-

malele, de la care provin polenul, puful, 

părul, sporii, ciupercile, erupțiile vulcanice 

etc.;

- surse artifi ciale – surse bazate pe procese-

le industriale, exploatarea transportului, 

activități de menaj și altele.

Poluarea infl uențează, în primul rând, asupra 

aparatului respirator: poate crea reacții alergi-

ce acute și bronșite cronice. Multe persoane 

au alergii, în special de la aldehida sulfuroasă 

și dioxidul de azot. Indirect este infl uențat și 

sistemul cardiovascular: faptul că oamenii res-

piră greu complică absorbția sângelui. Efectele 

poluării sunt dezastruoase, ele se fac resimțite 

și peste 20-30 de ani, provocând cancer.

Rezultatele probelor de aer atmosferic, prele-

vate în ultimii doi ani în mun. Bălți în scopul 

determinării noxelor, sunt redate în tabelul 1.

Statistica demonstrează: calitatea aerului at-

mosferic în mun. Bălți se afl ă într-o dinamică 

nesatisfăcătoare și este infl uențat ă preponde-

rent de emisiile mijloacelor de transport, de 

activitatea unor întreprinderi mari, precum 

SRL Gloring Inginering, SA Incomlac, ÎM Kna-

ufGips, SA CET-Nord, SA Floarea-Soarelui, ca-

zangeriilor și surselor casnice.

În scopul diminuării concentrației poluanților 

din aer, Direcția CSP Bălți a ANSP va apela la 

administrația publică locală cu propunerile de:

A reamplasa unele întreprinderi din zona 

rezidențială;

A efectua reparația capitală a drumurilor 

centrale și a trotuarelor;

A înverzi teritoriile aferente blocurilor de 

locuit, a stropi străzile în perioada caldă a 

anului;

A moderniza procesul tehnologic la în-

treprinderile industriale mari pentru a 

micșora concentrația substanțelor poluan-

te emise în aerul atmosferic;

A redirecționa fl uxul de transport din zona 

rezidențială;

A participa activ cu propuneri concrete 

la elaborarea Planului urbanistic al mun. 

Bălți.

Tabelul 1

Nivelurile poluării aerului atmosferic în mun. Bălți

Noxe determinate
Numărul total 

de probe 
Din ele

 depășesc CM
             %

necorespunderii

Anii 2020 2019 2020 2019 2020 2019

Pulberi 189 350 140 215 74,07 61,42

Dioxid de sulf 184 318 60 49 32,6 15,4

Monoxid de carbon 159 286 85 43 53,45 15,03

Dioxid de azot 178 314 46 55 25,84 17,51

Ozon 14 16 0  0 0 0

Aldehidă formică 40 68 0 0 0 0

Altele 56 66 16 9 28,57 13,63
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Chimioterapia, pe lângă hormonoterapie, 

terapia biologică și terapia țintită (target), re-

prezintă o modalitate contemporană de tra-

tament al maladiilor oncologice și constituie 

o parte componentă a oncologiei medicale.

Chimioterapia este un tip de tratament al 

cancerului care utilizează diverse medica-

mente create pe baza diferitor compuși 

obținuți pe calea sintezei chimice și de 

proveniență naturală. Aceste medicamente 

pot fi  administrate pe cale orală, subcuta-

nat, intramuscular, intraarterial, intravenos 

(cel mai frecvent) sau prin perfuzie continuă 

pentru a distruge celulele canceroase ale tu-

morii primare și ale leziunilor secundare la 

distanţă (metastaze).

Chimioterapicele, posedând un potențial ci-

tostatic sau citotoxic, acţionează prin stoparea 

ori încetinirea creșterii (proliferării) celulare sau 

distrugerea celulelor tumorale, care sunt celu-

le ce se dezvoltă rapid și incontrolabil. 

În funcţie de localizarea anatomică și tipul 

morfologic al tumorii maligne, de gradul de 

răspândire (stadiul bolii), principalele tipuri 

de chimioterapie sunt următoarele:

 Neo-adjuvantă, care se utilizează îna-

intea unei metode de tratament local 

(chirurgicale (mai frecvent) sau radiante) 

pentru micșorarea dimensiunilor tumorii 

cu scopul de a crește siguranţa și radica-

litatea intervenţiei ulterioare, a micșora 

volumul intervenției chirurgicale (sau 

câmpului de iradiere), a eradica posibile-

le micrometastaze pentru a ameliora re-

zultatele la distanță ale acestei abordări 

terapeutice combinate. 

 Adjuvantă (profi lactică), care se admi-

nistrează după operație (mai frecvent) 

sau radioterapie și constă dintr-un nu-

măr determinat de cure de tratament în 

corespundere cu prevederile standarde-

lor și ghidurilor de tratament oncologic. 

Această chimioterapie, țintind posibilele 

micrometastaze, are rolul de a consolida 

rezultatul unei intervenţii chirurgicale 

efectuate în volum radical, cu intenție cu-

rativă și scopul de a preveni eventualele 

recăderi ale bolii – atât locale (recidive), 

cât și la distanţă (metastaze). 

 Curativă (paliativă), care se aplică în sta-

diile avansate ale procesului oncologic 

cu intenţia de a vindeca boala sau, în caz 

de incurabilitate, de a stopa evoluția ei, 

de a prelungi supravieţuirea și a ameliora 

calitatea vieţii. În acest context, pot fi  uti-

lizate mai multe linii succesive de terapie 

EFICIENȚA CHIMIOTERAPIEI ÎN ONCOLOGIE

Iurie BULAT, 
dr. hab. șt. med., 
profesor, vicedirector 
pentru dezvoltare 
în oncologie 
al IMSP Institutul Oncologic 
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în conformitate cu standardele și proto-

coalele clinice oncologice în vigoare, fi e-

care linie prevăzând un anumit protocol 

de chimioterapie care se modifi că atunci 

când boala avansează sau apar manifes-

tări inacceptabile de toxicitate severă. În 

acest caz, numărul de linii și numărul de 

cure în cadrul lor va fi  stabilit individual.

Eficacitatea chimioterapiei contemporane 

se analizează prin prisma rezultatelor ne-

mijlocite și a celor înregistrate la distanță. 

Pentru aceasta, înainte de inițierea chimio-

terapiei, în timpul procesului, după fini-

sarea ei și pe parcursul supravegherii cu 

anumite intervale de timp, se efectuează 

un șir de investigații corespunzătoare (fi-

zicale, instrumentale, de laborator), com-

parabile în dinamică. Eficiența nemijlocită 

este determinată de noțiunea de răspuns 

al tumorii. Există diferite metodologii de 

evaluare a răspunsului tumorii (OMS, RE-

CIST 1.0, RECIST 1.1 etc.), care au evoluat pe 

parcursul timpului. Răspunsul nemijlocit la 

tratament este definit ca răspuns complet, 

răspuns parțial, boală stabilă, boală progre-

sivă (avansare). Eficiența la distanță este de-

terminată de supraviețuirea  fără avansare 

(recidivă), supraviețuirea fără manifestări ale 

bolii, supraviețuirea generală, durata răspun-

surilor (remisiunilor).

Istoria științifi că a chimioterapiei a început la 

mijlocul sec. XX, odată cu anunțarea primelor 

date despre efi ciența chimioterapiei în trata-

mentul unor tumori maligne. Însă pe atunci 

rezultatele pozitive erau rare. Au devenit mar-

cante din punct de vedere al semnifi cației lor 

istorice primele răspunsuri pozitive la admi-

nistrarea citostaticelor pacienților cu limfoa-

me, leucemii, coriocarcinom, cancer mamar și 

alte neoplazii, însă cazurile când pacienții se 

vindecau erau rare. 

După o experiență mondială de utilizare a 

chimioterapiei în oncologie de cca 60-70 de 

ani se poate afi rma că această metodă de 

tratament a înregistrat succese considerabi-

le și impunătoare. La momentul dat, un șir 

de maladii oncologice, indiferent de stadiul 

bolii, pot fi  vindecate numai prin chimiote-

rapie, și anume: coriocarcinomul, tumori-

le germinogene maligne, cancerul anal (în 

asociere cu radioterapia), leucemia mieloidă 

cronică, tumora Burkitt, leucemia limfoblas-

tică acută, rabdomiosarcomul embrionar, 

nefroblastomul, limfomul Hodgkin. 

Chimioterapia, fi ind aplicată ca parte com-

ponentă în cadrul unui tratament combinat, 

poate duce la o rată înaltă de remisiuni tumo-

rale, poate prelungi viața și contribui la posi-

bilitatea vindecării pacienților cu următoarele 

boli: cancer mamar, colorectal, pulmonar mi-

crocelular, de prostată, ovarian, al vezicii uri-

nare, sarcomul Ewing și tumorile neuroecto-

dermale primitive, retinoblastomul, tumorile 

gastrointestinale stromale, leucemiile acute, 

limfoamele non-Hodgkin etc.

Rezultate pozitive, exprimate prin controlul 

bolii în cca 50% din cazuri, prelungirea consi-
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derabilă a supraviețuirii și ameliorarea calității 

vieții ca rezultat al administrării chimiotera-

piei sunt înregistrate la pacienții cu sarcoa-

me ale țesuturilor moi, sarcom osteogenic, 

cancer gastric, cancer al esofagului, cancer 

renal, melanom, cancerele regiunii capului 

și gâtului, cancer pulmonar nonmicrocelular, 

glioblastom, tumori neuroendocrine, mielom 

multiplu, neuroblastom, cancer endometrial.

Spre regret, sunt puțin sensibile la acțiunea 

preparatelor chimioterapice așa tumori ma-

ligne, precum cancerul pancreasului, al glan-

dei tiroide, cancerul hepatic primar, al colului 

uterin etc. Dar până și la pacienții cu aceste 

boli oncologice dezvoltarea procesului can-

ceros poate fi  stopată, supraviețuirea poate fi  

prelungită, iar calitatea vieții – ameliorată cu 

ajutorul medicamentelor antitumorale con-

temporane.

Unele tipuri de cancer nu pot fi  vindecate numai 

prin chimioterapie, însă rezultatele pozitive, 

după cum am menționat deja, pot fi  obținute 

în combinare cu alte tipuri de tratament. De 

exemplu, o mare parte din pacientele cu can-

cer mamar, pacienții cu cancere ale sistemului 

gastrointestinal sau cancere pulmonare pot 

benefi cia de chimioterapie după intervenția 

chirurgicală suportată pentru a reduce riscul 

de reapariție a acestor procese maligne. Un nu-

măr mare de pacienți cu cancer rectal, cervical, 

tumori ale regiunii capului și gâtului, cancere 

pulmonare etc. înregistrează rezultate poziti-

ve impresionante și la distanță (metastaze) în 

urma asocierii concomitente sau secvențiale 

a chimioterapiei cu metoda radiantă de trata-

ment. În aceste cazuri, chimiopreparatele, pe 

lângă acțiunea sistemică, îndeplinesc rolul de 

sensibilizatori la radioterapia locală. 

În general, scopul chimioterapiei procese-

lor maligne este de a obține așa-numita re-
misiune – o stare când cancerul este ținut 

sub control. Aceasta înseamnă că, după 

tratament, investigațiile nu arată semne de 

cancer (remisiune completă) sau manifestă-

rile tumorale au diminuat simțitor, dar sunt 

încă prezente (remisiune parțială), tumora a 

rămas de aceleași dimensiuni sau a crescut, 

dar extrem de puțin (boală stabilă).

Trebuie de avut în vedere că chimioprepa-

ratele contemporane, în pofi da selectivității 

acțiunii lor asupra celulelor canceroase, ca-

pacitate importantă perfecționată pe par-

cursul anilor, în același timp, acţionează și 

pe celulele sănătoase cu proprietatea de 

creștere și proliferare rapidă, cum ar fi  cele 

sanguine (leucocite, trombocite, eritrocite), 

cele epiteliale situate la nivelul mucoaselor 

tractului digestiv, celulele rădăcinii părului, 

celulele organelor reproductive etc., pro-

vocând o serie de reacţii adverse care sunt, 

în general, reversibile după încheierea tra-

tamentului. Efectele adverse serioase ale 

chimioterapiei trebuie prevenite sau tratate 

cât mai curând posibil, deoarece pot altera 

considerabil calitatea vieții pacienților on-

cologici în procesul tratamentului specifi c 

antitumoral. În acest context, sunt bineveni-

te și uneori chiar necesare măsurile profi lac-

tice și curative, prevăzute în recomandările 

și ghidurile dedicate terapiei de suport în 

procesul tratamentului citostatic.
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Promovarea stilului de viață sănătos este cea 

mai efi cientă modalitate de prevenire a îmbol-

năvirilor și de menținere a stării de sănătate 

[Woolf, 1996, Courtney, 2000] 

Stilul de viaţă sănătos reprezintă alegerile 

noastre și acţiunile pe care le întreprindem 

zi de zi pentru a preveni riscul de boli croni-

ce și de deces prematur. Evident, nu putem 

preveni apariţia tuturor bolilor pentru că 

unele depind de factori pe care nu ne este 

dat să-i controlăm (de exemplu: istoricul fa-

milial pentru o anumită boală, vârsta, genul 

etc.). Totuși, majoritatea bolilor responsabile 

de cele mai frecvente cauze de deces pot fi  

prevenite prin modifi carea stilului de viaţă 

(fi g. 1).

Fig. 1. Cauzele mortalității                                         

în țările dezvoltate

Cauza Procent din total

Stil de viață 50%

Factori biologici 25%

Factori de mediu 15%

Sistem medical 10%

Sursă: Organizația Mondială a Sănătății 
(OMS), 1993

Componentele unui stil de viață sănătos
Sănătatea nu se referă însă numai la preven-

ţia bolilor, ci și la bunăstarea fi zică, mentală și 

socială.

În contextul demografi c și economic actu-

al, sănătatea copiilor și adolescenților, atât 

la nivel național, cât și internațional, este 

recunoscută ca fi ind una dintre componen-

tele-cheie necesare dezvoltării și bunăstării 

umane. Starea bună de sănătate din perioa-

da prenatală până în adolescență constituie 

o resursă socială și economică importantă, 

așa cum este menționat și în Strategia Eu-

ropeană de Sănătate Publică (Health is the 

greatest wealth). Factorul determinant al 

ASPECTE ALE STILULUI DE VIAȚĂ 
LA COPII ȘI ADOLESCENȚI

Mariana GURUȘCIUC, 
studentă în anul VI la 
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sănătății omului este stilul de viaţă, iar aces-

ta, la rândul său, este condiționat de toate 

aspectele și manifestările societăţii. Con-

solidarea stilului de viaţă sănătos necesită 

unirea tuturor eforturilor pentru depășirea 

factorilor de risc ai diferitor boli, precum 

alcoolismul, fumatul, hipodinamia, relațiile 

sexuale neprotejate, alimentația neraţiona-

lă, relaţiile confl ictuale.

Elementele stilului de viaţă pot fi  sanogene 

(care promovează și fortifi că sănătatea) și pa-

togene (care reprezintă factorii cauzali sau de 

risc pentru anumite îmbolnăviri).

Adolescenții și tinerii cu vârsta cuprinsă între 

10 și 18 ani reprezintă aproape un sfert din 

populația Republicii Moldova. Astăzi, ca nici-

odată, ei sunt expuși unui număr foarte mare 

de factori cu impact negativ asupra stilului 

de viață. În contextul dat, cea mai mare pro-

blemă este lipsa programelor de educație 

privind deprinderile de viață, renunțarea la 

tutun, alcool și droguri. Datele statistice re-

cente demonstrează că circa 45% din băieții 

adolescenți și 22% din fetele de aceeași vâr-

stă încep să consume alcool înainte de a îm-

plini vârsta de 15 ani. Doar 36% din fete și 

28% din băieții cu vârsta cuprinsă între 15 

și 18 ani știu cum să se protejeze împotriva 

infectării cu HIV. În consecință, adolescenții 

se expun unui risc mare de traume, infecții 

cu transmitere sexuală și, nu în ultimul rând, 

unor sarcini nedorite. 

Stilul de viaţă sănătos vizează mai multe as-

pecte ale vieţii cotidiene, iar pentru adopta-

rea lui e nevoie de efort, curaj și răbdare. Prin-

tre acestea se numără:

1.  Alimentația sănătoasă

Creșteți consumul de alimente de prove-

nienţă vegetală, reduceți porția celor de 

origine animală.

Consumați zilnic pâine, cereale, paste și 

orez provenite din cereale integrale.

Consumați varietăţi de legume și fructe, de 

preferinţă proaspete, de câteva ori pe zi.

Pentru a avea o privire de ansamblu asu-

pra creșterii copilului se recomandă mă-

surarea greutății și înălțimii și calcularea 

indicelui de masă corporală (IMC) cel puțin 

o dată pe an. Astfel, poate fi  depistată 

tendința spre supraponderabilitate a copi-

lului și pot fi  luate rapid măsuri pentru a nu 

se ajunge la obezitate sau la complicațiile 

provocate de ea.

Înlocuiți grăsimile nesănătoase (slănină, 

untură, unt, margarină, ulei de palmier sau 

de cocos) cu grăsimi sănătoase (nuci, mig-

dale, fi stic, ulei vegetal).

Alegeți alimente cu un conţinut scăzut de 

zahăr și limitați cantitatea băuturilor dulci 

și a dulciurilor.

Reduceți aportul de sare din alimentaţie – 

mai puțin de o linguriţă (5 g) pe zi, inclu-

zând sarea din pâine și produsele alimen-

tare procesate.

2. Activitatea fi zică zilnică

Peste 3 milioane de oameni la nivel mondial 
mor în fi ecare an din cauza lipsei de activita-
te fi zică, care este un factor de risc semnifi cativ 

pentru diverse boli grave, cum ar fi  accidentul 
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vascular cerebral, infarctul miocardic, diabetul 

zaharat și cancerul. Astfel, pentru a promova un 

stil de viață sănătos în rândul copiilor și tineri-

lor cu vârsta cuprinsă între 5 și 17 ani, se reco-

mandă ca ei să consacre cel puțin 60 de minute 

activității fi zice – de la moderată până la inten-

să – în fi ecare zi. La ea se adaugă și exercițiile 

care ajută la întărirea mușchilor și a oaselor (de 

cel puțin 3 ori/zi), precum aerobica în bazin, 

mersul cu bicicleta, tenisul, săritul corzii.

3. Renunţarea la fumat

În lume există mai mult de un miliard de fu-

mători. Cel puţin 4,5 milioane dintre ei sunt 

copii cu vârste cuprinse între 12 și 17 ani. Da-

tele statistice demonstrează că mai mult de 

jumătate din pacienții care fac cancer pul-

monar au început să fumeze în adolescență. 

De aceea evitarea oricărei forme de tutun 

(ţigări simple sau electronice, fumat activ 

sau pasiv), luarea măsurilor necesare pen-

tru abandonarea fumatului sunt printre cele 

mai sigure căi de evitare a multor boli și ara-

tă drumul către o sănătate bună.

4. Evitarea consumului de alcool

Consumul de alcool la copii și adolescenți 

afectează regiunile creierului care controlează 

gândirea, emoțiile și comportamentul. Con-

sumul de alcool este asociat cu afectarea me-

moriei, atenției, judecății, capacității de a lua 

decizii și cu proasta coordonare a mișcărilor. 

Consumarea alcoolului înaintea vârstei de 15 

ani are cele mai mari riscuri pentru sănătate.

5. Somnul

Durata somnului variază în funcţie de vârstă, 

iar pentru a menține o stare bună de sănătate 

fi zică și psihică este necesar să dormim sufi -

cient. Astfel, copiii între 6 și 12 ani au nevoie 

de 9-12 ore de somn; adolescenţii între 13 și 

18 ani – de 8-10 ore. Scăderea sau creșterea 

duratei somnului în afara celei indicate se 

asociază cu creșterea riscului de boli cronice, 

precum obezitatea și diabetul zaharat.

6. Reducerea stresului psihosocial

În zilele noastre, copiii se confruntă cu mult 

mai multe situații stresante decât cu 10-15 ani 

în urmă. Ei suferă atât din cauza infl uențelor 

negative ale mediului înconjurător, cât și a 

instabilității mediului social. Reducerea nive-

lului de stres perceput este o măsură esenţia-

lă pentru păstrarea unui stil de viaţă sănătos. 

Aspecte importante ale unui stil de viaţă să-

nătos sunt, de asemenea, managementul de-

presiei, anxietăţii și discriminării sociale.

La cele stabilite anterior, OMS a adăugat re-

cent câteva componente noi ale unui stil de 

viaţă sănătos, și anume: vaccinarea, vizitele 

periodice la medic, purtarea centurii de si-

guranţă sau a căștii de protecţie, conducerea 

mașinii în condiţii de siguranţă și adoptarea 

unor măsuri de igienă corporală corespunză-

toare.

Rezumând cele relatate, se poate afi rma că 

adoptarea unui stil de viaţă sănătos este nu 

doar o opţiune, ci și o necesitate strictă. În 

pofi da poluării, alimentației nesănătoase și 

stilului de viaţă sedentar, pe care suntem ten-

taţi să-l adoptăm, trebuie să conștientizăm 

importanţa îngrijirii corpului, dar și a minţii, 

astfel încât să trăim viaţa la maxim.

Promovarea unui stil de viață sănătos în rândul 

copiilor și tinerilor este una dintre marile pro-

vocări ale acestui secol, deoarece anume de el 

depind sănătatea generală a populației, pro-

gresarea și dezvoltarea tuturor statelor lumii.
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V iolența împotriva copiilor este o problemă 

gravă a sănătății publice, a drepturilor omului 

și, de asemenea, o problemă socială cu urmări 

potențial devastatoare și costisitoare pentru 

sănătatea fi zică și mintală a copiilor. Pe plan 

mondial, nivelul violenței împotriva copiilor 

este extrem de ridicat: se estimează că apro-

ximativ 1 miliard de copii cu vârstele cuprinse 

între 2 și 17 ani au suferit de violență fi zică, 

sexuală, emoțională sau de neglijare.

Conform definiției Organizației Mondiale 

a Sănătății (OMS), violența este folosirea 

intenţionată a forţei sau puterii, reală sau 

sub formă de ameninţări, împotriva propri-

ei persoane, împotriva unei alte persoane 

sau împotriva unui grup sau comunităţi, 

care rezultă sau are o probabilitate ridicată 

de a rezulta în rănirea, lezarea fizică gravă, 

moartea, vătămarea psihologică, afectarea 

dezvoltării sau deprivare.

În Republica Moldova violența domestică 

este acceptată ca un mod tradițional de 

educare a copiilor. Ea nu este percepută ca o 

încălcare a drepturilor omului, ci mai degra-

bă ca o chestiune privată. Mai mult. Pedep-

sirea copiilor prin aplicarea violenței este 

percepută de către părinți ca un drept, ca o 

demonstrație naturală a autorității și ca un 

mijloc care nu necesită timp sau cunoștințe 

speciale, dar care dă un efect imediat.  Po-

trivit lor, un copil care a fost bătut înțelege 

mai ușor ceea ce i se spune. Copiii care se 

dezvoltă într-o comunitate violentă tind ul-

terior să asimileze acest comportament ca 

modalitate de soluționare a unor dispute, 

să repete modelul de violenţă și abuz împo-

triva partenerilor de viață și a copiilor. 

Factorii de risc care favorizează expune-

rea la violență: 

 Factori care țin de copil: prematuritate, 

probleme în dezvoltare (de exemplu, 

tulburări de atașament), de sănătate, 

dizabilități, tulburări de comportament, 

copil din altă căsătorie etc.

 Factori care țin de adult: nivel educațional 

scăzut, experiență traumatică în copilă-

rie, consum excesiv de alcool, droguri, 

vârsta mică a mamei la nașterea primu-

lui copil, probleme ale sănătății minta-

le, privare de libertate a unuia dintre 

părinți sau a unui membru de familie, 

dizabilități, boli cronice, instabilitate fa-

SPUNEM  STOP!  VIOLENȚEI 
ASUPRA COPIILOR

Georgiana TIMCU,
studentă în anul VI 
la Facultatea Medicină 1,
specializarea Medicină 
preventivă a USMF
Nicolae Testemițanu
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milială, număr mare de copii în familie, 

monoparentalitate, violență în familia de 

origine, nivel ridicat de exprimare a furiei 

și impulsivității, așteptări mai puțin rea-

le în privința copiilor, reacție agresivă la 

stres, absența modelelor civice etc.

 Factori socio-culturali: șomaj, sărăcie, 

toleranță crescută față de violența din 

familie, cea instituțională, socială, din 

domeniul audiovizual.

Violenţa poate avea consecinţe imediate 

sau pe termen lung asupra sănătăţii, bunăs-

tării și dezvoltării copilului. Consecinţele pe 

termen lung se răsfrâng și asupra vieţii de 

adult. Copiii care au experimentat orice tip 

de violență la școală sau acasă pot dezvol-

ta tulburări de atașament reactiv, care este 

clasifi cat de Manualul de diagnostic și clasifi -

care statistică a tulburărilor mintale (DSM-5) 

ca o afecțiune legată de traumele și stresul 

copilăriei timpurii, de neglijența socială sau 

de maltratare. Copiii afectați de această tul-

burare prezintă anumite difi cultăți în forma-

rea atașamentelor emoționale față de cei din 

jur, au o capacitate redusă de a trăi emoții 

pozitive și nu pot accepta apropierea fi zică 

sau emoțională. Abuzul prezent în copilărie 

la asemenea copii este corelat cu difi cultăți 

de memorie și funcționare, iar neglijarea se-

veră este asociată cu subdezvoltarea emisfe-

rei cerebrale stângi și a hipocampului. Ei au 

mai multe șanse decât colegii lor neurotipici 

să se comporte agresiv în urma abuzului de 

substanțe, cum ar fi  drogurile, medicamen-

tele și alcoolul. Agitația psihomotorie fi ind la 

acești copii destul de frecventă, ei se expun 

unui risc crescut de anxietate și depresie. În 

mod inevitabil, violența produce un șir de 

consecințe. Moartea, vătămările corporale 

grave, bolile fi zice, problemele de sănătate 

mintală, cele socio-economice și comporta-

mentale sunt doar câteva dintre consecințele 

care pot fi  provocate de violență.

În urma unui studiu al OMS, desfășurat în 

anul 2012 în România în mediul studențesc, 

au fost reliefate un șir de consecinţe grave 

pentru sănătate, provocate de abuzurile su-

portate în copilărie. 

Consecințe fizice: traumatisme abdomi-

nale și toracice, traumatisme la nivelul 

creierului, vânătăi, traumatisme la ni-

velul sistemului nervos central, fracturi, 

dizabilităţi.

Consecințe psihologice și comporta-
mentale: abuz de alcool și droguri, afec-

tarea funcţionării cognitive, comporta-

mente delincvente, violente sau implica-

rea în comportamente riscante, depresie 

și anxietate, întârzieri în dezvoltare, tul-

burări alimentare și de somn, relaţii soci-

ale precare, performanţă școlară minimă, 

stimă de sine scăzută, idei și comporta-

mente suicidare și de automutilare.

Consecinţe asupra sănătăţii sexuale și 
reproductive: sarcini nedorite, proble-

me ale aparatului reproductiv, disfuncţii 

sexuale, infecţii cu transmitere sexuală, 

inclusiv HIV/SIDA.

Alte consecinţe asupra sănătăţii pe 
termen lung: sindromul colonului irita-

bil, boli cardiovasculare, boli ale ficatu-

lui, cancer, boli pulmonare. 

Deși uneori e percepută ca o problemă indi-

viduală, violenţa împotriva copiilor este, de 

fapt, o problemă a societăţii în ansamblu, 

fiind determinată de inechităţi economice 

și sociale și de un nivel scăzut de educație. 

Chiar dacă este destul de răspândită, vio-

lența împotriva copiilor nu este inevitabilă, 

iar eradicarea ei este o responsabilitate co-

mună a întregii societăți.

Protecția copiilor împotriva oricărei forme de 

violență este un drept fundamental garantat 
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de Convenția 5 cu privire la drepturile copilului, 

precum și de alte tratate și standarde cu pri-

vire la drepturile omului. Copiii au dreptul să 

fi e protejaţi de orice tip de violenţă. Nimeni, 

nici chiar părinţii, nu au dreptul să-i lovească, 

jignească, înjosească sau să-i numească urât. 

Adulţii trebuie să țină cont de emoţiile copi-

ilor și nevoile lor. Nimeni nu poate și nu tre-

buie să-i lipsească de lucrurile care le asigură 

supravieţuirea și dezvoltarea: afecţiunea, hra-

na, îmbrăcămintea, atenţia, educaţia, timpul 

liber, asistenţa medicală.

O barieră importantă în documentarea ca-

zurilor de violenţă este numărul mare de 

copii care nu pot sau nu doresc să comuni-

ce despre situațiile de abuz prin care au tre-

cut sau trec la moment, de aceea o metodă 

de prevenire și de stopare a violenței ar fi 

crearea unui mecanism clar de înregistrare 

și raportare a cazurilor de violență și încura-

jarea copiilor să comunice despre ele.

Părinții care au fost abuzați în copilărie sunt 

abuzivi față de următoarea generație. Pen-

tru a crește o generație de copii sănătoa-

să sub aspectul dat este necesar de expli-

cat fiecărui părinte cât de importantă este 

contribuția lui la eradicarea violenței prin 

evitarea aplicării practicilor  abuzive asupra 

copiilor.

Identifi carea precoce, intervenția și supra-

vegherea sunt strategii extrem de valoroase 

pentru prevenirea sau reducerea expunerii la 

violență. Familia, profesorii, poliția, judecăto-

rii, pediatrii, promotorii sănătății mintale, lu-

crătorii din sfera protecției copilului, precum 

și toți ceilalți care interacționează cu copiii au 

datoria de a recurge la intervenții optime, in-

clusiv psihologice, care să reducă sau să pre-

vină prejudiciile asociate violenţei.

CUM DEZVOLTĂM MICUȚILOR 
DEPRINDERI ALIMENTARE 

SĂNĂTOASE  

Alimentația micuților necesită eforturi sus-

ținute pentru altoirea deprinderilor alimenta-

re sănătoase chiar de la o vârstă fragedă, iar 

rolul părinților în situația dată este esențial.

Iată câteva sfaturi generale menite să facilite-

ze însușirea de către micuți a obiceiurilor ali-

mentare sănătoase, sfaturi pe care părinții ar 

trebui să le implementeze zi de zi:

Respectați orarul meselor;

Mesele ar trebui luate la bucătărie, nu 

în fața televizorului sau în timpul unor 

activități (de exemplu, foarte mulți copii 

mănâncă în timp ce se joacă);

Porțiile trebuie să fi e mici, adaptate vârstei, 

apetisante și atractive;

Dacă refuză una din mese, nu oferiți copi-

lului alternative și nici gustări până la masa 

următoare;

Folosiți sistemul de recompensă (ex.: mer-

gem la masă, ca apoi să putem merge în parc 

la joacă etc.), nu cel de șantaj (ex.: dacă nu 

mănânci totul, nu-ți mai cumpăr jucăria etc.);

Oferiți-i copilului în familie exemple de 

alimentație sănătoasă. Dacă este interesat, 

lăsați-l să participe la cumpărături, explicân-

du-i de ce sunt necesare alimentele pe care 

le procurați, sau lăsați-l să vă ajute în bucă-

tărie la prepararea și servirea bucatelor.

SFATURI  SĂNĂTOASE
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VIOLENȚA LA LOCUL DE MUNCĂ

Violența la locul de muncă sau violența

ocupațională este o realitate dură a vieții 

profesionale, care a fost ignorată și negată 

vreme îndelungată. În Republica Moldo-

va, acestui fenomen i se acordă în ultimul 

timp atenția cuvenită, el fi ind catalogat 

ca un pericol pentru securitatea și sănăta-

tea ocupațională, asociat cu un cost ridicat 

al bunăstării angajaților și performanței 

organizației/întreprinderii. La nivel global, 

violența ocupațională atrage tot mai mult 

atenția guvernelor, angajatorilor, sindicate-

lor și organizațiilor din domeniu, conștiente 

de impactul grav pe care aceasta îl poate 

avea asupra victimelor și asupra locului de 

muncă în general.

Studiile internaționale, precum și lite-

ratura de specialitate au demonstrat că 

violența nu poate fi privită ca o problemă 

individuală, ci ca una structurală, care ne-

cesită o intervenție multilaterală la nivel 

organizațional.

În 2019, Organizația Internațională a Mun-

cii (OIM) a adoptat Convenția nr. 190 și Re-

comandarea nr. 206 cu privire la eliminarea 

violenței și hărțuirii la locul de muncă. Aceas-

tă convenție stabilește standarde globale 

minime pentru crearea unui climat general 

de toleranță zero față de violență și hărțuire, 

punând un accent deosebit pe necesitatea 

combaterii violenței bazate pe gen.

Unul dintre motivele pentru care violența a 

fost difi cil acceptată ca fenomen și subestima-

tă ca problemă de sănătate publică este lipsa 

unei defi niții clare a problemei. În termeni ge-

nerali, ceea ce o persoană consideră violență 

poate fi  privit de o altă persoană ca un lucru 

nesemnifi cativ. OIM defi nește violența la locul 

de muncă ca o serie de comportamente și prac-

tici inacceptabile sau amenințări, indiferent 

dacă sunt unice sau repetate, care vizează, 

duc la/sau pot provoca daune fi zice, psiholo-

gice, sexuale sau economice și includ violență 

de gen și hărțuire, iar OSHA (Administrația 

pentru Siguranță Ocupațională și Sănătate a 

SUA) – ca orice act sau amenințare de violență 

fi zică, hărțuire, intimidare sau alt comporta-

ment amenințător perturbator care apare la lo-

cul de muncă. Aceasta variază de la amenințări 

și abuzuri verbale până la agresiuni fi zice 

și chiar omucidere. Poate afecta și implica 

angajații, clienții și vizitatorii.

Violența la locul de muncă a fost clasifi cată 

de OSHA în trei tipuri și a devenit acceptată 

la nivel internațional:

Elena GURGHIȘ, 
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Tipul I: agresorul nu are nicio relație cu an-

gajatul sau cu locul de muncă și, de obicei, 

scopul violenței este obținerea de bani sau 

bunuri valoroase sau demonstrarea puterii. 

De exemplu, jaful.

Tipul II: agresorul este benefi ciarul unui 

serviciu furnizat de angajat. Exemple sunt 

agresiunile sau amenințările verbale ale 

pacienților sau rudelor pacientului.

Tipul III: agresorul este un alt angajat, un 

supraveghetor sau un manager. Exemple 

sunt intimidarea și hărțuirea sexuală sau fi-

zică.

Tipul I este denumit violență externă, tipul 

II – violență inițiată de client și tipul III – 

violență internă.

Violența poate fi  de mai multe tipuri:

Violența fi zică apare atunci când agre-

sorul folosește o parte a corpului sau 

un obiect pentru a controla/intimida 

acțiunile victimei:

lovire, pălmuire, mușcare, sufocare;

utilizarea armelor de foc (pistoale) sau 

albe (cuțite);

deteriorarea bunurilor;

comportament agresiv: bruscare.

Violența sexuală apare atunci când o 

persoană este forțată să participe, fără să 

vrea, la activități sexuale:

abuzul sexual este un act în care o persoa-

nă atinge într-un mod intim un angajat 

fără consimțământul acestuia, îl constrân-

ge sau îl forțează fi zic să se angajeze într-un 

act sexual împotriva voinței sale;

hărțuirea sexuală implică observații sexu-

ale jignitoare, avansuri sexuale nedorite, 

cererea favorurilor sexuale și alte hărțuiri 

verbale sau fi zice de natură sexuală;

exploatarea sexuală este vizualizarea go-

liciunii sau a părților intime ale corpului 

unei alte persoane fără consimțământul 

acesteia într-un loc în care persoana re-

spectivă ar avea o așteptare rezonabilă de 

intimitate (wc, vestiar);

intimidarea sexuală apare atunci când o 

persoană are un comportament sexual 

nepermis, cu tentă agresivă față de colegi, 

sau face comentarii menite să intimideze 

o altă persoană. Aceste acțiuni sunt jigni-

toare din cauza conținutului sexual ina-

decvat sau sunt legate de gen.

Violența emoțională apare atunci când 

agresorul subminează munca, stima de 

sine și independența victimei:

învinovățirea pentru eșecurile suferite;

reținerea laudelor și aprecierii pentru 

efortul depus și munca îndeplinită.

Violența psihologică apare atunci când 

agresorul folosește amenințări și provoa-

că frică unei persoane pentru a obține 

controlul asupra ei și a o manipula:

amenințarea cu concedierea;

amenințarea cu schimbarea postului de 

muncă (de obicei, un post de muncă mai 

inferior).

Violența verbală apare atunci când cine-

va folosește limbajul, fi e vorbit sau scris, 

pentru a provoca daune altei persoane:

amenințări;

înjurături și umilințe;

discuții pe un ton înalt (cu strigăte și 

țipete);

ridicularizarea înfățișării;

poreclire;

necinstirea credinței, culturii, etniei, rasei.
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Abuzul fi nanciar apare atunci când agre-

sorul controlează resursele fi nanciare ale 

angajatului:

reținerea sau lipsirea neargumentată de 

salariu sau sporuri.

Efectele violenței la locul de muncă pot fi  

observate la nivel personal și organizațional, 

precum și în societate în ansamblu. Aceste 

efecte negative pot fi  economice sau neeco-

nomice, fi nanciare și/sau umane.

Violența și agresivitatea pot provoca vătămări 

fi zice și psihologice victimei și martorilor și 

pot duce la:

sentimente de izolare ocupațională și so-

cială;

pierderea încrederii în sine; 

leziuni fi zice ca urmare a agresiunii fi zice;

stres, depresie, anxietate și tulburare de 

stres posttraumatic (PTSD);

scăderea randamentului intelectual și 

productivității;

boli cardiovasculare, tulburări musculo-

scheletice, imunodefi ciență și tulburări 

gastrointestinale, ca urmare a stresului su-

portat;

gânduri suicidare.

Violența la locul de muncă este un fenomen 

răspândit practic în toate țările. Frecvența lui 

nu poate fi  determinată cu exactitate, deoa-

rece mulți angajați și angajatori se tem să ra-

porteze despre cazurile înregistrate. Violența și 

hărțuirea la locul de muncă lipsesc oamenii de 

demnitate, sunt incompatibile cu munca de-

centă și reprezintă o amenințare la adresa unui 

mediu ocupațional sigur, sănătos și productiv.

SEDENTARISMUL ȘI RISCURILE 
PENTRU SĂNĂTATE

Lipsa de mișcare sau sedentarismul cauzea-

ză obezitate, afecțiuni cardiovasculare și boli 

ale aparatului locomotor, inclusiv ale coloanei 

vertebrale, insomnie, diabet zaharat. 

La copiii și tinerii în dezvoltare lipsa de mișcare 

poate duce la cifoze și scolioze. Pentru a evi-

ta aceste dereglări ale sănătății, specialiștii 

recomandă minimum 30 de minute de acti-

vitate fi zică zilnic, precum exercițiile fi zice și 

mișcarea în aer liber. Copiilor le este îndeo-

sebi indicată practicarea înotului, care fortifi -

că mușchii spatelui.

Este bine ca băieții adolescenți să practice 

gimnastica sportivă, iar fetele – gimnastica 

ritmică sau artistică. 

Important de reținut! Boxul, baschetul sau 

tenisul forțează, de obicei, o singură mână, 

iar antrenarea doar a unei părți a corpu-

lui la adolescenți poate cauza dezvoltarea 

disproporționată a spatelui, inclusiv a scolio-

zei coloanei vertebrale. 

Din păcate, sedentarismul a devenit o proble-

mă socială, pentru că lumea contemporană 

stă mai mult la calculator, la televizor sau la 

volanul mașinii. Practicarea sporturilor me-

dicii o recomandă în timpul dimineții sau în 

orele serii în sălile de forță, în fi tness cluburi 

sau pe stadioane, unde sunt prestate astfel de 

servicii. Dacă aceste condiții lipsesc ori sunt 

inaccesibile din cauza prețurilor exorbitan-

te, puteți face exerciții fi zice în curte, în parc 

sau în orice alt loc accesibil pentru mișcare și 

sport.

Urmările sedentarismului, asociate cu ali-

mentația precară, devin foarte periculoase 

pentru sănătatea populației. De aici conclu-

zia: acestor aspecte ale stilului de viață sănă-

tos trebuie să li se acorde o atenție deosebită 

în fi ecare comunitate, de către fi ecare om în 

parte.

SFATURI  SĂNĂTOASE
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Durerea de spate este un simptom frecvent 

întâlnit în rândurile populației. Mai mult de 

80% din oameni prezintă cel puțin un episod 

de durere lombară în timpul vieții.

Factorii care amplifi că riscul dezvoltării dure-

rii de spate la un adult includ fumatul, obe-

zitatea, vârsta înaintată, sexul feminin, efortul 

fi zic intens, sedentarismul, stresul legat de lo-

cul de muncă, insatisfacția la locul de muncă 

și problemele de sănătate mintală, cum ar fi  

anxietatea sau depresia.

Pentru a înțelege mai bine cum apare durerea 

de spate, trebuie să cunoaștem construcția 

coloanei vertebrale. Spatele, în general, este 

format din oase, mușchi, nervi și alte țesuturi 

ce lucrează împreună pentru a ne mișca ar-

monios. Oasele spatelui se numesc verte-

bre, iar luate împreună ele formează coloana 

vertebrală. La rândul său, coloana vertebrală 

protejează măduva spinării, partea sistemului 

nervos central. Astfel, măduva spinării trece 

prin deschiderile din spatele vertebrelor, iar 

rădăcinile nervoase ies din măduva spinării și 

trec prin spațiile laterale ale vertebrelor. Rădă-

cinile nervoase care se îndreaptă spre partea 

inferioară a spatelui și membrele inferioare 

sunt numite în mod colectiv cauda equina.

Între fi ecare pereche de vertebre ale coloanei 

vertebrale se afl ă un disc compus dintr-un 

țesut exterior fi bros dur și o pulpă interioară 

asemănătoare unui gel. Aceste discuri pro-

tejează oasele, acționând ca niște perne sau 

amortizoare. Vertebrele sunt ținute împreună 

de ligamente și tendoane, care le permit să 

se deplaseze împreună pe măsură ce coloana 

vertebrală se îndoaie înainte, înapoi sau lateral.

Există patru regiuni principale ale spatelui: re-

giunea cervicală (C), toracală (T), lombară (L) 

și sacrală sau sacrococcigiană (S) (fi g. 1).

Figura 1

DURERILE DE SPATE

Grigore ZAPUHLÎH, 
dr. hab. șt. med., prof. univ., 
directorul Institutului 
de Neurologie                                                                                                 
și Neurochirurgie 
Diomid Gherman
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Durerea de spate poate avea diverse cau-

ze. Majoritatea oamenilor au dureri de spate 

non-specifi ce, ceea ce înseamnă că ele nu sunt 

cauzate în mod clar de o boală specifi că. Du-

rerile cu debut brusc, care apar în urma unor 

activități fi zice, cum ar fi  ridicarea unui obiect 

greu, sunt cel mai frecvent întâlnite și cel mai 

des reprezintă luxația unuia sau a mai multor 

mușchi din regiunea inferioară a spatelui. De 

obicei, aceste dureri se ameliorează de la sine 

în câteva săptămâni.

Cauze potențiale grave. Durerile de spate 

sunt cauzate uneori de o afecțiune a coloanei 

vertebrale potențial gravă, cum ar fi  o infecție, 

o tumoare sau o tulburare numită sindromul 

cauda equina, care provoacă slăbiciune în pi-

cioare și tulburări de urinare sau defecație, 

precum și dureri de spate. Alte cauze includ 

fracturile de compresie vertebrală ca urmare 

a unui traumatism sau slăbirii oaselor din cau-

za osteoporozei. Persoanele cu aceste proble-

me, pe lângă durerile de spate, au, de obicei, 

și alți factori de risc sau simptome.

Cauze mai puțin grave. Uneori, durerile lom-

bare sunt cauzate de afecțiuni specifi ce, mai 

puțin grave, inclusiv de modifi cări fi zice dato-

rate îmbătrânirii normale, precum boala de-

generativă a discului intervertebral, hernierea 

discului intervertebral, osteoartrita, spondili-

ta anchilozantă, stenoza coloanei vertebrale, 

radiculopatia, sciatica etc. 

La majoritatea persoanelor cu dureri de spate 

simptomele se îmbunătățesc în câteva săptă-

mâni și nu necesită teste imagistice. Deoare-

ce comportă anumite riscuri și nu au același 

benefi ciu pentru toate persoanele cu dureri 

lombare, testele imagistice, inclusiv razele X, 

tomografi a computerizată (CT) sau scanarea 

prin rezonanță magnetică (RMN), pot fi  reco-

mandate doar în anumite situații.

Tratamentul durerii de spate depinde de cau-

za ei și, de obicei, este unul complex.

Activitatea fi zică. Activitatea fi zică, practi-

cată în măsura capacităților personale, este 

cel mai mare benefi ciu pentru sănătate, 

totuși, dacă aveți dureri severe, este necesar 

să vă odihniți spatele câteva zile. Cel mai con-

fortabil e să vă întindeți pe spate cu o pernă 

sub genunchi, cu capul și umerii ridicați. Pen-

tru somn, ar fi  bine să vă întindeți pe partea 

laterală, cu genunchii îndoiți și cu o pernă în-

tre genunchi. Oricum, repausul prelungit la 

pat nu este recomandat. Studiile au arătat că 

persoanele cu dureri lombare se recuperea-

ză mai repede dacă rămân active. Mișcarea 

ajută la ameliorarea spasmelor musculare și 

previne pierderea forței musculare. Atunci 

când aveți dureri, evitați activitățile și spor-

turile extenuante, dar continuați activitățile 

zilnice regulate și exercițiile ușoare, cum ar fi  

mersul pe jos.

Locul de muncă. Majoritatea experților re-

comandă persoanelor cu dureri lombare să 

lucreze atâta timp cât rezistă, dar să evite 

pozițiile ce provoacă durere. În cazul în care 

condițiile de muncă nu vă permit să stați ori 

să ședeți confortabil, luați niște pauze pentru 

a vă recupera.

Tratamentul medicamentos. Puteți încerca 

să luați un medicament fără prescripție me-

dicală care ajută la ameliorarea durerii. De 

exemplu, medicamente antiinfl amatoare ne-

steroidiene (AINS), cum ar fi  Ibuprofenul sau 

Acetaminofenul. Alte medicamente sunt mio-

relaxantele, care pot ajuta la ameliorarea du-

rerilor de spate prin relaxarea mușchilor (ele 

se iau înainte de culcare, deoarece pot provo-

ca somnolență).

Manipularea coloanei vertebrale. Aceasta 

este o tehnică utilizată uneori de chiropracti-

cieni, terapeuți fi zici, osteopați, terapeuți de 
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masaj și alții pentru ameliorarea durerilor de 

sparte și implică deplasarea articulațiilor co-

loanei vertebrale dincolo de intervalul nor-

mal de mișcare. Studiile sugerează că mani-

pularea coloanei vertebrale poate ușura du-

rerea numai atunci când este efectuată de un 

profesionist cu experiență.

Acupunctura. Nu există dovezi consistente 

că acupunctura este efi cientă pentru persoa-

nele cu dureri lombare acute, cu toate aces-

tea, unii oameni consideră că ea ajută la dimi-

nuarea durerilor.

Masajul. Iarăși, nu există dovezi că masajul 

este efi cient în tratarea durerilor lombare 

acute. Totuși, masajul este relaxant și vă poate 

ajuta, temporar, să vă simțiți mai bine.

Tratamentul chirurgical. Doar o mică par-

te din persoanele cu lombalgie necesită 

intervenție chirurgicală. Chirurgia este nece-

sară dacă există dovezi ale sindromului cauda 

equina (dureri violente în membrele inferi-

oare, tulburări sfi ncteriene, slăbiciune mus-

culară), afecțiuni grave ale spatelui, cum ar fi  

tumoarea, infecția sau slăbiciunea severă 

datorată stenozei coloanei vertebrale sau 

comprimării unei rădăcini nervoase. Chirur-

gia poate fi  aplicată și în cazul persoanelor 

care suferă de radiculopatie persistentă din 

cauza herniei de disc sau a stenozei spinale, 

care nu răspund la alte terapii (nonchirurgi-

cale) mai mult de 4-6 săptămâni.

Ar fi  bine să vă adresați medicului dacă 

aveți:

•  Dureri de spate apărute recent și aveți 

70 de ani sau mai mult.

•  Durere care nu dispare, chiar și noaptea 

sau când stați întins.

•  Slăbiciune musculară la unul sau ambele 

picioare. Probleme cu urinarea/defecarea 

sau disfuncție sexuală – acestea pot fi  sem-

ne ale sindromului cauda equina și rezultă 

din comprimarea fasciculului nervos la 

baza coloanei vertebrale, care reprezintă o 

urgență chirurgicală.

•  Dureri de spate însoțite de febră inexplica-

bilă sau pierdere în greutate.

•  Dureri de spate cu antecedente de cancer, 

un sistem imunitar slăbit, osteoporoză sau 

utilizați corticosteroizi o perioadă lungă de 

timp.

•  Dureri de spate care sunt rezultatul căde-

rii sau al unui accident, mai ales dacă aveți 

peste 50 de ani.

•  Dureri de spate care nu se ameliorează în 

decurs de patru săptămâni.

După ameliorarea episodului de durere lom-

bară, exercițiile fi zice sunt importante pen-

tru a preveni reapariția durerii. Exercițiile pot 

ajuta la creșterea fl exibilității spatelui și la în-

tărirea mușchilor care îl susțin. Activitățile re-

comandate includ cele care implică întărirea 

și întinderea, cum ar fi  mersul pe jos, înotul, 

bicicletele staționare etc.

De asemenea, este important să cunoașteți 

care e forma corectă a corpului la ridicarea 

obiectelor grele (fi g. 2). Când ridicați un obiect 

greu, țineți genunchii îndoiți și strângeți 

mușchii abdominali pentru a evita tensiona-

rea mușchilor mai slabi din partea inferioară 

a spatelui.

Figura 2

Faceți pauze regulate. Dacă stați prea mult 

în picioare sau ședeți vreme îndelungată, 

schimbați cât mai des poziția și folosiți un 

scaun cu sprijin adecvat pentru spate. Scau-

nul de birou trebuie reajustat de mai multe 

ori pe parcursul zilei pentru a evita șederea în 

aceeași poziție. Vă poate ajuta și luarea unor 

pauze scurte pentru plimbări.
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Subiectul referitor la importanța examenelor 

medicale profi lactice ale populației pentru păs-

trarea și fortifi carea sănătății este omniprezent 

pe agenda diferitor foruri științifi ce și întâlniri-

lor factorilor de decizie, dar și în discuțiile oa-

menilor de rând, mai ales în contextul raportu-

lui dintre plățile făcute către CNAM și volumul 

îngrijirilor de sănătate acordate. Și mai aprinse 

sunt dezbaterile inițiate de patroni/angajatori 

în ceea ce privește examenele medicale peri-

odice ale angajaților expuși factorilor profesi-

onali de risc, care recurg la diferite procedee 

pentru anularea lor și/sau pentru efectuarea 

lor fără plăți suplimentare.

În acest context, ne-am propus să analizăm 

care este rolul examenelor medicale profi -

lactice ale salariaților expuși factorilor pro-

fesionali de risc în promovarea sănătății și 

prevenția bolilor profesionale pe exemplul 

situației din municipiul Chișinău.

PROMOVAREA SĂNĂTĂȚII ȘI PREVENȚIA
BOLILOR PROFESIONALE PRIN EXAMENE MEDICALE PROFILACTICE

Conform prevederilor HG nr. 1025 din 

07.09.2016 Pentru aprobarea Regulamentului 

sanitar privind supravegherea sănătăţii per-

soanelor expuse acţiunii factorilor profesionali 

de risc, examinarea medicală profi lactică a 

angajaților se efectuează în trei etape: la an-

gajarea în câmpul muncii – pentru a evalua 

aptitudinea de muncă a pretendentului la 

ocuparea postului de muncă vacant, în peri-

oada de adaptare la muncă – în primele trei 

luni de activitate și periodic (frecvența depin-

de de specifi cul nocivităților la locul de mun-

că) – pentru depistarea precoce a modifi cări-

lor funcționale nefavorabile ale organismului, 

a stărilor premorbide (când nu sunt încă ma-

nifestări clinice) și diagnosticarea bolilor lega-

te de exercitarea funcției la locul de muncă și 

celor profesionale.

În cadrul examenelor medicale periodice se 

efectuează un set de investigații paraclinice 

(instrumentale și de laborator) care permit 

identifi carea markerilor biologici de expune-

re sau acțiune a factorilor de risc. Rezultate-

le examinărilor respective permit medicilor 

specialiști în medicina muncii să aprecieze 

dacă există sau nu reacții adverse pe starea 

de sănătate a persoanelor expuse factorilor 

de risc la locul de muncă, inclusiv să înainte-

ze angajatorului, de comun acord cu membrii 

comisiei de examinare, recomandări cu privi-

re la măsurile de asanare și prevenție adecva-

te (obiective, argumentate).

Serghei  LIPOVAN, 
medic igienist în Secția 
Protecția sănătății publice 
a Direcției CSP Chișinău 
a ANSP
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Specialiștii din sănătatea publică efectuează 

monitorizarea și evaluarea stării de sănătate 

a populației muncitorești în baza rezultatelor 

examenelor medicale la angajare și celor pe-

riodice, precum și controlul asupra măsurilor 

de asanare și  angajare în altă funcție a mun-

citorilor cu contraindicații medicale.

Activitatea de monitorizare și evaluare (M&E) 

a stării de sănătate a angajaților expuși profe-

sional la factori de risc presupune o activitate 

mult mai vastă decât doar efectuarea exame-

nelor medicale propriu-zise.

Astfel, examenele medicale periodice sunt an-

ticipate de identifi carea locurilor de muncă, a 

factorilor mediului ocupațional și a procesului 

de producere cu impact negativ asupra stă-

rii de sănătate a lucrătorilor expuși (inclusiv 

prin determinarea și evaluarea factorilor de 

risc profesional: substanțe chimice, pulberi, 

radiații ionizante și neionizante, zgomot, ul-

trasunet, vibraţie, factori de microclimat etc.) 

(p. 3, p. 4 ale HG nr. 1025 din 07.09.2016).

De menționat că examenul medical la an-

gajarea în muncă, la reluarea activității, pre-

cum și cel periodic sunt organizate de an-

gajator. Angajatorul organizează locuri de 

muncă și, în baza evaluărilor efectuate (HG 

nr. 353 din 05.05.2010 Cu privire la aproba-

rea cerinţelor minime de securitate și sănăta-

te la locul de muncă, publicată la 08.06.2010 

în Monitorul Oficial nr. 91-93, art. 525), com-

pletează lista nominală a persoanelor supu-

se examenului medical, precum și fișa de 

identificare a factorilor profesionali de risc 

pentru fiecare muncitor, care ulterior sunt 

avizate de ANSP.

Competența și responsabilitatea pentru efec-

tuarea examenelor medicale profi lactice ale 

angajaților expuși acțiunii factorilor profesi-

onali de risc revin comisiilor medicale create 

în cadrul instituţiilor medico-sanitare publi-

ce/private. Acestea se conduc în activitatea 

lor de prevederile Ordinului MS nr. 1013 din 

16.12.2016, care stabilește prezența în comisii 

a medicilor de profi l, medicului internist și a 

medicului cu abilități în patologii profesionale.

IMSP care prestează examene medicale profi -

lactice lucrătorilor formează prin ordin Comi-

sia de examinare, elaborează Regulamentul 

de activitate a ei, aprobă orarul desfășurării 

examenelor medicale periodice în baza 

prescripțiilor sanitare emise de ANSP.

Rezultatele examenului medical periodic sunt 

totalizate în actul fi nal, perfectat de medicul 

internist, cu luarea în considerație a concluziei 

medicilor specialiști de profi l. În baza totaluri-

lor, specialiștii ANSP elaborează și prescriu an-

gajatorului complexul de măsuri de asanare, 

de tratament și de îmbunătățire a condițiilor 

de muncă. În funcție de caz, sub formă de 

prescripție sanitară propune transferul tem-

porar sau permanent la alt loc de muncă al 

angajaţilor depistați cu contraindicații pentru 

a întrerupe expunerea la factorii nocivi de pro-

ducere, astfel fi ind exclusă potențiala agrava-

re a stării de sănătate. Ulterior, specialiștii 

ANSP verifi că cum se respectă implementarea 

recomandărilor formulate, inclusiv angajarea 

rațională a persoanelor cărora li se recoman-

dă transferul la alt loc de muncă.

În municipiul Chișinău, examenele medicale 

respective sunt organizate în IMSP sectoriale, și 

anume în Asociațiile Medicale Teritoriale Bota-

nica, Buiucani, Centru, Rîșcani, Ciocana, la Spi-

talul clinic al MSMPS și la alte instituții private.

Anual, în municipiul Chișinău sunt identifi cați 

32-34 de mii de muncitori expuși profesi-

onal acțiunii factorilor de risc, muncitori 

care activează în diverse ramuri ale econo-

miei naționale și sunt pasibili de examenul 

medical periodic. Rata de acoperire cu exa-

mene medicale periodice oscilează între 
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47,3% și 96,9% din muncitori, media în anii 

2016-2020 fi ind de 80,0±18,96%. Această 

proporție este condiționată, în mare parte, 

de rata fl uctuației resurselor umane (cadre-

lor), iar în anul 2020 – de criza pandemică 

COVID-19, care s-a soldat cu lichidarea unui 

număr considerabil de locuri de muncă. 

De menționat că în anul 2020 activitatea co-

misiilor de examinare a căzut sub incidența 

p. 24.1 al Hotărârii nr. 11 din 15.05.2020 și altor 

prevederi ale Comisiei Naționale Extraordina-

re de Sănătate Publică cu referire la exigențele 

de organizare a prestărilor serviciilor de sănă-

tate pe timp de pandemie, cu restricționarea 

accesului, implementarea măsurilor de triere 

pentru a preveni contactele și infectările cu 

SARS CoV-2. Ca urmare, au fost modifi cate 

termenele de prezentare a agenților econo-

mici la instituția medico-sanitară publică, fi -

ind stabilite cele optime etc.

Nu poate fi  trecută cu vederea lipsa unei 

abordări unanim acceptate a activității pro-

fesionale de la distanță, în regim online, care 

a devenit un imperativ al crizei pandemice, 

caracterizat de Organizația Internațională 

a Muncii și Organizația Mondială a Sănătății 

ca formă nouă de organizare a muncii, cu 

implicații multiple asupra stării de sănătate a 

lucrătorilor.

Nivelul scăzut de acoperire cu examene me-

dicale se atestă mai frecvent la obiectivele 

economiei naționale ce produc și utilizează 

fertilizanți și pesticide în agricultură, industria 

de confecționare a articolelor tricotate, de fa-

bricare a mobilei, în transport etc. 

Se atestă tendința de majorare a numărului 

de lucrători care necesită transfer temporar și 

permanent la alt loc de muncă pe motiv de 

sănătate (în anii 2018-2020 – în medie – 158 

și, respectiv, 142,3), aceasta fi ind o dovadă 

convingătoare a faptului că starea de sănăta-

te a muncitorilor se agravează și că riscul de 

a face o boală profesională este iminent.

În contextul celor expuse, considerăm 

oportună alfabetizarea lucrătorilor pri-

vind factorii de risc prezenți la locul de 

muncă și măsurile de prevenție și pro-

movare a sănătății individuale, precum și 

conștientizarea semnifi cației examene-

lor medicale preventive pentru diagnos-

ticarea precoce (timpurie) a dereglării 

stării de sănătate.

Totodată, este necesar de a fortifi ca 

capacitățile sistemului de sănătate în vederea 

îmbunătățirii calității examenelor medicale 

profi lactice ale lucrătorilor expuși acțiunii fac-

torilor profesionali de risc prin:

organizarea seminarelor și meselor rotunde 

cu specialiștii comisiilor medicale, organi-

zarea în cadrul Ministerului Sănătății, Mun-

cii și Protecției Sociale a modulelor de per-

fectare a cunoștințelor medicilor interniști 

în patologii profesionale;

dezvoltarea și aprobarea în ordinea stabi-

lită de lege a unui regulament (proceduri, 

protocol național), care ar stabili metodo-

logia de transferare în altă funcţie a mun-

citorilor, cu excluderea factorului nociv de 

producere, cu precădere în cadrul între-

prinderilor mici și mijlocii.
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Îmbătrânirea populației este cea mai mare pro-
blemă demografi că mondială. Conform date-
lor literaturii de specialitate, aproximativ 13% 
din populația globului depășește 65 de ani. 
La nivel global, se așteaptă că între anii 2015 
și 2030 numărul persoanelor trecute de 65 de 
ani va crește de la 901 milioane la 1,4 miliar-
de, iar până în anul 2050 – la 2,1 miliarde. Da-
tele atestă că 39-47% din vârstnicii internați în 
instituțiile medicale suferă de malnutriție. 

În fi ecare perioadă a vieții alimentația ar tre-
bui să asigure organismul cu toate elemente-
le nutritive necesare pentru o activitate zilnică 
efi cientă. Aceasta se referă îndeosebi la per-
soanele de vârsta a treia, la care cerințele pen-
tru alimentație sunt mai mari decât în altă pe-
rioada a vieții, dată fi ind existența mai multor 
factori care o infl uențează direct sau indirect. 
De exemplu, afecțiunile și patologiile de care 
suferă vârstnicul și care comportă schimbări 
fi ziologice, legate de procesul de îmbătrânire, 

impun anumite restricții alimentare. Apoi, să 
nu uităm că dezechilibrul în alimentația vârst-
nicilor duce la malnutriție, care este foarte 
răspândită la această categorie de populație. 

Conform Societății Americane pentru Nutriție
(ASPEN), malnutriția este o stare acută, suba-
cută sau cronică de nutriție, în care putem 
atesta diferite grade de supranutriție sau 
subnutriție cu sau fără activitate infl amatoare, 
care conduc la schimbarea compoziției corpu-
lui și la diminuarea funcției vitale. Malnutriția 
este rezultatul alimentației incorecte, lipsei 
sau nivelului ridicat de alimente nutritive.

Prevalența malnutriției la vârstnici este o pro-
blemă frecventă și adeseori gravă. În diferite 
regiuni ale lumii, incidența ei variază între 2% 
și 51%. O prevalență ridicată a subnutriției a 
fost observată la pacienții vârstnici spitalizați 
și instituționalizați – 46-51%. La pacienții 
vârstnici cu defi ciență cognitivă prevalența 
malnutriției a fost de 15-44%. Suferă de 
subnutriție 30-70% din persoanele în vârstă 
spitalizate, consecințele ei fi ind grave. 

În rândurile vârstnicilor simptomele de 
malnutriție se întâlnesc mai frecvent decât în 
rândurile tinerilor și adulților. Populația de vâr-
sta a treia nu este informată despre alimentația 
corectă în această perioadă a vieții. Simptoma-
tologia, cum ar fi  scăderea masei corporale și 
celei musculare, diminuarea sau schimbarea 
poftei de mâncare, dereglarea scaunului, dez-
orientarea în spațiu și starea de depresie, este 

FACTORII MEDICO-SOCIALI 
AI STATUTULUI NUTRIȚIONAL AL VÂRSTNICILOR

Elena COȘCIUG,
cercetător științifi c în
Laboratorul științifi c 
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atribuită vârstei și diferitor maladii, în timp ce 
malnutriția rămâne nediagnosticată și netrata-
tă, mărind rata mortalității.

Factorii etiologici ai malnutriției la persoa-
nele vârstnice
Dezvoltarea și evoluția sindromului de 
malnutriție sunt determinate de factori me-
dico-psiho-sociali. Factorii care infl uențează 
alimentația la vârstnici sunt implicați în schim-
bările fi ziologice care au loc în perioada de 
senescență: scăderea apetitului sau absența lui 
totală (anorexia), probleme ce țin de mestecarea 
alimentelor și deglutiție, folosirea insufi cientă a 
nutrimentelor alimentare, luarea a mai puțin de 
două mese pe zi. Acești factori conduc la scăde-
rea semnifi cativă a activității fi zice zilnice, masei 
corporale și musculare și, ca urmare, la scăderea 
capacității organismului de a genera energie.

Îmbătrânirea fi ziologică afectează toate 
funcțiile sistemului gastrointestinal: motilita-
te, secreție de enzime și hormoni, digestie și 
absorbție. Sistemul gastrointestinal joacă, de 
asemenea, un rol esențial în absorbția și me-
tabolizarea medicamentelor și este frecvent 
afectat de efecte secundare.

Factorii fi ziopatologici care duc la apariția 
malnutriției sunt patologiile cronice ce provoa-
că difi cultăți în prepararea și consumul alimen-
telor, dereglări cognitive și stări depresive, pa-
tologii ale cavității bucale, precum problemele 
danturii sau lipsa totala a dinților, atrofi a mu-
coasei bucale (xerostomie), soldată cu imposi-
bilitatea mestecării alimentelor și, drept urma-
re, cu probleme de nutriție. Și administrarea 
unor medicamente antidepresante, preparate 
hipotensive, bronhodilatatoare, care provoa-
că xerostomie, poate conduce la malnutriție. 
La fel, dietele legate de patologiile gastroin-
testinale, sindromul dismetabolic, dislipide-
mie sau diabetul zaharat, consumul de alcool. 
Bolile cronice, precum patologiile articulare, 
neurologice, cardiovasculare, respiratorii, de 
asemenea, pot cauza scăderea capacităților 
funcționale zilnice necesare pentru procurarea 
alimentelor, pregătirea, servirea și ingerarea lor 
de sine stătător. Fumatul duce la tulburări gus-
tative și de miros, reducerea poftei de mâncare 
și, în consecință, la scăderea masei corporale.

Factorii fi ziologici care apar odată cu înainta-

rea in vârstă, precum scăderea masei corpora-
le, redistribuirea țesutului adipos, duc și ei la 
scăderea nivelului de kilocalorii din organism. 
Administrarea medicamentelor sau atrofi a 
papilelor gustative schimbă percepția gustu-
lui și mirosului, inducând refuzul consumului 
de alimente. Scăderea nivelului de testoste-
ron la bărbați are drept rezultat creșterea lep-
tinei (care este un hormon anorexigen). 

Sarcopenia este un proces fi ziologic al îmbă-
trânirii organismului uman, caracterizat prin 
pierderea excesivă a masei musculare, asociată 
cu scăderea forței musculare și a performanței 
fi zice. Țesutul adipos se păstrează sau chiar 
crește, ceea ce duce la obezitate prin creșterea 
grăsimilor viscerale. Odată cu vârsta se modifi -
că dramatic raportul dintre masa musculară și 
țesutul adipos. Sarcopenia este frecvent întâl-
nită în mediul vârstnicilor. S-a demonstrat prin 
mai multe studii prospective că după 65 de ani 
masa musculară scade cu 6% pe deceniu. Facto-
rii ce provoacă sarcopenia sunt: scăderea canti-
tativă și calitativă a fi brelor musculare, secreției 
de proteine musculare, nivelului de testosteron 
la bărbați, secreției de GH, activitatea fi zică re-
dusă, bolile vasculare periferice, aportul scăzut 
de proteine și creatinină în alimentație.

Cașexia este un proces metabolic care se asoci-
ază cu faza terminală, prezentând o stare acută. 
Este caracterizată prin pierderea masei muscu-
lare semnifi cative, a grăsimilor, inclusiv prin ano-
rexie. Cauzele sunt multifactoriale și se caracte-
rizează prin pierderea acută a greutății corpora-
le și catabolism proteic crescut în baza unei boli 
cronice severe. Odată cu creșterea cașexiei cresc 
morbiditatea și mortalitatea. Procesele majore 
la cașexie includ infl amația sistemică, alterarea 
metabolismului carbohidraților, proteinelor, li-
pidelor și creșterea proteolizei musculare.

Printre factorii economici cel mai des este 
menționată insufi ciența resurselor fi nancia-
re, care duce la limitarea numărului de mese 
pe zi sau la consumul produselor de calita-
te nutritivă joasă. La problemele economice 
de multe ori se asociază problemele sociale, 
precum sentimentul de singurătate, pier-
derea partenerului de viață, izolarea socială 
cu dezvoltarea sindromului depresiv, pro-
blemele legate de procurarea și pregătirea 
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bucatelor. Lipsa transportului poate fi  și ea 
un obstacol pentru procurarea produselor 
alimentare.

Nutriția și alimentația corectă la vârstnici, în 
special la persoanele trecute de 75 de ani, are o 
mare importanță pentru viață, activitățile zilni-
ce și, nu în ultimul rând, pentru calitatea vieții. 
Organismul unui om în vârstă are anumite 
particularități ce infl uențează procesul de ali-
mentare, la fel, unii factori socio-economici, psi-
hoemotionali și fi ziopatologici caracteristici. De 
multe ori, alimentația la vârstnici este afectată 
nu de un singur factor, ci de mai mulți și aceasta 
duce la apariția sindromului de fragilitate.

Printre măsurile menite să amelioreze situația 
dată se numără:
 Stilul de viață sănătos, activitățile fi zice (după 

posibilități), renunțarea la tutun și alcool;
 O dietă alimentară echilibrată, consumul 

de alimente nutritive în cantități sufi cien-

te pentru prevenirea și profi laxia diferitor 
patologii (cardiace, gastrointestinale, obe-
zitate, diabet zaharat 2, osteoporoză);

 Menținerea greutății normale, care poate 
preveni apariția mai multor probleme de 
sănătate;

 Profi laxia căderilor, ceea ce înseamnă 
alimentație bogată în Ca, îmbrăcăminte și 
haine adaptate necesităților vârstnicului;

 Vizitele regulate la medic – pentru menți-
nerea sănătății generale și profi laxia pato-
logilor posibile;

 Examinările periodice dentare, vizuale și 
auditive;

 Prevenirea stresului și dereglărilor cogniti-
ve. Stresul este infl uențat nu doar de fac-
tori materiali, ci și de factori afectivi: schim-
barea stilului de viață, retragerea din viața 
profesională, limitările fi zice și medicale 
care pot crea un sentiment de neputință în 
rândul seniorilor.

ALIMENTE BENEFICE 
CONTRA CONSTIPAȚIEI

Persoanele la care scaunul devine tare și 

uscat se confruntă cu o problemă numită 

constipație. Atunci când colonul absoarbe 

prea multă apă sau când contracțiile sunt 

prea lente, împingerea maselor din colon și 

rect devine difi cilă, iar scaunele se produc 

destul de rar – peste trei și mai multe zile.

Există următoarele tipuri de constipație: alimen-

tația nesănătoasă – presupune un consum re-

dus de fi bre (legume, cereale, fructe, făinoase) 

și lichide, administrarea diureticelor, suplimen-

telor care întăresc materiile fecale (fi er, calciu, 

aluminiu), excesul de carne, pizza, prăjeli, cafea, 

condimente, orez, alcool etc.; atonă – înseamnă 

diminuarea activității musculaturii intestinale 

și persistența difi cultăților la digestie (boli neu-

rologice, reducerea potasiului în organism, ad-

ministrarea unor medicamente, intoxicația cu 

plumb, sedentarismul, unele boli metabolice 

sau endocrine); psihosomatică – se instalează 

pe fundal nervos sau funcțional (colon irita-

bil cu perturbarea funcției digestive de cel 

puțin trei luni); obstructivă – indică blocarea 

colonului de un corp străin, poate apărea în 

urma prolapsului rectal și la persistența unor 

boli, inclusiv neurologice; stenozele (îngus-

tări) colonului se caracterizează prin tumori, 

intervenții chirurgicale; severă sau cronică – 

apare în cazul diabetului, hipotiroidismului, 

bolii Parkinson, demenței, depresiei și admi-

nistrării unor medicamente (narcotice, antihi-

pertensive sau antiparkinson).

În cazul constipației provocate de alimentația 

nesănătoasă, medicii propun persoanelor 

care suferă de această formă să folosească 

zilnic mere, fasole, afi ne, varză, morcovi, ovăz, 

piersici, prune, germeni și tărâțe de grâu.

Desigur, în alimentația zilnică nu trebuie să ne 

limităm doar la aceste produse sau derivatele 

lor. Există și alte produse care ajută la ameli-

orarea digestiei, precum anghinarea, ardeiul 

iute, inul, mierea, mango, ananasul și iaurtul.

SFATURI  SĂNĂTOASE
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Rabia (turbarea) este o boală infecţioasă de 

etiologie virală, întâlnită la toate speciile 

de animale homeoterme. Se transmite la 

om și se caracterizează prin evoluţie acută 

cu manifestări nervoase, exprimate prin hi-

perexcitabilitate și agresivitate, urmate de 

paralizii și deces. Ca maladie, rabia a fost 

identificată încă în antichitate și continuă 

să rămână o amenințare globală în contex-

tul măsurilor de combatere și profilaxie a 

zooantroponozelor. 

Caracteristica virusului rabic
Virusul rabic se caracterizează printr-o 

rezistență înaltă la temperaturi joase: în sub-

straturi congelate se păstrează până la 2 ani. 

Este sensibil la acțiunea directă a razelor ultra-

violete și la soare. Virusul se inactivează timp 

de 5 minute la temperatura de 600C, iar la fi er-

bere moare imediat. Substanțele dezinfectante 

acționează asupra virusului în mod distrugător. 

Alcoolul etilic de 45-700, tinctura de iod, apa de 

săpun omoară virusul în numai câteva minute.

Sursa de infecție
La nivel global, principalii purtători ai rabi-

ei sunt câinii. În aproximativ 99% din cazuri, 

rabia se transmite la om de la câinii infectați, 

totuși rezervorul principal în natură îl consti-

tuie vulpile. Nu mai puțin periculoși sunt câi-

nii și pisicile vagabonde, care intră mai ușor în 

contact cu animalele sălbatice.

Perioada de incubație
Perioada de incubație la animale durează de 

la 6 zile până la 6 luni. Virusul se acumulează 

în sistemul nervos central și glandele saliva-

re, ceea ce, de fapt, determină mecanismul 

transmisiv de contaminare. La oameni, peri-

oada de incubație poate dura de la 8 zile până 

la 2 ani. În cele mai multe cazuri, semnele cli-

nice apar după 1-3 luni.

Cum se transmite rabia
Transmiterea virusului are loc prin zgârierea 

sau mușcarea animalelor și a oamenilor de că-

tre un animal infectat. Saliva acestuia transmi-

te virusul în clipa când vine în contact cu mem-

branele mucoase ale altui animal sau om.

Manifestarea clinică a rabiei la om
Boala începe cu senzaţii de dureri, inclusiv 

de cap, prurit, furnicături în locul mușcăturii, 

RABIA ÎN MUNICIPIUL CHIȘINĂU: 
MĂSURI DE COMBATERE ȘI PROFILAXIE
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transmisibile și manage-
mentul urgenţelor 
de sănătate publică 
a Direcției CSP Chișinău

Z
m
î
t
m
d
a



37
CRONICA SĂNĂTĂȚII PUBLICE   Nr. 1(58), Martie 2021

excitabilitate, insomnie, uneori tristeţe, lipsa 

poftei de mâncare, vărsături, halucinaţii, fe-

bră, frică de apă, lumină.

Rețineți: odată cu apariția simptomelor, 
boala devine fatală atât pentru animale, 
cât și pentru oameni.

Se estimează că rabia cauzează anual circa 

26-59 de mii de decese, 40 la sută din vic-

time fi ind copii de până la 15 ani. La nivel 

global, sunt afectate de rabia canină peste 

150 de țări – jumătate din populația lumii 

trăiește într-o zonă endemică. Peste 80% din 

decese au loc în zonele rurale, unde accesul 

la campaniile de educație pentru sănătate și 

profi laxia post mușcătură sunt limitate sau 

nu există deloc.

Țara noastră ocupă locul doi în Europa 

după numărul cazurilor de rabie. Conform 

informațiilor Centrului Republican de Dia-

gnostică Veterinară, în Republica Moldova 

se înregistrează anual 100-200 de animale 

bolnave în 34-38 de teritorii administrative. 

În ultimii ani, în Republica Moldova au fost 

înregistrate câteva cazuri de deces survenite 

în urma rabiei. Și în municipiul Chișinău se 

atestă o situaţie epizootologică încordată, 

pe teritoriul lui înregistrându-se în fi ecare an 

de la 3 până la 17 cazuri de rabie la animale. 

Mai mult. În urma contactului cu animalele 

bolnave, suferă și populația. Cei mai înalți 

indici ai agresărilor s-au înregistrat în mun. 

Chișinău în anii 2012 (1574 de cazuri), 2018 

(1490 de cazuri) și 2019 (2394 de cazuri). De 

menționat că în anul 2019, pe fundalul agra-

vării situației epidemiologice asociate cu 

depistarea unui caz de rabie la om, a crescut 

brusc numărul solicitanților de ajutor antira-

bic (cu 60%). În anul 2020, populația a fost 

agresată de câinii maidanezi în 663 de ca-

zuri, iar de pisicile maidaneze – în 89 de ca-

zuri, ceea ce constituie 48,32% și, respectiv, 

6,48%.

În anul 2020, în mun. Chișinău cazuri de ra-

bie la animale și la om nu au fost înregistra-

te, situația epidemiologică fi ind favorabilă la 

acest capitol. Ținând cont de pandemia pro-

vocată de coronavirusul de tip nou COVID-19, 

au fost impuse unele restricții care, până la 

urmă, au contribuit la diminuarea numărului 

de persoane agresate de animale. 

Atât vaccinurile antirabice, cât și globuline-

le specifice sunt cele mai sigure și mai efici-

ente preparate, folosite pentru prevenirea 

rabiei la oameni și la animale, precum și cel 

mai important instrument existent pentru 

a elimina mortalitatea cauzată de această 

boală.

În anul 2020, din 1372 de persoane agresate 

de animale la medicul rabiolog s-au adresat 

numai 1118 sau 86,7%, ceea ce demonstrează 

că populația nu conștientizează pe deplin pe-

ricolul bolii. Ca urmare, 13,3% din persoanele 

accidentate în a. 2020 nu au primit asistență 

medicală specializată, fi ind în pericol iminent 

de îmbolnăvire. 

Supravegherea rabiei se afl ă permanent în 

vizorul CSP Chișinău. Specialiștii lui conlu-

crează activ la acest capitol cu Direcția Teri-

torială pentru Siguranța Alimentelor (DTSA), 

Direcția Generală Asistență Socială și Sănă-

tate (DGASS),  conducătorii IMSP, autoritățile 

administrației publice locale și ÎM Regia Auto-

salubritate.

Centrul Republican de Diagnostic Veterinar, 

Laboratorul diagnostic sănătate animală in-

formează lunar Centrul de Sănătate Publică 

despre prezența virusului rabic la animale, 
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prezintă date verifi cate despre sănătatea ani-

malelor supravegheate suspecte la rabie. 

Pe parcursul anului 2020 au fost prelevate 12 

probe de material biologic de la animalele 

suspecte pentru determinarea virusului rabic – 

toate cu rezultate  negative: 9 pisici, un câine, 

o vulpe și un hamster. Au fost prezentate 103 

certifi cate de supraveghere a animalelor sus-

pecte la rabie. Astfel, între Cabinetul antirabic, 

CSP Chișinău și DTSA are loc un schimb perma-

nent de date. 

Specialiștii CSP Chișinău au acordat suport 

practic și organizator-metodic instituţiilor 

medico-sanitare privind ajutorul antirabic și 

rolul tratamentului profi lactic. Potrivit calen-

darului evenimentelor Organizaţiei Mondia-

le a Sănătăţii pentru anul 2020, prevederilor 

Programului Naţional de Promovare a Să-

nătăţii pentru anii 2016-2020, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 1000 din 23 august 

2016, la 28 septembrie a fost marcată Ziua 

mondială de luptă împotriva rabiei, care a 

avut ca scop sensibilizarea populației referi-

tor la măsurile de prevenire și combatere a 

acestei boli cu genericul Sfârșitul rabiei: cola-

borare, vaccinare, deoarece anume colabora-

rea și vaccinarea sunt elemente de bază în 

combaterea acestei boli.

În anul de referință, în rândurile populației 

au fost desfășurate mai multe activități: a 

fost elaborat un suport informativ; au fost 

organizate 31 de seminare în IMS publice 

și private, cu instruirea a 763 de persoa-

ne, în majoritate, specialiști din medicina 

primară; au fost citite 96 de prelegeri la 

diferite contingente de populaţie; au fost 

petrecute 3524 de convorbiri individuale 

și în grup; au fost elaborate 21 de buletine 

sanitare și derulate 5 filmuleţe video, pe 

site-urile IMSP au fost plasate 4 materia-

le metodico-informative; au fost difuzate 

2 emisiuni televizate vizând necesitatea 

adresării obligatorii la medicul rabiolog 

după orice mușcătură sau zgârietură, pro-

vocate de animalele potențial bolnave. În 

majoritatea IMSP au fost distribuite mate-

riale informaționale. 

Bunăstarea epidemiologică privind rabia 

umană depinde de:

 Asigurarea schimbului permanent de 

informații cu subdiviziunile teritoriale ale 

Agenției Naționale pentru Siguranța Ali-

mentelor, realizarea operativă și în comun 

a măsurilor necesare în focarele de rabie 

animalieră;

 Calitatea asistenței medicale primare, in-

formarea pacientului despre necesitatea 

consultării obligatorii a medicului rabio-

log;

 Calitatea și plinătatea asistenței antirabi-

ce, altor activități impuse de documentele 

directive privind profi laxia și combaterea 

acestei maladii;

 Conlucrarea cu autoritățile administrației 

publice locale, instituțiile medico-sanitare 

publice, examinarea la ședințele comisiilor 

teritoriale, succedată de ameliorarea epi-

demiologică și epizootică;

 Promovarea vastă a măsurilor de prevenire 

a bolii în rândurile populației umane.
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Ce reprezintă gastroenterita virală?
Gastroenterita virală este o afecțiune carac-

terizată prin infl amația tractului gastrointes-

tinal ce implică atât stomacul, cât și intestinul 

subțire, se manifestă prin diaree, vărsături, du-

reri și crampe abdominale. Cunoscută și sub 

denumirea de gripă stomacală, gastroenterita 

virală afectează oamenii din întreaga lume.

Cine cauzează gastroenterita virală?
Gastroenterita virală este cauzată de mai 

multe tipuri de virusuri, inclusiv Norovirus, 

Rotavirus, Adenovirus și Astrovirus, fi ecare 

având o sezonalitate diferită. În Republica 

Moldova cele mai multe cazuri sunt înregis-

trate în perioada rece a anului (lunile noiem-

brie-martie).

Deseori gastroenterita virală se răspândește 

cu ușurință în colectivități, cum ar fi  grădi-

nițele de copii, școlile, azilurile, navele de 

croazieră etc., provocând izbucniri de focare 

epidemice.

Virusurile sunt rezistente în mediul înconjură-

tor, pot supraviețui luni de zile în masele feca-

le la temperatura de 18-20oC.

Pătrunderea agenților infecțioși în orga-

nism se face pe cale orală, prin intermediul 

apei, alimentelor, mâinilor murdare, sau pe 

cale habituală, când oamenii folosesc în co-

mun anumite obiecte de uz personal. Sur-

sa principală de infecție o constituie per-

soana bolnavă sau purtătorul. Perioada de 

incubație poate varia de la câteva ore până 

la 7 zile.

După ce pătrund în organismul uman, virusu-

rile se înmulțesc în celulele mucoasei tractului 

digestiv și sunt excretate în mediul ambiant 

împreună cu fecalele, provocând o deshidra-

tare severă a organismului.

Care sunt simptomele gastroenteritei vi-
rale?
Simptomele gastroenteritei virale includ di-

areea, greața și vomele, cefaleea, durerile 

musculare sau articulare, febra sau frisoa-

nele, durerile abdominale sau crampele, 

inapetența.

Principala complicație a gastroenteritei vira-

le este deshidratarea, care poate fi  destul de 

severă la bebeluși și la copiii mai mici de 5 

ani, la persoanele în vârstă, îndeosebi la cele 

care locuiesc în aziluri de bătrâni, la copiii și 

adulții cu sistemul imun compromis. În acest 

GASTROENTERITA VIRALĂ

Ion BÎRCA, 
șeful Secției Supravegherea 
epidemiologică a bolilor 
cu factor de transmitere                                                                                 
alimentar și hidric a ANSP
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caz, medicul este singura persoană în măsu-

ră să decidă dacă este nevoie de tratament 

medicamentos și/sau de spitalizare.

Cum se tratează gastroenterita virală?
Tratamentul este, de obicei, simptomatic, 

primordială fi ind recuperarea lichidelor și 

electroliților pierduți prin vome și diaree. 

Soluțiile de rehidratare orală pot fi  utile în ca-

zurile ușoare. În cele grave, persoanele bolna-

ve sunt internate în staționare.

Nu se recomandă ca persoanele bolnave să 

utilizeze antibiotice, deoarece ele nu au efect 

asupra virusurilor și, dimpotrivă, pot duce la 

agravarea stării de sănătate.

Cum este diagnosticată gastroenterita vi-
rală?
De cele mai multe ori, la baza diagnosticului 

stau anamneza epidemiologică și examenul 

fi zic, mai ales dacă există dovezi că în colec-

tivul vizat au fost înregistrate  alte cazuri ase-

mănătoare.

Medicul este persoana împuternicită să in-

dice un test de laborator pentru a identifi ca 

tipul de virus și să stabilească dacă boala este 

cauzată de o infecție parazitară sau de una 

bacteriană.

Cum putem preveni gastroenterita virală?
Una dintre metodele de profi laxie este 

vaccinarea, care este cea mai efi cientă (și 

mai ieftină) metodă de prevenire a mala-

diilor transmisibile. Ca urmare a efi cacității 

și siguranței sale, în anul 2009 Organizația 

Mondială a Sănătății a recomandat ca vac-

cinul rotaviral să fi e oferit copiilor de pe în-

treg globul pământesc. Republica Moldova 

a implementat acest vaccin în anul 2012 

prin intermediul Programului Național de 

Vaccinare.

Grație implementării vaccinării antirotavirale, 

numărul cazurilor de gastroenterită provoca-

tă de rotavirusuri la copiii cu vârsta sub 5 ani a 

scăzut de 2,4 ori.

Actualmente, în Republica Moldova se utili-

zează vaccinul Rotarix, produs de compania 

britanică GlaxoSmithKline. 

Rotarix este un vaccin viu atenuat, care se 

administrează copiilor peroral în două eta-

pe, la vârsta de 2 și 4 luni. El formează imu-

nitate pentru diferite tulpini de rotavirus și 

împiedică dezvoltarea unor forme grave de 

boală.

Respectând câteva reguli de bază, puteți re-

duce șansele de a contracta virusul sau de a-l 

răspândi:

 Spălați-vă cât mai des pe mâini, mai ales 

după ce ați utilizat baia și înainte de prepa-

rarea alimentelor, asigurați-vă că și copiii 

dumneavoastră fac acest lucru. Dacă este 

necesar, până când veți avea acces la să-

pun și apă, utilizați un dezinfectant pentru 

mâini.

 Nu folosiți ustensilele de bucătărie, tacâ-

murile sau prosoapele împreună cu cineva 

din casă, dacă este bolnav.

 Nu consumați alimente crude sau prepara-

te insufi cient.

 Spălați bine fructele și legumele.

 Dezinfectați suprafețele dure.

 Consumați apă din surse sigure, fi artă sau 

îmbuteliată din sticle bine sigilate.

 Evitați colectivitățile în care au fost înregis-

trate cazuri de boală.

 Păstrați distanța socială.
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Raionul Ungheni este unul dintre cele 10 

raioane-pilot partenere ale Proiectului moldo-

elvețian Viață sănătoasă. Reducerea poverii boli-

lor netransmisibile (BNT), care își propune să con-

tribuie la îmbunătățirea sănătății populației, în 

special a celei din mediul rural, consemnat prin-

tr-un Acord de colaborare cu Consiliul raional. 

Alături de consolidarea sistemului de sănătate 

publică și asistență medicală primară, proiectul 

pune accentul pe integrarea serviciilor centra-

te pe oameni, promovată la nivel mondial de 

OMS și menționată în Obiectivele de Dezvolta-

re Durabilă ca un scop distinct. 

În baza profi lului de sănătate, indicatorilor sta-

tistici și tendințelor stabilite la nivel de raion, 

Direcţia Centrul de Sănătate Publică Ungheni 

din cadrul ANSP, de comun cu Direcția Generală 

Asistență Socială și Protecția Familiei Ungheni, 

Centrul de Sănătate Ungheni, reprezentanții 

serviciilor specializate, spitalicești și de urgență, 

au analizat problema BNT și răspunsul pe care 

îl are sistemul de sănătate publică și asistență 

medicală primară prin intermediul serviciilor și 

programelor și, respectiv, accesul populației la 

acestea. Deși cadrul național de reglementare a 

fost actualizat în scopul de a reduce riscurile de 

 dezvoltare a BNT, a promova colaborarea mul-

tisectorială și a diminua vulnerabilitatea socială, 

serviciile aferente la nivel de raion și comunitate 

sunt limitate. S-a constatat că bolile netransmisi-

bile sunt depistate tardiv, iar asistența medicală 

primară nu aplică pe deplin instrumentele dis-

ponibile în cazul populației tinere și adulte. Acest 

fenomen e amplifi cat de numeroși factori de 

risc, precum și de stilul de viață nesănătos (con-

sumul excesiv de alcool și de tutun, alimentația 

incorectă, lipsa activității fi zice), care cauzează și 

mențin BNT la un nivel înalt. Persoanele care su-

feră de BNT se confruntă cu difi cultăți provocate 

de statutul socio-economic afectat, asociat pre-

ponderent condițiilor de trai precare și lipsei su-

portului zilnic. Cu toate acestea, managementul 

de caz din serviciile sociale nu se aplică neapărat 

și în cazul BNT, poate numai atunci când situația 

este critică, iar riscul – înalt. 

Echipa de profesioniști a constatat că, la nivel 

raional, gestionarea problemei BNT necesită 

o abordare holistică, cu un răspuns conju-

gat și multidisciplinar la toate nivelurile de 

intervenție, începând cu dezvoltarea pro-

gramelor de prevenire primară, identifi ca-

rea timpurie a riscurilor și asigurarea supor-

INTEGRAREA SERVICIILOR 
ACORDATE PERSOANELOR CU BNT ȘI NECESITĂȚI COMPLEXE

Alexandr CORNEI,
șeful Direcției 
Centrul de Sănătate 
Publică Ungheni
al ANSP
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tului și asistenței necesare pentru a reduce 

consecințele BNT.

Astfel, cu suportul Proiectului a fost elaborat Con-

ceptul de integrare a serviciilor de asistență comu-

nitară, care să răspundă la necesitățile raionului 

Ungheni, fi ind stabilite grupul-țintă și zona teri-

torială pentru intervențiile ulterioare și pilotarea 

conceptului de integrare. Astfel, a fost selectată 

Zona Cula, considerată zonă cu o situație socio-

economică mai defavorizată, care cuprinde 17 

localități (Boghenii Noi, Mircești, Boghenii Vechi, 

Poiana, Izvorăni, Condrătești, Crutoaia, Corno-

va, Hîrcești, Drujba, Mînzătești, Veverița, Leor-

doaia, Năpădeni, Măgurele, Sînești, Pojarna). În 

acestea locuiesc circa 6911 persoane, care sunt 

deservite la numai două centre de sănătate (CS 

Cornești și CS Năpădeni) ce au în componență 5 

OMF și 12 OS afl ate la o distanță destul de mare 

de localități. Ele intră în componența a 7 primă-

rii, iar persoanele care au nevoie de ajutor sunt 

nevoite să se deplaseze la distanțe mari pentru 

a se adresa asistentului social comunitar, care își 

desfășoară activitatea în incinta primăriei și care, 

la rândul său, merge în aceleași sate pentru vizite 

de evaluare și monitorizare la domiciliu. 

În scopul obținerii informațiilor necesare des-

pre nevoile persoanelor cu BNT, care să poată 

fi  utilizate ca bază în procesul de elaborare a 

planurilor locale de acțiuni pentru sănătate 

publică, între care dezvoltarea și consolida-

rea programelor de prevenire și a serviciilor 

integrate centrate pe oameni pentru supor-

tul persoanelor cu boli netransmisibile și cu 

necesități complexe, a fost realizată Evaluarea 

necesităților persoanelor cu BNT și vârstnici din 

comunitățile menționate, însoțită de intervie-

varea a 255 de persoane cu BNT. Pentru a asi-

gura refl ectarea multiaspectuală a BNT, meto-

dologia evaluării și chestionarele au fost con-

sultate cu reprezentanții sectoarelor-cheie. 

Pe parcursul unui an și jumătate (din ianuarie 

până în iunie 2019 în comunitățile din Zona 

Cula, iar din ianuarie 2020 și în comunita-

tea Pîrlița) a fost aplicată integrarea servicii-

lor de asistență comunitară pentru a reduce 

situațiile de risc și a asigura monitorizarea 

bunăstării populației, în special a celei care se 

confruntă cu vulnerabilități de sănătate și de 

ordin social. Ca urmare a reprezentativității 

membrilor și nivelului de analiză, a fost luată 

hotărârea de a încredința Consiliului Teritorial 

de Sănătate Publică coordonarea, monitoriza-

rea și evaluarea procesului de implementare a 

integrării serviciilor de asistență comunitară. 

În prima parte a procesului de integrare, pro-

iectul s-a axat pe consolidarea ofi ciilor de sănă-

tate menite să ofere asistență integrată, astfel 

încât să crească accesul populației din cele 17 

comunități la servicii medicale și sociale, iar în 

partea a doua proiectul a susținut înfi ințarea și 

dotarea a două centre integrate de asistență 

comunitară în satele Cornești și Pîrlița. 

Ca elemente de bază, au fost create și instruite 

echipele de formatori (selectate din sectorul 

sănătății publice, asistenței medicale primare 

și asistenței sociale) cu privire la subiectele re-

levante ce țin de BNT și integrarea serviciilor 

(determinanții sociali ai sănătății, factorii de 

risc pentru sănătate, bunăstarea și defi nirea 

sectorială a vulnerabilității, necesitățile per-

soanelor cu boli cronice, structuri și servicii, 

rolurile și responsabilitățile sectoriale, exem-

ple de cooperare intersectorială, proceduri și 

instrumente de lucru comune). Ca urmare, au 

fost sensibilizate, informate și instruite 7 echi-

pe multidisciplinare responsabile de cele 17 

comunități-pilot (asistent medical comunitar, 

asistent social comunitar și lucrător social din 

cadrul Consiliului raional), care au avut ca sar-

cină să contribuie la diversifi carea serviciilor 

prestate în cadrul ofi ciilor de sănătate. 

Pentru a asigura condițiile de lucru și fl exibili-

tatea necesare echipelor formate pentru orga-

nizarea activităților de informare a populației 

și grupurilor specifi ce, evaluarea și asistența 

persoanelor cu BNT și cu necesități complexe 

atât la ofi ciu, cât și în timpul vizitelor la domici-

liu, 10 ofi cii de sănătate au fost dotate și echi-

pate cu cele necesare din resursele prevăzute 

de proiect (cușete medicale, măsuțe cu scau-

ne, inventar medical și ustensile: tonometre, 

cântare medicale, panglică centimetrică medi-

cală, glucometre, teste pentru măsurarea glu-

cozei, ace sterile pentru măsurarea glucozei, 



43
CRONICA SĂNĂTĂȚII PUBLICE   Nr. 1(58), Martie 2021

materiale promoționale: broșuri pe 4 subiecte 

(alimentație, obezitate, reducerea stresului, 

mișcare), umbrele, rechizite de birou, biciclete 

pentru deplasarea în comunitate).

Pentru a asigura monitorizarea sănătății be-

nefi ciarilor și a acorda îngrijirile medicale ne-

cesare, în cadrul Centrului de Reabilitare și In-

tegrare Socială a Bătrânilor din mun. Ungheni 

a fost deschisă o sală de proceduri.

În ianuarie 2020, potrivit cu prevederile din 

proiect, echipa raională a creat un model de 

Centru de Asistență Comunitară Integrată, care 

a fost pilotat și implementat în 2 comunități – 

Cornești și Pîrlița. În cadrul lor a fost aplicată 

viziunea pentru întregul proces de integrare, 

începând cu identifi carea necesităților comu-

nitare, asigurată prin monitorizarea bunăstării 

populației din comunitate, în special a grupuri-

lor vulnerabile, realizată de către asistentul me-

dical comunitar, evaluarea și intervenția comu-

nă, efectuate cu suportul echipei multidiscipli-

nare, facilitarea și asigurarea accesului persoa-

nelor la servicii de sănătate, asistență socială și 

suport în comun cu actorii locali și terminând 

cu coordonarea și prestarea îngrijirilor de dura-

tă pentru persoanele cu necesități complexe. 

Instituțiile medicale au alocat spații pen-

tru AMC, care au fost dotate corespunzător 

(echipament IT, mobilier) pentru a asigura 

funcționalitatea echipelor. O altă componen-

tă a necesităților de îngrijire viza facilitățile 

de igienizare (baie, spălare a vestimentației, 

frizerie, îngrijiri corporale), care au fost prelu-

ate de APL la nivel de întreținere și gestionare, 

cu alocarea resurselor umane necesare pen-

tru organizarea acestui proces, și localizate în 

spațiile disponibile.

Pentru a asigura durabilitatea procesului de 

integrare a serviciilor și facilităților consolida-

te a fost elaborat cu suportul proiectului Re-

gulamentul pentru modul de integrare a servi-

ciilor comunitare, care urmează a fi  aprobat de 

Consiliul raional Ungheni. 

În urma implementării abordării integrate, de 

servicii au benefi ciat 460 de persoane cu BNT 

din comunitățile-pilot, care au fost implicate 

în activitățile de promovare a sănătății și pre-

venire a factorilor de risc. În cazul a mai mult 

de jumătate din ele (262 de persoane) este ne-

cesară monitorizarea continuă de către AMC a 

sănătății. În plus, echipa comunitară a stabilit 

că 46% sau 210 persoane prezentau îngrijo-

rări în ce privește bunăstarea. Ca urmare, 129 

din ele au fost incluse pe lista prestațiilor soci-

ale, iar circa 30% au fost asistate prin serviciile 

de îngrijiri medicale și sociale, având un dosar 

gestionat (management de caz). 

Concluzionând despre experiența raionu-

lui Ungheni în implementarea abordării de 

asistență integrată, putem afi rma că aceasta 

răspunde efi cient la problemele actuale ale 

sistemelor de sănătate și sociale, cauzate de 

schimbările demografi ce provocate de îmbă-

trânirea populației și creșterea numărului de 

persoane dependente cu multimorbidități, dar 

și de migrația populației tinere și adulte, care ar 

fi  putut să-și asume grija de vârstnici; statutul 

socio-economic scăzut al populației din mediul 

rural și rolul determinanților sociali ai sănătății, 

care necesită o reacție complexă și intervenții 

din partea serviciilor menționate. Nu în ultimul 

rând, este vorba despre organizarea pe verti-

cală și nu pe orizontală a serviciilor medicale și 

sociale, în special la nivel de comunități, care 

fragmentează suportul acordat, reducând 

efi ciența și impactul fi nal al asistenței.

Elementul de bază în integrarea asistenței co-

munitare este multidisciplinaritatea, care are 

ca scop să asigure direcționarea mai bună a 

serviciilor prestate și îmbunătățirea calității 

acestora datorită centrării pe necesitățile per-

soanelor, dar și o gestionare mai bună a facto-

rilor de risc și de vulnerabilitate. În același timp, 

efectele integrării serviciilor sunt recunoscute 

la nivel mondial datorită reducerii costurilor 

pentru serviciile specializate, spitalicești și 

de urgență, obținută datorită monitorizării și 

menținerii persoanei în mediul familial și în co-

munitate, cu asigurarea accesului la asistența 

medicală primară, efi cientizarea utilizării re-

surselor sectoriale obținute prin conexiunea 

simultană a prestatorilor de servicii și continui-

tatea asigurată a intervențiilor. 
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DRAGI CITITORI,

ÎN ANUL 2021 NE PROPUNEM SĂ PREZENTĂM ATENŢIEI
D-VOASTRĂ ARTICOLE LA URMĂTOARELE RUBRICI
DE INTERES SPORIT PENTRU SĂNĂTATEA PUBLICĂ:

•  PROMOVAREA SĂNĂTĂŢII ȘI COMBATEREA
 DEPRINDERILOR DĂUNĂTOARE

•  SĂNĂTATEA ȘI FACTORII DE RISC

•  SFATURI PENTRU POPULAŢIE

•  MALADIILE INFECŢIOASE

•  MALADIILE NETRANSMISIBILE

Puteți adresa întrebări Serviciului 

de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice 

la adresa de e-mail: iurie.pinzaru@ansp.gov.md

Răspunsurile la întrebările D-voastră 

vor fi publicate în numerele următoare ale revistei. 

Dacă doriţi să primiţi revista Cronica Sănătăţii Publice,  ne puteţi scrie  

pe adresa de e-mail: iurie.pinzaru@ansp.gov.md sau ion.nistor@ansp.gov.md

sau contactați-ne la tel.: (0 22) 574 700

Revista poate fi  accesată pe pagina: www.ansp.md/cronicasanatatiipublice/



CITIȚI ÎN
NUMĂRUL URMĂTOR!

MICROORGANISMELE 
ACUMULATE SUB UNGHII 

ȘI RISCURILE PENTRU SĂNĂTATE 

IMPORTANȚA VENTILĂRII 
SISTEMATICE A LOCUINȚEI 

IMPORTANȚA IGIENEI ÎN FRIZERII 

IMPACTUL ALIMENTAȚIEI 
INCORECTE ASUPRA SĂNĂTĂȚII 

PSIHO-EMOȚIONALE 

APLICAREA RMN 
ÎN DIAGNOSTICAREA 

PRECOCE A BOLII
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