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PROVERBE
DESPRE CURĂȚENIE ȘI SĂNĂTATE
Curățenia e temeiul sănătății și oglinda
simțirii.

Cine se preocupă de pielea sa, se preocupă, de fapt, de un castel frumos.

Omul murdar nu-l place pe cel curat.

Tare-i bine și frumos, când e omul sănătos.

Face gunoi și se plânge de curățenie.
Atunci când ai mizerie și dezordine în
casă, atunci îți vin și musafirii nepoftiți.

A mânca nu e rușine când mănânci ce se
cuvine.

Casa curată este un cămin fericit.

Ține capul la răcoare și picioarele la căldură, de vrei să fii sănătos.

Curățenia este cea mai frumoasă găteală.

Unul slab trăiește mai mult ca zece grași.

Curățenia este mama sănătății.

Cine mănâncă fără să muncească, își distruge sănătatea.

Vasul curat spune în ce mâini o picat.
Sănătos la corp, sănătos la minte.
Unde nu sunt boi, ieslele sunt curate.
Tot ce e prea mult nu e sănătos.
Dacă ești sănătos, poți fi fericit.
Nu trebuie să lași nicio urmă a focului,
a datoriei și bolii.

Întotdeauna sunt necesare numai trei pahare: primul pentru sănătate și bună dispoziție, al doilea pentru creație și înțelepciune și al treilea pentru somn și odihnă.

Durerea este o companie tristă.
Un om sănătos este un om de succes.
Cine-i sănătos e destul de bogat.
Cine mănâncă multă miere, o să verse fiere.
Un măr pe zi ține doctorul departe.
Gândește de azi ce vei mânca mâine.
Sănătatea e cel mai de preț bun al omului.
E mai sănătos să stai pe propriile picioare
decât pe ale altora.

Îmbuibarea îți îngreunează stomacul, flămânzeala de tot ți-l slăbește.
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APRECIERI
Ne-am dori mai multe
inițiative de promovare a sănătății

Svetlana ZATIC,
consilier în Consiliul
raional Anenii Noi

În opinia mea, revista Cronica Sănătății Publice este
o publicație de succes a serviciului, în care sunt
inserate multe articole interesante, sfaturi utile
pentru activitatea de toate zilele, pentru un stil de
viață sănătos și pentru profilaxia multor maladii.
Revista prezintă interes pentru toate categoriile de cetățeni ai Republicii Moldova. Citind-o
regulat, am învățat multe lucruri utile pentru
mine, pentru familia mea. Deseori, în discuția cu
locuitorii raionului privind problemele de sănătate fac referință la sfaturile și materialele publicate în această revistă: ce înseamnă o dietă care
să nu-ți afecteze organismul, ce reprezintă un
sistem imunitar și de ce trebuie să-mi vaccinez
copiii. Revista promovează un stil de viață sănătos, ne învață cum să prevenim riscurile actuale

pentru sănătate, descrie modalitățile de profilaxie și contracarare a maladiilor – atât transmisibile, cât și netransmisibile, îndeamnă angajații
din diferite domenii ale economiei naționale
să respecte normele și cerințele prevăzute de
legislația sanitară.
Aș dori să menționez că revista este fondată de o
instituție publică specializată și majoritatea articolelor sunt scrise de specialiști în domeniu. Important este ca toți cititorii să aibă acces la abonare, ca ea să fie distribuită nu numai instituțiilor
medico-sanitare publice, autorităților publice
centrale și locale, ci și instituțiilor de educație
timpurie, celor liceale și gimnaziale, ca să o poată
abona fiecare cetățean care va dori să cunoască
mai multe despre profilaxie și despre promovarea sănătății, indiferent de vârstă și profesie.
Domeniul de promovare a sănătății este recunoscut drept o componentă esențială și indispensabilă pentru toate sistemele de sănătate
care își propun ca scop realizarea obiectivului de
îmbunătățire și de menținere a sănătății publice.
În acest context, ar fi bine ca pe paginile revistei Cronica Sănătății Publice să apară mai
multe exemple de inițiative de promovare a
sănătății, implementate cu succes în diferite
regiuni ale Republicii Moldova.
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Revista Cronica Sănătății Publice –
un ghid pe înțelesul tuturor

P
Parascovia
BOIAN,
șșefa Secției
cconsultative
a IMSP SR
Ș
Ștefan Vodă

De la apariția primelor numere ale revistei
Cronica Sănătății Publice au trecut mulți ani,
timp în care ea a devenit mai atrăgătoare, mai
interesantă și mai variată datorită spectrului
vast de articole publicate. Nimeni nu pune la
îndoială importanța sănătății publice, mai cu
seamă într-o perioadă atât de complicată din
punct de vedere epidemiologic, cum e cea în
care luptăm cu pandemia COVID-19.
Articolele publicate sunt prezentate de
specialiști în domeniu, persoane care se ocu-

pă de o știință bazată pe cercetări. Citind un
număr al revistei, te îmbogățești multilateral,
pentru că afli despre măsurile de profilaxie a
bolilor transmisibile și netransmisibile, despre
alimentația sănătoasă, sport, influența factorilor de mediu asupra sănătății, vaccinare,
despre măsurile de combatere și profilaxie a
infecției COVID-19.
Revista Cronica Sănătății Publice este o sursă
de informare foarte utilă și pe înțelesul tuturor grupelor de vârstă, fiind așteptată atât de
lucrătorii medicali, cât și de toți acei care se
preocupă de propria sănătate.
Revista nu-și va pierde actualitatea niciodată
pentru că este mereu în pas cu evenimentele
ce ne înconjoară.
Din partea angajaților IMSP SR Ștefan Vodă,
doresc colaboratorilor revistei și cititorilor ei
sănătate și noi realizări.
Citiți revista Cronica Sănătății Publice și fiți
informați!

O revistă care răspunde la întrebări
legate de sănătatea umană
punsuri la multe întrebări legate de păstrarea
sănătății și prevenirea diferitor boli.
Alexander TOPAL,
primarul
mun. Ceadîr-Lunga

Cronica Sănătății Publice este o revistă care răspunde la multe întrebări legate de sănătatea
umană.
Am citit cu deosebit interes articolele publicate pe diverse teme, în care am găsit răs-

Sunt convins că informațiile acumulate la
citirea revistei pot fi utile și pentru alți oameni, de aceea le împărtășesc cu plăcere
colegilor mei și populației din municipiul
Ceadîr-Lunga.
Exprim profundă recunoștință Colegiului de
redacție al revistei Cronica Sănătății Publice,
personal redactorului-șef, dl Iurie Pînzaru,
pentru activitatea atât de necesară nouă,
celor care se interesează de propria sănătate și de sănătatea celor apropiați, și le doresc
cutezanță, noi realizări și cât mai mulți cititori.
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Revista Cronica Sănătății Publice –
o sursă credibilă de informații
Iulia AILOAIEI,
medic igienist
în Secția Protecția
sănătății publice
Direcției CSP Bălți a ANSP,
subdiviziunea Glodeni

Revista Cronica Sănătății Publice a avut o
dezvoltare spectaculoasă și s-a afirmat ca o
sursă importantă și credibilă de informare a
populației referitor la stilul de viață sănătos,
prevenirea maladiilor, importanța și necesitatea de vaccinare, alimentarea corectă etc.
Educarea cetățenilor pentru sănătate, înlocuirea comportamentului precar cu un stil
de viață nou, favorabil sănătății, se înscriu
printre scopurile principale ale programului național de educație pentru sănătate,
iar revista promovează cu maximă fidelitate tocmai aceste valori. Prin îmbunătățirea
cunoștințelor despre factorii de risc și încurajarea oamenilor să adopte comportamente și stiluri de viață sănătoase revista contribuie la ameliorarea semnificativă
a sănătății populației, fapt pentru
care merită toată aprecierea cititorilor.
Pe paginile revistei sunt publicate
informații diverse și actuale referitoare la măsurile de prevenție,
protecție și combatere a maladiilor transmisibile și netransmisibile, la prevenirea îmbolnăvirilor legate de factorii de risc
persistenți la locul de muncă și în
instituțiile de educație și instruire
pentru copii și tineri, la principiile
de nutriție a copiilor și altor grupuri ale populației, la diagnosticul

de laborator și tratamentul unor afecțiuni
transmisibile și netransmisibile, la daunele
fumatului și consumului de alcool etc.
Revista a devenit un mijloc credibil de comunicare cu cititorii, cărora le-au fost oferite sfaturi sănătoase și răspunsuri la întrebări
pe diversă tematică. Spunând acestea, mă
refer, în primul rând, la faptul că cititorii pot
adresa întrebări, la care specialiști calificați
dau răspunsuri argumentate și explicite.
Concomitent, țin să menționez că materialele se publică într-un limbaj accesibil, pe
înțelesul tuturor categoriilor de cititori. Un
merit incontestabil este și faptul că revista
poate fi accesată în variantă electronică pe
site-ul ANSP.
Apreciez mult profesionalismul și succesele
obținute de membrii Colegiului de redacție
al revistei Cronica Sănătății Publice și le doresc multă sănătate, succese și realizări frumoase în continuare. Consider că revista
merită a fi susținută financiar la nivelul cuvenit pentru a-i fi asigurată publicarea periodică, număr după număr.

5

6 AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

ACNEEA: TRATAMENT

ȘI MĂSURI DE PREVENIRE

L
Lilia
PLĂMĂDEALĂ,
medic igienist
m
îîn Direcția
P
Promovarea Sănătății
a ANSP

orice vârstă. În general, nu este o boală periculoasă, însă poate lăsa urmări sub formă de
cicatrici ale tegumentelor. În plus, unele persoane pot simți disconfort și jenă.
Cauze
Pielea umană are pori și foliculi care comunică cu glandele sebacee din piele. Foliculii se
aseamănă cu niște saci mici care produc și secretă lichid, iar glandele sebacee – sebum. Se-

Acneea este o afecțiune cronică, inflamatoare a pielii, care cauzează apariția
de pete și coșuri, mai ales pe față, umeri,
spate, gât, piept și partea superioară a
brațelor. În unele cazuri se formează și
leziuni mai profunde, denumite chisturi.
Acneea apare frecvent în perioada
pubertății, când glandele sebacee sunt
hiperactive, dar se poate manifesta la
bumul transportă celulele moarte ale pielii
prin foliculi către pori pentru a fi eliminate
la suprafața pielii. În momentul când foliculii se blochează, sebumul se acumulează
sub piele, favorizând apariția coșurilor. Propionibacterium acnes (P. acnes) este bacteria
care trăiește pe piele și contribuie la diseminarea infecției. Cercetările în domeniu
sugerează că gravitatea și frecvența acneei
depind de tulpinile de bacterii care colonizează suprafața pielii fiecărui individ.
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Factori hormonali
Acneea e declanșată de o serie de factori,
dar principala cauză este considerată a fi
creșterea nivelului de androgeni – hormoni
ai căror nivel crește în adolescență. La femei,
aceștia se transformă în estrogeni.

Creșterea nivelului de androgeni determină proliferarea glandelor sebacee din piele și producerea unei cantități mai mari de
sebum. Excesul de sebum distruge pereții
celulari ai porilor, stimulând creșterea bacteriilor.
Alți factori declanșatori sunt medicamentele cu androgeni și litiu; cosmeticele grase;
schimbările hormonale; stresul emoțional;
menstruația.
Tratament
Tratamentul depinde de severitatea și
persistența acneei. Acneea ușoară poate
fi tratată cu ajutorul diferitor geluri, creme, loțiuni, care pot fi aplicate topic, fără
prescripție medicală. Cremele și loțiunile

sunt perfecte pentru pielea sensibilă. Gelurile pe bază de alcool usucă pielea, deci sunt
mai indicate pentru tenul gras. Remediile
antiacneice fără prescripție medicală pot
conține următoarele ingrediente active: rezorcină, peroxid de benzoil, acid salicilic și
azelaic, sulf etc. Este recomandabil
să se înceapă tratamentul cu cea
mai mică doză uzuală, pentru că
unele preparate, la prima utilizare,
pot provoca iritarea pielii, roșeață,
arsură. Aceste efecte secundare,
de obicei, dispar după utilizarea în
continuare a preparatului. În caz
contrar, consultați un medic specialist.
Specialistul dermatolog poate trata
cazurile de acnee moderată până la
severă cu antibiotice care au acțiune
topică și sistemică. În ce privește antibioticele
administrate pe cale orală, acestea vor fi prescrise pe o perioadă nu mai mare de 6 luni.
Obiectivul acestora este de a reduce coloniile
de P. acnes. Doza va fi din start maximală și se
va diminua pe parcursul tratamentului. P. acnes poate deveni rezistent la unele antibiotice, de aceea antibioticul periodic va fi schimbat. Mai frecvent, rezistența apare la utilizarea
antibioticelor topice. Contraceptivele orale,
de asemenea, pot ajuta la controlul acneei
la femei prin suprimarea hiperactivității hormonale. Ele sunt frecvent utilizate pe termen
lung. Acestea nu sunt potrivite pentru femeile care au o tulburare de coagulare a sângelui, sunt fumătoare, au un istoric de migrene
și vârsta peste 35 de ani. Este important să
consultați un medic ginecolog.
Pentru tratamentul acneei
se utilizează și retinoizii topici (Adapalen, Tazaroten și
Tretinoin), care sunt derivați
ai vitaminei A (au efect de
curățare a porilor și de prevenire a apariției punctelor albe
și negre), și orali (Isotretinoin),
pentru tratamentul acneei severe care nu răspunde la alte
tipuri de tratamente.
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Atenție! Utilizarea retinoizilor orali necesită un
control strict, deoarece se poate solda cu efecte
secundare grave. Pacientul trebuie să semneze un formular de consimțământ ce confirmă
cunoașterea riscurilor.
Efectele adverse ale Isotretinoinului includ:
piele uscată, buze uscate, sângerări nazale, anomalii fetale, dacă este utilizat în
timpul sarcinii, stare de spirit alterată.
Pacienții care iau Isotretinoin trebuie să
evite suplimentele ce conțin vitamina A,
deoarece acestea ar putea duce la toxicitate.
Măsuri de prevenire și sfaturi pentru
îngrijirea pielii acneice sau predispuse
la aceasta:
 Spalăți fața nu mai mult de două ori
pe zi cu apă caldă și săpun indicat în
acnee.
 Nu frecați pielea și nu spargeți coșurile,
în caz contrar, puteți provoca infectare
mai profundă, cu formare de cicatrici.
 Doar un specialist poate trata un coș
care necesită îndepărtare rapidă din motive cosmetice.
 Nu atingeți fața. Țineți telefonul departe
de față atunci când vorbiți, el este o sursă
de infecție.
 Spălați-vă pe mâini cât mai frecvent, mai
ales înainte de a aplica loțiuni, creme sau
machiaj.
 Curățați ochelarii cu regularitate, deoarece





pe ei se acumulează sebum și reziduuri de
pe piele.
Dacă acneea este pe spate, umeri sau
piept, încercați să purtați haine largi pentru a lăsa pielea să respire. Evitați articolele
de îmbrăcăminte strânse, cum ar fi benzile, șepcile sau eșarfele, ori spălați-le cu regularitate.
Alegeți produse de machiaj pentru piele
sensibilă și evitați produsele pe bază de
ulei. Îndepărtați machiajul înainte de culcare.
Utilizați un aparat de ras electric. Aplicați
pe piele și barbă apă caldă și săpun înainte
de a pune crema de ras.
Păstrați părul curat. Evitați să folosiți pentru păr produse, cum ar fi cele care conțin
unt de cacao.
Evitați expunerea excesivă la soare – acesta poate provoca pielea să producă mai
mult sebum, iar medicamentele utilizate în
acnee cresc riscul de arsuri solare.
Evitați anxietatea și stresul, deoarece ele
cresc producția de cortizol și adrenalină,
care agravează acneea.

 Încercați să mențineți un climat rece și uscat în încăperea în care vă aflați pentru a
preveni transpirația.
Acneea este o problemă răspândită, dar, în
majoritatea cazurilor, există tratamente eficiente, precum și măsuri disponibile de prevenire. În caz de necesitate, adresați-vă specialistului dermatolog.
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SALUBRIZAREA LOCALITĂŢILOR

VS SĂNĂTATEA POPULAŢIEI

lă prin prezența acestora pe străzi, în spaţiile
verzi, în construcțiile abandonate sau în zonele de odihnă și agrement.
G
Gheorghe
TELEAGA,
medic igienist
m
în Secția Sănătatea
m
mediului a ANSP

Salubrizarea reprezintă un complex de activităţi care include precolectarea, colectarea, preselectarea, evacuarea, utilizarea tuturor tipurilor de deşeuri, precum şi măturatul, spălatul,
stropitul străzilor, curăţarea zăpezii de pe căile
publice, lucrările de dezinsecţie, dezinfecţie,
deratizare şi ecarisaj. Responsabil de aceste
activități este serviciul public de salubrizare,
aflat sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale,
și au la bază câteva principii foarte importante, precum: protecția sănătății populației și a
mediului, asigurarea calităţii şi continuităţii
serviciului, dezvoltarea durabilă etc.
Republica Moldova se confruntă cu un management necorespunzător al deşeurilor, fapt
ilustrat de starea nesatisfăcătoare a igienei
majorităţii localităţilor din țară, indiferent de
faptul dacă sunt urbane sau rurale, în care
poluarea cu deşeuri este deosebit de vizibi-

Conform datelor pentru anul 2020, furnizate
de autoritățile administrației publice locale
către centrele de sănătate publică teritoriale ale ANSP în baza Ordinului Ministerului
Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS)
al Republicii Moldova nr. 668 din 21.08.17
Privind evaluarea stării sanitare a localităților
(MO nr. 335-339 din 15.09.2017, art. 1738),
autoritățile publice locale a 899 (66,3%) de
localități au elaborat și aprobat planuri de măsuri pentru desfășurarea acțiunilor de salubrizare și amenajare a teritoriului. În 249 (18,4%)
de localități există întreprinderi specializate
de colectare și evacuare a deșeurilor menajere solide. Terenuri de depozitare a deșeurilor
solide există în 873 (64,4%) de localități, din
ele autorizate sanitar sunt 154 (17,6%). Aceste
date ne vorbesc despre volumul de lucru ne-
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cesar a fi efectuat în următorii ani în Republica Moldova pentru a obține rezultatele scontate în ce privește calitatea vieții, sănătatea
populației și protecția mediului.

Printre factorii ce influenţează starea de igienă
a localităților – atât urbane, cât și rurale – se înscriu modul de activitate a serviciilor de salubrizare, percepția populației și opiniile diferitor
actori implicaţi în actul de salubrizare asupra
stării sanitare a localității, programele iniţiate
de autorităţile de mediu, de cele ale administraţiei publice locale, de operatorii prestatori de
servicii şi de organizaţiile nonguvernamentale
privind educarea, stimularea şi conştientizarea
populaţiei despre necesitatea îmbunătățirii salubrizării localității în care trăiește.
Procesele de urbanizare înregistrate recent
la nivel global, inclusiv în Republica Moldova, pe de o parte, stimulează producerea
deșeurilor, iar pe de alta, generează cantități
tot mai mari de materiale. Ca urmare, efectuarea salubrizării, a proceselor de igienizare a
localităților prin colectarea, transportarea şi
neutralizarea deșeurilor devine o problemă
din ce în ce mai complexă. Cu ea se confruntă
în special autoritățile, de la care se cere o implicare plenară imediată și adecvată în rezolvarea problemei.
Lipsa serviciilor de salubrizare în localități, gestionarea neadecvată a deşeurilor influențează
direct calitatea vieții și a sănătății populației.
Dacă străzile nu sunt salubrizate, vântul, mijloacele de transport ridică în aer valuri de
praf care, fiind inhalat, provoacă dificultăți de
respirație. În cazul acțiunii de durată, aces-

ta poate afecta grav sistemul respirator prin
bronșită cronică, astm bronșic etc. Iarna, zăpada și gheața necurățate de pe căile publice
(trotuare, carosabil, terenuri de joacă pentru
copii) măresc numărul accidentelor rutiere,
traumatismelor, în unele cazuri, chiar a deceselor cauzate de căderi.
Amplasarea platformelor pentru deșeuri în
vecinătatea blocurilor de locuit, menținerea
acestora în stare sanitară nesatisfăcătoare,
inclusiv evacuarea întârziată a deșeurilor
colectate, neefectuarea măsurilor periodice de spălare și dezinfectare a platformelor
și containerelor, de dezinsecţie și deratizare – toate aceste deficiențe persistente provoacă populației disconfort olfactiv și psihoemoțional, favorizează înmulțirea insectelor,
rozătoarelor. Deșeurile neevacuate devin o
sursă de hrană pentru câinii vagabonzi care,
la rândul lor, pot afecta starea de sănătate a
populației prin apariția unor boli, precum
cele diareice acute, toxiinfecțiile alimentare,
leptospiroza, tularemia, rabia etc.

Pentru ameliorarea situației privind salubrizarea localităților se impun următoarele măsuri:

Calificarea procesului de salubrizare ca o
necesitate stringentă pentru îmbunătățirea
calității vieții și sănătății populației;

Stimularea autorităților administrației publice locale pentru crearea și gestionarea
eficientă a sistemelor moderne de salubrizare a localităților;

Implicarea populației în procesele de salubrizare pentru a-i asigura o maximă
eficiență.
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CUPTORUL CU MICROUNDE:

PRO ȘI CONTRA

terialele metalice reflectă în mod direct microundele, pe când cele nemetalice (sticla, hârtia și
plasticul) sunt transparente pentru microunde
și permit penetrarea lor.
J
Jana
OLOINIC,
medic igienist
m
îîn Secția
Expertiză sanitară
a ANSP

Majoritatea bucătăriilor moderne sunt utilate
cu aparate electrocasnice de ultimă generație
care îmbunătățesc confortul și ușurează munca gospodinei, lăsându-i timp pentru alte activităţi decât cele culinare. Printre acestea se
numără și cuptorul cu microunde care a devenit, datorită utilizării simple și modului rapid
de încălzire și preparare a mâncării, unul dintre cele mai practice și des întâlnite aparate în bucătăria modernă.
Microundele sunt unde radio de frecvență
înaltă, asemănătoare radiațiilor vizibile, parte din spectrul electromagnetic. Acestea se
utilizează pentru transmiterea semnalelor
de televiziune, în telecomunicații, inclusiv
în telefonia mobilă pe distanțe mari, în internet, radarele avia și naval, industria de
procesare a materialelor, în medicină (în
tratamentul cu diatermie) și la prepararea
bucatelor, fiind transmise și absorbite de
obiectele din jur similar luminii solare. Ma-

Cuptorul cu microunde are în construcția sa
un dispozitiv numit magnetron care produce
radiații electromagnetice, convertind electricitatea primită în unde radio de scurtă frecvenţă ce acționează direct asupra moleculelor din alimente, în special asupra moleculelor
din apă, făcându-le să se agite și să vibreze,
absorbind ușor microundele. În felul acesta se
produce căldura care încălzește alimentele.
Mâncarea este gătită din interior, iar pentru
uniformizarea procesului cuptorul este înzestrat cu o farfurie rotativă care rotește alimentele pe măsură ce le încălzește. Cuptorul are
un timer reglabil, programe diferite de gătire și un mecanism de închidere a circuitului,
montat lângă ușa cuptorului – la deschiderea
ei, procesul de gătire se oprește automat.
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Cuptorul cu microunde a fost descoperit ocazional în anul 1946 de Dr. Percy Lebaron Spencer, inginer în Compania Raytheon. În timp ce
experimenta un nou tip de radar în preajma
unui magnetron în funcțiune, a sesizat că i s-a
topit ciocolata pe care o avea în buzunar. După
ce a testat în aceleași condiții alte alimente și
s-a convins că rezultatele obținute se datorează
expunerii acestora la microunde, Percy Spencer
și-a propus să studieze detaliat acțiunea magnetronului în scopul construcției unui cuptor cu
microunde. În anul 1947 Compania Raytheon a
construit primul exemplar, iar în 1967 a lansat
pe piață primul cuptor cu microunde pentru uz
casnic, marcând astfel începutul utilizării cuptoarelor cu microunde în bucătării.
Avantajele cuptorului cu microunde constau în: pregătirea ușoară – mâncarea nu
necesită o pregătire în prealabil; simplitatea
întreținerii; economisirea timpului – abilitatea de dezghețare sau încălzire în doar câteva minute și reîncălzirea unei mese în câteva
secunde; economisirea banilor datorită consumului redus de energie electrică; păstrarea bună a nutrimentelor datorată timpului
scurt de gătire (vitaminele și nutrimentele din
produse se păstrează mai bine decât dacă ar
fi fost gătite tradițional). Deoarece consumă
doar curent electric, aceste cuptoare degajă
puțin carbon, ceea ce le face ecologice.
Cuptorul cu microunde poate fi utilizat pentru
pregătirea pop-cornului; tăierea cepei fără lacrimi (după ce este încălzită în cuptorul cu microunde timp de 30 de secunde); deshidratarea
plantelor și fructelor; înmuierea pâinii vechi
(înfășurând pâinea într-un prosop umed și încălzind-o la puterea maximă timp de 10-12 secunde); încălzirea și dezghețarea rapidă a bucatelor.
În ultimii ani se polemizează tot mai des despre modul în care cuptorul cu microunde ne-ar
putea afecta sănătatea. Se afirmă că alimentele
preparate în cuptor devin radioactive și măresc
riscul apariției tumorilor, însă studiile efectuate
de Societatea Americană a Cancerului arată că,
în cazul în care cuptoarele cu microunde sunt
utilizate conform instrucțiunilor și se respectă
timpul de gătire, acestea nu prezintă risc pentru
sănătate și nu sunt argumente care demonstrează contrariul. Deoarece microundele nu sunt

radioactive, ci electromagnetice, este exclus ca
alimentele să devină radioactive.
O altă ipoteză susține că microundele distrug
enzimele și antioxidanții din alimente, vitaminele, micșorează valoarea energetică a alimentelor. Orice aliment supus unui procedeu
termic pierde nutrimente și substanțe antioxidante. Acest fapt este caracteristic pentru
toate tipurile de preparare termică a bucatelor,
în cazul microundelor însă acestea penetrează
mâncarea mai profund, reduc timpul încălzirii și
gătirii bucatelor. Potrivit studiilor menționate,
prepararea alimentelor la microunde este considerată o modalitate sigură, care păstrează
nutrimentele la fel ca în cazul preparării lor în
cuptor sau pe aragaz. Prepararea la abur este
unica metodă care nu distruge antioxidanții.

Totuși, folosirea cuptorului cu microunde implică unele pericole. Uneori, la deschiderea
ușii cuptorului, vasul poate exploda din cauza
schimbării bruște de temperatură, provocând
arsuri severe ale pielii; în cazul nerespectării
timpului de utilizare, apa se poate supraîncălzi, deoarece produsele lichide ating temperatura de fierbere fără a forma bulele caracteristice și noi nu ne dăm seama dacă lichidul fierbe sau nu; în timpul încălzirii alimentelor în
recipiente din plastic, aluminiu sau metal, neadmise pentru cuptorul cu microunde, are loc
migrarea substanțelor chimice din vase, care
pot avea efecte toxice, inclusiv cancerigene
(polivinilclorid, aldehidă formică, acetat de vinil, stiren); în cazul produselor cu o structură
mai densă, cum ar fi carnea, există riscul preparării incomplete și nesigure (carnea poate
să conțină microorganisme patogene ce provoacă toxiinfecții alimentare și alte afecțiuni).
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Conform Organizației Mondiale a Sănătății, cuptorul cu microunde este un aparat sigur atâta
timp cât sunt respectate condițiile de utilizare,
și anume: interzicerea utilizării recipientelor din
plastic, metal sau aluminiu pentru încălzirea
bucatelor; utilizarea vaselor din materiale compatibile cu aceste tipuri de cuptoare: caserole
din plastic, recipiente ceramice sau din sticlă;
neutilizarea ustensilelor din metal sau a foliei de
aluminiu în interiorul cuptorului (în combinație
cu metalele, undele electromagnetice creează
un arc electric care ar putea defecta cuptorul);
gătirea sau reîncălzirea bucatelor suculente
folosind un recipient cu capac pentru a păstra
toata umiditatea în interiorul produsului; închiderea ușii în timpul folosirii cuptorului; utilizarea
unui cuptor în stare funcționala bună; evitarea
folosirii cuptorului dacă acesta este defectat sau

dacă ușa nu se închide corespunzător; păstrarea distanței optime de la cuptor în timpul când
funcționează; interzicerea utilizării cuptorului
de către copiii mici; curățarea cu regularitate a
cuptorului cu microunde atât în interior, cât și în
exterior, în special a ușii acestuia, cu apă caldă și
soluții neagresive; încălzirea apei sau altor lichide în cuptorul cu microunde nu mai mult timp
decât recomandă producătorul; ținerea alimentelor la cuptor cât mai puțin pentru a le păstra
valorile nutriționale; utilizarea minimă a cuptoarelor cu microunde, deoarece, până la urmă,
aidoma altor aparate (telefoane, laptopuri, computere) ele emit radiații electromagnetice.
Rețineți! Dacă cuptorul cu microunde este
utilizat corect, el devine util, eficient și poate
fi operat cu încredere.

SFATURI SĂNĂTOASE
SOCUL:
BENEFICII PENTRU SĂNĂTATE
Socul are în compoziția sa nitrat de potasiu,
caroten, acizi malic, citric, tanic, iar scoarța lui
conține tanin și acid valerianic.
Din timpuri străvechi, socul a fost utilizat în
calitate de remediu pentru prevenirea și tratarea diferitor boli inflamatorii, precum cele
reumatice, respiratorii, herpetice, renale etc.
și e considerat un antiseptic eficient.
Ceaiul de flori de soc se recomandă în cazul gripei și altor afecțiuni respiratorii acute,
bronșitei, inclusiv femeilor care alăptează
pentru stimularea lactației.
Într-o cură de slăbire, ceaiul din flori de soc
se va prepara din trei lingurițe de flori uscate
în 250 ml de apă clocotită, infuzate timp de
10-15 minute. Se recomandă să fie consumat neîndulcit, până la trei căni pe zi, timp
de două săptămâni, împreună cu tinctura de
soc, care se prepară din fructele plantei (de
culoare roșu spre violet). Acestea se strivesc
pană se obține o pastă. Pusă într-un tifon,
aceasta se stoarce până se obține sucul care
se amestecă cu alcool dublu rafinat de 90 de
grade (cantitatea de alcool va fi egală celei de

suc) și se depozitează într-un recipient închis
la culoare, care va fi păstrat într-un loc răcoros
și întunecos. Tinctura se administrează înainte de masă, de 3 ori pe zi, cate o linguriță, în
vederea întăririi sistemului imunitar sau pentru orice altă afecțiune. Se recomandă totuși
ca aceasta să fie amestecată într-un pahar cu
apă datorită gustului foarte intens.
Pentru cura de slăbire, ceaiul de flori de soc va
fi folosit în felul următor: în prima zi, o linguriță
de tinctură de soc va fi diluată într-un pahar
de apă și va fi consumată înainte de a doua
masă. A doua zi, vor fi diluate două lingurițe
de tinctură într-un pahar cu apă, care vor fi
consumate înainte de a doua masă. Doza va
crește cu o linguriță până în ziua a 7-a și se va
menține până la finalul curei. Dacă vor apărea
efecte neplăcute (diaree, greață), doza va fi
redusă. Tratamentul se va aplica timp de 1-3
luni, în funcție de numărul kilogramelor de
care doriți să scăpați. Deoarece infuzia de flori
de soc are efect depurativ, după 2 săptămâni
se va lua o pauză. Peste o lună, scăderea în
greutate ar putea constitui 7-9 kilograme.
Această combinație de ceai și tinctură are efect
diuretic, laxativ și sudorific, favorizează arderile
metabolice, dizolvă grăsimile, elimină surplusul
de apă din organism și taie pofta de mâncare.
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SĂNĂTATEA CAVITĂŢII BUCALE
C
Constantin
UNTILĂ,
m
medic stomatolog
lla Clinica UntilaDent
din or. Chișinău
d

Menținerea unui zâmbet sănătos pe termen
lung ține de fiecare dintre noi, de felul în care
respectăm recomandările medicului stomatolog cu privire la procedurile simple de igienă
dentară atât acasă, cât și în cadrul ședințelor
periodice de igienizare profesională la fiecare 6 luni. Igiena orală corectă este importantă
pentru sănătatea dinților, gingiilor și a întregului organism.
Cum să ai grijă de sănătatea cavității orale?
Cea mai bună modalitate de prevenire a
apariției problemelor la nivelul cavității bucale este să respecți igiena zilnică, adică să:
 Faci periajul dentar regulat și corect – alege
o periuță cu peri nu foarte duri pentru a nu
provoca leziuni ale gingiei.
 Folosești apă de gură – poate ajunge în
spații din cavitatea bucală ce nu pot fi
curățate cu periuța de dinți. Are efect antibacterian, se recomandă clătirea cu ea
după spălarea dinților timp de 20-30 de
secunde.

 Folosești ață dentară – folosirea aței dentare este un aspect foarte însemnat al unei
igiene orale corecte. Ața dentară îndepărtează placa și resturile alimentare situate
între dinți.
 Folosești dușul bucal – este indicat pentru
curățarea zonelor greu accesibile și pentru
pacienții purtători de proteze, implanturi
dentare, aparate ortodontice.
 Nu te culci fără să te speli pe dinți – periajul
înainte de culcare scapă de bacteriile și
placa care se acumulează pe tot parcursul
zilei.
 Bei mai multă apă – apa continuă să fie cea
mai bună băutură pentru sănătatea dumneavoastră generală, inclusiv pentru sănătatea bucală.
Problemele dentare care pot apărea în cazul neglijării igienei corecte a dinților
1. Placa bacteriană este o peliculă incoloră,
albă sau cu tentă gălbuie, ce se depune pe
suprafața dinților și este una dintre cele mai
frecvente cauze ale afecțiunii gingivale. Bacteriile folosesc glucidele din alimente pentru
a produce acizi care pot irita gingiile și pot
afecta smalțul dentar, cauzând formarea cariilor. Toxinele produse de bacterii pot provoca,
de asemenea, inflamația și lezarea țesutului
gingiilor, conducând la dilatarea vaselor sangvine în regiunea afectată. La rândul său, acest
fenomen poate cauza sângerarea gingiilor în
timpul periajului.
2. Tartrul dentar (piatra de pe dinți) este un
depozit dur, calcificat, format prin minerali-
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zarea treptată a plăcii bacteriene împreună
cu sărurile de calciu din salivă. Tartrul este
o substanță dură care se acumulează de-a
lungul liniei gingivale și care aderă strâns la
suprafața dinților, împiedicând curățarea lor
adecvată. Îndepărtarea completă este garantată doar prin intervenția medicului stomato-

tă prin destrucția țesuturilor ce înconjoară și
susțin rădăcina dintelui. Odată cu evoluția bolii, apar pungile parodontale și resorbția osului la nivelul lor.
6. Caria dentară este o leziune a țesuturilor
dure dentare, fiind una dintre cele mai frecvente afecțiuni pe care oamenii o confruntă

log cu instrumente și perii speciale.
3. Sensibilitatea dentară – în mod normal,
dentina este acoperită de smalț de la linia
gingiei în sus și de ciment sub linia gingiei. Când straturile exterioare de protecție –
smalțul sau cimentul – sunt eliminate, atunci
dentina nu mai este protejată la nivelul canaliculelor, temperaturile extreme (rece sau
fierbinte), alimentele acide sau dulci vor
stimula terminațiile nervoase din interiorul
dintelui.
4. Gingivita este o afecțiune reversibilă. Un
tratament precoce împreună cu o igienă orală corectă pot duce la remisia gingivitei, vindecarea fiind totală. În absența tratamentului,
gingivita va progresa spre parodontită, care
se va solda cu pierderea unor cantități însemnate ale osului ce susține dintele, având ca rezultat final căderea lui.
5. Parodontita începe cu inflamația gingiei,
cunoscută ca gingivită. Nefiind tratată la timp,
boala agravează în parodontită și se manifes-

pe parcursul vieții. Cariile și afecțiunile gingivale sunt foarte frecvente. Potrivit Organizației
Mondiale a Sănătății, între 60 și 90% dintre
școlari au cel puțin o carie dentară.
7. Pulpita dentară este o afecțiune provocată de inflamația pulpei dentare. În interiorul
fiecărui dinte găsim o zonă denumită pulpă
dentară, care conține, pe lângă nerv, vase de
sânge și țesut conjunctiv. Ea poate să apară
la unul sau la mai mulți dinți și este cauzată
de bacteriile care invadează pulpa dintelui,
determinând inflamarea ei. Există două forme de pulpită dentară: reversibilă și ireversibilă.
Totuși, cel mai bun tratament este profilaxia.
Din acest motiv, nu uitați să vă adresați la medicul stomatolog pentru consultație o dată la
6 luni (pentru a putea preveni patologiile), iar
dacă acestea sunt deja prezente – pentru a le
diagnostica, evalua și trata în fază incipientă.
Sănătate tuturor!
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MERSUL NORDIC  CUM SE PRACTICĂ EL

ÎN REPUBLICA MOLDOVA

I
Iurie
PÎNZARU,
dr. șt. med., conf. univ.,
d
șșeful Direcției Protecția
Sănătății Publice a ANSP,
S
rredactor-șef al revistei
Cronica Sănătății Publice
C

În zilele noastre, când avem preponderent un
stil de viață sedentar, iar utilizarea calculatorului și a altor echipamente electronice ne ia
prea mult timp, mersul nordic, din păcate, nu
a devenit încă o preocupare a populației din
țara noastră, comparativ cu statele europene,
unde acesta este un sport popular. Se afirmă
că el ajută la corectarea ținutei, la relaxarea
mușchilor și a articulațiilor.
Mersul nordic, aplicat cu ajutorul a două
bastoane (bețe) telescopice, a fost descris
în premieră în 1979 de instructorul de schi
și antrenor din Finlanda Mauri Repo, care a
enumerat și demonstrat mișcările necesare, dar și aspectele fiziologice și anatomice
ale acestui gen nou de sport. Principiile și
regulile stabilite erau destinate schiorilor,
care trebuiau să aibă o formă sportivă excelentă pe tot parcursul verii, când antrenamentele pe zăpadă nu erau posibile.

Mersul nordic sau scandinav, cum i se mai
spune, în secolul XXI nu mai este destinat doar
pentru antrenamentul sportivilor. Persoanele
care țin la silueta lor și au grijă de sănătate
știu cât de eficient poate fi mersul cu ajutorul
bastoanelor. Acest gen de sport captează tot
mai mulți adepți printre persoanele în vârstă,
mai ales printre cele trecute de 50 de ani, care
doresc să-și mențină starea de sănătate.
Persoanele care practică mersul nordic folosesc două bastoane speciale, reglabile după
înălțime, ce oferă sprijin în timpul mersului și
fac să se miște nu doar picioarele, dar și mâinile, fără a depune mult efort.
Potrivit medicilor, mersul pe jos, chiar și în cazul distanțelor scurte, este benefic pentru organism la orice vârstă. Acesta stimulează toți
mușchii, ajută la întărirea inimii și a plămânilor, dar și la prevenirea obezității.
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S-a constatat că la persoanele care practică
cu regularitate mersul nordic toate sistemele
organismului își normalizează activitatea, organele funcționează mai bine, scad tensiunea
arterială și nivelul zahărului din sânge, se fortifică mușchii slabi ai abdomenului, brațelor,
feselor, coapselor, se întăresc mușchii spatelui,
picioarelor și mâinilor, dispar spasmele din regiunea gâtului și umerilor, se întărește sistemul
imunitar, se îmbunătățește ținuta corpului,
crește rezistența la boli, se ameliorează starea
articulațiilor, se ridică dispoziția generală.
Printre alte beneficii ale mersului nordic se numără:

arderea cu circa 46% mai mult a caloriilor
decât în timpul mersului normal (într-o oră
se ard până la 700 de calorii);

activizarea a 90% din mușchii corpului, cu
stimularea mușchilor umerilor, spatelui,
abdomenului și picioarelor;

îmbunătățirea activității sistemului cardiovascular și respirator;

scăderea nivelului de colesterol rău;

reducerea presiunii de pe genunchi și
articulații cu 30%;

diminuarea riscului de osteoporoză;

îmbunătățirea calității memoriei și a somnului.
Mersul nordic este un sport excelent în aer liber, practicat atât de femei, cât și de bărbați,
indiferent de vârstă și pregătire fizică. Există
diferite modalități prin care poți adopta acest
gen de sport sau activitate fizică. Important
este ca persoanele care doresc să practice mersul nordic să fie corect echipate și să
învețe bazele fundamentale ale acestui gen
de sport. Pentru a învăța să faceți mișcările
corect, cel mai indicat lucru e să apelați la un
instructor. Trebuie să vă asigurați că în timpul
mersului bastoanele telescopice scot presiunea din spate, genunchi și bazin, distribuie
egal presiunea asupra tuturor mușchilor și
articulațiilor, ajută la menținerea echilibrului.
De aproximativ 6 ani mersul nordic se practică
și în Republica Moldova. În iunie 2015, și-a început activitatea Asociația Nordic Walking Moldova. În ultimul timp, în parcurile capitalei – atât
vara, cât și iarna – pot fi văzute grupuri mici de
persoane care practică acest minunat sport, savurând, totodată, natura din jur.

Chiar în primăvara anului curent am întâlnit în
parcul Valea Trandafirilor 2 tineri cu vârsta sub
30 de ani – Ianis (lituanian) și Ecaterina (moldoveancă) – care mi-au mărturisit că practică
mersul scandinav de 1-2 ori pe săptămână și că
acesta le este de mare ajutor după o zi de muncă stresantă în fața calculatorului. Le place să
practice aceste exerciții fizice pentru a-și reface respirația, a scoate tensiunea de pe coloana
vertebrală și a întări mușchii, inclusiv ai brațelor.
Consider că mersul nordic ar trebui pe larg
aplicat și în Republica Moldova. În scopul
promovării acestei activități fizice, benefice sănătății, îi îndemnăm pe cititorii revistei
Cronica Sănătății Publice să ne trimită sugestii, propuneri sau sfaturi despre ceea ce ar
trebui să facem pentru a implementa mai
bine și mai eficient această metodă de întremare a sănătății în rândul păturilor largi ale
conaționalilor noștri. Dacă doriți să răspundeți
la îndemnul nostru, Vă rugăm să trimiteți mesajele la e-mail: iurie.pinzaru@ansp.gov.md.

Atenție! Ca în oricare alt caz legat de depunerea unui efort fizic pronunțat, înainte de a
practica mersul nordic consultați medicul specialist, cu atât mai mult cu cât genul dat de
sport impune anumite restricții. Oricum, trebuie să se știe că persoanelor cu hipertensiune arterială (HTA) și alte boli cardiace, tromboze și diabet zaharat în forme grave, traume
la coloana vertebrală și maladii infecțioase
acute, mersul nordic le este contraindicat.
Femeile însărcinate pot practica acest mers,
dar nu foarte intens și numai cu consimțământul medicului specialist.
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RADONUL REZIDENŢIAL  UN FACTOR DE RISC

ÎN CANCERUL BRONHOPULMONAR
A OVERCENCO,
Ala
d
dr. șt. geon., cercetător
şştiinţific superior
îîn Laboratorul ştiinţific
IIgiena radiațiilor
șși radiobiologie
a
al ANSP

Radonul rezidențial este un gaz care poate pătrunde în case datorită diferențelor de
presiune dintre clădire și fundație. Gazul migrează prin fluxurile din fisuri, canalizări, conducte de utilități, materiale de construcție și
apă potabilă. El se acumulează în încăpere, iar
concentrația lui ridicată are un impact negativ
asupra sănătății umane. Cele mai periculoase
sunt casele cu un singur nivel, caracteristice
pentru zonele rurale din Republica Moldova.
Se estimează că radonul cauzează între 3% și
14% din toate cazurile de cancer bronhopulmonar, indicator dependent de nivelul mediu
național al concentrației de radon din mediul
ambiant, spațiul încăperilor de locuit și anexele lor, precum și de prevalența fumatului.
La începutul sec. XX, cancerul pulmonar se
înregistra mai rar decât alte tipuri de cancer,
situația s-a schimbat dramatic însă atunci

când tot mai mulți oameni au început să fumeze.
Riscul de a dezvolta cancer pulmonar asociat
fumatului depinde de doză și crește semnificativ odată cu numărul de țigări fumate pe
zi, precum și cu numărul de ani în care omul
a consumat nicotină. Țigările, trabucurile și
pipa sunt modalități care măresc riscul de
cancer pulmonar și se fac responsabile de 9
din 10 cazuri de cancer pulmonar la bărbați și
de 8 din 10 – la femei.

Țigările conțin substanțe chimice cancerigene, în plus, ele perturbă sistemul natural de
apărare al plămânilor. Căile respiratorii sunt
acoperite cu fire mici de păr, cunoscute sub
numele de cili, care protejează plămânii prin
expulzarea toxinelor, bacteriilor și virusurilor,
iar tutunul dereglează funcționarea lor. Acest
lucru permite substanțelor cancerigene să se
acumuleze în plămâni.
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Rețineți:
Cancerul bronhopulmonar ucide mii de
oameni în fiecare an.
Fumatul este principala cauză a cancerului
bronhopulmonar, iar radonul rezidențial
constituie prima cauză a cancerului bronhopulmonar la nefumători.
În multe cazuri, cancerul bronhopulmonar poate fi prevenit.
Fumatul, radonul și fumatul pasiv prezintă
riscurile principale ale apariției cancerului
bronhopulmonar.

totale. Conform acestui indicator, Republica
Moldova ocupă locul 56 printre țările lumii.

În general, radonul este, după fumat, a doua
cauză principală de cancer bronhopulmonar.
Un fumător expus la radon are un risc mult
mai mare de a face cancer bronhopulmonar.
Pe de altă parte, mai mult de 10% din decesele de cancer bronhopulmonar, cauzate de
expunerea la radon, apar în rândul persoanelor care nu au fumat niciodată. Conform
estimărilor EPA (SUA), unor surse oficiale ale
OMS și studiilor științifice internaționale, radonul este prima cauză a apariției cancerului
bronhopulmonar în rândul nefumătorilor.

Deși cancerul bronhopulmonar poate fi tratat, rata de supraviețuire a pacienților din
această categorie este foarte scăzută. Odată diagnosticat, aproximativ 13 la sută din
bolnavi vor trăi (în funcție de factorii
demografici) nu mai mult de cinci ani.
În Republica Moldova, conform Cancer Registru, operat de IMSP Institutul
Oncologic, dintre pacienții cu boli oncologice primar depistate 8% au cancer bronhopulmonar, iar mai mult de
jumătate din ei sunt bărbați apți de
muncă. Decesele cauzate de cancerul
bronhopulmonar constituie 21,5% din
totalul deceselor provocate de patologia oncologică și 2,6% din decesele

Persoanele expuse la fumatul pasiv sunt
susceptibile la aceiași compuși cauzatori de
cancer ca și fumătorii, dar în cantități mai
mici. Expunerea la fumatul pasiv poate avea
consecințe grave asupra sănătății copiilor,
inclusiv prin atacuri de astm care afectează
tractul respirator (bronșită, pneumonie) și
care poate provoca infecții ale urechii. În plus,
fumatul pasiv cauzează boli cardiovasculare,
crește riscul sindromului de moarte subită a
sugarului și dăunează copiilor.
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Pentru fumători riscul de cancer bronhopulmonar este semnificativ datorită efectelor
sinergice ale radonului și fumatului. Riscul
apariției cancerului bronhopulmonar în lipsa
expunerii la radon (adică la nivel exterior) la
nefumători constituie 1%, iar la fumători –
12%. În cazul expunerii îndelungate (pe viață)
la radon cu o concentrație mai mare de valoarea de referință de 150 Bq/m3, riscul crește și
constituie 5% și, respectiv, 30%.
Conform studiului populațional STEPS (2013),
realizat în Republica Moldova, o pătrime din
locuitori sunt fumători actuali zilnici. Bărbaţii
fumează de 9 ori mai mult decât femeile, iar femeile din mediul urban fumează de 10 ori mai
mult decât cele din mediul rural. Vârsta medie
la inițierea fumatului constituie 17,7 ani pentru ambele sexe, însă este încurajator faptul că
aproximativ 40% dintre fumători deja încearcă
să renunțe la acest viciu.
Cum puteți reduce riscul de cancer bronhopulmonar?

Nu vă apucați de fumat
Cel mai bun mod de a preveni cancerul bronhopulmonar este să nu începeți să fumați.
Dacă nu ați fumat niciodată, nu începeți.
Discutați cu copiii dvs. de la o vârstă fragedă
despre pericolele fumatului, astfel încât ei să
poată înțelege cum să evite acest factor de
risc major pentru cancerul bronhopulmonar
și cum să răspundă la presiunea colegilor.

Renunțați la fumat
Fumătorii pot reduce riscul de a dezvolta cancer bronhopulmonar renunțând la acest obicei
prost. La fumătorii care au fost tratați de cancer bronhopulmonar renunțarea la fumat reduce riscul de a dezvolta o recidivă sau o nouă
formă de boală. Consilierea, utilizarea terapiei

de substituție cu nicotină, tratamentul antidepresiv îi ajută pe fumători să renunțe pentru
totdeauna la acest flagel. Pentru o persoană
care renunță la fumat șansele de prevenire a
cancerului pulmonar depind de numărul anilor în care a fumat și al țigărilor, precum și de
timpul care a trecut de când a renunțat. La 10
ani de la renunțarea la fumat, riscul de a dezvolta cancer pulmonar se reduce cu 30-50%.
Evitați fumatul pasiv
Dacă locuiți sau lucrați cu un fumător,
încurajați-l să renunțe la obicei. Cel puțin,
rugați-l să fumeze afară sau în locurile special amenajate. Evitați locurile în care oamenii
fumează, cum ar fi barurile și restaurantele.
Căutați să petreceți timpul în zonele pentru
nefumători. Este deosebit de important să nu
expuneți copiii la fumatul pasiv.

Verificați casa la radon
Verificați nivelul radonului în casa dvs., mai
ales dacă locuiți într-o zonă în care se știe că
acest gaz este o problemă. Nivelurile ridicate de radon pot fi eliminate, făcându-vă casa
mai sigură. Scăderea nivelului de radon poate
reduce riscul de cancer pulmonar, în special
la fumători. Gazul radon nu poate fi văzut, el
este inodor, dar este ușor de detectat cu un
simplu kit de testare.
Renovați casa
Testarea casei la radon, aerisirea frecventă a camerelor, utilizarea unităților de aer
condiționat, ermetizarea fisurilor din pereții
locuinței, a dușumelelor, construcția caselor
cu demisol eficient ventilat și utilizarea materialelor de construcție testate preventiv la
conținutul de radionuclizi naturali au un rol
important în reducerea concentrației de radon în interiorul casei.
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REZISTENŢA ANTIMICROBIANĂ 

O PROBLEMĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

la antibiotice, bacteriile vulnerabile mor, iar
cele rezistente continuă să se înmulţească.
O
Olga
BRÎNZA,
ccercetător științific
lla ANSP

Antibioticoterapia a conferit beneficii uriaşe
sănătăţii umane, dar speranța omenirii de a
învinge bolile infecţioase foarte curând a fost
compromisă.
Microorganismele au dobândit rezistenţă printr-o varietate de mecanisme şi au devenit o
provocare dificilă în practica clinică
pentru controlul adecvat al maladiilor
infecţioase.
Ce înseamnă rezistență la antimicrobiene?
Fenomenul rezistenţei antimicrobiene
(RAM) este unul evolutiv și reprezintă o problemă prioritară de sănătate
publică atât la nivel european, cât și
global. Utilizarea excesivă şi incorectă
a antibioticelor accelerează apariția şi
răspândirea bacteriilor rezistente la antimicrobiene. Atunci când sunt expuse

Microorganismele rezistente la antimicrobiene se găsesc la oameni și la animale, în alimente, plante și mediu (apă, sol și aer). Ele pot
fi transmise de la persoană la persoană sau de
la oameni la animale și invers, inclusiv prin alimente de origine animală.
Aceste bacterii rezistente se pot răspândi,
cauzând infecţii oamenilor cărora nu li s-au
administrat antibiotice. Este nevoie, așadar,
să luăm măsuri pentru stoparea creșterii
rezistenței la antimicrobiene care sunt prioritare atât pentru serviciile de asistență medicală și de sănătate publică (medici), cât și
pentru pacient, și nu numai.
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Bacteriologul scoțian Alexander Fleming, laureat al Premiului Nobel, a presupus că utilizarea necorespunzătoare a antibioticelor
ar putea conduce la selecţia şi propagarea
formelor mutante de bacterii rezistente la
medicamente.

Lipsa diagnosticului microbiologic al tulpinilor bacteriene: este necesară determinarea obiectivă a agentului patogen și a sensibilităţii acestuia la antimicrobiene. Astfel
se poate pune capăt tratamentelor empirice
îndelungate şi ineficiente.

În fiecare an, rezistența la antimicrobiene provoacă 33 de mii de decese în Uniunea Europeană și 700 de mii la nivel mondial. Povara
pe care o reprezintă infecțiile cu bacterii rezistente la antimicrobiene este comparabilă cu
povara pe care o reprezintă gripa, tuberculoza și HIV/SIDA, luate la un loc.

Utilizarea antimicrobienelor în zootehnie
şi piscicultură: consumul zilnic de produse îmbogăţite cu preparate chimioterapice
mărește frecvenţa mutaţiilor în genele de
rezistenţă, care extind spectrul de activitate,
schimbul de informaţii genetice între microorganisme.

Pe lângă decesele evitabile trebuie luate în
calcul și cheltuielile peste măsură de mari suportate pentru asistența medicală acordată,
precum şi pierderile economice cauzate de incapacitatea de muncă, care se estimează la cel
puţin 2 miliarde de euro anual. Acest fenomen
vorbește despre un eventual eșec al sistemului de sănătate și pune în pericol progresele
obținute în domeniul medicinei, pericol la care a
contribuit și contiună să contribuie întreaga societate prin atitudinea iresponsabilă față de utilizarea
remediilor antimicrobiene,
inclusiv în zootehnie etc.

Lipsa accesului la apă de calitate, sanitație
și igienă (Proiectul de asigurare cu apă,
sanitație și igienă (WASH)) atât pentru oameni, cât și pentru animale: lipsa apei de
calitate și a sanitației în instituțiile medicosanitare, în zootehnie și în mediul comunitar, prevenirea și controlul inadecvat al
infecțiilor favorizează apariția și răspândirea
rezistenței la antimicrobiene.

Principalii factori ai rezistenței antimicrobiene
includ:
Prescrierea neîntemeiată
a medicamentelor: interpretarea greşită a simptomelor, stabilirea diagnosticelor eronate, dar şi lipsa
unor protocoale terapeutice (clinice) naţionale.
Durata şi doza terapeutică ajustate de către
pacienţi: pseudoameliorarea sănătăţii pacienţilor în primele zile de la administrare, frica
excesivă de a nu dăuna altor organe, precum
ficatul, rinichii, şi lipsa de informare asupra
existenţei fenomenului de rezistenţă antimicrobiană determină populaţia să întrerupă
neîntemeiat tratamentul.

Rezistenţa la antimicrobiene și pandemia
COVID-19
Problema RAM este și mai stringentă acum,
în timpul pandemiei COVID-19, și reprezintă
o amenințare reală la adresa sănătății publice. COVID-19 este cauzat de un virus, nu de
o bacterie și, prin urmare, antibioticele nu
ar trebui utilizate pentru a preveni sau tra-
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ta infecțiile virale, cu excepția cazului în care
sunt prezente infecțiile bacteriene.
Utilizarea și administrarea corectă și responsabilă a preparatelor antimicrobiene va permite omenirii să beneficieze cât mai mult de
eficiența lor, astfel încât să existe posibilitatea de a preveni și trata infecțiile acum, dar
și în viitor.
Al doilea studiu despre
viziunile comportamentale privind COVID-19
în Republica Moldova,
realizat în august 2020,
demonstrează că 13,5%
din respondenți au utilizat antibiotice în ultimele 7 zile pentru a preveni sau trata COVID-19.
Prin urmare, utilizarea abuzivă a antibioticelor
în timpul pandemiei COVID-19 ar putea duce
la apariția accelerată și răspândirea rezistenței
antimicrobiene.
Dobândirea genelor de rezistenţă: bacteriile pot dezvolta rezistenţă la antimicrobiene
prin mutația genelor existente (evoluţie verticală) sau prin dobândirea de noi gene de la
alte tulpini sau specii (transfer de gene orizontal). Prin achiziţionarea genelor de rezistenţă se dezvoltă mecanisme ce inactivează
sau distrug antibioticul; are loc modificarea
situsului-ţintă al antibioticului care reduce
capacitatea de legare cu proteinele celulare
bacteriene; modificarea căilor metabolice în
scopul de a atenua efectul antibioticului; reducerea acumulării intracelulare a antibioticelor prin scăderea permeabilităţii membranei celulare.
Sfaturi pentru utilizarea corectă a antimicrobienelor

Antimicrobienele trebuie administrate la
interval regulat şi în dozele prescrise.

Nu distribuiţi antimicrobienele prescrise
dvs. altor persoane și nu folosiți cele rămase din prescripţiile anterioare.


Nu vă trataţi de sine stătător cu antimicrobiene, fără prescripția medicului.

Nu recomandați altora tratamentul prescris dvs. de medic.

Antibioticele nu previn și nu tratează
COVID-19, gripa sau virozele.


Rezistența la antimicrobiene duce la creșterea costurilor din sistemul de sănătate.
În cazul în care boala se întinde pe o durată mai mare de timp și tratamentul este mai
complex, costurile cresc, respectiv, se mărește
și povara financiară suportată de familii și societate. Utilizaţi antibioticele numai atunci
când le prescrie medicul.
Măsuri de prevenire a rezistenţei la antimicrobiene

Efectuaţi un control medical de specialitate pentru stabilirea naturii exacte a infecţiei (virale sau bacteriene).

Solicitaţi accesul la antibiogramă, astfel
încât să vă asiguraţi că medicul v-a recomandat antibioticul corect pentru eliminarea bacteriei.

Preveniţi infecţiile prin spălarea frecventă
a mâinilor, maximă igienă la prepararea
alimentelor, siguranţa apei potabile, evitarea contactului cu persoanele bolnave,
a contactului sexual neprotejat, prin imunizarea periodică.

Renunțați la utilizarea antimicrobienelor
pentru stimularea creşterii animalelor.
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PLANTE MEDICINALE ȘI PRODUSE FITOTERAPICE

CU ACŢIUNE EXPECTORANTĂ

M
Maria
COJOCARU-TOMA,
d
dr. șt. farm.,
cconf. univ. la Catedra
d
de Farmacognozie
şşi botanică farmaceutică
a USMF
N
Nicolae Testemițanu

Populația Republicii Moldova are tradiții bogate de utilizare a plantelor medicinale în
profilaxia și tratamentul diferitor maladii. În
urma elaborărilor biologice, fitochimice și farmacologice, realizate de diverse laboratoare
științifice cu utilizarea plantelor medicinale,
au fost create mai multe remedii farmaceutice, destinate aplicării în practica medicală.

Patologia sistemului respirator constituie
4,5% din numărul total al maladiilor (se plasează pe locul 3) și reprezintă o problemă
stringentă atât medicală, cât și socio-economică pentru locuitorii țării noastre. Iată
de ce plantele medicinale din flora locală și
fitopreparatele lor, incluse în Nomenclatorul
de Stat al Medicamentelor și utilizate mai

frecvent în afecțiunile sistemului respirator,
au fost supuse unei evaluări riguroase.
Acțiunea expectorantă a poliholozidelor
se manifestă prin stimularea activității
locomotorii a epiteliului cililor. Datorită
structurii heterogene, precum și masei
moleculare mari, produsele menționate
stimulează sinteza de interferon – un
factor cu efect antiviral. Rezultatele evaluării surselor bibliografice denotă că în
topul plantelor acestui grup de compuși
chimici se clasează nalba-mare, nalbade-pădure, teiul-roșu, pătlagina-mare și
podbalul.
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și imunostimulantă. Produsele fitoterapeutice Mucaltin N, Alteyka, Sirop
de nalbă-mare, Calmotusin, Bronhofit,
Imupret, Specie pectorală nr. 1, Linkus
se administrează pe larg pentru
acțiunea expectorantă, antitusivă, antiinflamatoare, bronholitică în rinite,
laringite, faringite, sinuzite, bronșite
acute și cronice, bronhospasm și astm
bronșic.
Nalba-de-pădure (Malvae sylvestris
L., Malvae folium, Malvae flores)
este o plantă erbacee vivace din faNalba-mare (Althaea officinalis L.,
Althaeae radices, A. herba) este o
plantă erbacee perenă din familia
Malvaceae, care crește pe pajiști. Rădăcinile ei conțin mucilagii (6,5-11%),
pectine, flavonoide, săruri minerale.
Frunzele plantei sunt bogate în mucilagii, glucide, ulei volatil, iar florile
conțin mucilagii, flavonoide, ulei
volatil. Acțiunea emolientă, calmantă a produselor vegetale de nalbămare se datorează polizaharidelor
hidrocoloide, care formează un strat
protector al mucoaselor orale și faringiene, înlăturând iritațiile locale și inflamațiile. Extractele apoase
din rădăcină stimulează fagocitoza,
micșorează intensitatea și frecvența tusei,
induc eliberarea citokinelor, interleukinei și
factorului de necroză tumorală a monocitelor umane, mărind acțiunea antiinflamatoare

milia Malvaceae, care crește în zona de pădure. Florile şi frunzele ei conţin cantităţi
variabile de mucilagii (2,6-15%). Prezența
mucilagiilor conferă produselor vegetale proprietăți emoliente. Infuzia fluidifică secreția bronșică, favorizează
expectorația, calmează tusea – atât
pe cale centrală, prin deprimarea
centrului tusei, cât și pe cale neurovegetativă, determinând relaxarea
musculaturii netede din peretele
traheobronșic.
Pătlagina-mare (Plantago major
L., Plantaginis majoris folia) este
o plantă erbacee perenă din familia
Plantaginaceae, frecvent întâlnită
în flora locală. Frunzele de pătlagină conțin mucilagii (2-6,5%), forma-
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te din poliholozide, taninuri (6,5%), glicozide
iridoidice (aucubină) și acid silicic (peste 1%).
Au mai fost identificate și saponozide, uleiuri
volatile, rezine, substanțe proteice, carotenoizi, filochinonă, vitaminele A, C și K. Fitopreparatele (Sirop de pătlagină, Sirop de pătlagină cu
vitamina C) au proprietăți emoliente și astringente, cu indicare în bronșite cronice.

Teiul-roșu (Tilia cordata Mill., Flores Tiliae cum bracteis) este un arbore din familia Tiliaceae din pădurile
noastre, dar și cultivat.
Florile și bracteele de
tei-roșu conțin mucilagii
(3-10%), îndeosebi arabinogalactane și acizi
uronici, farnesol, flavonoide, taninuri, vitamine
și substanțe triterpenice.
Florile posedă acțiune
emolientă, determinată
de prezența mucilagiilor,
pentru care sunt indicate ca medicament cu
proprietăți behice (calmează tusea), diaforetice (induc transpirația și
detoxifică organismul). Florile de tei-roșu
manifestă și acțiune antivirală (farnesol), iar
mucilagiile reduc inflamațiile căilor respiratorii. Infuzia din flori de tei-roșu (1:10) are

acțiune emolientă și expectorantă, iar fitopreparatul Bronhofit este indicat ca expectorant în bronșite.
Podbalul (Tussilago farfara L., Folia Tussilaginis farfarae) este o plantă erbacee perenă vivace din familia Asteraceae care crește
pe locuri umede. Frunzele de podbal sunt
recunoscute prin conținutul
de mucilagii care, prin hidroliză, dau galactoză și pentoze.
Produsul vegetal mai conține:
taninuri (17%), substanțe amare (tusilagină), carotenoizi, inulină, acizi galic, stearic, palmitic, fitosterine, săruri minerale
(predomină nitratul de potasiu, sărurile de zinc). Alcaloizii
pirolizidinici din frunzele de
podbal imprimă toxicitate și
se administrează cu precauție
(până la 14 zile, cu contraindicare copiilor până la 12
ani). Datorită mucilagiilor,
produșilor de hidroliză și inulinei, atât frunzele, cât și florile
au proprietăți secretolitice, emoliente și ușor
antispastice. Fitopreparatele (Specie pectora-

lă nr.1 și nr.2, Sirop expectorant) sunt indicate în afecțiuni pulmonare cronice, emfizem
pulmonar cronic, silicoză și ca adjuvant în
astmul bronșic.
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COSMETICELE NATURALE

ȘI IMPORTANŢA EXPERTIZEI LOR SANITARE

Natalia ANTONIUC,
medic igienist
m
îîn Laboratorul
T
Toxicologie
e
experimentală
ccu vivariu al ANSP

În produsele moderne de îngrijire și cele
cosmetice se utilizează o gamă largă de ingrediente. În același timp, lideri în vânzări
devin tot mai mult produsele care conțin
ingrediente naturale. Astfel de produse
cosmetice sunt, de obicei, marcate pe ambalaj cu Natural, 100% organice, Bio, ceea
ce înseamnă Produse cosmetice naturale sau
organice. Cât de utile sunt aceste produse
și cum diferă ele de produsele cosmetice
convenționale?
Cosmeticele clasice funcționează bine, iar
dacă e așa apare întrebarea: de ce să plătim
mai mult pentru produsele cosmetice naturale sau organice? Vorba e că produsele
cosmetice naturale, spre deosebire de cele
obișnuite, nu conțin substanțe nocive care
pot dăuna sănătății atunci când sunt utilizate o perioadă îndelungată. Riscul se ascunde
în faptul că substanțele nocive din produsele

obișnuite rămân nu doar pe suprafața pielii, ci
pătrund adânc în organism, cauzându-i diferite probleme.
Care sunt avantajele produselor cosmetice
naturale?
Conțin numai ingrediente naturale. Achiziționarea produselor cosmetice naturale reprezintă o alternativă sănătoasă și sigură.
Substanțele de origine organică din compoziția lor aduc beneficii corpului pentru că pătrund în profunzime, hidratează și protejează
pielea. Produsele cosmetice naturale au în
compoziția lor extracte din plante, materii prime de origine animală, ingrediente minerale,
uleiuri naturale, conservanți naturali, acizi de
fructe, citric, sorbic sau salicilic. Aceste produse nu conţin parabeni, alcool şi uleiuri minerale și nu irită pielea, dacă sunt utilizate pe
termen lung.
Recomandate de medicul dermatolog. Medicii
dermatologi ne recomandă să folosim doar
produse naturale. Este dovedit ştiinţific faptul
că folosirea îndelungată a produselor chimice favorizează apariţia cancerului, altor boli
de piele și a alergiilor. De exemplu, parabenii
şi alte substanţe toxice din deodoranţi favorizează apariţia cancerului de sân nu numai
prin toxicitatea propriu-zisă a ingredientelor
folosite, ci şi prin faptul că împiedică procesul fiziologic de transpiraţie, blocând eliminarea toxinelor prin piele. Cremele pot provoca
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iritaţii şi alergii ale pielii, iar şampoanele pot
favoriza apariția mătreței sau căderea părului.
Sunt compatibile cu orice tip de piele. Cel mai
des se confruntă cu probleme cauzate de produsele cosmetice toxice persoanele cu pielea
sensibilă. Dacă faceți parte din această categorie, pielea dvs. vă va fi recunoscătoare când
o veți răsfăța cu produse naturale.
Sunt mult mai eficiente. Oferă rezultate pe termen lung. Produsele cosmetice naturale stimulează procesul natural de reînnoire celulară şi menţin aspectul tânăr, hidratat şi sănătos
al pielii sau al părului.

Cum alegem un produs cosmetic natural?
Lista ingredientelor. Acordați atenție compoziției complete a produsului și nu doar ingredientelor active. Care este diferența? Compoziția
completă (în Europa, SUA și alte țări se numește
INCI - Nomenclatura internațională a ingredientelor cosmetice) este destul de lungă,
conține, de obicei, mai mult de 5 ingrediente.
Acestea sunt listate în ordine consecutivă, adică primul ingredient din produs are cea mai
mare cantitate, ultimul – cea mai mică. Ingredientele trebuie analizate integral, or, deseori
această listă indică numai 2-3 ingrediente din
plante, în timp ce 10 dintre cele critice nu sunt
menționate.
Detectați ingredientele critice din cosmetice.
Pentru început, rețineți câteva reguli simple
pentru a putea detecta ingredientele care
denunță produsele cosmetice de pe piață fabricate în masă și cele pseudonaturale:
1. Produse obținute în urma rafinării petrolului: Mineral Oil, Petrolatum, Paraffinum
Liquidum, Paraffinum Subliquidum, Cera Mi-

crocristallina, Microcrystalline Wax, Ozokerite,
Ceresin, Vaseline. Cel mai des, ele sunt indicate
la începutul listei.
2. Siliconi sau toate ingredientele care se termină cu -cone: Dimethicone, Cyclomethicone.
3. Derivați PEG: toate ingredientele cu prefixul PEG-: PEG-3, PEG-55, PEG-120, Methyl Glucose Dioleate.
4. Parabeni: ingrediente care se termină cu
paraben: Methylparaben, Propylparaben.
5. Conservanți critici: Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, toate cuvintele
care se termină cu -amine, DEA, TEA, MEA, EDTA.
Certificat organic. Dacă produsul are o etichetă ecologică, acesta este cel mai simplu mod
de a vă asigura că totul este în ordine privind
compoziția produsului. Dacă, desigur, marcarea este reală și nu a fost inventată de producător. Ce înseamnă cu adevărat o etichetă
ecologică? În întreaga lume există organizații
independente care verifică dacă un anumit
produs corespunde standardelor organice ale
unui anumit sistem de certificare. Fiecare certificare ecologică are standarde diferite, dar
toate sunt, în principiu, asemănătoare. Certificarea cosmeticelor organice interzice utilizarea: parfumurilor și coloranților sintetici,
materiilor prime de la animale moarte (seu de
vită, colagen), conservanților sintetici (parabeni, formaldehide etc.), produselor petrochimice (parafină, vaselină, ulei mineral).
Spre regret, calitatea produselor cosmetice
declarată de către producător nu este întotdeauna adevărată. În cel mai bun caz, ele nu
conțin toate componentele indicate, în cel
mai rău, conțin alergeni și substanțe toxice
care pot dăuna organismului. Prin urmare,
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alegerea produselor cosmetice și de parfumerie trebuie abordată foarte atent.
În Republica Moldova există Hotărârea de Guvern nr. 1207 din 02.11.2016 Pentru aprobarea
Regulamentului sanitar privind produsele cosmetice, care stabilește regulile şi normele privind plasarea pe piaţă a produselor cosmetice
pentru a garanta funcţionarea pieţei interne
şi a asigura protecţia sănătăţii umane. În re-

gulament sunt enumerate toate substanțele
interzise pentru produsele cosmetice plasate
pe piața internă. Atunci când aveți suspecții
privind calitatea unui produs, vă puteți conduce de această listă.
Cumpărați produse cosmetice din magazinele
de încredere pentru a evita falsificarea. Dacă le
procurați în locuri mai puțin sigure, cereți neapărat un certificat sau o declarație de conformitate.

SFATURI SĂNĂTOASE
PRIN CE SUNT BUNE AFINELE
Specialiștii estimează că prin conținutul bogat de siliciu afinele (Vaccinum myrtillus)
îmbunătățesc considerabil sănătatea pielii,
părului și a unghiilor, facilitează menținerea
normală a mobilității articulațiilor și întăresc
oasele.
Afinele au un conținut bogat de fier, iod, mangan și aminoacizi, inulină și
mirtilină.
Din
afinele
consumate în
stare proaspătă omul asimilează doar
o parte din proprietățile lor benefice, pentru
că cele mai valoroase substanțe se conțin în
sâmbure, iar acestea nu se asimilează. Printre
ele se numără acizii grași Omega, polifenolii,
antioxidanții, pectina și acidul clorogenic.

Cele mai importante beneficii ale afinelor,
potențate de substanțele bioactive pe care
le conțin, sunt efectele: antidiabetice, datorate cantităților esențiale de inulină și mirtilină. Frunzele și fructele sunt benefice în forma ușoară de diabet de tip 2, când lipsește
dependența de insulină. Afinele sunt astringente (datorită taninurilor, se recomandă jeleul
de afine la copiii cu diaree); antiinflamatoare și
bactericide (sunt bune la tratarea afecțiunilor
cavității bucale, gâtului, mucoasei nazale), scad
permeabilitatea și fragilitatea capilarelor (datorită flavonoidelor); sunt antianemice (acidul
malic facilitează sinteza hemoglobinei și asimilarea fierului).
De asemenea, combat colelitiaza, restabilesc
funcțiile hepatice, ameliorează acuitatea vederii, digestia și constipația cronică, curăță organismul de metale grele, sunt folosite la elaborarea de preparate farmaceutice împotriva
bolilor cauzate de radiații, sunt antiaterosclerotice, antihemoragice, constituie o sursă bogată
de vitamine esențiale și nu sunt alergice.
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DIRECŢIA MANAGEMENTUL URGENŢELOR

DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A ANSP: COMPETENŢE ȘI ATRIBUŢII

D
Dumitru
CAPMARI,
șșeful Direcției Managementul Urgențelor
g
de Sănătate Publică
d
a ANSP

Direcția Managementul Urgențelor de Sănătate Publică (DMUSP) este o subdiviziune a
Agenției Naționale pentru Sănătate Publică
(ANSP), constituită prin Ordinul Ministerului
Sănătății nr. 268 din 06.08.2009, care prevede delegarea funcției de Punct Focal Național
pentru Regulamentul Sanitar Internațional
(RSI) (2005). Necesitatea Punctului Focal

Național pentru RSI (2005) a apărut ca urmare a adoptării Hotărârii Guvernului nr. 475 din
26.03.2008 Cu privire la aprobarea Planului
de acțiuni privind punerea în aplicare a Regulamentului Sanitar Internațional în Republica
Moldova.
Inițial, subdiviziunea purta denumirea de
Secția Monitorizarea alertelor de sănătate
publică (2009-2018), iar după aprobarea Hotărârii Guvernului nr. 1090 din 18.12.2017 Cu
privire la organizarea și funcționarea Agenției
Naționale pentru Sănătate Publică, aceasta a
fost transformată în Direcția Managementul
Urgențelor de Sănătate Publică, cu înglobarea Secției Igiena transporturilor.
Conform prevederilor actelor normative în
vigoare, competențele și atribuțiile Direcției
Managementul Urgențelor de Sănătate Publică prevăd:
1. Asigurarea permanentă a recepționării
informației privind evenimentele de sănătate
publică și/sau situații excepționale și comunicarea reciprocă cu IMSP, subdiviziunile ANSP,
Serviciul Operativ al Ministerului Sănătății, Inspectoratul General Situații de Urgență al MAI,
alte instituții și organizații, cu solicitarea de
informații suplimentare în caz de necesitate.
2. Recepționarea, verificarea și înregistrarea
semnalelor și altor informații privind riscurile
și urgențele de sănătate publică pe teritoriul
Republicii Moldova și al statelor vecine.
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3. Evaluarea preventivă a riscurilor declanșării
urgenței de sănătate publică în baza datelor
recepționate.

4. Utilizarea algoritmului de informare pentru contactarea factorilor de decizie responsabili de intervenirea în cazul pericolului sau
declanșării urgenței de sănătate publică.
5. Notificarea Punctului Focal al Organizației
Mondiale a Sănătății despre urgențele de sănătate publică de importanță internațională, precum și despre măsurile de răspuns întreprinse.
6. Recepționarea de la Biroul Regional European al OMS a informațiilor urgente privind
evenimentele majore de sănătate publică din
alte țări, cu efecte posibile pentru Republica
Moldova.
7. Utilizarea mecanismelor de monitorizare a
implementării RSI (2005) în Republica Moldova.
8. Gestionarea, în calitate de centru operațional, a urgențelor de sănătate publică ca
parte a rețelelor internaționale, inclusiv pentru
implementarea prevederilor Regulamentului
Sanitar Internațional (RSI) (2005), INFOSAN,
ChemiNet, GladNet etc.
9. Coordonarea activităților de răspuns la
urgențele de sănătate publică la nivel național,
regional sau local prin intermediul Centrului
Operativ de Coordonare în Urgențele de Sănătate Publică (COC USP), care a fost instituit
în anul 2020. COC USP este activat în timpul
oricărei urgențe majore de sănătate publică
care se înregistrează în Republica Moldova.
Următoarele funcții se numără printre cele îndeplinite de COC USP:
a. Recepționarea și diseminarea informațiilor
cu referire la alerte.

b. Dezvoltarea politicilor.
c. Colectarea și difuzarea informațiilor către diferiții reprezentanți ai COC USP și, în
funcție de caz, către alte autorități la nivel
central, regional sau local.
d. Recepționarea informațiilor și pregătirea
rapoartelor în caz de necesitate.
e. Analiza și evaluarea continuă a tuturor
datelor referitoare la situația de urgență
existentă.
f. Înaintarea în adresa autorităților ierarhic
superioare a propunerilor privind diminuarea sau eliminarea urgenței de sănătate
publică existente.
10. Definirea direcțiilor prioritare de activitate
în domeniul managementului urgențelor de
sănătate publică în baza evaluării situației cu
privire la urgențele de sănătate publică la nivel național, studierii problemei la nivel regional/internațional.
11. Asigurarea elaborării și armonizării cadrului legislativ-normativ la prevederile legislației
comunitare și recomandările organizațiilor
internaționale; participarea la elaborarea și
avizarea proiectelor actelor normative ale altor autorități publice centrale.
12. Coordonarea și asigurarea funcționării
sistemului de alertă precoce și răspuns rapid
și participarea la schimbul de informații/integrarea în cadrul rețelelor europene și globale
de supraveghere în domeniul evenimentelor
de sănătate publică.
13. Participarea la elaborarea, implementarea
și monitorizarea standardelor de identificare,
informare, confirmare, notificare și organizare
a măsurilor de răspuns în cazul evenimentelor de sănătate publică supuse raportării, conform prevederilor RSI (2005) prin intermediul
conducerii ANSP și Punctului Focal Național
pentru notificarea Organizației Mondiale a
Sănătății.
14. Acordarea ajutorului organizatoric, consultativ-metodic și practic CSP-urilor teritoriale și
departamentale, instituțiilor medico-sanitare
în domeniul răspunsului la evenimentele de
sănătate publică.

31

32 AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
15. Pregătirea propunerilor și a materialelor
pentru examinare la Comisia națională extraordinară de sănătate publică, Comisia pentru situații excepționale
și urgențe de sănătate publică a
MSMPS și Colegiul MSMPS.

20. Participarea în calitate de bază clinică de
profil la instruirea universitară și postuniversi-

16. Conlucrarea cu autoritățile publice centrale și locale, instituțiile
medico-sanitare, instituțiile didactice, organizațiile neguvernamentale, societatea civilă și mijloacele
de informare în masă în problemele
de prevenire a urgențelor de sănătate publică.
17. Colaborarea intrasectorială și
intersectorială la compartimentul prevenirea și managementul
urgențelor de sănătate publică.
18. Colaborarea cu Organizația Mondială a Sănătății, Centrul pentru Prevenirea și
Controlul Bolilor (CDC Atlanta, SUA), Cen-

tară continuă, atestările profesionale de calificare ale specialiștilor din domeniul sănătății
publice în ordinea stabilită de Ministerul
Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
21. Asigurarea comunicării între instituție și societate (populația, mass-media, organizațiile
neguvernamentale etc.) prin intermediul Liniei verzi la telefonul 0800 123 00. Astfel, pe
parcursul anului 2020, specialiștii DMUSP au
acordat suport informativ populației privind
infecția COVID-19.

trul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor, UNICEF și alte organisme
internaționale din domeniu, cu prezentarea rapoartelor solicitate, precum și cu organele și serviciile de sănătate publică din alte state, conform
acordurilor încheiate de către ANSP și
MSMPS.
19. Participarea la organizarea congreselor, conferințelor științifice și
științifico-practice, seminarelor tematice etc. Pregătirea și înaintarea pentru publicare și editare a materialelor
științifice și ştiinţifico-practice.

Specialiștii DMUSP sunt implicați zilnic în recepționarea, depistarea și evaluarea informațiilor cu privire la evenimentele care ar putea
duce la apariția unor urgențe în sănătatea
publică de interes național sau internațional.
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CE TREBUIE SĂ ȘTIM

DESPRE INFECŢIILE FUNGICE
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În corpul uman trăiesc o mulțime de virusuri,
ciuperci și bacterii, care se împart în saprofite
(normale), condiționat patogene și patogene. În mod normal, ele se află într-un anumit
echilibru și nu dăunează corpului uman.
Cel mai mare pericol îl prezintă fungii (ciupercile) – microorganisme care pot provoca leziuni la nivelul pielii și al organelor interne.
Există aproximativ 500 de tipuri de fungi care
pot provoca îmbolnăviri la om. Ce-i drept, sunt
și fungi care fac parte din flora normală a organismului, cum ar fi cele din genul Candidei albicans. Restul reprezintă o amenințare reală pentru sănătatea și viața oamenilor. Fungii se pot
înmulți atât pe suprafața pielii și a unghiilor, cât
și în interiorul corpului. La o persoană sănătoasă acestea sunt distruse de celulele sistemului
imunitar, la una cu imunitate slăbită ciupercile
găsesc condiții favorabile de dezvoltare.

Infecţiile fungice sau micozele se împart în
mai multe grupe principale: dermatomicoze,
keratomicoze, candidomicoze, micoze profunde.
1. Dermatomicozele sunt afecţiuni cutanate
determinate de dermatofiţi. Există un grup întreg de infecții fungice ale pielii de care suferă
fiecare a cincea persoană de pe planetă.
Acestea se împart în:
 Epidermofiţii – infecţii cu dermatofiţi ale
pielii nepăroase. Boala este împărțită în tinea cruris (epidermofiţia inghinală), tinea
pedis (piciorul de atlet), tinea corporis.
 Onicomicoze – infecții fungice ale unghiilor.
 Pilomicoze (tinea capitis) – infecţii ale pielii
păroase. Există pilomicoze uscate (microsporia, tricofiţia şi favusul) şi inflamatoare
(kerion celsi şi sicozisul tricofitic).
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pielii, localizările preferate fiind pliurile pielii,
zonele de flexie a mâinilor și picioarelor, adică
toate locurile în care există umiditate și temperatură ridicată. Infecțiile fungice pot fi transmise de la o persoană la alta prin contact direct
(atingerea anumitor părți ale corpului) sau prin
intermediul obiectelor sau suprafețelor atinse
de persoana infectată.

2. Keratomicozele sunt infecţii cu keratofiţi.
Din această categorie fac parte pitiriazisul
versicolor si eritrasma.
3. Candidomicozele sunt afecţiuni produse de
Candida albicans, cu localizări şi forme multiple.
4. Micozele profunde reprezintă inflamaţiile straturilor profunde ale pielii, produse de
fungi de diferite genuri. Aceste afecțiuni sunt
rar întâlnite în țara noastră (actinomicoza, aspergiloza, sporotricoza).

Unele ciuperci sunt capabile să infecteze
straturile profunde ale pielii și organele interne. Cu timpul, starea persoanelor bolnave
se deteriorează semnificativ, ceea ce duce la
consecințe ireversibile.
Fiecare tip de infecție fungică are un tablou
clinic specific. Acesta depinde nu numai de
tipul de ciupercă, ci și de localizarea și severitatea leziunilor.
Următoarele semne indică micoze ale pielii:
- căderea părului și fragilitatea lui în cazul
afectării scalpului;
- pete şi plăci uscăcioase sau zemuinde de diferite forme, dimensiuni și margini;
- zone de roşeaţă sau de decolorare a pielii;
- fuzionarea mai multor pete în una odată cu
progresarea bolii;
- îngroşarea pielii din zona afectată;
- mâncărime în zona afectată.
Pe fondul unei imunități slăbite, infecțiile bacteriene se pot alătura infecțiilor fungice. Ca
urmare, la simptomele generale se alătură o
erupție cu conținut purulent.

Infecția fungică apare în urma contactului
cu o sursă de infecție identică. Sporii fungici
pot fi găsiți pe suprafețe, în aer, sol sau în excrementele păsărilor. În același timp, pentru
înmulţirea lor este necesar un mediu special, care se creează, de regulă, după scăderea
funcțiilor de apărare ale organismului.
Oricine poate suferi de o infecție fungică,
totuși unele categorii de persoane au un risc
crescut de îmbolnăvire: pacienții HIV/SIDA, cei
care fac chimioterapie, care primesc tratament
îndelungat cu antibiotice sau corticosteroizi
sau care suferă de boli cronice (diabet zaharat).
Ciupercile se pot înmulți pe orice suprafață a

Când sunt afectate unghiile (onicomicoză)
apar alte semne:
- îngroșarea plăcii unghiei;
- schimbarea culorii unghiei în galben, gri,
maro sau negru;
- zemuirea sau descuamarea, mâncărimea
pielii în spațiile interdigitale;
- fragilitatea plăcii unghiale, care se sfărâmă
în timpul tăierii;
- separarea completă a unghiei după o durată
mai lungă a infecției.
Tratamentul unei infecții fungice implică tratament sistemic şi local antimicotic, precum
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și terapia simptomatică. Durata cursului tratamentului depinde de tipul infecției fungice și
de severitatea bolii. În general, este de 1-3 luni.
În plus, pacienților li se prescriu medicamente
care întăresc sistemul imunitar al organismului.
Pentru prevenirea infecțiilor fungice este necesar să:
- respectați igiena personală, să vă spălați pe
mâini înainte de masă, după fiecare vizită la
toaletă și în locurile publice, în timp ce vă
jucaţi și îngrijiţi animalele;
- spălați bine legumele şi fructele;
- supuneți unui tratament termic prelungit
mâncarea de origine animală;

- mâncați rațional, monitorizați greutatea
corporală;
- luați medicamente antibacteriene și hormonale numai conform indicațiilor medicului;
- folosiți prezervative în timpul actului sexual;
- utilizați papuci de cauciuc în căzi, duș, piscină și pe plajă.
Este important ca la depistarea semnelor unei
infecții fungice să consultați un medic și să
faceți o examinare completă a corpului. Acest
lucru vă va permite să identificați agentul patogen într-un stadiu incipient, să începeți tratamentul în timp util și să evitați consecințele
grave.

SFATURI SĂNĂTOASE
CUM SĂ ÎNGRIJIM UNGHIILE?
Menținerea unghiilor într-o curățenie perfectă este nu numai o regulă de igienă, dar și o
cerință de ordin estetic.
Se curăță murdăria adunată sub unghii până
ce ele rămân perfect albe, operație pe care o
vom efectua cât mai des. De asemenea, săptămânal, se impune pilirea lor sub forma preferată. Porțiunea liberă a unghiei poate fi frecată cu un creion alb. Dacă sub unghii au pătruns substanțe colorate, vom înfășura o pilă
cu o bucată de vată sau un bețișor de urechi
înmuiat în soluție de sare de lămâie, suc de lămâie sau apă oxigenată și vom freca pielea de
sub unghie.
Pentru îndepărtarea pieliței vom introduce
unghiile, timp de 10 minute, în apă cu săpun
și apoi le vom tăia cu o forfecuță specială.
La efectuarea acestei operații este necesar
să luăm toate măsurile de asepsie: în urma
îndepărtării brutale a pieliței pot surveni
infecții, de aceea unele persoane preferă
să nu o taie după înmuiere, ci să o împingă
spre bază. Formarea acestor pielițe poate fi
împiedicată cu suc de lămâie. Pielea din jurul unghiilor va fi frecată cu piatră ponce, iar
degetele îngălbenite de la fumul de țigară

vor fi frecate cu felii de lămâie, apă oxigenată.
Persoanele care nu obișnuiesc să-și lăcuiască
unghiile le vor lustrui cu o periuță specială sau
cu o bucățică de material. Este bine ca fiecare
femeie să aibă în poșetă o trusă pentru a putea remedia îndată micile defecte ale unghiilor.
Cele care preferă unghiile colorate, pentru ca
lacul să țină mai mult, le vor șterge în prealabil cu acetonă. Lacul de unghii aduce o reală
frumusețe mâinilor, cu condiția să fie aplicat pe
unghii impecabile. Cu ajutorul lacului putem
atenua anumite imperfecțiuni. De exemplu, pe
unghiile prea late lacul poate fi aplicat doar în
centru, lăsând marginile nelăcuite. Culoarea lacului va fi aleasă în armonie cu rujul, cu îmbrăcămintea, cu machiajul. Persoanele ale căror
mâini lasă de dorit vor prefera lacul incolor.
Unghiile fragile vor fi tratate cu băi de ulei calde, după care vor fi masate cu o cremă. Se va
renunța la folosirea lacului. Cauza fragilității
este deseori carența în anumite nutrimente,
care pot fi completate printr-un regim alimentar și medicamentos optim, dar nu înainte de
a cere sfatul medicului specialist. Modificarea
unghiilor poate fi cauzată și de anumite procese patologice, ceea ce impune, de asemenea, consultarea medicului.
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EXPERIENŢA VACCINĂRII ANTICOVID19

ÎN RAIONUL ORHEI

L
Lidia
BORDIAN,
șșefa Secției Controlul
bolilor transmisibile
b
șși MUSP a Direcției
CSP Orhei a ANSP
C

Coronavirusurile (CoV) formează o familie de
virusuri care pot provoca boală – de la o simplă răceală până la boli severe. Infecția cu coronavirus de tip nou (COVID-19), descoperită
la finele anului 2019, este provocată de virusul
SARS-CoV-2 și nu s-a mai întâlnit până atunci
la om.
Dat fiind că evoluția situației epidemiologice
prin infecția COVID-19 avea o tendință largă
de răspândire, OMS a declarat, începând cu
31 ianuarie 2020, urgență de sănătate publică
de nivel internațional, atenționând toate țările
privind pregătirea serviciului medical pentru o
eventuală pandemie.
Primul caz confirmat de COVID-19 în r-l Orhei
a fost înregistrat la 21 martie 2020, la o persoană matură, revenită din Franța. Pe parcursul
aceluiași an au fost confirmate 2610 cazuri de
COVID-19, inclusiv 107 la copii cu vârsta sub
18 ani, atestându-se o creștere lunară de la 110

cazuri în luna martie până la 640 în luna decembrie 2020. Aceeași tendință de creștere a
morbidității a predominat și în primul trimestru
al anului 2021 (în luna martie au fost confirmate
810 cazuri față de 337 în luna ianuarie).
Pe parcursul anilor 2020-2021, atât la nivel
național, cât și raional au fost realizate măsuri
de prevenire și control al infecției COVID-19,
între care purtarea obligatorie a măștilor de
protecție, respectarea distanței fizice între persoane, a regulilor de igienă a mâinilor, de igienă respiratorie, de autoizolare a persoanelor
revenite de peste hotare, monitorizarea personală a stării de sănătate etc.
Pentru a menține controlul asupra infecției
COVID-19 și a reduce morbiditatea și mortalitatea populației, a fost necesar să apelăm la
servicii de vaccinare prin Planul național de
imunizare anti-COVID, aceasta fiind cea mai
eficientă intervenție de sănătate publică. În
luna martie 2021, a început vaccinarea etapizată anti-COVID a populației din raionul Orhei, acordându-se prioritate grupurilor de risc
major de expunere. La punctul de vaccinare,
creat special pentru aceasta, au fost imunizați
cu preparatul AstraZeneca 250 de angajați
din cadrul Secției de reanimare și ATI, Secțiilor
COVID-1 și COVID-2 ale IMSP Spitalul raional
Orhei, la fel, 108 angajați ai IMSP Spitalul de
Psihiatrie din Orhei.
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Ulterior, procesul de vaccinare s-a extins printre toate categoriile de lucrători din instituțiile
medico-sanitare, precum asistența medicală

ră articole despre necesitatea și mersul vaccinării, dar și despre situația epidemiologică determinată de infecția COVID-19.
Totodată, prin intermediul echipelor mobile
a fost organizată vaccinarea angajaților la locul de muncă la întreprinderi, precum SE Bornedze SRL, SRL Orhei-Gaz, Regia Apă-Canal
Orhei, ÎM Servicii Comunal-Locative Orhei, SC
Brodețchi SRL etc.

primară, urgentă prespitalicească, spitalicească, serviciile stomatologice, farmaciile etc., la
IMSP Centrul de Sănătate nr.1 din Orhei fiind
deschis un Centru de vaccinare. Concomitent, a
fost organizată imunizarea anti-COVID a personalului din cadrul serviciului de asistență socială, în primul rând, a personalului și beneficiarilor din cadrul sistemului rezidențial de îngrijire
(Centrul de plasament temporar pentru copii
cu dizabilități din mun. Orhei, Centrul de plasament temporar al persoanelor în etate și cu
dizabilități din s. Susleni, Centrul pentru copii și
bătrâni în etate din s. Ghetlova) cu ajutorul echipelor mobile, preventiv fiind desfășurate acțiuni
de informare despre beneficiile vaccinării.
Odată cu asigurarea în cantități suficiente
cu vaccin și consumabile, procesul de vaccinare s-a extins în rândul diferitor categorii
de populație – de la adulți trecuți de 60 de
ani, cu comorbidități, lucrători din domeniul
educației până la populația generală, fiind
deschise 22 de puncte de vaccinare – câte
unul pe lângă fiecare instituție de asistență
medicală primară din raion.
Pentru buna desfășurare a procesului de vaccinare anti-COVID a angajaților de la diferite întreprinderi, în grupuri mici de oameni
erau organizate discuții despre
riscurile de infectare și importanța
vaccinării, despre zvonurile și interpretările eronate din sursele massmedia la acest subiect. În scopul
ridicării gradului de conștientizare
a populației din raion, prezentăm
săptămânal spre publicare ziarului
regional independent Opinia Libe-

În perioada martie-iunie 2021, au fost administrate 23520 de doze de vaccin împotriva
COVID-19 din cele 27331 de doze recepționate, fapt care a plasat raionul Orhei pe primul
loc printre raioanele țării după utilizarea vaccinului. Prima doză a fost administrată la 15027
de persoane, cu ambele doze au fost vaccinate
8493 de persoane. Ca urmare, acoperirea vaccinală la nivel de raion constituie 16,5% cu prima doză și 9,23% cu ambele doze, care totuși
este încă una joasă față de cea globală.
Pentru îmbunătățirea indicilor de acoperire
vaccinală a populației din raionul Orhei este
necesar:

De sporit colaborarea intersectorială între
serviciul medical și instituții, întreprinderi,
agenții întru încurajarea angajaților pentru
vaccinarea anti-COVID, creând un mediu
sigur de activitate la locul de muncă.

De ridicat gradul de vigilență al lucrătorilor medicali întru promovarea beneficiilor
vaccinării anti-COVID în mediul populației
generale.
Numai prin conlucrarea eficientă a factorilor implicați în procesul de imunizare putem
ajunge la 70-80% de acoperire vaccinală a
populației eligibile, ceea ce ar contribui la reducerea morbidității și mortalității prin infecția
COVID-19 până la eliminarea ei.
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CONVENŢIA DE LA MINAMATA:

CE REPREZINTĂ EA?

E
Eugeniu
ARAMA,
medic igienist în
m
Secția Sănătatea
S
o
ocupațională,
ssiguranță chimică și
ttoxicologie a ANSP

Mercurul este un element chimic foarte toxic. Emis în mediul înconjurător, acesta poate
prezenta riscuri pentru sănătatea umană, în
special pentru dezvoltarea copilului în uter și
la începutul vieții sale. Ținând cont de proprietatea mercurului de a se deplasa pe distanțe
lungi (prin aer, apă) și de a se acumula în organism, de efectele sale toxice, inclusiv asupra
sistemelor nervos, digestiv și imunitar, asupra
plămânilor, rinichilor, pielii și
ochilor, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) l-a inclus
în lista celor zece substanțe
chimice care reprezintă un
pericol major pentru sănătatea publică.
Mercurul se regăsește în mod
normal în mediul înconjurător, de obicei, fiind bine fixat
în roci și neprezentând un

pericol semnificativ pentru mediu și sănătatea umană. Activitatea antropogenă, dimpotrivă, a declanșat eliberarea unor cantități
de mercur mult mai mari decât cele naturale, fapt care a plasat problema toxicității lui
în vizorul OMS. Una dintre cele mai grave
situații care a confirmat proprietățile nocive
ale mercurului a fost accidentul ecologic de
la Minamata. Mai concret, în anii 1932-1968 în
Golful Minamata au fost deversate continuu
cantități mari de ape poluate cu metilmercur,
ceea ce a dus la contaminarea apelor din golf
și a peștilor care făceau parte din hrana zilnică
a populației din regiune. Efectele consumului
de pește contaminat asupra populației au
fost dezastruoase, soldându-se cu mii de persoane afectate. Acestea prezentau simptome,
precum: mișcările necontrolate ale membrelor, diminuarea funcțiilor motorii, vorbirea
îngreunată, tulburarea vederii și auzului, urmate deseori de comă și deces. În plus, po-
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luarea cu mercur a condus la nașterea în regiune a copiilor cu malformații congenitale
severe. În dorința de a stabili cauzele apariției
afecțiunilor enumerate, autoritățile locale au
inițiat cercetări care, până la urmă, au demonstrat legătura dintre boli și poluarea apelor cu
mercur.

Luând în cont dimensiunea, importanţa și impactul acestei probleme asupra sănătății publice, având în vedere faptul că mercurul este
un poluant persistent, toxic, care se bioacumulează și are o viață lungă în mediu, au fost
lansate negocieri interstatale pentru elaborarea unui instrument juridic eficient privind
limitarea folosirii și răspândirii mercurului,
inclusiv a evitării riscului pentru sănătatea
umană și daunelor pentru mediu. Ca urmare,
la 10 octombrie 2013 la Kumamoto, Japonia
a fost adoptată Convenția Minamata privind
mercurul care, prin obligațiile impuse Părților,
are ca scop protejarea sănătății umane şi a
mediului de emisiile antropice de
mercur şi compuşi ai mercurului.
Ulterior, convenția a fost semnată
și ratificată de majoritatea țărilor,
inclusiv de Republica Moldova,
prin Legea nr. 51 din 30.03.2017
Pentru ratificarea Convenției de la
Minamata cu privire la mercur.
Chiar dacă este prematur să evaluăm impactul convenției, cert
e că prin ratificarea acestui act
s-a realizat un pas important în
asigurarea unor acțiuni comune
la nivel global pentru reducerea
poluării cu mercur și compușii

acestuia, precum și pentru diminuarea impactului lor asupra sănătății umane și a mediului la nivel național, regional și mondial.
Astfel, conform noilor prevederi legislative,
din 1 ianuarie 2021 pe teritoriul Republicii
Moldova sunt interzise importul, exportul
și plasarea pe piață a produselor cu adaos
de mercur, precum termometrele, bateriile,
manometrele, lămpile fluorescente, produsele cosmetice, biocidele, pesticidele și antisepticele locale etc. Produsele care conțin
acest metal toxic vor fi treptat eliminate din
utilizare, diminuându-se astfel riscul de producere a intoxicațiilor umane, a accidentelor
casnice soldate cu deteriorarea acestora, iar
în consecință vom avea o scădere continuă
de deșeuri periculoase. De asemenea, prin
ratificarea convenției se creează acel cadru
legislativ care va permite inițierea unor pași
concreți întru îmbunătăţirea calităţii mediului, iar aceasta va conduce nemijlocit la îmbunătăţirea sănătăţii şi, în general, la creşterea indicilor de trai ai populaţiei.
Dat fiind faptul că Republica Moldova nu fabrică produse cu adaos de mercur, restricțiile
impuse nu vor avea impact negativ asupra economiei naționale, deci, în aceste
circumstanțe, ratificarea Convenției de la Minamata va avea doar efecte benefice pentru
sănătatea umană și mediul înconjurător, iar
limitarea folosirii mercurului și a compușilor
acestuia constituie încă un pas în beneficiul
cetățenilor și bunăstarea sănătății publice.
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ȘCOLI CARE PROMOVEAZĂ SĂNĂTATEA
L
Lucia
BABIN,
medic igienist
m
îîn Secția Protecția
ssănătății publice a
D
Direcției CSP Chișinău
a ANSP

Va exista întotdeauna ceva mult mai urgent
decât protejarea stării de bine a copiilor, dar
niciodată nu va exista ceva mai important.
(Biroul de cercetare al UNICEF)
Elevii petrec o bună parte din timp la școală, prin
urmare, ea trebuie să fie un loc esențial pentru
conturarea stării generale de bine a acestora cu
toate aspectele sociale, fizice și emoționale. Sănătatea și starea de bine a elevilor influențează
capacitatea lor de a beneficia de pe urma unei
educații și instruiri de calitate și de a atinge întregul potențial școlar. În cadrul acestui articol
vom trece în revistă activitățile de promovare a sănătății organizate în Liceul
Teoretic Alexandru Ioan Cuza din or.
Chișinău, care a aderat la inițiativa europeană Școli care promovează sănătatea în anul 2019.
Proiectul Școli care promovează sănătatea (SHE) este deja pilotat cu succes în 42 de școli din Republica Moldova, unde mai mulți participanți

(profesori, părinți, elevi, reprezentanți ai școlii
și administrației locale) sunt implicați în identificarea problemelor și găsirea soluțiilor relevante pentru școlile lor.
În acest sens, administrația Liceului Teoretic Alexandru Ioan Cuza, inițial, a elaborat un
Plan-cadru pe anii 2019-2023, ierarhizând
activitățile în funcție de obiectivele prioritare
de sănătate publică.
După evaluarea procesului de implementare
a acțiunilor Planului-cadru s-a constatat că nu
toate obiectivele pot fi realizate în ordinea fixată, întrucât pe parcursul anului prioritățile
se modifică, unele din ele fiind completate
sau deplasate.
Între anii 2019 și 2021 au fost desfășurate următoarele acțiuni:

În scopul fortificării legăturilor comunitare și facilitării accesului elevilor
la servicii de sănătate a fost trasată o
trecere de pietoni la intersecția străzilor

CRONICA SĂNĂTĂȚII PUBLICE Nr. 3(60), Octombrie 2021

Putnei și Poștei, care are menirea să
prevină accidentele rutiere în rândul elevilor ca participanți la trafic.
Această acțiune a fost posibil de realizat datorită colaborării eficiente cu
Direcția Generală Transport Public și
Căi de Comunicație a Primăriei mun.
Chișinău și Inspectoratul Național de
Patrulare al IGP.

În scopul asigurării mediului social
prietenos elevilor:
 a fost modificată soneria tradițională
de intrare/ieșire la pauze. Elevii pot asculta
muzică la pauze, pot face diverse anunțuri
la stația de radio care a fost instalată;
 psihologul liceului, dl Andrei Didenco, a
creat un grup pe Facebook (elevii Liceului
Teoretic Alexandru Ioan Cuza), care are ca
scop informarea/consilierea elevilor pe diverse subiecte;
 elevii colectează maculatură de două ori
pe an (în septembrie și mai), astfel coalizează efortul pentru o cauză nobilă.

Sănătatea mintală și psihologică în liceu
în perioada pandemică
În timpul crizei epidemice, pentru menținerea confortului emoțional/psihologic al
elevilor, nu au încetat activitățile obișnuite
de până la pandemie. Aceasta le-a ajutat copiilor să se acomodeze mai ușor la
schimbările survenite, le-a dat posibilitatea să adreseze întrebări delicate care îi frământă.
Elevii treptei gimnaziale și liceale, în cadrul
diverselor activități, au argumentat prin
prezentări în PowerPoint (PPT) proiecte,
spoturi video motivaționale despre necesitatea menținerii pe timp de pandemie a unei

alimentații sănătoase și a practicării sportului. La unele din aceste activități au participat
personalități de referință (medici, psihologi
etc.).
Consiliul școlăresc a organizat Campania E
cool să fii Eco. La această campanie s-a alăturat și dna Cătălina Pojoga, fondatoarea patiseriei Dulcinella, care le-a împărtășit elevilor
din experiența sa de viață. În opinia ei, putem
schimba lumea spre bine doar prin grija față
de planetă, reciclarea și reducerea consumului de plastic, grija față de animale.

Pe viitor, administrația instituției planifică să
realizeze toate acțiunile prevăzute în Planulcadru și să-l completeze cu obiective noi – în funcție de prioritățile elevilor, profesorilor, comunității.
Experiența Liceului Teoretic Alexandru Ioan Cuza din or. Chișinău poate
servi drept exemplu motivațional
pentru instituțiile de învățământ
care încă nu au reușit să adere la
rețeaua Școli care promovează sănătatea (SHE).
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SFATURI SĂNĂTOASE
BENEFICIILE CO
CONSUMULUI
NSUMULUI DE STRUGURI
Se estimează că strugurii protejează sistemul
cardiovascular prin conținutul de resveratrol
(în special, strugurii negri). Acesta este un antioxidant foarte puternic ce declanșează producerea hormonului adiponectina, care previne dezvoltarea mai multor tipuri de afecțiuni
cardiace, protejează vasele de sânge. Consumul regulat de struguri, de asemenea, reduce
riscul inflamațiilor, facilitează procesarea glucozei sau insulinei în organe.

resc sistemul imunitar și pot proteja de gripă
și răceală. În plus, resveratrolul din struguri
mărește rezistența la insulină, sporește capacitatea corpului de a consuma glucoză și de a
controla diabetul, reduce tensiunea arterială
prin conținutul ridicat de potasiu, combate
efectele sodiului asupra corpului.

Vitaminele din struguri ajută la protejarea pielii prin tratamente cosmetice și la întârzierea
procesului de îmbătrânire prematură a organismului. Strugurii sunt un furnizor important
de tonus și energie datorită vitaminei B, dar și
glucidelor care, fiind asimilate imediat, ajută
la funcționarea perfectă a sistemului nervos și
celui muscular.

Numărul mic de calorii face din struguri un
produs ideal pentru dietele de slăbit, eliminarea toxinelor din corp, dar și pentru accelerarea metabolismului. Efectul unei cure cu struguri se poate manifesta prin slăbirea cu până
la 5 kg într-o singură săptămână.

Strugurii roșii au proprietăți antibacteriene și
antivirale, întăresc sistemul imunitar, combat
migrenele, pot ameliora crizele de astm, inclusiv prin creșterea umidității de la nivelul plămânilor, scad nivelul colesterolului din sânge.
Cercetătorii estimează că, datorită resveratrolului, strugurii pot servi drept tratament pentru ameliorarea bufeurilor la bătrâni, a bolii
Alzheimer..
Alzheimer
Strugurii negri îmbunătățesc sănătatea cerebrală, ajută în prevenirea cancerului, întă-

Uleiurile din sâmburi de struguri împiedică formarea cheagurilor de sânge, iar
antioxidanții și substanțele active ajută
la detoxifierea colonului, ficatului și rinichilor. Pentru a beneficia de efectele
menționate, strugurii trebuie consumați
cu tot cu coajă și sâmburi, de asemenea,
ei pot fi folosiți în curele de detoxifiere
sub formă de suc sau în stare pură. Fiind o sursă semnificativă de fructoză și
glucoză, dar și de zaharuri ușor asimilabile de către organism, strugurii sporesc
secreția de serotonină, supranumită și
hormonul fericirii
fericirii..

Cojile rămase după stoarcerea strugurilor
sunt cea mai activă parte a fructului, în ele se
regăsesc taninuri cu efect cicatrizant, astringent și antiseptic. Acestea pot fi aplicate direct pe față (se lasă să acționeze aproximativ
30 de minute).
Aportul de resveratrol, dar și de picnogenol,
cu rol important în procesul de antioxidare,
ajută la prevenirea leziunilor retiniene și a
degenerescenței maculare.
Prin conținutul bogat de calciu, fier și mangan, strugurii negri sunt benefici pentru
îmbunătățirea sistemului osos și articular.
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- Cum trebuie să procedez dacă am spart un
termometru cu mercur?
Iulia Pârvu, Chișinău
Tatiana TONU, medic igienist în Secția Sănătatea ocupațională, siguranță chimică și
toxicologie a Direcției Protecția Sănătății
Publice a ANSP:
- În cazul spargerii unui termometru cu mercur, întreprindeți următorii pași:

Deschideți fereastra în camera în care s-a
spart termometrul cu mercur. Nu faceți curent, deoarece riscați să răspândiți vaporii
de mercur în toată casă.

Limitați locul accidentului. Mercurul se lipește de suprafețe și poate fi ușor împrăștiat
cu încălțămintea prin alte încăperi.

Înainte de a strânge mercurul, îmbrăcați
mânuși de cauciuc pentru a proteja mâinile,
pungi de plastic pentru a proteja picioarele
de contaminare și o bandă de tifon înmuiată în soluție de bicarbonat de sodiu sau apă
(mască) pentru a proteja sistemul respirator.

Pentru suprafața dură folosiți un carton
sau o bucată de plastic subțire, iar pentru
bulele foarte mici – bandă adezivă, plastilină ori foi de hârtie umedă.

Dacă spațiul este denivelat, utilizați pipeta,
banda adezivă, para de cauciuc, seringa.

În cazul scurgerii pe covor, tăiați secțiunea
contaminată sau scoateți covorul cu mare
atenție din odaie și țineți-l afară cât mai mult
timp, pentru ca bulele de metal să se evaporeze complet și să nu afecteze locuința.

În final, ștergeți zona contaminată cu o cârpă umedă. Altfel spus, suprafața poluată
se prelucrează cu soluție de săpun și sodă
alimentară (40 g săpun și 50 g de sodă alimentară dizolvate într-un litru de apă fiartă răcită) ori cu soluție de permanganat de
potasiu de 0,2% (2 g de permanganat de
kaliu într-un litru de apă).

Mercurul colectat se plasează într-un vas
din plastic sau borcan de sticlă cu apă rece.

Închideți strâns capacul borcanului sau
vasului. Țineți-l departe de aparatele de în-

călzire, apoi transmiteți-l serviciilor specializate.
Atenție! Nu aruncați termometrul
în coșul de gunoi și mercurul în canalizare.
Nu măturați mercurul cu mătura
și nu-l strângeți cu aspiratorul!
***
- Vă rugăm să ne povestiți despre aspectele
igienice ale învățământului online în pandemia de COVID-19 și despre influența lui asupra
sănătății elevilor din clasele primare.
Vera D., învățătoare la clasele primare
Mariana TUTUNARU, dr. șt. med., medic
igienist în Secția Sănătatea nutrițională și
a copiilor a ANSP:
- Copiii resimt în mod diferit trecerea de la
învățământul obișnuit la cel online. Printre
cele mai mari provocări pe care le întâmpină
se numără:
 Scăderea nivelului de interacțiune și comunicare dintre profesor – elev sau dintre elevi;
 Pot dezvolta un program neregulat de
odihnă;
 Sunt distrași și nu pot să se concentreze la
fel de bine ca la școală;
 Sunt izolați de colegi și de prieteni;
 Suportă efecte emoționale asupra
sănătății: plictiseală, oboseală, tristețe, furie sau singurătate, lipsă de motivație, tulburări de somn;
 Nu mai fac activitate fizică și nici activități
sociale;
 Au nevoie de o perioadă de adaptare și de
reguli potrivite.
Pentru a reduce influența negativă a acestor factori este necesar ca elevii să alterneze
activitățile școlare cu cele de odihnă activă: plimbări și jocuri în aer liber, pauze de
educație fizică etc. Concomitent, se va opta
pentru o alimentație sănătoasă și echilibrată
din punct de vedere nutritiv.
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DRAGI CITITORI,
ÎN ANUL 2021 NE PROPUNEM SĂ PREZENTĂM ATENŢIEI
DVOASTRĂ ARTICOLE LA URMĂTOARELE RUBRICI
DE INTERES SPORIT PENTRU SĂNĂTATEA PUBLICĂ:
• PROMOVAREA SĂNĂTĂŢII ȘI COMBATEREA
DEPRINDERILOR DĂUNĂTOARE
• SĂNĂTATEA ȘI FACTORII DE RISC
• SFATURI PENTRU POPULAŢIE
• MALADIILE INFECŢIOASE
• MALADIILE NETRANSMISIBILE

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

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