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CE TREBUIE SĂ CUNOAȘTEM
DESPRE VARICE?

CITATE ȘI EPIGRAME
Mâncarea de dimineață lungește
viața.
***
Nu întreba omul de sănătate, uită-te la
fața lui.
***
Cine mănâncă lacom, nu-i ticnește.
***
Decât un filozof ofticos, mai bine un
măgar sănătos.
***
Inima sănătoasă este viața trupului.
***
Sănătatea nu are preț, nu poți să o
cumperi.
***
Apa este singura băutură pentru
înțelept.
***
Mănânci linte, crești la minte.
***
Sănătatea și bucuria aduc frumusețea;
bijuteriile și cosmetica sunt minciuni
costisitoare.
***
Rușinos, dar sănătos.

Epigrame
Probleme
Te plângi că partenera ți-e bolnavă,
Deși e tânără, dar trebuie să-ți spun
Că știu o situație mai gravă
Cu-o soață prea bătrână…sănătoasă tun!
Ștefan-Cornel Rodean
Atac la sănătate – Operatul
N-a mai suportat
Boala lui de ani
Și l-au operat…
Mai întâi de bani!
Gheorghe Gurău
Atac la sănătate – Spitalizare
Prin spitalizare
A plătit tribut
Pentru boala care
Oricum n-a trecut!
Gheorghe Gurău

SITUAȚIA EPIDEMIOLOGICĂ LA GRIPĂ ÎN
PERIOADA PANDEMIEI COVID-19
CONSUMUL DE ALCOOL CA FACTOR DE RISC ÎN
PRODUCEREA ACCIDENTELOR RUTIERE
BENEFICIILE PRODUSELOR LACTATE
ACIDE LICHIDE

Sănătatea
N-aș jura că nu-i o boală,
Câtă vreme o socot
Starea – presupus normală –
Când de toți te doare-n cot!
Mircea Trifu

PERICOLUL HIDROCARBURILOR AROMATICE

La doctor
Pe doctor el e furios
Că nu-l face sănătos.
Cum să scape el de boală
Când merge cu mâna… goală?!
Gheorghe Grosu

RISCURILE ANGAJAȚILOR DIN SISTEMUL

Unui care scrie multe epigrame
despre doctori
Ți-e acidă epigrama
Și lovești cu ea vârtos;
După câte bag eu seama,
Dumneata ești sănătos!
Grigore Nedelcu
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APRECIERI
Propagarea stilului de viaţă sănătos este
activitatea primordială a medicului de familie
Ne bucurăm că revista este apreciată şi de populaţie, fapt care denotă o creştere a interesului acesteia faţă de sănătate şi de măsurile de
profilaxie a multor maladii. Revista trebuie să
ajungă la cât mai mulţi cititori şi să devină cu
adevărat populară în rândul lor, deoarece încă
multă lume de la ţară nu are acces la internet,
motiv pentru care e necesar să majoraţi tirajul.
Citesc revista Cronica Sănătății Publice cu
mare drag şi entuziasm, inspirându-mă din
ea pentru activitatea de serviciu. Propagarea unui stil de viață sănătos este primordială în activitatea profesională a unui medic de
familie, iar revista e de mare folos în sensul
dat.
Problemele abordate pe paginile publicației,
soluţiile propuse de specialiştii de înaltă ţinută profesională fac ca revista să fie atractivă
atât pentru opinia medicală, cât şi pentru păturile largi ale populaţiei din ţara noastră.

Fiind o sursă importantă şi credibilă de informare a populaţiei referitor la elementele
ce constituie stilul de viaţă sănătos, la prevenirea multor boli, la necesitatea de vaccinare, alimentarea corectă, protecţia contra
COVID-19, îndeosebi a oamenilor în etate,
revista oferă totodată multe sfaturi sănătoase şi foarte utile.
În contextul celor menţionate, vă asigurăm,
stimaţi colegi, de susţinerea şi aprecierile
noastre, mulţumindu-vă pentru profesionalism, tenacitate şi consecvenţă.
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EXPERIENȚA VACCINĂRII ANTI-COVID-19

A IMSP CS DIN RUDI, SOROCA

mentul maladiilor. Iată de ce la IMSP CS Ion
Vasilachi din s. Rudi, la fel ca în toată țara, medicii de familie și colegii din echipă sunt axați,
concomitent cu activitatea cotidiană, pe promovarea imunizării anti-COVID-19.

Vaccinarea anti-COVID-19 este în timpul de
față una dintre cele mai bune soluții pentru
reducerea riscului de a face o formă de boală
severă. Ca și în cazul vaccinurilor administrate
împotriva altor boli, vaccinarea anti-COVID-19
poate salva atât viața dumneavoastră, cât și a
altor oameni: rude, prieteni, cunoscuți. Cu cât
mai mulți oameni vor fi vaccinați, dezvoltând
o imunitate colectivă, cu atât mai repede vom
putea reveni la un regim normal de activitate – personal și profesional.
Au trecut mai bine de opt luni de când a demarat procesul de imunizare anti-COVID-19,
cu toate acestea, 70% din populația republicii
nu s-a vaccinat încă. Mai mult. Neglijența față
de vaccinare sporește de la o zi la alta, deși
numărul persoanelor infectate/decedate este
în creștere.
Sarcina primordială a medicului de familie
include promovarea sănătății populației, implementarea metodelor de profilaxie și trata-

IMSP CS Ion Vasilachi este o instituție de asistență medicală primară din raionul Soroca, în
care activează 3 medici de familie și 10 asistente medicale. Echipa deservește 3400 de
locuitori din 7 sate, cu o rază de aproximativ
25 km. Este o echipă medicală consolidată,
cu personal bine instruit și experimentat.
Vreau să subliniez în mod deosebit că specialiștii noștri au acumulat și menținut bogata experiență de muncă, acuratețea care
îi caracterizează datorită managementului
iscusit al conducătorului instituției, regretatul medic Ion Vasilachi, care a fost răpus de
virusul pandemic.
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Am preluat activitatea în cadrul acestei instituții în decembrie 2020, în plină pandemie,
într-o perioadă dificilă pentru toată lumea.
Scopul principal al activității centrului de sănătate a constat și constă în diagnosticarea
și izolarea precoce a pacienților bolnavi de
COVID-19, acordarea asistenței medicale corespunzătoare.
Imunizarea anti-COVID-19 este o sarcină primordială pentru centrul nostru de sănătate,
iar rezultatele obținute ne motivează să continuăm munca cu și mai multă râvnă. Pe noi,
medicii, ne preocupă mult sănătatea populației din raza de deservire a instituției, iar măsurile luate sunt conforme actelor normative
în vigoare.
La început, numărul pacienților care doreau să
se vaccineze era în creștere, iar echipa mobilă
de vaccinare lucra peste program. Procesul de
imunizare și etapele de documentare necesită
timp pentru a îndeplini totul corect și pentru
a nu admite erori. Acum, după mai bine de
jumătate de an, partea tehnică a procesului
de imunizare s-a automatizat, în schimb numărul doritorilor de a se vaccina a scăzut considerabil. Totuși, săptămânal aproximativ 10
persoane ni se adresează pentru vaccinare
anti-COVID-19.
Până la etapa curentă, în cadrul IMSP CS Rudi
Ion Vasilachi, doar 42,41 % din populația eligibilă a fost imunizată cu ambele doze de
vaccin anti - Covid – 19.
Dacă ar fi să mă refer la acțiunile întreprinse
pentru îmbunătățirea procesului de vaccinare, aș numi următoarele:
 lucrul în echipă (medicul de familie,
echipa medicului de familie, autoritatea administrației publice locale, voluntarii din rândurile tineretului local);
 informarea corectă și continuă a populației privind vaccinarea anti-COVID-19;
 diversitatea vaccinurilor anti-COVID-19;
 organizarea maratoanelor de vaccinare;
 crearea condițiilor și posibilităților de
vaccinare pentru persoanele vârstnice
și cele cu dizabilități;

 motivarea personalului medical antrenat în procesul de vaccinare.

Totodată, vreau să menționez că succesul
vaccinării anti-COVID-19 depinde, în mare
măsură, și de atitudinea pacientului față de
sănătatea sa, de cultura personală, de informarea corectă despre beneficiul vaccinării,
de încrederea pacientului în personalul medical.
Nu am practicat în instituție insistența sau
presingul asupra populației pentru vaccinarea anti-COVID-19, ci doar informarea și comunicarea personală. Acum, ne solicită tot
mai des persoanele care inițial au refuzat categoric imunizarea și ce poate fi mai plăcut
pentru noi, medicii, decât faptul că oamenii
conștientizează care este beneficiul vaccinării
pentru sănătatea lor și a celor din jur.
Nu există o formulă a succesului care ar garanta un rezultat maxim în orice activitate,
dar schimbul de experiență, informația bazată pe dovezi științifice îmbunătățește situația și înlătură lacunele și obstacolele care
împiedică realizarea sarcinilor.
Consolidarea societății și conștientizarea corectă a situației pandemice, dezmințirea informațiilor confuze și eronate privind imunizarea, vehiculate pe rețelele de socializare,
vor contribui negreșit la sporirea numărului
de persoane vaccinate și celor care respectă
cu strictețe regulile de protecție individuală
și colectivă. Numai în așa mod vom putea depăși pandemia de COVID-19.
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ȘTIINȚA ÎN ANSP – O CONVERGENȚĂ

DINTRE TRECUT, PREZENT ȘI VIITOR

Cercetarea științifică rămâne în continuare
un element fundamental pentru asigurarea
elaborării de politici și prestării serviciilor de
calitate. În această ordine de idei, un rol important revine utilizării active a dovezilor științifice obținute în procesul de elaborare a
politicilor și amplificării capacităților sectorului public de a colecta, analiza și disemina
informația cu privire la sănătate.
Soluționarea problemelor de sănătate ale
populației Republicii Moldova a fost, este
și rămâne o sarcină prioritară a cercetărilor
științifice. În primii ani după fondarea Institutului Moldovenesc de Cercetări Științifice
în Igienă și Epidemiologie (prima instituție
de sănătate publică din țară a fost creată în
anul 1947), eforturile cercetătorilor științifici
au fost orientate spre participarea activă la
lichidarea consecințelor sanitare și epidemiologice ale războiului. Odată cu ameliorarea
situației epidemiologice (reducerea incidenței de boli infecțioase și lichidarea unor infecții), apăreau noi probleme care necesitau
soluționare. În primii ani, tematica științifică
includea probleme de sistematizare, reconstrucție și amenajare a orașelor și satelor,
de estimare a stării sanitare, a alimentării cu
apă, habitatului uman etc. Ulterior, se acordă
o atenție tot mai mare studierii factorilor cu
impact negativ asupra sănătății populației.

După obținerea independenței Republicii Moldova, infrastructura domeniului de cercetare-dezvoltare a cunoscut o criză profundă,
cauzată de insuficiența și instabilitatea financiară, care au provocat deteriorarea bazei tehnico-materiale și exodul masiv al potențialului
uman. Începând cu a. 2004, după aprobarea
Codului cu privire la știință și inovare au fost create premise pentru consolidarea comunității
științifice în baza direcțiilor strategice de cercetare. În ultimii 10 ani au fost elaborate și se
implementează un șir de acte legislative și normative ce reglementează activitatea de cercetare-dezvoltare și inovare, dar, spre regret, finanțarea activităților de cercetare rămâne în
continuare insuficientă.
În scopul ameliorării, fortificării și promovării
sănătății populației țării, reducerii inechităților din sistemul de sănătate și atingerii standardelor adecvate de calitate a vieții prin sporirea capacității statului de implementare și
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monitorizare a politicilor în domeniul sănătății publice a fost elaborată Strategia națională de sănătate publică pentru anii 2014-2020,
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1032
din 20.12.2013. Această strategie a elucidat
problemele în cadrul cercetărilor științifice în
domeniu, a trasat sarcinile și acțiunile ce urmau să fie realizate până în a. 2020 pentru a
obține rezultate performante în sfera dezvoltării durabile a societății, îmbunătățirii calității vieții populației generale și a fiecărui locuitor în parte.
Sectorul științific al Agenției Naționale pentru
Sănătate Publică își are originea în Institutul
Moldovenesc de Cercetări Științifice în Igienă
și Epidemiologie. În anii ‘80 ai secolului trecut,
în scopul optimizării instituțiilor științifice de
profil medical din țară în urma reorganizării
prin comasarea a 4 institute de cercetări științifice (Institutul Oncologic, Institutul de Cercetări Științifice în Cardiologie, Institutul de
Cercetări Științifice în Ftiziopneumologie, Institutul Moldovenesc de Cercetări Științifice în
Igienă și Epidemiologie) a fost creat Institutul
de Cercetări Științifice în Medicina Preventivă
și Clinică (a. 1988). Ulterior, în scopul optimizării structurii și sporirii eficienței activității
Serviciului sanitaro-epidemiologic de stat,
realizării prevederilor Constituției și legilor
Republicii Moldova referitoare la asigurarea
sanitaro-epidemiologică a populației, ocrotirea sănătății, protecția consumatorului și a
mediului înconjurător, prin Hotărârea Guvernului nr. 529 din 28.06.1995 sectorul științific
Igienă și Epidemiologie al Institutului de Cercetări Științifice în Medicina Preventivă și Clinică a fost transferat în componența Serviciu-

lui sanitaro-epidemiologic de stat, în cadrul
Centrului Național Științifico-Practic de Igienă
și Epidemiologie. Prin Hotărârea Guvernului
Republicii Moldova nr. 517 din 25.05.1998,
denumirea acestuia a fost schimbată în Centrul Național Științifico-Practic de Medicină
Preventivă, apoi, în baza prevederilor Legii
nr. 10-XVI din 03.02.2009 Privind supravegherea de stat a sănătății publice cu modificările
ulterioare, – în Centrul Național de Sănătate
Publică (2010), iar în a. 2017, în baza Hotărârii
Guvernului nr.1090 din 18.12.2017, – în Agenția Națională pentru Sănătate Publică.

În conformitate cu prevederile Legii nr.10/2009
și Hotărârii Guvernului nr. 1090/2017, inițierea
și efectuarea cercetărilor științifice și științifico-practice în domeniul sănătății publice au
drept scop îmbogățirea bazei de cunoștințe
axate pe dovezi științifice pentru formularea politicii în domeniul sănătății publice. Obiectivele
cercetărilor științifice în cadrul ANSP constau în:
• identificarea, cuantificarea, evaluarea și
managementul riscurilor pentru sănătatea publică, pronosticul și elaborarea
măsurilor științific argumentate privind
diminuarea impactului negativ al factorilor de mediu și comportamentali asupra sănătății;
• elaborarea noilor metode de cercetare,
tehnologii inovaționale și soluții în domeniul sănătății publice;
• dezvoltarea și utilizarea eficientă a potențialului științific și tehnologic;
• extinderea relațiilor științifice de colaborare prin stabilirea parteneriatului cu
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centrele de cercetări științifice și instituțiile academice din țară și de peste hotare în vederea efectuării cercetărilor științifice la nivelul cerințelor contemporane;
• protecția și dezvoltarea resurselor informaționale ale țării;
• consolidarea interconexiunii dintre știință, educație și sănătate.
Sectorul științific al ANSP a fost reacreditat
în a. 2015 de către Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare (actuala ANACEC)
la profilul Igienă și Epidemiologie, acordându-i-se calificativul de organizație cu recunoaștere internațională (categoria A). În cadrul instituției activează 5 dr. hab. șt. med./
biol. și 21 dr. șt. med./biol. Anual, își fac studiile prin doctorat 8-10 persoane.

Tot aici activează Seminarul științific de
profil Igienă și Consiliul științific specializat.
Anual, sunt susținute 1-2 teze de doctorat la
specialitățile 331.01 Epidemiologie și 331.02
Igienă. Sectorul științific al ANSP realizează
cercetări științifice în cadrul programelor
de stat, instituționale, inclusiv cu implicarea
tinerilor cercetători, orientate spre soluționarea problemelor prioritare ale sănătății
publice, celor de optimizare a măsurilor de
supraveghere a sănătății publice, control și
răspuns la maladiile transmisibile, inclusiv la
cele emergente/reemergente și netransmisibile. Concomitent, cu suportul organismelor internaționale se efectuează studii ample
de evaluare a stării de sănătate a populației,
se organizează perfecționarea continuă a
specialiștilor din sistemul de sănătate în instituțiile de peste hotarele țării. Toate aceste
măsuri stau la baza argumentării necesității

elaborării și consolidării suportului legislativ și normativ-metodic din țară, inclusiv
adaptării acestuia la rigorile legislației UE. În
plus, ele contribuie la fortificarea principiului fundamental al sistemului de sănătate, și
anume: la profilaxia și prevenirea bolilor prin
controlul riscurilor pentru sănătate și transpunerea în viață a unor forme și metode de
activitate cost-eficiență care diminuează povara socială și economică a stărilor de boală,
invaliditate sau deces.
Rezultatele cercetărilor sunt prezentate sub
formă de monografii, articole publicate în reviste cu factor de impact, în reviste de specialitate din străinătate și în reviste naționale de
categoriile B și C. Anual, sunt publicate aproximativ 100-150 de lucrări. Cercetătorii științifici de la ANSP participă cu rapoarte și comunicări la diverse foruri științifice naționale
și internaționale, sunt membri ai comitetelor
de organizare a forurilor științifice naționale și internaționale, a conferințelor științifico-practice anuale. În fiecare an, la AGEPI se
depun 2-3 cereri de brevetare. La momentul
actual, instituția are cca 50 de brevete de invenții. Elaborările inovaționale se expun anual la 4-6 expoziții naționale și internaționale,
fiind apreciate cu multiple diplome, premii și
medalii de aur, de argint și de bronz.
Realizările cercetătorilor științifici au fost apreciate la diferite niveluri. Astfel, prin decizia Comisiei Guvernamentale, echipele de savanți
sub conducerea prof. univ. dr. hab. șt. med.
Constantin Spînu și Ion Bahnarel au obținut
Premiul Național în domeniul științei, edițiile
2012 și 2015. Participările savanților la diferite
concursuri au finalizat cu titlul Savantul anului, ediția 2008 (Constantin Spînu, prof. univ.,
dr. hab. șt. med.), cu Premiul Național pentru
tineret, ediția 2015 (tinerii savanți Octavian
Sajen, dr. șt. med., și Sergiu Bologa), ediția
2016 (tânăra savantă Elena Jardan), Premiul
municipal Chișinău pentru tineret, ediția
2015 (Igor Spînu, dr. șt. med., conf. cercet.,
Vladimir Guriev, dr. șt. med., conf. cercet., Octavian Sajen, dr. șt. med.), ediția 2016 (doctorandele Elena Jardan și Olga Cernelev), ediția
2018 (doctoranda Tatiana Manceva), Premiul
pentru Cea mai reușită activitate în domeniul

9
sănătății publice la Gala premiilor în sănătate,
edițiile 2013 și 2018 (echipele de cercetători
științifici în colaborare cu specialiștii din sectorul practic al instituției). Tânără savantă Tatiana Manceva a fost menționată cu Diploma
de gradul III la Concursul lucrărilor tinerilor

nologie (INCDMI) Cantacuzino din București
(România) etc.
Spre regret, activitatea de cercetare-dezvoltare și inovare este insuficient finanțată, ceea
ce generează:
• imposibilitatea acoperirii cheltuielilor
pentru remunerarea personalului de
profil și auxiliar implicat în realizarea
proiectelor de cercetări;
• lipsa alocațiilor pentru procurarea aparatelor, echipamentului, consumabilelor pentru cercetări pe parcursul ultimilor ani;
• instruirea cadrelor în instituțiile de profil
peste hotarele țării;

cercetători în cadrul Conferinței internaționale Здоровье и окружающая среда care s-a
desfășurat la Minsk, Belarus, cu Diplomă și
un premiu bănesc la Concursul pentru Premiul municipal Chișinău pentru tineret, ediția 2017, iar în a. 2021 a obținut Bursa de excelență a Guvernului (Hotărârea Guvernului
nr. 1 din 20.01.2021).
De-a lungul anilor, savanții ANSP au fost menționați cu diplome ale Guvernului Republicii
Moldova, Ministerului Educației și Cercetării,
Ministerului Sănătății, Academiei de Științe
Medicale din R. Moldova. Concomitent, pentru merite deosebite în domeniul științei savanții ANSP au primit distincții de stat: Ordinul Gloria Muncii (Constantin Spînu, dr. hab.
șt. med., prof. univ., Ion Bahnarel, dr. hab. șt.
med., prof. univ., Iurie Pînzaru, dr. șt. med.,
conf. univ.), medalia Meritul Civic (Ana Volneanschi, dr. șt. med., conf. cercet.).
În cadrul cercetărilor științifice, specialiștii ANSP conlucrează cu instituțiile științifico-practice de profil medical din țară. Au
căpătat noi dimensiuni relațiile științifice
internaționale de parteneriat ale ANSP cu
OMS, UNICEF, PNUD, USAID, Universitatea
de Medicină din Lion (Franța), Institutul Pasteur din Sankt-Petersburg (Federația Rusă),
Agenția de Protecție a Mediului din Bonn
(Germania), Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imu-

• migrația cadrelor, îndeosebi a celor tinere.
Sarcinile de perspectivă prevăd continuarea
activității de elaborare, monitorizare și implementare a politicilor și programelor naționale,
a cadrului legislativ, normativ și metodic în do-

meniul sănătății; coordonarea, monitorizarea
și evaluarea realizării programelor naționale
de sănătate, a studiilor populaționale privind
controlul factorilor de risc comportamentali,
ocupaționali în relație cu mediul de viață etc.;
abordarea complexă a problemelor prioritare
de sănătate publică de semnificație națională
și internațională în cadrul realizării proiectelor
de cercetare-dezvoltare și inovare; asigurarea
suportului științific în elaborarea actelor normative și realizarea programelor naționale de
profilaxie și combatere a maladiilor transmisibile și netransmisibile etc.
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POSTUL - O FORMĂ DE PURIFICARE

ȘI TRĂIRE SPIRITUALĂ DEOSEBITĂ

tru ficatul nostru și pentru întregul proces de
curățare din corp.
Pe lângă abținerea de la mai multe alimente
(carne, ouă, brânză, lapte, pește), credincioșii
adoptă și o atitudine spirituală respectivă.

Postul Paștelui sau Postul Mare (Păresimile)
este cel mai lung și mai aspru post dintre cele
patru posturi ale Bisericii Ortodoxe, deoarece
pe toată perioada lui creștinii se abțin de la
carne și lactate. Există numai două zile în care
pot consuma pește – la prăznuirea Bunei Vestiri și la Florii (Intrarea Domnului în Ierusalim).
Conform tradițiilor bisericești, Postul Paștelui
se împarte în două perioade: Postul Păresimilor – post ce ține până în Duminica Floriilor și Postul Paștelui – ultima săptămână din
post, cea mai strictă, denumită și Săptămâna
Patimilor.
Postul presupune renunțarea la produse de
proveniență animală, care vin cu cel mai mare
aport de toxine în corp. Mă refer la produsele
provenite din surse convenționale. Cuplând
această eliberare de toxine cu o alimentație
curată, cu multe legume de sezon și cu proteine de origine vegetală, obținem o rețetă dătătoare de sănătate, care e o gură de aer pen-

Detoxifierea organismului în post
Pentru fiecare dintre noi perioada postului
poate fi o experiență atât de viață spirituală,
cât și de purificare a organismului. Odată cu
renunțarea la anumite alimente, facem o curățenie a organismului, iar rezultatele nu vor
întârzia să apară. Astfel, vom elimina toxinele,
pielea va căpăta un aspect sănătos, iar starea
generală a organismului se va îmbunătăți radical.
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Ceea ce mănânci și când mănânci influențează calitatea somnului și a digestiei tale.
În timpul postului, majoritatea alimentelor
consumate sunt mai ușoare și conțin nutrimente care ajută la restabilirea echilibrului
corporal. În plus, ne vom simți pe parcursul
zilei mai vioi și mai motivați.
Ce alimente este bine să consumi atunci
când urmezi o cură de detoxifiere în
post?
Specialiștii în nutriție recomandă un regim
echilibrat și, nu în ultimul rând, o hidratare
optimă, cel puțin 1,5-2 litri de apă pe zi.
Iată și o listă cu alimente sănătoase pe care
este bine să le consumați pentru a vă curăța organismul în timpul postului:
Legumele sunt surse importante de vitamine, fibre, minerale, proteine și oferă senzația
de sațietate pe termen lung. Printre cele mai
recomandate legume sunt mazărea, fasolea
boabe, lintea, năutul, sparanghelul, broccoli,
ștevia, spanacul, urzicile, varza, precum și alte
legume verzi, în funcție de preferințe.
Cerealele sunt surse excelente de carbohidrați și fibre care ajută la scăderea colesterolului, la prevenirea cheagurilor de sânge care
pot provoca infarct sau accident vascular cerebral. Cele mai bune cereale sunt germenii
de grâu, musli, meiul, cânepa, semințele de
in, susanul.
Produse din soia. Majoritatea grăsimilor
din soia sunt nesaturate, grăsimi sănătoase,

care ajută la reglarea nivelului de colesterol
și, implicit, la protejarea inimii.
Printre cele mai indicate produse se numără
laptele din soia, iaurtul din soia, brânza tofu.
Iată câteva idei de mese pe care le puteți
folosi în timpul postului pentru curățarea
organismului:
La micul dejun: lapte de soia și cereale, iaurturi din soia cu semințe de in, pâine integrală
cu brânză tofu.
La prânz: tocăniță din legume, mâncare de
fasole sau de mazăre, mâncare cu orez și legume, legume fierte sau la grătar, supă cremă
de linte/mazăre.
La cină: salată de legume, humus, quinoa,
brânză de soia cu pâine integrală, cartofi
fierți, supă cremă de roșii, legume la grătar.
Gustări recomandate în perioada de curățare a organismului: nuci, migdale crude,
curmale, fructe uscate, ciocolată neagră, ardei gras, mere, avocado cu pâine integrală,
sticksuri din morcovi la cuptor.
Cele mai consistente preparate pe care le
poți încerca în post:
Humus din năut – conține proteine vegetale
și minerale precum fosforul, magneziul, potasiul. Este sățios și poate fi servit cu legume, pe
pâine integrală.
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ciuperci etc. Toate sunt ideale pentru masa
de prânz sau cină datorită vitaminelor și nutrimentelor din compoziție.
Nu se recomandă să consumi în Postul Paștelui: lactate, ouă, orice fel de carne (excepție
fac zilele în care este dezlegare la pește), alcool, țigări.

Avocado – are un conținut ridicat de antioxidanți și uleiuri esențiale. Poate fi consumat sub formă de pastă guacamole cu ardei, roșii și ceapă, pe pâine integrală.

Pentru cine nu este recomandat postul/detoxifierea organismului? Pentru persoanele
în vârstă, femeile însărcinate și cele care alăptează, dar și pentru copii. Aceștia au nevoie
de un consum ridicat de calorii, iar perioada
postului le poate crea eventuale dezechilibre
hormonale ori metabolice.

Supe cremă – există o gamă variată de opțiuni: supă cremă de roșii, de mazăre, de linte,
de legume asortate, de fasole, de ceapă, de

Este indicat ca înainte de orice cură să aveți
părerea avizată a medicului specialist, formulată în urma unor analize amănunțite.

S FAT U R I S Ă N ĂTO A S E
ULEIURI MAI BUNE DECÂT ULEIUL DE MĂSLINE
Actualmente, pentru prăjit și salate există uleiuri
vegetale care nu numai că nu cedează uleiului
de măsline, promovat pe larg, ci, de multe ori, îl
depășesc, facilitând curățarea vaselor de sânge,
afirmă doctorul în științe medicale Anna Korenevici, medic cardiolog din Moscova.
Esența dietei pentru inimă și vasele sangvine constă în faptul că ea conține o cantitate esențială de acizi
grași Omega-3. Există produse tradiționale care au în componență o sumedenie de Omega-3. În
primul rând, uleiul
de cânepă. Este destul de gustos și este accesibil din punct de
vedere al costului, comparativ cu uleiul de
măsline.
Un alt produs, uleiul de in, conține de 15 ori
mai mulți acizi grași Omega-3 decât uleiul de

măsline, însă multora nu le place gustul lui, de
aceea e mai bine să fie utilizat pentru copturi,
recomandă Anna Korenevici. Potrivit specialistului, ca vasele de sânge să rămână curate
mulți ani la rând trebuie neapărat revăzută
calitatea alimentației. În caz contrar, procesul
poate lua o turnură mai puțin plăcută: vasele
impurificate și afectate vor putea fi curățate
doar prin intermediul intervențiilor chirurgicale și administrarea multor pastile nici pe
departe folositoare pentru întreg organismul
pacientului.
Anterior, specialiștii cardiologi atenționau că
deficitul de Omega-3 poate fi comparat cu
fumatul, care le fură dependenților de țigară
4 ani de viață. Deficitul de Omega-3 – atenție! – scurtează viața cu 5 ani.
Nivelul scăzut de Omega-3 are tangență cu
afecțiunile sistemului cardiovascular, boala
Alzheimer, afecțiunile ochiului și altele.
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CALITATEA APEI POTABILE

ÎN CAHUL, CANTEMIR ȘI TARACLIA

Apa potabilă este un factor indispensabil pentru sănătatea populației, iar accesul la apă de
calitate și în cantități suficiente asigură o mai
bună protecție a sănătății publice. Domeniul
ce tine de protecția resurselor de apă și asigurarea calității lor este în strânsă corelație cu
cel al sănătății și reducerii maladiilor asociate
cu apa. Direcția Centrul de Sănătate Publică
(DCSP) Cahul asigură monitorizarea de audit
a calității apei potabile la orice etapă de producere a ei (extragere, tratare, înmagazinare,
distribuire) și a calității surselor de apă destinate îmbutelierii, precum și a calității apelor
potabile îmbuteliate înainte de plasarea lor
pe piață, urmărind să verifice astfel conformitatea apei care urmează a fi distribuită consumatorului cu cerințele de calitate și să prevină
riscurile pentru sănătatea publică.
Agenția Națională pentru Sănătate Publică a
creat în anii 2020-2021 baza de date numită
Registrul privind evidența electronică a surselor
cu apă potabilă (fântâni arteziene și fântâni

publice). Conform acestui registru, în r-l Cahul
funcționează 123 de surse centralizate subterane de alimentare cu apă, dintre care 95 sunt
pentru utilizare publică, în r-l Cantemir funcționează 59, dintre care 34 sunt pentru utilizare publică, iar în r-l Taraclia – 53, dintre care
38 sunt pentru utilizare publică. Aceste surse
de utilizare publică asigură funcționarea a 40
de apeducte comunale rurale în r-l Cahul, 29
– în r-l Cantemir, 12 apeducte comunale rurale și 2 apeducte comunale urbane – în r-l Taraclia. Apeductele urbane din municipiul Cahul
și orașul Cantemir sunt asigurate din surse
de suprafață de alimentare cu apă (râul Prut).
Paralel cu sursele și sistemele centralizate de
asigurare cu apă, sunt monitorizate și sursele
descentralizate (fântânile publice de mină și
sistemele de captare a apei) – 399 în r-l Cahul,
319 – în r-l Cantemir și 176 – în r-l Taraclia.
Monitorizarea calității apei potabile se face în
scopul verificării eficacității măsurilor de control menite să prevină apariția riscurilor pentru sănătatea umană pe tot parcursul lanțului
de aprovizionare cu apă. Rezultatele supravegherii calității apei potabile din sondele arteziene de utilizare publică denotă niveluri sporite de neconformitate la parametrii chimici.
Astfel, rezultatele testelor de laborator, efectuate de către Direcția CSP Cahul din cadrul
ANSP, relevă că ponderea probelor depășește
în medie cu 65% (a. 2021) standardele sanitare și cele chimice (din cele studiate) sumative
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pe toate trei raioane. Probele analizate au fost
neconforme după conținutul sporit de fluor,
amoniu, bor, sulfați, fier etc. Ponderea neconformității probelor de apă prelevate din sondele arteziene la parametrii microbiologici
constituie 26,1%. Potrivit datelor obținute, 51
la sută din ele conțin apă ce nu corespunde
normelor sanitare. Lasă de dorit și calitatea
apei provenite din sursele subterane care
conțin o cantitate sporită de fluor, sulfați, sulfură de hidrogen și alte elemente chimice, cel
mai afectat fiind r-l Taraclia.
Comparativ cu anii precedenți, se atestă o
creștere la parametrii microbiologici de la
34,7% în anul 2018 la 46,34% în anul 2021.
Astfel, apa devine tot mai contaminată cu diferite microorganisme, toxine sau metaboliții
acestora. Sursele descentralizate, majoritatea din mediul rural, sunt cele mai afectate
din punct de vedere al calității apei potabile.
Ponderea probelor neconforme din sursele
de apă descentralizate constituie în ultimii
ani circa 62% din totalul probelor prelevate și
testate. Conform datelor statistice, apele din
sursele centralizate sunt mai sigure după calitate, rata probelor cu abateri de la normele
sanitare fiind de aproximativ 45% din totalul
de probe investigate în anul 2021, menținându-se aceeași rată ca în anii precedenți.
Dacă accesibilitatea la serviciul de aprovizionare cu apă este în continuă creștere, calitatea apei potabile are constant un nivel scăzut.
Situația creată este cauzată în mare parte de
lipsa sistemelor de canalizare, instalațiilor de
purificare și dezinfecție a apei în teritoriile
administrative, de lipsa personalului calificat,
de nivelul scăzut de pregătire a cadrelor și de
tergiversarea implementării acțiunilor-cheie

de monitoring operațional, care trebuie să fie
asigurat de autoritățile publice locale (APL)
sau agenții economici gestionari ai sistemelor de apeduct, conform legislației în vigoare.
Cât privește sursele descentralizate, situația
dată e caracteristică pentru apele din pânza
freatică și e determinată, în primul rând, de
lipsa sistemelor centralizate de canalizare, insalubritatea localităților, amplasarea latrinelor, WC-urilor și gunoiștilor în imediata apropiere a fântânilor.

În anii 2020-2021, în teritoriile administrative supravegheate au fost efectuate peste
25 de actinii de modernizare a sistemelor de
alimentare cu apă potabilă a localităților, au
fost luate măsuri de renovare și reconstrucție a turnurilor de apă și sondelor arteziene,
instalațiilor și sistemelor de canalizare.
Specialiștii din domeniul sănătății publice
au organizat mai multe ateliere de lucru și
consfătuiri, au expediat note informative
autorităților publice locale, precum și operatorilor de apă privind realizarea Programului
național pentru implementarea Protocolului
privind apa și sănătatea. De asemenea, a fost
organizată școlarizarea persoanelor responsabile de rețelele de apeduct privind supravegherea calității apei.
Menționăm că în perioada nominalizată cazuri de izbucniri epidemice condiționate de
factorul hidric nu s-au înregistrat.
Având în vedere situația precară la capitolul
calitatea apei potabile din sonde și fântânile
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publice de mină, pentru ameliorarea situației în domeniul utilizării și protecției apelor,
în opinia mea, este necesară luarea următoarelor măsuri: diminuarea impactului antropic
pentru a spori capacitatea de autoepurare a
apelor; evidențierea și evaluarea factorilor ce
duc la modificarea componenței apelor naturale; evaluarea și implementarea procedeelor
de stopare a degradării calității apelor freatice;
reconstrucția sistemelor existente și construcția noilor rețele de colectare și epurare a apelor
uzate; intensificarea comunicării dintre instituțiile responsabile de supraveghere/monitorizare și autoritățile publice locale sau agenții economici gestionari ai sistemelor de apeduct; asigurarea informării populației prin publicarea
rezultatelor monitorizării calității apei potabile
pentru fiecare localitate, efectuate în baza planurilor aprobate de entitățile prestatoare de
servicii, APL-uri și direcțiile centrelor de sănătate publică, precum și publicarea pe paginile ofi-

ciale ale consiliilor locale și raionale a măsurilor
luate de aceste entități.
Sporirea responsabilității și schimbarea atitudinii față de resursele de apă va contribui la
îmbunătățirea asigurării cu apă de calitate și
la reducerea maladiilor asociate consumului
acesteia.

S FAT U R I S Ă N ĂTO A S E
CARE ESTE CEA MAI SĂNĂTOASĂ CAȘĂ PENTRU DEJUN?
Concluziile specialiștilor nutriționiști denotă
că cea mai valoroasă pentru dejun este cașa.
Tradițional, majoritatea oamenilor preferă
cașa din ovăz, însă o alternativă valoroasă
acesteia pot fi orezul, meiul ori cușcușul.

tem că organismul asimilează ușor proteinele
din orez. În general, se recomandă să preparați cașa nu din orez alb (curățat de coajă), ci
din orez brun sau sălbatic, valoarea nutritivă
și biologică a căruia este esențial mai mare.

Cașa de ovăz conține puține calorii, are o
cantitate esențială de proteine, satisface necesitățile organismului în glucide, vitamine
și minerale valoroase, este bogată în fibre
care curăță organismul prin eliminarea substanțelor dăunătoare, însă toate acestea se
întâmplă numai în cazul folosirii crupei integrale.

Bogată, chiar lideră după conținutul de magneziu este cașa de mei, bună pentru facilitarea funcționării sistemului nervos și muscular.
Trebuie să se știe însă că meiul are un conținut bogat de acizi grași nesaturați, care nu-i
permit cașei să fie păstrată timp îndelungat
(ea se alterează ușor – râncezește).

Pentru diversificarea bucatelor pregătite la
dejun, o bună alternativă este orezul brun sau
sălbatic (necurățat de membrană sau neșlefuit). Valoarea acestei cașe constă în conținutul bogat de kaliu, care facilitează eliminarea
lichidelor acumulate în exces în organism, indicat fiind mai ales persoanelor predispuse la
edeme și celor ce suferă de boli cardiovasculare. De asemenea, este important să cunoaș-

În calitate de alternativă pentru dejun, și nu
numai, specialiștii în nutriție recomandă cușcușul, care se prepară din crupe de grâu de
soiuri stabile, mei, orez, orz sau hrișcă, fără să
fie curățat de coajă, în formă de bobițe. Valoarea și proprietățile nutritive ale cușcușului
vor fi aceleași ca și ale grâului, orezului, meiului etc. din care a fost preparat. De obicei, din
cușcuș se prepară diverse bucate cu legume
proaspete, carne, năut etc.
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MICROPLANTELE:

MODALITĂȚI DE CULTIVARE ȘI UTILIZARE
tele tinere pe care le putem găsi în magazine cu denumirea de baby (ex. baby spanac).
Germeni, microplante și verdeață baby:
care este diferența? Plasată în condiții favorabile pentru creșterea și dezvoltarea unei noi
plante, sămânța parcurge mai multe etape:
La început de primăvară, când astenia sezonieră este foarte probabilă, iar pe rafturile
magazinelor și la tarabe legumele sunt pe
cât de inaccesibile, pe atât de sărăcăcioase în
vitamine, există necesitatea unei alternative
care ar asigura organismul cu nutrimentele
solicitate. Una dintre acestea poate fi cultivarea microplantelor, lucru posibil și în condiții
casnice, inclusiv pe pervazurile din odaie sau
la balcon. Aflați în continuare ce reprezintă
aceste alimente, ce beneficii vă oferă, dar și
cum le puteți crește și integra în dieta dvs. zilnică.
Ce reprezintă microplantele? Microplantele
sunt plante fragede cu o înălțime maximă de
2,5-7,5 cm, aromate, cu un conținut sporit de
nutrimente și cu o varietate de culori și texturi.
Important: microplantele, în ciclul lor de
creștere, se situează între germeni și plan-

2-4 zile: apar germenii, trăsătura distinctivă a cărora este prezența unei tulpini subțiri, fără frunze;
7-10 zile: adoptarea statutului de microplantă
odată cu apariția primelor frunzulițe;
2-3 săptămâni: planta
este considerată baby,
deoarece are frunzele insuficient de dezvoltate
pentru a fi considerată
matură;
1-2 luni: oferirea titlului
de plantă matură, cu
frunzele maximal dezvoltate.
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Astfel, diferența dintre germeni, microplante,
verdeața baby și cea matură o formează doar
timpul de cultivare a plantei. Cu toate acestea, din punct de vedere nutritiv, microplantele au un șir de beneficii care sunt dictate, în
mod special, de timpul scurt de cultivare.
Ce tipuri de microplante există? Microplantele pot fi cultivate din semințe de verdețuri
aromate, dar și de leguminoase sau cereale.
Printre cele mai populare microplante se numără: conopida, broccoli, varza, ridichea, rucola, ridichea Daikon, coriandrul, floarea-soarelui, țelina, fenicul, usturoiul, prazul, amarantul,
quinoa, mărarul, morcovul, pepenele galben,
castravetele, dovleacul, orezul, secara, porumbul, năutul, lintea, grâul. Gustul acestora poate varia de la neutru la picant, ușor acru sau
amar, în funcție de specia plantei.
Care sunt beneficiile consumului de microplante? Microplantele sunt bogate în
nutrimente precum potasiul, fierul, zincul,
magneziul, cuprul, vitaminele A, C și acidul folic. Conform unor studii, concentrația
acestora în microplante poate fi de 9 ori mai
mare decât în plantele adulte. În plus, plantele fragede conțin o varietate mai mare de
antioxidanți, cei mai puternici dintre ei fiind
polifenolii.
Un studiu efectuat în anul 2012 a demonstrat
că cele mai bogate în nutrimente sunt microplantele de varză roșie, ridiche verde Daikon,
coriandru și amarant. Consumul regulat al
acestor plante poate avea următoarele beneficii:
-

-

Reducerea riscului bolilor de inimă:
efectul se datorează polifenolilor, dar
și fibrelor care au capacitatea de a reduce colesterolul LDL, cunoscut drept
colesterol rău.
Îmbunătățirea pătrunderii zahărului
din sânge în celule: un efect extrem
de important, în special pentru cei
care suferă de sindromul rezistenței
la insulină și diabet zaharat de tip II, în
cazul cărora nivelul de zahăr din sânge
este înalt, dar nu reușește să pătrun-

dă eficient în celule și să le hrănească.
Potrivit unor studii, microplantele de
schinduf pot mări absorbția glucozei
în celule cu 25-44%.
-

Diminuarea riscului apariției bolii
Alzheimer și a unor tipuri de cancer:
beneficii dictate, de asemenea, de nivelul sporit al antioxidanților din compoziția microplantelor.

Cum puteți cultiva microplantele în condiții
casnice? Microplantele pot fi crescute cu ușurință atât în casă, cât și în afara ei anul împrejur, deoarece nu necesită mult timp, echipament și efort. Pentru aceasta veți avea nevoie
de semințe calitative, un mediu de creștere
care include un container plin cu sol fertil sau
un covoraș pentru creștere de unică folosință,
lumină bună pentru minim 12-16 ore pe zi.
Iată etapele pe care urmează să le parcurgeți:
 Umpleți containerul cu sol fertil, dar
nu-l tasați prea tare. Umeziți-l cu apă.
 Presărați semințele pe sol cât mai uniform posibil. Turnați puțină apă peste
ele și acoperiți containerul cu un capac de plastic.
 Verificați tava zilnic și pulverizați apă
peste semințe pentru a le menține
umede.
 La câteva zile după ce semințele au
germinat, îndepărtați capacul pentru a expune plantele razelor solare.
Udați-le zilnic. După 7-10 zile acestea
vor fi gata pentru recoltare.
Important! După ce le-ați recoltat prin
tăierea tulpinilor cu foarfeca, plantele nu
vor crește la loc, va fi nevoie să plantați
alte semințe.
Cum puteți include microplantele în dieta
zilnică? Printre cele mai răspândite metode
de includere a microplantelor în dietă se numără salatele, sandwich-urile, pizza, supele,
omletele, rizoto sau oricare alte bucate calde.
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ANALIZA STATUTULUI ALIMENTAR

AL ELEVILOR DIN MUN. CHIȘINĂU

publica Moldova. Principalele modificări au
constat în optimizarea vitaminizării bucatelor
prin stabilirea normei fiziologice cantitative
zilnice de vitamina C pentru un elev în funcție
de grupa de vârstă. Concomitent, toate produsele au fost separate în grupe după componența lor chimică și mediul necesar pentru
digestia și asimilarea lor.
Alimentația echilibrată și activitatea fizică
sunt principalii factori care influențează starea de sănătate și dezvoltarea copiilor. Copilul necesită zilnic în anumite cantități proteine, lipide, glucide, vitamine, săruri minerale
și apă. Atât deficitul, cât și surplusul acestor
elemente influențează negativ starea de sănătate a copiilor și contribuie la apariția bolilor netransmisibile.
Marcați de criza pandemică, ultimii doi ani au
fost dificili și neobișnuiți pentru întreaga societate. Aceste condiții au impus noi rigori privind activitatea instituțiilor de învățământ general și organizarea procesului de alimentație
a elevilor în cadrul lor. Totodată, la 28.02.2021
au intrat în vigoare prevederile Ordinului MS
nr. 910 din 02.10.2020 cu privire la modificarea Ordinului nr. 638 din 12.08.2016 Cu privire la implementarea Recomandărilor pentru
un regim alimentar sănătos și activitate fizică
adecvată în instituțiile de învățământ din Re-

Procesul de alimentație a elevilor în școli se
organizează în baza meniului-model întocmit de specialiști (tehnologi) în alimentație
publică pentru două perioade ale anului (vară-toamnă, iarnă-primăvară), coordonat cu
subdiviziunile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Meniul-model
se întocmește reieșind din normele fiziologice zilnice pentru un copil, stabilite conform
ordinelor în vigoare.
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În școlile din mun. Chișinău alimentația elevilor este organizată prin intermediul a patru
combinate școlare municipale și agenți economici. Astfel, în patru sectoare și în suburbii
activează următoarele întreprinderi municipale de alimentație publică: în sectorul Ciocana – ÎMAP Adolescența; în sectorul Botanica
– ÎMAP Bucuria-El; în sectorul Buiucani – ÎMAP
Liceist; în sectorul Râşcani – ÎMAP Râşcani-SC,
precum și agenții economici SRL Pontem.X în
sectorul Centru, SRL Savuros Prim – la Liceele
Ginta Latină, Mihail Berezovschi, Gaudeamus,
Alexei Mateevici, SRL MuzCafe Plus – la Liceul
Socrate.
În contextul situației pandemice create, procesul de alimentație gratuită a elevilor din
instituțiile de învățământ primar și secundar,
ciclurile I și II, a fost realizat după un model hibrid raportat la modul de instruire: în timpul
lecțiilor desfășurate cu prezență fizică elevilor
le-au fost oferite mese calde, iar în perioada
în care studiau online părinților le-au fost distribuite pachete cu alimente (au beneficiat de
ele aproximativ 38 de mii de elevi).

tru Siguranța Alimentelor Chișinău, consilieri
municipali și reprezentanți ai societății civile.

Rezultatele obținute arată că procentul
respectării normelor fiziologice diferă de
la o instituție la alta. Astfel, în anul 2021
raportul dintre norma fiziologică și cantitatea reală a produselor oferite copiilor a
variat după cum urmează: cu leguminoase – 74,01/261,84%; cu crupe – 114/224%;
cu legume – 51,16/115,59%; cu fructe –
134,12/216,20%, cu unt – 91,1/177,4%;
cu lapte – 66,39/125,23%; cu carne –
128,94/136,27%; cu ouă – 93,17/112,64%; cu
pâine –97,25/142,2%. Zahărul în toate instituțiile a fost consumat în cantități excesive
față de norma stabilită și variază între 141%
și 193%. În schimb, în cantități minime a fost
consumat peștele – între 34,3% și 80,02%.
Nu în toate instituțiile se respectă prevederile
meniului-model coordonat din punct de vedere calitativ, cantitativ și al sortimentului de
bucate.

În această perioadă, Direcția CSP Chișinău a
ANSP a evaluat alimentația elevilor în instituțiile de învățământ preuniversitar din mun. Chișinău în cadrul Grupului de lucru creat de Primăria mun. Chișinău în baza Dispoziției viceprimarului nr. 29-d din 03.02.2021 și constituit
din reprezentanți ai subdiviziunilor municipale, ÎM Piața Centrală, Direcției municipale pen-

Aspectul cantitativ al asigurării elevilor cu produse alimentare a influențat atât conținutul
de trofine, cât și valoarea energetică a rației.
Astfel, examinarea prin investigații de laborator a dejunurilor prelevate a stabilit că media
consumului de proteine constituie 118,57%,
de lipide – 94,68%, de glucide – 122,8%,
iar valoarea energetică a rației alcătuiește
114,23% din normativul fiziologic. Contribuția medie a proteinelor, lipidelor și glucidelor
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la valoarea calorică este de 13,60%, 25,08% și
61,30%, norma fiind de 15%, 30% și 55-60%.
Raportul mediu dintre proteine, lipide și glucide constituie: 1:0,82:4,51, norma fiind de
1:1:3,5-4.
Analiza prânzurilor a arătat o insuficiență de
lipide de 48,58%, de proteine – de 12,97%,
valoarea calorică a rației constituind 84,21%
din normativul fiziologic.
Valoarea energetică este formată preponderent pe contul glucidelor simple și rafinate
(magiun, paste făinoase și pâine de grâu de
calitate superioară, zahăr cristalin), ceea ce
prezintă un factor de risc pentru sănătatea și
dezvoltarea armonioasă a copiilor.
Consiliul Municipal Chișinău, în anul 2021, în
scopul îmbunătățirii calității alimentației copiilor, racordării normelor financiare la cele
naturale, a majorat alocațiile bugetare pentru
acoperirea costului hranei elevilor cu 5 lei/zi,
acesta constituind în prezent 28 de lei, inclusiv
17,20 de lei din sursele bugetului local. Beneficiari ai acestor servicii sunt 20% din elevii care
provin din familii defavorizate și frecventează
grupele cu regim prelungit, elevii din clasele
I-IX care au suportat TBC. Concomitent, toți
elevii din clasele I-IV beneficiază de dejunuri
calde în valoare de 13,65 de lei/zi, dintre care
10,80 de lei sunt alocați din sursele transferurilor de la bugetul de stat și 2,85 de lei – din
bugetul municipal. Costul prânzurilor este de
14,35 de lei, cu 5 lei mai mult față de anul 2020,
asigurat integral din bugetul municipal.
În perioada imediat următoare aprobării
noilor modificări la Ordinul MS nr. 638 din

12.08.2016, specialiștii Direcției Centrul de Sănătate
Publică Chișinău au organizat 26 de ședințe online cu
APL, administrația Direcției
Generale Educație, Tineret
și Sport a Consiliului Municipal Chișinău, direcțiilor
educație, tineret și sport
din sectoare, combinatelor de alimentație școlară.
Întrunirile au abordat subiecte referitoare la
implementarea Recomandărilor pentru un
regim alimentar sănătos și activitatea fizică
adecvată în instituțiile de educație din municipiul Chișinău. Începând cu luna septembrie
2021, reprezentanții Primăriei Chișinău au implementat, în colaborare cu Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională (JICA), un
proiect-pilot de consiliere și ghidare pe segmentul alimentației publice în instituțiile de
învățământ general din municipiul Chișinău,
specialiștii antrenați în acest domeniu beneficiind de instruire și schimb de experiență privind dezvoltarea segmentului de alimentație
publică în școli.
Pentru a asigura elevii cu hrană sănătoasă,
nutritivă și calitativă, organizarea și funcționarea optimă a sistemului alimentar în școlile
din mun. Chișinău rămân în continuare o preocupare-cheie pentru toți factorii angajați în
acest proces.
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NUMĂRUL ZILNIC DE PAȘI

PENTRU O SĂNĂTATE BUNĂ

fost luate în calcul particularitățile antropometrice ale japonezilor, care nu corespund cu
cele ale rasei europene.

O perioadă de timp se vehicula ideea că pentru a-și menține o stare bună de sănătate fiecare persoană are de făcut zilnic 10 mii de
pași. Trebuie să recunoaștem însă că această
idee nu are la bază argumente științifice. Mai
degrabă a fost lansată cu scopul de a pune
pe roate un marketing nou (și reușit!) pentru că sloganul 10 mii de pași zilnic a fost pe
larg utilizat în campania de publicitate a Măsurătorului de pași. Acesta a fost inventat și
fabricat în Japonia, iar lansarea lui a coincis
cu Jocurile Olimpice de la Tokyo din 1964.
Astfel, inovația a căpătat o popularitate nemaivăzută în Asia, reușind ca ideea celor 10
mii de pași să se întipărească temeinic atât în
mintea utilizatorilor Măsurătorului de pași,
cât și a publicului larg.
Comunitatea medicală contemporană este
sceptică în ce privește teoria celor 10 mii de
pași, iar savanții francezi au menționat delicat că la stabilirea acestui număr, probabil, au

Savanții Școlii Medicale din Harvard au studiat care este influența numărului de pași făcuți
zilnic asupra calității vieții pe un grup de femei trecute de 70 de ani. Concluzia a fost unică: cu cât mai mulți pași faci, cu atât este mai
bine pentru sănătatea ta. Totodată, savanții
au descoperit un lucru interesant: după 7500
de pași, utilitatea lor încetează să mai crească
și orice adaos nu mai influențează nici asupra
calității, nici asupra longevității vieții.
La întrebarea: Câți pași trebuie să facem zilnic?
savanții răspund că cea mai rezonabilă este
aplicarea unei metode flexibile. Astfel, este
puțin probabil ca o persoană care duce un stil
de viață sedentar să poată parcurge cu ușurință 10 mii de pași. O povară atât de grea ar
putea speria majoritatea oamenilor și ei ar refuza pentru totdeauna să aplice mersul zilnic
ca mijloc de menținere a sănătății.
La astfel de concluzii au ajuns și cercetătorii
Universităților Birmingham și Brunel din Marea Britanie în urma unor studii efectuate cu
implicarea adolescenților. Ele au arătat că
adolescenții care la început au agreat ideea
efectuării a 10 mii de pași zilnic foarte curând
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au pierdut motivarea pentru mersul pe jos
anume din cauza sarcinii prea complicate.
Potrivit cercetătorilor, oamenii cu un stil de
viață sedentar ar accepta mai ușor practicarea mersului pe jos dacă li s-ar cere un efort
mai ușor, să zicem, 5 mii de pași pentru început în loc de 10 mii. În plus, aceste plimbări în
aer liber ar avea o influență benefică asupra
sistemului cardiovascular.

vanții consideră că persoanelor cu vârsta de
la 18 la 64 de ani le sunt necesare minimum
20 de minute de mers zilnic, fără întrerupere,
și 75-150 de minute de efort intensiv săptămânal (suplimentar la activitatea zilnică).
Organizația Mondială a Sănătății este de
acord cu savanții care optează pentru cifra de
5-6 mii de pași zilnic și o califică drept optimă
pentru orășenii contemporani, dar, în același
timp, indică la pericolul legat de numărarea
permanentă a acestor pași.
Psihologul Jordan Etkin de la Universitatea
Duke din Carolina de Nord menționează că
oamenii care calculează numărul pașilor făcuți primesc mai puțină plăcere de la mersul
pe jos și, cu timpul, își pierd motivarea. Pentru a evita un astfel de scenariu, este bine să
trasați din timp un itinerar (rută) de lungimea
optimă și să efectuați plimbările într-un ritm
comod, fără a număra pașii.
Pentru ca mersul să fie benefic sănătății,
aplicați următoarele reguli:

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) consideră că activitatea fizică regulată, moderată
îmbunătățește funcționarea inimii și a plămânilor, permite optimizarea masei corporale,
poate diminua cu 30-40% probabilitatea dezvoltării dilatării varicoase a venelor, a diabetului și a cancerului.
În același timp, după părerea savanților OMS,
nu trebuie admisă micșorarea numărului de
pași până la 3-4 mii. Aceste cifre denotă o activitate fizică insuficientă și sunt considerate
un indicator al stilului de viață sedentar. Excepție fac oamenii de vârstă înaintată și pacienții cu afecțiuni serioase.
În timpul plimbărilor se activează un număr
maxim de mușchi, iar probabilitatea traumatizării articulațiilor și ligamentelor este cu
mult mai mică decât în timpul alergatului.
Din aceste considerente, OMS atribuie mersul
la genurile de efort mai puțin periculoase. Sa-

♦ Străduiți-vă să nu vă încovoiați și să nu
faceți pași prea mari. Astfel veți evita
eforturile peste măsură ale articulațiilor.
Tempoul mersului trebuie să fie destul
de intensiv, dar nu istovitor. Ar fi bine să
păstrați ritmul respirației, iar în timpul
plimbării să vorbiți liniștit. Cei ce practică alergatul trebuie să știe că fuga poate fi alternată cu mersul din considerentul că 30 minute de fugă echivalează cu
o oră de plimbare intensă în aer liber.
♦ Verificați oboseala și, în măsura posibilităților, nivelul pulsului. În mod normal,
în timpul plimbării pulsul se mărește cu
30-40 de bătăi pe minut în comparație
cu starea de repaus. În timpul mersului
trebuie să mențineți un ritm regulat. Nu
se recomandă să vă opriți, să faceți întreruperi îndelungate din cauza cărora
pulsul poate deveni aritmic, iar mușchii
se pot relaxa.
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♦ Inserați o rută (un itinerar) care să treacă
pe lângă parcuri pitorești. În acest caz,
plimbarea vă va aduce maximum de
plăcere și folos. Încălțămintea trebuie să
asigure mișcarea liberă, să aibă o bună
amortizare, pentru a evita loviturile picioarelor de sol.
♦ Luați în calcul bioritmurile. De exemplu,
dimineața sunt destule 20 de minute de mers activ, iar ziua, după prânz,
primele 20-30 de minute vor merge
pentru cheltuirea caloriilor consumate în timpul mesei. Abia după aceasta
organismul va începe să ardă grăsimile
acumulate în plus. Rețineți că antrenamentul cardiac calitativ este determinat nu numai de durată, dar și de
intensitatea ocupațiilor. Prin urmare,
efortul trebuie majorat treptat. Dacă în
timpul mersului intens apar dispneea
sau vertijurile, întrerupeți ocupația și
apelați la medic.
Unele reguli de desfășurare a activităților
fizice la domiciliu
În perioada de autoizolare, impusă de pandemia COVID-19, mulți se întreabă: cum am
putea să menținem un nivel optim de activitate? Mișcările obișnuite prin casă nu asigură
efortul necesar, deoarece în timpul lor activitatea articulațiilor și a mușchilor este optimizată. Pentru a obține rezultatul scontat se
cere un lucru diametral opus – intensificarea
activității lor.

Colaboratorii Institutului de Cercetări Științifice în domeniul Sportului și Medicinei Sportive din cadrul Universității de Stat de Cultură
Fizică, Sport, Tineret și Turism din Federația
Rusă recomandă schimbarea tipului de mers
și micșorarea numărului de pași de două ori.
În cazul normei de 5 mii de pași pe zi, la domiciliu vor fi de ajuns 2-3 mii de mișcări cu
picioarele. În timpul mersului prin apartament, genunchii trebuie ridicați cât mai sus.
Aplecați ușor corpul și unduiți-l ca în lucru să
se includă articulația șoldului (coxofemurală)
și cea a gleznei (talocrurală sau tibiotarsiană).
Pentru efortul de scurtă durată se utilizează
greutăți pentru picioare, de exemplu, panglici flexibile pentru fitness, greutăți speciale.
Uneori se recomandă mersul în degete, dar
nu exagerați – sunt destule doar 10 minute
pe zi. Dacă mergeți în degete câte o oră pe zi,
riscați să faceți spasme sau întinderi musculare. În debutul antrenamentului la domiciliu e
necesar să faceți încălzirea, iar după exerciții
– întinderea pentru mărirea flexibilității.
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MICROORGANISMELE ACUMULATE

SUB UNGHII ȘI RISCURILE PENTRU SĂNĂTATE

adulte care, prin intermediul mâinilor murdare
și unghiilor neîngrijite, pot transmite germenii
în mediul habitual și ocupațional, infectând
obiecte, materia primă, produsele alimentare
și bucatele gata pentru consum etc.

Regulile de igienă personală sunt o modalitate de protejare individuală contra diferitor
infecții. Una dintre ele reglementează menținerea mâinilor în bună curățenie, inclusiv a
unghiilor, sub care se pot acumula germeni
provocatori de diverse afecțiuni umane. Se
atestă că în urma bolilor diareice mor anual
de la două până la trei milioane de oameni, în
timp ce spălarea mâinilor cu săpun ar putea
reduce acest număr cu cel puțin un milion.
Concomitent cu spălarea mâinilor, un rol important în asigurarea curățeniei acestora are
îngrijirea minuțioasă și ireproșabilă a unghiilor, mai ales a spațiului de sub unghii, unde se
pot acumula microbi, ouăle diferitor paraziți
intestinali etc. Pentru a evita răspândirea infecțiilor și parazitozelor, trebuie să aveți grijă
ca unghiile să fie permanent tăiate scurt și îngrijite minuțios. Aceste cerințe se referă atât la
copii, care foarte frecvent achiziționează prin
mâinile murdare afecțiuni diareice acute și parazitare, precum helminții, cât și la persoanele

În scopul prevenirii acestor situații cu consecințe nefaste pentru sănătate, regulamentele
sanitare prevăd că igiena personală, inclusiv
îngrijirea și menținerea mâinilor în stare curată
și sigură, trebuie aplicată mai ales de către personalul implicat în prelucrarea, prepararea și
servirea alimentelor, lucrătorii medicali, angajații instituțiilor pentru copii etc. Chiar și așa, se
consideră că este imposibil să scăpăm de toate
bacteriile persistene prin utilizarea săpunului
sau altor remedii de curățare și dezinfectare.
Deoarece sterilizarea mâinilor nu este posibilă,
personalul medical, bucătarii etc. sunt obligați
să poarte mănuși de protecție în timpul acordării asistenței medicale pacienților sau prelucrării produselor alimentare.
Îngrijorați de siguranța și calitatea spălării
mâinilor, prin studii și analize, medicii au stabilit cu aproximativ un secol în urmă că bacteriile persistă chiar și după mai multe spălări.
În anii ‘70 ai secolului trecut, cercetătorii au
înțeles cum reușesc germenii să supraviețuiască pe mâini și de ce nu pot fi eliminați pe
deplin. Ei au constatat că cele mai multe dintre bacterii nu se regăsesc pe pielea degete-
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lor, ci în spațiul de sub unghii care reprezintă
niște scuturi subțiri de cheratină – acolo se
pot adăposti, hrăni și supraviețui bacteriile.
La finele anilor ‘80, pentru a afla mai multe
informații despre spectrul germenilor supraviețuitori sub unghii, savanții și-au propus
să studieze mai amănunțit unghiile, iar trei
cercetători de la Departamentul de Dermatologie al Universității din Pennsylvania au
organizat și realizat în anul 1988 un studiu de
evaluare a spălatului pe mâini a 26 de voluntari adulți – cadre ale școlii medicale de la universitate, care nu interacționau cu pacienții.
Astfel, ei au stabilit că zona de sub unghii, cunoscută și sub numele de subunguală, era un
loc important de acumulare pentru bacteriile
tusovochki. La unii voluntari, doar sub unghia
de la un deget trăiau sute și mii de bacterii.
De fapt, era același tip de bacterii care viețuiau pe alte părți ale mâinii, doar că într-un
număr cu mult mai mare. În concluzie savanții
au sugerat că zona dintre pielea degetelor și
unghii, datorită protecției fizice asigurate de
unghii, precum și de umiditate, creează condiții ideale pentru dezvoltarea și răspândirea
acestor forme de bacterii. De asemenea, cercetările realizate au arătat că spălarea mâinilor
nu asigură sterilizarea lor și că un număr semnificativ de bacterii depistate în regiunea subunguală denotă că această zonă a mâinii poate fi
relativ inaccesibilă agenților antimicrobieni în
timpul procedurilor de spălare de rutină a mâinilor. Totodată, savanții au conchis că zona de
sub unghii este complet nesensibilă la cele
mai bune instrumente pe care le folosim pentru a lupta împotriva răspândirii bolilor.
Un grup mic, dar activ de oameni de știință
continuă să exploreze natura vieții microbiene sub unghiile asistentelor medicale, inclusiv sub cele sintetice sau lăcuite. În 1989,
un grup de asistente medicale de la Universitatea din Pennsylvania a declarat că în ciuda problemelor nerezolvate în ceea ce privește
siguranța și caracterul practic al unghiilor artificiale, mulți lucrători din domeniul sănătății
sucombă la tendințele modei și poartă unghii
artificiale. La rândul lor, oamenii de știință au
demonstrat că asistentele medicale cu unghii artificiale, aproape întotdeauna lăcuite,
aveau mai multe bacterii pe mâinile lor decât

asistentele medicale cu unghii naturale. Totodată, savanții au constatat că asistentele medicale cu unghii artificiale aveau pe mâini mai
multe bacterii decât asistentele medicale cu
unghii naturale atât înainte, cât și după spălarea mâinilor. Aceasta nu înseamnă că asistentele medicale cu unghii artificiale au transmis
mai multe bacterii pacienților asistați, nu,
dar, în același timp, aceasta dovedește că sub
unghiile artificiale au fost depistate mai multe bacterii. Incontestabil, odată cu creșterea
numărului de bacterii sub unghii crește și potențialul de transmitere a agenților patogeni.
Studiile repetate și publicate în anii 2000 și
2002 au arătat rezultate similare. Cercetătorii
sunt de părerea că această stare de lucruri se
datorează faptului că asistentele medicale cu
unghii artificiale se spală mai delicat pe mâini,
care fapt nu face decât să agraveze problema.
În plus, unghiile artificiale, de multe ori, rup,
deteriorează mănușile de unică folosință.
Altă situație este în cazul unghiilor naturale
pictate. În 1993, asistentele medicale de la
Spitalul Johns Hopkins din Baltimore au studiat degetele a 26 de femei adulte care lucrau
la spital, dar nu participau la îngrijirea pacienților. Acestea aveau toate unghiile scurte,
iar evaluarea a fost efectuată înainte și după
expirarea a patru zile de la aplicarea lacului.
S-a dovedit că lacul de pe unghiile naturale
nu afectează diversitatea microbiană, comparativ cu lacul aplicat pe unghiile artificiale.
Concluzia a fost următoarea: Păstrarea unghiilor scurte și curate este mai importantă decât
dacă acestea sunt vopsite sau nu. Un studiu
efectuat cu un an mai târziu a confirmat: dacă
după patru zile de la vopsire unghiile aveau
mai multe bacterii, cele proaspăt vopsite nu
prezentau niciun risc pentru sănătate.
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MENOPAUZA:

SIMPTOME, DIAGNOSTIC, TRATAMENT
logice și psihice, menopauza nu reprezintă
sfârșitul tinereții și a vieții sexuale. Cu câteva
secole în urmă, puține femei ajungeau să trăiască după menopauză. În prezent, lucrurile
s-au schimbat și o mare parte a vieții femeile
o trăiesc pe deplin și după acest eveniment.
Anii de dinaintea menopauzei sunt numiți de
tranziție sau perimenopauză.
Această etapă fireasca a vieții apare, de obicei, la femeile cu vârste cuprinse între 40 și 60
de ani, când ovarele nu mai produc estrogen
și progesteron. Menopauza nu este un eveniment izolat, ci mai degrabă o perioadă de
tranziție care începe între 30 și 40 de ani și durează până la 50 sau chiar 60 de ani. La nivel
mondial, vârsta medie a menopauzei este de
48,8 ani, cu fluctuații semnificative ale acestui
indicator în funcție de regiunea geografică
de reședință a femeilor. Menopauza naturală
reflectă terminarea ciclurilor menstruale datorită pierderii activității foliculare ovariene
și constituie un diagnostic clinic retrospectiv,
stabilit după 12 luni consecutive de absență a
menstruației (amenoree).
Menopauza este un proces biologic natural,
dar care poate decurge cu anumite tulburări
ce afectează calitatea vieții femeilor. Deși se
asociază cu modificările hormonale, fizio-

Sindromul climacteric reprezintă un complex de dereglări vegetativ-vasculare, tulburări metabolice, endocrine și mentale care
apar la femei pe fondul diminuării (sau a pierderii bruște) a funcției hormonale a ovarelor
și a îmbătrânirii generale a corpului. Această
etapă poate veni, de asemenea, cu simptome
care se pot extinde uneori pe o perioadă mai
îndelungată – până la 14 ani.
Menopauza se manifestă prin simptome specifice (vasomotorii, psihoemoționale, vagina-
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le, dereglări sexuale etc.) și tulburări sistemice
(pierderea masei osoase, risc cardiovascular
crescut datorită dezvoltării obezității viscerale, dislipidemie, tulburări ale toleranței la
glucoză etc.). Majoritatea simptomelor menopauzei sunt direct legate de deficiența de
estrogeni – principalii hormoni produși în foliculii ovarieni.
Simptomele vasomotorii sunt cele mai frecvente și mai timpurii manifestări ale menopauzei: bufeuri și hiperhidroză, frisoane. Aproximativ 75% din femeile cu vârste cuprinse
între 45 și 55 de ani se plâng de bufeuri, în
28,5% din cazuri aceste simptome sunt moderate până la severe.
Prevalența tulburărilor de somn la femeile
aflate în perimenopauză variază între 39% și
47%, iar la femeile aflate în postmenopauză
– de la 35% la 60%. Subiectiv, bufeurile sunt
percepute ca o senzație bruscă de căldură
ce apare în partea superioară a trunchiului,
adeseori însoțită de înroșirea pielii, transpirație, uneori palpitații. Valul de căldură ține în
medie 3-4 minute, cu fluctuații (de la câteva
zeci de secunde până la câteva zeci de minute). Durata medie a bufeurilor e de 7,4 ani, dar
tot mai multe date demonstrează că ea poate
ajunge și la 10 ani.

Un rol important în apariția tulburărilor de
somn îl joacă factorii psihosociali, stresul și
bolile concomitente.
Uscăciunea vaginală, mâncărimea și dispareunia (durere în timpul actului sexual) sunt și
ele simptome asociate menopauzei. La bază
stă iarăși o deficiență a estrogenului, care
provoacă o serie de procese involutive (atrofice) în tractul urogenital și este însoțită de o
schimbare în compoziția microbiotei.
Apariția depresiei și a tulburărilor cognitive
în timpul menopauzei este asociată cu lipsa de estrogen, provocată de tulburările ce
apar în sistemele noradrenergice și serotoninergice.
Stabilirea unui diagnostic al menopauzei
se face în baza:
1. Anamnezei;
2. Examenului fizic;
3. Testelor de laborator;
4. Examinărilor instrumentale.

Alte simptome sunt tulburările de somn:
trezirea frecventă (fragmentarea somnului), insomnia, dificultățile de adormire și
trezirea prea devreme. Adeseori tulburările de somn sunt combinate cu simptomele
vasomotorii, cu anxietatea crescută, labilitatea dispoziției.

Ce vă poate ajuta?
Abordarea individuală a fiecărei paciente este
o prioritate la alegerea tacticii tratamentului
tulburărilor asociate menopauzei.
Majoritatea femeilor nu experimentează simptomele enumerate în timpul menopauzei. Cu
toate acestea, doar bufeurile în sine pot fi suficiente pentru a provoca perturbări semnificative în viața unei femei. Există mai multe
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tratamente care pot fi încercate cu scopul de
a reduce disconfortul, inclusiv:

♦

Abandonarea fumatului.

♦

Purtarea îmbrăcămintei în straturi
(astfel poate fi reglată mai ușor temperatura corpului atunci când apare
un bufeu).

♦

Folosirea șervețelelor umede pentru
împrospătare rapidă în timp ce vă
aflați pe drum.

♦

Practicarea exercițiilor fizice regulate
care vă pot ajuta să pierdeți în greutate, să vă eliberați de stres și să mențineți o stare bună de spirit.

♦

Învățarea unor tehnici de relaxare,
cum ar fi exercițiile de respirație sau
de meditare.

♦

Apelarea la psihoterapie care oferă posibilitatea de a discuta (vorbi)
despre efectele menopauzei și despre modul în care le puteți înfrunta.

 Terapia de substituție hormonală,
care înlocuiește temporar hormonii,
și anume estrogenul, progesteronul.
 Supozitoarele sau unguentele vaginale cu estrogen, care pot îmbunătăți
lubrifierea și preveni uscarea și disconfortul.
 Antidepresivele care îmbunătățesc
starea de spirit și micșorează bufeurile.
 Administrarea suplimentară a vitaminelor din grupa B (B2, B6, B9, B12), vitaminele D, A, C și E.
Există, de asemenea, mai multe practici de
autoîngrijire, schimbare a modului de viață
care pot ajuta la ameliorarea simptomelor.
Printre acestea se numără:
♦

Evitarea alcoolului, alimentelor condimentate, a cofeinei în exces, deoarece
ele pot agrava bufeurile.

Când e necesară adresarea la medic?
Dacă o femeie se confruntă cu simptome
noi sau simptome inexplicabile, trebuie să se adreseze după
ajutor specializat. Femeile ar
trebui, de asemenea, să consulte un medic specialist în cazul
în care simptomele menopauzei
le cauzează stres sau le perturbează viața cotidiană, suferă de
insomnii, lucrează din greu, se
confruntă cu schimbări severe
de dispoziție. Pentru toate aceste simptome există tratamente
eficace.
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INFLUENȚA PLANTELOR DE INTERIOR

ASUPRA MEDIULUI OCUPAȚIONAL

cul de muncă. Stările de tensiune și anxietate
au scăzut cu 37%, cele depresive și deprimante – cu 58%, iar cele ostile și conflictuale – cu
44%.

Aproximativ o treime din viața adultă o petrecem la locul de muncă. Din păcate, locul
de muncă și mediul ocupațional pot avea diferite niveluri de industrializare care privează
angajatul de conexiunea cu natura. Astfel se
creează o atmosferă rece, neprietenoasă și
lipsită de individualitatea angajaților.
Studiile au arătat că plantele îmbunătățesc
percepția și contribuie la bunăstare, iar oamenii apreciază clădirile cu plante interioare
ca pe unele care sunt mai scumpe, mai primitoare și mai relaxate. Locurile de muncă cu
verdeață – plante de interior – au o influență
pozitivă asupra angajaților și întregii organizații. Unele din beneficii sunt:
Reducerea stresului – un studiu efectuat de
savanți australieni a demonstrat că nivelul
stresului în rândul muncitorilor a scăzut semnificativ odată cu amplasarea plantelor la lo-

Creșterea productivității – angajații care
lucrează în medii ocupaționale amenajate
cu plante au o productivitate cu 6-15% mai
mare decât angajații din medii industrializate. În cadrul altui studiu a fost demonstrat că
prezența unei flori pe un m2 îmbunătățește
memoria muncitorilor, în plus, aceștia obțin
rezultate mai bune la testare.
Stimularea creativității – Raportul Spațiilor
Umane din 2015 (HUMAN SPACES REPORT:
Biophilic Design in the Workplace) a specificat
că plantele stimulează creativitatea cu 15%.
Teoria restabilirii atenției sugerează că interacțiunea cu natura (cel puțin admirarea ei)
schimbă modul de procesare a informației de
către creierul uman și determină o stare de
relaxare. O plantă sau o vază cu flori pe birou
îmbunătăţesc abilităţile cognitive ale angajaților.
Îmbunătățirea calități aerului – oamenii
de știință din cadrul NASA au descoperit că
plantele absorb din aer substanțele chimice
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ca benzenul, formaldehida, tricloretilena, emise de materialele mobilierului și echipamentul de birou. Este bine cunoscut că plantele
absorb bioxidul de carbon și produc oxigen. A
fost demonstrat că plantele de interior scad
nivelul de bioxid de carbon cu 10% în încăperile cu aer condiționat și cu 25% – în încăperile fără aer condiționat. Chiar și o plantă cu
înălțimea de 20 cm reduce substanțial concentrația acestor substanțe.
Reducerea nivelului de zgomot – plantele
absorb zgomotul de fundal din mediul ocupațional. Poziționarea plantelor mai robuste
în diferite locuri ale unui birou open-concept
sporește reducerea zgomotului.
Reducerea absenteismului și morbidității –
un studiu care a inclus angajați din 16 țări a
demonstrat că la un loc de muncă amenajat
cu plante de interior starea de bine generală
a angajaților crește cu 15%. Influența asupra
morbidității este mai dificil de demonstrat,
dar unele studii au arătat că 25% din problemele de sănătate, precum oboseala, dificultățile de concentrație, pielea uscată și iritația
mucoaselor ochilor și nasului, s-au ameliorat.
Rețineți!
Plantele de interior sunt parte
componentă a unui mediu
ocupațional sănătos!
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SĂNĂTATEA LUCRĂTORILOR

EXPUȘI RISCURILOR LA LOCUL DE MUNCĂ
Dacă ar fi să explicăm pe scurt ce cuprinde
acest domeniu și cum funcționează el, ar trebui să spunem că angajatorul este responsabil de evaluarea riscurilor și, în cazul în care
acestea există, este obligat să le înlăture (dacă
e posibil) sau să le diminueze.

Cea mai mare bogăție a unui stat o constituie cetățenii lui, de aceea majoritatea țărilor din lume, cu predilecție cele economic
dezvoltate, dau o mare importanță sănătății
populației. Un alt lucru comun pentru majoritatea țărilor este faptul că cea mai mare
parte din cetățeni sunt încadrați în câmpul
muncii. Toate țările au legi și acte normative ce reglementează securitatea în muncă și
protejează sănătatea celor care lucrează. Importanța acestora este explicată de date care
ilustrează impactul condițiilor de muncă asupra sănătății și vieții lucrătorilor. Organizația
Internațională a Muncii (OIM) estimează că,
anual, peste 313 milioane de lucrători suferă
accidente urmate de incapacitate temporară
de muncă, se produc aproximativ 160 de milioane de cazuri de îmbolnăviri profesionale,
se înregistrează peste 2,3 milioane de decese
provocate de accidente de muncă și boli profesionale – o cifră comparabilă cu numărul de
victime dintr-un război.

Lucrătorii expuși riscurilor sunt supravegheați medical cu o periodicitate determinată de legislație, iar în cadrul examinărilor
medicale se stabilește în ce măsură corespunde angajatul funcției deținute și în ce
măsură se expune riscului la locul de muncă.
Dacă sunt identificate contraindicații, se iau
măsuri pentru a schimba condițiile de lucru
sau chiar locul de muncă, astfel încât sănătatea lucrătorului să nu fie afectată. În cazul în
care lucrătorul s-a îmbolnăvit din cauza condițiilor de muncă necorespunzătoare, boala
lui este calificată ca boală profesională și se
tratează corespunzător. Acest principiu este
propriu tuturor țărilor.
Conform legislației Republicii Moldova, cetățenii au dreptul la sănătate, la muncă și la
condiții sigure de muncă. Angajatorii au obligația de a crea condiții sigure de muncă pentru a proteja sănătatea și viața lucrătorilor,
angajații au obligația de a respecta cerințele
prevăzute de legislație pentru securitatea și
sănătatea lor, iar statul are obligația de a mo-
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nitoriza respectarea acestor drepturi pentru
cetățenii săi.

(în 2018 – 13,1% și, respectiv, 11,8%, în 2019 –
10,8% și, respectiv, 7,6%, în 2020 – 7,2% și, respectiv, 6,1%). Marea majoritate a angajaților
nu este informată despre riscurile existente la
locul de muncă, despre măsurile de protecție
și despre impactul pe care îl pot avea aceste
riscuri asupra sănătății.
Problemele principale constau în faptul că lucrătorilor nu le sunt create condiții de muncă
corespunzătoare riscurilor prezente, nu li se
oferă echipamentele necesare, nu sunt examinați medical pentru a se stabili dacă pot fi
expuși la riscurile existente în conformitate
cu prevederile HG nr.1025/2016.

În prezent, situația la acest capitol în țara noastră este una nu tocmai favorabilă. Deși Legea
securității și sănătății în muncă nr. 186 din
10.07.2008 prevede că angajatorul este obligat
să evalueze riscurile profesionale (art. 10 (4a)),
să ia în considerare capacitatea lucrătorilor în
ceea ce priveşte sănătatea şi securitatea lor ori
de câte ori le încredinţează o sarcină (art. 10
(4c)), să asigure informarea fiecărei persoane
anterior angajării despre riscurile profesionale la care ar putea fi expusă la locul de muncă,
precum şi despre măsurile de protecţie şi prevenire necesare (art. 13 k), în practică lucrurile
stau altfel. O bună parte din angajatori nu evaluează riscurile sau le evaluează necalitativ, superficial. Lipsa evaluării atât cantitative, cât și
calitative a riscurilor profesionale pentru sănătate la locul de muncă este un fenomen
național adânc înrădăcinat, care aduce
mari prejudicii economice, sociale și
medicale.
În dinamică, odată cu majorarea numărului total de lucrători, scade numărul celor recunoscuți ca expuși la
riscuri profesionale și, respectiv, al celor examinați medical. Analiza situației din ultimii ani arată că în anul 2017
din numărul total al angajaților au fost
recunoscuți ca expuși la riscuri profesionale 11,9% și examinați în cadrul
examenului medical profilactic 8,1%

În prezent, nu se cunoaște câți lucrători din
țara noastră sunt expuși riscurilor profesionale, care sunt profilul acestor riscuri și geografia lor, ceea ce face imposibilă aplicarea diferitor măsuri, cum ar fi diminuarea riscurilor,
asigurarea cu servicii acordate de medicina
muncii (domeniul medical care se ocupă de
monitorizarea sănătății în raport cu munca),
dotarea cu laboratoare etc.
Faptul că riscurile nu sunt evaluate și recunoscute face imposibilă recunoașterea bolii
profesionale, chiar dacă aceasta este destul
de gravă și duce la dizabilități. Dacă boala nu
este recunoscută ca profesională, angajatul
are doar de pierdut (de fapt, au de pierdut și
familia, și economia țării, și societatea), și invers: în cazul unei boli recunoscute, el poate
beneficia de un șir de prestații și indemniza-
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ții. De exemplu: pentru reabilitare medicală,
recuperarea capacității de muncă, reabilitare
profesională, pentru incapacitate temporară de muncă, transferarea temporară la altă
muncă, pentru dizabilitate sau deces (Legea
asigurării pentru accidente de muncă și boli
profesionale nr. 756 din 24.12.1999).
O importanță deosebită au și gradul de educație pentru sănătate al lucrătorilor, conștientizarea importanței menținerii sănătății
generale și profesionale. Omul modern tinde
spre mai multe realizări, de aceea timpul și-l
programează pe minute. În această cursă el
nu are timp pentru propria sănătate, iar un
examen medical profilactic este perceput
ca o pierdere inutilă de timp, mai ales dacă
schimbările în starea de sănătate nu sunt încă
evidente. Examinarea medicală profilactică
este un serviciu medical destul de solicitat
în țările în care populația și guvernele pun
accent prioritar pe prevenirea bolilor. Dacă
profesia este considerată periculoasă pentru
sănătate sau dacă ocupația necesită o monitorizare medicală, examinarea medicală este
o procedură obligatorie care trebuie efectuată cu regularitate.

În timpul examinării medicale, pacienții beneficiază de vizite la medicii de medicina
muncii, precum și de testele de laborator și
instrumentale necesare. Examenul face posibilă identificarea bolii într-un stadiu incipient al dezvoltării, ceea ce permite aplicarea
măsurilor necesare în timp util. Examinările
profilactice depistează un număr mare de
boli latente ce răspund bine la tratament în
stadiul inițial, dar care, în caz de neglijare,
deseori duc la probleme mari. Diagnosticul
precoce al bolilor este deosebit de important în cazurile de cancer, hipertensiune
arterială, diabet zaharat, afecțiuni musculo-scheletice, dar și multe alte boli care afectează durata și calitatea vieții.

Este foarte important ca gradul de conștientizare al lucrătorilor cu privire la sănătate să fie ridicat. Iată de ce este necesar să
luăm măsuri cât mai urgente, astfel încât
Republica Moldova să nu mai fie plasată la
coada clasamentului atunci când este vorba
despre indicatorii de sănătate ai lucrătorilor,
așa cum este în prezent. Pentru aceasta se
cere implicarea tuturor structurilor și partenerilor (instituțiile statului, sindicate, patronate, societatea civilă etc.), ca împreună să
menținem un grad înalt de sănătate în timpurile când vârsta medie a populației apte
de muncă crește în toată lumea de la an la
an, iar Republica Moldova se situează printre
codași.
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CUM SE MANIFESTĂ PUBERTATEA

LA FETE ȘI LA BĂIEȚI

că estrogen (hormoni implicaţi în creşterea
şi dezvoltarea caracteristicilor sexuale feminine), iar testiculele – să producă testosteron (hormoni responsabili de creşterea şi
dezvoltarea caracteristicilor sexuale masculine). În felul acesta apar schimbările fizice
specifice pubertăţii.

Pubertatea este perioada vieții dintre copilărie și adolescență în care se dezvoltă fizicul,
psihicul și organele sexuale. Ea începe la vârsta de 10-12 ani. Mai concret, pubertatea la
fete apare între 10 şi 14 ani, iar la băieți media
este de 12-14 ani. Aceasta este faza în care fetele şi băieţii ajung la maturitate sexuală.

Pubertatea la fete este una dintre etapele
în care părinții trebuie să fie foarte atenți
atât la transformările fizice, cât și la cele
emoționale.

Deși schimbările fizice urmează un tipar previzibil, fiecare copil se dezvoltă în propriul
ritm. La fete pubertatea începe, de obicei,
mai devreme decât la băieți.

Primul semn de pubertate pe care fetele îl observă poate fi creșterea sânilor. Mai întâi, se formează
mici umflături care pot fi
dureroase (durerile trec
pe măsură ce sânii cresc
și își schimbă forma în
anii următori).

Mecanismele care declanșează pubertatea
Semnele pubertății apar atunci când creierul, mai exact hipotalamusul, declanșează
producerea de hormoni care secretă gonadotropină. Ea acţionează asupra glandei
pituitare (hipofiza), care elimină, la rândul
ei, alţi doi hormoni: lutropină şi folitropină.
Aceşti hormoni stimulează ovarele să produ-

De menționat că nu e ceva neobișnuit dacă
unul dintre sâni se dezvoltă mai încet decât
celălalt. Băieții, de asemenea, pot prezenta
mici umflături pe piept, dar acestea tind să
dispară într-un an-doi. În continuare, se va
observa o creștere a pilozității în diferite zone
ale corpului, precum brațe, axile, zona pubiană, picioare.
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Majoritatea fetelor au prima menstruație la
2-3 ani de la apariția sânilor. Denumită și menarhă, prima menstruație este considerată
timpurie dacă apare înaintea vârstei de 9 ani
și întârziată (amenoree primară) dacă nu apare până la vârsta de 16 ani. În cel din urmă caz
se va apela la sfatul unui specialist.
Caracteristicile ciclului menstrual sunt dictate
de factorul hormonal și diferă de la un organism la altul. În general, ciclul menstrual are
o durată cuprinsă între 21 și 35 de zile (în primii doi ani, nu e un lucru neobișnuit faptul că
menstruația este neregulată). La fel, poate fi
un fenomen obișnuit să lipsească câteva luni,
dar nici aceasta nu este o patologie. În medie,
menstruația durează între trei și cinci zile, însă
pot exista diferențe în funcție de caracteristicile fiecărei fete.
Cam la un an de la debutul pubertății, fetele
au un puseu de creștere. Ele cresc în înălțime,
se depune mai multă grăsime corporală pe
burtă, fese și picioare, se îngustează talia. În
general, fiecare fată se poate dezvolta diferit
de standardele generale.
Pubertatea la băieți se manifestă, în primul
rând, prin creșterea mărimii testiculelor. Un
an mai târziu, încep să crească penisul și scrotul cu hiperpigmentarea lor în continuare.
Un băiat ar putea avea organele genitale ca
un adult începând cu vârsta de 13 ani. Tot în
această perioadă pot să apară erecții involuntare și ejaculări în timpul somnului.

Următoarele schimbări ale pubertății vin în
cascadă. Apare părul pubian la baza penisului care, în următorii ani, va acoperi toată
regiunea pubiană și se va răspândi pe coapse. Apoi părul va fi vizibil și pe fața băiatului,
pe picioare, pe brațe, la subraț (subsuoară) și
mai târziu – pe piept. Cam la șase luni după
creșterea părului pubian la băieți apare un
puseu de creștere. Vârful creșterii la băieți are
loc mai târziu decât la fete. Umerii băiatului
devin mai mari și mai lați, crește în înălțime.
Forma feței devine mai puțin rotundă și seamănă mai mult cu a unui adult. În funcție de
debutul pubertății, s-ar putea ca el să nu atingă înălțimea de adult până în ultimii ani de
adolescență sau chiar până la vârsta de douăzeci și ceva de ani.

Spre sfârșitul pubertății, vocea băieților începe să se schimbe, devenind mai joasă. Schimbările de voce sunt cauzate de testosteron,
hormonul care se produce în corpul băieților la pubertate. Acesta îngroașă și lungește
corzile vocale și face ca laringele, cunoscut și
sub numele de mărul lui Adam, să devină mai
mare.
Semnele comune la băieți și la fete se manifestă printr-o ușoară acnee, care poate
fi normală la începutul pubertății. Nivelul
ridicat de hormoni, cu care debutează pubertatea, poate declanșa o erupție de acnee atât la fete, cât și la băieți. Pe parcursul
pubertății glandele sebacee sunt mai active și transpirația devine mai abundentă.
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• Schimbările asociate pubertății nu se
văd încă la fete de 13 ani sau la băieți
de 14 ani.

Un copil de această vârstă e normal să aibă
miros atunci când transpiră, de aceea igiena zilnică devine esențială și poate ajuta
la prevenirea unui miros neplăcut. Părinții
trebuie să încurajeze tinerii să aibă o igienă
corespunzătoare și să-i învețe cum să folosească deodorantul.
Iată câteva semne care arată că trebuie să
contactați medicul specialist
Urmăriți schimbările corpului copilului, respectându-i pe cât se poate dorința de intimitate, și apelați la medic dacă:
• Semnele de pubertate apar înainte de
6-8 ani la fete sau 9 ani la băieți.
Pubertatea precoce poate fi rezultatul unor
afecțiuni medicale, precum problemele sistemului nervos central, tulburările hormonale, creșterile tumorale ce afectează ovarele,
creierul, glanda pituitară sau glandele suprarenale.

Cauzele pubertății tardive sunt diverse și pot
include un istoric familial al afecțiunii, tulburări cromozomiale sau diferite boli genetice, anumite boli cronice și unele tumori care
afectează hipofiza sau talamusul.
• Schimbările nu urmează tiparul obișnuit al dezvoltării.
Cum le vorbim copiilor despre pubertate?
În perioada pubertății copiii trec prin schimbări hormonale care duc nu doar la modificări
ale corpului, ci şi ale comportamentului. Iată
de ce este important să li se vorbească despre schimbările fizice și emoționale prin care
vor trece la pubertate înainte ca acestea să se
întâmple. Astfel, le va fi mult mai ușor să le
identifice și să nu se sperie de ele.
E necesar ca părinții să aibă multă răbdare,
tact și timp pentru a discuta cu fiul sau fiica
despre schimbările care urmează să vină fără
a pune presiune pe ei și pentru a răspunde la
întrebările lor. Totodată, ar fi bine ca adulții să
găsească timp pentru a vorbi cu ei ori de câte
ori aceștia își doresc, iar în cazul în care copilul se rușinează să abordeze subiectele legate
de pubertate, să fie ei inițiatorii discuțiilor.

Înainte de toate, copilul trebuie să știe că pubertatea nu este un proces
rușinos și că orice viitor adolescent trece prin ea.
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CUM PUTEM EVITA EFECTELE NEGATIVE

ALE RAZELOR X

Razele X sunt o formă de radiație electromagnetică, așa cum sunt microundele, lumina sau
undele radio. Ele pot penetra țesuturile organismului, iar fiind absorbite se pot cumula în
ele oferind o imagine a structurilor interne.
Proprietatea de a penetra este trăsătura dominantă a razelor X, făcându-le deosebit de
utile în practica medicală. În stabilirea unui
diagnostic corect, alături de informațiile obținute prin anamneză, investigații de laborator,
se folosesc și cele de imagistică medicală cu
raze X, care au o importanță specială. Deseori,
investigațiile de radioimagistică descoperă în
stadiu incipient afecţiuni care pot fi tratate cu
succes. Totuși, expunerea frecventă la aceste
investigații comportă anumite riscuri.
Riscurile investigaţiilor cu raze X
Trebuie de știut că nu toate investigațiile
imagistice sunt periculoase şi că necesitatea
acestora e stabilită în urma comunicării efici-

ente dintre medicul curant şi medicul radiolog. Imagistica medicală a evoluat exploziv în
ultimii ani, aducând multe avantaje. Azi, toate aparatele de tomografie moderne au sisteme automate de reducere a dozei – aceasta
poate fi adaptată la caracteristicile somatice
ale pacientului, de multe ori, fără intervenţia
radiologului. Printre posibilele efecte adverse ale iradierii excesive se numără riscul crescut de cataractă, apariţia unor mutaţii spontane, bolile maligne sau malformațiile fetale,
riscul crescut de infertilitate, căderea părului,
afecțiunile dermatologice.
Prescrierea examenelor cu scop de radiodiagnostic al organismului uman poate fi efectuată doar de medicul practician în baza rezultatelor clinice justificate, iar medicul radiolog
care efectuează aceste examene este obligat
să estimeze în prealabil nivelul dozelor de iradiere a pacientului, posibilele reacţii şi efecte
biologice ale organismului. Medicul radiolog
decide dacă indicaţiile medicilor specialişti
referitor la efectuarea examenului radiologic sunt justificate, poate refuza executarea
procedurii în cazul în care acest examen este
contraindicat.
Riscul iradierii depinde de doza de radiaţie
folosită, de sensibilitatea organului expus
şi de vârsta bolnavului. Organele mai sensi-
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bile la radiaţii sunt gonadele (testiculele și
ovarele) și sânii, un ţesut mai radiorezistent
este pielea. Riscul este mai mare pentru copii
(maxim pentru făt) şi nesemnificativ pentru
un adult de peste 45 de ani. De menționat
că dozele de radiaţie trebuie controlate cu
atenție, în așa fel încât să se utilizeze doza
minimă, dar care oferă vizualizarea corectă a
patologiei.
Femeile gravide vor fi supuse examenelor de
radiodiagnostic numai în baza indicaţiilor clinice și se vor efectua în al doilea semestru de
sarcină, cu excepţia cazurilor de întrerupere a
sarcinii sau de acordare a primului ajutor medical.
Examenele de radiodiagnostic al copiilor cu
vârsta de până la 12 ani se realizează în prezenţa asistentei medicale sau a rudelor care îl
însoţesc şi care îl vor supraveghea în timpul
lor. Persoanele implicate în asemenea investigaţii trebuie instruite în prealabil şi asigurate
obligatoriu cu mijloace individuale de radioprotecţie.
Cât de frecvent ar trebui efectuate aceste
investigații?
Imagistica medicală trebuie făcută ori de câte
ori beneficiul pacientului este mai mare decât riscul la care se supune. Și invers, în cazul
în care nu este necesară, aceasta reprezintă
o iradiere inutilă. Unele regiuni anatomice
sunt mai bine explorate prin metode neradiologice. Ecografia are performanţă superioară în evaluarea tiroidei, a testiculului, uneori
chiar a abdomenului, în timp ce rezonanţa

magnetică cerebrală, a prostatei, a pelvisului
feminin şi a aparatului locomotor este mult
mai performantă şi, în acelaşi timp, lipsită de
iradiere.
Aparatele digitale de radiodiagnostic contemporane sunt create astfel, încât specialiștii să fie siguri că pacientul nu este expus
la niveluri excesive de radiații. Nu trebuie să
privim cu frică investigațiile imagistice bazate pe razele X, beneficiul acestor teste fiind,
de multe ori, cu mult mai important decât
riscurile. Totuși, dacă este posibil, vă sfătuim
să apelați la investigațiile neiradiante, la ecografie sau la imagistica prin rezonanță magnetică. Există mai multe tipuri de investigații
care să ofere aceeași precizie și acuratețe a
diagnosticului, rămâne doar ca medicul specialist să decidă împreună cu pacientul pe
care să-l folosească.
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INVESTIGAȚIILE SANITARO-MICROBIOLOGICE

ȘI IMPORTANȚA LOR PENTRU SĂNĂTATEA PUBLICĂ

Microbiologia sanitară este un domeniu al
microbiologiei medicale, ea aparține grupului de științe preventive și studiază starea
sanitaro-microbiologică a mediului și a produselor alimentare, modelele de existență
a microorganismelor în mediu și procesele
cauzate de ele, care pot avea în mod direct
sau indirect un efect nociv asupra sănătății
populației.
Elementele de studiu ale microbiologiei sanitare sunt foarte diferite: apa din robinet, fântâni, bazine de înot, apele de suprafață și cele
reziduale, solul, aerul din încăperi, produsele
alimentare, obiectele de mediu și personalul
lor (întreprinderi de alimentație publică, întreprinderi farmaceutice, instituții pentru copii, instituții medico-sanitare etc.), produsele
cosmetice și de igienă, dezinfectantele etc.

Obiectele din mediul ambiant conțin în principal microfloră saprofită (normală). Totuși, în
ele pot pătrunde microorganisme patogene
ce reprezintă, din punct de vedere igienic,
unul dintre cei mai importanți factori de mediu nefavorabili care acționează în mod constant. Pentru evaluarea stării sanitaro-epidemiologice a mediului ambiant, în activitatea
microbiologiei sanitare de rutină se utilizează
două metode de bază de depistare a microorganismelor patogene: directă și indirectă.
Metodele de depistare directă a microorganismelor patogene sunt metode sigure de
identificare a pericolului epidemiologic, însă
ele sunt influențate de factori care diminuează valoarea lor și fac dificilă identificarea acestora: microorganismele potențial periculoase
pentru oameni se găsesc în obiectele mediului ambiant în mod neuniform și în concentrații mici (în valoare de 1:30.000 din toate
microorganismele cunoscute în lume) și necesită investigații în serie, în dinamică etc. Datorită acestui fapt, starea sanitaro-igienică a
obiectelor din mediul ambiant se evaluează
prin metode utilizate pentru evidențierea indicatorilor microbiologici indirecți, care permit aprecierea posibilității de contaminare a
acestora cu microorganisme patogene.
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standardelor internaționale la metode de
control (ISO) și cerințele pentru controlul calității în conformitate cu ISO 17025.

Protecția sănătății publice este una dintre direcțiile principale ale legislației sanitare a Republicii Moldova. Pentru fiecare element de
mediu sunt stabiliți indicatori microbiologici,
conform cărora se apreciază starea sanitară
a lui. De exemplu: pentru apa potabilă – E.
coli și enterococi intestinali (Legea nr. 182 din
19.12.2021), pentru aer – S. aureus, fungi, numărul total de microorganisme (HG nr. 663
din 23.07.2010), pentru produsele alimentare
sunt stabilite criterii microbiologice de siguranță și de igienă (HG nr. 221 din 16.03.2009
cu modificări ulterioare) etc.
Riscurile asociate cu prezența microorganismelor periculoase în alimente, apă și alte
obiecte de mediu reprezintă o problema serioasă pentru sănătatea publică. Determinarea caracteristicilor acestor pericole este una
dintre principalele activități ale specialiștilor
sectorului operativ (medici epidemiologi și
igieniști) și serviciului de laborator al Agenției
Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP).
Laboratoarele de sănătate publică constituie
un element fundamental de protecție împotriva riscurilor sanitare, inclusiv celor microbiologice, prin detectarea unei game largi de
microorganisme sanitar-indicatoare (bacterii coliforme, Escherichia coli, Staphylococcus
aureus, Bacillus cereus, enterococi intestinali,
Pseudomonas aeruginosa etc.) și microorganisme patogene (Salmonella spp., Listeria monocytogenes, Campylobacter spp, Cronobacter
spp, Legionella pneumophila etc.) în probele
de apă, sol, alimente, mediul intraspitalicesc
și cel de producere. În prezent, cercetările sanitaro-microbiologice în laboratoarele ANSP
se efectuează în conformitate cu cerințele

Pentru decelarea și diagnosticarea microorganismelor din obiectele de mediu și produsele alimentare sunt utilizate medii de cultură
de noua generație (medii cromogene), teste
rapide pentru cercetarea apei la parametrii
microbiologici, inclusiv la prezența legionelei
(IDEXX), teste comerciale pentru identificarea
microorganismelor patogene (O.B.I.S., API etc.)
care permit reducerea semnificativă a duratei
de cercetare, iar combinate cu înalta calificare
a specialiștilor, cu sistemul de control al calității implementat acestea garantează siguranța
rezultatelor cercetărilor.
Cercetările sanitaro-microbiologice efectuate
în cadrul laboratoarelor ANSP asigură:
• Evaluarea calității, siguranței și eficienței dezinfecției apei utilizate pentru
băut și în industria alimentară;
• Identificarea gradului de deteriorare
sau siguranță a alimentelor (sau a altor produse și materiale), adecvarea
acestora pentru consum, posibilul
pericol pentru sănătatea publică;
• Identificarea și stabilirea cauzei apariției și răspândirii bolilor infecțioase și
a intoxicațiilor alimentare printre persoane, asociate cu impactul factorilor
de mediu nefavorabili;
• Efectuarea controlului asupra procesului tehnologic și produselor finite pe
baza principiilor analizei pericolelor
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microbiologice și punctelor critice de
control (HACCP);
• Evaluarea eficacității măsurilor sanitaro-igienice (spălarea și dezinfectarea echipamentelor, tratarea termică
a produsului etc.), efectuarea controlului igienei personale a angajaților întreprinderilor alimentare etc.;
• Stabilirea unor relații cauză-efect între
starea de sănătate și habitatul uman;
implementarea în timp util a măsurilor
care exclud impactul negativ al acestuia asupra organismului uman.

Pentru obținerea concluziilor obiective, veridice și exacte despre starea sanitară și inofensivitatea obiectului examinat pentru sănătatea populației, probele pentru investigațiile
sanitaro-microbiologice trebuie să fie prelevate și expediate în laborator cu respectarea
tuturor condițiilor necesare, reglementate
pentru obiectul testat, recoltate în mod repetat, analizate în serie (din diferite părți ale
obiectului investigat), cu aplicarea metodelor de control standardizate și cu evaluarea,
în ansamblu, a rezultatelor obținute și a expertizei sanitaro-igienice (investigațiilor sanitaro-chimice, fizice, organoleptice etc.).

S FAT U R I S Ă N ĂTO A S E
LEURDA ȘI BENEFICIILE EI PENTRU SĂNĂTATE
Leurda sau usturoiul sălbatic crește pe locurile mai mult sau mai puțin umbrite din păduri,
așternută în covor verde deschis. Poate fi culeasă îndată ce se topește zăpada – primăvara, în lunile martie-aprilie sau mai.

Ajută pielii în procesele inflamatorii, în iritații,
eczeme și dermatite.

Proprietățile leurdei le depășesc pe
cele ale usturoiului.
Având frunze bogate în minerale,
inclusiv fier, vitaminele C, B și altele,
leurda este benefică în diferite probleme de sănătate. De exemplu, în diminuarea
colesterolului, trigliceridelor și a tensiunii arteriale. Poate preveni ateroscleroza. Consumul leurdei combate paraziții din intestine, diminuează
iritațiile intestinale, protejează de răceli și viroze
respiratorii, curăță căile respiratorii, ameliorează
respirația și scade tusea în bronșite. Se recomandă în cazul problemelor provocate de ulcerul
gastric (are efect tranchilizant pentru stomacul
iritat, ameliorează durerile).

Se recomandă în anemie, micoza unghiilor,
flebită, tromboflebită, micoza vaginală, pentru ameliorarea infecțiilor urinare, diminuarea balonării, îmbunătățirea digestiei, prevenirea osteoporozei, ameliorarea durerilor
în reumatism, artrită, dureri articulare, astm,
alergii, diminuarea efectelor secundare ale
antibioticelor, stimularea sistemului imunitar.
Distruge celulele maligne (compușii pe bază
de sulf, seleniul și germaniul din leurdă au
efect antitumoral).

Datorită faptului că îmbunătățește elasticitatea vaselor de sânge este benefică inimii,
poate preveni atacul cardiac prin întărirea și
întinerirea țesutului muscular al cordului.

Curăța organismul de toxine (ficatul, rinichii,
intestinele și vezica biliară).

Specialiștii recomandă consumul leurdei (100
gr de leurdă proaspătă pe zi în salate sau în
diferite bucate) o perioadă cât mai lungă de
timp.

Atenție! Leurda nu este indicată femeilor care alăptează, deoarece schimbă
calitatea laptelui, provocând micuților
colici.
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CE TREBUIE SĂ CUNOAȘTEM DESPRE VARICE?
În prezent, există o mulțime de metode de
tratament și profilaxie ale varicelor. Remedii
medicamentoase pot fi găsite în farmacii sub
formă de pastile sau unguente, însă menționăm că boala poate progresa și majoritatea
pacienților ajung până la urmă în spitale,
atunci când deja este nevoie de o intervenție
chirurgicală deschisă sau, în cel mai bun caz,
minim invazivă.
Prin boala varicoasă (varice primare sau
esențiale) subînțelegem o venopatie cronică a venelor superficiale și a comunicantelor
membrelor inferioare, caracterizată prin dilatări venoase permanente, însoțite de alterări
morfologice parietale. Vorbind mai simplu,
varicele reprezintă o dilatare a venelor, de
regulă, ale membrelor inferioare, cauzată de
mai multe circumstanțe. Această afecțiune
este foarte larg răspândită: circa 25-45% din
populația adultă suferă de ea. Deosebim câteva tipuri de varice, însă cele mai des întâlnite sunt varicele la membrele inferioare.
Una dintre cauzele apariției acestei afecțiuni
este presiunea venoasă mărită. În cazul în
care observăm o dilatare a venelor mai mare
de 3 mm, putem fi siguri că avem o boală varicoasă. Dacă vena are între 1 și 3 mm, cazul
nu are impact negativ asupra sănătății, vorba
fiind de un simplu defect cosmetic.

Să analizăm factorii care duc la apariția acestei patologii. Deosebim câțiva factori endogeni: antropologici (staţiune bipedă), anatomo-fiziologici, genetici, tipul constituțional,
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sexul, vârsta, factorii endocrini, sarcina, obezitatea. Printre factorii exogeni se numără cei
fizici (geografic, microclimat), sociali. Factorul
hemodinamic este reprezentat de hipertensiunea venoasă ortostatică, ceea ce explică incidența mai mare a bolii varicoase la persoanele care prestează munci grele în picioare.
Factorul trofic este determinat de o deficiență
ereditară a țesutului de susținere din peretele venelor. În același timp, putem evidenția 3
momente principale care duc la apariția hipertensiunii în sistemul venelor superficiale ale
extremităților inferioare: 1) dificultățile fluxului sangvin din sistemul venos al extremităților inferioare; 2) refluxul sângelui din sistemul
venelor profunde în cel superficial; 3) refluxul
sangvin din sistemul arterial în venele superficiale prin comunicațiile arteriovenoase.
De îndată ce observă schimbări fizice, persoana respectivă trebuie să se adreseze la medic.
Unele dintre simptome în stadiul de compensare sunt: dilatarea venoasă însoțită de avalvulare axială limitată, oboseala, mai ales în

zente flebedemul, edemul mixt, limfedemul
secundar, induraţia, dermatita pigmentată,
modificările trofice, eczema, pruritul, ulcerele.
Complicațiile bolii varicoase se manifestă prin
ruptura varicelor, flebită superficială, tromboză periferică, ulcer.

Tratamentul este complex, individual și de
lungă durată. La alegerea metodei de tratament se iau în considerație stadiul afecțiunii,
starea generală a bolnavului, maladiile concomitente, complicațiile bolii varicoase.
În scop profilactic, se recomandă evitarea
eforturilor fizice grele în ortostatism, aplicarea
măsurilor de întărire generală a organismului,
respectarea dietei (obezitatea duce la înrăutățirea hemodinamicii) etc.

ortostatism, durerile în gambe și senzația de
presiune în a doua jumătate a zilei, de oboseală și greutate - gambă de plumb, de tensiune în molet, pruritul pe traiectul trunchiului
venelor safene – internă sau externă.
Boala însă progresează și ulterior deosebim
câteva stadii de decompensare. Acestea se
caracterizează prin sindromul stazei venoase; greutate și tensiune pronunțată în gambă,
oboseală rapidă; în venele dilatate se adună
peste 400-600 ml de sânge; trecerea rapidă
din poziție orizontală în cea verticală e însoțită
la unii bolnavi de colaps. Totodată, pot fi pre-
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CITATE ȘI EPIGRAME
Mâncarea de dimineață lungește
viața.
***
Nu întreba omul de sănătate, uită-te la
fața lui.
***
Cine mănâncă lacom, nu-i ticnește.
***
Decât un filozof ofticos, mai bine un
măgar sănătos.
***
Inima sănătoasă este viața trupului.
***
Sănătatea nu are preț, nu poți să o
cumperi.
***
Apa este singura băutură pentru
înțelept.
***
Mănânci linte, crești la minte.
***
Sănătatea și bucuria aduc frumusețea;
bijuteriile și cosmetica sunt minciuni
costisitoare.
***
Rușinos, dar sănătos.

Epigrame
Probleme
Te plângi că partenera ți-e bolnavă,
Deși e tânără, dar trebuie să-ți spun
Că știu o situație mai gravă
Cu-o soață prea bătrână…sănătoasă tun!
Ștefan-Cornel Rodean
Atac la sănătate – Operatul
N-a mai suportat
Boala lui de ani
Și l-au operat…
Mai întâi de bani!
Gheorghe Gurău
Atac la sănătate – Spitalizare
Prin spitalizare
A plătit tribut
Pentru boala care
Oricum n-a trecut!
Gheorghe Gurău

SITUAȚIA EPIDEMIOLOGICĂ LA GRIPĂ ÎN
PERIOADA PANDEMIEI COVID-19
CONSUMUL DE ALCOOL CA FACTOR DE RISC ÎN
PRODUCEREA ACCIDENTELOR RUTIERE
BENEFICIILE PRODUSELOR LACTATE
ACIDE LICHIDE

Sănătatea
N-aș jura că nu-i o boală,
Câtă vreme o socot
Starea – presupus normală –
Când de toți te doare-n cot!
Mircea Trifu

PERICOLUL HIDROCARBURILOR AROMATICE

La doctor
Pe doctor el e furios
Că nu-l face sănătos.
Cum să scape el de boală
Când merge cu mâna… goală?!
Gheorghe Grosu

RISCURILE ANGAJAȚILOR DIN SISTEMUL

Unui care scrie multe epigrame
despre doctori
Ți-e acidă epigrama
Și lovești cu ea vârtos;
După câte bag eu seama,
Dumneata ești sănătos!
Grigore Nedelcu
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EXPERIENȚA VACCINĂRII ANTI-COVID-19
A IMSP CS DIN RUDI, SOROCA
ȘTIINȚA ÎN ANSP – O CONVERGENȚĂ
DINTRE TRECUT, PREZENT ȘI VIITOR
POSTUL - O FORMĂ DE PURIFICARE
ȘI TRĂIRE SPIRITUALĂ DEOSEBITĂ
CALITATEA APEI POTABILE ÎN CAHUL,
CANTEMIR ȘI TARACLIA
MICROPLANTELE: MODALITĂȚI DE
CULTIVARE ȘI UTILIZARE
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