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APRECIERI
Să dorești să fii sănătos este deja o parte
din sănătate
Inga ROMANCIUC,
elevă în anul II la
calificarea Asistent
medical igienist
epidemiolog a CEMF
Raisa Pacalo

ce trebuie să facem pentru a ne proteja rudele
și prietenii de boli.
Citind cu regularitate revista, acumulezi cunoștințe și sfaturi utile, care te ajută să te menții
sănătos, să-ți păstrezi starea de bine, să procedezi corect în situațiile când te confrunți cu
factori de risc pentru viață și activitate.
Avea perfectă dreptate profesorul nostru
atunci când afirma: Ești informat, ești protejat.

Revista Cronica Sănătății Publice este o sursă
bogată de informații, orientate spre profilaxia și prevenirea diferitor boli transmisibile și
netransmisibile. Prin articolele sale, ea ne îndeamnă să ducem o viață sănătoasă, să fim
exemplu pentru tinerii din jur, să le cultivăm
aceleași principii sănătoase și utile pe care ni
le altoiește ea.
Apreciez revista pentru faptul că ne explică
într-o manieră simplă și accesibilă care este
importanța stilului de viață sănătos, ne învață

Eu, ca viitor lucrător în domeniul sănătății,
apreciez posibilitățile pe care mi le oferă revista, și anume: de a mă autoperfecționa, de
a-i proteja pe cei dragi de diferite boli, de a-i
atenționa asupra factorilor de risc care le pot
afecta sănătatea.
Apelez la materialele revistei pentru a-mi
îmbogăți bagajul de cunoștințe și experiența
în cele mai importante domenii ale sănătății,
precum prevenirea consumului abuziv de alcool și fumatului, adoptarea unei alimentații
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raționale și sănătoase, inclusiv prin respectarea regimului meselor, administrarea vitaminelor, reducerea consumului de sare, zahăr și
grăsimi. Nu poate fi neglijată nici importanța
activității fizice și a efortului depus rațional în
diferite stări de sănătate, a vaccinării diferitor
contingente de populație în scopul protejării
sănătății lor etc.

Mă inspiră mult și citatele publicate în revistă.
Mi-au plăcut îndeosebi cuvintele lui Iuvenal
Minte sănătoasă în trup sănătos și ale lui James
Thomson – Esența fericirii este sănătatea, iar a
sănătății e mișcarea, care ne arată convingător
că pentru a fi sănătos trebuie să cunoști multe
lucruri despre ceea ce este bine și ceea ce este
rău și că mișcarea, alături de alți factori, este
foarte importantă pentru sănătate.

SFATURI SĂNĂTOASE
Мoderația e în capul mesei
Așezându-vă la masă, gândiți-vă unde doriți
să petreceți sărbătorile. Dacă nu spitalul este
opțiunea dvs., controlați bine porțiile. Gustați
câte puțin și nu faceți abuz de alcool. Astfel
veți evita pancreatita, gastrita sau disfuncțiile
biliare. Faceți mișcare. Dacă stați doar la masă,
mâncați automat mai mult. Și mâine e o zi, nu
vă străduiți să le consumați pe toate azi.
Fiți atenți la alegerea pe care o faceți!
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Protejaţi-vă de bolile transmise

prin căpușe!

Victoria SLIVINSCHI,
medic epidemiolog în
Secția Supravegherea
epidemiologică a
bolilor extrem de
contagioase, zoonoze
și parazitoze a ANSP

Сare boli pot fi transmise prin intermediul
căpușelor?
Prin mușcătura unei căpușe infectate pot fi
transmiși agenți cauzali care provoacă maladii grave, precum encefalita acariană, borelioza Lyme, febra Q, tularemia, febra hemoragică
Crimeea Congo, anaplasmoza etc. Este important de menționat că, anual, în Republica Moldova se înregistrează 150–200 de cazuri de
borelioza Lyme, 2–7 cazuri de febra Q, cazuri
unice de tularemie și encefalită acariană. Mai
expuse riscului de îmbolnăvire sunt persoanele care practică activități în aer liber, cum ar
fi campingul, pescuitul sau vânătoarea etc.,
timp în care pot fi atacate de căpușe. Omul nu
constituie o sursă de germeni și deci nu poate
transmite infecția altei persoane.

Ce reprezintă căpușa?
Căpușele sunt artropode de dimensiuni mici
(2–30 mm) de culoare variabilă, de la roșcat la
maro închis sau negru, ectoparaziți ai mamiferelor, păsărilor și reptilelor și se hrănesc obligatoriu cu sângele acestora. Omul este atacat
accidental atunci când nimerește în arealul de
răspândire a acestora.
Ciclul de viață al căpușelor este format din patru faze: ou, larvă, nimfă și adult. La toate fazele, cu excepția ouălor, căpușele sunt hematofage (se hrănesc cu sânge). Văzute cu ochiul
liber, larvele arată ca particule de praf, în timp
ce nimfele sunt puțin mai mari, având dimensiunile gămăliei de ac sau ale semințelor de
mac. Căpuşele adulte sunt de mărimea unor
păianjeni mici. Activitatea biologică maximală
(și riscul de transmitere a agenților patogeni)
coincide cu lunile de primăvară–toamnă. În
perioada activității biologice, căpușele mature se agață de gazde pentru a se alimenta
cu sânge. După ce se satură, ele se desprind și
cad pe sol, unde își depun ouăle și mor.
În zonele urbane, căpușele din specia Ixodes
populează preponderent spațiile verzi, fâșiile
de pădure și tufișurile, parcurile, altfel spus, locurile de agrement pentru populație. În zone-
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le rurale, această specie se întâlnește mai des
în păduri și fâșiile de pădure.
Borelioza Lyme – cea mai frecventă boală
zoonotică cu transmitere vectorială în republică
Borelioza Lyme reprezintă o zooantroponoză
cu focalitate naturală, cauzată de spirochete
din specia Borrelia burgdorferi, transmisă la om
și animale prin intermediul căpușelor din specia Ixodes. Caracteristice pentru această boală
sunt afecțiunile dermatologice (eritem migrator – marker clinic tipic), afecțiunile sistemelor
nervos, cardiovascular și osteo-articular.
Borelioza Lyme este o maladie emergentă,
descoperită pentru prima dată în anii 1975–
1976 în localitatea Old Lyme din Connecticut, SUA. În prezent are o răspândire globală (America de Nord, Europa, Asia) și un vast
potențial epidemic. În Europa, anual, se înregistrează aproximativ 50 de mii de cazuri noi
de îmbolnăvire.
Republica Moldova se află într–o zonă temperată cu climă caldă, iar arealul geografic, biodiversitatea și dezvoltarea componentelor sistemului parazitar în focarele naturale creează
condiții favorabile pentru circulația agentului
patogen al boreliozei Lyme în mediul animalelor și, ca urmare, al populației umane. În republică în ultimii 10 ani au fost înregistrate 1367
de cazuri de borelioza Lyme. Cu fiecare an,
numărul îmbolnăvirilor crește (de exemplu,
de la 33 de cazuri în anul 2009 la 197 în anul
2018). Este în creștere și numărul cazurilor de
boală înregistrate în rândul copiilor în vârstă
de până la 17 ani (39 în a. 2017 şi 44 în a. 2018),
fapt care se explică prin neatenția părinților
față de securitatea acestora.
În dinamica multianuală se evidențiază majorarea nu doar a numărului de îmbolnăviri, ci și
a numărului de teritorii în care se înregistrează
maladia (de la 7 teritorii administrative în anul
2006 la 16 în 2018). Îmbolnăviri prin borelioza
Lyme au loc practic în toate lunile anului, dar
majoritatea cazurilor de boală (58,8%) revin
totuși lunilor calde ale anului (mai–octom-

brie), ceea ce corespunde perioadei frecventării intense a locurilor de agrement şi contactului cu vectorul agentului cauzal.
Primele semne și simptome de boală pot să
apară într–un interval de la 3 până la 32 de
zile de la mușcătura de căpușă infectată și se
exprimă prin astenie, febră, cefalee, artralgii
(dureri ale articulațiilor), mialgii (dureri musculare), mărirea în dimensiuni a ganglionilor
limfatici. Semnul cel mai frecvent al boreliozei
Lyme este eritemul migrator, o leziune cutanată ce apare la 60–80% din pacienți. Aceasta
se manifestă inițial ca o pată de culoare roșie
care se extinde. Pe măsură ce crește, pata poate rămâne de culoare roșie sau poate deveni
mai palidă în centru, uneori având aspect de
semn de tras la țintă: cu cercuri roșii concentrice alternând cu cercuri de piele sănătoasă. Nu
este obligatoriu ca aceasta să apară în locul
mușcăturii. În lipsa tratamentului, boala poate evolua până la artrită cronică, osteoporoză,
tulburări de vedere și auditive, meningită, neuropatii craniene, radiculoneuropatii, encefalomielită.
Cum pot fi prevenite bolile transmise prin
căpușe?
Profilaxia bolilor transmise prin căpușe include efectuarea unui șir de măsuri legate de:
1) Diminuarea numărului de căpușe în focarele naturale prin:
– îndepărtarea frunzelor căzute;
– amenajarea teritoriilor împădurite;

Cronica SĂNĂTĂŢII PUBLICE Nr. 3(52), Octombrie 2019

– tăierea și curățarea rațională a tufarilor și
a vegetației înalte.
2) Protecția individuală:
– folosirea îmbrăcămintei cu mâneci lungi,
a pantalonilor lungi, șosetelor (trase peste pantaloni);
– folosirea unui repelent;
– folosirea hainelor şi păturilor pentru picnic deschise la culoare – pentru a detecta
mai uşor căpuşele;
– inspectarea periodică a tegumentelor –
pentru a depista și îndepărta cât mai rapid căpușa;
– deplasarea pe mijlocul cărărilor și evitarea atingerii plantelor din jur;
– evitarea mediilor în care viețuiesc
căpușele.
La întoarcere, în mod obligatoriu se va efectua:
– verificarea hainelor și a lenjeriei de corp la
prezența căpușelor;
– inspectarea minuțioasă a corpului în fața
oglinzii, la copii – îndeosebi a regiunilor cu
piele fină (sub braț, în regiunea inghinală,
la genunchi, abdomen, gât şi cap);
– pieptănarea minuțioasă a părului cu un
pieptene des;
– inspectarea animalelor de companie;
– respectarea regulilor de igienă: facerea
dușului, spălarea hainelor.
În cazul prezenței pe corp a căpușei, se vor
depune eforturi de înlăturare operativă și
inofensivă. La efectuarea procedurilor de
înlăturare a căpușei nu se recomandă răsucirea, smulgerea, strivirea acesteia, de asemenea, aplicarea uleiurilor, ojei etc. Aceste

proceduri ar putea determina regurgitarea
(voma) conținutului stomacal al căpușei în
rană și, implicit, transmiterea bacteriilor sau a
virusului.
Atenție! Riscul de infectare este mai mic
atunci când căpușa este detectată și îndepărtată imediat!
Recomandări utile pentru îndepărtarea căpuşei:
– în cazul depistării unei căpușe atașate pe tegument, utilizați o pensetă cu vârful subțire,
pentru a putea apuca căpușa cât mai aproape
de cap. Printr–o mișcare delicată, dar fermă se
va extrage căpuşa din piele;
– locul muşcăturii se va spăla cu apă curată cu
săpun şi se va prelucra cu tinctură de iod de
3–5% sau cu alcool etilic de 70%;
– căpușa extrasă trebuie distrusă;
– se va nota data mușcăturii de căpușă.
Menționăm că nu orice mușcătură de căpușă
implică apariția semnelor de boală, de aceea
persoana afectată va supraveghea asupra stării sale de sănătate. Odată cu apariția semnelor de boală, posibil asociate cu mușcătura de
căpușă, cum ar fi afecţiunile dermatologice,
însoțite de apariţia eritemului migrator, de
febră moderată, cefalee, slăbiciuni, dureri în
articulaţii şi muşchi, inflamaţia nodulilor limfatici regionali, se va apela cât mai urgent
posibil la medic.
Rețineți! Respectarea recomandărilor sus–
menționate vă va proteja de contractarea
maladiilor transmise prin intermediul căpuşelor!
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Sănătatea elevilor

şi condiţiile de instruire în mun. Chişinău
Lucia BABIN,
medic igienist în
Secţia Protecţia
sănătăţii publice a
CSP Chişinău

Sănătatea nu este totul,
dar fără sănătate totul este nimic.
Arthur Schopenhauer

Dezideratul principal al sănătăţii publice constă în prevenirea morbidităţii populaţiei şi promovarea stării de bine, de confort fizic, psihic
şi social. Copiii şi tinerii se bucură de o atenţie deosebită, având în vedere transformările care au loc în organismul lor în procesul
de creştere şi dezvoltare. În diverse studii se
menţionează că morbiditatea elevilor este influenţată, în mare măsură, de calitatea mediului ocupaţional din instituţiile de educaţie. De
aceea elevii trebuie să se bucure de condiţii
de instruire bune, de o alimentaţie echilibrată
şi corespunzătoare vârstei, de respectarea cu
stricteţe a programului de activitate şi odihnă.
Analiza morbidităţii elevilor din municipiul
Chişinău în anul 2018 denotă o prevalenţă de

700,5 cazuri la o mie (700,5‰). Cele mai răspândite maladii, cu o frecvenţă sporită, sunt
afecţiunile sistemului respirator – 252,2‰,
tractului digestiv – 146,7‰, bolile ochiului şi
anexelor sale – 59,2‰, urmate de maladiile
sistemului osteoarticular – 45,8‰, sistemului
nervos – 35,7‰ şi ale aparatului urogenital –
24,2‰.
În funcţie de vârsta elevilor, o prevalenţă sporită prezintă morbiditatea elevilor din clasele
superioare – 768,16‰, comparativ cu cea înregistrată la elevii claselor primare – 665,5‰.
Printre elevii claselor superioare sunt mai răspândite afecţiunile sistemelor respirator, digestiv, osteoarticular, ale pielii şi ţesutului cutanat, aparatelor urogenital, circulator, vizual.
La cei din clasele inferioare valori mai crescute
prezintă morbiditatea prin boli infecţioase ale
urechii şi apofizei mastoidiene.
Nivelul înalt al morbidităţii la elevi este rezultatul acţiunii mai multor factori de risc, dintre
care vom menţiona următorii:
 organizarea alimentaţiei cu abateri de la
normele fiziologice;
 organizarea condiţiilor de instruire şi educaţie în unele instituţii cu încălcări ale prevederilor legislaţiei sanitare în vigoare;
 programele de studii suprasolicitate, nerespectarea regimului zilei;
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 necorespunderea normelor de temperatură
a aerului din încăperi şi iluminatului artificial;
 necorespunderea mobilierului taliei copiilor;
 asigurarea insuficientă cu asistenţă medicală în cadrul instituţiilor de învăţământ;
 stilul de viaţă necorespunzător al elevilor
etc.
Contribuie la declanşarea maladiilor sistemului nervos central activitatea instituţiilor
de învăţământ în două schimburi, încălcarea
regimului de instruire şi odihnă, durata mică
a recreaţiilor – de numai 5 minute. Evaluarea
orarelor şcolare a stabilit că doar în 55,24% din
instituţiile preuniversitare acesta se perfectează corect, în 44,75% din instituţii orarul e alcătuit cu încălcări ale cerinţelor igienice în vigoare. Numărul de ore pe săptămână nu respectă
în clasele primare a 6,3% din şcoli, în clasele
gimnaziale a 13,99% din instituţii şi în clasele liceale a 30,1% din instituţii, nu alternează
disciplinele grele cu cele uşoare. În 39,16%
din instituţii se practică lecţiile pare la diferite obiecte (limbile română, moderne, matematică etc.), pauzele cu durata de 5 minute
(26,57%), lecţiile de cultură fizică la prima oră.
În multe instituţii de învăţământ preuniversitar nu funcţionează secţiile sportive,
care contribuie la
majorarea factorului
static – un moment
destul de semnificativ în regimul zilei
elevilor. Un studiu
efectuat de colaboratorii Centrului de
Sănătate Publică în
şcolile din mun. Chişinău denotă că elevii
din clasele primare
dorm şi se află în aer
liber mai puţin timp
decât se recomandă,
pregătesc lecţiile şi

privesc televizorul, folosesc computerul şi telefonul mobil mai mult decât prevăd cerinţele
igienice. Influenţează semnificativ procesul
instructiv-educativ şi adaptarea copiilor, nivelul de pregătire pentru şcoală.
Unul dintre factorii principali care influenţează sănătatea elevilor şi plasează afecţiunile
sistemului respirator pe primul loc sunt temperaturile joase şi umiditatea înaltă în spaţiile
instituţiilor de învăţământ. În 21% din instituţiile preuniversitare temperatura aerului a fost
mai joasă decât normativul igienic prevăzut.
Cea mai mare necorespundere a fost înregistrată în perioada de trecere de la un anotimp
la altul.
O altă problemă care nu-şi găseşte rezolvarea
este asigurarea cu mobilier conform vârstei şi
taliei copiilor, în cel mai bun caz, se procură
mobilier de o singură mărime. În anul de referinţă s-a stabilit că doar 68,89% din elevii claselor primare erau aşezaţi corect la mese. Procurarea mobilierului nou, de mărimi optime
este o problemă majoră: în 37,06% din instituţii mobilierul este cu termenul de exploatare
până la 5 ani, în 43,35% – între 5 şi 10 ani şi în
19,58% termenul de exploatare este depăşit –
mai mare de 10 ani.
Organizarea alimentaţiei elevilor instituţio-
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nalizaţi rămâne una prioritară, dar care
până în prezent nu este soluţionată întru
asigurarea respectării normelor naturale.
Caracteristice pentru anul 2018 au fost
şi abaterile de la meniul de perspectivă
coordonat. Pe parcursul aceluiaşi an au
fost alimentaţi gratuit la dejun doar elevii claselor primare şi ai ciclului gimnazial
din familiile social dezavantajate, cei care
contactează cu bolnavi de tuberculoză,
iar la prânz – numai 30% din elevii care
frecventează grupele cu regim prelungit.
Doar 68% din bucătarii instituţiilor preuniversitare au studii de specialitate şi
2,9% au urmat cursuri de formare continuă în
ultimii cinci ani. Cât priveşte felurile de bucate
investigate în scopul aprecierii valorii calorice
prin metode de laborator, valoarea calorică
zilnică nu a corespuns normativelor în vigoare
în toate instituţiile preuniversitare verificate.
În instituţiile de educaţie lipseşte unitatea de
personal medical cu studii medicale superioare. În 4,31% din instituţiile preuniversitare nu
este completată funcţia de asistent medical,
în 2,87% asistentul medical activează doar cu
jumătate de normă. Ca urmare, copiii pot beneficia de asistenţă medicală numai jumătate
din timpul aflării în instituţie.
În ultimii ani s-au făcut investiţii enorme în
scopul îmbunătăţirii condiţiilor de instruire,
totuşi la planificarea finanţării lucrărilor de
reparaţie nu se ţine cont de problemele prioritare. În urma acestui fapt, elevii care frecventează instituţiile de învăţământ preuniversitar
din mun. Chişinău sunt supuşi unor condiţii
de mediu diferit, fiind vorba atât de mediul fizic, cât şi de alimentaţie, care îşi lasă amprenta
pe starea de sănătate a copiilor.
În scopul asigurării creşterii unei generaţii sănătoase este foarte utilă respectarea măsurilor de reducere a riscurilor pentru sănătatea
elevilor atât în instituţiile de educaţie, cât şi la
domiciliu, cum ar fi:
- dotarea instituţiilor să fie corespunzătoare
desfăşurării în bune condiţii a procesului

-

-

-

-

-

instructiv-educativ, pentru ca timpul petrecut de elevi în aceste instituţii să contribuie
la îmbunătăţirea stării lor de sănătate;
petrecerea recreaţiilor în aer liber are o
dublă însemnătate: activitatea motorie în
combinaţie cu aerul curat contribuie la restabilirea posibilităţilor funcţionale ale celulelor nervoase;
efortul intelectual depus atât pe parcursul
zilei, cât şi al săptămânii trebuie să fie repartizat în aşa mod, încât zilele libere (sâmbăta
şi duminica) să fie folosite pentru odihnă şi
restabilirea deplină a capacităţii de muncă;
alimentaţia elevilor trebuie să fie bogată în
fructe, legume, minerale, enzime, care să
asigure necesităţile zilnice în corespundere
cu particularităţile de vârstă şi activitatea
motorie;
stimularea comportamentului de menţinere a sănătăţii prin alegerea conştientă a stilului de viaţă sănătos;
somnul corect organizat asigură odihna
deplină a organismului, în particular, a sistemului nervos central;
promovarea unor activităţi specifice, cum
ar fi mersul pe jos sau cu bicicleta la şcoală
prin implicarea largă a comunităţii, care vizează accentuarea bunăstării emoţionale şi
fizice a elevilor şi a profesorilor;
organizarea unor acţiuni orientate spre
elevi, părinţi şi corpul didactic pentru a promova comportamentele sănătoase, inclusiv
cele alimentare.
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Hepatita virală A.

Ce trebuie să știm despre ea

Silvia STRATULAT,
șefa Secției
Supravegherea
epidemiologică a
infecției cu HIV și
hepatite virale a ANSP

Hepatita virală A (HVA) este o boală infecțioasă
acută, benignă, cauzată de virusul hepatic A,
și se manifestă prin fenomene infecţioase generale, digestive şi hepatice, având, în marea
majoritate a cazurilor, o evoluţie autolimitată. Mai este numită şi boala mâinilor murdare.
Spre deosebire de hepatitele virale B și C, hepatita virală A nu cauzează boală cronică. Deși
se inflamează, ficatul se vindecă complet, fără
a fi afectat pe termen lung.
Maladia apare sporadic, dar și sub formă de
epidemii la nivel mondial, cu o tendință de
recidivă ciclică la fiecare 5-10 ani și o sezonalitate de toamnă-iarnă. Receptivitatea față de
HVA este generală. Epidemiile determinate de
alimentele sau apa contaminate pot apărea în
mod exploziv, așa cum a fost în anul 1988 în
timpul epidemiei din Shanghai, care a afectat
aproximativ 300 de mii de persoane.

Conform clasificării OMS, endemicitatea
infecției cu virus hepatic A în diverse regiuni
geografice poate fi caracterizată prin nivel
sporit, intermediar sau scăzut. Republica Moldova se clasează ca zonă cu endemicitate intermediară.
Situația epidemiologică în Republica Moldova
După o perioadă de stabilitate epidemiologică prin HVA, atestată între anii 2006 și 2012,
din anul 2013 și până în prezent în republică
s-a activizat procesul epidemiologic. Astfel, în
anul 2013 morbiditatea prin HVA a constituit
2,7 cazuri la 100 de mii de populație, în 2014
– 12,0, în 2015 – 6,9, în 2016 – 18,6, în 2017 –
14,72 și în 2018 – 16,07.
Infecția cu HVA se răspândește mai ales în
teritoriile limitrofe. În perioada de referință
situația arăta astfel:
– în 2013 – în r-le Strășeni, Ungheni, Rezina,
Cantemir și Edineț, respectiv, 28, 37, 4, 1 și
1 cazuri;
– în 2014 – în r-le Strășeni, Ungheni, Călărași,
Șoldănești, Florești, Orhei și Soroca, respectiv, 162, 143, 64, 27, 13, 4 și 2 cazuri;
– în 2015 – în r-le Ungheni, Rezina, Florești,
Șoldănești, Strășeni, Orhei, Călărași, Cantemir și Hîncești, respectiv, 57, 52, 35, 32, 9, 5,
3, 2 și 1 cazuri;
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– în 2016 – în r-le Rezina, Cantemir, Soroca,
Florești, Șoldănești, Orhei, Leova, Ungheni,
Edineț și Cahul, respectiv, 174, 160, 107,
73, 63, 14, 6, 2, 2 și 1 cazuri;
– în 2017 – în r-le Cantemir, Leova, Orhei,
Florești, Hîncești, Rezina, Soroca, Ungheni, Călărași, Cahul, Edineț, Strășeni și
Șoldănești, respectiv, 118, 109, 81, 45, 45,
27, 20, 19, 7, 7, 7, 2 și 2 cazuri;
– în 2018 – în mun. Chișinău și r-le Leova,
Cantemir, Edineț, Orhei, Hîncești, Cahul,
Briceni, Ocnița, Ialoveni, Sîngerei, Criuleni, Strășeni, Cimișlia, Anenii Noi, Călărași,
Soroca, Florești, Glodeni, Rîșcani, Ștefan
Vodă, Telenești și Comrat, respectiv, 19,
254, 119, 101, 33, 33, 22, 13, 11, 6, 6, 4, 4, 3,
2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1 și 1 cazuri.
Analiza structurii morbidității prin hepatita
virală A, înregistrate în perioada 2016-2018,
a arătat că în circa 80 la sută din cazuri persoanele afectate au fost copii și adolescenți.
Copiii din segmentul de vârstă 0-6 ani au constituit 17,2% (338 de cazuri) și din segmentul
de vârstă 7-18 ani – 64,8% (1277 de cazuri), iar
adulții peste 19 ani – 18,0% (355 de cazuri).
Peste 2/3 din cazuri au fost înregistrate la copiii care frecventează grădinița și la elevii din
licee și gimnazii. Din numărul total de cazuri
de HVA, înregistrate în perioada respectivă,
888 (45,1%) au fost depistate activ, iar 1270
(64,5%) au fost confirmate prin investigații de
laborator serologice (anti HVA IgM). Cel mai
afectat mediu de trai este mediul rural, unde în
anul 2018 s-a înregistrat o valoare a incidenței
de 12,2 cazuri la 100 de mii de populație, în
anul 2017 – 12,6 cazuri, în anul 2016 – 16,1
cazuri, comparativ cu, respectiv, 3,9 cazuri, 2,2
cazuri și 2,5 cazuri în mediul urban. În scopul
profilaxiei specifice a hepatitei virale A, în teritorii și colectivități în anul 2016 au fost imunizate cu vaccinul contra hepatitei virale A 1088
de persoane, în anul 2017 – 6992, iar în anul
2018 – 5478.
Factorii de risc și căile de transmitere
Factorii de transmitere în HVA sunt lipsa apei
potabile sigure, apa poluată din bazinele deschise și închise, alimentele contaminate, înde-

osebi legumele și produsele maritime, obiectele de uz casnic infectate, igiena deficitară,
contactul habitual și cel sexual cu o persoană
infectată cu HVA, muștele sinantrope, consumul de droguri injectabile, călătoriile în zone
cu endemicitate sporită, în special pentru persoanele neimunizate.
Calea principală de transmitere a HVA este
cea hidrică, urmată de calea alimentară și cea
habituală. Virusul hepatic A se transmite mai
ales pe calea fecal-orală. În familie, acest lucru se poate întâmpla atunci când o persoană
infectată pregătește alimente pentru ceilalți
membri cu mâinile murdare. Focarele prin
transmitere hidrică sunt, de obicei, asociate
cu apa contaminată sau cu apa necorespunzătoare pentru consum. Virusul poate fi, de
asemenea, transmis prin contact fizic strâns
cu o persoană infectată, deși contactul ocazional între oameni nu răspândește virusul. Nu
se exclude nici mecanismul parenteral, care se
realizează în special la utilizatorii de droguri
injectabile sau în urma transfuziei de sânge și
a derivatelor sangvine, contaminate cu virusul
hepatic A.
Manifestările clinice
Hepatita virală A se manifestă clinic după
o perioadă de incubație de 15-50 de zile (în
medie – 25-30 de zile) și se distinge conform
tabloului clinic (tipic sau atipic), severității maladiei, evoluției și caracterului bolii.
Simptomele hepatitei virale A pot include febră, stare de rău, pierderea poftei de mâncare,
diaree, greață, disconfort abdominal, urină închisă la culoare (hipercromă), icter al pielii și al
mucoasei ochilor. Nu toate persoanele infectate pot avea simptomele enumerate. Infecția
se manifestă prin forme ușoare și severe.
La adulți, simptomele de boală se manifestă
mai frecvent decât la copii. Gravitatea bolii și
pronosticul letal sunt mai mari în grupele de
vârstă înaintată. Dintre copiii infectați în vârstă de până la 6 ani doar 10% prezintă simptome vizibile de icter. În rândul copiilor mai
mari și al adulților, infecția produce, de obicei,
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simptome mai severe, cu icter care apare în
peste 70% din cazuri.
Diagnosticul
Diagnosticul clinic al HVA este doar prezumtiv, sugerat de vârsta bolnavului, datele despre contactul cu bolnavi sau despre focar. Diagnosticul specific de laborator se realizează
prin detectarea anticorpilor anti-HVA IgM în
sânge, care apar în primele zile de boală și dispar peste 3-6 luni, fiind un indicator specific
al procesului infecțios acut. Anticorpii către
virusul hepatic A din clasa IgG (anti-HVA IgG)
sunt markeri ai imunității, care apar mai târziu
și se mențin de-a lungul multor ani. Testele
suplimentare includ reacția în lanț a polimerazei (PCR) pentru detectarea ARN-ului viral
în sânge. Testele funcționale hepatice, care
atestă creșterea marcată (de 10-20 de ori) a
transaminazelor (ALT, ASAT), sunt un indice al
acestei infecții.
Tratamentul
Nu există un tratament specific pentru HVA.
Tratamentul include, în primul rând, repausul
la pat (în primele 2-4 săptămâni de boală) și
regimul dietetic. Dieta trebuie adaptată la stadiul bolii și la gravitatea ei. Terapia are scopul
de a menține confortul și echilibrul nutrițional
adecvat, inclusiv restabilirea cantității de lichide, pierdute în urma vomei și a diareii. În
formele ușoare ale HVA tratamentul este igieno-dietetic și simptomatic, în formele medii și
severe se administrează un tratament intravenos. Recuperarea organismului după infecția
suportată poate fi lentă și poate dura câteva
săptămâni sau luni.
Profilaxia hepatitei virale A
Profilaxia specifică a HVA constă în administrarea vaccinului contra HVA. Aproximativ 100%
din oameni dezvoltă niveluri protectoare de
anticorpi împotriva virusului în decurs de o
lună de la administrarea unei singure doze
de vaccin. Chiar și după expunerea la virus, o
singură doză de vaccin în 2 săptămâni de la
contactul cu virusul are efecte protectoare.
Vaccinurile sunt inofensive, înalt imunogene
și asigură o protecție de lungă durată față de
HVA după vaccinare.

La nivel mondial, milioane de oameni au fost
vaccinate contra HVA, fără evenimente adverse grave.
Profilaxia nespecifică a HVA este orientată
spre întreruperea mecanismului fecal-oral de
transmitere a agentului patogen și include asigurarea populației cu apă potabilă și produse
alimentare sigure epidemiologic; respectarea
cerințelor cu privire la producerea, transportarea, păstrarea, prelucrarea și comercializarea produselor alimentare; respectarea igienei personale; educația populației, în special a
personalului din creșe, a persoanelor angajate în industria alimentară. De asemenea, HVA
poate fi prevenită prin spălatul regulat al mâinilor cu apă și săpun după toaletă și înainte de
masă; consumul apei potabile de calitate (din
surse sigure sau îmbuteliate); spălarea fructelor și legumelor înainte de consum; evitarea
contactului cu persoanele bolnave; igienizarea locuinței și gospodăriei.
Măsurile de control şi răspuns la hepatita virală A includ: efectuarea dezinfecției profilactice
a surselor de aprovizionare centralizată cu apă
și a fântânilor publice în contextul asigurării
populației cu apă potabilă sigură; amenajarea poligoanelor pentru stocarea și evacuarea deșeurilor menajere; organizarea și realizarea măsurilor de igienizare şi salubrizare a
localităților, gospodăriilor și instituțiilor; crearea în instituțiile de învățământ a condițiilor de
respectare a igienei pentru copii și personal,
inclusiv asigurarea cu substanțe pentru igienizare (săpun lichid, detergenți, dezinfectanți
etc.); asigurarea funcționalității sistemelor
interioare de apeduct și canalizare; asigurarea permanentă a respectării regulamentelor sanitare la obiective, unități de comerț și
de alimentație publică; asigurarea informării
populației, în special din localităţile afectate de HVA, privind situaţia epidemiologică,
simptomele, măsurile de profilaxie, inclusiv
prin mass-media; adresarea la medic în cazul
apariției semnelor caracteristice de HVA, diagnosticarea precoce, izolarea și tratamentul
bolnavilor cu HVA.

13

14

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Infecţiile nosocomiale –

o problemă a medicinei moderne

Pavel EREMIA,
medic epidemiolog
la CSP Hîncești

Infecțiile nosocomiale (IN) reprezintă una dintre principalele probleme medicale, sociale și
economice. Organizaţia Mondială a Sănătăţii
(OMS) estimează că în medie, anual, din 190
de milioane de persoane spitalizate 9 milioane au o infecție nosocomială, iar circa un milion decedează din cauza ei. Milioane de persoane din întreaga lume sunt predispuse la IN,
care actualmente prezintă o problemă majoră
de sănătate publică și are o însemnătate deosebită sub aspect epidemiologic, clinic şi economic.

re a mâinilor. De exemplu, în cazul infecției
de plagă chirurgicală agentul cauzal poate
proveni de la pacientul supus intervenției chirurgicale, dar poate fi transmis și de echipa de
intervenție prin intermediul mănușilor, lenjeriei, instrumentelor, echipamentelor, aerului,
care nu corespund condițiilor de siguranță.
Potrivit datelor statistice, în semestrul I al anului 2019 în raionul Hîncești s-a înregistrat o
creștere moderată a numărului de infecții nosocomiale de 2 ori, comparativ cu anul 2018
(în 2019 – 4 cazuri, în 2018 – 2 cazuri). Structura infecțiilor nosocomiale datorate acordării
asistenței medicale arată astfel: infecții intramusculare – 50%; ginecologice – 25%; pneumonii nosocomiale – 25%, prioritare fiind
infecțiile septico-purulente, care constituie
50%.
25%
Inf.consecvente
intramusculare

50%

În Republica Moldova, peste o mie de pacienți
contractează diferite infecții în spitale, iar cifra
este în creștere, constituind 2% din numărul
total de pacienți. Totodată, medicii epidemiologi estimează că 80% din cazurile de infecție
se produc din cauza igienei necorespunzătoa-

Inf.ginecologice

Pneumonii
nosocomiale
25%

Figura 1. Structura IN în r-l Hînceşti,
anii 2018-2019
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Rata examinării bacteriologice a biosubstratelor de la pacienţii cu infecţii nosocomiale
constituie 42%. Structura etiologică a IN este
determinată de microorganismele condiţionat patogene (St. aureus – 20% și St. haemolyticus – 22%).
În anii 2018-2019 au fost confirmate microbiologic numai 2 cazuri de IN. Din 863 de probe de biosubstrate, prelevate de la bolnavi cu
boli netransmisibile, 67% au fost pozitive. În
semestrul I al anului curent au fost examinate
592 de probe, cu o rată a probelor pozitive de
51,4%, ceea ce denotă că circuitul microbiologic în instituțiile medicale este foarte intens. În
structura microflorei depistate de la pacienți
predomină stafilococii – 46%, enterobacteriile – 38%, candida – 3%, pneumococii – 7%.
În această situație, devine foarte importantă
asigurarea unei antibioticoterapii raţionale,
dat fiind faptul că microorganismele decelate
manifestă rezistență față de 15-17 antibiotice.
Conform evaluărilor efectuate în instituțiile
medico-sanitare publice din raion, nu există
un management rațional și eficient al antibioticelor. Fișele medicale a 230 de pacienți arată
că practic fiecare din ei a primit un tratament
cu antibiotice, iar în 97,5% din cazuri antibioticele au fost prescrise fără investigarea
bacteriologică a pacienților și determinarea
sensibilității agentului cauzal la antibiotice
(antibioticograma) pentru a prescrie un tratament optim.
Concomitent, datele examinate demonstrează existența unei corelații directe între structurile etiologice ale infecțiilor nosocomiale și
cele ale infecțiilor importate în instituțiile medicale, în ambele cazuri prevalând stafilococii
și enterobacteriile, fapt ce demonstrează că
mâinile sunt principala cale de contact și factor de transmitere a IN.
În anul 2019, calitatea regimului de dezinfecție
în mediul spitalicesc a fost evaluată prin prelevarea planificată a 153 de probe, dintre care
13,5% au fost pozitive, inclusiv profilul mater-

nitate – 12,6%, chirurgie – 13,3%, pediatrie –
7,1%. Cele mai multe probe neconforme au
fost prelevate în Spitalul din Cărpineni – 36%,
condiționate de faptul că secțiile lui utilizează
apă din sonda proprie pentru spălarea veselei,
meselor și inventarului de tranșare. Important
de subliniat este următorul fapt: calitatea apei
nu corespunde parametrilor sanitaro-chimici, are un miros inacceptabil, H2S, oxidabilitatea – 5-35 mg/O2, conținutul de amoniac –
1,8-7,2 mg/l.
Pe parcursul anilor 2018-2019, IMSP Spitalul
din Cărpineni, IMSP de asistență medicală primară și IMSP de asistență medicală urgentă
nu au declarat niciun caz de infecție nosocomială, iar în majoritatea instituțiilor medicosanitare publice de asistență medicală primară nu se duce evidența utilizării substanțelor
biodistructive. Nu a fost elaborat și coordonat
cu serviciul de sănătate publică niciun plan de
gestionare a acestor substanțe. Un imperativ
al timpului este aplicarea remediilor dezinfectante ce corespund criteriilor optime de
dozare și de utilizare (Naijen, Bacticid, Tabidez,
Desderman etc.).
Este îngrijorător și faptul că, deși în instituțiile
medicale din raion numărul de injecții intramusculare, intravenoase și de perfuzii este
mare, nivelul existent de asigurare cu mănuși,
seringi și truse de perfuzie nu poate garanta în
măsura cuvenită protecția personalului medical implicat în administrarea lor. Totodată, personalul medical, îndeosebi medicii, mențin la
o cotă înaltă tendința de a prescrie tratament
parenteral, chiar dacă există condiții și posibilitatea de a administra un tratament eficient
per os, ceea ce creează un șir de probleme cu
riscurile de rigoare.
În pofida demonstrării la nivel mondial, dar
și local a faptului că șervețelele din material
textil sunt un factor de transmitere a infecției,
în instituțiile medicale, precum Spitalul din
Cărpineni, OMF Leușeni, Boghiceni, OF Sipoteni, Fârlădeni etc., nu se folosesc pe larg
șervețelele de hârtie pentru ștergerea mâini-
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lor, ceea ce contravine prevederilor
stipulate în Regulamentul privind
condițiile de igienă pentru instituțiile
medico-sanitare, aprobat prin HG
RM nr. 662 din 23 iulie 2010.
O problemă serioasă pentru IMSP
din raion este și implementarea
metodei de denocivare a deșeurilor
medicale periculoase, cu riscuri
foarte mari pentru personal, populație și mediul ambiant prin autoclavare.
Datele cu privire la supravegherea epidemiologică denotă că situația privind controlul infecțiilor nosocomiale în unele instituții
medicale din raion, precum CMF Nemţeni,
Cățeleni, Caracui, OF Dancu, Voinescu, Ivanovca, este nesatisfăcătoare. Fiindcă nu sunt
asigurate cu sisteme centralizate de apă și
canalizare, acestea folosesc apă din fântânile
publice, care nu corespunde cerințelor igienice, inclusiv după indicii sanitaro-chimici (în
82,3% din cazuri) și microbiologici (în 49,4%),
astfel fiind compromise condițiile de respectare a igienei mâinilor și tratării instrumentarului medical de uz multiplu.
Există și multe alte deficiențe. De exemplu,
până în prezent în majoritatea instituțiilor medicale nu a fost soluționată problema aprovizionării cu apă caldă curgătoare, nu a fost
elaborată și aprobată în modul stabilit baza
de documente normative interne privind profilaxia și controlul infecțiilor nosocomiale. De
asemenea, nu a fost alcătuit un plan de măsuri pentru acest domeniu, nu au fost stabilite
atribuțiile și responsabilitățile diferitor categorii de personal medical, normele tehnice interne de gestionare a deșeurilor medicale, de
dezinfecție și sterilizare.
În scopul optimizării supravegherii și controlului infecțiilor nosocomiale, CSP Hîncești a
elaborat și înaintat administrației instituțiilor
medico-sanitare publice un șir de propuneri,

însoțite de măsuri concrete de remediere a
situației. Dintre acestea vom specifica:
- Crearea comisiilor spitalicești de profil și asigurarea instruirii, perfecționării și atestării
cadrelor medicale în domeniul controlului
infecțiilor nosocomiale;
- Asigurarea unui nivel nu mai mic de 100%
al investigării bacteriologice a pacienților
cu infecții asociate asistenței medicale
acordate în instituțiile medico-sanitare;
- Elaborarea, coordonarea cu CSP Hîncești
și implementarea planurilor sau a programelor de supraveghere epidemiologică și
control al infecțiilor nosocomiale în toate
instituțiile medico-sanitare – de stat și private;
- Asigurarea unui nivel optim, conform prevederilor actelor normative în vigoare, de
diagnostic, raportare și evidență statistică
a fiecărui caz de IN în instituțiile medico-sanitare publice și private din raion;
- Optimizarea condițiilor de igienă în instituțiile medico-sanitare publice și private,
inclusiv creșterea responsabilității conducătorilor și a șefilor de subdiviziuni în domeniul asigurării și controlului respectării
și menținerii regimului sanitaro-igienic și
antiepidemic, igienei mâinilor, securității
injecțiilor, prescrierii preparatelor și medicamentelor injectabile, precum și celor administrate prin perfuzii;
- Asigurarea optimă și în cantități suficiente
cu mănuși de protecție și prosoape de hârtie pentru ștergerea mâinilor.
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Laptele – ideal pentru consum
Lilia PLĂMĂDEALĂ,
medic igienist în
Direcția Promovarea
sănătății a ANSP

Laptele este un nutriment produs de glandele
mamare ale mamiferelor femele, fiind și principala sursă de nutriție a nou-născuților înainte de a fi în stare să digere și alte alimente.
Compoziția laptelui variază de la o specie la
alta. Laptele uman, de exemplu, conține multă lactoză – principalul zahăr al acestuia. Laptele de vacă, dimpotrivă, conține mai puțin
zahăr și mai multă grăsime. Laptele anumitor
mamifere (vaci, oi, capre, bivolițe și iaci) este
colectat pentru a fi consumat de oameni – fie
direct, după pasteurizare, fie procesat în produse lactate, precum smântâna, untul, iaurtul,
brânza etc.
În mitologie, laptele era supranumit Alimentul
Paradisului, denumire datorată faptului că se
obține de la animale nesacrificate. Dintre toate alimentele vitale pentru creșterea și dezvoltarea organismului uman laptele poate
fi numit alimentul universal, fiind primul pe

care îl consumăm și unul dintre puținele care
se regăsesc în orice spațiu geografic. Laptele
este un produs de bază al alimentației noastre
zilnice, indiferent dacă îl consumăm dulce ori
sub formă de iaurt sau brânză. El este unic, nu
poate fi reprodus și nici contrafăcut, nu poate
proveni decât de la animale și este produsul
ce asigură echilibrul de nutrimente pe care
natura, în perfecțiunea ei, îl poate crea.
Laptele este și un aliment funcțional: pe lângă
rolul său nutritiv, el contribuie la menținerea
și îmbunătățirea stării generale de sănătate.
Consumul zilnic de lapte și produse lactate
este indicatorul unei alimentații echilibrate.
S-a observat că persoanele care nu consumă
lapte au, de obicei, probleme de greutate corporală excesivă. Mai mult, laptele este un aliment polimorf: se poate bea, dar se poate și
mânca sub formă de brânză sau încorporat ca
ingredient în diferite preparate culinare. Acesta
conține toate elementele nutritive de bază în
proporții optime și cu biodisponibilitate crescută: proteine (3-3,5%), glucide (4-5%), lipide
(3,5-4,5%). Deci, laptele și derivatele lui oferă
o cantitate suficientă de proteine cu înaltă valoare biologică, vitamine din grupul B (vitamina B12, vitamina B2, vitamina B6, acid folic),
vitaminele A şi D şi toate mineralele (calciu,
fosfor, magneziu, potasiu, zinc, iod, fier, crom).
Dacă din vegetale organismul absoarbe numai 4-5% de calciu, din lapte – 40%. Așadar,
orice alt aliment este o sursă inferioară de cal-
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ciu, în timp ce alimentul universal – laptele –
asigură necesarul zilnic al acestui mineral.
Femeile care beau zilnic un pahar de lapte
degresat sau cu un conținut redus de grăsimi
prezintă un risc mai scăzut de artrită. Potrivit
unui studiu al cercetătorilor de la Universitatea din Boston, consumul de lapte joacă un rol
important în sănătatea oaselor. Studiul nostru
este cel mai amplu de până acum, care cercetează impactul consumului de lactate asupra
evoluției osteoartritei la nivelul genunchilor, a
declarat Bing Lu, coordonatorul studiului, de
la Brigham & Women's Hospital din Boston.
De multe ori însă apar întrebări legate de
beneficiul consumului de lapte de către
adulți. În acest context, ne referim mai ales
la intoleranța la lactoză – cea mai frecventă
formă de deficit enzimatic intestinal, ce afectează toate categoriile de vârstă. Enzima deficitară este lactaza – ea asigură hidroliza lactozei din lapte. Se pare că aproximativ 70%
din populația adultă este deficientă în lactază,
fapt ce a sugerat ideea că aceasta ar fi starea
normală. Malabsorbția lactozei este mai frecventă la anumite populații (asiatici, sud-americani, africani), problema fiind transferată nejustificat și asupra populației europene.

Totuși, în rarele cazuri de confirmare a
intoleranței la lactoză se impune aplicarea
unui tratament ce include în primul rând modificarea alimentației. Simptomele sunt ameliorate prin reducerea consumului de alimente bogate în lactoză. O dietă lipsită complet
de lactoză nu este obligatorie. Majoritatea
pacienților cu intoleranță la lactoză pot consuma cantități mici de lactoză (<12 g lactoză, ceea ce reprezintă cca 240 ml de lapte)
fără simptome majore, mai ales asociată unei
mese sau în produse lactate fermentate (brânză maturată) sau iaurt (toleranța iaurtului este
dată de galactozidaza microbiană din culturile
bacteriene care facilitează digestia lactozei în
intestin). La recomandarea medicului, se vor
administra preparate cu lactază, câte o capsulă înainte de masa ce conține lactoză.
Se cere să subliniem că acest aliment, ca parte
a unei diete sănătoase, contribuie eficient la
combaterea obezității. Dacă ar avea și fibre,
laptele ar fi alimentul ideal, adică am putea
trăi doar cu lapte și produse lactate. Cu un
pahar de lapte te re-hidratezi și te re-mineralizezi. Având în vedere diversitatea de produse,
care se pot obține din lapte, este imposibil să
nu găsim unul care să ne placă.
Important este să consumăm zilnic produse lactate, laptele înseamnă sănătate!
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Riscuri ocupaționale

în activitatea muncitorilor la depozite-frigidere
Victor ZAPOROJAN,
medic igienist la
CSP Edineț,
subdiviziunea
Briceni

Primul frigider cu atmosferă controlată în raionul Briceni a fost construit în a. 2005, iar în
prezent funcționează peste 30 de depozitefrigidere. Calitatea fructelor și legumelor se
păstrează prin menținerea unui nivel optim
al raportului dintre concentrația de oxigen și
concentrația dioxidului de carbon, reglându-se
concentrațiile de azot, etilenă, temperatura
și umiditatea. În majoritatea frigiderelor actualmente se folosește sistemul de răcire cu
amoniac, el fiind cea mai ieftină și clasică tehnologie.
Procesul tehnologic în depozitele-frigidere
se desfășoară în 3 zone: 1. zona de păstrare a
producției, unde sunt amplasate celulele de
păstrare a merelor pe soiuri, dotate cu utilaje
frigorifere diferite, stație de control al atmosferei, generator de azot, de bioxid de sulf,
epurator CO2, convertor de etilenă, stație de

control al umidității, sisteme automatizate;
2. zona de sortare, ambalare a producției, care
în unele cazuri este dotată cu linii mecanizate
de sortare a producției; 3. zona de expediție și
încărcare a producției în TIR-uri: autocamioane-refrigeratoare, remorci-refrigeratoare.
Muncitorii care activează în aceste depozite
sunt expuși riscurilor profesionale specifice,
și anume: 1) temperaturilor joase (0,5-1,5°C)
în camerele de păstrare a producției și 4-7°C –
la sortarea producției înainte de încărcare în
sezonul rece, 2) umidității excesive (80-95%),
3) lucrului greu și monoton, de la sortarea
producției până la încărcarea ei în autocamioane; 4) contraindicațiilor medicale pentru
munca la rece, la încărcături (pentru încărcarea unui autocamion de tip TIR este necesară
sortarea și ambalarea a 1800-1850 de lăzi de
lemn sau cutii de carton cu mere, masa unei
lăzi de lemn fiind de 13 kg, iar a unei cutii de
carton – 12 kg); 5) vârstei înaintate; 6) riscurilor de intoxicare de etiologie chimică cu
amoniac, oxid sulfuric, gaze de eșapament,
provocate de ermetizarea nesatisfăcătoare a
celulelor, sistemelor de răcire, funcționarea
ineficientă a ventilației, folosirea transportului cu motoare cu ardere internă; 7) riscurilor
de microtraumatisme și traumatisme ocazionale.
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Pentru asigurarea condițiilor optime de sănătate ocupațională şi prevenirea bolilor printre
angajați, legate de exercitarea activităților în
depozite-frigidere, precum sortarea, ambalarea și încărcarea producției agricole, considerăm oportune implementarea și respectarea
următoarelor măsuri de ordin igienic și de
protecție individuală a personalului antrenat:
 Interzicerea angajării în depozite-frigidere
pentru desfășurarea activităților de sortare,
ambalare și încărcare a producției agricole
a persoanelor cu contraindicații medicale
pentru lucrări la rece și ridicarea greutăților.
Astfel, la angajare pretendenții vor fi supuși
examenului medical în conformitate cu
prevederile Hotărârii Guvernului Republicii
Moldova nr.1025 din 07 septembrie 2016

 Organizarea încălzirii şi odihnei periodice a
lucrătorilor, asigurarea cu băuturi calde în
timpul rece al anului; întreținerea în ordine
a grupurilor sanitare, lavoarelor;
 Interzicerea fumatului şi consumului de băuturi alcoolice pe durata activității în locuri
de sortare, ambalare şi încărcare;
 Admiterea la încărcarea producției doar a
încărcătoarelor electrice conduse de șoferioperatori instruiți și cu experiență de muncă în domeniu;
 În scopul profilaxiei otrăvirilor cu gaze de
eșapament a interzice utilizarea în depozite-frigidere a autocarelor cu motoare cu
ardere internă;
 Asigurarea respectării regulilor de protecție
a muncii la lucrările agricole prin echiparea

Pentru aprobarea Regulamentului sanitar
privind supravegherea sănătăţii persoanelor
expuse acţiunii factorilor profesionali de risc.
 Asigurarea angajaților cu echipamente individuale de protecție sau permiterea folosirii hainelor și încălțămintei calde personale;
 Luminarea suficientă a locurilor de muncă,
destinate pentru sortarea, ambalarea şi încărcarea producţiei;

angajaților cu mijloace de protecție individuală, iar a locului de muncă – cu cele necesare și trusă medicală.
Important de reținut! Prevenirea bolilor
profesionale și accidentelor de muncă depinde, în măsură egală, atât de angajator,
cât și de fiecare angajat care poartă responsabilitate juridică pentru asigurarea și
respectarea măsurilor de securitate a muncii.
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Îngrijiri integrate, centrate pe oameni
Alina CHIRTOACĂ,
șefa Secției Control
de stat în sănătate
la CSP Orhei a ANSP

Republica Moldova se confruntă cu multiple
provocări în domeniul sănătății, printre care
un loc aparte îl ocupă creșterea cazurilor de
boli cronice netransmisibile, sporirea costurilor aferente sistemului de protecție a sănătății
și accentuarea inegalităților în domeniul dat.
Pentru a accelera progresul în soluționarea
acestor probleme este nevoie de intervenții
noi și inovatoare de promovare a sănătății și
de schimbare a comportamentului populației
față de propria sănătate.
Conform datelor statistice pentru anul 2017,
structura mortalității generale a populației
este reprezentată, în cea mai mare parte, de
bolile cardiovasculare, care ocupă 58,4% în republică și 56,3% – în raionul Orhei.
Conform datelor profilului de sănătate al
populației din raionul Orhei, în anii 2013-2017
a fost evidențiată creșterea prevalenței prin

boala hipertensivă, care a constituit 1484,3
cazuri la 10 mii de populație în 2017, și a
incidenței bolii hipertensive până la 250,9
cazuri la 10 mii de populație în ultimii 2 ani
(2016-2017). Totodată, mortalitatea prin cardiopatie ischemică în raionul Orhei rămâne o
problemă majoră de sănătate publică, fiind de
1,4-1,6 ori mai mare decât indicii medii pe țară
(dinamica mortalității la vârstă aptă de muncă
variază între 60,2 și 48,9 cazuri la 100 de mii de
populație pe parcursul ultimilor 5 ani).
Hipertensiunea arterială (HTA) reprezintă una
dintre cele mai devastatoare maladii la nivel
mondial, cu un număr imens de cazuri cu
complicații, cu impact negativ asupra calității
vieții pacientului, ce provoacă considerabile probleme sectorului de sănătate publică
și cheltuieli financiare importante la nivel de
economie națională. Acesta este un factor de
risc major pentru cazurile de atac de cord (infarct miocardic), de insuficiență cardiacă, anevrisme ale arterelor (de exemplu, anevrism
aortic), boală arterială periferică și este cauza
bolilor renale cronice. Chiar și o creștere moderată a valorilor tensiunii arteriale este asociată cu o speranță de viață mai redusă. Modificarea obiceiurilor alimentare și a stilului
de viață poate aduce ameliorări, ținând sub
control presiunea arterială, și reduce riscurile
asociate complicațiilor stării de sănătate, în
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Republica Moldova

Raionul Orhei

unele cazuri fiind necesară și combinarea cu
tratamentul medicamentos. Totodată, în cazul
bolii hipertensive este necesară monitorizarea sistematică a tensiunii arteriale.

Cu suportul Proiectului Viață sănătoasă: Reducerea poverii bolilor netransmisibile (BNT),
finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC), la nivelul raionului
Orhei a fost elaborat un proiect implementat
în două direcții:
1. Prevenirea agravării bolii hipertensive (crizelor hipertonice) și reducerea riscului social
prin asigurarea accesului la servicii integrate
medico-sociale la nivel de comunitate pentru circa 40% din persoanele diagnosticate
cu HTA în anul 2018 cu necesități complexe,
bazat pe integrarea serviciilor de sănătate și
asistență socială;
2. Consolidarea capacității serviciilor sectoriale de sănătate în controlul bolii hipertensive prin schimbarea comportamentului
grupului-țintă.
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În acest context, în cadrul centrelor de sănătate și oficiilor de sănătate din raionul Orhei
a fost creată Școala pacientului cu boală hipertensivă, care are menirea de a contribui la
schimbarea comportamentelor nesănătoase
ale populației, la formarea unui stil de viață
sănătos și la reducerea riscului de complicare
a bolii hipertensive.
Obiectivul specific urmărește consolidarea
echipelor intersectoriale (specialiști din domeniul sănătății împreună cu specialiști din
domeniul asistenței sociale) la nivel de comunitate și contribuie la depistarea grupuluițintă – persoane cu hipertensiune arterială și
cu probleme de ordin social, asigurarea accesului acestor persoane la servicii integrate.
Consolidarea rolului autorităților publice locale în prestarea serviciilor integrate la nivel de
comunitate apare ca o necesitate stringentă.
Urmare a acestui deziderat a fost antrenarea
a 38 de primării din raion în activitatea de
îmbunătățire a calității vieții populației cu hipertensiune arterială și probleme sociale.

Proiectul Viață sănătoasă, implementat în
raionul Orhei, are scopul de a îmbunătăți starea de sănătate a populației din teritoriu prin
reducerea poverii BNT, accentul principal fiind
plasat pe zonele rurale.
Proiectul a contribuit și contribuie la atingerea a trei rezultate (obiective specifice):
· Autoritățile medicale de stat creează cadrul normativ și asigură suportul politic în
vederea unui management descentralizat
și integrat privind BNT.
· Populația din raioanele-țintă are acces și
utilizează servicii medicale de calitate integrate, inclusiv servicii externe privind
BNT.
· Populația din raioanele-țintă și-a schimbat
radical atitudinea față de propria sănătate
și prin îmbunătățirea comportamentului
său a redus riscul contractării BNT.

SFATURI SĂNĂTOASE
Găsiți alternative sănătoase
Salata de boeuf, salata cu hering, cunoscută
ca Сельдь под шубой, pârjoalele, carnea
afumată și răciturile, deși sunt populare
de sărbători, nu sunt și cea mai sănătoasă
alegere. Pentru a le însănătoși, găsiți
alternative: înlocuiți maioneza cu iaurtul
grecesc sau smântâna combinată cu
muștar; în pârjoale adăugați carne tocată
manual, fără pâine și pregătiți-le în cuptor,
nu pe tigaie. Alegeți carnea coaptă, nu
afumăturile, îndeosebi cele din comerț.
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Importanța igienică a solului
Constantin SOLOMON,
medic igienist în
Secția Sănătatea
mediului a ANSP

Solul influențează asupra sănătății populației,
fiind un factor determinant pentru ea alături
de aer și apă. Metodele de investigare a acestuia sunt diverse și oferă posibilitatea de a-i
evalua calitatea atât la parametrii fizico-chimici, cât și microbiologici.
În ultimele decenii, poluarea solului a devenit
o problemă de sănătate publică, iar printre
cele mai frecvente surse de poluare se numără deșeurile rezultate din activitatea umană, și
nu numai.
În funcție de natura deșeurilor, acestea se
clasifică în următoarele categorii: depozite
de deșeuri periculoase, depozite de deșeuri
nepericuloase și depozite de deșeuri inerte.
Conform Regulamentului privind depozitarea
deșeurilor, pentru depozitare nu sunt acceptate deșeurile lichide, cele explozive, corozive,
oxidante, inflamabile, deșeurile medicale pe-

riculoase sau alte deșeuri clinice periculoase,
colectate în unitățile medicale sau veterinare; toate tipurile de anvelope uzate, întregi
sau tăiate, cu excepția anvelopelor folosite
ca materiale de construcție, și orice alt tip de
deșeuri care nu satisfac cerințele Regulamentului menționat.
În urma activității umane, inclusiv a utilizării
proceselor tehnologice industriale, creșterii
animalelor etc., se formează deșeuri menajere, industriale, agrozootehnice etc.
Deșeurile menajere solide apar în urma
activității zilnice a oamenilor în locuințe și
localuri publice și se constituie din resturi alimentare, cenușă, sticlă, țesături, ambalaje, cutii de conserve, materiale plastice etc. În țările
dezvoltate, cantitatea de reziduuri menajere
este de aproximativ 2 kg pe cap de locuitor pe
zi. Conform estimărilor, în Republica Moldova,
anual, se produc circa 800 de mii de tone de
deşeuri. Peste 90% din ele sunt depozitate în
gropi de gunoi, fără a fi reciclate. Cantitatea de
deșeuri acumulate, raportate pe cap de locuitor, constituie în orașe și sate 1 kg și, respectiv,
2 kg pe zi. Circa 60% din deșeurile depozitate
în republică conțin resturi alimentare, iar 3-5%
– lemn, metal și textile.
Deșeurile industriale provin din procesele
tehnologice și conțin materii brute, finite sau
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intermediare, având o compoziție foarte variată – în funcție de ramura industrială și de
tehnologia aplicată.
Deșeurile agrozootehnice provin din creșterea
și îngrijirea animalelor, din agricultură și sunt
formate din substanțe organice degradabile,
substanțe chimice utilizate în hrana animalelor sau la îngrijirea lor (biostimulatori, insecticide, erbicide, fungicide etc.), microorganisme.
Actualmente, cea mai mare problemă în Republica Moldova o constituie lipsa serviciilor
publice de salubritate, mai ales în sate și comune, precum și lipsa unor stații de reciclare,
colectarea selectivă a deșeurilor nefiind practicată la nivel național.
Mai mult ca atât. Cantitatea deșeurilor este
în creștere permanentă, iar spațiile prevăzute
pentru depozitarea lor devin neîncăpătoare –
există doar 345 de platforme, dintre care numai 79 sunt autorizate. Pe terenurile amenajate pentru colectarea și depozitarea deșeurilor
sunt amplasate circa 91 de mii de containere
și numai pe 18 platforme se efectuează colectarea separată a deșeurilor menajere solide.
O mare importanță igienică revine măsurilor de protejare a solului de poluanții direcți
și indirecți. Poluanții direcți pot afecta solul prin deversări de deșeuri, provenite din
îngrășămintele și pesticidele aruncate pe terenurile agricole, iar cei indirecți – prin depunerea agenților poluanți din atmosferă, precum
ploile contaminate cu agenți poluanți, răspândirea agenților poluanți pe calea vântului,
infiltrarea apelor contaminate în sol.
Important de reținut! Solurile cele mai contaminate se află în preajma surselor de poluare. Pe măsură ce înălțimea coșurilor de evacuare a gazelor poluante crește, contaminarea terenurilor din imediata apropiere scade,
în schimb regiunea contaminată se extinde în
suprafață.
Incontestabil, deșeurile ne afectează sănătatea în diferite moduri: gazul metan contribuie

la schimbările climatice, poluanții atmosferici
se degajă în aerul pe care îl inspirăm, sursele
de apă potabilă sunt contaminate cu poluanți
chimici sau biologici, culturile agricole cresc
pe terenuri contaminate.
O altă sursă importantă de contaminare a
solului, apelor freatice (fântânilor de mină) și
apelor subterane (sonde arteziene) sunt haznalele (inclusiv cele ale veceurilor din zona rurală), care, nefiind izolate corespunzător, sunt
permeabile.
Pentru ca apa colectată în sistemul de canalizare să poată fi întoarsă în natură, ea trebuie
tratată în modul prevăzut de cadrul legislativ.
Marea majoritate a stațiilor de epurare din republică sunt definite ca biologice (la procesul
de epurare se folosește nămol activ), dar tocmai
această treaptă nu funcționează, apele uzate
fiind procesate doar la treapta mecanică. În
această stare, insuficient epurate, ele sunt deversate în râuri sau în mediul natural, poluând
apele și solurile. În lipsa sistemelor de canalizare, apele uzate de la instituțiile publice, cum ar
fi grădinițele și școlile, precum și de la o mare
parte din populația rurală, conectată la apeducte, sunt acumulate în haznale, care, după
cum spuneam, nu sunt izolate corespunzător
și facilitează pătrunderea apelor uzate prin sol
în apele freatice, cauzând poluarea lor.
De la populația neconectată la sistemele de
canalizare, unitățile economice/comerciale
apele uzate sunt deversate direct în mediul
natural, devenind o sursă de poluare gravă cu
germeni patogeni a solului, apelor freatice și
apelor subterane.
Un deosebit pericol pentru sănătatea populaţiei îl reprezintă efectele negative ale poluării
biologice. Germenii patogeni ajung în sol în
apele subterane în urma îndepărtării şi depozitării neigienice a materiilor fecale, a cadavrelor şi a produselor organice alterate. Unii germeni de proveniență umană, ca bacilul tific şi
bacilii paratifici, bacilii dizenterici, vibrionul
holeric, virusurile poliomielitice, virusul hepa-
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titei, streptococii, stafilococii, micrococii etc.,
pot să ajungă în sol prin intermediul materiilor fecale. Din sol, germenii trec în apă şi alimente, iar apoi în organismul uman, cauzând
maladii grave. Ei au o rezistență redusă pe sol
(enterobacteriile – 10-30 de zile, enterovirusurile – 4-6 săptămâni), viabilitatea lor fiind mai
mare în solurile umede. Transmiterea acestor germeni prin contactul direct cu solul se
întâlnește rar.
Un număr mult mai mare de germeni, cum ar
fi bacilul tetanic, bacilul anthracis, germenii
gangrenei gazoase, Rickettsia burnetii, Leptospira, Brucella, Pasteurella etc., ajung în sol
prin dejecțiile animalelor. Transmiterea la om
se poate face atât prin contact direct cu solul în timpul muncilor agricole, cât şi indirect,
prin intermediul apei şi alimentelor. Aceşti
germeni, care pot supraviețui în sol între 4 și
10 săptămâni, pot fi deosebit de periculoşi
(de ex., bacilul anthracis, Clostridium tetani, Cl.
welhi, Cl. endematiens, Cl. septicul, Cl. histoliticum etc.), deoarece transmiterea afecţiunilor
respective se face prin contact direct cu solul.
În acest context, existenţa unei leziuni cutanate deschise reprezintă un mediu favorabil pentru transmiterea şi dezvoltarea germenilor.
Poluarea biologică poate genera parazitoze,
declanșate de două categorii de paraziţi intestinali: biohelminţi
(tenii) şi geohelminţi
(ascaride, tricocefali,
Ancylostoma duodenale, oxiuri). Parazitozele sunt răspândite
cu precădere în localităţile unde condiţiile de salubrizare sunt
defectuoase. Din sol,
ouăle paraziţilor pot
ajunge în organismul
uman prin intermediul zarzavaturilor,
legumelor, mâinilor
murdare, prafului etc.

În general, parazitozele se manifestă prin tulburări digestive (greţuri, vomă, dureri abdominale, diaree etc.), precum şi prin oboseală,
tulburări toxice de natură alergică sau chiar
nervoasă.
Iată de ce calității solului i se acordă o atenție
deosebită, ea fiind evaluată prin mijloace, precum investigarea mostrelor la indicii sanitaroigienici și monitorizarea situației în locurile
unde persistă riscul contaminării lui directe
sau indirecte. Conform datelor de laborator,
solul în perioada estimată a fost poluat preponderent biologic.
Pe parcursul anului 2018, la parametrii chimici
au fost investigate 32 de probe de sol, dintre
care 9,37% nu au corespuns normativelor sanitare în vigoare, în temei, din cauza prezenței
sărurilor metalelor grele. La parametrii microbiologici au fost investigate 96 de probe,
ponderea neconformității constituind 30,21%
sau, altfel spus, fiind de 1,6 ori mai mare comparativ cu anul 2017. La prezența ouălor de
helminţi au fost investigate 141 de probe de
sol, ea fiind constatată în 5,67% din probe – cu
3,93% mai puțin comparativ cu anul 2017.
Ponderea probelor neconforme de sol la parametrii microbiologici în zonele de protecţie
sanitară a surselor de apă și a instituțiilor pre-
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şcolare, inclusiv a terenurilor de joacă pentru
copii, a constituit 32,1% și, respectiv, 29,2%.
Ponderea probelor neconforme la prezența
ouălor de helminţi a fost mai mare în zonele
de protecţie sanitară a surselor de apă (5,3%),
urmate de terenurile de joacă pentru copii din
instituțiile preșcolare (4,5%).
Măsurile de protecție a apelor freatice (fântâni
de mină), apelor subterane (sonde arteziene) și
celor de suprafață includ epurarea apelor reziduale, construirea poligoanelor autorizate
pentru depozitarea deșeurilor menajere solide
și respectarea zonelor de protecţie sanitară.
Protecția solului poate fi asigurată prin reducerea poluanţilor industriali şi a deşeurilor
menajere, înlocuirea îngrăşămintelor şi pesticidelor chimice sintetice cu cele naturale,
folosirea materialelor biodegradabile şi reciclabile, interzicerea depozitării în sol prin îngropare a deşeurilor industriale.
De asemenea, pentru îngrădirea surselor de
apă de pătrunderea diferitor poluanți chimici
sau biologici este necesară aplicarea următoarelor măsuri și acțiuni de protecție:
 Amplasarea și construcția haznalelor impermeabile, coordonate cu serviciile abilitate;
 Interzicerea evacuării neregulamentare a
reziduurilor (solide, lichide, gazoase), care
ar putea polua apa, şi, în primul rând, a
apelor reziduale, comunale şi industriale.
Acestea trebuie colectate şi tratate prin
sisteme de canalizare/instalaţii locale;
 Construcţia staţiilor de epurare pentru reţinerea şi degradarea poluanţilor din apele reziduale ale localităților și unităților
zootehnice înainte de evacuarea lor in
mediu;
 Dezinfecţia germenilor patogeni din
apele reziduale ale unor instituţii (spitale), abatoare, unități ale industriei cărnii,
peștelui etc.;

 Utilizarea sistemelor de reţinere şi colectare a substanțelor radioactive din apele
reziduale;
 Implementarea sistemelor specifice de
epurare pentru apele reziduale ale unităților industriale ce conțin substanțe chimice potențial toxice;
 Controlul depozitării deşeurilor solide
pentru a preveni poluarea apelor de suprafaţă sau a celor subterane şi a solului;
 Utilizarea metodelor moderne de gospodărire prin susţinerea reală din partea
statului a gospodăriilor de fermieri şi cooperatiste, bazate pe proprietatea privată asupra pământului, a mijloacelor de
prelucrare a lui şi a întreprinderilor de
prelucrare şi comercializare a producției
agricole, ceea ce timp de două decenii de
tranziţie s-a realizat destul de slab;
 Ecologizarea agriculturii prin preluarea
experiențelor avansate ale altor state, care
au drept scop exploatarea responsabilă a
terenurilor agricole, cu reducerea maximală a eroziunii solului, sistarea degradării fertilităţii terenurilor şi creşterea culturilor agricole fără chimicale prin utilizarea
îngrăşămintelor şi fertilizanţilor organici.
Cultivarea culturilor furajere cu respectarea restricţiilor ecologice va garanta şi calitatea producţiei din sectorul zootehnic.
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Cum să prevenim toxiinfecțiile

și intoxicațiile alimentare
Ion BÎRCĂ,
șeful Secției
Supravegherea
epidemiologică a
bolilor cu factor de
transmitere alimentar
și hidric a ANSP

tare și 3000 de decese. În statele membre ale
Uniunii Europene, anual, sunt raportate 23 de
milioane de cazuri de boală, inclusiv 3 milioane în rândul copiilor cu vârsta mai mică de 5
ani, și 5000 de decese.

Alimentele periculoase pentru sănătate au
reprezentat din timpuri străvechi o problemă
pentru oameni și multe din provocările cu
care ne confruntăm astăzi nu sunt noi.

În sistemul național de supraveghere epidemiologică, anual, sunt înregistrate aproximativ 3000 de cazuri sporadice și 20-30 de cazuri
de grup de intoxicații și toxiinfecții alimentare. În marea lor majoritate, cazurile de boală
și izbucnirile sunt determinate de consumul
produselor alimentare contaminate primar
sau secundar la diferite etape: de producere,
stocare temporară, transportare și distribuire.

În pofida faptului că guvernele din întreaga
lume întreprind măsuri pentru a îmbunătăți
siguranța alimentelor, intoxicațiile alimentare rămân a fi o problemă serioasă de sănătate
publică atât în țările dezvoltate, cât și în cele în
curs de dezvoltare.

Toxiinfecțiile și intoxicațiile alimentare sunt
infecții digestive care, de cele mai multe ori,
sunt provocate de ingerarea unor alimente
contaminate fie cu diverși agenți patogeni, fie
cu toxine ale bacteriilor și, mai rar, cu virusuri
sau paraziți.

Conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), anual în întreaga lume 2,2 milioane de persoane decedează ca urmare a
bolilor diareice, 525 mii din ele fiind copii sub
5 ani. În Statele Unite ale Americii în fiecare an
sunt înregistrate aproximativ 48 de milioane
de cazuri de intoxicații și toxiinfecții alimen-

În funcție de agentul patogen ingerat, simptomele pot varia de la ușoare la severe. Cele mai
frecvente simptome sunt indigestia, durerile
abdominale, greața, voma (vărsăturile), diareea, febra, deshidratarea, de asemenea, pot
apărea efecte grave pe termen lung, precum
insuficiența renală, artrita cronică, decesul.
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Unele persoane sunt mai susceptibile la
intoxicațiile alimentare, ele se pot îmbolnăvi
mai des, iar maladia poate decurge în forme
mai grave. Din acest grup fac parte copiii mai
mici de 5 ani, femeile gravide, persoanele în
etate (de 65 de ani și mai mult), persoanele al
căror sistem imun este slăbit din cauza bolilor
cronice.
Majoritatea cazurilor de intoxicații alimentare
au loc vara, fiind preponderent determinate
de temperaturile înalte de afară, care creează
condiții favorabile dezvoltării intense a microorganismelor în mediul înconjurător, dar
și în alimente. De aceea este important să nu
procurăm produse alimentare în locuri neautorizate, unde nu se respectă condițiile de
păstrare și nu pot fi verificate termenele de
valabilitate a acestora.
Mâncarea pregătită și păstrată mai multe zile,
chiar și în frigider, este un mediu excelent de
cultură pentru microorganismele ce provoacă
infecții digestive. Se recomandă să consumăm
mâncarea la maximum 24 de ore după preparare, dar și să respectăm un set de reguli care
ne vor ține la distanță de posibilele afecțiuni.
Educația sanitară trebuie promovată sub diferite aspecte – de la simpla spălare a mâinilor
până la aplicarea măsurilor pe întregul lanț
de prelucrare, păstrare, transportare și distribuire a alimentelor
atât în condiții casnice,
cât și în instituțiile de
copii, de alimentație
publică etc. Este foarte
important ca regulile
de prelucrare termică
a alimentelor să fie cât
mai bine respectate
de fiecare persoană
în parte. Nu mai puțin
importantă este și prevenirea accesului la
alimente al insectelor
și rozătoarelor atât în

spațiile de bucătărie, cât și la locul de depozitare.
Pentru a garanta siguranța alimentației și a
preveni toxiinfecțiile și intoxicațiile alimentare, OMS recomandă realizarea unui set de măsuri simple, precum:
Păstrarea curăţeniei
De ce? O multitudine de microorganisme sunt
larg răspândite în sol și în apă, sunt purtate de
animale, de insecte sau de oameni. Ele ajung
pe mâini, pe cârpe și pe ustensilele din bucătărie, de unde se pot ușor transfera pe alimente. Chiar dacă majoritatea microorganismelor
nu afectează sănătatea oamenilor, unele dintre ele sunt foarte periculoase și pot provoca
boli grave.
De aceea:
- Spălaţi-vă pe mâini înainte de a manevra
alimentele, dar și în timpul preparării lor.
- Spălaţi-vă pe mâini după ce folosiţi toaleta.
- Spălaţi şi dezinfectaţi toate suprafeţele şi
ustensilele utilizate la prepararea hranei
de fiecare dată când le folosiţi.
- Protejaţi bucătăria şi zonele de gătit împotriva insectelor, paraziţilor şi animalelor.
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Separarea alimentelor gătite de cele crude
De ce? Alimentele crude, în special carnea,
ouăle şi fructele de mare, precum şi lichidele acestora ar putea conţine microorganisme
periculoase, care pot fi transferate pe alte alimente în timpul pregătirii şi depozitării lor.
De aceea:
- Separaţi carnea crudă şi fructele de mare
de celelalte alimente.
- Folosiţi echipamente şi ustensile separate
(cum ar fi cuţitele şi tocătoarele) pentru
manipularea alimentelor crude.
- Depozitaţi alimentele în cutii pentru a evita contactul dintre alimentele crude şi cele
preparate.
Prepararea cât mai bine posibil a alimentelor
De ce? Studiile au demonstrat că atunci când
alimentele sunt gătite la o temperatură de
peste 70°C majoritatea microorganismelor
periculoase pier şi alimentele pot fi consumate în siguranţă. Alimentele care necesită o
atenţie deosebită sunt carnea tocată, bucăţile
mari de carne (macră) şi păsările întregi.

oprește. Unele microorganisme periculoase
se dezvoltă şi sub 5°C.
De aceea:
- Nu lăsaţi alimentele gătite la temperatura
camerei mai mult de două ore.
- Refrigeraţi imediat alimentele gătite sau
perisabile (de preferat sub 5°C).
- Păstraţi alimentele gătite la temperatura
de peste 60°C înainte de a fi servite.
- Nu păstraţi alimentele timp îndelungat,
nici chiar în frigider.
- Nu decongelaţi alimentele la temperatura
camerei.
Folosirea surselor de apă şi materiei prime
sigure
De ce? Materiile prime folosite la gătit şi chiar
apa (inclusiv gheaţa) pot fi contaminate cu
microorganisme şi substanţe chimice periculoase. În alimentele stricate sau mucegăite se
pot forma chimicale toxice. Riscul poate fi redus printr-o selecţie atentă a materiilor prime
şi prin măsuri simple, cum ar fi spălarea sau
curăţarea alimentelor.

De aceea:
- Gătiţi alimentele cât mai bine posibil, în
special carnea, ouăle şi fructele de mare.
- Supele, ciorbele şi tocăniţele trebuie fierte
pentru a vă asigura că au atins 70°C. Ar fi
ideal să folosiţi un termometru alimentar.
- Când fierbeţi carnea, asiguraţi-vă că zeama este limpede şi nu de culoare roz.
- Reîncălziţi alimentele gătite la o temperatura cât mai mare, preferabil peste 60°C.

De aceea:
- Folosiţi apă potabilă sau trataţi-o pentru a
o face potabilă.
- Alegeţi alimente proaspete şi sănătoase.
- Alegeţi alimente procesate pentru a fi mai
sigure, cum ar fi laptele pasteurizat.
- Spălaţi bine fructele şi legumele, mai ales
dacă le consumaţi crude.
- Nu folosiţi alimentele după data de expirare a acestora.

Păstrarea alimentelor la temperaturi sigure
De ce? Microorganismele se pot înmulţi foarte rapid, dacă alimentele sunt depozitate la
temperatura camerei. Atunci când menținem
temperatura sub 5°C sau peste 60°C înmulţirea microorganismelor scade sau chiar se

Respectarea acestor cinci mesaje-cheie nu
doar previne maladiile cauzate de consumul
de alimente contaminate, ci contribuie şi la
prevenirea altora.
Cunoaşterea este cheia pentru sănătate.
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Unele aspecte ale preparării conservelor

de casă

Violeta TĂRÎȚĂ,
inginer coordonator
în Secția Sănătatea
nutrițională și a
copiilor a ANSP

Din cele mai vechi timpuri, vara și toamna,
gospodinele pregătesc în condiții casnice
fructe și legume pentru iarnă prin diferite metode de conservare.
Se știe că unele fructe și legume, recoltate vara
și toamna, nu pot fi păstrate timp îndelungat,
de aceea prelucrarea lor a devenit o tradiție și
o resursă importantă de nutrimente pe timp
de iarnă.
Alterarea legumelor și fructelor este condiționată de mai multe microorganisme – micete, drojdii, bacterii și fermenți, care nimeresc pe produse din aer, apă, sol etc. Nimerind
pe produsele ce conțin o cantitate mare de
apă, microorganismele se dezvoltă repede,
alterându-le, iată de ce prelucrarea specifică a
legumelor și fructelor poate preveni descompunerea lor.

O bună parte din legume, cum ar fi vinetele,
bostăneii, păstăile, porumbul, morcovul, conopida etc. sau amestecul din legume preparat în stare proaspătă, au un conținut scăzut de
acizi. Fiind prelucrate și conservate în condiții
casnice, ele prezintă pericol pentru sănătate și
de multe ori chiar pentru viață.
Ca urmare, aceste legume necesită a fi prelucrate după una din metodele următoare:
 Uscare, afumare;
 Conservare prin murare, marinare;
 Conservare prin prelucrare termică.
Uscarea, afumarea fructelor, legumelor și a
cărnii
Una dintre cele mai vechi metode de păstrare vreme îndelungată a fructelor și legumelor
este uscarea lor. În procesul de uscare are loc
evaporarea treptată a apei din fructe și legume, care conțin pană la 95% de apă, depozitată atât în spațiile intercelulare, cât și în celule.
În urma unui proces corect de deshidratare
a fructelor și legumelor, apa scade până sub
25%.
Există mai multe metode de uscare a fructelor și legumelor în condiții casnice
Uscarea la soare – expunerea la soare sau la
vânt (la mediul ambiant). Acest procedeu implică însă o durată de timp mai mare pentru
uscare.
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Uscarea la cuptor (deshidratarea artificială) –
uscarea în condiții casnice în cuptor, role de
plite de gaz sau electrice ori în cuptorul cu microunde la aer cald.

încăpere (spațiu) pentru afumare și o vatră pentru foc;
 cu ajutorul fumului din hornul casei sau
deasupra coșurilor din pod.

Uscarea fructelor prin contact direct cu
aerul cald și fumul (pe loznițe) sau uscarea
prin afumare – în special prunele se usucă pe
lozniţă, unde fructele proaspete sunt expuse direct la uscare cu aer cald și fum. Căldura
contribuie la deshidratare, iar fumul – la conservare și redarea unei arome specifice.

În toate aceste cazuri, nici materia primă și nici
produsele finite, prelucrate cu fum, nu sunt
investigate sub aspect sanitar. Cercetările au
stabilit însă că în urma prelucrării cu fum în
produsele finite se formează hidrocarburi aromatice policiclice (HAP).
Important de reținut! După uscarea fructelor
și în special a prunelor pe loznițe, conținutul
de 3,4-benzopirenă (hidrocarburi aromatice
policiclice (HAP)) a constituit 15,5-16 mkg/kg,
în timp ce la uscarea lor în aparate industriale
speciale – 1,2-1,3 mkg/kg.

Afumarea se face cu ajutorul focului, care se
menține pe tot parcursul uscării cu ajutorul
lemnelor groase uscate. Ele trebuie să mențină
permanent flacăra și jarul, pentru ca în lozniță
să se păstreze o temperatură constantă.
Afumarea produselor din carne
La afumarea produselor din carne în condiții
casnice, ca și la fructe, sursa principală de uscare și afumare o constituie căldura și fumul.
Pentru afumare se folosesc rumegușul, surcelele etc. din speciile de lemn cu o valoare
calorică mare, care se mai numesc esențe tari
– lemn de fag și stejar.

Afumarea cărnii în condiții casnice se efectuează:
 în instalații de afumare constituite dintr-o

Pentru produsele din carne cercetările au stabilit că în urma arderii lemnului se formează
fenoli, oximetilfurfurol, 3,4-benzapirenă (hidrocarburi aromatice policiclice (HAP)) etc.
Hidrocarburile aromatice policiclice (HAP)
sunt substanțe cancerigene tipice pentru astfel de produse alimentare și periculoase pentru om chiar și în concentrații mici, deoarece
au proprietatea bioacumulării.
Conservarea prin murare, marinare
Pentru ca fructele și legumele conservate prin
marinare să nu se altereze o perioadă mai îndelungată, se folosesc acidul acetic (esența),
oțetul, sarea și zahărul. La conservarea legumelor prin murare se folosește procesul de
fermentare.
Pentru a evita înăcrirea excesivă a legumelor
murate, multe gospodine folosesc acidul salicilic sau aspirina. Însă, atenție! Acidul salicilic
(aspirina) este un medicament cu proprietăți
analgezice, antipiretice, anticoagulante, care
poate produce unele complicații, precum hemoragiile gastrice, tulburările funcției rinichilor etc. Din aceste considerente acesta nu se
admite la prepararea conservelor.
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Compoturi, dulcețuri, infuzii de fructe
De obicei, compoturile și dulcețurile, infuziile
(decocturile) se pregătesc din fructe cu sâmburi (vișine, cireșe, caise etc.), la fel se prepară
și infuziile din fructe fermentate cu zahăr și
adaos de alcool.

Aceste delicatese pot fi păstrate maximum un
an, dat fiind faptul că, în pofida beneficiilor,
ele pot avea consecințe ireparabile asupra organismului. În primul rând, pericolul vine de
la sâmburii fructelor, ce conțin amigdalină, un
compus chimic natural care le oferă un gust
amărui. El se resimte în special în lichidul din
compot sau în conținutul dens al lichidului
din dulceață, din infuzii, în cel acumulat în

sâmburi la zdrobirea lor și se intensifică pe
parcursul păstrării conservelor.
Amigdalina este un compus de cianuri care,
în urma reacțiilor sale chimice cu fermenții și
glicozidele din sâmburi, formează acidul cianhidric. Acesta are proprietatea de a se acumula în conserve și, prin urmare, cu cât mai
mult păstram produsele, cu atât mai mult acid
cianhidric se acumulează în ele și cu atât mai
periculos devine produsul pentru consum. În
sâmburii de vișine și cireșe se conține aproximativ 0,8% de amigdalină.

De aici concluzia: conservele cu un termen
mai mare de păstrare pot avea un impact negativ asupra sănătății organismului, în special
asupra sănătății copiilor.

SFATURI SĂNĂTOASE
Combinați corect
Stomacul dvs. nu e tomberon. Opriți-vă
sau la carne, sau la pește pentru masa de
sărbătoare. Asigurați-vă că aveți pe masă
și legume proaspete sau coapte.
Nu vă încărcați prea mult pancreasul, lăsați
dulcele pentru dimineață.
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Utilizarea aromelor

în industria alimentară

Vasile ODOBESCU,
medic igienist în
Secția Sănătatea
nutrițională și a
copiilor a ANSP

Aroma însumează senzațiile induse de compușii chimici prezenți în bucatele și lichidele
pe care le consumăm. Unele componente
aromatice provin din procesele biosintetice
firești ale metabolismului plantelor și animalelor și, prin urmare, sunt prezente originar
în produsele alimentare care formează elementele de bază ale dietei noastre. Alte componente există doar ca precursori și dezvoltă
efecte de aromatizare caracteristice în timpul
gătirii sau procesării ulterioare, datorită reacțiilor chimice induse de efectele căldurii sau
fermentației. Sunt și din acelea care pot fi încorporate ca aromatizante la orice etapă de
preparare a produsului sau folosite ca și condimente atunci când produsul este servit.
În funcție de contextul utilizării sale, termenul aromă are mai multe semnificații. Ele

sunt compuse sau formate din următoarele
categorii: substanţe aromatizante, preparate
aromatizante, arome obţinute prin tratament
termic, precursori de arome, substanţe aromatizante naturale, alte arome sau amestecuri ale acestora.
Aromele utilizate în industria alimentară se
mai împart: după starea de agregare – lichidă,
pudră, păstoasă, emulsie; după origine – naturale, identic naturale și artificiale; după domeniul de întrebuințare – pentru băuturi, produse de cofetărie, gastronomie, ulei și grăsimi
etc.; după metoda de fabricație – compoziții de
substanțe individuale și amestecurile lor, arome de fum.
Aromele nu sunt destinate a fi consumate ca
atare. Ele se adaugă în alimente în cantități
mici, doar pentru a obține efectul gustativ dorit.
Aromele sunt folosite în industria alimentară
pentru a oferi produsului finit un aspect și un
gust mai bun, mai atractiv. Datorită aromelor
devine posibilă:
 crearea unei game largi de alimente ce
diferă prin aromă, pe baza aceluiași tip
de produs: caramel, marmeladă, băuturi,
gumă de mestecat, uleiuri vegetale, maioneză etc.;
 restabilirea aromei parțial pierdute în

Cronica SĂNĂTĂŢII PUBLICE Nr. 3(52), Octombrie 2019

timpul depozitării sau procesării (înghețare, pasteurizare, conservare, concentrare);
 standardizarea caracteristicilor aromelor
produselor alimentare, indiferent de fluctuațiile anuale ale calității materiilor prime
agricole;
 îmbunătățirea aromei naturale a produselor;
 adăugarea aromelor unor produse obținute din materii prime valoroase sub aspect nutrițional, dar lipsite de aromă;
 adăugarea aromelor unor produse obținute prin folosirea proceselor tehnologice incapabile să dea o aromă naturală (de
exemplu, gătirea în cuptoare cu microunde).
Nu este permisă utilizarea aromelor pentru a
masca mirosul de produs alterat sau al materiilor prime de proastă calitate.
Se interzice plasarea pe piaţă a unei arome
sau a unui produs alimentar în care este prezentă respectiva aromă şi/sau ingredientul
alimentar cu proprietăţi aromatizante, dacă
utilizarea acestora nu respectă cerințele Regulamentului sanitar privind aromele şi anumite ingrediente alimentare cu proprietăţi aromatizante destinate utilizării în/şi pe produsele alimentare și Regulamentului
sanitar privind aromele de
fum, utilizate sau destinate
utilizării în/sau pe produsele alimentare, aprobate
prin Hotărârea Guvernului
nr. 1245 din 19.12.2018 și
care sunt coordonate cu
legislația UE privind aromele.
Regulamentele sanitare indicate prevăd o listă naţională a aromelor alimentare
și a materiilor prime aprobate pentru a fi folosite în/

și pe produsele alimentare, condiţiile de utilizare a aromelor şi a ingredientelor alimentare
cu proprietăţi aromatizante în/şi pe produsele
alimentare și normele privind etichetarea lor.
Există o cerință generală față de utilizarea aromelor și ingredientelor alimentare cu proprietăţi aromatizante, și anume: în/sau pe produsele alimentare pot fi folosite doar acelea dintre ele care respectă anumite condiții și care
au demonstrat prin probe științifice că nu prezintă riscuri pentru sănătatea consumatorilor.
Utilizarea aromelor, inclusiv a celor naturale,
nu urmărește obiectivul de a crește valoarea
nutritivă sau biologică a produselor, de a le
îmbogăți cu microelemente sau substanțe biologic active. Singura sarcină a aromatizanților
este de a îmbunătăți aroma produselor alimentare și, prin urmare, de a facilita digestia
și asimilarea componentelor nutritive ale alimentelor.
Supravegherea şi controlul importului, producerii, plasării pe piaţă şi utilizării pe întreg lanţul alimentar a aromelor țin de
competența Agenției Naționale pentru
Siguranța Alimentelor.
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Influența stresului asupra angajaților
Lilia GRIER,
medic igienist în
Secția Sănătatea
ocupațională,
siguranța chimică și
toxicologie a ANSP

Profesia și locul de muncă reprezintă un
aspect important în viața fiecăruia din noi.
Pe lângă faptul că este o sursă de venituri,
locul de muncă contează și din alte puncte de
vedere, de exemplu, ca imagine de sine, viață
socială etc. Iată de ce uneori locul de muncă
este și o importantă sursă de stres.
Statisticile internaţionale arată că stresul
reprezintă a doua problemă de sănătate,
legată de activitatea profesională, după
afecţiunile musculo-scheletice (care se află
printre cele mai des întâlnite probleme de
sănătate la locul de muncă), acesta afectând
28% din angajaţii UE. Stresul în muncă este
cauza a peste un sfert din totalul concediilor
medicale a căror durată este de cel puţin
două săptămâni de absenţe de la serviciu. În
Europa, stresul la locul de muncă afectează
peste 40 de milioane de oameni. El se face
responsabil pentru milioane de zile lucrătoare

neutilizate în fiecare an şi pentru milioane de
concedii de odihnă. Datorită amplorii pe care
a căpătat-o în zilele noastre, stresul reprezintă
încă una din bolile civilizaţiei moderne. Biroul
Internaţional al Muncii consideră stresul una
dintre cele mai grave probleme ale timpului
nostru, nu numai pentru indivizii cărora le pune
în pericol sănătatea fizică şi mentală, dar şi
pentru întreprinderi şi guverne.
Stresul la locul de muncă poate fi definit ca
cel mai dăunător răspuns fizic şi psihic la
situația când cerinţele activității profesionale
nu se potrivesc cu resursele, capacităţile
sau nevoile angajatului, detaliu ce poate
conduce la compromiterea sănătăţii şi chiar la
îmbolnăvire. El nu este o boală în sine, totuși,
dacă este intens și de durată, poate declanșa
probleme de sănătate mentală și fizică.
Mulți specialiști consideră că stresul este
natural, dar intensitatea cu care el se manifestă
în cazul multor angajați transformă această
stare în una negativă, cu efecte puternice în
viața profesională și personală.
Care factori determină apariția stresului la
locul de munca?
Pe lângă factorii de stres personali (oboseală,
grabă, teamă, probleme de sănătate, senzația
de pierdere a controlului, excese etc.), care
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transformă o tensiune în stres, la locul de
muncă există și unele surse specifice care generează astfel de stări. De exemplu:
Prea multe sarcini efectuate în același timp.
Joburile au stipulate în fișa de post un șir de
responsabilități, sarcini, activități și acțiuni
specifice. Totuși, dacă angajatului i se cere să
efectueze simultan mai multe operații, fiecare
având o importanță deosebită și necesitând
multă atenție sau mult efort, el are șanse mari
să se confrunte cu o stare de stres generată de
teama de a greși în activitățile sale.
Presiunea limitelor. Termenele-limită de predare pot deveni extrem de stresante, îndeosebi pentru cei care nu și-au gestionat corect
timpul/acțiunile și ajung să fie presați de timp.
De asemenea, limitele stabilite pentru proiectele la care colaborează și alte persoane, care
nu și-au îndeplinit sarcina la timp, pot deveni
o sursă de stres pentru angajatul care și-a îndeplinit sarcinile, dar nu poate preda lucrarea
din cauza colegilor nedisciplinați.
Lipsa unei bune pregătiri sau instruiri pentru
activitatea desfășurată. Există nenumărate situații în care unor persoane li se cere să
desfășoare anumite activități, deși acestea nu
au pregătirea necesară sau nu li s-a făcut o instruire adecvată. În aceste condiții, este firesc
ca persoana respectivă să fie suprasolicitată,
fapt ce îi provoacă o stare de stres.
Prea mulți șefi. Dacă are mai mulți superiori, fiecare dintre ei cerându-i rapoarte sau acțiuni
care uneori se suprapun sau se contrazic, angajatul devine dezorientat, nemaiștiind cui se
subordonează și ce are de făcut.
Incertitudine. Atunci când angajatul nu are
siguranța locului de muncă, nu știe clar ce
are de făcut sau nu cunoaște ierarhia în
organizația din care face parte stresul se instalează foarte ușor.
Lipsa unor condiții adecvate de lucru. Condițiile
de muncă pot deveni stresante, mai ales

atunci când există prea mult zgomot de fond,
vibrații, lumină slabă, temperatură prea scăzută sau prea ridicată, spațiu redus, neaerisit,
expunere la substanțe toxice, lipsa echipamentelor necesare etc. Oricare dintre acestea
poate determina apariția stresului, reducând,
în același timp, plăcerea de a munci.
Politica organizațională și/sau tipul de management. Modul în care funcționează organizația
și tipul de management acționează și asupra
stării generale a angajaților. O companie care
are un management echilibrat și orientat spre
angajat va avea salariați relaxați, productivi și
atrași de ceea ce fac. În schimb, un management autoritar, o politică rigidă și nepermisivă
va insufla permanent angajaților o stare de
teamă ce finalizează cu stres.
Neînțelegeri între angajați. Dacă între doi
angajați există neînțelegeri, starea de tensiune care apare este o sursă sigură de stres
atât pentru cei implicați, cât și pentru restul
angajaților din colectiv.
Supraveghere video. Efectul este extrem de
puternic atunci când angajații conștientizează
că fiecare mișcare le este urmărită și analizată
prin intermediul camerelor de luat vederi.
Prin efectele sale biologice, stresul ocupațional
contribuie la apariția multor boli, precum cele
cardiovasculare (multe studii sugerează că locurile de muncă stresante, unde angajații au
un control minim asupra procesului de lucru,
crește riscul de boli cardiovasculare); tulburările endocrine (stresul este un complex de
modificări ale homeostaziei organismului, iar
nivelurile hormonale sangvine sunt o parte
integrantă a acestora); tulburările musculoscheletice (studiile efectuate arată că stresul la
locul de muncă sporește riscul pentru dezvoltarea afecțiunilor musculo-scheletice ale coloanei vertebrale și extremităților superioare);
afectarea funcției imune (unele studii sugerează existența relației dintre condițiile de lucru
stresante și problema dată, totuși această teorie necesită o cercetare mai amănunțită); acci-
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dentele la locul de muncă (stresul are tangențe
cu activitatea în condiții de nesiguranță și de
predispunere la accidente); tulburările psihologice (mai multe studii arată că diferențele
dintre ratele apariției problemelor de sănătate mentală, cum ar fi depresia, se datorează, în
mare parte, diferențelor nivelului de stres de
la locul de muncă).
Pentru a preveni stresul la locul de muncă și
pentru a evita consecințele sale nefaste asupra sănătății, se recomandă următoarele modificări comportamentale la serviciu:
 Reduceți presiunile pe care le puneți voi
înșivă asupra voastră. Un grad mai mare
de relaxare în ceea ce faceți, indiferent de
presiunea care vine din afară, vă va permite să rezolvați mai ușor problemele.
 Diminuați așteptările pe care le aveți de
la ceilalți. Un factor suplimentar de stres
vine din partea așteptărilor ridicate de
la colegi ori subalterni. Ori de câte ori
aceștia nu oferă rezultatul scontat de
dvs., vă enervați.
 Nu amânați sarcinile. Sentimentul de
amânare devine apăsător, iar sarcinile
amânate se înmulțesc și ne creează probleme.

 Respectați pauzele. Mintea are nevoie de
o relaxare periodică. Eficiența scade, dacă
munciți fără întrerupere.
 Nu vă luați de lucru acasă. Viața personală
trebuie separată clar de serviciu, presiunea creată de job trebuie să rămână la
birou.
 Spuneți nu pot, nu știu, am nevoie de
ajutor. Unii oameni nu pot spune nu dintr-un blocaj psihologic. Acesta însă trebuie depășit. Atunci când nu puteți face
față sarcinilor, evaluați corect resursele și
cereți ajutor.
 Beți multă apă în timpul zilei. Nu lichide, ci
apă. Apa ne dă un tonus bun și reușește
să diminueze stresul.
Actualele condiții de muncă, obiectivele din
ce în ce mai îndrăzneţe ale organizaţiilor, realităţile economice şi cele sociale, presiunile
tot mai mari cărora angajații trebuie să le facă
faţă au mobilizat marile companii şi comisiile
europene de sănătate a muncii la studierea
acestei boli a lumii moderne – stresul – în încercarea de a-i găsi o rezolvare sau măcar de
a identifica o posibilitate de micșorare a efectelor sale.
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OMAGIERI

Gheorghe SPRÎNCEANU
la 85 de ani

Domnul Gheorghe Sprînceanu, doctor în ştiinţe medicale, conferențiar universitar, cercetător marcant în domeniul igienei, fondatorul
disciplinei Igiena radiaţiilor în republica noastră, s-a născut la 2 octombrie 1934 în comuna
Recea, judeţul Bălţi, în familia lui Constantin şi
a Mariei Sprînceanu, de la care a moştenit hărnicia, dragostea de oameni şi de plaiul natal.
Între anii 1943 şi 1950 a învăţat la şcoala din
satul natal, după care, doritor de carte, şi-a
continuat studiile la Şcoala de Medicină din
Bălţi (1950-1953). După absolvirea școlii a activat în calitate de felcer în comuna Recea, ce-i
drept, o perioadă scurtă, pentru că în același
an, 1953, a fost înrolat în armată. Întors în
1955 la baştină, şi-a continuat activitatea de
felcer. Nu s-a limitat însă la atât. Era convins
că poate să obţină mai multe şi, pasionat de
medicină, dă examenele de admitere la Institutul de Stat de Medicină din Chişinău (ISMC).
În anul 1962 a absolvit cu succes Facultatea
Medicină generală. În perioada studenţiei, dl
Sprînceanu a reuşit să îmbine cu succes activitatea de student cu cea practică, muncind
paralel ca asistent medical în diverse instituţii
de profil.
Firea lui analitică, iscoditoare a fost observată de administraţia ISMC și, ca urmare, i s-a

propus să-şi continue studiile în domeniul
cercetării. Astfel, între anii 1962 și 1964 își
face studiile la aspirantură la Catedra Igienă,
desfăşurând o activitate de cercetare amplă
și serioasă în domeniul fiziologiei şi igienei
muncii. În anul 1966 a susținut teza de doctor
în medicină cu tema Evaluarea igienică a condiţiilor de muncă ale angajaților fabricilor de
confecționare a ţigaretelor.
A lucrat la aceeași catedră a Institutului de
Stat de Medicină din Chişinău, ulterior Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie Nicolae Testemițeanu, în calitate de asistent, iar
începând cu anul 1967 – de conferenţiar universitar.
Paralel cu procesul didactic, continuă cercetările științifice în domeniul studierii şi evaluării
condiţiilor de muncă, stării fiziologice a organismului şi sănătății muncitorilor din sfera de
cultivare şi prelucrare a tutunului.
Nocivitatea acestui domeniu de activitate a
trezit îngrijorarea sistemului de sănătate din
republică pentru viața angajaților. Ca urmare, prin ordinul Ministerului Sănătății, în anul
1972 a fost organizat Laboratorul specializat
Igiena muncii angajaţilor în tutunărit. Organizatorul, fondatorul şi conducătorul acestui
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laborator a fost dl Gh. Sprînceanu. Sub conducerea dumnealui, colectivul a obținut rezultate ştiințifice care au permis elaborarea unui
complex de măsuri profilactice, orientate spre
ameliorarea stării de sănătate a angajaților din
această sferă de activitate.
O mare atenție acordă dl Sprînceanu ecologiei. Interesul Domniei sale pentru acest domeniu s-a materializat în mai multe articole
fundamentale de natură inovatoare, a căror
valoare a fost înalt apreciată atât de savanții
autohtoni, cât și de cei străini. A publicat peste
300 de lucrări ştiinţifice, inclusiv elaborări metodice, broşuri, articole. Cele mai importante
şi mai valoroase materiale au fost prezentate
la diverse congrese şi conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale.
Cu mici pauze, a muncit întreaga viață la
aceeași catedră. Îi plăcea să discute cu profesorul universitar, șeful catedrei Iacov Reznic pe
marginea multor probleme științifice și didactice. A manifestat o capacitate analitică critică
în domeniul științei la diferite foruri și a reuşit
să îmbine procesul de cercetare cu cel didactic, ţinând cursuri la Igiena generală, Igiena ra-

diaţiilor, Ecologia umană. A demonstrat abilităţi organizatorice şi administrative, activând
în anii 1966-1967 ca prodecan al Facultăţilor
Pediatrie şi Igienă şi sanitarie. Timp de 5 ani
a exercitat funcţia de consilier al Consiliului
orăşenesc Chişinău şi de preşedinte al Comisiei pentru ecologie, protecţia mediului şi resurselor naturale. În anii 1990-1993 a deținut
funcţia de vicepreședinte al Departamentului
de Stat de Protecție a Mediului Înconjurător.
Domnul Gh. Sprînceanu are cunoştințe vaste
și fundamentale în diverse ramuri ale medicinei şi fiziologiei muncii, este un cercetător
ştiințific de înaltă calificare, un om cinstit,
cu verticalitate, principialitate şi alte calităţi
morale valoroase. Este mult stimat de colegi,
studenţi, medici şi specialiştii din domeniul
sănătății publice şi ecologice.
Deși se află la odihnă binemeritată, rămâne
un îndrumător de valoare. Multe generații de
medici îi sunt profund recunoscătoare pentru
cunoștințele bogate și experiența de viață pe
care Domnia sa le-a împărtășit-o cu multă generozitate.

Domnule conferențiar Gheorghe SPRÎNCEANU,
Vă felicităm cu prilejul frumoasei aniversări și
Vă dorim mulți ani înainte, însoțiți de sănătate,
bunăstare fizică, morală şi spirituală, bucurii de la
copii, nepoţi, colegi și cei apropiaţi.
La mulți ani!
Cu deosebit respect și considerație,
colectivul Catedrei Igienă
a USMF Nicolae Testemițanu
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OMAGIERI

Victor A. BĂBĂLĂU
la 75 de ani

Domnul Victor A. Băbălău s-a născut la 22 octombrie 1944 în comuna Pelenia, județul Bălți,
localitate care a dat neamului nostru mulți oameni valoroși, el fiind unul dintre ei. Părinții,
Alexandru și Vera, mari gospodari ai satului,
l-au crescut și educat cu multă dragoste și răbdare în spiritul celor 7 ani de acasă.

Nu au fost trecute cu vederea nici abilitățile sale
de gospodar. În calitate de prorector al USMF
Nicolae Testemițanu, în anii 1990-1992 a depus
eforturi considerabile pentru construcția și
amenajarea blocurilor de studii și a campusului
studențesc. În anul 1992 a revenit în funcția de
conferențiar la Catedra Igienă.

În anul 1960 dl V. Băbălău a absolvit școala medie din satul natal și, hotărât fiind să-și continue
studiile, s-a înscris la Școala-bază de Medicină
din Chișinău, la Secția de felceri sanitari, pe care
a absolvit-o în anul 1963. Și-a început activitatea practică în calitate de felcer sanitar pe lângă
spitalul de circumscripție din satul Cubani (r-l
Rîșcani). Timp de trei ani a făcut serviciul militar, iar după demobilizare s-a întors în satul natal cu speranța de a-și continua studiile.

Fiind un lector iscusit și un profesionist de forţă,
dl Băbălău citește pentru studenții și rezidenții
Facultăților Sănătate Publică, Stomatologie,
Medicină un volum imens de prelegeri la discipline, precum Igiena mediului, Igiena muncii,
Promovarea sănătăţii, Ecologia umană. Oferă
studenților consultaţii, evaluează cunoștințele
acestora la examenele de curs şi de absolvire a
instituției, a rezidenţiatului, deprinderile practice, tezele de diplomă, de licenţă.

În anul 1968 dl V. Băbălău a fost admis la Institutul de Stat de Medicină din Chișinău, pe care
l-a absolvit cu succes în anul 1974. În timpul
studiilor, a activat în calitate de asistent medical la Spitalul Clinic Republican, a fost administrator de cămin și decan obștesc.

Dl Băbălău a obținut rezultate frumoase în procesul didactic, participând activ la formarea
multor generații de medici. Totodată, a pregătit
și perfecționat o parte din elaborările metodice pentru studenţi, a colaborat la alcătuirea şi
perfecţionarea programului de studii şi analitic
pentru studenţi şi rezidenţi, a blocului de teste.
A elaborat programul de studii pentru Laboratorul sanitaro-igienic, a participat la elaborarea
conceptului, programului analitic şi planurilor
de studii pentru Facultatea Sănătate publică, la
traducerea în limba română a manualului Igiena comunală (editat în 1992).

Administrația Institutului de Medicină a remarcat străduința și cunoștințele lui, de aceea
l-a angajat în calitate de lector la cursul Igiena
mediului, disciplină căreia dl Băbălău i-a rămas
fidel până în prezent.
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În colaborare cu profesorii universitari Gr. Friptuleac și Lucia Alexa (Iași, România), a elaborat
compendiul Igiena mediului (lucrări practice)
(1998).
A participat activ la elaborarea compendiului Ecologie umană (lucrări practice), editat în
2008, a manualului Promovarea sănătății și
educația pentru sănătate (teorie și practică),
editat în 2018.
Cu succes s-a manifestat ca manager în
alimentația publică, activând în anii 2005-2008
în calitate de director al Secţiei Alimentare a
universităţii.
A participat la organizarea Catedrei Igienă şi
epidemiologie a Facultăţii de perfecţionare a
medicilor în calitate de şef-interimar de catedră.
Cunoștințe vaste a obținut în cadrul perfecționărilor de specialitate, organizate la SanktPetersburg (1983), Moscova (1988), TârguMureş (1994), Bucureşti (2001), pe care le-a
implementat mai târziu în procesul didactic al
universității.
A publicat peste 100 de lucrări ştiinţifice, mai
însemnate fiind cele intitulate Patologia cardiovasculară şi estimarea riscului adiţional condi-

ţionat de conţinutul de nicotină în produsele de
tutun, Evaluarea calităţii aerului din încăperi şi
influenţa asupra sănătăţii etc. A făcut prezentări
ştiinţifice la diverse conferinţe din Republica
Moldova şi România, congrese ale igieniştilor,
epidemiologilor şi microbiologilor din Republica Moldova.
Dl Băbălău îmbină cu succes activitatea pedagogică şi cea ştiinţifico-practică. Participă activ
la elaborarea unui şir de acte normative, necesare serviciului de sănătate publică al republicii. Este coautor la 12 regulamente igienice,
editate în anii 1995, 1996, 1997, 2004, 2005,
2007, 2010, și ghiduri practice.
Participă activ la viaţa publică a universităţii, facultăţii şi catedrei. A fost membru al Consiliului
știinţific, prin cumul – vicedirector al campusului studenţesc Mălina Mică, președinte al secției
de votare. Este președintele Comisiei de revizie
a Societății Igieniștilor din Republica Moldova,
având o atitudine responsabilă şi conştientă
faţă de funcţiile sale de serviciu.
Coleg și prieten al multor personalități, dl V. Băbălău este amabil, fidel, principial, devotat valorilor umane, precum omenia și dragostea de
neam. A crescut și educat doi copii, are și trei
nepoți, cărora se consacră cu toată dragostea.

Dragă coleg!
Colectivul Catedrei Igienă a USMF Nicolae Testemițanu Vă
adresează sincere felicitări cu ocazia frumoasei aniversări și
Vă urează multă sănătate, ani fericiți, energie inepuizabilă și
succese mari în realizarea speranțelor Dumneavoastră.
Cu deosebit respect,
colectivul Catedrei Igienă
a USMF Nicolae Testemiţanu

Cronica SĂNĂTĂŢII PUBLICE Nr. 3(52), Octombrie 2019

Promovarea activităților fizice în educația pentru sănătate
Obezitatea este o povară nouă pentru sănătatea
publică, cu urmări grave pentru bolile cardiovasculare, diabetul zaharat de tip 2, bolile musculoscheletice, unele forme de cancer. Supragreutatea
şi obezitatea reprezintă al cincilea risc de deces la
nivel global.
În urma evaluării stării de sănătate a populației
raionului Cahul în perioada 2013-2017 și a factorilor de risc care o determină s-a constatat că
incidența generală prin obezitate la copii a crescut
de la 1,2 la 13,8 cazuri la 10 mii de copii, ceea ce
denotă că ea s-a aliniat la valorile de referință regionale și republicane. În același timp, prevalența
obezității a sporit de la 15,0 la 32,4 cazuri la 10 mii
de copii, constituind o majorare anuală medie de
23,2%.
Obezitatea ia proporții și acest moment alarmează, deoarece poate avea efecte dezastruoase asupra sănătății. Tendința de creștere a indicatorilor
obezității atât la copii, cât și la adulți este un semnal de înrăutățire a situației. Copiii și adolescenții
obezi au un risc crescut de probleme articulare,
apnee de somn, probleme sociale, psihologice.
Apoi, un copil obez riscă să devină un adult obez.
Iată de ce e nevoie să intervenim de timpuriu
pentru a preveni complicațiile legate de sănătate.
Responsabil de această situație este stilul de viață.
Activitatea fizică insuficientă favorizează apariția
supragreutății și obezității atât la adulți, cât și la
copii. Sedentarismul și alimentația incorectă sunt
factori de risc nu mai puțin importanți. Copiii şi tinerii petrec foarte multă vreme în faţa calculatorului, iar adulţii nu găsesc timp pentru mişcare şi nu
este bine, deoarece sportul rămâne una din căile
prin care ne putem menţine sănătatea.
În scopul încurajării alimentației sănătoase și a stilului de viață activ, cu susținerea Proiectului Viață
sănătoasă. Reducerea poverii bolilor netransmisibile, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și implementat de Institutul

Elvețian Tropical și de Sănătate Publică, specialiștii
CSP Cahul au inițiat Proiectul Promovarea deprinderilor sănătoase pentru prevenirea obezității la copiii din mun. Cahul.
Grupele-țintă sunt elevii claselor gimnaziale a
două instituții preuniversitare-pilot: IP Liceul
Teoretic Mihai Eminescu și IP Liceul Teoretic Piotr Rumeanțev. Scopul proiectului se axează pe
îmbunătățirea sănătății elevilor prin acțiuni de informare, comunicare, educare și implicare privind
obiceiurile alimentare sănătoase și practicarea
activităților fizice sistematice, formarea unui stil
de viață sănătos. Acțiunile principale ale proiectului au fost axate pe elaborarea, editarea și distribuirea suportului informativ bazat pe dovezi privind
promovarea unui comportament sănătos pentru
prevenirea obezității la copii, cu recomandări pentru familii, educatori/pedagogi, copii etc. Au fost
organizate activități de informare-educare pentru
profesori, lucrători medicali, bucătari, părinți și copii.
Conform prevederilor de proiect, în scopul motivării și creării condițiilor necesare pentru practicarea
activității fizice, inclusiv extrașcolare, instituțiile
preuniversitare sus-numite și-au completat inventarul sportiv cu achiziții noi.
Tot în cadrul proiectului au fost organizate diverse
competiții sportive interinstituționale, având ca
temă educația pentru sănătate. Activitățile derulate în cadrul proiectului le-au oferit elevilor un
suport și un model bune de urmat.

Svetlana BRUMA,
șefa Direcției CSP Cahul,
Maria PANCENCO,
medic igienist
în Secția Controlul BNT și promovarea
sănătății a CSP Cahul
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DRAGI CITITORI,
ÎN ANUL 2019 NE PROPUNEM SĂ PREZENTĂM ATENŢIEI
D-VOASTRĂ ARTICOLE LA URMĂTOARELE RUBRICI
DE INTERES SPORIT PENTRU SĂNĂTATEA PUBLICĂ:
· PROMOVAREA SĂNĂTĂŢII ŞI COMBATEREA
DEPRINDERILOR DĂUNĂTOARE
· SĂNĂTATEA ŞI FACTORII DE RISC
· SFATURI PENTRU POPULAŢIE
· MALADIILE INFECŢIOASE
· MALADIILE NETRANSMISIBILE

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

Dacă doriți să primiți revista Cronica Sănătății Publice, ne puteți scrie
pe adresa de e-mail: iurie.pinzaru@ansp.md sau ion.nistor@ansp.md
sau contactați-ne la tel.: 022 574 700
Revista poate fi accesată pe pagina: www.ansp.md/cronicasanatatiipublice/

