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Stimați colegi și prieteni,

Vă adresez sincere felicitări și urări de bine cu prilejul sărbătorii profesi-
onale – Ziua lucrătorului medical și a farmacistului, pe care o marcăm în 
fiecare an în a treia duminică a lunii iunie.

Această zi este un bun prilej de a exprima mulțumiri celor care, decenii la 
rând, au excelat prin perseverență și dăruire pe tărâmul sănătății publice. 
În plus, ea oferă oportunitatea de a evidenția rolul și importanța siste-
mului de sănătate publică, prioritar în protecția și fortificarea sănătății 
populației.

Puși în fața provocărilor și sarcinilor zilnice, acum, mai mult ca oricând, 
suntem profund recunoscători celor care au ales să transforme vocația în profesie și să se dedice 
unei meserii nobile cu responsabilitate și sacrificiu. 

Putem spune cu certitudine că Agenția Națională pentru Sănătate Publică este o instituție de 
frunte în sistemul sănătății publice. Fiecare dintre Dumneavoastră a adus un aport substanțial 
la ameliorarea sănătății populației prin implicarea activă în implementarea unui șir de măsuri de 
ordin profilactic, soluționarea operativă a urgențelor de sănătate publică, asigurarea unui control 
riguros al factorilor de risc, prevenirea și controlul bolilor transmisibile și netransmisibile. Acti-
vitatea Dumneavoastră deosebită pe parcursul anilor a contribuit la organizarea supravegherii 
sanitaro-epidemiologice, realizarea măsurilor antiepidemice, promovarea programelor naționale 
în domeniul profilaxiei și combaterii HIV/SIDA, hepatitelor virale și altor infecții.

În perioadele de criză și de pandemie am demonstrat cu toții, mai mult ca oricând, unitate și so-
lidaritate, având un scop comun – grija pentru sănătatea cetățenilor.

În numele colectivului Agenției Naționale pentru Sănătate Publică și al meu personal, exprim 
profundă recunoștință pentru devotamentul și profesionalismul de care dați dovadă în munca 
de zi cu zi, pentru angajamentul și spiritul de inițiativă pe care le demonstrați în situații de risc.

Îmi exprim respectul pentru fiecare dintre Dumneavoastră, pentru dăruirea de sine și contribuția 
remarcabilă a tuturor colaboratorilor care activează în sistemul de sănătate sau care au activat pe 
parcursul anilor la asigurarea sănătății cetățenilor și la promovarea adevăratelor valori ale unui 
stil de viață sănătos.

Astăzi, continuați să vă aflați la datorie cu aceeași responsabilitate, abnegație și pricepere, având 
ca obiectiv prosperarea sănătății populației.

Stimați colegi, vă felicit pe toți cu prilejul sărbătorii profesionale, apreciind aportul Dumneavoas-
tră la fortificarea sistemului de sănătate și aspirația către perfecțiune în munca pe care o realizați.

Vă doresc prosperitate și realizări remarcabile!  Rămâneți în continuare la fel de activi și solidari.
  

Cu deosebit respect,
Nicolae JELAMSCHI,

directorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică

Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei lucrătorului medical si a farmacistului

ÎMI EXPRIM RESPECTUL PENTRU FIECARE 
DINTRE DUMNEAVOASTRĂ
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APRECIERI

Sănătatea umană, sfaturile sănătoase 
și stilul de viață sănătos prin prisma 
revistei Cronica Sănătății Publice

Revista Cronică Sănătății Publice reprezintă o 
adevărată sursă de informații pentru perso-
nalul medical din diferite domenii, specialiștii 
din domeniul sănătății publice, dar și pentru 
populație în ansamblu. Pe paginile revistei 
sunt publicate articole pe diferite teme din 
epidemiologie, igienă, maladiile transmisibi-
le și netransmisibile, sunt abordate probleme 
ce țin de sănătatea publică în general. În plus, 
revista este un mijloc de comunicare cu citi-
torii, cărora le oferă sfaturi sănătoase și răs-
punsuri la întrebări. 

Cronica Sănătății Publice este o revistă scri-
să și susținută de mulți autori cu experiență, 
personalități ale lumii științifice medicale, 
practicieni medicali iluștri. Pe parcursul edită-
rii multianuale a revistei publicul larg și spe-
cialiștii din diferite domenii și-au îmbogățit și 
aprofundat cunoștințele în domeniul profila-
xiei maladiilor de diferită origine, materialele 
fiind însoțite de elucidarea cauzelor și a mă-
surilor de prevenire a acestora. 

Mi-au plăcut dintotdeauna temele abordate 
precum modul de viață sănătos, calitatea apei 
potabile, aspectele radioprotecției, sănătatea 
lucrătorilor expuși riscului la locul de muncă, 
vaccinarea anti-COVID-19, sănătatea familiei, 
principiile nutriției copiilor și metodele noi de 
sterilizare a alimentelor, aderarea la Directivele 
Europene în sănătatea ocupațională. Nu voi gre-
și afirmând că am simțit necesitatea de a citi re-
vista Cronica Sănătății Publice chiar de la primele 
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numere și am apreciat întotdeauna modul în 
care autorii au abordat subiectele selectate.

Un aspect întâlnit frecvent în revistă îl consti-
tuie evenimentele științifico-practice precum 
atelierele de lucru, conferințele, congresele 
organizate în domeniu. 

Recomand Cronica Sănătății Publice orică-
rui om. Nu este niciodată prea târziu să o 
citești, să devii mai inițiat, mai competent, 
mai bogat și mai erudit. 

Revista Cronică Sănătății Publice este meritu-
oasă și prin prezentarea grafică extraordina-
ră, prin pozele, schemele, graficele interesan-

te. Pentru mine aceasta este o revistă în care 
specialiști de calificare înaltă vin cu argumen-
tări și dovezi științifice din diferite domenii 
ale activității medicale. Concomitent, țin să 
menționez că materialele se publică într-un 
limbaj accesibil, pe înțelesul tuturor catego-
riilor de cititori. 

Apreciez înalt tematicile de actualitate abor-
date de specialiști pe paginile revistei și ape-
lez la ele pentru a-mi îmbogăți cunoștințele și 
experiențele în diferite domenii ale sănătății 
umane. Mai mult. Mă conduc de aceste ma-
teriale în activitatea mea practică, precum și 
în munca de educație pentru sănătate a po-
pulației și a cadrelor medicale din domeniu.

Promovarea și protejarea sănătății populaţiei 
pe tot parcursul vieții constituie una dintre 
cele mai importante verigi ale comunității 
medicale. 

Cu mare nerăbdare aștept fiecare număr al 
revistei Cronica Sănătății Publice, deoarece 
găsesc în ea articole pe diferite teme, artico-
le care ne sunt de mare ajutor în promovarea 
modului de viață sănătos și în profilaxia ma-
ladiilor. Articolele sunt pregătite de medici 
de diferite specialități, fiecare dintre ei fiind 
un profesionist în domeniul său de activitate. 
Bucură mult și faptul că articolele sunt expu-
se laconic și pe înțelesul tuturor. 

Datorită varietății de sfaturi sănătoase și in-
formații utile, încurajatoare pentru obținerea 
indicatorilor de performanță în prevenirea 
maladiilor și îmbunătățirea calității vieții po-
pulației, văd în revista Cronica Sănătății Publice 
un suport serios, competent pentru toți lucră-
torii medicali, dar mai cu seamă pentru cei din 
spațiul rural, pentru profesori și autoritățile pu-
blice locale. Totodată, revista este un mijloc de 
comunicare cu cititorii, cărora le oferă răspun-
suri la întrebările care îi frământă.

În Oficiul Medicilor de Familie din satul nos-
tru revista constituie o sursă de propagare a 
modului de viață sănătos, un stimul pentru 
alinierea la cele mai frumoase idei, orientate 
spre atingerea unor succese deosebite și în-
curajarea unui stil de viață sănătos, fără boli. 

În numele comunității pe care o reprezint, 
apreciez efortul redactorului-șef, domnul con-
ferențiar universitar Iurie Pînzaru, și membrilor 
Colegiului de redacție pentru promovarea pu-
blicației, diversificarea articolelor și doresc tu-
turor succese remarcabile în continuare. 

Revista Cronica Sănătății Publice –  
un instrument iminent în promovarea sănătății  
şi prevenirea maladiilor
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OPTAȚI PENTRU ZONE DE ODIHNĂ 
NEPOLUATE 

În sezonul estival tot mai mulți cetățeni prefe-
ră să petreacă timpul liber pe malul unui lac, 
dar, în același timp, aleg pentru aceasta zone 
de recreere amenajate și sigure.

Pentru a nu greși în alegerea unei zone sigure 
trebuie să cunoști cât mai multe detalii des-
pre serviciile oferite. Fiecare dintre noi răs-
punde de propria sănătate, deci firesc ar fi să 
alegem cu precauție locul (zona) unde vom 
petrece vacanța sau zilele de odihnă. În acest 
context, o atenție sporită trebuie să acordăm 
calității apei din lac (râu), nivelului de amena-
jare și stării sanitaro-epidemiologice a plajei. 

 Conform regulamentelor în vigoare, teritoriul 
plajei trebuie să includă următoarele zone: de 
odihnă – 40-60%; de deservire (vestiar, clădiri 
de locație, bufet, chioșcuri) – 5-8%; sportivă 
(tenis, volei, stație cu bărci etc.) – 10%; verde 
– 20-40%; sectorul pentru copii – 5-7%. Obli-
gatoriu, se cere să fie asigurate cu elemente 
utilitare precum instalațiile de alimentare cu 

apă potabilă, toaletele publice (amenajate cu 
canalizare), locurile pentru colectarea deșeu-
rilor, instalațiile de acumulare a apelor uzate 
menajere în afara zonei de recreere, cabinele 
pentru schimbarea hainelor și instalațiile de 
duș alimentate cu apă potabilă. De aseme-
nea, pe teritoriul plajei trebuie să existe un 
cabinet medical cu stație de salvare, utilaj 
de iluminare, parcări cu suprafața de 25 m2 
pentru un automobil, amplasate la distanța 
de 25-100 m de la hotarul stabilit al zonei de 
recreere.
  
Supravegherea stării sanitare a zonelor de re-
creere aferente bazinelor acvatice și controlul 
lor este exercitat de către Direcțiille CSP teri-
toriale și subdiviziunile acestora. Organele și 
întreprinderile care le gestionează trebuie să 
dispună de autorizație sanitară de funcționa-
re. Amenajarea și securitatea funcționării zo-
nelor de recreere se efectuează de organele, 
întreprinderile și beneficiarii la balanța cărora 
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se află aceste zone. În preajma lor se interzice 
amplasarea unităților de transport, întreprin-
derilor care poluează solul, apa, aerul, care 
produc zgomot sau vibrații, unităților zooteh-
nice, stațiilor de epurare a apelor uzate și de-
pozitelor cu deșeuri solide, punctelor de spă-
lare a mijloacelor de transport și de deservire 
tehnică. Se interzice tăierea spațiilor verzi, 
creșterea și înmulțirea păsărilor înotătoare.

În Republica Moldova, în conformitate cu le-
gislația în vigoare, controlul activității zone-
lor de recreere îi aparține Agenției Naționa-
le pentru Sănătate Publică și Direcțiillor CSP 
subordonate cu subdiviziunile teritoriale ale 
acestora, autoritate administrativă subordo-
nată Ministerului Sănătății, responsabilă de 
implementarea politicii statului în domeniile 
de activitate ce îi sunt încredințate. Subdivizi-
unile teritoriale au competențe și atribuții de 
eliberare a autorizațiilor sanitare de funcțio-
nare și de supraveghere sanitară a zonelor de 
recreere pentru prevenirea riscurilor popula-
ției și pentru asigurarea unui confort psiho-
logic și fizic al cetățenilor în timpul utilizării 
bazinelor acvatice.

Conform prevederilor Legii nr. 10 privind 
Supravegherea de Stat a Sănătății Publice, 
prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 737 din 
11.06.2002 privind reglementarea funcționării 
zonelor de recreere aferente bazinelor acvatice 
și pentru asigurarea inofensivității în timpul 
odihnei cetățenilor, a fost organizat controlul 
calității apelor de suprafață. În baza rapoar-
telor alcătuite conform formularului statistic 
nr. 18, prezentate de Direcțiile CSP teritoria-
le ale ANSP și subdiviziunile acestora, în anul 
2021 pe întreg teritoriul Republicii Moldova 
au activat 41 de zone de recreere de impor-

tanță națională și locală, dintre care în or. 
Chisinău 6, Bălți – 2, Cahul – 6, Cantemir – 2, 
Criuleni – 1, Drochia – 1, Florești – 3, Orhei – 1, 
Rîșcani – 2, Sîngerei – 3, Soroca – 2, Strășeni – 
1, Taraclia – 3, Ungheni – 8. 
 
Mai multe lacuri din republică sunt utilizate 
neoficial în calitate de zone de recreere. Vara, 
pe timp de arșiță, cetățenii se scaldă în ele fără 
a conștientiza pericolul iminent de contracta-
re a unor afecțiuni, rezultate din contactul cu 
apa, solul sau nisipul deopotrivă poluate.

După cum am menționat, investigațiile de 
laborator ale calității apei din zonele de re-
creere se efectuează în laboratoarele ANSP 
în temeiul Hotărârii de Guvern nr. 890 din 
12.11.2013 privind aprobarea Regulamentu-
lui cu privire la cerințele de calitate a mediului 
pentru apele de suprafață. Printre acestea se 
regăsesc starea regimului termic, regimului 
de oxigen, acidificarea, substanțele nutritive, 
mineralizarea, parametrii organoleptici, me-
talele, substanțele organice, micropoluanții 
organici, parametrii hidrobiologici, microbi-
ologici, virusologici și helmintologici. Valori-
le-limită ale parametrilor de calitate și sigu-
ranță sunt exprimate drept concentrații tota-
le pentru întreaga probă de apă investigată. 
În baza rezultatelor monitorizării se stabilește 
clasa de calitate a corpurilor de apă (clasele 
I, II, III, IV, V), calculându-se valorile medii ale 
fiecărui parametru. Pentru zonele de recreere 
apa din lacuri este necesar să corespundă va-
lorilor numerice prevăzute pentru clasele de 
calitate I, II sau III. 

În cadrul monitorizării calității apei din bazi-
nele acvatice au fost prelevate 120 de probe. 
Dintre acestea, conform parametrilor chimici, 
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clasei I au fost atribuite 3 probe, clasei II – 14, 
clasei III – 67, clasei IV – 35 și clasei V – 1. La in-
dicatorii microbiologici, din 153 de probe pen-
tru clasa I au fost atribuite 57, clasa II – 41, clasa 
III – 40, clasa IV – 0 și clasa V – 15. La conținutul 
de bacterii coliforme, salmonella, shigella, E. 
coli și vibrion holeriform, din totalul de probe 
investigate neconforme au fost 9 sau 5,8%. 

Tradițional, zonele de recreere se află în ges-
tiunea serviciilor de profil ale autorităților ad-
ministrației publice locale, iar una dintre pro-
blemele nesoluționate rămâne a fi în acest 
context continuarea exploatării unor zone de 
recreere fără autorizare sanitară. Rezultatele 
investigațiilor de laborator indică la o corela-
ție directă dintre temperatura înaltă a aerului, 
care induce intensificarea proceselor biochi-
mice din apă și micșorarea O2 dizolvat în ape-
le acestor lacuri, și diminuarea proceselor de 
autopurificare naturală a apei. 

Printre cauzele poluării intensive și masive a 
apei bazinelor din zonele de recreere se nu-
mără deversările nesancționate de ape uzate 
în sistemul de canalizare pluvial care, împreu-
nă cu apele meteorice, nimeresc în aceste ba-
zine; neevacuarea la timp a deșeurilor solide 

menajere care sunt spălate de apele meteo-
rice prin sistemele pluviale; exploatarea nee-
fectivă și întreținerea necorespunzătoare a 
sistemelor de canalizare pluvială care, în mare 
parte, sunt înfundate și se scurg pe străzi, du-
când cu ele deșeurile în bazine; scăldatul câi-
nilor, care sunt o sursă de diferite parazitoze, 
în bazinele utilizate în scopuri recreative. 

Autoritățile administrației publice locale, în ca-
litatea lor de entități responsabile de stabilirea 
prin decizie specială a zonelor de recreere de 
importanță locală și aprobarea statutului lor, 
sunt obligate să desemneze persoanele fizice 
sau juridice responsabile de funcționarea și 
amenajarea acestor zone către începutul fie-
cărui sezon estival, precum și de obținerea au-
torizației sanitare de funcționare.

Rețineți! Pătrunzând în organism pe cale 
hidrică în timpul scăldatului, bacteriile pot 
provoca boli diareice acute, manifestân-
du-se prin febră, diaree, dureri abdomina-
le, enterocolite, infecții ale căilor urinare, 
febră, tenesme. Cazurile mai severe, ne-
tratate la timp, pot duce la deshidratarea 
organismului.    

Atunci când căutați o zonă de recreere: 
•	 Alegeți locurile de odihnă special amena-

jate și autorizate în modul stabilit;
•	 Alegeți zonele amplasate în adiacența 

pădurilor, cu relief favorabil, cu o viteză a 
cursului apei fără curenți puternici și osci-
lații bruște ale nivelului acesteia;

•	 Aveți grijă ca plaja să fie amenajată cu 
dușuri, cabine pentru schimbarea haine-
lor, iar nisipul să fie afânat cu regularitate;

•	 Observați dacă există instalații de alimen-
tare cu apă potabilă, în caz contrar, asigu-
rați-vă cu apă potabilă îmbuteliată;

•	 Urmăriți dacă sunt instalate containere 
pentru deșeuri;

•	 Nu admiteți pătrunderea apei din lac în 
organism pentru a evita o posibilă infec-
tare;

•	 Nu vizitați zonele de recreere în stare de 
ebrietate ori cu simptome de boală;

•	 Respectați curățenia, normele de igienă, 
recomandările și avertizările indicate pe 
panourile informative.

SFATURI  SĂNĂTOASE

OPTAȚI PENTRU ZONE DE RECREERE SIGURE ȘI NEPOLUATE
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După cum e și firesc, copiii așteaptă cu mare 
nerăbdare vacanța de vară și speră să o pe-
treacă cât mai eficient și mai interesant. Unii 
dintre ei pleacă la bunei, alții – în taberele de 
odihnă, la mare sau la munte.

Vacanța de vară a elevilor prezintă cel mai 
favorabil timp pentru întremarea sănătății. 
Condițiile mediului ambiant favorizează des-
fășurarea normală a proceselor de creștere 
și dezvoltare care, la rândul lor, contribuie la 
fortificarea stării de sănătate. Acțiunile pozi-
tive asupra organismului se datorează abun-
denței de raze solare, inclusiv ultraviolete, 
aerului curat, rezervoarelor de apă (bazine 
de înot, lacuri, mări etc.) și condițiilor micro-
climatice locale (păduri, poiene, parcuri, livezi 
etc.). Factorii cu acțiune favorabilă contribu-
ie la ameliorarea metabolismului, stimula-
rea activității tuturor organelor și sistemelor, 
întărirea sistemului nervos, intensificarea 
proceselor de creștere și dezvoltare, călirea 
organismului sub influența factorilor meteo-
rologici și ai mediului.

Oriunde s-ar odihni copiii, ca efectul de între-
mare să fie maxim este necesar să-și întoc-
mească un regim corect al zilei și să-l respecte. 
La alcătuirea lui se va ține cont de următoarele 
momente: copiii trebuie să se afle cât mai mult 
timp la aer curat, să se ocupe activ de sport, 
să folosească pentru odihna lor toți factorii na-
turali, să se alimenteze echilibrat, să hidrateze 
suficient organismul și să doarmă suficient. 

Alimentația trebuie să fie variată și completă 
după conținutul de produse, să asigure orga-
nismul în creștere cu necesarul de substanțe 
nutritive și energie conform normelor fiziolo-
gice. Raportul dintre proteine, lipide și gluci-
de e de 1:1:4. Regimul de alimentație zilnică 
cuprinde 4-5 mese, valoarea calorică fiind re-
partizată în felul următor: dejun – 25%, prânz 
– 35-40%, gustarea – 10-15%, cina – 25%. 

O importanță deosebită în perioada estivală 
revine călirii organismului copilului, iar cele 
mai răspândite proceduri de călire sunt:

ODIHNA DE VARĂ A COPIILOR 
ÎN SEZONUL ESTIVAL 2022
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•	 Băile de aer
Acestea se vor face la temperatura aerului de 
20-22ºC. Durata primei băi va fi de 5 minute 
pentru copiii extenuați și de 10 minute pentru 
cei sănătoși. Ulterior, durata băilor de aer va 
crește zilnic cu 5 și, respectiv, 10 minute, astfel 
încât la final ea să constituie 40-50 de minute. 

•	 Băile de soare
Sunt benefice creșterii și dezvoltării organis-
mului copilului. Se recomandă a trece la băile 
de soare după 5-6 băi de aer. Băile de soare 
se fac de la ora 8.00 până la ora 11.00 la tem-
peratura aerului nu mai mică de 18ºC. Durata 
primelor 2 băi va fi de 4 min. – câte 1 minut pe 
fiecare parte a corpului (piept, spate, pârțile 
laterale). După fiecare 2 zile, durata băilor se 
va mări cu 2 minute, astfel încât la sfârșit ea să 
atingă 40-45 de minute.

Soarele este contraindicat copiilor care sufe-
ră de vicii cardiace, care au frecvent febră sau 
imediat după suportarea unei maladii. De ase-
menea, băile de soare nu sunt recomandate 
după servirea mesei, în urma eforturilor fizice, 
în perioada ciclului menstrual etc. În perioada 
estivală este necesar să fie respectate urmă-
toarele măsuri de protecție solară:
	evitarea expunerii copiilor la soare între 

orele 11.00 și 17.00;
	adăpostirea la umbră;
	acoperirea capului cu pălării de soare, 

umbrele;
	protejarea ochilor cu ochelari de soare;
	purtarea îmbrăcămintei subțiri de culoare 

deschisă, din fibre naturale;
	folosirea regulată a cremelor de fotopro-

tecţie;
	consumarea apei potabile în cantități sufi-

ciente. 

•	 Băile hidrice 
Acestea reprezintă unul dintre mijloacele efi-
ciente de profilaxie a maladiilor respiratorii. La 
ele se referă: fricţionarea, stropirea sau udarea, 
dușul și scăldatul în bazinele de apă. Fricţionarea 
umedă se recomandă copiilor sănătoși de toate 
vârstele. Temperatura inițială a apei pentru elevii 
din clasele primare va constitui 28-29ºC, pentru 
cei mari – 25-26ºC. La fiecare 3 zile temperatura 
se va micșora cu 1-2ºC, până la 20ºC. 

	Fricţionarea se efectuează zilnic după 
gimnastica de dimineață cu un prosop as-
pru umed. Mișcările în timpul procedurii 
se fac de la periferie spre centru.

	Stropirea și dușul se fac la temperatura 
apei de 30ºC, care se micșorează treptat 
până la 20ºC. Durata primei proceduri 
este de 15 secunde, ulterior aceasta va 
spori până la 30-40 de secunde. 

	Scăldatul se face în bazine deschise (bazine, 
râuri, mări), de obicei, o dată în zi. În zilele căl-
duroase se permite scăldatul de două ori pe 
zi la o temperatură de minimum 20ºC. 

Locul destinat pentru scăldatul copiilor tre-
buie să corespundă cerințelor de securitate, 
celor sanitare în vigoare și să fie marcat în 
locuri vizibile. Se recomandă ca scăldatul 
copiilor să aibă loc sub supravegherea unui 
adult. Înainte de intrarea în apă, copiii trebuie 
să fie odihniți. Nici într-un caz nu permiteți co-
piilor să intre în apă obosiți, transpirați, după 
un efort fizic. O metodă foarte folositoare de 
călire sunt băile hidrice de picioare, efectuate 
înainte de somn la temperatura camerei.

O opțiune de odihnă a copiilor sunt taberele 
de odihnă și întremare. Instituțiile menți-
onate trebuie să ofere condiții corespunză-
toare pentru cazarea, alimentația, asistența 
medicală și odihna copiilor. Este important ca 
tabăra să dispună de autorizații de funcționa-
re emise de organele competente. 

Odihna organizată corect în timpul verii, cu fo-
losirea maximă a factorilor de întremare (aer, 
soare, apă) va permite organismului tânăr să-și 
restabilească funcțiile, îi va ajuta pe copii să se 
pregătească de următorul an școlar. 
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PREVENIREA INTOXICĂRII 
CU SUBSTANȚE CHIMICE A COPIILOR ÎN VACANȚĂ

Orice activitate care implică substanțe chimi-
ce poate avea impact asupra stării de sănă-
tate a populației. Indiferent de vârstă, oame-
nii, în special copiii, se pot intoxica în urma 
pătrunderii intenționate sau accidentale a 
produselor chimice aparent inofensive în or-
ganism. La nivel global, 65% din persoanele 
intoxicate accidental sunt copii, mai expuși 
fiind cei cu vârsta de 1-3 ani. Majoritatea in-
toxicațiilor la copii implică ingerarea produ-
selor chimice – mâncate sau băute, altele pă-
trund prin piele, ochi ori sunt inhalate.

Atenție! Vacanța de vară a început, cei mici 
vor avea mult timp pentru joacă, distracție 
și vor fi mai puțin supravegheați de părinți, 
ceea ce poate duce la o creștere a cazurilor 
de intoxicații! 

Produsele chimice care pot provoca intoxi-
cații în condiții habituale 
Printre produsele potențial toxice, utilizate în 
condiții casnice, se numără medicamentele, 
pesticidele, produsele chimice de uz casnic 

– detergenți, solvenți, vopsele, produse cos-
metice etc.

Medicamentele reprezintă peste jumătate din 
expunerile potențial toxice. Un copil poate 
ingera singur medicamentele găsite în casă, 
dar se poate întâmpla și altfel: un adult îi ad-
ministrează – din greșeală, desigur – o doză 
mai mare decât cea prescrisă de specialist sau 
indicată în prospect. Nu toate medicamente-
le sunt disponibile sub formă de pastile. Une-
le se vând sub formă de plasturi adezivi, pe 
care un copil le poate lipi pe piele sau le poa-
te suge, altele – sub formă lichidă, siropuri. 

Produsele de curățare și alte produse chimice 
de uz casnic. Cazurile de intoxicație pot apă-
rea în urma ingerării/inhalării înălbitorilor 
sau detergenților pentru vase, baie, rufe etc. 
Ajungând în organism, aceste produse pot 
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provoca leziuni ale tractului gastrointestinal 
sau căilor respiratorii ale copilului, altele – ar-
suri ale pielii, mucoaselor. Rețineți! Unele pro-
duse de îngrijire personală, cum ar fi dema-
chiantul, cosmeticele, soluția de îndepărtare 
a lacului de unghii, parfumul, antiperspiran-
tul, gelul de duș, chiar și săpunul pot fi otrăvi-
toare dacă sunt ingerate, inhalate. 

Pesticidele utilizate de persoanele fizice pe te-
renurile particulare, de obicei, sunt achizițio-
nate din piețe, magazine agricole și dacă sunt 
utilizate cu neglijență pot afecta sănătatea 
utilizatorului, mai cu seamă a copiilor.

Intoxicația cu vopsea este un eveniment mai 
frecvent întâlnit în sezonul cald, când se efec-
tuează principalele lucrări de reparație, vop-
sire în interiorul/exteriorul locuințelor. Vopse-
lele sunt extrem de toxice din pricina compu-
șilor constanți ai metalelor grele, a așa-numi-
telor otrăvuri metalice (plumb, arsenic, zinc, 
cupru) sau compușilor acestora. Solvenții (to-
luen, dimetil cetonă, butanol, acetat de butil 
etc.) sunt cele mai periculoase componente 
ale vopselei din cauza volatilității ridicate, au 
un efect iritant local asupra pielii, mucoasei 
ochilor, nazofaringelui și orofaringelui. 

Cu alcool copiii se pot intoxica în urma con-
sumului de băuturi spirtoase propriu-zise sau 
prezenței alcoolului în parfum, apă de gură, 
produse de curățare, dezinfectante pentru 
mâini și medicamente.

Bateriile, o componentă indispensabilă pen-
tru alimentarea ceasurilor, calculatoarelor, te-
lecomenzilor, jucăriilor, felicitărilor muzicale 

etc., sunt depozitate uneori în compartimen-
te pe care copiii le pot deschide cu ușurință. 
Atunci când este înghițită, bateria de tip pas-
tilă intră în contact cu saliva, iar reacția chi-
mică rezultată poate provoca arsuri interne, 
leziuni grave și chiar deces. 

Mercurul este cea mai periculoasă substanță 
din baterii. Chiar dacă nu mai produc energie 
electrică, în baterii continuă reacțiile chimice 
care formează oxizi metalici, toxici pentru or-
ganismele vii. Mercurul dintr-o baterie de tip 
pastilă poate polua 500 de litri de apă sau un 
metru pătrat de sol pe o perioadă de 50 de 
ani, iar în contact cu apa formează metil-mer-
cur, un compus cancerigen ce afectează siste-
mul nervos și rinichii.

Foarte des sunt înregistrate cazuri de intoxi-
care cu benzină, kerosen, ulei lampant, com-
bustibil pentru brichete, diluant de vopsele. 
Acestea se numără, de fapt, printre cele mai 
frecvente cauze de deces prin intoxicație la 
copii la nivel mondial. Micuții pot ingera ne-
intenționat aceste lichide păstrate în mod in-
corect sau lăsate fără supraveghere. 

În cazul intoxicației cu substanțe chimice se 
atestă următoarele simptome clinice: greață, 
vomă, transpirație rece, frisoane, convulsii, tul-
burări de respirație, creșterea ritmului cardiac 
sau stop cardiac, letargie bruscă și somnolență, 
un mod ciudat de comportament, durere abdo-
minală, cefalee, amețeli, salivare sau lăcrimare, 
îngustarea sau dilatarea pupilelor.

În Republica Moldova, în ultimii ani, calitatea 
mediului ambiental devine tot mai preca-
ră din cauza implicării excesive a factorului 
uman, inclusiv a utilizării diferitor substan-
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țe/amestecuri chimice. Pe parcursul anilor 
2016-2021 au fost înregistrate 13082 de ca-
zuri de intoxicații acute neprofesionale exo-
gene de etiologie chimică (în 243 de cazuri 
afectații au decedat), inclusiv 4807 intoxicații 
cu 22 de cazuri letale printre copii. Cel mai 
frecvent, copiii se intoxică cu medicamente – 
2050 de afectați, gaze (monoxid de carbon, 
vapori toxici de mercur, vopsele, compuși iri-
tanți ai clorului etc.) – 69, alcool – 608, pesti-
cide – 226 etc.

Potrivit datelor științifice, locuința este cea 
mai predispusă pentru producerea intoxica-
țiilor chimice, de vină fiind cantitățile imen-
se de substanțe chimice toxice care pot fi 
găsite atât în interior, cât și pe teritoriul ei. 
Mai mult... Accesul liber la aceste substanțe 
chimice facilitează ingerarea lor accidenta-
lă, deoarece micuții le consideră atrăgătoare 
(drept exemplu pot servi detergentul albas-
tru pentru geamuri sau pachetele colorate de 
detergent concentrat de rufe). Lichidele par-
fumate, cum ar fi cele pentru curățarea pode-
lei cu parfum de lămâie, de asemenea, pot fi 
atractive pentru micuți. 

Cele mai răspândite cauze ale intoxicațiilor co-
piilor din republică sunt: disponibilitatea în 
familii a multiplelor medicamente, soluții, 
detergenți; păstrarea produselor chimice, 
inclusiv a medicamentelor, pesticidelor, 
vopselelor în vizorul copiilor; reambalarea 
produselor în recipiente confundabile cu 
apa, alimentele; neglijarea și lăsarea co-
piilor fără supraveghere și accesul liber al 
acestora la produse chimice potențial peri-
culoase; manipularea produselor chimice 
(pesticidelor, vopselelor, solvenților, deter-
genților etc.) în apropierea copiilor supuși 
riscului de expunere; prelucrarea părților 
corpului copiilor cu preparate de uz vete-
rinar; nerespectarea indicațiilor medicului 
sau a dozei menționate în prospect la ad-
ministrarea medicamentelor; situația soci-
al-economică precară a familiei etc.

       

Pentru prevenirea intoxicării copiilor cu sub-
stanțe chimice în perioada vacanței asigu-
rați-vă că păstrați produsele chimice în du-
lapuri încuiate. Nu lăsați substanțele/ames-

tecurile chimice nesupravegheate nici chiar 
pentru o clipă, în special acolo unde copiii 
pot ajunge la ele. Păstrați medicamentele și 
articolele de uz casnic în recipiente origina-
le pentru a evita confuzia privind conținutul 
sticlei. Nu le depozitați în apropierea alimen-
telor. După utilizare, asigurați-vă de capacul 
produsului, acesta trebuie să fie bine strâns 
și sigur. Citiți cu atenție etichetele de pe pro-
dusele chimice și medicamente. Nu numiți 
medicamentele bomboane, acest lucru poate 
determina copiii să creadă că sunt inofensive 
pentru a le mânca. Nu amestecați niciodată 
substanțele chimice. Uneori, amestecul lor 
poate duce la combinații mortale. De exem-
plu, amestecarea înălbitorului cu amoniacul 
poate crea gaze toxice. Asigurați-vă că copiii 
folosesc produsele de artă (acuarele, guașe) 
în siguranță. Aveți grijă ca ei să nu consume 
alimente, băuturi în timp ce utilizează pro-
dusele de artă. Spălați mâinile copilului după 
contactul cu produsele de artă, curățați us-
tensilele, masa. Explicați-i care sunt efectele 
produselor chimice. Este important ca el să 
cunoască că substanțele chimice sunt pericu-
loase și nu trebuie atinse, cu atât mai mult – 
consumate.

Copiii explorează lumea înconjurătoare. Mâ-
nați de curiozitate și interes, aceștia pot fi ex-
puși riscului prezentat de produsele chimice. 
Urmați sfaturile de mai sus pentru a proteja 
copiii și a preveni intoxicarea lor.

Atenție! Nu lăsați copiii fără supraveghere, iar 
în cazul unei posibile intoxicații solicitați asis-
tența medicală la numărul unic de urgență 112.
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EXCESUL DE NITRAȚI  – 
UN RISC PENTRU SĂNĂTATEA OMULUI

Nitrații au devenit un subiect abordat intens 
în lumea întreagă din cauza prezenței excesi-
ve în produsele agroalimentare și a influenței 
negative asupra sănătății omului. Aceștia sunt 
parte a ciclului azotului și joacă un rol impor-
tant în timpul nutriției, creșterii și dezvoltării 
plantelor. În prezent, concentrația de nitrați 
din fructe și legume depășește, în mare parte, 
limitele admisibile la nivel mondial, care lucru 
a condus la reglementări stricte cu privire la 
nivelurile de nitrați permise în alimente. 

Cantitatea de nitrați în produsele agroalimen-
tare depinde de mai mulți factori. În mare 
măsură, creșterea volumului de nitrați este o 
consecință a folosirii iraționale a îngrășămin-
telor minerale pe bază de azot la fertilizarea 
plantelor pentru o creștere mai rapidă și mai 
eficientă. Printre alți factori se numără felul 
produselor, perioada semănatului, durata zilei, 
condițiile iluminării, gradul de coacere la mo-
mentul recoltării, condițiile și durata păstrării 
produselor agroalimentare etc. Trebuie să știți 
că nitrații reacționează cu aminele secundare 

din stomac și duc la formarea de nitrozamine 
(compuși N-nitroso), dintre care unele sunt 
cancerigene, teratogene și mutagene.

Este cunoscut că fructele și legumele joacă 
un rol important în alimentația sănătoasă a 
omului prin atenuarea deficiențelor de mi-
cronutrimente în organismul uman și a re-
percusiunilor asociate asupra sănătății, ca, de 
exemplu, scăderea riscului de cancer, boli car-
diovasculare și mortalitate. De aceea Organi-
zația pentru Alimentație și Agricultură (FAO) 
și Organizația Mondială a Sănătății (OMS) 
recomandă consumul a cel puțin 400 g/zi de 
fructe și legume. Pe de altă parte, poluarea cu 
nitrați proveniți din îngrășămintele chimice, 
supraîncărcarea legumelor cu reziduuri de 
pesticide (PR) și contaminarea microbiologi-
că de-a lungul lanțului valoric sunt probleme 
importante pentru sănătatea publică.

OMS a stabilit dozele acceptabile de nitrați și ni-
triți pentru om. Conform datelor științifice, doza 
zilnică de nitrați este de 3,7 mg la un kilogram de 
greutate corporală, iar de nitriți – 0,2 mg/kg. Ast-
fel, pentru o persoană care cântărește 70 kg un 
consum (aport) mai mare de 250 mg de nitrați pe 
zi constituie un risc pentru sănătate. Îndeosebi, 
acestui risc sunt supuși copiii minori, pentru into-
xicarea cărora este suficientă o cantitate de 40-50 
mg de nitrați. Studiile arată că din aportul total 
de nitrați 70% revin fructelor și legumelor, 21% – 
apei contaminate, iar restul – cărnii și produselor 
din carne.
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Conform datelor OMS (WHO Guidelines Nitra-
te and Nitrite, 2016), cele mai mari conținuturi 
de nitrați au fost depistate în frunzele de sa-
lată (962 mg/kg), de varză (795 mg/kg), în fa-
sole păstăi (298 mg/kg), morcov (264 mg/kg), 
conopidă (231 mg/kg), cartof (169 mg/kg). Un 
conținut moderat aveau castraveții (93 mg/kg) 
și ardeii (69 mg/kg). 

Datele Agenției Naționale pentru Siguranța 
Alimentelor (ANSA) denotă că în Republica 
Moldova, în decursul anului 2021, din 387 
de investigații efectuate, în 73 (sau 18,86%) 
au fost depășite limitele admisibile, și anume 
în pepene galben, dovlecei, varză, castraveți, 
sfeclă roșie, cartofi, morcov, spanac. 

În cazul unei intoxicații cu nitrați, simptome-
le variază în funcție de cantitatea ingerată și 
de durata expunerii. Semnele clinice se văd, 
de obicei, după câteva ore de la consum: cu 
cât doza este mai mare, cu atât mai repede se 
dezvoltă simptomele.

Printre semnele de intoxicație acută cu nitrați 
de origine vegetală se numără:
	cianoza pielii și mucoaselor;
	slăbiciunea generală bruscă, fatigabilitatea, 

somnolența sau agitația extremă, amețelile, 
durerile severe de cap, negrul în fața ochilor;

	respirația scurtă;
	tulburările de coordonare a mișcărilor;
	scăderea tensiunii arteriale, creșterea 

frecvenței cardiace.

În cazul unor intoxicații severe se atestă con-
vulsii, pierderea cunoștinței, comă.

Riscurile asociate nivelului ridicat de consum 
de nitrați sunt:
	hipertensiunea arterială,
	cancerul colorectal,

	cancerul gastric,
	methemoglobinemia.

Reducerea cantității de nitrați poate fi obținută 
prin curățirea mecanică, decojirea și tocarea ace-
lor pârți ale legumelor sau fructelor în care conți-
nutul acestora este maxim. De exemplu, în fruc-
tele și legumele decojite conținutul de nitrați se 
reduce cu 15-20%. Menținerea în apă rece timp 
de 1-1,5 ore până la utilizare a legumelor frunzoa-
se, salatei scade conținutul de nitrați cu 20-30%, a 
cartofilor, sfeclei, verzei – cu 25-30%. 

În cazul fierberii timp de 30-40 min., din car-
tofi se elimină până la 80% de nitrați, din mor-
cov, varză – 70%, din sfeclă – 40%. Apa în care 
au fiert legumele trebuie aruncată neapărat. 
Totodată, nivelul nitraților se reduce la con-
servarea legumelor prin murare, marinare, 
sărare și aplicarea tratamentului termic. În 
legumele puse la murat și în cele marinate 
conținutul de nitrați se reduce până la 50%, 
dar în primele zile ale murării, când are loc un 
proces intens de sinteză a nitraților și nitriți-
lor, nu se recomandă a consuma aceste legu-
me. Sucurile din legume și fructe pot conține 
o anumită cantitate de nitrați. Diluarea sucu-
rilor concentrate cu apă fiartă și consumul 
lor în cantități raționale exclude acumularea 
nitraților în organism. Vitamina C este foarte 
eficientă în prevenirea conversiei (trecerii) ni-
tratului în nitrit atât în plantă, cât și în corpul 
uman. La depozitarea legumelor și fructelor 
trebuie respectate cu strictețe condițiile de 
păstrare. Legumele și fructele necesită a fi 
păstrate în frigider, deoarece frigul oprește 
transformarea nitraților în nitriți.

În condițiile vieții actuale, reducerea expunerii la 
factorii de risc ar îmbunătăți considerabil sănă-
tatea și speranța de viață a oamenilor din întrea-
ga lume. Responsabilitatea pentru sănătatea 
noastră nu le revine exclusiv producătorilor sau 
medicilor, ci, în primul rând, fiecăruia dintre noi. 
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CONSUMUL DE ALCOOL CA FACTOR DE RISC 
ÎN PRODUCEREA ACCIDENTELOR RUTIERE

Alcoolul reprezintă una dintre cele mai im-
portante probleme social-economice și de 
sănătate publică la nivel global, regional și na-
țional. Consumul de alcool implică mai multe 
riscuri asupra sănătății, are consecințe grave 
medicale și sociale, printre care producerea 
accidentelor rutiere soldate cu traumatisme 
și decese. Chiar și o cantitate neînsemnată de 
alcool poate afecta abilitatea de a conduce, 
deoarece efectele sedative ale acestuia per-
turbă reacțiile, încetinesc reflexele, diminu-
ează coordonarea motrică, scad capacitatea 
de gândire limpede, subestimând pericolele. 
În plus, consumul de alcool înainte de a con-
duce o mașină este asociat cu alte comporta-
mente riscante la volan, cum ar fi viteza exce-
sivă și nefolosirea centurii de siguranță, ceea 
ce poate provoca accidente grave. 

Statistica demonstrează că în urma acciden-
telor rutiere la nivel global decedează anual 
peste 1,3 mil. de persoane, iar alte milioane 
de oameni sunt traumatizați, suportând ur-
mări grave întreaga viață. Peste 22,7 mii de 

persoane și-au pierdut viața pe drumurile 
Uniunii Europene în anul 2019 (echivalentul 
populaţiei unui oraș de dimensiuni medii) și 
nu mai puţin de 1,2 mil. de persoane au fost 
rănite. Aproape 40% din cei decedați sunt 
participanți vulnerabili la traficul rutier, și 
anume: pietoni, cicliști și motocicliști. În ace-
lași timp, aproximativ 5000 de decese în 2019 
ar fi putut fi prevenite, dacă șoferii nu ar fi ur-
cat sub influența alcoolului la volan.

Republica Moldova, de asemenea, se con-
fruntă cu probleme legate de siguranța ruti-
eră. Potrivit datelor sistemului informațional 
automatizat Registrul accidentelor rutiere al 
Ministerului Afacerilor Interne, pe parcursul 
anilor 2015-2020 au fost înregistrate în total 
62022 de accidente rutiere, dintre care circa 
24% sau 14881 de accidente (ușoare/grave) au 
avut impact asupra sănătății populației (solda-
te cu 1709 decedați și 17470 de traumatizați).   

Evaluarea situației privind accidentele rutiere 
(ușoare/grave) cu impact asupra sănătății în 
perioada de referință denotă o tendință stabilă 
de menținere a nivelului înalt de astfel de acci-
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dente în țară, cu o medie de aproximativ 2500 
anual. Doar în anul 2020 s-a atestat o diminua-
re a numărului de accidente rutiere (2004) – cu 
581 mai puține decât în 2019 (2585), scădere 
determinată, în mare măsură, de efectele dra-
matice ale pandemiei de COVID-19, rezultate 
cu stări stresante, restricții și limitări.

Începând cu anul 2017, numărul deceselor 
provocate de accidente rutiere a scăzut în țara 
noastră cu 14%. Se estimează că din numărul 
total de persoane decedate în urma acciden-
telor rutiere 25-30% sunt conducători auto, 
25% – pasageri ai vehiculelor și 3-5% – cicliști. 
O problemă rămâne rata înaltă a pietonilor 
uciși, coliziunea cu ei constituind 40-45% din 
toate accidentele rutiere. 

Pe parcursul mai multor ani, în structura cau-
zelor producerii accidentelor rutiere cu impact 
asupra sănătății populației la nivel național 
predomină următoarele:
1.	 Viteza inadecvată vizibilității, condițiilor, 

situației rutiere.
2.	 Neacordarea priorității pietonilor.
3.	 Neasigurarea la schimbarea benzii sau di-

recției de mers, virajul incorect.
4.	 Neacordarea priorității altor autovehicule.
5.	 Starea de ebrietate alcoolică, adormirea la 

volan.

Analizând cauzele producerii accidentelor ruti-
ere în perioada 2015-2020, s-a stabilit că sta-
rea de ebrietate alcoolică și adormirea la volan 
au provocat 1738 de accidente, soldate cu 
moartea a 146 de persoane și traumatizarea 
altor 975 la nivel național, înscriindu-se prin-
tre cele 5 cauze predominante în accidente.

Doar în anul 2020 au fost raportate 314 ac-
cidente rutiere produse ca urmare a stării de 
ebrietate alcoolică și adormirii la volan, solda-
te cu traumatizarea a 179 și decesul a 22 de 
persoane. Această cifră este mai mare com-
parativ cu cifra înregistrată în anii precedenți, 
în pofida numărului total descendent de ac-
cidente rutiere raportate în anul de referință. 

Totodată, trebuie să luăm în cont și efectele 
mahmurelii. Chiar și în ziua următoare consu-

mului de alcool, aceasta poate îngreuna con-
centrația și siguranța condusului, poate pro-
voca neglijarea regulilor de circulație rutieră, 
soldată cu producerea de accidente. Cu cât e 
mai mare consumul de alcool, cu atât e mai 
înaltă rata producerii accidentelor rutiere. 

Spre regret, republica noastră se află în topul 
ţărilor cu cel mai mare consum de alcool pe 
cap de locuitor: 12,9 litri de alcool la vârsta de 
15+ ani, din care bărbaților le revin 20,6 litri 
de alcool, iar femeilor – 5,9 litri. 

În Republica Moldova, conducerea vehiculu-
lui sub influenţa alcoolului ori în stare de ebri-
etate avansată este interzisă și se sancționea-
ză prin lege, dar, cu părere de rău, acest obicei 
amenințător este întâlnit destul de frecvent 
în rândul oamenilor. 

Problema consumului de alcool la volan nu 
va pierde din actualitate atâta timp cât fieca-
re conducător nu conștientizează că respon-
sabilitatea pentru ceea ce se întâmplă cu el și 
cu cei din jur cade pe umerii săi. 

Informarea populaţiei privind daunele consu-
mului de alcool, inclusiv pericolul pe care îl pre-
zintă starea de ebrietate la volan, este primor-
dială în combaterea consumului de alcool în 
traficul rutier. Iar intensificarea eforturilor la nivel 
național și local pentru implementarea politici-
lor de contracarare a conducerii mijloacelor de 
transport în stare de ebrietate și monitorizarea 
situației, reducerea accesibilității la produsele 
alcoolice, reglementarea disponibilității comer-
ciale și publice a produselor alcoolice reprezintă 
un pas important în prevenirea consumului de 
alcool și reducerea riscurilor asociate.

Atenție! Nu urcați la volan după ce ați consumat alcool ca să nu vă expuneți pericolelor 
iminente și să fiți în siguranță – dvs. și cei din jur! 
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BENEFICIILE PRODUSELOR LACTATE 
ACIDE LICHIDE

Grupul produselor lactate acide lichide inclu-
de alimente precum chefirul, laptele acru, ia-
urtul, laptele covăsit, laptele acidofil și altele. 
Ele se obțin în urma fermentării lactozei lap-
telui (zahărul laptelui) sub influența enzimelor 
secretate de microorganismele prezente în di-
versele maiele utilizate în procesul de produ-
cere. Caracterul fermentației depinde de mi-
croorganismele din componența maielelor. În 
funcție de acestea, în final se obțin 2 subgrupe 
de produse lactate acide lichide. 

Prima este reprezentată de 
o gamă largă de alimente 
(lapte acru, iaurt, lapte co-
văsit, lapte acidofil și altele.). 
A doua subgrupă obținută 
în urma fermentării mixte a 
materiei prime (acidolactică 
și alcoolică) este mult mai 
restrânsă și e reprezentată 
de chefir, bifidoc, cumâs și 
altele. 

Bacteriile lactice sunt microorganisme care 
fermentează lactoza pentru a forma acidul 
lactic – un component care creează condiții 
optime pentru desfășurarea activității altor 
microorganisme benefice. Totodată, acidul 
lactic inhibă dezvoltarea bacteriilor de putre-
facție și a altor bacterii patogene. Cercetările 
științifice, efectuate în multe țări ale lumii, au 
dezvăluit acțiunea benefică a produselor lac-
tate acide lichide asupra organismului uman. 
Din punct de vedere dietetic, acest grup de 
alimente este chiar superior laptelui, fiind 
deseori benefic persoanelor care suferă de 
intoleranță la lactoză. Această stare de lucruri 
se explică prin faptul că o bună parte de lac-
toză se transformă în urma procesului de fer-
mentare în acid lactic, iar conținutul lactozei 
se micșorează. Acționând asupra activității 
secretoare a stomacului, produsele lactate 
acide lichide stimulează apetitul, favorizând 
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digestia alimentelor, normalizează activitatea 
intestinelor și au efect benefic asupra siste-
mului nervos. Ca și laptele, aceste produse 
sunt surse de multiple substanțe nutritive și 
biologic active.

Numeroase studii au arătat eficiența produ-
selor lactate acide lichide care conțin compo-
nente probiotice ale microflorei, necesare în 
profilaxia și tratamentul diferitelor boli gas-
trointestinale. De regulă, acestea sunt însoți-
te de o dereglare a florei intestinale, dar și de 
alergii alimentare, boli ale sistemului respi-
rator, alte maladii. Condițiile de mediu nefa-
vorabile, stresul, antibioticele, apa potabilă și 
alimentele neconforme cerințelor în vigoare 
sunt cauzele dezechilibrului microflorei intes-
tinale (disbiozei), precum și ale apariției unor 
afecțiuni (de exemplu, a sindromului colonu-
lui iritabil). Datorită conținutului de probioti-
ce, produsele nominalizate sunt eficiente atât 
în prevenirea, cât și în tratamentul dietetic al 
diverselor stări patologice. Unele bacterii lac-
tice determină aroma și gustul produselor 
lactate acide lichide. De exemplu, streptoco-
cii aromatici formează concomitent dioxid de 
carbon, diferiți acizi organici, substanțe aro-
matice. 

Poate fi subliniat și faptul că microflora pro-
duselor lactate acide lichide poate sintetiza în 
tubul digestiv o serie de vitamine (majorita-
tea din grupul B), dar și vitamina K. Bifidobac-
teriile, probiotice prezente într-o cantitate 
semnificativă în aceste alimente, au o impor-
tanță deosebită pentru sănătatea umană. Ele 
mențin echilibrul normal al microflorei intes-
tinale, fiind inhibitori ai microorganismelor 
patogene, participă la sinteza vitaminelor și a 
altor substanțe biologic active, aminoacizilor 

și a unor enzime, dezvoltă o activitate imuno-
modulatoare, măresc capacitatea de rezisten-
ță a organismului contra diferitor factori pa-
togeni din mediul ambiant. Pe lângă aceasta, 
ele reduc nivelul de colesterol, concentrația 
de amoniac și amine potențial dăunătoare 
din sânge, posedă o activitate antitumora-
lă datorită capacității de diminuare a conți-
nutului de substanțe procarcinogene, dar și 
de absorbție a substanțelor cancerigene din 
alte alimente. Bacteriile acidofile din produ-
sele lactate acide lichide pot fabrica propriile 
antibiotice, care suprimă microorganismele 
patogene. Ele influențează și unele procese 
metabolice importante pentru accelerarea 
recuperării organismului, îl ajută să asimileze 
proteinele, calciul. 

În republica noastră, dintre produsele lacta-
te acide lichide de fermentație mixtă cea mai 
mare cantitate revine chefirului, iar prin utili-
zarea maielelor cu probiotice, în special, a bi-
fidobacteriilor – biochefirului, diferitor feluri 
de bifidoc. Deoarece maielele pentru chefir 
conțin drojdie, în procesul de obținere a aces-
tuia are loc nu doar fermentarea lactică, ci și 
alcoolică. În ultimele decenii maielele respec-
tive conțin alte rase de drojdii (levuri) care re-
duc substanțial procentul de alcool din pro-
dusele finite. Ca urmare, aceste alimente pot 
fi consumate fără probleme și de către copiii 
mici. 
     

Atenție! Chefirul este contraindicat 
persoanelor care suferă de gastrite cu 
hiperaciditate, ulcer peptic. 
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RISCURILE ANGAJAȚILOR  
DIN SISTEMUL INFORMAȚIONAL (IT) 

La această etapă a umanității calculatorul a 
devenit aproape indispensabil, dar, pe lângă 
aspectele pozitive, utilizarea lui în exces adu-
ce mai multe riscuri. Limitarea accesului nu 
întotdeauna este posibilă, deoarece pentru 
foarte mulți dintre noi acesta este un instru-
ment de lucru. Mai multe studii au demon-
strat că persoanele care petrec foarte mult 
timp în fața calculatorului ajung în scurt timp 
să prezinte probleme de sănătate. 

Un specialist în IT este un concept larg ce 
unește reprezentanții multor profesii care lu-
crează în acest domeniu. Privit la început cu 
mult scepticism, calculatorul ne-a cucerit în-
tr-un ritm amețitor, cei mai mulți dintre noi fi-
ind bulversați de numărul mare de informații 
și de posibilități pe care ni le oferă. În prezent, 
nicio zonă de activitate umană nu este com-
pletă fără utilizarea IT. Computerul a devenit 
o parte a vieții noastre, nu ne putem descur-
ca fără el nici acasă, nici la locul de muncă. În 
Republica Moldova, parcul IT include 255 de 

companii, dintre care 80 sunt companii cu ca-
pital străin din 22 de țări. În industria IT sunt 
angajate circa 4 mii de persoane, dar se pre-
conizează că până în anul 2023 în Republica 
Moldova vor fi înregistrate 1000 de companii 
IT cu un număr de peste 12 mii de angajați.

Oricum, meseria de IT-ist rămâne profesia 
momentului, poate și a viitorului, dacă ne 
gândim la cât sunt de căutaţi la nivel mondial 
acești specialiști în domeniul computerelor.

În ciuda faptului că tehnologiile moderne se 
află într-un progres continuu, lucrătorii pot 
avea probleme de sănătate chiar și după un 
timp redus de expunere la calculator.

Specialiștii în medicină și experții în domeniul 
igienei industriale evidențiază cinci grupuri 
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principale de boli informatice, de apariția și 
dezvoltarea cărora poartă răspundere înșiși 
oamenii prin petrecerea nerezonabilă și de 
lungă durată în fața calculatorului. 

Printre acestea se numără bolile organelor de 
vedere; sistemului musculo-scheletal (inclusiv 
afecțiunile articulațiilor, mușchilor mâinilor 
și antebrațelor); tractului gastrointestinal și or-
ganelor genitale (inclusiv anorexia și hemoroi-
zii); sistemului cardiovascular (inclusiv bolile 
cauzate de inactivitate fizică și hipovolemie); 
tulburările nervoase și alte boli cu diverse etio-
logii (inclusiv stadiile epileptice (convulsii) de 
diferită natură).

Impactul negativ al calculatorului asupra unei 
persoane este complex. În primul rând, după 
cum reiese din rezultatele numeroaselor lucrări 
științifice care folosesc cele mai recente echipa-
mente de măsurare a producției interne și exter-
ne, un computer (în special ecranul sau monito-
rul construit pe baza unui tub catodic) este sursă 
de câmp electrostatic, radiații electromagnetice 
în benzile de frecvență joasă, ultra joasă și înaltă 
(2Hz-400 kHz), radiații din gama optică (ultravio-
lete, infraroșii și lumină vizibilă), raze X.

Câmpurile electromagnetice din apropierea 
calculatorului (în special cele cu frecvență re-
dusă) au un anumit efect asupra oamenilor. 
Savanții au descoperit că radiațiile de joasă 
frecvență afectează, în primul rând, sistemul 
nervos central, cauzând dureri de cap, depre-
sie, insomnie, stres. Mai mult. Sistemul nervos 
reacționează chiar și la efectele pe termen scurt 
ale câmpurilor relativ slabe: starea hormonală a 
organismului se schimbă, curenții creierului sunt 
deranjați, sunt deosebit de afectate procesele de 
învățare și memorare. Câmpul electromagnetic 
de joasă frecvență poate provoca boli de piele, 
ale sistemului cardiovascular și ale tractului gas-
trointestinal. Utilizarea intensivă și prelungită a 
tastaturii poate fi o sursă de boli profesionale 
grave ale mâinilor. Sindromul de tunel carpian 
(Carpal Tunnel Syndrome), care este o afecţi-
une a încheieturii mâinii specifică celor care 
lucrează intens la calculator, constă în dureri 
și imobilitate în articulații și mușchi. La opera-
torii de calculatoare, boala apare, de obicei, ca 
urmare a muncii continue pe o tastatură inco-

modă sau poziționată necorespunzător. Lucrul 
cu afișajul implică mai întâi percepția vizuală 
a informațiilor afișate pe ecranul monitorului, 
prin urmare, aparatul vizual care lucrează cu 
PC-ul este supus unei încărcări considerabile. 
Mulţi dintre cei care folosesc computerul mai 
mult de două ore pe zi se plâng de probleme 
cu vederea. Un studiu efectuat asupra funcţio-
narilor a demonstrat o corelaţie clară între nu-
mărul orelor petrecute în fata calculatorului și 
numărul simptomelor de stres apărute.

Miopia ar putea fi cauzată de condițiile impro-
prii de desfășurare a activității (lumină insufi-
cientă, poziție incorectă, cititul la distanțe prea 
mici care determină apariția stresului), dar și 
de o moștenire genetică. În era computerelor, 
miopia ar putea constitui o formă de adapta-
re a sistemului vizual la vederea de aproape. 
Studiile efectuate în rândul studenților au de-
monstrat că miopia lor a crescut pe parcursul 
anului de învățământ și a scăzut vara, în timpul 
vacanței. Miopia poate fi evitată printr-o igie-
nă corespunzătoare a vederii.

Sindromul ochilor uscați. Apare la purtătorii 
lentilelor de contact, de aceea optometriștii 
recomandă umezirea frecventă a ochilor.

De foarte multe ori stresul vizual este legat de 
problemele de poziție: dureri de cap, de umeri, 
ale încheieturilor mâinii sau ale spatelui. Câteva 
ajustări ale spaţiului de lucru pot face ca efec-
tele nedorite să fie cât mai mici. Zonele cele 
mai încărcate în radiaţii sunt faţa și spatele 
monitorului, de aceea se recomandă ca atunci 
când lucrați într-o încăpere cu mai multe cal-
culatoare să stați în așa fel, încât să nu aveţi în 
spate sau în lateral un alt monitor pentru că 
astfel veţi primi o doză dublă de radiaţii. 
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Memorizați! După oprirea monitorului, 
acesta continuă să emită radiaţii timp de 
câteva ore (chiar dacă este scos din priză).

Atunci când lucrați cu tastatura, se recoman-
dă ca mijlocul ei să se afle în linie cu centrul 
monitorului și cu ochii dvs.; în faţa tastaturii 
trebuie să existe un spaţiu pe care să puteţi 
sprijini podul palmei. Tastarea nu trebuie să 
se facă doar cu degetele arătătoare ale celor 
două mâini, ci cu toate degetele și în niciun 
caz nu bateţi prea tare peste taste, deoarece 
cu timpul pot apărea complicații deloc plă-
cute: dureri mari ale degetelor, mâinii, gâtului, 
spatelui, există riscul imposibilităţii utilizării 
ulterioare a tastaturii. Sunt indicate pauze în 
tastare de 10-15 minute, precum și exerciţii 
ale mâinilor (întinderi, rotiri etc).

Picioarele nu trebuie să stea în aer sau să fie 
strănse sub corp, de aceea este bine să puneți 
sub picioare un suport, să țineți spatele drept, 
iar capul să nu fie ridicat. 

Se recomandă ca monitorul să fie amplasat la 
distanţa de 70 cm de la nivelul ochilor anga-
jatului, în așa mod încât privirea să cadă puţin 
de sus în jos și să se afle la unghiuri drepte 
faţa de ferestre sau alte surse de lumină pen-
tru a împiedica reflexia acesteia în ecran. Fo-
losiţi jaluzele care să reducă lumina solară. În 
plus, monitorul trebuie așezat în așa fel, încât 
în spatele lui să nu existe surse de lumină 
(ferestre neacoperite, veioze, becuri etc.) sau 
materiale care reflectă lumina (ex., vopseaua 
lucioasă a peretelui). El trebuie să se afle chiar 
în faţa dvs., la distanţa de un braţ întins faţa 
de cap, ca atunci când veți privi la el ochii să 
fie îndreptaţi către centrul ecranului.

Poziţia pe scaun trebuie să fie confortabilă, 
iar tălpile să stea pe podea. În timp ce lucraţi, 
evitaţi încordarea umerilor. Nu uitaţi! Țineți 
spatele drept!

  

 Incorect              Corect

Este necesar să limitați timpul de ședere la 
calculator. În cazul în care totuși e necesar 
să lucrați vreme îndelungată, munca trebu-
ie în mod constant întreruptă de pauze: 45 
de minute munca, 15 minute – pauza. Asta 
nu înseamnă doar oprirea monitorului, ci și 
întinderi, ridicarea de pe scaun, ieșirea afară 
pentru o gură de aer proaspăt. Pe parcursul 
a 45 de minute de muncă, schimbați postura 
de 3 sau 4 ori: scuturați umerii, mișcați picioa-
rele, capul. Medicii vă recomandă să efectu-
ați curăţenie umedă și aerisire zilnică.

Sfat util: țineți ochii închiși timp de 10 
secunde
Acesta este cel mai simplu exercițiu care aju-
tă la îmbunătățirea vederii prin eliberarea 
tensiunii din mușchii oculari. Benefică este și 
distragerea temporară a atenției de la pro-
cesul de muncă prin a vă duce gândurile la 
activități sau evenimente plăcute. În plus, 
activizați procesul respirator prin efectuarea 
inspirațiilor și expirațiilor profunde de cca 
5-7 ori. 
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Hidrocarburile aromatice policiclice (HAP) re-
prezintă o clasă de compuși organici cu două 
sau mai multe nuclee aromatice condensate, 
cu structuri specifice care au o toxicitate va-
riată. Sute dintre acestea au fost eliberate în 
mediu atât în urma proceselor antropogene 
(combustia/piroliza incompletă a materiei 
organice) și naturale (arderea vegetației/lem-
nului, erupții vulcanice), cât și biologice de 
biosinteză/biodegradare a materiei organice.

Cel mai studiat și cunoscut compus re-
prezentativ pentru HAP este benzpirenul 
(benzo(a)pirenul (BaP)), care se formează în 
alimente ce conțin amidon la temperatura 
de 370-650°C. Contribuie la formarea HAP 
aminoacizii și acizii grași. Dat fiind că multe 
procese de preparare a alimentelor se pro-
duc la aceste temperaturi (suprafața pâinii în 
timpul coacerii atinge aproximativ 400°C, iar 
grăsimile în timpul prăjirii ating temperaturi 
de 400-600°C), în urma lor apar produși pre-
cum HAP-urile, inclusiv benzpirenul. Ele se 
regăsesc în componentele mediului, în apă, 

sol, aer, praf și alimente. Potențialul canceri-
gen al hidrocarburilor aromatice policiclice a 
fost descris cu 200 de ani în urmă, vorba fiind 
de uleiul vegetal (folosit pe larg în prepararea 
alimentelor și expus prelucrării termice exage-
rate). Apariția lor în margarină sau maioneză 
se datorează contaminării uleiurilor folosite. 
Concentrațiile hidrocarburilor aromatice po-
liciclice în sol pot fi destul de mari, chiar și pe 
terenurile aflate la mare distanță de unități-
le industriale. Cel mai studiat efect uman al 
HAP este efectul cancerigen.

Se estimează că surse naturale de HAP sunt 
procesele de ardere a lemnului/vegetației fo-
restiere, de sintetizare a bacteriilor sau alge-
lor, erupțiile vulcanice, exploatările petroliere 
și descompunerea biomasei. 

Procesarea alimentelor prin afumare, us-
care și prăjire reprezintă o sursă majoră de 

PERICOLUL HIDROCARBURILOR  
AROMATICE POLICICLICE PENTRU SĂNĂTATE
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contaminare cu HAP. Fiecare locuitor din ță-
rile avansat dezvoltate ingerează zilnic cu ali-
mentele în medie 1-5 µg HAP (la un consum 
sistematic de frigărui, nivelul acestora se ridi-
că la 6-9 µg), cu aerul inspirat – 0,02-3,0 µg, cu 
apa potabilă – până la 0,0002-0,12 µg.

Studiile realizate în unele țări europene ara-
tă că aportul mediu de benzpiren pentru o 
persoană adultă oscilează între 0,05 și 0,29 
micrograme/zi. Au fost descoperite niveluri 
ridicate de HAP în unele tipuri de carne trata-
tă termic și de produse pe bază de carne co-
mercializate consumatorilor finali. Aceste ni-
veluri pot fi evitate dacă se aplică condiții de 
tratare corespunzătoare, cu folosirea echipa-
mentelor de rigoare: doar frigerea la gril sau 
la grătar pentru carne și produsele din carne, 
deoarece formarea HAP-urilor este influen-
ţată de tipul de procesare a produselor și de 
condițiile în care ea se realizează. Cantități 
mari de HAP se formează în special în produ-
sele uscate, fripte, coapte, prăjite la grătar și 
afumate. Prăjirea cărnii fără piele pe cărbuni 
provoacă cea mai mare cantitate de HAP, 
urmată de carnea prăjită cu piele, afumată, 
fiartă în aburi și tratată cu lichid de afumare. 
În preparatele din carne, cantitatea cea mai 
mare de HAP se găsește pe suprafața mem-
branei, dar odată cu îndepărtarea acesteia 
sunt îndepărtate și HAP-urile în proporție de 
90%. 

Temperatura de afumare cuprinsă între 20oC 
și 55oC nu influențează semnificativ produce-
rea hidrocarburilor aromatice policiclice, iar 
cea de 40°C, comparativ cu temperatura de 
20oC sau 55oC, permite obținerea unor aro-
me superioare la jambon. Piroliza lemnului 

de esență tare generează un fum mai sărac în 
HAP decât cel de esență moale și care con-
ține rășini. Peștele afumat și produsele din 
pește conțin mari cantități de HAP față de 
carnea prelucrată în aceleași condiții, pielea 
lor acumulând cantități mult mai mari decât 
în musculatură. Au fost identificate hidrocar-
buri aromatice policiclice și în condimente, 
iar cele care conțin cantități mai mari de HAP 
măresc efectul cancerigen, mărind totodată 
și factorul de risc pentru alimentație.

Concentrația de HAP în carnea friptă la dis-
tanță mai mare de cărbuni este mai mică de-
cât în carnea friptă mai aproape. 

Peștele și nevertebratele marine conțin în 
mod natural cantități mici de HAP absorbite 
din mediu. Apa de mare este contaminată cu 
HAP datorită deversărilor accidentale de pe-
trol, poluării atmosferice, deșeurilor lichide 
urbane și industriale. Scoicile și stridiile ab-
sorb cantități mai mari de HAP. Peștele afu-
mat la cald sau la rece conține mult mai mul-
te HAP-uri decât peștele proaspăt. Afumarea 
în condiții blânde în afumătorii moderne do-
tate cu filtre de fum din generatoare externe 
nu conduce la contaminarea semnificativă a 
produselor cu HAP carcinogene. Contami-
narea cu HAP a peștelui afumat conservat în 
ulei poate proveni și din ulei.

S-a descoperit că șprotul afumat și conservele 
de șprot afumat prezintă niveluri de HAP mai 
ridicate decât alți pești afumați. Prin urmare, 
ar trebui să se stabilească niște valori maxime 
de contaminare pentru șprotul afumat și con-
servele de șprot afumat.
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S-a demonstrat că și plantele cultivate pe 
soluri contaminate cu HAP conțin astfel de 
compuși, acestea fiind absorbite de frunze 
din compușii volatili din aer. 

Cantități mari de HAP se găsesc în coaja car-
tofilor, spanac, salată, varză, ceapă verde. În 
cazul cerealelor cultivate în apropierea zo-
nelor industriale și autostrăzilor, cantitățile 
de HAP identificate au fost mai mari decât 
în zonele nepoluate, concentrațiile micșo-
rându-se odată cu îndepărtarea de zonele 
afectate. 

Industrializarea cu utilizarea noilor surse de 
materii prime și a noilor procese de fabricație 
a dus la eliberarea mai multor compuși în me-
diu, aer, apă, în țesuturile plantelor, animalelor 
și celor umane, prezentând un evident agent 
cancerigen. Dezvoltarea tehnologiei de pro-
cesare a alimentelor prin prăjire, frigere, coa-
cere, evaporare, afumare, sterilizare, pasteuri-
zare, iradiere, murare, congelare, îmbuteliere 
a extins potențialul rezervelor de alimente în 
epoca modernă, dar, totodată, a sporit riscul 
lor pentru sănătatea consumatorilor.

Deși majoritatea întreprinderilor cu profil ali-
mentar moderne sunt mecanizate, inclusiv 
pentru a evita contaminarea în cadrul proce-
sării, un anumit nivel de contaminare cu HAP 
se menține totuși. În acest context, au fost 
raportate mai multe cazuri de contaminare a 

produselor cu substanțe toxice în timpul pro-
cesării (de exemplu, fosfatul de sodiu, care 
este un agent neutralizant și care se adaugă 
în laptele praf în timpul procesului de evapo-
rare, a determinat în produsul finit o cantitate 
reziduală de arsen – un element chimic ex-
trem de toxic).

Potrivit unui studiu al savanților oncologi 
englezi, consumul de carne roșie, îndeosebi 
al celei procesate, poate crește riscul de dez-
voltare a cancerului intestinal. Prin carne 
procesată se subînțeleg produsele precum 
cârnații, șunca, salamul, pateurile, slăni-
na etc., practic tot ceea ce se produce prin 
afumare, uscare sau sărare. Datele statistice 
arată că 13% din cazurile de cancer intesti-
nal sunt asociate consumului de carne roșie, 
îndeosebi al celei procesate. Astfel, experții 
recomandă reducerea consumului de carne 
roșie, mai ales procesată, înlocuirea ei cu cea 
de pasăre sau cu pește, folosirea mai frec-
ventă a leguminoaselor în loc de carne și a 
mai multor alimente bogate în fibre pentru 
evitarea cancerului intestinal.

Printre măsurile de reducere a contamină-
rii alimentelor cu HAP se numără: alegerea 
unor sortimente de carne și pește cu grăsi-
me puțină și evitarea contactului direct cu 
flacăra de la grătar, utilizarea unor cantități 
mici de grăsime la prăjit, pregătirea alimen-
telor la temperatură mai scăzută timp mai 
îndelungat, utilizarea lemnelor de esență 
tare în cazul afumătoriilor tradiționale, a ae-
rului cald pentru uscarea alimentelor în lo-
cul gazelor de combustie.
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SCOLIOZA LA COPII 
ȘI MĂSURILE DE PREVENIRE

Scolioza este o afecțiune a coloanei vertebra-
le ce prezintă o curbură (deviație) laterală a 
acesteia și apare cel mai frecvent la copii în 
timpul perioadei de creștere și dezvoltare in-
tensivă a scheletului. La vârsta fragedă aceas-
tă afecțiune poate fi tratată ușor, deoarece 
coloana vertebrală nu este complet formată, 
însă după vârsta de 18-20 de ani sunt necesa-
re tratamente mai complexe. 

Majoritatea părinților consideră că această 
patologie se dezvoltă la copii dintr-o singură 
cauză, și anume: postura incorectă în timpul 
mersului ori statului pe scaun. Într-adevăr, 
aceasta este cauza principală a scoliozei care 
se explică simplu: atunci când se relaxea-
ză, copiii obișnuiesc să nu stea corect, adică 
drepți. Ca urmare, lipsa tonusului muscular 
duce la deviațiile coloanei vertebrale. Există și 
alți factori care pot provoca apariția scoliozei, 
și anume: modul de viață sedentar, asimetria 
genetică a picioarelor și bazinului.

Dacă eliminarea celei de-a doua cauze trebu-
ie realizată la o vârstă precoce,  suprimarea 

celei dintâi ține de eforturile părinților și ale 
copilului însuși.

Cum depistăm scolioza la copii?
La o primă etapă, diagnosticarea o pot face 
înșiși părinții acasă. Pentru aceasta este nece-
sar ca spatele să fie relaxat, copilul să adopte 
o poziție naturală a corpului (stând în picioa-
re) și să se întoarcă cu spatele. Astfel, veți pu-
tea observa dacă sunt prezente următoarele 
deviații: unghiul scapulelor este diferit și un 
umăr este mai ridicat decât celălalt.

De asemenea, rugați copilul să întindă mâi-
nile de-a lungul corpului. Dacă există vreo 
deviație, distanța de la mână până la talie va 
fi destul de mare.

La aplecarea în față, curbura poate fi văzută 
cu ochiul liber.
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Dacă aţi observat vreunul din aceste simp-
tome, adresaţi-vă medicului în cel mai scurt 
timp. El va stabili o diagnoză exactă în baza 
investigațiilor și va indica tratamentul nece-
sar. Scolioza este problema numărul unu care 
afectează copiii de vârstă școlară. Rapoartele 
arată că aproximativ 80% din pacienții cu sco-
lioză primesc diagnostice idiopatice, ceea ce 
înseamnă că nu există o cauză definitivă sau 
de vindecare pentru starea lor. Complicațiile 
pot să apară atunci când mușchii și țesuturi-
le corpului sunt deformate de luni sau chiar 
ani, compensând răsucirea și îndoirea anor-
mală a coloanei vertebrale. Aceste compli-
cații pot continua chiar și după intervențiile 
chirurgicale. În timpul cât pacientul așteaptă 
tratamentul, multe cazuri continuă să pro-
greseze, chiar și după punctul de maturitate 
scheletică. Studiile arată o evoluție medie 
cu 2,4 grade pe an pe parcursul a 5 ani, iar la 
adolescenți scolioza progresează în medie cu 
mai mult de 10 grade după vârsta de 22 de 
ani. Iată de ce suntem datori să acționăm la o 
vârstă cât mai fragedă. 

Pe lângă faptul că afectează poziția norma-
lă a coloanei vertebrale, scolioza poate avea 
impact negativ și asupra calității vieții, poate 
provoca dureri, poate dezechilibra funcțiile 
pulmonare normale, poate tulbura somnul și 
capacitatea de a face sport, de a trăi în mod 
normal. Această problemă este puțin medi-
atizată nu doar în raionul Edineț, deși ea ne 
îngrijorează pe toți – părinți, rude, cunoscuți. 
Cine dintre noi nu a ridicat ghiozdanul unui 
elev contemporan care cântărește prea mult 
pentru o ființă plăpândă. Scheletul copiilor 
încă nu s-a format integral, iar sarcinile la care 
sunt supuși devin prea mari: șezutul înde-

lungat în bancă, temele voluminoase pentru 
acasă, jocurile la computer și activitatea pe 
rețelele de socializare... În toate aceste cazuri, 
copilul, de regulă, nu acordă atenție poziției 
corpului. Iată de ce e nevoie să ridicăm în rân-
dul părinților, copiilor, profesorilor și chiar a 
întregii comunități nivelul de conștientizare 
a efectelor scoliozei asupra sănătății copiilor. 

Au fost identificate următoarele cauze ale 
acestei boli: mobilier școlar inadecvat vârstei 
și înălțimii; greutatea excesivă a ghiozdanului 
școlar; poziția incorectă a elevului în bancă; 
insuficiența vitaminelor și microelementelor, a 
instruirilor în cadrul familiei și instituțiilor de în-
vățământ; obezitatea, supraponderabilitatea 
la copii; lipsa informării în masă a populației cu 
privire la consecințele problemei date; inactivi-
tatea fizică etc. 

Toate aceste cauze duc la apariția unor efecte 
de scurtă și de lungă durată precum: scăderea 
autoaprecierii și încrederii în sine; reținerea în 
dezvoltarea fizică (apariția dizabilității); izola-
rea socială; creșterea ratei de spitalizare; supor-
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tarea unor cheltuieli suplimentare din bugetul 
raional; scăderea capacității de însușire a ma-
terialului școlar; creșterea numărului populației 
adulte cu probleme de sănătate etc. 

Efectul principal al acestei afecțiuni este 
creșterea numărului de tineri care nu se pot 
adapta și realiza pe deplin în societate pentru 
a avea o viață calitativă. 

De obicei, cele mai vizibile semne de scolioză 
pot fi observate datorită poziției pacientu-
lui. Pe măsură ce coloana vertebrală crește, 
aceasta împinge umerii și șoldurile din alini-
ere. Schimbările pot fi subtile, lipsa de sime-
trie a posturii apare adeseori înainte de mo-
mentul în care curba spinală devine vizibilă. 
În cele mai multe cazuri, scolioza nu limitează 
mișcarea și nu provoacă dureri de spate con-
sistente pană în momentul când incurbarea 
devine severă.

Pentru a preveni apariția scoliozei copilul tre-
buie să stea corect la masă (creștetul capului 
trebuie să fie cel mai înalt punct al corpului, 
iar bărbia nu trebuie împinsă nici în afară, nici 
în interior); să aibă privirea ațintită înainte și 
gâtul drept, neaplecat; să țină umerii orizon-
tal și cât mai relaxați, spatele drept, genunchii 
în față, fără să-i împingă înapoi.

De asemenea, trebuie să poarte haine și în-
călțăminte comode, iar pantofii școlari pen-

tru prevenirea scoliozei ar trebui să aibă spate 
(toc) optim de înalt și, în același timp, să fie 
confortabili. Este recomandabil să puneți tăl-
pi ortopedice. 

Are importanță și adaptarea locului pentru 
studii: mobila trebuie să corespundă vârstei și 
înălțimii. Totodată, limitați șederea copilului 
în fața calculatorului; asigurați-i o alimentație 
sănătoasă și echilibrată; convingeți-l să prac-
tice activitățile fizice și sportul; cumpărați-i 
un ghiozdan cu bretele late și conform taliei.  

Medicii recomandă părinților să cumpere 
pungi școlare ortopedice care fixează spatele, 
repetând curbura naturală a acestuia. 

Rețineți! Rucsacul nu trebuie să fie mai lat 
decât umerii copilului și să atârne sub ta-
lie. Pentru a preveni scolioza, centurile de 
rucsac ar trebui să fie mari, reglabile și fi-
abile pentru a facilita reducea încărcăturii 
pe umerii și spatele copilului. 

Calitatea vieții unui copil cu scolioză este 
afectată grav. În viața de zi cu zi, el se con-
fruntă cu limitări funcționale și cu aportul 
frecvent de medicamente analgezice. Se sim-
te frustrat și întâmpină probleme de sociali-
zare, își dezavantajează corpul din punct de 
vedere al frumuseții și se simte dependent de 
părerea celorlalți.

Tratamentul scoliozei poate fi eficient numai 
atunci când pacientul sau părinții copilului 
adoptă o atitudine serioasă față de boală și 
respectă toate recomandările medicilor. 



28    

EFECTUL NOCIV AL NICOTINEI 
ASUPRA ORGANISMULUI FUMĂTORILOR

Consumul produselor din tutun și celor cone-
xe (țigarete electronice și din plante) se nu-
mără printre cele mai frecvente cauze (care, 
de altfel, pot fi prevenite) de pierdere prema-
tură a sănătății. El contribuie în mod semni-
ficativ la mortalitatea prematură, devenind o 
problemă majoră de sănătate publică. 

Prin dovezi științifice a fost stabilit că produsele 
din tutun și cele conexe sunt singurele produse 
de consum legal care pot dăuna oricărei persoa-
ne expuse la ele. Adolescenții și tinerii sunt cei 
mai sensibili la influențele sociale și de mediu 
ale consumului de tutun și produselor conexe. 

La nivel mondial, conform OMS, fumatul ucide 
anual cca 8 milioane de oameni, inclusiv peste 
2 milioane de europeni. Această cifră nu inclu-
de alte 1,2 milioane de oameni care decedează 
din cauza expunerii la fumul de tutun, printre 
aceștia numărându-se și 700 de mii de copii.

Se estimează că din cele 40466 de decese, pro-
vocate de bolile netransmisibile în republică în 
anul 2020, peste 5600 (cca 14%) revin deceselor 

cauzate de consumul tutunului la vârstă pre-
matură. Peste 60% din aceste persoane sunt de 
vârstă activă. Mai mult. Mortalitatea înregistrată 
la bărbați în urma pierderii premature a sănătă-
ții provocate de bolile netransmisibile este de 2 
ori mai mare decât la femei, care fapt reprezintă 
una din principalele provocări ale sănătăţii pu-
blice și securităţii demografice a ţării.

Efectele negative ale fumatului se răsfrâng dra-
matic asupra sănătăţii nu doar a fumătorilor, ci și 
a celor aflați în preajmă (expunerea la fumul de 
tutun). De altfel, aflarea într-un mediu ce conţine 
fum de tutun – fie în locurile publice, fie la locul 
de muncă, fie la domiciliu – a fost recunoscută 
ca factor de risc major pentru sănătate. 

Fumul inspirat de persoanele care se află în 
preajma fumătorilor are concentraţii de noxe 
mai mari decât cel inspirat de însuși fumăto-
rul, el conținând de 3 ori mai mult benzpiren, 
de 2 ori mai mult gudron și nicotină, de 5 ori 
mai mult oxid de carbon și de 50 de ori mai 
mult amoniac. Oamenii expuși la fumul de 
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tutun inhalează într-o oră cantitatea de nico-
tină conținută de o țigară. 

Studiile denotă: copiii ai căror părinţi sunt fu-
mători ori care sunt expuși la fumul de tutun 
suferă mai des de bronșită acută și cronică, 
de traheite, laringite, faringite și pneumonie; 
mai frecvent ajung să fie internaţi în spital. 

Fumatul unei țigări, prin arderea incompletă 
sau încălzirea tutunului, produce până la 2 li-
tri de fum, în care se formează cca 7 mii de 
compuși chimici, din care mai bine de 3 mii 
sunt substanțe toxice pentru om, iar 70 din-
tre ele, cum ar fi nicotina, gudronul, monoxi-
dul de carbon, benzenul, arsenicul, cadmiul, 
aldehida formică, poloniul-210 și radonul, 
sunt elemente radioactive. Cianurile, fenolul, 
cromul, hidrocarburile policiclice aromatice, 
acroleina etc. se acumulează în cantități ridi-
cate în organism și provoacă diferite stări pa-
tologice, inclusiv cancerul.

Unul dintre cei mai toxici compuși din fumul de 
tutun, din aerosolul țigaretelor electronice și din 
plante este nicotina – o substanţă chimică (alca-
loid lichid), produsă în mod natural în planta de 
tutun, care, venind în contact cu aerul, capătă o 
culoare gălbuie. Nicotina reprezintă aproximativ 
5% din compoziţia plantei de tutun.

Atunci când tutunul este ars nicotina trece în fum 
și provoacă, concomitent cu acțiunea toxică, apa-
riția dependenței majore – de 6-8 ori mai mare 
decât dependenţa de alcool și la fel de mare ca 
dependența de cocaină. Se estimează că 95-100% 
din fumători sunt dependenţi de nicotină.

Miturile privind argumentele persoanelor 
care fumează. Fumătorii pun pe seama nicoti-
nei efectul imediat de relaxare, de calm și chiar 
de eliminare a durerii, dar, în realitate, această 
substanţă face exact invers. În loc să relaxeze, 
nicotina mărește nivelul stresului. Este un pa-
radox pe care studiile știinţifice îl motivează 
prin faptul că efect relaxant are nu nicotina, ci 
ritualul în sine, fumatul propriu-zis.

Cum acționează nicotina asupra fumăto-
rilor. La doar 10 secunde după primul fum 
nicotina este absorbită prin piele, mucoasele 
de la nivelul nasului, gurii și plămânilor, fiind 
rapid distribuită în sânge, trece bariera hema-

toencefalică și ajunge la creier, unde stimulea-
ză producţia de dopamină. Această substanţă 
face ca o perioadă scurtă de timp să te simţi 
mai relaxat, plăcerea ascunde însă un mare 
risc: pentru a menține starea de bine perma-
nent, organismul are nevoie de o cantitate din 
ce în ce mai mare de nicotină. După un timp 
anume, apar, desigur, efectele inverse. 

În ficat are loc metabolizarea a circa 80-90% din 
nicotină. Eliminarea acesteia din organism se 
produce pe cale renală, dar se poate elimina și 
prin plămâni, transpirație, lapte, salivă, păr. Circa 
10-20% se elimină ca atare, restul - sub formă de 
metaboliți – cotinină, ca atare sau hidroxilată – 
principalul metabolit al  nicotinei, care se depis-
tează în urină timp de 4 zile, dacă fumezi foarte 
rar, și timp de 3 săptămâni după ultima țigară 
fumată, dacă fumezi frecvent.

Nicotina stimulează glandele suprarenale 
care produc epinefrină, un hormon și un ne-
urotransmiţător cunoscut sub denumirea de 
adrenalină. În consecință, ca urmare a con-
stricţiei vaselor de sânge, se mărește presiu-
nea sângelui și se accelerează bătăile inimii. 
Nicotina va fi prezentă în sânge timp de 1-3 
zile după ce ați fumat. 

Toate produsele din tutun și cele conexe care 
conțin nicotină sunt dăunătoare și creează 
dependență. Deși pe piață există o varietate 
de mărci de țigări cu diferite caracteristici (de 
exemplu, cu diferite amestecuri, diametre, 
lungimi pentru țigară, precum și cu cantități 
diferite de nicotină), fumătorii nu trebuie să 
presupună că unele din acestea sunt mai pu-
țin dăunătoare sau cu un potențial adictiv 
mai mic decât altele. 
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Printre efectele negative de scurtă durată ale 
nicotinei se numără creșterea ritmului cardi-
ac, în medie cu 20-30 bătăi/min.; creșterea 
tensiunii arteriale; lezarea mucoaselor buze-
lor, limbii și cerului gurii; îngălbenirea dinți-
lor; iritarea mucoasei nazofaringiene, însoțită 
de diminuarea sau modificarea selectivă a 
mirosului; iritarea laringelui, ochilor.

Fumătorii sunt incluși în grupul de risc pen-
tru infecțiile cu noul coronavirus. Observa-
țiile savanților din mai multe țări afectate 
de pandemia COVID-19 și aflate în stare de 
urgență globală, declarată de OMS la 11 
martie 2020, precum și rezultatele Studiului 
publicat în Chinese Medical Journal denotă 
că, în comparație cu parcursul aceleiași boli 
la pacienții nefumători, fumătorii sunt: de 6 

ori mai mult predispuși să facă complicații la 
COVID-19. La persoanele dependente de tu-
tun, de regulă, evoluția bolii este mai dificilă, 
de o durată mai lungă și adeseori mortală. Se 
atestă că fumătorii dependenți au mai multe 
patologii cronice, iar datele Republicii Mol-
dova arată că 98% din persoanele decedate 
de COVID-19 au avut și comorbiditățile enu-
merate mai sus. 

ÎN ATENȚIA FUMĂTORILOR!
Unica modalitate de evitare a consecințelor 
consumului de tutun și produselor conexe 
este renunțarea la fumat. În același timp, ma-
joritatea persoanelor care încearcă să renun-
țe la fumat au nevoie de multă convingere, 
voință și timp. Cei care doresc să renunțe la 
fumat se pot adresa:

	La LINIA VERDE a Dispensarului Repu-
blican de Narcologie la tel.: 0 800 10001 
pentru a obține servicii de consiliere și ac-
ces la programele de renunțare la fumat.

 	Informația menționată este plasată pe 
fiecare produs din tutun sau conex, pe fi-
ecare dispozitiv sau accesoriu de utiliza-
re, reîncărcare sau încălzire a acestora. 
Luați act de ele!

Consecințele (cronice) de sănătate ale nicotinei

Sistem sau 
organ afectat

Consecințele (cronice)

Respirator Cancer pulmonar, laringeal, faringeal, reducerea capacității respiratorii, 
pneumonie, bronșită obstructivă cronică, embolie pulmonară, astm bronșic, 
emfizem pulmonar, infecţii respiratorii, inclusiv tuberculoză

Cardiovascular Puls accelerat (tahicardie), aritmie cardiacă, HTA, circulație sanguină proastă, 
criză cardiacă, angor pectoris, arterită, flebite

Otolaringologic Laringită, faringită, sinuzită, alergii respiratorii, cancer esofagian, cancer la gât 
Nervos și creier Embolie cerebrală
Digestiv Cancer al limbii, esofagului, de stomac, de pancreas, de colon, gingivită, 

distrugerea enzimelor digestive, hiperaciditate stomacală, gastrită, ulcer 
duodenal, ulcer stomacal 

Excretor Cancer renal, vezical, de prostată
Hormonal Afectează hormonii tiroidieni, pituitari, sexuali şi suprarenali și induce rezistență 

sau sensibilitate la insulină, sindrom metabolic, risc de hiper- sau hipoglicemie, 
de diabet de tip 2 

Sarcină (fumat 
înainte sau în 
timpul sarcinii)

Naștere prematură, complicații la naștere și naștere de copii morți, cu greutate 
scăzută, cu risc mai sporit de dezvoltare a unor boli în copilărie sau la maturitate 
și chiar de deces, care suferă de sindromul morții subite, cu funcție pulmonară 
redusă
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FUNCȚIILE ȘI COMPETENȚELE ANSP 
DE PROTECȚIE A CONSUMATORILOR

        

Agenția Națională pentru Sănătate Publi-
că (ANSP) este, potrivit Legii nr. 105 din 
13.03.2003 privind protecția consumatorilor, 
o autoritate abilitată cu funcții de protecție 
a consumatorilor în domeniul produselor 
medicamentoase, farmaceutice și parafarma-
ceutice, al serviciilor prestate de instituțiile 
farmaceutice și medicale, precum și al altor 
produse și servicii puse la dispoziția consu-
matorului de întreprinderile și instituțiile far-
maceutice și medicale.
  
Drepturile fundamentale ale consumatori-
lor sunt:
	Protecția drepturilor acestora de către 

stat;
	Protecția împotriva riscului de a achizițio-

na un produs sau un serviciu care ar putea 
să le afecteze viața, sănătatea, ereditatea 
sau securitatea; 

	Remedierea sau înlocuirea gratuită, resti-
tuirea contravalorii produsului, serviciului 
ori reducerea corespunzătoare a prețului, 

repararea prejudiciului, inclusiv moral, ca-
uzat de produsul, serviciul necorespunză-
tor;

	Accesul la informații complete, corecte și 
precise privind produsele achiziționate;

	Adresarea către autoritățile publice și re-
prezentarea în cadrul acestora a interese-
lor lor etc.

Obiectivele ANSP în domeniul protecției 
consumatorilor pentru anul 2022 includ:
	Reducerea riscului de apariție a produse-

lor și serviciilor periculoase pe piață; 
	Creșterea capacității decizionale a con-

sumatorului prin educarea și informarea 
acestuia; 

	Apărarea drepturilor fundamentale și in-
tereselor economice ale consumatorului; 

	Promovarea bunelor practici comerciale 
în raport cu utilizatorii/consumatorii.
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Pacientul este consumator de produse far-
maceutice, parafarmaceutice, dispozitive și 
servicii medicale, iar în cazul în care acestea 
sunt de calitate necorespunzătoare consu-
matorul are dreptul la protecție de către stat 
împotriva riscului de a achiziționa un produs 
sau un serviciu care ar putea să-i afecteze via-
ța, sănătatea, ereditatea sau securitatea, să-i 
prejudicieze drepturile și interesele legitime. 
Consumatorul are dreptul să atace, pe cale 
extrajudiciară și judiciară, acțiunile lucrători-
lor medicali și ale altor prestatori ai serviciilor 
de sănătate, precum și ale funcţionarilor res-
ponsabili de garantarea asistenței medicale și 
a serviciilor aferente în volumul prevăzut de 
legislație. 

Rolul Agenției Naționale pentru Sănătate Pu-
blică, ca autoritate abilitată cu funcții de pro-
tecție a consumatorilor, este de a media între 
consumator și prestator/vânzător un litigiu ce 
poate ajunge în instanța de judecată. Drep-
turile pacientului sunt drepturi derivate din 
drepturile fundamentale ale omului la viaţă 
și sănătate, care includ drepturi sociale ce țin 
de accesibilitate, echitate și calitate în obți-

nerea asistenței medicale, precum și drepturi 
individuale ce țin de respectarea pacientului 
ca ființă umană, a demnității și integrității lui, 
realizate în cadrul utilizării serviciilor de să-
nătate. Pacientul are dreptul la despăgubirea 
daunelor aduse sănătății. 

Soluționarea pe cale amiabilă a pretențiilor 
pacienților vizavi de încălcarea drepturilor 
fundamentale în calitate de consumatori este 
o sarcină importantă a ANSP, dacă ținem cont 
de faptul că apărarea drepturilor pe cale judi-
ciară implică cheltuieli suplimentare și timp, 
iar serviciile juridice calificate pentru o bună 
parte din consumatorii din Republica Moldo-
va sunt prea costisitoare.

Notă informativă

La 15 martie 1962, J. F. Kennedy, preșe-
dintele Statelor Unite ale Americii, a rostit 
pentru prima dată în Congresul American 
un mesaj în care susținea existența a pa-
tru drepturi fundamentale ale consuma-
torilor: dreptul la securitate, dreptul la in-
formare, dreptul de a fi ascultat și dreptul 
de a alege produse și servicii. Această dată 
– 15 martie – reprezintă, de fapt, momen-
tul istoric al nașterii unei mișcări mondiale 
însemnate – Ziua protecției consumatori-
lor, menită să sensibilizeze opinia publică 
despre importanța cunoașterii drepturilor 
oamenilor în calitatea lor de consumatori 
și să-i încurajeze în lupta pentru respecta-
rea acestor drepturi, acordate prin lege. 
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SĂNĂTATEA POPULAȚIEI 
VS CALITATEA AERULUI ATMOSFERIC

Criteriul de bază pentru aprecierea sănătății 
și bunăstării umane este aerul curat, dar toc-
mai poluarea atmosferică reprezintă o ame-
nințare serioasă pentru sănătatea oamenilor 
din întreaga lume. 

Sursele de bază ale poluării spaţiului aerian 
urban sunt întreprinderile industriale și trans-
portul auto. În mun. Chișinău, sursele princi-
pale fixe de emisii poluante ale aerului atmo-
sferic continuă să rămână transportul auto, 
centralele termoelectrice, întreprinderile de 
producere a materialelor de construcție cu o 
cotă de 90% din poluanții sumari.

Acțiunea poluanților asupra organismului 
uman (suspensii solide, dioxid de azot, mo-
noxid de azot, fenol, aldehidă formică) de-
pinde atât de concentrația acestora în aer, cât 
și de durata acțiunii. Cercetările științifice și 
studiile efectuate referitor la acțiunea nive-
lului de poluare a aerului atmosferic asupra 
sănătății populaţiei denotă că influența pe 
termen lung a concentrațiilor sporite de oxizi 

de azot (monoxid și dioxid) poate provoca di-
ficultăți respiratorii, disfuncții ale plămânilor. 
Aldehida formică poate aduce daune căilor 
respiratorii (bronșite). În plus, poluarea aeru-
lui atmosferic poate influenţa incidența boli-
lor sistemului circulator, a maladiilor cerebro-
vasculare. Cu aceleași probleme de sănătate, 
rezultate din poluarea aerului atmosferic, se 
confruntă toate orașele mari. 

Poluarea sporită a aerului atmosferic, de rând 
cu alți factori de mediu, influențează negativ 
și asupra morbidității generale a populaţiei 
din mun. Chișinău. Luând în considerație fap-
tul că în anii 2020-2021 a persistat pandemia 
de COVID și datele privitoare la poluarea ae-
rului nu sunt reprezentative, comparația se va 
face cu anii precedenți (2017-2019).   

Conform datelor rețelei de monitorizare a stării 
de sănătate (anuar statistic al sistemului de să-
nătate din Republica Moldova), maladiile apa-
ratului respirator, a căror manifestare nu exclu-
de influenţa calității aerului atmosferic, sunt 
permanent în creștere. În anul 2019, numărul 
persoanelor depistate cu maladii ale aparatului 
respirator a crescut în mun. Chișinău cu 10,6% 
față de anul 2017, constituind 2077,1 cazuri la 
10 mii de locuitori comparativ cu 1877,3 cazuri 
la 10 mii de locuitori în anul 2017. 

Datele statistice, înregistrate în Republica 
Moldova, denotă că situația la acest compar-
timent se înrăutățește de la un an la altul. De 



34    

exemplu, în anul 2019 incidența prin maladi-
ile sistemului respirator a crescut comparativ 
cu anul 2017, constituind 1704,1 cazuri la 10 
mii de locuitori față de 1665,5 cazuri la 10 mii 
de locuitori în anul 2017.

O importanță deosebită au bolile sistemului 
circulator, precum și maladiile cerebrovascu-
lare, numărul cărora, de asemenea, are ten-
dințe de creștere. În anul 2019, numărul lor 
a sporit cu 23,3% comparativ cu anul 2017, 
incidența constituind 2432,6 cazuri la 10 mii 
de locuitori față de 1971,6 cazuri la 10 mii de 
locuitori în anul 2017. La fel, în anul 2019 a 
sporit cu 5,6% incidența prin maladiile cere-
brovasculare, constituind 317,1 cazuri la 10 
mii de locuitori față de 300,2 cazuri la 10 mii 
de locuitori în 2017 (fig.1).

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății 
(OMS), poluarea atmosferică constituie cel 
mai mare risc legat de mediu pentru sănăta-
tea umană în țările dezvoltate. În fiecare an, 
acest tip de poluare cauzează cca 400 de mii 
de decese premature, iar costurile sale ex-
terne legate de sănătate se ridică la sute de 
miliarde de euro. Principalele cauze de deces 
atribuite poluării aerului sunt bolile cardiace 
și accidentele vasculare cerebrale, urmate de 
bolile pulmonare și de cancerul pulmonar. 
Impactul poluării atmosferice asupra sănătă-
ții diferă de la un grup de populație la altul. 

Totuși, cei mai vulnerabili la efectele poluării 
atmosferice sunt copiii, femeile însărcinate, 

persoanele în vârstă și cele cu probleme de 
sănătate preexistente. Deosebit de expuși la 
riscul menționat sunt locuitorii din zonele ur-
bane. În Europa, poluanții cei mai nocivi pen-
tru sănătatea umană sunt pulberile în sus-
pensie, dioxidul de azot și ozonul troposferic. 
(WHO, Ambient Air Pollution: A global assess-
ment of exposure and burden of disease, 2016).

În contextul celor expuse, păstrarea sănătății 
și prevenirea efectelor legate de poluarea ae-
rului atmosferic au tangențe cu:
	Organizarea modului de viață sănătos, 

inclusiv prin plimbări în aer liber în zone 
nepoluate;

	Folosirea transportului ecologic;
	Ocrotirea naturii și extinderea spațiilor 

verzi;
	Micșorarea surselor de 
poluare a aerului atmo-
sferic.

Pentru a redresa situația 
din municipiul Chișinău 
este necesară implicarea 
plenară a persoanelor fi-
zice și juridice, precum și 
a entităților decizionale 
în elaborarea și realizarea 
măsurilor orientate spre 
reducerea nivelului de 
poluare a aerului atmo-
sferic, axate pe:
	Sistematizarea, amena-

jarea și înverzirea spațiilor verzi ale locali-
tăților, inclusiv zonarea funcțională, în con-
formitate cu cerințele și normele urbanisti-
ce în vigoare (NCM B.01.05:2019 Urbanism. 
Sistematizarea și amenajarea localităților 
urbane și rurale);

	Extinderea rețelei de transport electric; 
	Redirecționarea transportului de încărcă-

turi pe căile de ocolire a zonelor locative;
	Proiectarea și construcția parcărilor su-

praetajate la obiectivele de importanță 
republicană (ministere, departamente) 
concentrate în zona centrală a orașului.

Fiți sănătoși!

                        2017                        2018                      2019 

Fig.1 Morbiditatea prin bolile sistemului respirator, 
aparatului circulator și maladiile cerebrovasculare în anii 2017-2019
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ZGOMOTUL STRADAL 
ȘI PREVENIREA LUI

Zgomotul produs de mijloacele de transport, 
bine resimțit în locuințe, continuă să fie o pro-
blemă importantă pentru milioane de oameni 
din Europa, afectând sănătatea și bunăstarea 
lor. Circa 20% din populația Europei (100 de 
milioane de oameni) se expun în permanen-
ță nivelurilor înalte de zgomot. Spre regret, 
obiectivele politicilor contemporane privind 
combaterea zgomotului ambiental nu au fost 
atinse. Realitatea arată că este puțin probabil 
ca poluarea sonică să se diminueze în viitor, 
cauza fiind creșterea vertiginoasă a expansiu-
nii urbane, determinată de sporirea continuă 
a numărului de automobile.

Omul este însoțit de zgomot pretutindeni. Se 
cunosc următoarele surse de poluare sonică 
în orașe: transportul feroviar, auto și aviatic, 
întreprinderile industriale, lucrările de con-
strucție, strigătele umane. Dar există și surse 
de încărcare acustică comune, situate în inte-
riorul biroului, apartamentului, magazinului 
precum liftul, climatizorul, imprimanta, calcu-
latorul, aspiratorul, mașina de spălat, frigide-

rul, televizorul, radioul, zgomotul de la vecini, 
lătratul de câine, alarma auto, muzica tare etc. 

Efectele zgomotului stradal asupra sănătății 
populației sunt variate: în primul rând, acesta 
produce senzații de disconfort, frecvente tul-
burări de somn, exprimate prin insomnie, ne-
uroze, irascibilitate, oboseală, neliniște, efecte 
negative asupra sistemului cardiovascular și 
celui metabolic, precum și tulburări cognitive 
la copii. Zgomotul influențează, în mare par-
te, calitatea vieții și sănătatea psihică. 

Mai multe țări au luat importante măsuri de 
combatere a zgomotului stradal. Printre aces-
tea se numără acoperirea străzilor cu asfalt 
fonoabsorbant, utilizarea anvelopelor silen-
țioase la vehiculele antrenate în transportul 
public, crearea infrastructurii pentru automo-



36    

bile electrice în urbe, promovarea sănătății 
prin practicarea mersului pe jos, utilizarea bi-
cicletelor, transformarea străzilor în zone pie-
tonale, crearea zonelor liniștite pentru odihna 
oamenilor în parcuri sau rezervații naturale.

Pentru realizarea mai eficientă a prevenirii 
zgomotului stradal este rațional a structu-
ra complexul de măsuri de protecție pe mai 
multe grupe (tehnice, de construcție și acusti-
ce, arhitecturale și urbanistice, organizatorice 
și administrative) și a-l aplica direcționat. De 
exemplu, lupta împotriva zgomotului în sursa 
de formare a lui, obstacularea zgomotului pe 
calea de propagare, protecția populației.

Măsurile tehnice implică activități și soluții 
legate de reducerea zgomotului în sursa for-
mării acestuia care pot fi realizate prin modifi-
carea caracteristicilor tehnice ale mașinilor și 
mecanismelor utilizate, supravegherea sani-
tară preventivă în scopul dezvoltării echipa-
mentelor sigure la zgomot. Este foarte impor-
tant ca aceste măsuri tehnice (tehnologice) 
să fie aplicate, în primul rând, la etapa de pro-
iectare a mașinilor, echipamentelor și instala-
țiilor sanitare. Caracteristicile de zgomot ale 
mașinilor trebuie să respecte cerințele GOST 
și trebuie să fie indicate în pașapoartele echi-
pamentelor. 

Măsurile de construcție și acustice vizează 
combaterea zgomotului pe calea propagării 
acestuia și pot fi asigurate prin utilizarea în lu-
crările de construcție a materialelor de izolare 
fonică și fonoabsorbante, cum ar fi plăcile de 
vată minerală, covorașele din fibre de bazalt. 

Reduce considerabil zgomotul amortizarea, 
dacă suprafața vibrantă este acoperită cu un 
material cu frecare internă ridicată (cauciuc, 
pâslă, mastic antizgomot), precum și utiliza-
rea carcaselor izolante. Ecranele antizgomot 
de diferite modele pot fi utilizate pentru a 
proteja împotriva zgomotului de-a lungul 
căii de propagare. 

Măsurile arhitecturale și de planificare 
implică recomandări de zonare a teritoriului: 
alocarea unor zone rezidențiale și de trans-
port, crearea între sursa de zgomot și obiec-
tul de protecție fonică a zonelor de protecție 
sanitară (protecție prin distanță). Este efici-
entă și utilizarea rațională a reliefului. Pentru 
reducerea zgomotului din trafic se folosesc 
diverse caracteristici naturale ale reliefului: 
râpe, dealuri. De asemenea, este eficientă 
utilizarea proprietăților de protecție fonică a 
spațiilor verzi (amenajare).

Printre măsurile organizatorice și adminis-
trative un rol important în protecția popu-
lației de influența zgomotului îl au:
	redistribuirea traficului de vehicule (de 

exemplu, circulația camioanelor pe șosea-
ua de centură);

	restricționarea mișcării în diferite perioa-
de ale zilei;

	planificarea și amplasarea corectă a auto-
gărilor, aeroporturilor, stațiilor;

	planificarea și amplasarea corectă a zone-
lor rezidențiale, oficiilor, utilizând materi-
ale izolante de decorare, geamuri fonoi-
zolante, orientarea corectă a locuințelor, 
pardoseala cu proprietăți fonice favorabi-
le. 
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GESTIONAREA CORECTĂ A DEȘEURILOR 
PROVENITE DIN ACTIVITATEA ANTI-COVID-19

Pandemia cauzată de coronavirus (COVID-19) 
a creat o urgență medicală globală. Apari-
ția neprevăzută a unei pandemii de această 
amploare a generat volume copleșitoare de 
deșeuri medicale și a ridicat întrebări serioase 
cu privire la practicile de management și eli-
minare a acestora, precum și la impactul lor 
asupra mediului. 

Cantitatea deșeurilor acumulate în timpul 
acordării asistentei medicale anti-COVID-19 în 
focar este estimată la 2,6 milioane de tone/zi 
la nivel mondial, ele fiind reprezentate de gră-
mezi de halate de unică folosință, măști/pro-
tecții faciale, șorțuri, mănuși, ochelari de pro-
tecție, dezinfectanți, obiecte ascuțite și seringi. 

Impactul negativ al crizei COVID-19 asupra 
sănătății publice este cauzat inclusiv de creș-
terea substanțială a cantităților de deșeuri 
rezultate din activitatea medicală sau comu-
nitare, fapt ce reprezintă o provocare în ges-
tionarea lor. Autoritățile naționale și locale se 
confruntă cu dificultăți referitoare la modul 
de gestionare și eliminare sigură a deșeurilor 

produse în instituțiile medico-sanitare (spita-
le, centre de sănătate etc.) care acordă asis-
tență medicală pacienților cu COVID-19, și nu 
numai. Circa 75-90% din deșeurile medicale 
sunt inofensive, deoarece nu au fost în con-
tact direct cu pacienții, în timp ce 10-25% din 
ele sunt deșeuri periculoase care necesită un 
tratament special.

Numeroase studii internaționale au demon-
strat că frecvența transmiterii și răspândirii 
virusului ar putea crește în urma gestionării 
și eliminării inadecvate a deșeurilor medicale. 
Iată de ce modul eficient și sigur de gestiona-
re și eliminare a deșeurilor a devenit o parte 
importantă a luptei împotriva pandemiei.

Deșeu se numește orice substanță, obiect, 
produs etc. care nu mai este folosit și pe care 
deținătorul îl aruncă sau are intenția și/sau 
obligația de a-l arunca (elimina).
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Deșeuri rezultate din activitatea medicală 
se consideră toate categoriile de deșeuri care 
provin din instituțiile de asistență medicală, 
centrele de cercetare și laboratoare. 

Colectarea, tratarea și eliminarea deșeu-
rilor medicale includ activități cu referire la 
clasificarea, colectarea, transportarea, trata-
rea, reciclarea sau eliminarea deșeurilor, mo-
nitorizarea acestor activități și supravegherea 
obiectivelor de eliminare/tratare a deșeurilor 
medicale.

Strategii de gestionare a deșeurilor în 
timpul pandemiei de COVID-19
Un sistem bun de gestionare a deșeurilor 
medicale într-o unitate de sănătate necesită 
evaluarea fluxului de deșeuri și a practicilor 
de mediu existente, selectarea opțiunilor de 
gestionare a deșeurilor, dezvoltarea planuri-
lor de gestionare a acestora și promulgarea 
politicilor și ghidurilor instituționale care de-
finesc în mod clar rolul și responsabilitățile 
personalului. 

Deșeurile periculoase pot prezenta pericol 
biologic, chimic, radiologic sau fizic. În același 
timp, trebuie să precizăm că nu toate echi-
pamentele de protecție personală (măști, 
halate de unică folosință, mănuși etc.) sunt in-
fecțioase și necesită măsuri speciale de gestio-
nare. Sunt considerate infecțioase și necesită o 
abordare separată deșeurile medicale rezulta-
te din activitățile de asistență medicală a paci-
enților cu COVID-19 confirmați și suspecți. 

Colectarea separată (direct la locul formării 
și cât mai aproape de personalul care pro-
duce aceste deșeuri) și sortarea corectă pe 

tipuri sunt etape primordiale în gestionarea 
deșeurilor rezultate din activitatea medicală. 
Respectarea strictă a acestor etape reduce 
esențial riscul de infectare a lucrătorilor me-
dicali, personalului care gestionează deșeu-
rile, minimizează impactul asupra sănătății 
umane și mediului, în același timp, micșorea-
ză  costurile pentru gestionarea deșeurilor.

Ambalarea se realizează în cutii de plastic ri-
gid rezistent la acțiuni mecanice sau în cutii 
din carton pentru gestionarea deșeurilor tă-
ietoare-înțepătoare, etichetate corespunză-
tor: Pericol! Deșeuri infecțioase. 

Ambalarea deșeurilor periculoase (măști, 
combinezoane, halate de unică folosință, 
mănuși, șorțuri etc.), rezultate din activitățile 
de acordare a asistenței medicale pacienților 
confirmați și suspecți cu COVID-19, se face 
într-o pungă etanșă, de preferință cu nu mai 
puțin de 40-50 microni, de culoare galbenă, 
etichetată corespunzător: Pericol! Deșeuri in-
fecțioase. Pentru a evita posibilitatea unor 
scurgeri, se recomandă să plasați deșeurile 
într-un sac dublu, adăugând la ele orice ma-
terial absorbant (șervețele de hârtie, tam-
poane (materiale) absorbante sau similare). 
Suspendate (atârnate), pungile vor fi plasate 
în containere dotate cu pedală sau cu capac.

Deșeurile periculoase vor fi depozitate pro-
vizoriu într-un loc închis, interzis persoanelor 
neautorizate. Durata depozitării temporare 
va fi cât mai scurtă posibil și nu va depăși 48 
de ore. Deșeurile trebuie depozitate în con-
diții sigure până în momentul când vor fi ni-
micite în instalațiile proprii de eliminare sau 
vor fi transportate și distruse de agenții eco-
nomici acreditați.
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Apariția infecției COVID-19 a provocat o pan-
demie globală fără precedent, cu un nivel înalt 
de morbiditate și mortalitate. Măsurile de să-
nătate publică, implementate de toate țările 
Europei începând cu primăvara anului 2020 cu 
scopul de a limita răspândirea virusului SARS-
CoV-2, au favorizat ținerea sub control a gripei 
și infecțiilor acute ale căilor respiratorii superi-
oare (IACRS). 

Existau îngrijorări că sistemul de sănătate ar 
putea suporta o povară dublă, cauzată, pe de 
o parte, de pandemia COVID-19 în curs de des-
fășurare, iar pe de alta, de evoluția sezonieră a 
gripei și IACRS, care provoacă o morbiditate și 
o mortalitate anuală semnificativă. 

Conform datelor publicate în buletinul Flu News 
Europe, care se bazează pe datele raportate în 
sistemul TESSy pentru regiunea europeană în 
ansamblu, în ciuda testării pe scară largă și pe-
riodice a virusurilor gripale, activitatea gripală 
s-a menținut la un nivel foarte scăzut pe tot 
parcursul sezonului gripal 2020-2021, probabil, 

datorită măsurilor sociale și de sănătate publi-
că implementate pentru a reduce transmiterea 
SARS-CoV-2. În sezonul de referință, deși numă-
rul de probe testate comparativ cu sezoanele 
anterioare a fost puțin mai mic, a existat o scă-
dere substanțială (>99%) a numărului de infecții 
gripale detectate. Totuși, pe teritoriul Republicii 
Moldova, în pofida faptului că sistemul de su-
praveghere santinelă a funcționat fără abateri, 
cu colectarea săptămânală a probelor și inves-
tigarea lor la prezența virusurilor gripale, în se-
zonul menționat nu a fost detectat niciun caz.

Sezonul gripal 2021-2022 este totalmente di-
ferit de cel precedent atât la nivel de țară, cât 
și la nivel internațional: până în săptămâna a 
10-ea a anului curent au fost înregistrate 337 
de cazuri de gripă. Din numărul total de cazuri, 
44% au fost înregistrate la grupa de vârstă 5-14 
ani, 20% – la grupa de vârstă 30-64 de ani, 19% 
– la grupa de vârstă 0-4 ani, 12% – la grupa  de

SITUAȚIA EPIDEMIOLOGICĂ LA GRIPĂ 
ÎN PERIOADA PANDEMIEI COVID-19
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vârstă 15-29 de ani și 5% – la persoanele cu 
vârsta de peste 65 de ani.

În sezonul 2021-2022, primul caz de gripă 
a fost înregistrat în săptămâna 41/2021, cu 
o ulterioară creștere bruscă în săptămâna 
49/2021 – până la 21 de cazuri, cu atingerea 
apogeului în următoarea săptămână – 47 de 
cazuri de gripă (1,8 cazuri la 100 de mii de 
locuitori), însă fără a fi atins pragul epidemic 
de 5,72 cazuri la 100 de mii de locuitori. 

Și cazurile de infecții acute ale căilor 
respiratorii superioare au avut o evoluție 
diferită în aceste 2 sezoane. În săptămânile 
40/2020-10/2021 au fost înregistrate 99494 
de cazuri de IACRS față de 146845 de cazuri 
în săptămânile 40/2021-10/2022, ceea ce 
denotă că în sezonul 2020-2021 au fost 
înregistrate de 1,5 ori mai puține cazuri decât 
în sezonul actual.

Distribuția numărului de cazuri IACRS după 
vârstă arată că în sezonul 2021-2022 cele 
mai multe cazuri au fost înregistrate în grupa 
de vârstă 0-14 ani – 56%, urmată de grupele 
de vârstă 30-64 de ani – 23%, 15-29 de ani – 
14% și 65+ ani – 7%, comparativ cu sezonul 
2020-2021 care are aceeași consecutivitate 
a grupelor de vârstă, dar cu o pondere  
modificată, cu excepția grupei 65+ care a 
rămas la același nivel: grupa de vârstă 0-14 ani 
– 49%, 30-64 de ani – 28%, 15-29 de ani – 16%.

Pentru ambele sezoane a fost stabilit pragul 
epidemic al IACRS de 283,63 de cazuri la 100 de 
mii de locuitori, de intensitate medie – 399,20, 
de intensitate înaltă – 535,01 și de intensitate 
foarte înaltă – 608,93. În acest sezon, pragul 
epidemic a fost depășit în săptămâna 02/2022 
(285,16 cazuri la 100 de mii de locuitori), iar 
pragul de intensitate medie a fost depășit în 

săptămâna 03/2022 (443,96 de cazuri), acesta 
fiind și punctul de vârf al actualului sezon (11530 
de cazuri de IACRS).

În ce privește decesele prin gripă, în ambele se-
zoane nu a fost înregistrat niciun caz cu sfârșit letal.

Atât gripa, cât și COVID-19 rămân o amenința-
re de sănătate publică, chiar dacă măsurile an-
tiepidemice întreprinse pot asigura prevenirea 
răspândirii acestora. În contextul dat, vaccinarea 
este cheia spre stabilirea echilibrului în lume și 
revenirea la normal pentru ambele maladii.

Pentru evitarea îmbolnăvirilor și depistarea pre-
coce a cazurilor de gripă și COVID-19, ambele 
fiind infecții respiratorii, se recomandă să fie res-
pectate aceleași măsuri de profilaxie nespecifice: 
	Spălați-vă frecvent pe mâini cu apă și să-

pun. Dacă acestea nu sunt disponibile, uti-
lizați o soluție de mâini pe bază de alcool;

	Acoperiți nasul și gura cu un șervețel sau 
cu brațul atunci când tușiți sau strănutați; 

	Folosiți măștile de protecție;
	Nu atingeți ochii, nasul sau gura după con-

tactul cu diferite obiecte, mai ales în spa-
țiile publice sau în mijloacele de transport 
comun;

	Evitați spațiile închise și aglomerațiile;
	Păstrați distanța față de persoanele bolnave; 
	Adresați-vă la medic la apariția primelor 

simptome de boală compatibile cu gripa 
și/sau COVID-19;

	Asigurați locul de muncă cu șervețele, să-
pun, prosoape de hârtie, gel de mâini pe 
bază de alcool și șervețele de unică folosință;

	Alimentați-vă rațional și corect (fructe, le-
gume, proteine etc.); hidratați organismul 
printr-un consum suficient de lichide;

	Îmbrăcați-vă corespunzător sezonului, evi-
tați oboseala excesivă și stresul.
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RADIOPROTECȚIA 
ÎN CADRUL EXPUNERII MEDICALE LA RADIAȚII IONIZANTE

Expunerea medicală la radiaţii ionizante este 
expunerea provenită din surse artificiale care 
include iradierea persoanelor supuse exami-
nărilor de radiodiagnostic, procedurilor de 
radiologie intervențională și radioterapiei, 
medicinei nucleare sau de cercetare. Utiliza-
rea radiațiilor în medicină constituie cea mai 
importantă sursă artificială de expu-
nere la radiații a populației.

Radiațiile ionizante (razele X, gamma, 
electroni, neutroni, particule alfa și al-
tele) sunt utilizate în diverse domenii 
de activitate medicală, determinând 
expunerea medicală a pacienților și, în 
unele cazuri, a publicului. În țările cu 
infrastructură medicală, dintre toate 
sursele create de om expunerea me-
dicală constituie principala sursă de 
expunere a pacienților și a populației 
la radiațiile ionizante. 

Beneficiile utilizării medicale a radia-
țiilor ionizante sunt enorme și incon-

testabile. În același timp, odată cu extinderea 
utilizării lor au fost evidențiate unele riscuri 
potențiale pentru sănătatea pacienților, po-
pulației și a personalului medical expus pro-
fesional la ele. Ca urmare, a fost adoptată, 
inclusiv în Republica Moldova, o legislație 
detaliată de radioprotecție care are drept 
obiectiv principal utilizarea radiațiilor ioni-
zante cu maximum de eficiență (diagnostică, 
terapeutică) și cu minimum de risc și cost. În 
calitate de stat membru al Agenției Interna-
ționale pentru Energie Atomică (AIEA), Repu-
blica Moldova a revizuit și transpus legislația 
specifică pentru a o aduce în concordanță 
cu prevederile Directivelor UE în domeniul 
radioprotecției, precum și cu recomandările 
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AIEA. Ministerul Sănătății a considerat opor-
tună sensibilizarea comunității radiologice 
faţă de normativele elaborate în ultimii ani, 
având în vedere implicațiile juridice consecu-
tive (riscuri în caz de nerespectare a normelor; 
încadrarea personalului implicat în categorii 
de risc profesional și acordarea unor drepturi 
legale aferente). 

În lumina noilor reglementări normative, as-
pectele, conceptele, ideile și recomandările 
în domeniul radioprotecției cu referire la ra-
diologia de diagnostic, la cea intervențională 
în mod special, precum și radioterapiei, me-
dicinei nucleare trebuie să fie cunoscute și să 
devină indispensabile oricărui clinician radi-
olog, în special, medicilor radiologi, tehnici-
enilor radiologi activi în domeniul diagnos-
ticului/terapiei intervenționale sub control 
fluoroscopic. Într-un plan mai larg, aceste 
prevederi normative implică responsabiliza-
rea tuturor factorilor care participă la organi-
zarea, dotarea și acreditarea spațiilor, apara-
turii și personalului medical, precum și la res-
pectarea raportărilor periodice privind tipul 
dat de activitate medicală (radiodiagnostic, 
terapie intervențională, radioterapie, medici-
nă nucleară). Un aspect important îl constitu-
ie prevederile proiectelor cu condiții optime 
de radioprotecție pentru pacienți și perso-
nalul medical expus, care poate fi obținut la 
stadiile de amenajare, dotare și activitate în 
încăperile utilate cu instalații, aparate gene-
ratoare de radiaţii ionizante. Desfășurarea în 
siguranță a activităților radiologice medicale 
are scopul exclusiv de îndeplinire a condiții-
lor de radioprotecție a pacienților, de protec-
ție a personalului expus profesional, a popu-
laţiei, precum și a mediului și a proprietății, 
cu riscuri minime de securitate radiologică.

Principiile de bază ale protecției radiologice 
în cadrul expunerii medicale la radiații ioni-
zante includ: 
	Justificarea – desfășurarea unei activități 

care utilizează radiații ionizante este jus-
tificată dacă beneficiile ei pentru pacienți, 
personal și societate în general sunt mai 
mari decât efectele negative asupra sănă-
tății pe care le poate avea.

	Optimizarea – protecția radiologică a pa-
cienților, personalului și populației se op-
timizează în scopul de a păstra mărimea 
dozelor individuale, probabilitatea expu-
nerii și numărul persoanelor expuse la un 
nivel cât mai scăzut posibil, ținând seama 
de stadiul actual al cunoașterii tehnice și 
de factorii economici și sociali (principiul 
ALARA).

	Limitarea dozelor – suma dozelor la care 
este expusă o persoană nu depășește li-
mitele prevăzute pentru expunerea pro-
fesională sau publică. Limitele de doză nu 
se aplică în cazul expunerilor în scopuri 
medicale. 

Normele fundamentale de radioprotecție, 
cerințele și normele igienice (NFRP-2000) sta-
bilesc condițiile de autorizare a practicilor, 
justificarea, optimizarea și limitarea dozelor 
pentru toate practicile din domeniul radio-
logic, radioprotecția operațională a expușilor 
profesional, implementarea radioprotecției 
pacienților și a populaţiei în condiții normale.

Dintre cele trei principii de radioprotecție de 
bază, cel privind limitarea dozei nu se aplică 
în cazul expunerii medicale, fiind accentu-
at de aplicarea celorlalte două – justificarea 
și optimizarea explorărilor radiologice. Toa-
te expunerile medicale individuale trebuie 
să fie justificate în prealabil, ținând cont de 
obiectivele specifice ale expunerii și de carac-
teristicile persoanei implicate, și trebuie să ia 
în considerație posibilitatea existenței infor-
mațiilor cu privire la o investigație radiologi-
că anterioară. În scopul optimizării protecției 
pacientului, pentru întâia oară în normele de 
radioprotecție sunt prevăzute nivelurile de 
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referință în radiodiagnostic și în medicina nu-
cleară, precum și constrângerile de doză pen-
tru persoanele care, în cunoștință de cauză și 
voluntar, asigură sprijinul și confortul persoa-
nelor supuse diagnosticării sau tratamentului 
medical cărora le sunt interzise examinările 
fluoroscopice fără amplificator de imagine.

Nivelurile de referință sunt niște valori de 
doză măsurabile:

	doza absorbită la pielea pacientului, la 
poarta de intrare a fasciculului de radia-
ție X (de exemplu,10 mGy la o radiografie 
simplă de tract urinar);

	produsul doză x suprafață, doza medie 
– scanări multiple (de exemplu, 25 mGy 
pentru o tomografie computerizată de 
abdomen). 

Nivelurile de referință denotă o bună prac-
tică din punct de vedere al radioprotecției 
pacientului, fără să se constituie în criterii de 
performanță, iar aplicarea lor corectă poate 
conduce la reducerea expunerii medicale ex-
cesive și a efectelor biologice negative asupra 
pacientului. 

Pentru persoanele care, în cunoștință de ca-
uză și voluntar, asigură sprijinul și confortul 
pacienților supuși diagnosticării sau trata-
mentului medical, după caz, procedura de 
lucru recomandată va respecta următoarele 
prevederi:

•	 persoana nu trebuie să facă parte din per-
sonalul expus profesional la radiaţii;

•	 persoana trebuie să fie informată asupra 
riscurilor expunerii;

•	 persoana va fi selectată exceptând copiii, 
tinerii și femeile însărcinate;

•	 persoana va fi instruită despre ce are de 
făcut și care sunt pozițiile cu expunere mi-
nimă;

•	 persoana va fi protejată cu șorțuri de 
plumb și dotată cu un dozimetru indivi-
dual (dozimetru cu citire directă);

•	 doza primită se compară cu valoarea de 
constrângere de doză (5 mSv/procedură) 
înregistrată în fișa individuală de expune-
re medicală a pacientului. O atenție speci-
ală este acordată protecției fătului. În ca-
zul unei femei la vârsta de procreare, me-
dicul ordonator și practicianul vor stabili 
dacă aceasta este într-adevăr însărcinată 
și dacă eventualitatea unei sarcini nu poa-
te fi exclusă, depinzând de tipul expunerii 
medicale la radiaţii ionizante (în particu-
lar, dacă sunt implicate regiunile pelvia-
nă sau abdominală), vor acorda o atenție 
specială: justificării, în special în cazuri de 
urgență, când viaţă mamei este în peri-
col și acest lucru are prioritate, precum și 
optimizării medicale în celelalte situații, 
luând în considerare riscurile expunerii 
pentru făt. 

Fiecare instalație radiologică (aparat) care 
determină o expunere medicală trebuie pre-
văzută cu un sistem care să asigure evaluarea 
dozei primite de pacient (DAP-metru). Valoa-
rea se notează în Registrul instalației, se co-
munică obligatoriu pacientului în fișa dozei 
acestuia și se raportează în modul stabilit 
personalului responsabil de evidență și mo-
nitorizare. 
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Puteți adresa întrebări Serviciului 

de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice

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

Răspunsurile la întrebările D-voastră

vor fi publicate în numerele următoare ale revistei.

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

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

sau contactați-ne la tel.: 022574700 ori mobil: 067649712.

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



PREVENIREA AFECȚIUNILOR COLOANEI VERTEBRALE 

ȘI DURERILOR DE SPATE

IMPORTANȚA DIAGNOSTICULUI SANITARO-IGIENIC 

DE LABORATOR PENTRU SĂNĂTATEA PUBLICĂ

ASPECTELE IMUNIZĂRII POPULAȚIEI 

ÎN RAIONUL UNGHENI

VARICELA – O BOALĂ A COPIILOR

BENEFICIILE CONSILIERII PSIHOLOGICE ÎN PROCESUL 

DE RENUNȚARE LA FUMAT

Stimați colegi și prieteni,

Vă adresez sincere felicitări și urări de bine cu prilejul sărbătorii profesi-
onale – Ziua lucrătorului medical și a farmacistului, pe care o marcăm în 
fiecare an în a treia duminică a lunii iunie.

Această zi este un bun prilej de a exprima mulțumiri celor care, decenii la 
rând, au excelat prin perseverență și dăruire pe tărâmul sănătății publice. 
În plus, ea oferă oportunitatea de a evidenția rolul și importanța siste-
mului de sănătate publică, prioritar în protecția și fortificarea sănătății 
populației.

Puși în fața provocărilor și sarcinilor zilnice, acum, mai mult ca oricând, 
suntem profund recunoscători celor care au ales să transforme vocația în profesie și să se dedice 
unei meserii nobile cu responsabilitate și sacrificiu. 

Putem spune cu certitudine că Agenția Națională pentru Sănătate Publică este o instituție de 
frunte în sistemul sănătății publice. Fiecare dintre Dumneavoastră a adus un aport substanțial 
la ameliorarea sănătății populației prin implicarea activă în implementarea unui șir de măsuri de 
ordin profilactic, soluționarea operativă a urgențelor de sănătate publică, asigurarea unui control 
riguros al factorilor de risc, prevenirea și controlul bolilor transmisibile și netransmisibile. Acti-
vitatea Dumneavoastră deosebită pe parcursul anilor a contribuit la organizarea supravegherii 
sanitaro-epidemiologice, realizarea măsurilor antiepidemice, promovarea programelor naționale 
în domeniul profilaxiei și combaterii HIV/SIDA, hepatitelor virale și altor infecții.

În perioadele de criză și de pandemie am demonstrat cu toții, mai mult ca oricând, unitate și so-
lidaritate, având un scop comun – grija pentru sănătatea cetățenilor.

În numele colectivului Agenției Naționale pentru Sănătate Publică și al meu personal, exprim 
profundă recunoștință pentru devotamentul și profesionalismul de care dați dovadă în munca 
de zi cu zi, pentru angajamentul și spiritul de inițiativă pe care le demonstrați în situații de risc.

Îmi exprim respectul pentru fiecare dintre Dumneavoastră, pentru dăruirea de sine și contribuția 
remarcabilă a tuturor colaboratorilor care activează în sistemul de sănătate sau care au activat pe 
parcursul anilor la asigurarea sănătății cetățenilor și la promovarea adevăratelor valori ale unui 
stil de viață sănătos.

Astăzi, continuați să vă aflați la datorie cu aceeași responsabilitate, abnegație și pricepere, având 
ca obiectiv prosperarea sănătății populației.

Stimați colegi, vă felicit pe toți cu prilejul sărbătorii profesionale, apreciind aportul Dumneavoas-
tră la fortificarea sistemului de sănătate și aspirația către perfecțiune în munca pe care o realizați.

Vă doresc prosperitate și realizări remarcabile!  Rămâneți în continuare la fel de activi și solidari.
  

Cu deosebit respect,
Nicolae JELAMSCHI,

directorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică

Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei lucrătorului medical si a farmacistului

ÎMI EXPRIM RESPECTUL PENTRU FIECARE 
DINTRE DUMNEAVOASTRĂ



OPTAȚI  PENTRU ZONE DE ODIHNĂ 
NEPOLUATE 
 
ODIHNA DE VARĂ A COPIILOR  
ÎN SEZONUL ESTIVAL 2022 

PREVENIREA INTOXICĂRII CU SUBSTANȚE 
CHIMICE A COPIILOR ÎN VACANȚĂ 

EXCESUL DE NITRAȚI  – UN RISC PENTRU 
SĂNĂTATEA OMULUI 

CONSUMUL DE ALCOOL CA FACTOR DE 
RISC ÎN PRODUCEREA ACCIDENTELOR 
RUTIERE 

BENEFICIILE PRODUSELOR LACTATE  
ACIDE LICHIDE 

RISCURILE ANGAJAȚILOR DIN SISTEMUL 
INFORMAȚIONAL (IT) 

PERICOLUL HIDROCARBURILOR 
AROMATICE POLICICLICE PENTRU 
SĂNĂTATE 

SCOLIOZA LA COPII ȘI MĂSURILE  
DE PREVENIRE
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