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CE NECESITĂ  HEMODIALIZĂ 

ACTIVITĂȚILE SPORTIVE – 

FACTORI DE ÎNTREMARE A SĂNĂTĂȚII

CITATE. MOTTOURI. 

PROVERBE DESPRE SĂNĂTATE

Nimeni nu poate fi sănătos dacă nu are 
tot timpul acces la aer proaspăt, la stră-
lucirea soarelui și apă bună. 
                                                              Flying Hawk

Moderație. Mici întâmplări. Bucură-te 
câte puțin din toate. Acestea sunt secre-
tele fericirii și ale vieții sănătoase. 

Julia Child

Cred că cel mai frumos dar pe care poți 
să îl oferi familiei tale și lumii este să fii 
sănătos.
                                                         Joyce Meyer

Sănătatea ta depinde de tine. Tot ceea 
ce faci și gândești adaugă la vitalitatea, 
energia și spiritul tău sau extrage din ele 
valoare.

                                              Ann Wigmore

Ai nevoie de trei lucruri în viață – sănă-
tatea ta, un scop și oamenii pe care să-i 
iubești. Asta e tot. 

Naval Ravikant

Corpul este cea mai bună oglindă a su-
fletului. 

Tony Robbins

Omul are nevoie de provocări; sunt ne-
cesare pentru sănătate. 

 Carl Jung

Cea mai mare prostie este să îți sacrifici 
sănătatea pentru orice timp de fericire. 

Arthur Schopenhauer

Sănătatea este cel mai de preț dar, mulțu-
mirea cea mai mare bogăție și loialitatea 
cea mai bună relație.

 Buddha

Dacă ești într-o stare fizică bună nu în-
seamnă că ai atins doar una dintre bazele 
unui corp sănătos, ci ai pus și bazele unei 
activități intelectuale și creative. 

 John F. Kennedy

Exercițiul fizic susține spiritul și menține 
mintea vie. 

 Cicero

Cel care e sănătos are speranță, iar cel care 
are speranță are totul. 

 Proverb arab

Un râs bun și un somn lung sunt cele mai 
bune remedii din cartea doctorului. 

Proverb irlandez

Când inima este în largul ei, corpul este 
sănătos. 

Proverb chinezesc

Înainte să îi vindeci pe ceilalți, vindecă-te 
pe tine însuți. 

Proverb

Dacă cunoști arta respirației profunde 
atunci ai puterea, înțelepciunea și curajul 
a 10 tigri. 

Proverb chinezesc

Atunci când dieta e greșită, tratamentul 
nu are niciun efect. Atunci când dieta e 
corectă, nu ai nevoie de tratament… 

Proverb ayurvedic
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Informație de preț 
pe fiecare pagină a revistei

De fiecare dată când iau în mâini revista 
Cronica Sănătății Publice știu cu siguranță 
că voi primi o doză bună de informație de 
calitate. Este straniu, dar incontestabil: în 
secolul tehnologiilor moderne și al accesului 
liber la un număr imens de surse pentru 
documentare este dificil să găsești ceva cu 
adevărat valoros. Nu și în revista Cronica 
Sănătății Publice…

Pe lângă studiile în medicină, am și studii în 
jurnalism, de aceea cunosc nu din auzite, ci 

din proprie experiență ce reprezintă o sursă 
bună de informare – clară, concisă și exact la 
subiect. Aș vrea să felicit Colegiul de redacție 
pentru materialele publicate în fiecare număr. 
Sincer, sunt atât de captivante, încât le citesc 
dintr-o răsuflare. În același timp, ele reflectă 
cu precizie situația actuală din sănătatea pu-
blică pentru că sunt concepute de specialiști 
care muncesc zi de zi în domenii concrete de 
activitate.

Mă mândresc să îmi văd colegii pe paginile 
revistei – adevărați profesioniști care au ce 
spune și o fac foarte bine. Așadar, articol cu 
articol, sfat cu sfat, educăm cititorii noștri în 
de-ale sănătății publice și îi ajutăm să devină 
mai știutori, mai informați despre modalită-
țile de prevenire a bolilor transmisibile și ne-
transmisibile.

La mai mult și la mai mare, dragi colegi!
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Natalia ANTONIUC,
medic specialist 
în Secția Sănătatea  
mediului a ANSP

Apa potabilă de calitate este o condiție pre-
alabilă pentru o sănătate optimă. Conform 
datelor furnizate de Organizația Mondială a 
Sănătății, la nivel global, în urma intervenți-
ilor pozitive în procesul de aprovizionare cu 
apă și canalizare, anual, ar putea fi evitate 
peste 30 mil. de cazuri de boală cauzate de 
apă. Investițiile în asigurarea cu apă de cali-
tate și canalizare au adus beneficii mult mai 
mari decât banii investiți în tratamentul boli-
lor cauzate de apa necalitativă. 

Actualmente, peste 60% din populația Repu-
blicii Moldova se alimentează cu apă potabilă 
din surse subterane (fântâni de mină și sonde 
arteziene). Fântânile publice prezintă un risc 
major de contaminare din cauza manage-
mentului deficitar, cum ar fi eliminarea neco-
respunzătoare a apelor uzate, în special a ce-
lor din instalațiile industriale și de procesare 
chimică, a reziduurilor menajere și a deșeuri-

lor toxice rezultate din procesele industriale, 
chimice și biologice, amplasarea latrinelor, 
WC-urilor și gunoiștilor în imediata apropi-
ere a fântânilor, lipsa sistemelor centralizate 
de canalizare, insalubritatea localităților. Pre-
ponderent, populația rurală consumă apă 
care are niveluri crescute de contaminanți bi-
ologici, chimici și minerali. Studiile științifice 
demonstrează interrelațiile dintre contami-
nanții din apa potabilă și unele maladii ne-
transmisibile precum intoxicațiile cu nitrați, 
fluoroza dinților și oaselor, bolile digestive și 
cardiovasculare, caria dentară, dar și maladi-
ile infecțioase – dizenteria și bolile diareice 
acute sub formă de enterite și enterocolite, 
hepatita virală A, salmoneloza, holera, febra 

LOCALITĂȚI CU APĂ POTABILĂ NECALITATIVĂ 
ÎN FÂNTÂNILE PUBLICE
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tifoidă etc. Totodată, riscul pentru sănătate 
crește proporțional cu durata expunerii, con-
centrația substanțelor și/sau microorganis-
melor din apă, dar și cu starea organismului 
în momentul expunerii. 

În urma analizei informațiilor privitoare la 
calitatea apei potabile din fântânile publice, 
efectuată în baza datelor din Registrul elec-
tronic privind Evidența surselor de alimentare 
cu apă potabilă pentru perioada 2017-2021, 
s-a constatat că numărul total de fântâni pu-
blice raportate Agenției Naționale pentru Să-
nătate Publică de către autoritățile publice lo-
cale (APL) este de 33809. Circa 90% din ele nu 
corespund criteriilor de calitate, vorba fiind 
de nerespectarea indicatorilor microbiologici 
și chimici – parametri impuși de legislație. 

Totodată, în ultimii cinci ani au fost supuse 
investigațiilor de laborator la parametrii chi-
mici doar 2885 de fântâni publice (8,5%). De 
remarcat este faptul că ponderea probelor 
neconforme normelor sanitare reprezintă 
76,5% din numărul surselor investigate, fapt 
ce poate cauza un potențial pericol pentru 
starea de sănătate a populației. 

Poluarea fântânilor publice cu nitrați se ates-
tă în 74% din sursele investigate. În confor-
mitate cu legislația națională, valoarea con-
centrației maxime admisibile (CMA) pentru 
nitrați în apa potabilă este de 50 mg/l, cu 
toate acestea, în 4,4% din cazuri nivelul de 
nitrați depășește CMA de peste 10 ori. Valori 
între 100 și 500 mg/l se notifică în 48,5% din 
sursele investigate. Raioanele în care rezulta-
tele de laborator nu corespund normativelor 

în peste 90% din probe sunt Rezina, Rîșcani, 
Călărași, Comrat, Ceadîr-Lunga, Căușeni, Ște-
fan Vodă, Basarabeasca și Criuleni. În conse-
cință, în ultimii cinci ani au fost înregistrate 34 
de cazuri de intoxicații acute cu nitrați, dintre 
care 3 s-au soldat cu deces. Problema poluării 
intense a apei potabile din fântânile publice 
cu nitrați este extrem de alarmantă pentru să-
nătatea publică. 

Localitățile în care au fost înregistrate cele 
mai mari neconformități la nitrați se află în 
regiunea de sud, și anume în r-l Ceadîr-Lun-
ga (or. Ceadîr-Lunga – 2621 mg/l), r-l Comrat 
(s. Beșalma – 1387 mg/l și s. Congaz – 1200 
mg/l), r-l Taraclia (s. Tvardița – 1250 mg/l și s. Cai- 
raclia – 950 mg/l), r-l Vulcănești (or. Vulcănești 
– 1570 mg/l), r-l Anenii Noi (s. Cobusca Nouă 
– 1100 mg/l și s. Puhăceni – 1000 mg/l). 

Pentru a determina concentrația de fluor în 
apă au fost testate 7% din fântânile publice, 
dintre care 8,40% depășesc normativul stabi-
lit de legislație. Concentrațiile de fluor în apa 
potabilă de peste 1,5 mg/l provoacă manifes-
tări ale fluorozei endemice. Ponderea raioane-
lor care au înregistrat cele mai multe depășiri 
faţă de CMA pentru parametrul fluor din sur-
sele investigate sunt: Călărași – 42,86%, Ștefan 
Vodă – 33,33%, Bălți – 30,16%, Edineț – 25%, 
Glodeni – 21,72%. În același timp, o concen-
trație de peste 3,0 mg/l există în apa fântânilor 
din unele sate ale raionului Ungheni – Corno-
va (4,9 mg/l), Năpădeni (4,5 mg/l), Morenii Noi 
(3,4 mg/l), din raionul Glodeni – Camenca și 
Dușmani (3,2 mg/l), din raionul Călărași – No-
vaci și Seliștea Nouă (4 mg/l), din raionul Flo-
rești – Unchitești și Vărvăreuca (4,5 mg/l). 
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La consumul apei cu concentrații de fluor de 
peste 5 mg/l au loc schimbări în oase, fără ma-
nifestarea altor simptome obiective, fapt pen-
tru care maladia a fost numită osteoscleroză 
sau osteofluoroză asimptomatică. Cazuri de 
concentrații și mai sporite au fost înregistrate 
în satele Grăseni și Teșcureni din raionul Un-
gheni (11,5 și, respectiv, 10,0 mg/l), Cioc-Mai-
dan (5,3 mg/l) din UTA Găgăuzia, Hîjdieni din 
r-l Glodeni (5,25 mg/l). Și mai înalte concen-
trații de fluor în apă – peste 20 mg/l – au fost 
depistate în satele Negureni din r-l Telenești 
(47 mg/l), Micleușeni din r-l Strășeni (35,5 
mg/l) și în or. Durlești (30 mg/l).

Investigațiilor de laborator la parametrii mi-
crobiologici - Escherichia coli și enterococi – 
au fost supuse 2969 de surse. Concentrația 
maximă admisibilă a fost depășită în peste 
8,78% din ele.

Parametrul enterococi a fost analizat în 2660 
de puncte (7,8%), iar valori peste limită au 
fost atestate în 38,75% din sursele investiga-
te. Comparativ, pe raioane, cea mai mare frec-
vență a probelor peste concentrația admisă 
s-a înregistrat în r-le Rîșcani (100%), Cimișlia 
(96,87%), Comrat (93,3%) și Leova (66,66%).

Escherichia coli a fost testată în 2869 de surse 
(8,48%), valori peste limită fiind în 42,33% din 
fântâni. Comparativ, pe raioane, se remarcă 
următoarele aspecte: toate probele raportate 
din r-le Leova și Rîșcani au fost peste limita de 
referință. Cele mai mari frecvențe au fost înre-
gistrate în raioanele Cimișlia (99,4%), Comrat 
(82,2%) și Edineț (80,9%). Cel mai mare nivel 
de E. coli se înregistrează în s. Scoreni (2420 

ufc/100 ml) din raionul Strășeni, s. Beșalma 
(2319 ufc/100 ml) din raionul Comrat, s. Budăi 
(780 ufc/100 ml) din raionul Telenești și s. Hîr-
top (578 ufc/100 ml) din raionul Cimișlia.

Concentrațiile parametrilor monitorizați au 
înregistrat valori mari atât între raioane, cât 
și în cadrul aceluiași raion. Au fost întâlnite 
frecvente neconformități la parametrii chi-
mici și/sau microbiologici. 

Supravegherea surselor enumerate continuă, 
prin aceasta urmărindu-se protejarea sănătă-
ții populației și luarea măsurilor necesare în 
cazul identificării unor valori neconforme ale 
apei oferite pentru consumul populației. În 
acest context, recomandăm autorităților pu-
blice locale să aplice toate măsurile necesare 
pentru a asigura accesul populației la apă po-
tabilă de calitate, conformă microbiologic și 
chimic cerințelor legale.
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Fumatul reprezintă o problemă majoră în în-
treaga lume, fiind pentru sănătatea publică 
unul dintre factorii principali de risc, iar în-
cercarea de a-l întrerupe atunci când acesta 
devine o dependență este foarte dificilă și 
necesită suport.

La nivel mondial, există 1,3 miliarde de con-
sumatori de tutun. Cu siguranță, numărul lor 
ar fi și mai mare, dacă tutunul nu ar ucide ju-
mătate din ei – la fiecare patru secunde acesta 
ia o nouă viață. Conform Organizației Mondi-
ale a Sănătății, peste 8 milioane de oameni 
mor anual din cauza consumului de tutun și 
al produselor conexe care au un efect extrem 
de dăunător asupra sănătății și vieții omului. 
Tot anual, un milion de nefumători, inclusiv 
peste 650 de mii de copii și adolescenți, mor 
din cauza expunerii la fumul de tutun și la 
produsele conexe.

Și în Republica Moldova situația este nefavo-
rabilă. Se estimează că cca 5700 de persoane 

mor în fiecare an din cauza fumatului și a ex-
punerii la fumul de tutun (peste 15% din to-
talul de decese înregistrate). Mai mult de 60% 
din ele sunt de vârstă activă, mortalitatea în 
rândul bărbaților fiind de 2 ori mai mare decât  
în rândul femeilor.

Consumul îndelungat de tutun creează depen-
dență – o adicție cauzată de nicotină. Tutunul 
provoacă o dependență la fel de mare ca și co-
caina și de 6-8 ori mai mare chiar decât alcoo-
lul, circa 95% dintre fumători fiind dependenți. 

Odată cu nicotina fumătorii inhalează aproxi-
mativ 4000 de substanțe chimice, din care mai 
bine de 3000 sunt substanțe toxice pentru om. 
Mulți dintre acești compuși sunt agenți chi-
mici activi care provoacă modificări critice în 
organismul uman. Fumatul afectează aproape 
fiecare organ al corpului, conducând la instau-
rarea multor afecțiuni și boli. Cercetările științi-

BENEFICIILE CONSILIERII PSIHOLOGICE 
ÎN PROCESUL DE RENUNȚARE LA FUMAT
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fice au demonstrat că tutunul este unul dintre 
factorii principali de risc pentru sănătate și un 
agent cauzal a cel puţin șase maladii cronice 
devastatoare: cardiace, canceroase, cerebro-
vasculare, pulmonare distructive cronice, ate-
rosclerotice și diabet zaharat.

Nicotina inhalată ajunge în circulația arterială 
a sângelui din creier, prin plămâni, în șapte se-
cunde. În creier, nicotina stimulează elibera-
rea de neurotransmiţători precum dopamina 
și noradrenalina, fenomen perceput de către 
fumător ca o senzație de plăcere. Această sta-
re reprezintă, de fapt, înlăturarea simptome-
lor precoce de sevraj. Principala caracteristică 
a dependenței de nicotină este dorința de a 
resimți efectele ei farmacologice și de a evita 
posibilele fenomene de sevraj (disconfortul 
generat de absența nicotinei).

Principalele simptome de sevraj nicotinic 
sunt: nevoia acută/incontrolabilă de a fuma, 
iritabilitatea, stările de neliniște, furia, anxieta-
tea, oboseala, apetitul crescut, dificultățile de 
concentrare, depresia, durerile de cap, insom-
nia, amețeala.

Atenție! Un rol important în combaterea 
fumatului este atribuit asistenței de con-
siliere și tratament, acordate persoane-
lor dependente de tutun.

Consilierea antitabagică este o activitate efi-
cientă de combatere a fumatului prin care 
se urmărește identificarea de către fumători 
a gândurilor, emoțiilor și comportamentelor 
asociate consumului de tutun, conștientiza-
rea daunelor fumatului ca în cele din urmă ei 
să-și dorească o schimbare. Consilierea anti-
tabagică este indicată tuturor pacienților cu 
dependență nicotinică diagnosticată prin 

metode specifice de către medicul de familie 
și medicul narcolog.

Acest tip de consiliere are mai multe compo-
nente: evaluarea statutului de fumător, acor-
darea unui sfat minimal antifumat, realizarea 
unui interviu motivațional, explicarea benefi-
ciilor renunțării la fumat, tratamentul medica-
mentos, terapia cognitiv-comportamentală, 
metodele complementare (laserterapie, acu-
punctură, hipnoză, meditație etc.).

În Republica Moldova, consilierea și trata-
mentul pentru renunțare la fumat sunt oferi-
te în cadrul IMSP Dispensarul Republican de 
Narcologie, care de la 1 mai 2016 și-a activat 
și o Linie verde: 0 800 10001.

Toate persoanele care apelează la Linia verde 
primesc servicii de consiliere pentru renunța-
re la fumat, fiind motivate să ia măsuri com-
plexe pentru a scăpa de această patimă.

Cum îi putem ajuta pe fumătorii lipsiți de 
motivație să renunțe la fumat?
Motivația de a renunța la fumat este crucială 
în alegerea metodei terapeutice pentru trata-
mentul dependenței de tutun.

Metoda Strategia celor 5 R, aplicată frecvent 
datorită eficienței dovedite în procesul de re-
nunțare la fumat și de prevenire a reluării fu-
matului, are următoarele componente:

	Relevanță: persoana dependentă trebuie 
să răspundă la întrebarea: De ce este impor-
tantă renunțarea la fumat pentru dumnea-
voastră pe plan personal?

	Riscuri: identificarea potențialelor riscuri 
legate de sănătatea fumătorului respectiv 
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și clasificarea riscurilor imediate (ex.: agra-
vările bolilor respiratorii acute) și pe ter-
men lung (infertilitate, cancer etc.).

	Recompense: prezentarea beneficiilor per-
sonale ale renunțării la fumat.

	Obstacole: identificarea barierelor sau ob-
stacolelor care ar putea sta în calea succe-
sului unei tentative de renunțare la fumat.

	Repetiție: intervențiile în vederea renunțării 
la fumat ar trebui să fie făcute în mod repe-
tat, ori de câte ori se constată că pacientul 
nu este dispus/pregătit să se lase de fumat.

Sfaturi pentru renunțare la fumat:

	Fiți pregătit (identificați situațiile care vor fi di-
ficile și întocmiți un plan despre cum le veți face 
față, nu așteptați ca acestea să se producă);

	Aruncați trusa de fumător (bricheta, chibri-
turile, pachetul de țigări);

	Alimentați-vă sănătos și consumați sufici-
ente lichide;

	Înlocuiți obișnuințele vechi cu altele noi, 
motivaționale (exerciții fizice, plimbări în 
aer liber, învățați tehnici de relaxare);

	Evitați să intrați în contact cu fumătorii 
(sau situațiile în care ați fi tentat să fumați).

	Economisiți banii pe care obișnuiați să-i 
cheltuiți pe țigări (faceți-vă ca recompensă 
un cadou).

	Dacă nu puteți renunța de sine stătător la 
fumat, nu ezitați să cereți ajutorul medicu-
lui specialist;

	Apelați cu încredere la Linia verde: 
 0 800 10001. 

Rețineți! Există întotdeauna ceva mai în-
semnat decât fumatul. Important este să 
găsiți alternative sau strategii de renun-
țare care sa vă ducă până în punctul din-
colo de care să nu mai simțiți nevoia de a 
fuma.

Sunt bine cunoscute beneficiile consumului 
moderat de bere (despre unele din ele am 
relatat și în paginile revistei Cronica Sănătății 
Publice).

De curând, savanții nutriționiști ai universită-
ții din Berlin au ajuns la concluzia că berea, o 
băutură tradițională și foarte populară printre 
populația mai multor țări, are proprietatea de 
a diminua fragilitatea oaselor.

După cum relatează newsyou.info, proprietă-
țile benefice ale acestei băuturi se datorează 
materiei prime din care se produce – orzul. 
Specialiștii consideră că derivatele acestui 
produs pot evita dezvoltarea osteoporozei – 
una dintre cauzele fragilității țesutului osos, 

afectării aparatului locomotor și smalțului 
dentar.

Și mai mult… În componența orzului a fost 
detectat un conținut esențial de colagen, 
care ar putea contribui la refacerea porțiuni-
lor afectate ale oaselor și articulațiilor.

Vă amintim că în bere se conține o mare can-
titate de kaliu, care ajută la combaterea hi-
pertensiunii arteriale, și de substanțe extrac-
tive, care au proprietăți bactericide, calmante 
și somnifere.

Însă atenție! Specialiștii recomandă con-
sumul a nu mai mult de 650 ml pe zi.

SFATURI  SĂNĂTOASE

BEREA DIMINUEAZĂ FRAGILITATEA OASELOR
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IMPORTANȚA EXAMENELOR MEDICALE 
ALE ANGAJAȚILOR DIN INDUSTRIA CONFECȚIILOR

Industria ușoară este una dintre cele mai 
vechi ramuri din țară, la fel, una dintre cele 
mai dezvoltate și mai prospere ramuri ale 
economiei naționale. Ariile sale de activitate 
cuprind și fabricarea articolelor de îmbrăcă-
minte (industria confecțiilor).

Produsele industriei ușoare sunt utilizate 
în viața cotidiană a populației. În structura 
consumului, producția industriei ușoare se 
află pe locul doi după produsele alimenta-
re. Lider în industria ușoară este sectorul de 
confecții, a cărui pondere constituie circa 
46% din volumul total al producției fabrica-
te. Astfel, industria ușoară/confecțiilor are un 
rol semnificativ în securitatea economică și 
strategică a republicii, la fel, în crearea locuri-
lor de muncă ce influențează nivelul bunăs-
tării populației. În republică activează 462 de 
întreprinderi care fabrică articole de îmbră-
căminte, în cadrul lor activând aproximativ 
15900 de persoane. 

Angajații din industria confecțiilor se confrun-
tă, cel mai frecvent, cu următoarele probleme 
de sănătate, cauzate de activitatea profesi-
onală: afecțiuni musculo-scheletice, maladii 
respiratorii, ale pielii, diminuarea sau pierderea 
auzului și a văzului, boli cardiovasculare. 

Contrar opiniei generale că industria confec-
țiilor este o sferă de activitate relativ sigură 
pentru sănătatea muncitorilor, comparativ cu 
alte domenii industriale, acțiunea combinată 
sau îndelungată a factorilor de risc profesio-
nal, determinați ca fiind în limitele admisibile, 
pot duce la schimbări funcționale ale orga-
nismului și ale stării de sănătate a muncitori-
lor din acest domeniu. 

Riscuri profesionale în industria confecțiilor 
sunt factorii fizici (vibrația, zgomotul și mi-
croclimatul nefavorabil), biologici și chimici 
(alergeni), ergonomici (postură încordată și 
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mișcări stereotipice – repetitive), pericolul de 
accidentare (arsuri și răni prin înțepare etc.) și 
psihosociali (violența la locul de muncă, me-
diu de lucru deprimant). 

În contextul dat, devine imperativă suprave-
gherea stării de sănătate a angajaților în ra-
port cu ocupația prin efectuarea examenelor 
medicale profilactice (la angajare în muncă, 
la adaptare, periodice și la reluarea activității).

Examenele medicale se organizează și efec-
tuează în conformitate cu prevederile Hotă-
rârii Guvernului nr. 1025 din 07.09.2016 pentru 
aprobarea Regulamentului sanitar privind su-
pravegherea sănătății persoanelor expuse acți-
unii factorilor profesionali de risc și Ordinul MS 
nr. 1013 din 16.12.2016 Cu privire la punerea 
în aplicare a Hotărârii de Guvern nr. 1025 din 
07.09.2016 pentru aprobarea Regulamentului 
sanitar privind supravegherea sănătății per-
soanelor expuse acțiunii factorilor profesionali 
de risc. Periodicitatea, serviciile medicale clini-
ce și paraclinice incluse în cadrul examenelor 
medicale periodice sunt specificate în func-
ție de factorii de risc din mediul ocupațional 
enumerați în Anexa nr.1 a regulamentului. 

Angajatorul este responsabil de organizarea 
examenelor medicale și inițiază procedura 
prin completarea și înaintarea pachetului de 
documente necesar pentru examenul me-
dical la angajare în câmpul muncii (Fișa de 
solicitare a examenului medical și Fișa de iden-
tificare a factorilor profesionali de risc, în care 
sunt specificați toți factorii de risc de la locul 
de muncă) sau pentru examenul medical pe-
riodic (Fișa de solicitare a examenului medi-
cal, Lista nominală (în care sunt nominalizați 

muncitorii). Pentru acest tip de examen se 
utilizează Fișa de identificare a factorilor profe-
sionali de risc precedentă, dacă nu au avut loc 
schimbări). 

Specialiștii din cadrul Agenției Naționale 
pentru Sănătate Publică coordonează docu-
mentele și planifică împreună cu prestatorul 
de servicii medicale perioada în care va avea 
loc examenul medical. Ulterior, angajatorul 
trebuie să se asigure că muncitorii au fost su-
puși acestor examene și să îndeplinească re-
comandările Comisiei medicale.

Importanța examenelor medicale pentru 
persoanele antrenate în fabricarea articole-
lor de îmbrăcăminte este importantă pentru 
determinarea aptitudinii muncitorului de a 
îndeplini sarcinile funcției; supravegherea în 
dinamică a stării de sănătate a muncitorilor; 
identificarea cât mai precoce a persoanelor 
cu boli generale, precum și a maladiilor și 
intoxicațiilor profesionale; elaborarea reco-
mandărilor referitoare la îmbunătățirea con-
dițiilor de muncă sau minimalizarea acțiunii 
factorilor de risc profesional; elaborarea reco-
mandărilor curativ-profilactice individuale în 
scopul întremării sănătății și consolidării ca-
pacității de muncă a angajatului.

Supravegherea calitativă a sănătății persoa-
nelor expuse acțiunii factorilor profesionali 
de risc are drept scop diminuarea indicatori-
lor morbidității generale cauzate de mediul 
de muncă, morbidității cu incapacitate tem-
porară de muncă și profesionale și, în general, 
păstrarea și fortificarea sănătății angajaților și 
a persoanelor apte de muncă.

Muncitori sănătoși – o economie prosperă!
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CE SUNT PERTURBATORII ENDOCRINI ?

Sistemul endocrin este prioritar în interacțiu-
nea organismului cu mediul, asigurând creș-
terea, dezvoltarea, adaptarea și menținerea 
echilibrului biologic și celui fiziologic al orga-
nismului, determinând calitatea vieții umane 
și chiar supraviețuirea. Conform Organizației 
Mondiale a Sănătății (OMS), perturbatorul en-
docrin este o substanță sau un amestec exo-
gen care modifică una sau mai multe funcții 
ale sistemului endocrin și, în consecință, pro-
voacă efecte adverse asupra sănătății unui 
organism intact, descendenței acestuia sau a 
unor (sub)populații. 

Substanțele chimice care perturbă activita-
tea sistemului endocrin reprezintă o proble-
mă globală pentru sănătatea publică, deoa-
rece omul poate fi expus impactului acestor 
substanțe prin multe produse utilizate zi de 
zi (de ex., unele sticle și recipiente de plastic, 
căptușeala cutiilor metalice pentru alimente, 
detergenți, retardanți de flacără, alimente, ju-
cării, produse cosmetice și pesticide).
 

Expunerea omului la perturbatorii endocrini 
are loc prin ingestia de alimente și apă, inhala-
rea gazelor și particulelor din aer și prin piele. 
Aceste substanțe pot fi transferate prin pla-
centă de la o femeie însărcinată la fătul în curs 
de dezvoltare sau prin laptele matern la copil.

Perturbatorii endocrini interferează cu echi-
librul hormonal, ceea ce duce la efecte ne-
gative asupra sănătății și dezvoltării umane, 
totodată, pot perturba sinteza, acțiunea și 
metabolismul hormonilor sexuali care, la rân-
dul lor, cauzează probleme de dezvoltare și 
fertilitate, cancere hormono-dependente la 
femei și bărbați. Unii perturbatori endocrini 
duc la obezitate și la dereglarea homeostaziei 
energetice. Un număr tot mai mare de studii 
in vitro, in vivo și epidemiologice documentea-
ză legătura dintre expunerea la perturbatorii 
endocrini și obezitatea, diabet și sindromul 
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metabolic care sunt factori de bază în dezvol-
tarea bolilor netransmisibile (BNT). 

De remarcat este faptul că perturbatorii en-
docrini prezintă aceleași caracteristici ca și 
hormonii naturali și adeseori pot interfera cu 
toate procesele controlate de hormoni. Atunci 
când este absorbit în organism, un perturba-
tor endocrin poate scădea sau crește nivelurile 
normale de hormoni, poate imita hormonii na-
turali ai corpului sau poate modifica producția 
naturală de hormoni (figura de mai jos). 

Adițional, un risc major pentru sănătatea 
publică îl reprezintă expunerea simultană la 
diferite substanțe chimice cu efect asupra sis-
temului endocrin. O astfel de expunere poa-
te provoca efecte combinate, cunoscute sub 
denumirea de efecte de cocktail. 

Mecanismele prin care hormonii și perturba-
torii endocrini declanșează acțiuni specifice 
depind de stadiul vieții unei persoane, de 
riscul efectelor adverse asupra sănătății de-a 
lungul vieții și se amplifică atunci când peri-
oadele de expunere la perturbatori endocrini 
coincid cu formarea și diferențierea sisteme-
lor de organe în dezvoltarea timpurie. Comu-
nitatea științifică acordă o atenție din ce în ce 
mai mare expunerii mamei și copilului la per-
turbatorii endocrini.

Actualmente, în Republica Moldova grupul 
dat de substanțe este puțin studiat și în frec-
vente cazuri subestimat, fapt ce a condiționat 
o creștere majoră a morbidității prin boli en-
docrine. Prevalența cazurilor de boli endocri-
ne, de nutriție și metabolism este în crește-
re constantă, iar din anul 2014 până în anul 
2021 indicatorul de prevalență a crescut de la 
200,8 mii de cazuri la 283,6 mii. Acest grup de 
maladii are un impact socio-economic major, 
condiționat de cheltuieli exorbitante pentru 
întreținerea și tratarea bolnavilor.

Reieșind din cele expuse, este vital să rămâ-
nem vigilenți și să consolidăm eforturile pen-
tru diminuarea riscului cauzat de perturbato-
rii endocrini asupra populației prin elabora-
rea strategiei naționale privind perturbatorii 
endocrini, bazate pe cele mai bune practici 
internaționale care va îngloba 4 obiective 
fundamentale:
1.	 Cercetarea, dezvoltarea și monitorizarea;
2.	 Expertiza substanțelor;
3.	 Reglarea și înlocuirea perturbatorilor en-

docrini;
4.	 Instruirea specialiștilor și informarea po-

pulației.
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Lista grupelor de perturbatori endocrini co-
muni:

1.	 Bisfenol A – utilizat pentru fabricarea ma-
terialelor plastice din policarbonat și rășini 
epoxidice care se găsesc în multe produse 
din plastic, inclusiv în recipientele de de-
pozitare a alimentelor;

2.	Dioxine – produs secundar în producția de 
erbicide și înălbirea hârtiei, acestea sunt, 
de asemenea, eliberate în mediu în timpul 
arderii deșeurilor și incendiilor de vegeta-
ție;

3.	 Perclorat – un produs secundar al industri-
ilor aerospațiale, armelor și farmaceutice 
găsit în apa potabilă și artificii;

4.	 Substanțe perfluoroalchilice și polifluoroal-
chilice – utilizate pe scară largă în aplicații 
industriale, cum ar fi spumele de stingere 
a incendiilor și acoperirile antiaderente 
pentru tavă, hârtie și textile;

5.	 Ftalați – folosiți pentru sporirea flexibilită-
ții plasticului, se găsesc și în unele amba-
laje alimentare, produse cosmetice, jucării 
pentru copii și dispozitive medicale;

6.	 Fitoestrogeni – substanțe care se găsesc 
în mod natural în plante și au proprietăți 
asemănătoare hormonilor, cum ar fi ge-
nisteina și daidzeina (acestea se găsesc 
în produsele din soia (tofu sau laptele de 
soia));

7.	 Eteri difenilici polibromurați – utilizați pen-
tru producerea materialelor de uz casnic 
neinflamabile;

8.	 Bifenili policlorurați – utilizați pentru fa-
bricarea echipamentelor electrice, cum ar 
fi transformatoarele și fluidele hidraulice, 
fluidele de transfer termic, lubrifianții și 
plastifianții;

9.	 Triclosan – poate fi găsit în unele produse 
antimicrobiene și de îngrijire personală, 
cum ar fi gelul de duș. 

În urma unor studii efectuate de 
specialiști endocrinologi s-a ajuns 
la concluzia că unele alimente, fiind 
consumate frecvent și în cantități 
excesive, provoacă daune serioase 
pancreasului. Specialiștii recomandă 
oamenilor să evite consumul în can-
tități mari al alimentelor dulci și celor 
hipercalorice. Medicul endocrinolog 
rus Zuhra Pavlova scrie în Rossiiskaia gazeta 
că produsele dulci și hipercalorice, nimerind 
în organism, generează acumularea țesutului 
adipos, în plus, distrug celulele pancreasului.

Fenomenul dat se explică prin faptul că în 
țesutul adipos, care se formează inevitabil în 
această situație, apare o inflamație sistemică, 
însoțită de stresul oxidativ, pe fundalul căru-
ia se dezvoltă rezistența la insulină și distru-
gerea celulelor pancreasului, responsabile 

de generarea (producerea, sin-
tetizarea) insulinei. Și nu doar a 
acesteia.

Pentru a evita riscurile mențio-
nate, medicul specialist vine cu 
următoarele recomandări: 

	respectați întreruperile dintre 
mese de minimum 3 ore. Orice persoană 
trebuie să mănânce nu mai devreme de-
cât după 3 ore și nu mai târziu decât după 
5 ore de la masa precedentă; 

	nu admiteți flămânzirea pe o perioadă 
mai mare de 5 ore. În caz contrar, fermen-
tul care controlează nivelul substanțelor 
nutritive din organism (lipoproteinlipaza 
sau lipaza lipoproteică) se reactivează în 
țesut adipos și duce la acumularea resur-
selor de grăsime. 

SFATURI  SĂNĂTOASE

EVITAȚI PRODUSELE CARE DĂUNEAZĂ PANCREASULUI
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PREVENIREA INFECȚIEI HIV 
ÎN RÂNDUL LUCRĂTORILOR SEXUALI (LS)

Infecția HIV prezintă o problemă prioritară 
de sănătate publică la nivel global, regional 
și național. Conform datelor UNAIDS, la finele 
anului 2021 în lume trăiau cu HIV cca 38,4 mil. 
de persoane, în anul 2021 fiind înregistrate 
1,5 mil. de cazuri noi. Dintre acestea 10% au 
fost depistate la persoanele consumatoare 
de droguri injectabile (CDI), 12% – la lucrăto-
rii sexuali (LS), 25% – la bărbații care fac sex 
cu bărbați (BSB), 2% – la femei transgender 
(TG), 25% – la clienții lucrătorilor sexuali și la 
partenerii sexuali ai altor populații-cheie. 

În Republica Moldova, la finele anului 2021, 
cumulativ, au fost înregistrate 15.128 de ca-
zuri de infecție cu HIV, predominantă fiind 
transmiterea infecției pe cale sexuală. Printre 
cazurile de infecție cu HIV înregistrate în anul 
2021, calea de transmitere heterosexuală a 
fost determinată în 491 (88,15%) de cazuri, 
consumul de droguri în 21 (3,77%) de cazuri, 
transmiterea homosexuală în 18 (3,23%) și de 
la mamă la copil în 15 (2,69%) cazuri. 

Actualmente, Republica Moldova este carac-
terizată printr-o epidemie concentrată a in-
fecției HIV în grupurile cu risc sporit de infec-
tare – 27.500 de persoane CDI, 15.800 – LS și 
14.600 – BSB.

Supravegherea epidemiologică de genera-
ția a II-a în rândul populației cu risc sporit de 
infectare (2020) a constatat o prevalență a 
infecției HIV printre persoanele CDI (8,1% în 
Chișinău și 14,9% în Bălți), LS (2,1% în Chiși-
nău și 4,4% în Bălți) și BSB (11,6% în Chișinău 
și 8,4% în Bălți). 
 
În scopul prevenirii transmiterii infecției cu 
HIV, în republică se desfășoară activități în 
rândul populațiilor-cheie, care geografic aco-
peră tot teritoriul țării. Grație resurselor con-
siderabile oferite de Fondul global de luptă 
împotriva SIDA, tuberculozei și malariei, în anul 
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2021 au beneficiat de servicii de prevenire 
HIV 30.102 persoane din grupurile cu risc spo-
rit de infecție, inclusiv persoane CDI – 17.484, 
LS – 7.960 și BSB – 4.658.

Caracteristici și riscuri comportamentale 
ale LS. Lucrătorii sexuali includ adulți de sex 
feminin, masculin, transsexuali şi tineri (vârsta 
de 18 ani şi peste) care primesc bani sau bu-
nuri în schimbul serviciilor sexuale (în mod 
regulat sau ocazional) și obligator în mod 
consensual.

Atât în epidemiile HIV concentrate, cât și în 
cele generalizate, prevalența infecției HIV 
este considerabil mai înaltă în mediul LS 
decât al populației generale, fiind deter-
minată de tipul de activitate, condițiile de 
muncă precare, barierele/provocările cu care 
se confruntă aceste persoane în negocierea 
utilizării prezervativului cu clienții și accesul 
inegal la serviciile de sănătate necesare. Vio-
lența, consumul de alcool și droguri sporesc 
vulnerabilitatea și riscul infectării cu HIV în 
rândul LS. Din cauza marginalizării sociale și 
a incriminării sexului comercial, mediului și 
contextului în care trăiesc și prestează servi-
cii, LS au un control redus asu-
pra factorilor de risc. Ca urmare 
a schimbului de parteneri, LS 
sunt frecvent expuși infecției 
HIV și celor cu transmitere se-
xuală (ITS), care pot fi transmi-
se ulterior clienților. Aceștia, la 
rândul lor, diseminează infecții-
le altor parteneri sexuali.

Practica demonstrează că o 
mare parte din LS își injec-
tează droguri, rareori folosesc 

prezervativele, se află în situații ilegale și 
nu au asigurări medicale. Circumstanțele 
respective determină accesul redus al aces-
tora la serviciile de prevenire, diagnostic și 
tratament pentru HIV, ITS, hepatite virale, tu-
berculoză etc.

Intervențiile de prevenire HIV în rândul LS 
au ca scop primordial prevenirea transmiteri 
HIV și ITS, iar serviciile de prevenire trebuie să 
stabilească următoarele obiective principale:

•	 Sporirea utilizării prezervativului de către 
LS în relațiile sexuale cu clienții și partene-
rii;

•	 Schimbul comportamentului pe unul mai 
puțin riscant;

•	 Sporirea adresabilității către servicii de di-
agnostic și tratament HIV și ITS; 

•	 Sporirea angajamentului comunității LS în 
implementarea intervențiilor de preveni-
re;
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•	 Creșterea accesului la ser-
vicii de testare, îngrijire, su-
port și tratament.

Intervențiile de prevenire a in-
fecției cu HIV, precum și servi-
ciile de tratament, îngrijire și 
suport pentru LS, includ urmă-
toarele activități: informarea şi 
instruirea LS, clienților acestora 
și a altor persoane implicate în 
prestarea serviciilor sexuale re-
feritor la prevenirea HIV și ITS; 
asigurarea accesului la echipa-
mente de protecție, inclusiv pre-
zervative masculine și feminine 
de înaltă calitate, lubrifianți, 
contraceptive și alte materia-
le pentru menținerea sănătății, cum ar fi ali-
mentele, produsele sanitare etc.; accesul la 
consiliere şi testare HIV și menținerea cone-
xiunii cu serviciile care prestează tratamen-
tul antiretroviral, asistență socială și îngrijire 
pentru LS cu HIV; screeningul pentru ITS şi boli 
ale sistemului de reproducere: sifilis, gono-
ree, chlamydia, trichomonas, Papiloma virus 
uman și cancerul de col uterin pentru femei 
și bărbați transgender; accesul la asistență 
medicală de calitate, screening şi tratament al 
tuberculozei, servicii pentru sănătatea sexuală 
și reproductivă și de prevenire a transmiterii 
HIV de la mamă la copil, testare, tratament la 
hepatitele virale B și C, vaccinare împotriva 
hepatitei virale B; accesul la programele de re-
ducere a riscurilor asociate consumului de alco-
ol şi droguri, inclusiv programe de schimb de 
seringi și tratament de substituție cu opioide.

Locuri de prestare a serviciilor 
de prevenire HIV pentru LS 

Serviciile de prevenire HIV pentru LS sunt 
prestate atât în locuri fixe, cât și în teren.

Punctele staționare de consultanță și schimb 
de seringi (PCSS) reprezintă locuri fixe pen-
tru distribuirea de ace și seringi sterile, 
prezervative și lubrifianți, materiale infor-
maționale, consiliere și testare la HIV cu 
teste rapide. PCSS prestează servicii zilnic, 
în intervalul de timp comod beneficiarilor, 
prin intermediul lucrătorilor sociali și me-
dicali, psihologilor, educatorilor de la egal 
la egal, voluntarilor etc. Locația PCSS este 
accesibilă și comodă. 

Serviciile în teren se bazează pe contactul 
direct al lucrătorului social cu persoana ce 
prezintă risc sporit de infectare în comuni-
tatea în care ea trăiește și/sau își desfășoa-
ră activitatea (în stradă, locuri frecventate, 
localuri în care își întâlnesc clienții sau par-
tenerii etc.).
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PREVENIREA ÎMBĂTRÂNIRII PRECOCE. 
METODE DE MENȚINERE A SĂNĂTĂȚII

Cum oprim îmbătrânirea? 
Când ar trebui să începem să ne gândim la 
asta? Imediat și indiferent de vârstă! 

Desigur că îmbătrânirea nu poate fi stopată, dar 
am putea încetini totuși acest proces. Secretul 
de a rămâne tineri, viguroși și frumoși se află în 
interiorul genomului nostru. Oamenii de știin-
ță au descoperit într-un studiu efectuat pe co-
bai gene care reglează apoptoza – sinuciderea 
celulară. Ca urmare, au reușit să prelungească 
viața cobailor cu mai mult de 30%. 

Cercetările efectuate în sfera celulelor tumo-
rale demonstrează că acestea, de fapt, devin 
imortale, opunându-se procesului de îmbătrâ-
nire probabil datorită faptului că produc con-
tinuu telomerază – o enzimă care previne ero-
ziunea capetelor cromozomilor și permite di-
viziunea celulară continuă. Prin experimentele 
cu telomeraza, efectuate la Universitatea din 
Texas (SUA)) sub egida savantului I. W. Shaz, s-a 
reușit încetinirea procesului de îmbătrânire.

Corpul uman este programat să trăiască apro-
ximativ 180 de ani. Dacă omul nu ajunge la 
vârsta respectivă cauzele ar putea fi diverse, 
și anume: alimentația incorectă; stilul şi mediul 
de viață inadecvate care duc inevitabil la ac-
celerarea îmbătrânirii. Aceasta înseamnă că 
îmbătrânirea prematură este influenţată de 
factorul genetic doar în 30% din cazuri. Deci, 
fiecare din noi este cauza propriei îmbătrâniri 
cu până la 70%.

Un grup de cercetători din Spania au inven-
tat un test care ar fi capabil să afle cât vom 
trăi. Acest lucru se face printr-o simplă anali-
ză de sânge ce determină lungimea telome-
rilor – porțiunile de ADN de la capetele cro-
mozomilor care îl protejează de diverse da-
une. Telomerii, în cazul dat, nu sunt altceva 
decât indicatori de viteză a îmbătrânirii – cu 
cât aceștia vor fi mai lungi, cu atât vom trăi 
mai mult.
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Un asemenea test ar putea servi pentru fie-
care dintre noi drept stimul pentru alegerea 
unui stil de viață cât mai sănătos.

Ce trebuie să întreprindem pentru a înce-
tini îmbătrânirea?
	Efectuarea examenelor medicale profilac-

tice recomandate de medicul de familie, 
bazate pe studiul patologiilor familiale.

	Alimentarea sănătoasă și echilibrată, evi-
tând fluctuațiile glicemice și excesul de 
sodiu. În anumite cazuri, este preferabil să 
fim monitorizați de către un nutriționist 
sau dietetician.

	Menținerea formei fizice, efectuând cât 
mai multă mișcare zilnică.                   

	Somn suficient și liniștit. Cine doarme pu-
ţin și rău, va îmbătrâni mai rapid.

	Evitarea fumatului, alcoolului și a drogurilor.
	Evitarea expunerii excesive directe la raze-

le solare. Soarele este unul dintre principa-
lii responsabili de îmbătrânirea cutanată.

	Stimularea creierului. Trebuie să alimentăm 
nu doar corpul, ci și mintea cu noi cunoștințe, 
poezie, filozofie, iubire, călătorii. Un element 
fundamental este să nu încetăm niciodată să 
iubim, să visăm, să experimentăm.

	Hidratarea suficientă. La Universitatea 
Loma Linda din SUA, un studiu a demon-
strat că persoanele care consumau câte 
doi litri de apă zilnic au redus riscul de a 
face infarct miocardic cu 54%, comparativ 
cu cei care se limitau la consumarea a doar 
jumătate de litru pe zi.

	Controlul și gestionarea stresului. Redu-
când stresul, îmbunătățim concentrația și 
stimulăm motivația pozitivă, astfel prelun-
gind viața.

	Autoîngrijirea. Este foarte important să 
avem grijă de propriul aspect fizic (piele, 
dinți, păr), mai ales din punct de vedere al 
sănătății mintale.

	Evitarea expunerii la sursele de radiație 
(Wi-Fi, TV, PC, tablete electronice, telefoa-
ne mobile, radio etc.)

	Practicarea sexului. Se poate spune fără 
dubii că sexul este activitatea fizică cea 
mai plăcută și relaxantă pentru întregul 
organism, în special pentru creier – atât 
pentru bărbați, cât și pentru femei. Un 
studiu al Universității din Coventry (UK) a 
demonstrat că persoanele care își mențin 
activitatea sexuală nu suferă de depresie, 
au o memorie mai bună și o viaţă mai să-
nătoasă.

	Aflarea cât mai mult timp la aer liber, prefe-
rabil departe de centrele urbane. De fapt, 
cel mai bine e să locuiți la ţară.

	Să nu pierdem stima de sine. Încrederea în 
sine înmulțește șansele spre succes.

	Să nu uităm să fim copii. Doar copilul pri-
vește lumea cu libertate absolută și fără 
prejudecăți.

Unii oameni, indiferent cât de mult îmbătrânesc, nu-și pierd niciodată frumusețea, ci doar 
și-o schimbă de pe fețe în inimile lor (Martin Buxbaum)



20    

COMUNICAREA RISCULUI – 
UNICUL MOD DE REDUCERE A BOLILOR PROVOCATE DE RADON

Radonul (222Rn) este un gaz radioactiv omni-
prezent, incolor, inodor și poate fi depistat în 
sol, roci, apele subterane etc. Expunerea la ra-
don pe termen lung crește dramatic șansele 
de cancer bronhopulmonar la fumători și este, 
totodată, principala cauză a aceleiași maladii 
la nefumători. Studiile epidemiologice au fur-
nizat dovezi convingătoare ale asocierii din-
tre expunerea la radon în interiorul edificiilor 
și dezvoltarea cancerului bronhopulmonar, 
chiar la un nivel relativ mic al radonului.

Multe țări ale lumii dezvoltă și implementea-
ză programe naționale de control și reducere 
a riscului expunerii la radon, desfășoară acti-
vități de informare și conștientizare a popula-
ției cu privire la problema dată. Percepția ris-
cului provoacă îngrijorare și determină oame-
nii să ia decizii pro-active pentru diminuarea 
lui, deoarece este mai ușor pentru autoritățile 
din sănătatea publică să încurajeze testarea și 
remedierea atunci când deținătorii de terenuri 

și edificii intuiesc că persoanele care le popu-
lează sunt supuse unui risc sporit de expunere 
(contaminare).

În acest scop, conform cerințelor generale ale 
Agenției Internaționale de Energie Atomică 
(AIEA) și recomandărilor Directivei Uniunii 
Europene EURATOM 2013/59, pe baza expe-
rienței internaționale, Agenția Națională pen-
tru Sănătate Publică (ANSP) a elaborat îndru-
mările metodico-practice pentru persoanele 
antrenate în activitatea de informare despre 
riscul expunerii la radonul rezidențial. 

Aceste recomandări sunt prezentate sub for-
ma unui ghid care conține aspecte metodice 
și practice privind activitățile de comunicare 
a riscului expunerii populației la radon. A fost 
propusă o structură-cadru a campaniei de co-
municare, bazată pe abordarea de schimbări 
sociale și comportamentale și pe latura par-
ticipativă a tuturor părților implicate. Princi-
palele obiective ale comunicării privind riscul 
de expunere la radon sunt creșterea conști-
entizării părților interesate, încurajarea testă-
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rii radonului și luării măsurilor de remediere 
la domiciliu, stimularea sprijinului pentru fac-
torii de decizie.

Două chestionare publice naționale (anii 
2019-2021) privind riscul expunerii la radon, 
bazate pe metodologia Proiectului European 
Radon Prevention And Remediation (RADPAR) 
și ghidurile AIEA, au demonstrat că populația 
cunoaște foarte puțin despre esența proble-
mei și au evidențiat două deficiențe princi-
pale: cunoașterea slabă a consecințelor expu-
nerii la radon din partea populației și lipsa de 
conștientizare, de percepere a riscului de con-
taminare din partea profesioniștilor din diver-
se domenii. Există două direcții în care se cer 
concentrarea eforturilor și dezvoltarea meca-
nismelor adecvate. Pentru grupurile-țintă din 
mediul publicului larg comunicarea riscurilor 
de expunere la radon ar trebui să aibă un 
mesaj scurt (concis), dar atractiv, în timp ce 
pentru grupurile-țintă profesionale este ne-
voie de informații mai concrete și tehnice. 
Publicul larg include, pe lângă anumite grupe 
de vârstă, și grupuri de persoane care nu au 
legătură directă cu asigurarea securității sănă-
tății în activitățile lor cotidiene.

Grupul-țintă din mediul publicului larg inclu-
de:
•	 populația generală cu subgrupuri-țintă de 

tineri, părinți, fumători și proprietari de 
case;

•	 instituții de educație și învățământ cu sub-
grupuri de toate nivelurile de învățământ – 
de la grădinițe până la universități;

•	 organizații neguvernamentale.

Grupul-țintă de profesioniști include:
•	 profesioniști din economia națională (con-

structori, producători, personal de remedi-
ere);

•	 factori de decizie (politicieni, autorități ale 
administrației publice locale și centrale, en-
tități financiare etc.);

•	 surse de încredere (medici, farmaciști, pro-
fesori de discipline legate de riscul radonu-
lui, mass-media).

Astfel, ierarhizarea grupurilor-țintă pentru co-
municarea riscului expunerii la radon prezin-
tă un suport informativ eficient pentru speci-
aliști în activitatea de prevenire a poverii bo-
lilor generate de acest gaz radioactiv. Pentru 
fiecare grup-țintă, atât la nivel național, cât și 
local, a fost dezvoltată o structură de comu-
nicare a riscului de radon care include sursa 
de informații, mesajul pentru grupul-țintă și 
canalele de difuzare a acestuia. 

Informațiile pentru grupurile-țintă includ 
mesajul principal – despre pericolele rado-
nului pentru sănătate și cele complementa-
re – despre aspectele specifice acestui grup. 
Informarea directă a acestor grupuri-țintă ar 
putea reduce riscul de cancer bronhopulmo-
nar asociat cu expunerea la radonul reziden-
țial prin tehnici de remediere a problemei, 
prin aplicarea la construcția noilor locuințe a 
tehnologiilor eficiente de prevenire a afecțiu-
nilor provocate de radon. În plus, s-ar produce 
o informare indirectă a persoanelor ale căror 
acțiuni – fie prin luarea de decizii, fie prin evi-
dențierea problemei radonului – ar contribui 
la creșterea gradului de conștientizare a popu-
lației și, prin urmare, la prevenirea și reducerea 
riscului de expunere la radon în comunități.

Asociația Internațională de Protecție Radiolo-
gică (IRPA), în ghidul său pentru dezvoltarea 
comunicării riscurilor la radon, oferă câteva 
recomandări pentru persoanele și organiza-
țiile implicate:
•	 Mesajul legat de radon este scurt, solicită 

acțiune – este pro-activ, clar, personalizat 
și se adresează direct părților interesate 
(de ex.: Testați, reparați și protejați-vă fa-
milia). Structurați mesajul în trei propoziții 
scurte.
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•	 Alegeți cuvintele cu mare atenție. Evitați 
expresiile gen Risc de moarte.

•	 Puteți elimina radonul din locuință prin 
mijloace tehnice. Acest lucru poate fi rela-
tiv ieftin și ușor de realizat. Casele noi, în 
special în zonele cu radon, ar tre-
bui construite cu aplicarea măsuri-
lor și mijloacelor tehnice de reme-
diere – este deosebit de eficient 
din punct de vedere al costurilor.

•	 Creați linkuri încrucișate de pagini 
web și rețele sociale naționale și 
locale cu informații privind con-
trolul radonului.

•	 Utilizați documente de informare deja 
dezvoltate, cum ar fi broșurile, afișele, pli-
antele etc.

•	 Raportați despre activitățile de preveni-
re și atenuare a riscului legat de radon în 
mod regulat și transparent.

Campania națională de comunicare a riscului 
expunerii la radon necesită contribuția mai 
multor actori din republică, instituirea unei 
structuri organizaționale clare și a compo-
nentelor sale necesare nu doar pentru a mo-
nitoriza nivelurile de radon în scopul facilitării 
prevenirii și atenuării acțiunii lui nefaste, dar 
și pentru a oferi servicii de informare despre 
riscul de contaminare cu radon către popula-
ție și alte părți interesate.

Activitățile de comunicare a riscului de expu-
nere la radon au început de la crearea unui 
logo asociat controlului radonului în locuințe 
și a paginii web bazate pe platforma web a 
ANSP, care conține diverse informații despre 

radon, pericolele pentru sănătate, modali-
tățile de măsurare a concentrației de radon, 
rezultatele științifice obținute, link-uri utile la 
acest subiect etc. – https://ansp.md/control_
radon/.

Un instrument suplimentar de conștientiza-
re a riscului expunerii la radon pentru sănă-
tate este crearea unei pagini pe rețelele de 
socializare (de ex., pe Facebook a fost creată 
o pagină specială dedicată informării publi-
cului despre radon și pericolul lui pentru să-
nătate – https://www.facebook.com/profile.
php?id=100082203806764).

Nu poate fi trecut cu vederea nici setul de 
pliante elaborate pentru 5 grupuri-țintă – 
părinți, fumători, administrația instituțiilor de 
învățământ, proprietari de case și lucrători me-
dicali. Fiecare pliant conține un mesaj prin-
cipal și informații desfășurate pentru fiecare 
grup-țintă despre pericolul radonului pentru 
sănătate, inclusiv un șir de recomandări re-
feritoare la activitățile și măsurile necesar de 
întreprins pentru ținerea sub control a rado-
nului și remedierea riscului de expunere.

Recomandările elaborate sunt necesare în 
procesul de organizare a unei campanii de 
comunicare a riscului expunerii la radon și 
constituie o parte importantă a Planului na-
țional de acțiuni cu privire la radon. Deoarece 
impactul negativ al radonului asupra sănătă-
ții umane este rezultatul expunerii pe termen 
lung a organismului la acest gaz, comunica-
rea riscurilor ar trebui să fie, de asemenea, 
continuă și pe termen lung. Acesta este uni-
cul mod de a atinge obiectivul reducerii ris-
cului bolilor legate de radon și poverii acesto-
ra atât asupra sistemului de sănătate, cât și a 
societății în ansamblu.
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CUM SĂ MENȚINEM SĂNĂTATEA INIMII 

Uneori este dificil să dai prioritate sănătății 
inimii, deoarece amenințarea ei nu este ma-
nifestă sau imediată, iar eforturile de preve-
nire înseamnă schimbarea stilului de viață, 
ceea ce pentru unii devine deranjant. O plim-
bare zilnică sau înlocuirea unui fast-food cu 
o mâncare gătită acasă (inclusiv legume!) pot 
fi modalități excelente, simple și ușor de re-
alizat în a ne proteja inima. Prevenirea este 
cel mai simplu mod de a menține sănătatea 
inimii, în același timp, măsurile de prevenire 
sunt destul de simple. 

Iată câteva din ele:
Mâncați sănătos. Alimentația sănătoasă și 
echilibrată este una dintre cele mai impor-
tante lucruri pe care le puteți face pentru a 
vă proteja sănătatea. De fapt, până la 80% din 
bolile cardiace premature și accidentele vas-
culare cerebrale pot fi prevenite prin alege-
rile și obiceiurile de viață, cum ar fi dieta să-
nătoasă și activitatea fizică. Consumați fructe, 
legume, cereale integrale, lactate cu conținut 

scăzut de grăsimi, carne de pasăre fără piele, 
carne slabă și pește precum somonul, păstră-
vul și heringul. Limitați grăsimile saturate și 
trans, sarea și zahărul.

Rețineți! Norma zilnică de sare este 5 g/zi 
= 1 linguriță de sare, iar de zahăr 25 g/zi 
= 5 lingurițe de zahăr.

    



24    

Fiți activi. A fi activ fizic este un pas decisiv 
către o sănătate bună a inimii. Activitatea 
fizică este unul dintre cele mai eficiente in-
strumente pentru întărirea mușchiului inimii. 
În felul acesta veți ține sub control greutatea 
corporală și veți preveni deteriorarea arte-
relor, cauzată de colesterolul ridicat, zahărul 
mărit din sânge și tensiunea arterială crescu-
tă, care poate duce la atac de cord sau acci-
dent vascular cerebral.

Atenție! Copiii și adolescenții cu vârsta 
cuprinsă între 5 și 17 ani trebuie să prac-
tice cel puțin 60 de minute de activitate 
fizică pe zi, iar adulții cu vârsta cuprinsă 
între 18 și 64 de ani trebuie să facă cel pu-
țin 150 de minute de activitate fizică pe 
parcursul săptămânii.

Țineți sub control greutatea. Echilibrarea 
caloriilor pe care le consumați cu cele arse 
prin activitate fizică vă ajută la menținerea 
unei greutăți corporale sănătoase. Pentru a 
menține o greutate sănătoasă a corpului li-
mitați dimensiunile porțiilor, respectați cele 5 
mese pe zi și consumați multă apă. Dacă sun-
teți supraponderal, chiar și o mică pierdere în 
greutate (cum ar fi pierderea a 5% din greuta-
tea corporală) vă poate îmbunătăți tensiunea 
arterială.

Important! Norma de apă pentru femei 
este de 30 ml/kg corp, pentru bărbați – 
40 ml/kg corp.

Gestionați stresul. Stresul poate mări tensi-
unea arterială, găsiți, așadar, modalități de a 
vă relaxa. Exercițiile fizice și somnul suficient 
(7-8 ore) pot ajuta la ameliorarea tensiunii ar-
teriale. 

Renunțați la fumat. Fumatul este principala 
cauză – prevenibilă! – de deces. Renunțarea, 
oricât de târziu, la acest viciu poate reduce 
riscul bolilor de inimă, accidentelor vasculare 
cerebrale și cancerelor declanșate de nicoti-
nă. Chiar și fumatul pasiv dăunează grav să-
nătății!

Consumați alcool cu moderație. Aceasta 
înseamnă să limitați consumul de alcool la 
cel mult 1 pahar pe zi pentru femei și nu mai 
mult de 2 pahare pentru bărbați. Consumul 
exagerat de alcool poate crește riscul apariți-
ei bolilor de inimă.
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Chirurgia generală este specialitatea care se 
ocupă de diagnosticul și tratamentul afecți-
unilor chirurgicale, abdominale, tractului di-
gestiv, sistemului reproductiv.

În cadrul instituției medico-sanitare publice 
Spitalul Raional Ana și Alexandru din Căușeni, 
Secția Chirurgie generală activează din mo-
mentul creării primului bloc al instituției. Isto-
ria activității ei începe cu anul 1901, când deja 
se efectuau intervenții chirurgicale precum 
rezecția intestinului subțire, rezecția la nivelul 
organelor reproductive – ovarectomia. La în-
ceputul anului 1907 au fost efectuate primele 
intervenții de înlăturare a glandelor mamare, 
determinate de complicația cancerului ma-
mar, operații de peritonită. În anul 1912 au fost 
efectuate primele intervenții de apendicită. 
Astfel, cartea de vizită a instituției mereu a fost 
și rămâne domeniul chirurgical.

Cu timpul, serviciul chirurgical din cadrul SR 
Căușeni a evoluat, extinzându-se în mai mul-
te ramuri: chirurgie generală, ginecologie 

chirurgicală, ortopedie și traumatologie, oto-
rinolaringologie și oftalmologie. În fiecare din 
aceste domenii zilnic se efectuează interven-
ții chirurgicale.

Secția Chirurgie generală dispune de 27 de 
paturi, dintre care 24 sunt chirurgicale și 3 – 
otorinolaringologice (ORL). În secție activea-
ză 3 specialiști – 2 medici chirurgi si un medic 
ORL.

Șeful de secție, dl Ion Dragoman, activează 
din anul 2002. La început în funcția de medic 
ordinator, apoi, din decembrie 2017, în cea 
de șef de secție. Dumnealui a absolvit USMF 
Nicolae Testemițanu cu rezidențiatul în chi-
rurgie la baza clinică a Catedrei Chirurgie II în 
cadrul IMSP SC Bălți sub egida dlui profesor 
Vladimir Hotineanu. Pe parcursul activității 
sale și-a perfecționat mereu cunoștințele te-
oretice, experiența și abilitățile practice prin 
participări la diferite cursuri de calificare în 
domeniul chirurgiei, inclusiv în domeniul chi-
rurgiei laparoscopice, pe care o aplică pe larg 
în activitatea sa. 

Un alt specialist – dl chirurg Viorel Ceban, la 
fel, a absolvit USMF Nicolae Testemițanu, fiind 
un discipol al Catedrei Chirurgie I din cadrul 
Institutului de Medicină Urgentă. S-a format 
ca specialist sub egida dlui academician Ghe-
orghe Ghidirim. Și-a început activitatea în 
secție în anul 2014, din anul II de rezidențiat, 

EXPERIENȚA TRATAMENTULUI CHIRURGICAL 
ÎN IMSP SR CĂUȘENI
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în funcția de chirurg de urgență. În anul 2017 
a fost angajat în cadrul IMSP SR Căușeni, iar în 
anul 2019 a fost promovat în funcția de direc-
tor adjunct al spitalului.

Ambii specialiști formează echipa chirurgica-
lă de bază a spitalului, care, împreună cu di-
rectorul acestei instituții, dl Alexandru Cojo-
caru, au pus bazele chirurgiei laparoscopice.

Doamna Olga Castraveț, medic ORL, cu rezi-
dențiat în cadrul IMSP Spitalul Clinic pentru 
Copii Emilian Coțaga, completează perfect 
echipa de specialiști ai secției, care cu brio fac 
față provocărilor din domeniu.

La moment, în cadrul IMSP SR Ana și Alexan-
dru din Căușeni sunt folosite pe larg două 
tehnici chirurgicale – metoda clasică și cea 
minim invazivă. În domeniul chirurgiei clasice 
în anul 2021 au fost raportate intervenții de 
chirurgie abdominală, colecistectomii, hernii, 
ulcere cu stenoze, tumori intraabdominale. În 
ultimii ani ținem cu perseverență calea spre 
dezvoltare continuă.

Începând cu anul 2018, utilizăm pe larg și 
tehnica minim invazivă precum laparoscopia 
chirurgicală care are avantaje multiple: 
	cicatrici postoperatorii mici, estetice;
	confort fizic, psihologic și emoțional (foar-

te importante);
	reducerea complicațiilor postoperatorii și 

vindecarea mai rapidă;
	reducerea duratei de spitalizare și a peri-

oadei de refacere (recuperare) etc.

Dacă ar fi să ne referim la cartea de vizită a spi-
talului, care este, în opinia noastră, laparosco-
pia chirurgicală, cele mai frecvente intervenții 
efectuate sunt colecistectomiile. În anul 2021, 
de exemplu, din 839 de intervenții chirurgica-

le efectuate 73 au fost colecistectomii. Rata de 
succes a acestor intervenții este de peste 85%, 
cu durata minimă de spitalizare de 4-5 zile.

Fiind spital de nivelul II, obiectivul nostru de 
bază este asigurarea asistenței chirurgicale 
complexe a tuturor cazurilor grave care nu 
pot fi efectuate la primul nivel în conlucrare 
strânsă cu spitalele de profil de nivel republi-
can. Dispunem de serviciul 24/24 chirurgical, 
cu ture în departamentul Unitatea Primiri Ur-
gente, chirurgia de urgență fiind una dintre 
serviciile solicitate cel mai des. În anul 2021 
au fost operați 579 de pacienți urgenți, iar cele 
mai frecvente patologii diagnosticate au fost 
ulcerele perforate stomacale/duodenale – 7 
pacienți, apendicita acută – 77, herniile stran-
gulate – 12, colecistitele acute – 37, ocluziile 
intestinale – 6, traumele cu diferite localizări – 
10 și afecțiunile urologice acute – 47.

Secția Chirurgie are și un compartiment de 
intervenții programate. Astfel, pentru anul 
2021 au fost planificate circa 260 de interven-
ții, cele mai frecvente patologii fiind herniile 
și eventrațiile, flebectomiile, tumorile benig-
ne, urologia programată. De asemenea, se 
efectuează tratamentul pacienților cu pato-
logii septico-purulente. În anul 2021 au fost 
efectuate 282 de intervenții, printre ele nu-
mărându-se atât patologiile urgente, cât și 
complicațiile survenite în urma unui stil de 
viață neechilibrat. Conform datelor statistice 
disponibile, cele mai frecvent întâlnite pato-
logii au fost abcesele, flegmoanele, pleure-
ziile septice, abcesul pulmonar, proctologia 
urgentă, complicațiile diabetului (gangrene).

Aliniindu-se la tendințele medicinei moder-
ne, echipa chirurgicală din cadrul instituției 
aplică în activitatea sa toate inovațiile medi-
cale. Astfel, începând cu anul 2018 practicăm 
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chirurgia de o zi. Această metodă inovativă de 
tratament se folosește pe larg în intervențiile 
chirurgicale care nu implică mai mult de o zi 
de tratament precum amigdalitele, herniile 
abdominale, hemoroizii, pterigionul (inter-
venții oftalomogice) și chistul ovarian.

Pentru a duce la bun sfârșit proiectele elabora-
te, echipa chirurgicală muncește cu dăruire de 
sine, perfecționându-și permanent cunoștințe-
le și abilitățile practice. Un detaliu important al 
activității noastre îl constituie faptul că deservim 
nu doar populația raionului Căușeni, ci și a celor 
învecinate – Ștefan Vodă și Anenii Noi.

O altă subdiviziune a departamentului chirur-
gical din cadrul IMSP SR Căușeni este Secția 
Ortopedie și traumatologie. Această secție a 
avut de îndeplinit de-a lungul timpului mai 
multe misiuni, precum cea din anul 1992 în 
perioada conflictului armat de pe Nistru. Din 
750 de persoane rănite, 368 au fost tratate de 
traumatologii noștri, activitatea lor fiind înalt 
apreciată de savanții si profesorii care ne ve-
neau în ajutor.

În prezent, Secția Ortopedie și traumatologie 
are în gestiune 18 paturi, dintre care 2 sunt 
pentru pacienții cu probleme oftalmologice. În 
cadrul ei activează 2 medici: chirurgul trauma-
tolog dl Andrei Cucovici, absolvent și discipol 
în cadrul rezidențiatului la Catedra Traumato-
logie și ortopedie din cadrul SCR de traumato-
logie și ortopedie, care este și șef de secție, și 
medicul oftalmolog dl Gheorghe Reuțoi.

În ultimii ani, specialiștii instituției aplică o 
gamă largă de metode de diagnostic și tra-
tament al afecțiunilor locomotorii. Astfel, în 
anul 2017, echipa medicilor ortopezi trauma-
tologi, formată din dl Andrei Cucovici, șeful 
secției, și dl Victor Șargu, medic traumatolog 
de categorie superioară, au efectuat prima 
artroplastie de șold. Această activitate este 
organizată conform standardelor naționale, 
cu respectarea protocoalelor medicale și ofe-
rirea unor soluții integrate de tratament. Tre-
buie să spunem neapărat că ambii medici au 
participat la cursuri de perfecționare în țările 
europene. Dl A. Cucovici – în Turcia și Româ-
nia, iar dl V. Șargu – în România. Listele paci-
enților pentru tratamentul respectiv sunt re-

partizate de CNAM. De asemenea, acordăm 
intervenții programate pacienților repartizați 
în alte instituții, dar care din proprie dorin-
ță aleg instituția noastră. Estimativ, anual se 
efectuează circa 40 de astfel de intervenții.

Ne mândrim cu rata de succes obținută și cu in-
teresul crescând al populației față de instituția 
noastră, menținem un flux continuu de stagieri 
și ne aliniem la ultimele progrese medicale.

Totuși, mai avem un obiectiv pe care dorim 
să-l implementăm, și anume: conceptul de in-
tervenție cu minim durere, ceea ce înseamnă 
asigurarea unor analgezii și anestezii indivi-
dualizate pentru fiecare pacient, cu eficacita-
te maximă și riscuri minime.

În planurile de viitor am notat să oferim o 
șansă cât mai mare la viață pacienților după 
intervențiile chirurgicale suportate prin păs-
trarea și îmbunătățirea practicilor existente, 
dar și prin implementarea unor practici noi 
precum artroplastiile de genunchi, sub un 
confort maxim al pacienților. În cadrul activi-
tăților desfășurate ne propunem să rămânem 
fideli misiunii noastre și să folosim cu maxi-
mă eficiență valorile de care dispunem, luând 
drept călăuză experiența pacientului și libera 
comunicare cu el, pentru că un pacient satis-
făcut, asigurat cu maxim confort cooperează 
mai productiv și mai calitativ cu medicul, este 
mai atent și respectă mai strict recomandările 
acestuia. Tindem să avem o echipă chirurgi-
cală cât mai instruită, cât mai perfecționistă, 
de aceea investim permanent în instruirea 
specialiștilor noștri fiind convinși că realizarea 
scopurilor trasate e posibilă doar prin învăța-
re continuă.
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Ce este hepatita virală E? Hepatita virală E 
este o boală infecțioasă acută provocată de vi-
rusul hepatic E (VHE), cu o perioadă de incuba-
ție ce variază între 15 și 60 de zile (în medie 
40 de zile). În fiecare an se înregistrează apro-
ximativ 20 mil. de infecții cu VHE în întreaga 
lume, ceea ce duce la aproximativ 3,3 mil. de 
cazuri simptomatice de hepatită virală E.

În ultimele două decenii a existat un interes 
deosebit pentru infecțiile cu virusul hepatitei 
E, mai ales datorită faptului că aceasta evo-
luează cu manifestări sporadice, endemice, 
epidemice, are o periodicitate de 7-10 ani și 
o rată crescută în rândul adulților, în special al 
adulților tineri.

Cine provoacă hepatita virală E? Virusul 
hepatic E (VHE) a fost descoperit în anii ’80 
ai sec. XX ca agent declanșator al mai multor 
epidemii cu implicarea a mii de oameni, înre-
gistrându-se anual în diferite țări din Asia și 

Africa. Hepatita virală E a fost percepută ante-
rior ca o maladie rară, depistată, în mare mă-
sură, la persoanele care se întorceau din țări-
le endemice în curs de dezvoltare. Cu toate 
acestea, datele publicate în ultimii 10 ani ara-
tă clar că virusul hepatitei E există și în țările 
din Europa, și în alte țări dezvoltate. VHE este 
un virus ARN sferic, neînvelit, monocatenar, 
care are de la aproximativ 32 nm până la 34 
nm în diametru, fiind singurul membru din 
familia Hepeviridae și din genul Hepevirus.

Virusul are cel puțin 4 genotipuri diferite, nu-
merotate de la 1 la 4. Primele două infectează, 
de obicei, oamenii, iar ultimele două circulă 
mai mult la animale, inclusiv la porci, mistreți 
și căprioare, fără a le provoca boala.

Cum se transmite hepatita virală E? Hepa-
tita virală E are un mecanism de transmitere 
digestiv (fecal-oral) de la om la om și de la 
animale la om, cu evoluție autolimitată. Se 
crede că suinele pot fi o sursă de virus și, prin 
urmare, HVE poate fi considerată o infecție 
transmisă profesional persoanelor care lu-
crează cu porcinele. În literatura de speciali-
tate de ultimă oră există anumite rezerve față 
de mecanismul și căile de transmitere a HVE, 
sugerându-ni-se ideea că, pe lângă căile hi-
drică, alimentară și habituală, transmiterea ei 
ar fi posibilă și prin intermediul transfuziilor 

HEPATITA VIRALĂ E – 
O PROBLEMĂ DE INTERES GLOBAL
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de sânge și produselor lui, dar pentru elucida-
rea acestei ipoteze se cer studii suplimentare. 
Epidemiologia și prezentarea clinică a infecți-
ei cu virusul hepatitei E variază în funcție de 
localizarea geografică, bazată, în primul rând, 
pe diferențele genotipurilor HVE circulante.  

Cum se manifestă hepatita virală E? Hepa-
tita virală E evoluează treptat – de la deregla-
rea digestiei până la înrăutățirea stării gene-
rale de sănătate. După un timp apare icterul – 
îngălbenirea membranelor mucoase, sclerei 
și uneori a pielii, iar peste 2-4 săptămâni de 
la începerea bolii se observă reversarea simp-
tomelor și însănătoșirea. Comparativ cu alte 
tipuri de hepatite virale, în cazul formei grave 
de hepatita E are loc afectarea pronunțată a 
ficatului și rinichilor. Majoritatea persoanelor 
cu hepatita E se recuperează complet. Feme-
ile însărcinate sunt cele mai expuse riscului 
de a dezvolta complicații din cauza infecției 
cu VHE, soldate cu o formă acută a bolii care 
este fatală în 30% din cazuri. Hepatita E poa-
te prezenta amenințări serioase pentru sănă-
tatea persoanelor cu boală hepatică cronică 
preexistentă, precum și pentru sănătatea be-
neficiarilor de transplant de organe care pri-
mesc tratament imunosupresor, culminând 
cu boala hepatică decompensată.

Cum poate fi diagnosticată hepatita vira-
lă E? Prezența hepatitei E poate fi presupusă 
prin îmbinarea simptomelor hepatitei acute 
cu particularitățile de infectare (aflarea cu 
2-8 săptămâni până la îmbolnăvire într-o re-
giune endemică pentru hepatita E, consumul 
apei crude neprelucrate din acea zonă, pre-
zența afecțiunilor similare printre localnici). 

Diagnosticul se stabilește în baza criteriilor 
de laborator, îndeosebi în baza absenței în 
serul sanguin a markerilor pentru celelalte 
tipuri de hepatite. Pentru elucidarea prezen-
ței infecției cu VHE, în serul sanguin se inves-
tighează doi markeri primordiali. Primul este 
IgM anti-VHE, care indică faza acută, iar al doi-
lea este IgG anti-VHE, care indică infecția cu-
rentă. Ambii sunt identificați în urma analizei 
imunoenzimatice ELISA. 

Cum poate fi tratată hepatita virală E? Nu 
există un tratament specific care să poată 
modifica evoluția hepatitei virale E. Cu toate 
acestea, medicii dau câteva sfaturi capabile 
să sprijine organismul în timpul recuperării. 
Acestea includ: folosirea unei diete variate, 
echilibrate, consumarea lichidelor, odihna. 
Deoarece boala este, de obicei, autolimitată, 
spitalizarea nu este în general necesară. În 
plus, se recomandă să evitați consumul de al-
cool, care poate slăbi și mai mult ficatul deja 
afectat.

Cum poate fi prevenită hepatita virală E? 
La nivel de populație, transmiterea poate fi 
redusă prin menținerea standardelor de ca-
litate pentru alimentarea publică cu apă și 
folosirea unor sisteme adecvate de eliminare 
a fecalelor umane. Fierberea și clorarea apei, 
precum și evitarea cărnii de porc și de căpri-
oară vor reduce riscul infectării cu VHE. 

La fel, vor diminua răspândirea VHE și impac-
tul provocat de această infecție supraveghe-
rea efectuată cu scopul de a identifica noile 
focare de boală, promovarea și adoptarea 
unor obiceiuri alimentare sănătoase.
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STAREA DE SĂNĂTATE A POPULAȚIEI 
DIN RAIONUL IALOVENI

Elementul cel mai important al bunăstării 
omului este starea excepțională de sănăta-
te. Conform uneia dintre cele mai elocvente 
definiţii ale Organizației Mondiale a Sănătății 
(OMS), Sănătatea este o stare de bine, comple-
tă din punct de vedere fizic, psihic şi social, şi nu 
doar absența bolii sau infirmității. Această for-
mulă arată că sănătatea populaţiei este de-
terminată de o gamă largă de factori: econo-
mici, sociali, ambientali, de premise genetice, 
de caracteristici individuale, inclusiv de stilul de 
viață al fiecărui individ, dar și de accesibilita-
tea şi calitatea serviciilor medicale.

Acordarea asistenţei medicale populaţiei ra-
ionului Ialoveni este realizată prin rețeaua 
de instituţii medicale amplasate pe teritoriul 
raionului, între care Spitalul raional cu 110 
paturi; Centrul de Sănătate din or. Ialoveni cu 
CMF din or. Ialoveni și OMF din Sociteni, Dăn-
ceni, Suruceni, Nimoreni și Malcoci; centrele 
de sănătate din mediul rural: Bardar, Costești, 

Horăști, Mileștii Mici, Puhoi, Răzeni, Țîpala, 
Văsieni; CIMF Molești, CIMF Cigîrleni; Substa-
ţia zonală de asistenţă medicală de urgenţă 
(SAMU) Ialoveni cu puncte PAMU în Costești, 
Bardar, Răzeni și Văsieni. 

Calitatea serviciilor medicale acordate po-
pulației depinde de asigurarea instituțiilor 
medico-sanitare cu cadre medicale, inclusiv 
cu medici și lucrători cu studii medicale me-
dii. La acest capitol situația se plaseazăi sub 
media pe țară și constituie 4,7 medici și 11,5 
asiștenți medicali la 10 mii de locuitori.

Accesul populației la medicamente este asi-
gurat de o rețea de 24 de farmacii, majorita-
tea din ele fiind amplasate în or. Ialoveni.

Potrivit datelor Profilului de sănătate al ra-
ionului Ialoveni pentru anii 2013-2019, ela-
borat de specialiștii Secției Controlul bolilor 
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netransmisibile și promovarea sănătății a Di-
recției Centrul de Sănătate Publică Chișinău cu 
suportul Proiectului moldo-elvețian Viață să-
nătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibi-
le, speranța de viață la naștere a populației din 
raionul Ialoveni a variat în anii 2013-2019 între 
70,9 și 71,7 ani, având o tendință de creștere 
cu 0,8 ani. De menționat că indicele speranței 
de viață este mai înalt la femei decât la bărbați, 
diferența fiind în limitele a 6,7-8,2 ani.

Mortalitatea generală a populației r-lui Ialo-
veni a înregistrat valori mult mai mici decât 
indicele pe țară, dar a avut un caracter neuni-
form, cu valori între 1028,8 și 913 cazuri la 100 
de mii de locuitori. Cea mai mare pondere, 
ca o cauză de deces în structura mortalității 
generale, revine bolilor sistemului circulator, 
care au constituit 58,7% în a. 2013 și 55,05% 
în a. 2019.  

Mortalitatea la vărstă aptă de muncă a cres-
cut de la 414 cazuri la 100 de mii de locuitori 
la 439,9. Ca și în cazul precedent, bolile car-
dio- și cerebrovasculare reprezintă principala 
cauză de deces și se situează pe primul loc în 
structura mortalităţii la vârstă aptă de muncă. 
Ele depășesc indicii medii pe țară și variază în-
tre 121,3 cazuri la 100 de mii de locuitori în a. 
2013 și 132,6 cazuri în a. 2019.
 
Morbiditatea înaltă influențează nu numai 
speranța de viață la naștere, dar si calitătea 
vieții membrilor unei comunități. La nive-
lul raionului Ialoveni, în anii 2013-2019 s-a 
observat o tendinţă de creștere a indicelui 
morbidității de la 3560,3 cazuri la 10 mii de 
locuitori în a. 2013 la 3821,7 cazuri în a. 2019. 
Cele mai înalte valori ale incidenţei gene-
rale la copii după principalele cauze au fost 
înregistrate la următoarele clase de maladii 
(la 10 mii de locuitori de vârsta respectivă): 
bolile aparatului respirator, bolile sângelui 
și ale organelor hematopoietice, dintre care 
90,0% constituie anemia, bolile aparatului 
digestiv, cele ale sistemului nervos, leziunile 
traumatice, otrăvirile și alte consecințe, bolile 
endocrine, de nutriție și metabolism, dintre 
care 24,4% constituie obezitatea, tulburările 
mentale și de comportament, bolile aparatu-
lui circulator.

Prevalența generală la copii după principa-
lele cauze de îmbolnăvire a fost înregistrată 
la următoarele clase de maladii (la 10 mii de 
locuitori de vârsta respectivă): bolile aparatu-
lui respirator, urmate de bolile sângelui și ale 
organelor hematopoietice, dintre care 93,1% 
constituie anemia, bolile aparatului digestiv, 
tulburările mentale și de comportament, boli-
le sistemului nervos, leziunile traumatice, otră-
virile și alte consecințe, bolile endocrine, de 
nutriție și metabolism, dintre care 36,0% con-
stituie obezitatea, bolile aparatului circulator.

Cele mai înalte valori ale incidenţei generale 
la populația adultă după principalele cauze 
de îmbolnăvire (la 10 mii de locuitori de vârsta 
respectivă) au fost înregistrate la următoarele 
clase de maladii: bolile aparatului respirator, 
cele ale aparatului circulator, boala hiperten-
sivă, reprezentată de 12,1% prin boala ische-
mică a inimii și de 11,6% prin bolile cerebro-
vasculare, bolile aparatului digestiv, bolile en-
docrine, de nutriție și metabolism, dintre care 
29,2% reprezintă diabetul zaharat, leziunile 
traumatice, otrăvirile și alte consecințe, tumo-
rile, tulburările mentale și de comportament.

Prevalența generală la populația adultă după 
principalele cauze de îmbolnăvire a fost înre-
gistrată la următoarele clase de maladii (la 10 
mii de locuitori de vârsta respectivă): bolile 
aparatului circulator, boala hipertensivă repre-
zentată de 6,9% prin boala ischemică a inimii 
și 4,1% prin bolile cerebrovasculare, bolile en-
docrine, de nutriție și metabolism, dintre care 
37,6% reprezintă diabetul zaharat, inclusiv 
20,7% diabetul zaharat insulino-dependent, 
bolile aparatului digestiv, tulburările mentale 
și de comportament, tumorile, leziunile trau-
matice, otrăvirile și alte consecințe.
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În ultimii ani este în creștere incidența prin 
boala hipertensivă, iar numărul mare de de-
cese plasează raionul Ialoveni pe unul dintre 
primele locuri din țară. 

În scopul consolidării capacităților serviciilor 
sectoriale din sănătate și asistență socială 
în controlul și prevenirea bolii hipertensive 
prin schimbarea comportamentului paci-
enților față de ea, în perioada 01.06.2021-
30.11.2021, în raionul Ialoveni, cu suportul 
Institutului Tropical și de Sănătate Publică 
din Elveția a fost implementat Proiectul Pre-
venirea și controlul hipertensiunii arteriale la 
populația din raionul Ialoveni. Unul dintre 
obiectivele specifice a fost perfecționarea cu-
noștințelor lucrătorilor medicali din cadrul a 
12 IMS primare și sociale prin dezvoltarea și 

fortificarea capacităților școlii pacientului cu 
boală hipertensivă. Obiectivul doi a fost spo-
rirea nivelului de conștientizare a pacienților 
cu boală hipertensivă privind factorii de risc 
și prevenirea crizelor hipertensive, cauzate de 
modul nesănătos de viață, inclusiv alimenta-
ția incorectă, consumul excesiv de alcool, 
tabagismul, sedentarismul etc. 

Durabilitatea proiectului țintește spre dez-
voltarea capacităților școlii pacientului hi-
pertensiv prin perfecționarea cunoștințelor 
personalului din asistența socială și medicală, 
orientate spre schimbarea comportamentu-
lui, aplicarea bunelor practici pe termen lung 
și continuitatea controlului bolii hipertensive 
prin aplicarea curriculei elaborate și experi-
enței acumulate.

În antichitate, spirulina era utilizată de 
azteci ca sursă de hrană. Până în seco-
lul XV ea a fost întrebuințată ca pro-
dus alimentar, fiind folosită mai ales la 
prepararea diferitor bucate (alge usca-
te presate în turte). 

În urma studiilor științifice, realizate în ulti-
mele decenii, spirulina a fost calificată ca un 
superaliment provenit din alge albastre-verzi, 
care, în mod natural, cresc în lacurile sărate 
din zona subtropicală sau în ocean. I se atri-
buie proprietăți de accelerare a metabolismului, 
diminuare a colesterolului și a masei corpora-
le, tratare a unor tulburări de natură psihică 
(anxietate, depresie sau deficit de atenție) etc.

Savanții din Israel și Islanda au demonstrat re-
cent că extractul din spirulină ar putea stopa 
dezvoltarea unor procese inflamatorii și com-
plicații grave la bolnavii afectați de COVID-19. 
Studiile menționate au fost efectuate la nivel 
celular, iar rezultatele au fost publicate în revista 
științifică internațională Marine Biotechnology. 
Deocamdată, ce-i drept, acestea nu au fost veri-
ficate și aprobate clinic pe bolnavi. 

Autorii studiului au conchis că, în 
majoritatea cazurilor, extractul de 
spirulină inhibă eliberarea proteinei 
denumite citokină, care la bolnavii 
infectați cu COVID-19 se elimină în 
cantități excesive și implică exagerat 

sistemul imunitar, reacție care induce proce-
se inflamatorii masive, îndeosebi ale sistemu-
lui respirator. Anume afectarea plămânilor, 
provocată de șocul citokinic, conduce la dece-
sul pacienților cu COVID-19.

Potrivit unuia dintre autorii studiului, Asaf 
Tzachor, rezultatele obținute demonstrează 
că utilizarea extractului de spirulină inhibă 
eliberarea citokinei și previne dezvoltarea 
proceselor inflamatorii masive la pacienții 
cu COVID-19, diminuând riscul dezvoltării 
consecințelor grave și ireversibile. Autorul 
accentuează, de asemenea, că valoarea ex-
perimentului este și mai mare, dacă ținem 
cont de faptul că spirulina este acceptată în 
majoritatea țărilor ca remediu dietetic con-
stituit în exclusivitate din componente natu-
rale.

SFATURI  SĂNĂTOASE

SPIRULINA AR PUTEA DIMINUA PROCESELE INFLAMATORII 
LA BOLNAVII CU COVID-19
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Plumbul este un agent toxic cumulativ cu 
efecte nocive asupra mai multor sisteme ale 
corpului uman, inclusiv sistemele nervos 
central, reproductiv, excretor, cardiovascu-
lar, sanguin, imunitar, de asemenea, el pro-
voacă efecte adverse asupra mediului încon-
jurător. Conform studiilor și recomandărilor 
Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), nu 
există un nivel cunoscut de expunere la plumb 
care să fie considerat sigur pentru adulți sau co-
pii, deci până acum nu a fost identificat un ni-
vel de expunere la plumb care să nu afecteze 
sănătatea umană. 

Conform datelor publicate de Institutul de 
Metrică și Evaluare a Sănătății din SUA (IHME), 
în anul 2019 expunerea la plumb s-a soldat 
cu 900 de mii de decese și 21,7 mil. de ani de 
viață sănătoasă pierduți la nivel mondial din 
cauza efectelor pe termen lung ale plumbu-
lui asupra sănătății. Intoxicațiile cu plumb au 
consecințe devastatoare asupra sănătății și în 

special asupra sănătății copiilor, provocând 
dizabilități intelectuale pe tot parcursul vieții, 
vopseaua cu plumb fiind una dintre cele mai 
răspândite surse de expunere la plumb la su-
gari și copii. 

La Reuniunea Mondială privind Dezvoltarea 
Durabilă din 2002 de la Johannesburg, repre-
zentanții guvernelor și organizațiilor interna-
ționale au lansat apelul de a interzice vopse-
lele cu plumb. Acesta a constituit un prim-pas 
decisiv în eliminarea plumbului și recunoaș-
terea lui ca substanță nocivă și periculoasă 
pentru sănătate. În anul 2011, pentru conso-
lidarea în practică a ideii de eliminare a plum-
bului din vopsele a fost creată Alianța globală 
pentru eliminarea plumbului din vopsele (Lead 
Paint Alliance), iar din 2013, anual, în ultima 

EXPERIENȚA REPUBLICII MOLDOVA 
ÎN ELIMINAREA PLUMBULUI DIN VOPSELE
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săptămână a lunii octombrie se organizează 
Săptămâna internațională de prevenire a into-
xicației cu plumb, la care participă autoritățile 
publice interesate din Republica Moldova, 
precum și reprezentanții Agenției Naționale 
pentru Sănătate Publică (ANSP).

Din păcate, la prima etapă această problemă 
încă nu era elucidată pe deplin, lumea nefiind 
conștientă de pericolele majore cauzate de 
expunerea la plumb. A fost nevoie de orga-
nizarea unor campanii de informare și conști-
entizare a populației, au fost scrise mai multe 
articole în presă despre impactul plumbului 
asupra sănătății, astfel fiind plasată în prim-
plan necesitatea eliminării vopselelor cu 
plumb ca factor major de poluare toxică. 

Ulterior, în 2016, în elucidarea problemei date 
s-a implicat și Asociația Obștească EcoContact 
care, în parteneriat cu mai multe instituții in-
ternaționale, a reușit să testeze 28 de probe 
de vopsea, din care în 16 au fost depistate 
concentrații sporite de plumb. Acest fapt a 
readus în spațiul public discuțiile despre pro-
blema plumbului. 

De asemenea, au fost organizate mai multe 
mese rotunde cu implicarea reprezentanților 
autorităților responsabile de domeniul regle-
mentării substanțelor chimice. Instituțiile de 
stat, precum cele medicale și de învățământ, 

au fost antrenate în activități orientate spre 
informarea cât mai largă a populației despre 
toxicitatea plumbului și pericolul pe care îl 
prezintă pentru sănătate. În acest context, în 
instituțiile de învățământ au fost organizate 
concursuri de postere și desene privind pro-
blema plumbului în vopsele, iar ulterior cele 
mai bune lucrări au fost premiate la nivel nați-
onal cu suportul OMS. În anul 2019, la deschi-
derea Săptămânii internaționale de prevenire 
a intoxicațiilor cu plumb, la nivel național a 
fost organizat un flash-mob, după care au ur-
mat un șir de evenimente, în cadrul cărora au 
fost descrise riscurile expunerii la compușii 
plumbului. Totodată, au fost purtate discuții 
cu factorii de decizie din țară privind necesi-
tatea reglementării conținutului de plumb în 
vopsea.

Ca urmare a mediatizării problemei și a dis-
cuțiilor purtate, s-a reușit elaborarea unei Dis-
poziții de creare a Grupului de lucru pentru 
elaborarea Regulamentului sanitar privind 
limitarea compușilor plumbului în vopsele 
și materiale de acoperire similare. Ulterior, în 
2021, Grupul de lucru a elaborat Regulamen-
tul pentru limitarea conținutului plumbului 
până la 90 mg/kg, având la bază legea-model 
recomandată de Lead Pain Alliance și OMS, 
care a constituit subiectul discuțiilor publice 
cu reprezentanții tuturor autorităților cointe-
resate în cadrul unui Atelier de lucru la care 
au participat și reprezentanți internaționali 
(OMS, UNEP). În final, participanții la atelier 
au făcut mai multe recomandări și propu-
neri, care au fost luate în calcul la elaborarea 
variantei finale a regulamentului. După ce a 
fost definitivat, regulamentul a fost remis, îm-
preună cu tot pachetul de acte, Ministerului 
Sănătății pentru promovare și aprobare în șe-
dință de Guvern.
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SECURITATEA TRANSFUZIONALĂ – 
O PARTE COMPONENTĂ A SECURITĂȚII NAȚIONALE

Domeniul securității transfuzionale ocupă un 
loc important în politica de sănătate, contribu-
ind la diminuarea substanțială a mortalității și 
invalidizării populaţiei. O componentă de bază 
în aplicarea tratamentului hemotransfuzional 
o reprezintă sângele uman donat, care nu poa-
te fi înlocuit cu alte remedii. În Republica Mol-
dova, ca în majoritatea ţărilor, sângele donat 
este considerat un patrimoniu național.

Reformele realizate de Ministerul Sănătății vi-
zează creșterea calității și accesibilității popula-
ției la serviciile medicale. Un segment prioritar 
în sistemul de sănătate este serviciul de sânge.

Deși Republica Moldova are o bază legislativă 
bună în domeniul siguranței și calității sânge-
lui, satisfacerea cererii de siguranță și aprovi-
zionare cu sânge a reprezentat o provocare. 
Serviciul de sânge a fost puternic afectat de 
resursele limitate disponibile și de dificulta-
tea consecventă de a avea acces la tehnolo-
gii și servicii conforme standardelor moder-

ne de calitate și siguranță. În ultimii ani, mai 
mulți parteneri au contribuit prin asistență la 
calitatea și disponibilitatea produselor san-
guine. Serviciul de sânge a atins obiectivul 
stabilit (îmbunătățirea calității și siguranței 
produselor sanguine) nu doar prin contribu-
ție financiară și tehnico-științifică, ci și prin 
angajamentul Guvernului, al structurilor sale. 
Datorită acestora, serviciul de sânge dispune 
de cadru legal precum Legea privind donarea 
de sânge și transfuzia sanguină nr. 241/2008, 
Programul național Securitatea transfuzională 
și autoasigurarea țării cu produse sanguine, Re-
gulamentul privind acordarea de garanții soci-
ale donatorilor voluntari permanenți de sânge 
şi/sau componente sanguine și 60 de acte nor-
mative (reglementări naționale, standarde și 
ghiduri de calitate).

Donatori voluntari sunt persoanele care do-
nează benevol sânge sau componente ale 
sângelui și nu primesc bani sau alte mijloa-
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ce de remunerare. Micile cadouri, gustări și 
rambursarea costului călătoriei sunt atribute 
compatibile cu donarea de sânge voluntară 
și neremunerată. Principala motivație a dona-
torilor voluntari este de a ajuta oamenii, chiar 
dacă sunt persoane necunoscute. 

Experiența internațională demonstrează că 
cei mai siguri donatori de sânge sunt dona-
torii voluntari permanenți neremunerați din 
rândul populației, ei reprezentând unul din 
pilonii securității transfuzionale. Ei trec frec-
vent examenul medical, de aceea probabili-
tatea donării sângelui atunci când prezintă 
un risc este mult mai mică. Potrivit datelor 
statistice, în Republica Moldova din numărul 
total de donatori 98% sunt voluntari. Acest 
rezultat a fost posibil de atins printr-un ma-
nagement eficient, care a inclus consolidarea 
angajamentului politic și social la toate nive-
lurile de organizare a donărilor voluntare, mo-
bilizarea unui număr mare de parteneri, in-
clusiv din sectorul privat, ONG-uri, mass-me-
dia, desfășurarea campaniilor de informare și 
recrutarea populației la donarea voluntară. 
Donatorii de sânge și componente sanguine 
au acces garantat la punctele de donare, între 
care Centrul Național de Transfuzie a Sânge-
lui, cu subdiviziuni la Chișinău, Bălți și Cahul, 
și 16 secții de transfuzie a sângelui din cadrul 
spitalelor raionale. 

Un alt segment important cu impact asupra 
securității transfuzionale este testarea sân-
gelui la infecțiile transmise prin sânge. Toate 
donările de sânge și componente sanguine 
sunt supuse unui proces riguros de testare, cu 
aplicarea tehnologiilor de ultimă generație, în 
2 etape consecutive de triere (analize imuno-
logice (ECLIA/CMIA) și ulterior NAT (Real-time 
PCR), ce corespund standardelor europene.

Un alt principiu de bază al politicii statului în 
domeniul securității naționale este autoapro-
vizionarea cu produse sanguine. Centrul Nați-
onal de Transfuzie a Sângelui furnizează gra-
tuit prestatorilor de servicii medicale produse 
sanguine de calitate, cheltuielile fiind acope-
rite de la bugetul de stat. Siguranța compo-
nentelor sanguine a fost atinsă prin aplicarea 
mai multor tehnologii de ultimă generație, 
una dintre ele fiind deleucocitarea sângelui 
și componentelor sanguine (epuizarea de 
leucocite prin filtrare sau înlăturarea stratului 
leuco-plachetar). 

Serviciul de sânge dispune de un stoc sufi-
cient de produse sanguine pentru a acoperi 
nevoile actuale ale sistemului de sănătate. 
Centrul Național de Transfuzie a Sângelui 
gestionează rațional și eficient atât rezervele 
curente de produse sanguine, cât și pe cea 
a Ministerului Sănătății, care se accesează în 
caz de urgențe în sănătatea publică. Furniza-
rea de produse sanguine către prestatorii de 
servicii medicale are loc 24/24 ore.

Un alt pilon important în menținerea siguran-
ței transfuzionale este aplicarea necondițio-
nată și continuă a managementului calității 
la toate etapele de activitate atât în sectorul 
de fabricare a produselor sanguine, cât și în 
sectorul clinic. Începând cu anul 2017, mana-
gementul calității se menține la un nivel înalt 
datorită adaptării continue a standardelor 
naționale la rigorile directivelor europene, 
aplicării coerente a acestora în activitatea re-
alizată, asigurării cu materiale consumabile 
moderne pentru recoltarea sângelui și com-
ponentelor sanguine (plasmafereza și citafe-
reza), fabricării de produse sanguine în cores-
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pundere cu monografiile aprobate în acest 
scop, testării sângelui donat prin tehnologii 
de ultimă generație, utilizării raționale și asi-
gurării hemovigilenței în aplicarea tratamen-
tului cu produse sanguine. Anual, laboratoa-
rele Centrului Național de Transfuzie a Sân-
gelui participă la controlul extern de calitate 
pentru testările la infecții hemotransmisibile 
și imunohematologice, realizat de Directora-
tul european pentru calitatea medicamente-
lor și asistenței medicale, care reconfirmă ca-
lificativul de performanță. 

În concluzie, domeniul securității transfuzi-
onale este unul din domeniile strategice ale 
sistemului de sănătate și parte componentă 
a securității naționale. Calitatea și siguranța 
transfuziilor de produse sanguine în Republi-
ca Moldova sunt în prezent la un nivel similar 
cu cel practicat în majoritatea țărilor europe-
ne, însă este nevoie de o îmbunătățire conti-
nuă a acestora pentru a-i crea serviciului de 
sânge condiții optime pentru o funcționare 
bună și pe termen lung, orientată primordial 
spre asigurarea cerințelor de siguranță și bio-
securitate în asistența hemotransfuzională.

Datorită conținutului de nutrimen-
te – carbohidrați, proteine, grăsimi, 
mangan, acid folic, sodiu, vitami-
nele A, C, K, P, Q, minerale, precum 
magneziul, calciul, fierul, manganul, 
potasiul – aronia sau scorușul negru 
ajută la menținerea unei stări de 
bine și a sănătății organismului. 

Vitamina C te face mai puternic, de aceea aro-
nia este bună în lupta cu răcelile, menținerea 
temperaturii optime a corpului. Antioxidanții 
facilitează sistemul imunitar, au efect anti-
bacterian asupra E. coli, Stafilococului auriu 
și bacteriilor care provoacă infecții urinare. 
Deoarece conține de 15 ori mai mulți antio-
xidanți decât afinele, merișoarele sau rodiile, 
consumul de aronie reduce riscul de cancer la 
colon și sân. Întărirea organismului bolnavi-
lor care sufereau de aceste tipuri de cancer a 
fost demonstrată după consumul regulat de 
suc de scoruș negru.

Fructele de scoruș negru, consumate cu 
regularitate, mențin inima mai sănătoa-
să; scad riscurile pentru infarct miocar-
dic; potasiul are efect dilatator și reglea-
ză tensiunea arterială; fibrele și antoci-
aninele ajută la scăderea glicemiei (car-
bohidrații sunt distribuiți și descompuși 
datorită aroniei) și facilitează controlul 

zahărului din sânge; antioxidanții facilitează 
detoxifierea organismului și oferă o stare de 
bine; vitaminele și mineralele esențiale pro-
tejează de intoxicații etc. 

Scorușul negru este un aliment care face ca 
organismul să se simtă puternic și să facă 
față oricărei provocări. Recomandarea nutri-
ționiștilor este însă de a le consuma în stare 
cât mai naturală, mai mult crude, în amestec 
cu alte fructe sau în smoothie-uri cu lapte de 
nuci sau de semințe pentru a le masca as-
tringența.

SFATURI  SĂNĂTOASE

ARONIA VS SĂNĂTATEA
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IMPORTANȚA RESPECTĂRII FACTORILOR DE MEDIU 
ÎN INSTITUȚIILE DE INSTRUIRE ȘI EDUCAȚIE

Sănătatea tinerei generații este o problemă 
prioritară, ea reprezentând un segment im-
portant în structura oricărui stat. Organismul 
în creștere al copilului este sensibil atât la cali-
tatea mediului educațional, cât și la deficien-
țele de ordin igienico-sanitar din instituțiile 
de învățământ. În procesul de creștere și dez-
voltare acesta se confruntă cu acțiunea mai 
multor factori de mediu nefavorabili care, în 
cele din urmă, îi determină starea de sănăta-
te. S-a constatat că o treime din stările morbi-
de ale adulţilor sunt condiţionate de acţiunea 
factorilor nefavorabili din copilărie. În conclu-
zie, alături de alți factori, condițiile de instru-
ire și educație au o importanță definitorie în 
asigurarea unei stări bune de sănătate.

Nu toate categoriile de factori și condiţii au 
aceeași importanţă în procesul învăţării, dar 
toţi influenţează, condiţionează sau determi-
nă progresul învăţării, ritmul, eficienţa și echi-
librul componentelor de ansamblu. Factorii 
de mediu (fizici, chimici sau acustici, tempe-

ratura, umiditatea etc.) exercită o influenţă fi-
zică evidentă, cu răsfrângere asupra activităţii 
fiziologice a organismului, având consecinţe 
directe asupra sănătății și eficienţei. Apoi, fac-
torii de mediu au o influență deloc neglijabilă 
și asupra sistemului psihic. Psihologul francez 
R. Mucchielli, doctor în medicină, afirmă că 
unele stări psiho-emoționale (de ex., stresul, 
dezgustul, iritarea, lehamitea etc.) pot fi pro-
vocate de factorii de mediu. 

Condițiile microclimatice confortabile au 
fost reglementate știinţific și aceste limite de 
temperatură depind de vârsta copiilor,  sta-
rea sănătăţii și nivelul de călire a lor, de tipul 
activităţii. Organismul poate activa normal 
doar într-un mediu intern constant, inclusiv 
de temperatură, atunci când balanța termi-
că e menținută fără niciun efort. Nivelul ter-
mogenezei și termolizei este determinat, în 
mare măsură, de tipul activităților efectuate 
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de copii. De exemplu, în timpul exerciţiilor fi-
zice, activităţilor de muncă, jocurilor mobile 
termogeneza și termoliza cresc considerabil. 
Este firesc, deci, ca temperatura optimă a în-
căperilor să fie stabilită ținându-se cont de 
aceste procese și de particularitățile climati-
ce.

Studiile au demonstrat că cea mai mare pro-
ductivitate a muncii și cea mai mică oboseală 
se înregistrează atunci când încăperile sunt 
iluminate cu lumină naturală ce pătrunde 
prin geamuri. La lumina zilei, culorile se per-
cep mai bine. Iluminatul natural trebuie să 
aibă o intensitate maximă, să fie uniform, să 
nu orbească ochii și să nu supraîncălzească 
aerul. 

Pe parcursul anului de studii, iluminatul natu-
ral în unele ore ale zilei devine insuficient, de 
aceea este completat cu iluminatul artificial. 
Folosit în instituțiile pentru copii, acesta din 
urmă trebuie să asigure o lumină uniformă și 
difuză, să posede un nivel suficient de intensi-
tate și un spectru optim, să nu orbească ochii. 
Când privim un obiect puternic iluminat sau 
o lumină strălucitoare, pupilele se îngustea-
ză mult mai repede decât se dilatează după 
ce privim un obiect iluminat normal. În acest 
caz, copilul nu distinge între text și obiecte. 

Pentru iluminarea încăperilor principale ale 
instituţiilor pentru copii și adolescenţi se re-
comandă folosirea corpurilor luminescente 
de tipul corp luminescent de iluminare gene-
rală, corp luminescent prins de tavan de ilu-
minare generală, corp luminescent prins de 
tavan cu lumină difuză. 

Cauzele iluminatului nesatisfăcător al încăpe-
rilor adeseori sunt întârzierea schimbării lăm-
pilor defectate, amplasarea incorectă a cor-
purilor de iluminat, atârnarea perdelelor la fe-
restre, vopsirea pereților și tavanului în culori 
aprinse (culorile pastelate absorb mai puțin 
lumina), necompletarea corpurilor de ilumi-
nat din spațiile auxiliare în scop de economie 
etc. În ultimul timp, instituțiile de învățământ 
înlocuiesc corpurile de iluminat destinate 
pentru sălile de clasă cu cele casnice, care nu 
corespund cerințelor și nu asigură nivelul ne-
cesar de iluminare. Revenind la culorile sălii 
de clasă, trebuie să accentuăm că acestea, pe 
lângă dorita luminozitate, au și efecte psiho-
logice. Cele accentuate, extravagante gene-
rează, de exemplu, oboseală vizuală. 

Evaluarea igienică a condițiilor ocupaționale 
ale elevilor din instituțiile preșcolare denotă 
necorespunderea lor cerințelor și normelor 
în vigoare. Cota instituțiilor pentru copii din 
raionul Cahul cu abateri de la normele în vi-
goare după parametrii microclimatici a variat 
între 18% în anul 2018 și 13% în anul 2021. 
În aceeași perioadă, cota instituțiilor în care 
au fost înregistrate abateri de la normativele 
în vigoare după nivelul iluminatului a variat 
între 9% (2018) și 4% (2021). În ultimii ani, se 
practică deconectarea sistemelor de încălzire 
pe perioada nocturnă, ceea ce servește drept 
cauză a temperaturilor joase și umidității re-
lative a aerului din încăperi. Foarte des tem-
peraturi joase se înregistrează și în încăperile 
auxiliare: WC, lavoare, coridoare, săli sportive.
Nerespectarea sau încălcarea condițiilor și 
normelor stabilite are efecte dăunătoare asu-
pra sănătății copiilor. Microclimatul neadec-
vat, iluminatul insuficient favorizează o inci-
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dență sporită a maladiilor aparatului res-
pirator, ochiului și anexelor, cu o pondere 
sporită a afecțiunilor corneene. Bolile apa-

ratului respirator sunt cele mai frecvente 
în mediul copiilor de toate grupele de vâr-
stă, plasându-se pe primul loc în structura 
morbidității generale cu o cotă de 30%, iar 
bolile ochiului și anexelor – pe locul trei cu 
o cotă de 9%. 

Situația creată dictează implicarea autorități-
lor administrației publice locale în soluționa-
rea problemelor enumerate pentru a asigura 
elevilor condiții corespunzătoare de instruire 
și pentru a preveni abaterile de la normele 
stabilite, dar aceste preocupări nu ar trebui să 
lipsească nici de pe agenda de lucru a condu-
cerii instituțiilor pentru copii.  

SFATURI  SĂNĂTOASE

CUM SĂ PROTEJĂM CREIERUL DUPĂ COVID-19?
După mai multe evaluări, spe-
cialiștii au ajuns la concluzia 
că COVID-19, de rând cu alte 
daune, declanșează procesul 
de îmbătrânire prematură a 
persoanei afectate. Pentru a 
evita acest proces, neurologii 
afirmă că este nevoie de o in-
tervenție de netăgăduit, menită să îmbunătă-
țească considerabil calitatea vieții celor care 
au suferit de COVID-19, Acest scop ar putea 
fi atins doar prin adoptarea unui stil de viață 
sănătos, cu practicarea activității fizice, inclu-
siv a sportului, asigurarea unei alimentații op-
time, bogate în nutrimente vitale, și evitarea 
situațiilor stresante.

În contextul Zilei mondiale a creierului, mar-
cate, începând cu anul 2014, la 22 iulie, speci-
alistul în neurologie Erkin Shamsiev a reiterat 
pentru mass-media că infecția COVID-19, ni-
merind în organismul uman, poate provoca 
nu doar tromboza plămânilor, ea poate de-
clanșa și alte procese nedorite, între care îm-
bătrânirea timpurie. Aceste modificări survin 
în urma epuizării stresante, cauzate de boală. 
Pe de o parte, persoana contaminată se auto-
distruge moral, apar fobiile și anxietatea, pe 
de altă parte, persistă acțiunea directă, pro-

priu-zisă, a virusului asupra orga-
nismului în ansamblu. 

Afectarea plămânilor de către vi-
rus dereglează schimbul de gaze, 
inclusiv  alimentarea creierului cu 
oxigen. În consecință, la pacienții 
care au făcut COVID-19 apar sem-

nele encefalopatiei – o afecțiune legată de 
distrofia țesutului creierului și afectarea func-
ției lui. Bolnavii de coronavirus acuză dureri 
de cap, vertijuri, tuse, dispnee și pierderea mi-
rosului. Pe aceasta din urmă specialiștii o ex-
plică prin afectarea nervului olfactiv – primul 
nerv cranian, nucleele căruia se află în creier.

Pentru a depăși consecințele provocate de 
COVID-19, specialiștii recomandă bolnavilor 
să întreprindă măsuri de întărire a imunității 
epuizate prin practicarea înotului, sportului, 
fitness-ului, inclusiv prin alimentarea corectă 
și sănătoasă. 

Totodată, aceștia trebuie să se debaraseze 
de kilogramele în plus, să petreacă mai mult 
timp în aer liber, să abandoneze fumatul și al-
coolul, să consume mai multe legume și fruc-
te pentru a evita avitaminozele.
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Prevenirea bolilor infecțioase prin interme-
diul vaccinărilor reprezintă cea mai eficientă 
investiție în sănătatea publică. Prin imuni-
zarea sistematică a populației, cu atingerea 
unei pături imune de peste 95,0%, poate fi 
obținută atât diminuarea substanțială a mor-
bidității, mortalității și invalidității survenite 
în urma maladiilor, cât și reducerea pierde-
rilor economice și sociale cauzate de aceste 
boli. 

În Republica Moldova, imunizările sunt regle-
mentate de un șir de acte normative și legis-
lative internaționale și naționale. 

Maladiile-țintă ale Programului național de 
imunizări sunt poliomielita, difteria, tusea 
convulsivă, tetanosul, rujeola, rubeola, ore-
ionul, hepatita virala B, Hib (H. influenzae tip 
b), infecția cu Streptococcus pneumoniae, cu 
rotavirus, tuberculoză. 

Vaccinul HPV (virusul Papiloma uman) până 
în prezent a fost administrat prin diferite 
campanii susținute de partenerii internațio-
nali, în perspectiva de a fi inclus în Calendarul 
de vaccinări al următorului Program național 
de imunizări.

În scopul asigurării calității și inofensivității 
vaccinurilor, Organizația Mondială a Sănătă-
ții (OMS) a instituit un sistem internațional de 
precalificare a vaccinurilor. Acest instrument 
asigură verificarea respectării de către produ-
cătorii de vaccinuri a normativelor OMS pri-
vind componența, condițiile de producere, 
investigarea de laborator a componentelor 
vaccinurilor și produselor finale, supraveghe-
rea eficienței și inofensivității vaccinurilor la 
utilizarea lor.

ASPECTE ALE IMUNIZĂRII COPIILOR 
ÎN RAIONUL UNGHENI
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În Republica Moldova, în cadrul Programului 
național de imunizări sunt achiziționate și uti-
lizate numai vaccinuri înregistrate în modul 
stabilit, cu precalificare de la OMS.
  
Vaccinurile sunt primite centralizat și aduse 
cu transport specializat de la depozitul ANSP, 
care este monitorizat permanent de către 
OMS, iar in unele cazuri – cu transportul DCSP 
Ungheni, cu respectarea Lanțului frig la toate 
etapele: de la întreprinderea producătoare 
până la fiecare persoană supusă vaccinării. 
Depozitul Direcției CSP Ungheni dispune de 
condițiile necesare pentru transportarea și 
păstrarea vaccinurilor.

O particularitate a raionului Ungheni cu im-
pact pentru nivelul de acoperire vaccinală a 
populației este structura sistemului de sănă-
tate, îndeosebi a asistenței de medicină pri-
mară, în componența căreia intră 14 IMSP CS 
autonome ce deservesc populația din 72 de 
localități.

În IMSP CS Cornești activează 3 medici de fa-
milie care deservesc 8791 de persoane din 15 
localități, cu o rază de deservire a populației 
de 20 km, fapt care condiționează periodici-
tatea deplasărilor medicilor de familie la in-
stituțiile medicale din localitățile respective. 

Cheia succesului în obținerea unei rate înal-
te de acoperire vaccinală este programarea 
la timp și corectă a populaţiei la vaccinare, 
precum și convingerea adulților de a accepta 
vaccinarea lor și a copiilor. Paralel cu princi-
piul benevol de vaccinare funcționează și cel 

obligatoriu, care se aplică persoanelor con-
tacte la apariția unei infecții prevenibile prin 
imunizări pentru a localiza și lichida focarul și 
pentru a diminua cazurile grave de boală.

Articolul 52 din Legea nr. 10 Privind suprave-
gherea de stat a sănătății publice, adoptată la 
03 februarie 2009, reglementează vaccinarea 
profilactică a populaţiei împotriva bolilor in-
fecțioase. Potrivit alin. (6) din articolul men-
ționat, admiterea copiilor în colectivități și 
instituții educaționale și de recreere este con-
diționată de faptul vaccinării lor profilactice 
sistematice.

Tradițional, Ungheniul se plasează printre ra-
ioanele cu un nivel înalt de acoperire vaccina-
lă a populației, inclusiv a copiilor, dar pe par-
cursul anilor de referință (2012, 2016 și 2021), 
ca urmare a situației geopolitice din regiune, 
precum și a altor factori, nivelul de acoperire 
vaccinală a populației din raion a fost în scă-
dere. Astfel, acoperirea cu vaccinul combinat 
diftero-tetano-pertussis a scăzut de la 96,6% 
la, respectiv, 95,9% și 95,6%; contra ROR – de 
la 98,4% la, respectiv, 95,9% și 95,1%; contra 
Hib – de la 96,6% la, respectiv, 95,9% și 95,6%.

Aceeași situație se atestă și la vaccinarea con-
tra poliomielitei (96,8%, 95,8% și 96,0%); HVB 
(96,7%, 99,2% și 94,4%), tuberculozei (99,7%, 
99,0% și 99,4%); rotavirusului (96,9%, 95,6%, 
96,8%); pneumococilor (0%, 95,9%, 94,8%). 

O situație similară persistă și la revaccinare: 
primară DTP (96,8%, 94,0%, 91,1%); primară 
poliomielitică (97,0%, 95,0%, 91,3%); secun-
dară împotriva DT (99,6%, 99,5%, 98,2%); 
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secundară împotriva poliomielitei (99,6%, 
99,5%, 98,2%); secundară ROR (99,7%, 99,1%, 
96,6%); secundară împotriva tuberculozei 
(97,0%, 0%, 0%); revaccinarea Td la 15 ani 
(98,6%, 99,4%, 96,1%) și la adulți (92,8%, 
86,8%, 92,4%); VPO6 (98,6%, 100.0, 0%); ROR3 
(98,5%, 100,0%, 96,1%).

Calcularea indicatorilor menționați s-a făcut 
în baza datelor despre populația aflată în teri-
toriu. Un alt aspect al raionului Ungheni este 
că în ultimii ani au impact negativ asupra 
nivelului de acoperire vaccinală a populației 
tot mai mulți factori, între care gradul crescut 
de neîncredere a populației față de necesita-
tea vaccinării; informarea din surse neveridice 
și neoficiale; refuzarea imunizării, amânarea 
continuă a efectuării vaccinului, motivată de 
migrația populației, restricțiile antiepidemice 
impuse, dar și de contradicțiile medicale nefon-
date; cultele religioase promotoare a antivacci-
nării; volumul de muncă disproporționat față 
de capacitățile sectorului de asistență medicală 
primară, motivat de situația pandemică, lucru 
care s-a răsfrânt nemijlocit asupra nivelului 
de acoperire vaccinală a populației conform 
PNI; colaborarea intersectorială insuficientă în 
mobilizarea populației la vaccinare; resursele 
umane limitate; admiterea în instituțiile pre-

școlare și preuniversitare a copiilor nevaccinați 
conform calendarului de vaccinări cu încălca-
rea Hotărârii Curții Constituționale nr. 26 din 30 
octombrie 2018. 

Amplasarea geografică a R. Moldova, vecină 
cu România și Ucraina, unde nivelul de aco-
perire vaccinală a populației este sub nivelul 
așteptat, ne face mai vulnerabili în fața riscu-
rilor pentru sănătatea publică, inclusiv a ma-
ladiilor prevenibile prin imunizări. 

Astfel, în luna august 2018, a fost înregistrat 
un focar de rujeolă în rândul copiilor aflați la 
odihnă la tabăra ilegală din Morenii Noi, orga-
nizată de comunitatea religioasă locală, care 
nu a acceptat vaccinările. În focar s-au aflat 75 
de persoane, inclusiv 45 de copii din localita-
tea dată și din Șicovăț (Ungheni), Beșghioz, 
Copceac, Cazaclia (Ceadîr-Lunga), Taraclia și 
Novosiolovca (Taraclia), Comrat, Vulcănești 
și Bălți. Drept sursă de infecție a servit o fe-
tiță de 13 ani din Morenii Noi care, împreună 
cu familia, a fost în ospeție în Ucraina și care, 
la întoarcere, prezenta simptome de boală. 
Chiar și așa, a fost admisă în tabăra de odih-
nă, unde a infectat 20 de persoane, dintre 
care doar 3 erau vaccinate cu prima doză de 
vaccin antirujeolic.
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CUM PUTEM EVITA INTOXICAȚIILE 

CU CIUPERCI

ÎN R-L BRICENI HEPATITELE CRONICE VIRALE 

SUNT ÎN CONTINUĂ CREȘTERE 

SĂNĂTATEA ELEVILOR DIN R-L HÎNCEȘTI 

ÎN RAPORT CU FACTORII DE RISC 

DIN MEDIUL EDUCAȚIONAL

CUM PUTEM EVITA BOLILE 

CE NECESITĂ  HEMODIALIZĂ 

ACTIVITĂȚILE SPORTIVE – 

FACTORI DE ÎNTREMARE A SĂNĂTĂȚII

CITATE. MOTTOURI. 

PROVERBE DESPRE SĂNĂTATE

Nimeni nu poate fi sănătos dacă nu are 
tot timpul acces la aer proaspăt, la stră-
lucirea soarelui și apă bună. 
                                                              Flying Hawk

Moderație. Mici întâmplări. Bucură-te 
câte puțin din toate. Acestea sunt secre-
tele fericirii și ale vieții sănătoase. 

Julia Child

Cred că cel mai frumos dar pe care poți 
să îl oferi familiei tale și lumii este să fii 
sănătos.
                                                         Joyce Meyer

Sănătatea ta depinde de tine. Tot ceea 
ce faci și gândești adaugă la vitalitatea, 
energia și spiritul tău sau extrage din ele 
valoare.

                                              Ann Wigmore

Ai nevoie de trei lucruri în viață – sănă-
tatea ta, un scop și oamenii pe care să-i 
iubești. Asta e tot. 

Naval Ravikant

Corpul este cea mai bună oglindă a su-
fletului. 

Tony Robbins

Omul are nevoie de provocări; sunt ne-
cesare pentru sănătate. 

 Carl Jung

Cea mai mare prostie este să îți sacrifici 
sănătatea pentru orice timp de fericire. 

Arthur Schopenhauer

Sănătatea este cel mai de preț dar, mulțu-
mirea cea mai mare bogăție și loialitatea 
cea mai bună relație.

 Buddha

Dacă ești într-o stare fizică bună nu în-
seamnă că ai atins doar una dintre bazele 
unui corp sănătos, ci ai pus și bazele unei 
activități intelectuale și creative. 

 John F. Kennedy

Exercițiul fizic susține spiritul și menține 
mintea vie. 

 Cicero

Cel care e sănătos are speranță, iar cel care 
are speranță are totul. 

 Proverb arab

Un râs bun și un somn lung sunt cele mai 
bune remedii din cartea doctorului. 

Proverb irlandez

Când inima este în largul ei, corpul este 
sănătos. 

Proverb chinezesc

Înainte să îi vindeci pe ceilalți, vindecă-te 
pe tine însuți. 

Proverb

Dacă cunoști arta respirației profunde 
atunci ai puterea, înțelepciunea și curajul 
a 10 tigri. 

Proverb chinezesc

Atunci când dieta e greșită, tratamentul 
nu are niciun efect. Atunci când dieta e 
corectă, nu ai nevoie de tratament… 

Proverb ayurvedic
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