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SUBSTANȚELE CHIMICE PERICULOASE  EMISE 

ÎN URMA INCENDIILOR

   

 INFECȚIA COVID-19 ȘI BOLILE NETRANSMISIBILE

CELE MAI BUNE 10 REMEDII PENTRU 

ALERGIILE DE PRIMĂVARĂ

IGIENA MÂINILOR ȘI IMPORTANȚA 

ALEGERII CORECTE A DEZINFECTANTULUI

STIMAȚI CITITORI, 
DRAGI COLEGI ȘI PRIETENI!

Sărbătorile de iarnă îmi oferă un prilej deosebit pentru a Vă adresa calde urări de bine, dar 
și oportunitatea de a Vă mulțumi tuturor pentru implicare, încredere și devotament.

În curând va pleca în istorie anul 2022, un an plin de provocări, dar care lasă totuși în urmă 
amintiri frumoase, precum și realizări demne de apreciere și recunoștință. Deschizând o 
nouă pagină în noaptea dintre ani, privim cu optimism spre viitor, credem în tot ce este mai 
bun și sperăm la noi succese. 

Vă doresc Sărbători fericite alături de cei dragi, pace, liniște sufletească și prosperitate. 
Fie ca farmecul Crăciunului și al Revelionului să vă însoțească pe tot parcursul anului care 
vine. Să aveți parte de împliniri, recunoștință și bunătate, iar în casele Dumneavoastră să 
domnească armonia și înțelegerea. 

Îmi exprim convingerea că și în noul an revista va rămâne o platformă fidelă pentru profe-
sioniști, iar pe paginile ei vor fi inserate articole nu mai puțin interesante și actuale, cu un 
profund mesaj informativ în beneficiul sănătății populației.

La mulți ani!
Nicolae JELAMSCHI,

directorul Agenției Naționale
pentru Sănătate Publică

Mesaj de felicitare
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APRECIERI
Omul sănătos le vrea pe toate, dar când se 
îmbolnăvește vrea numai sănătate 

Revista Cronica Sănătății Publice are în dezvol-
tarea sa o istorie spectaculoasă, afirmându-se 
ca o sursă importantă, interesantă, variată și 
credibilă de informare a populației referitor la 
promovarea stilului de viață sănătos, alimen-
tația corectă și sănătoasă, profilaxia diferitor 
maladii, influența factorilor de mediu asupra 
stării de sănătate etc.

Articolele publicate prezintă interes pentru 
toate categoriile de cetățeni datorită spectru-
lui vast de informație științifico-practică ce ține 
de problemele actuale ale sănătății publice, in-
clusiv de cele cu tangență la domenii precum 
medicina internă, chirurgia, obstetrica și gine-
cologia, pediatria, neurologia, traumatologia 
și ortopedia, farmacologia și altele. 

Pornind de la convingerea că viața și sănăta-
tea omului sunt cele mai mari valori, iar starea 
de sănătate a populației este o condiție esen-
țială pentru asigurarea progresului econo-

mic și social, preocuparea privind sănătatea 
publică a devenit o prioritate de bază și per-
manentă a politicii statului. Cronica Sănătății 
Publice abordează în mod constant această 
problemă prioritară a societății.

Apreciez în mod deosebit informațiile uti-
le, sfaturile accesibile privind promovarea și 
menținerea sănătății, destinate nu doar per-
soanelor din sfera medicală (asistente me-
dicale și medici practicieni, colaboratori ai 
instituțiilor medicale, studenți ai instituțiilor 
de învățământ superior, elevi ai colegiilor de 
medicină), ci și cercului larg de cititori.

Dacă ar fi să vorbim la concret, pentru elevii IP 
Colegiul de Medicină din Cahul revista Croni-
ca Sănătății Publice, în afară de faptul că este 
o platformă viabilă de informare despre reali-
zările medicinei naționale și internaționale, de 
dezbateri științifice și schimb de experiență, 
mai este și un ghid pentru asigurarea manage-
mentului efectiv al cercurilor științifico-prac-
tice studențești la disciplinele de specialitate 
care activează în instituție. În comunicările pe 
care elevii le prezintă în baza activităților de 
cercetare deseori se identifică trimiteri la arti-
colele prezentate în această revistă.

În contextul dat, vin cu deosebite aprecieri pen-
tru membrii Colegiului de redacție al revistei Cro-
nica Sănătății Publice, dorindu-le multă sănătate, 
tenacitate și realizări frumoase în continuare. 
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Potrivit tradițiilor creștine, înainte de mari-
le sărbători religioase obișnuim să devenim 
pentru o perioadă determinată vegani sau, 
cu alte cuvinte, să excludem din meniul zilnic 
toate produsele de origine animalieră și să le 
includem doar pe cele vegetale. Deși meniul 
nostru devine mai bogat în fibre alimentare, 
mai sărac în grăsimi saturate și, per general, 
mai divers la capitolul cereale și leguminoase, 
în unele cazuri riscăm să obținem mai multă 
daună decât folos. Vă propunem să urmărim 
în continuare un scurt ghid alimentar 
pentru perioada postului.

Postul și regulile alimentației sănă-
toase
Dieta de post este una sănătoasă 
dacă, la fel ca în cazul alimentației car-
nivore, se menține echilibrul în toate. 
Este vorba de cantitate (cu evitarea 
supraalimentației și a alimentației in-
suficiente), dar și de calitatea produse-

lor (fiind necesară prezența tuturor macronu-
trimentelor: proteine, grăsimi și carbohidrați, 
precum și a tuturor vitaminelor, mineralelor, 
antioxidanților absolut indispensabili orga-
nismului).

Beneficiile postului 
Alimentația de post, pe lângă beneficiul spi-
ritual, îți poate îmbunătăți și starea de sănă-
tate:
–  Îmbunătățește microflora intestinală – dato-
rită consumului mai mare de fibre alimentare, 
dar și de produse fermentate, precum mură-
turile;
– Diminuează nivelul colesterolului sangvin – 
dacă te confrunți cu această problemă, pos-
tul este oportunitatea potrivită pentru a-ți 
îmbunătăți parametrii biochimici ai sângelui;
– Este o detoxifiere pentru organism – reduce 
din cancerigenii și alergenii pe care îi con-

ALIMENTAȚIA ÎN POST: 
BENEFICII, RISCURI ȘI REGULI DE BAZĂ
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sumi odată cu produsele procesate. Desigur, 
nu și în cazul în care alegi produse vegane 
procesate.

Contraindicații pentru ținerea postului
Alimentația de post este contraindicată, în 
primul rând, femeilor însărcinate și celor care 
planifică în scurt timp o sarcină (se referă de-
opotrivă și la bărbații care planifică să devină 
tați), mamelor care alăptează, copiilor și ado-
lescenților, persoanelor cu imunitatea slăbită 
care suferă de boli cronice (diabet zaharat, 
boli cronice ale tractului digestiv, ale rinichi-
lor sau ale ficatului) sau infecțioase acute, 
celor care se restabilesc după o boală infec-
țioasă, persoanelor care execută munci fizice 
grele ori sunt expuse unui stres psiho-emoți-
onal puternic constant, vârstnicilor.

Greșeli și riscuri în perioada postului 
Cel mai frecvent risc în perioada postului este 
adaosul de kilograme. Acesta este cauzat de 
un dezechilibru de nutrimente, care provoa-
că pofte exagerate și un consum abuziv de 
alimente. 

Astfel, dacă se pune accent pe glucide (în 
special pe cele simple din făinoasele rafinate, 
dulciuri și sucuri) și se uită de proteine 
(care pot fi găsite în cantități suficiente în 
produsele vegetale) și grăsimi (în cantități 
rezonabile, din uleiuri presate la rece, nuci și 
semințe), senzația de sațietate nu are de unde 
să apară, iar mesele frecvente, neregulate și 
inconsistente pot deveni un stil alimentar pe 
parcursul postului.

Principalele produse care contribuie la adaosul 
de kilograme sunt cele cu un indice glicemic 
înalt, precum pâinea albă, produsele de pati-

serie, plăcintele din comerț, dulciurile, orezul 
alb și pastele, abuzul de cartofi.

Sfaturi practice de alimentație în post
 Pune accent pe proteine, nu pe gluci-

de simple. Dacă glucidele simple (pâinea 
albă, pastele din făină albă, chiflele, dulciu-
rile de post, magiunurile) îți măresc zahă-
rul din sânge și te fac să te simți înfome-
tat aproape mereu, proteinele au un efect 
invers. Le găsești în cerealele integrale 
(hrișcă, orez brun, ovăz mășcat, porumb, 
quinoa și pâinea din făină integrală), nuci 
și semințe, dar și în întreaga gamă de legu-
minoase (fasole, mazăre, năut, linte, soia).

  
Printre cele mai bogate în proteine produse 
vegetale se numără semințele de dovleac, 
lintea roșie, fasolea neagră, migdalele, tofu, 
ovăzul și quinoa.

	Evită gustările vegane. Postul este și el 
un business. Odată cu începutul acestuia 
vei găsi în locurile cele mai vizibile pateuri, 
chifle și dulciuri de post, dar și produse din 

Nota bene. Proteina vegetală se absoarbe 
mai greu în organism (între 60-80%, com-
parativ cu 90% din proteina animalieră). 
Ca urmare, pentru a asigura doza necesară 
organismului trebuie să consumăm mai 
multe proteine vegetale (1,4 g/kg corp, 
comparativ cu 0,8 g/kg corp dacă mâncăm 
și proteine animaliere). În același timp, 
proteinele vegetale nu au întreg spectrul 
de aminoacizi necesari organismului. Pen-
tru a lua toți aminoacizii necesari este ne-
voie să combinăm proteinele din diferite 
produse (nu neapărat la aceeași masă, dar 
preferabil pe parcursul zilei).
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soia. Asigură-te că eticheta produsului nu 
este plină de E-uri, zahăr, sare și grăsimi hi-
drogenate/parțial hidrogenate. Optează 
pentru produsele din soia autohtonă, care 
nu este modificată genetic.        

	Diversifică-ți meniul. Dacă mănânci ace-
eași mâncare, la fel ca în dieta monoali-
mentară, riști să renunți la post de curând 
posibil, dar și să duci o lipsă severă de nu-
trimente. Dacă ai nevoie de inspirație, con-
sultă sursele online (inclusiv cele vegane). 
În acest fel, postul va deveni o experiență 
culinară plăcută, nu o tortură.

	Evită abuzul. Asigură-te că mănânci 
porția ta de mâncare, nu una dublă. Dacă 
rămâi flămând, revizuiește-ți meniul și fă 
în el mai mult loc pentru proteine, fructe 
și legume. Ultimele două, datorită fibre-
lor alimentare, pot reduce din senzația 
de foame și automat vor reduce și porții-
le pe care le consumi. Nu uita că zilnic ai 

nevoie de un număr anumit de calorii, iar 
odată cu acestea trebuie să vină și nutri-
mentele.

	Optează pentru mesele frecvente. În post 
ți se face foame mai rapid, pentru că din me-
niu lipsesc grăsimea și proteina animalieră. 
Pentru a nu ajunge la foamea psihologică, 
divizează alimentele pe care urmează să le 
consumi în 4-5 reprize alimentare.

SFATURI  SĂNĂTOASE

PRODUSE CARE DISTRUG FICATUL MAI MULT DECÂT 
PRĂJELILE ȘI GRĂSIMILE

Produsele prăjite și grase au fost 
considerate întotdeauna cele mai 
dăunătoare pentru ficat. Iată însă 
că Tatiana Tarnovskaia, medic in-
ternist și dietetician din Sanct-Pe-
tersburg, afirmă că aceste opinii 
sunt doar parțial corecte.

S-ar părea că atunci când mâncăm 
produse degresate, de exemplu, piept de pui 
fiert fără piele, aceasta ar trebui să-i priască 
ficatului, dar nu este așa, ne preîntâmpină Ta-
tiana Tarnovskaia, sugerând că există mulți 
pacienți care, deși folosesc o dietă fără gră-
simi, se aleg până la urmă cu un ficat gras. 
Enigma constă în faptul că rația alimentară 
deficitară în grăsimi duce la scăderea nivelului 
de acizi grași. Ca urmare, ficatul primește sem-
nalul de a sintetiza grăsimi din materialul exis-
tent în organism, depunându-le ca rezervă în 
hepatocite (celule care constituie circa 80% 
din masa ficatului – n.r.), astfel fiind declan-
șată îngrășarea ficatului, a accentuat speci-

alista, sfătuind oamenii să includă 
în meniu alimente cu un conținut 
normal de grăsimi, cu excepția gră-
similor trans și a uleiului de palmier.

Totodată, pentru menținerea sănă-
tății ficatului este important să nu 
se facă abuz de alcool, precum și 
de dulciuri, inclusiv de pomușoare 

și fructe bogate în fructoză. Consumul zilnic 
de fructe și pomușoare nu trebuie să depă-
șească 200 gr. 

Din relatările medicului, impactul negativ 
al fructozei constă în faptul că ea pătrunde 
fără piedici în ficat și tot acolo se transformă 
în grăsimi dăunătoare sau acid uric, or, aces-
tea din urmă provoacă dureri de articulații și 
de spate.

Probleme de sănătate de genul acesta acuză 
mai ales amatorii de smoothie din fructe și 
miere. 
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Antibioticele sunt cele mai active preparate 
chimioterapice în tratamentul și profilaxia 
infecțiilor bacteriene de diferite tipuri, fiind 
utilizate atât în medicina umană, cât și în cea 
veterinară, iar într-o anumită cantitate, chiar 
și în agricultură. Antibioticele sunt medica-
mente de origine naturală, obținute din mu-
cegaiuri și bacterii de origine semisintetică și 
sintetică. Ele sunt foarte importante pentru 
salvarea vieții, dar fiind administrate 
incorect pot deveni dăunătoare și inu-
tile.

Există mai mult de 15 clase de antibi-
otice ce se disting prin structura lor 
chimică și modul de acțiune împotriva 
bacteriilor. Din 1987 până în prezent 
nu a fost inventată nicio clasă nouă de 
antibiotice, iar unele din ele, în pofida 
eficienței lor, nu mai sunt comercializa-
te pe scară largă de către producătorii 
de medicamente. În plus, nu toate an-

tibioticele au aceeași acțiune asupra bacterii-
lor, deși, în cazul indicării corecte a tratamen-
tului, scopul și succesul antibioticoterаpiei ar 
trebui să se axeze pe eliminarea completă a 
microorganismului patogen din organism.

Antibioticele, de-а lungul timpului, au avut o 
acțiune benefică asupra lumii moderne prin 
scăderea morbidității, mortalității sau simpli-
ficarea managementului unor infecții severe. 

Cu timpul, omul a adoptat o atitudine eronată 
față de bacterii, minimalizând rolul microor-
ganismelor în evoluția noastră, neglijând mă-
surile de igienă sau exagerând prin utilizarea 
abuzivă și agresivă a antibioticelor. Conform 
evaluărilor științifice, până în anul 2030 con-
sumul uman de antibiotice la nivel mondial 

REZISTENȚA MICROBILOR 
LA ANTIBIOTICE
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va spori cu peste 30%. Cele mai pesimiste es-
timări atestă o creștere cu peste 200%, dacă 
rata de utilizare va continua în același ritm. 
Actualmente, antibioticele sunt etichetate ca 
specii pe cale de dispariție din cauza răspândi-
rii antibioticorezistenței globale.

Rezistența la antimicrobiene apare atunci când 
microbii supraviețuiesc unui tratament inco-
rect sau insuficient, dobândind astfel rezis-
tență. Ca urmare, ei nu mai răspund la trata-
mentul dat. Primul afectat de această rezis-
tență este chiar pacientul care a luat antimi-
crobiene într-un mod greșit. El nu va putea fi 
tratat în cazul unor infecții viitoare, în plus, va 
transmite microbii rezistenți altor persoane, 
extinzând această problemă.

Pe lângă аntimicrobiene, există și un alt tip 
de rezistență nonmedicamentoasă, generată 
de biocide (dezinfectanți şi agenți tensioactivi, 
metale grele, solvenți (hexan, toluen, octanol), 
substanțe chimice derivate din plante) care in-
duc dezvoltarea RAM.

Măsuri de prevenire și control al răspândi-
rii antibioticorezistenţei la toate nivelurile 
societății:
1.  Persoane fizice
	Utilizați doar antibiotice prescrise de un 

medic certificat;
	Nu cereți tratament cu antibiotice dacă 

medicul spune că nu aveți nevoie de ele;
	Urmați întotdeauna sfaturile medicului sau 

farmacistului atunci când folosiți antibiotice;
	Nu reutilizați niciodată antibioticele răma-

se și nu le dați altora ca tratament;
	Preveniți infecțiile prin folosirea bune-

lor practici igienice, evitarea contactului 
strâns cu persoanele bolnave, practicarea 
unui sex sigur și vaccinarea conform calen-
darului;

	Folosiţi alimente sigure și preparate în 
mod igienic.

2. Profesioniști din domeniul sănătății
	Preveniți infecțiile prin respectarea igie-

nei mâinilor, instrumentelor și menținerea 
unui mediu curat;

	Prescrieți antibiotice doar atunci când este 
nevoie conform rezultatelor antibiogra-
mei și ghidurilor actuale;

	Raportați despre infecțiile rezistente la an-
tibiotice sistemului de supraveghere;

	Informați pacienții despre prevenirea in-
fecțiilor și administrarea corectă a antibio-
ticelor, despre antibioticorezistenţa creată 
în urma utilizării neadecvate a acestora.

3. Industria sănătății
	Investiți în cercetarea și dezvoltarea noilor 

antibiotice, vaccinuri, diagnostice și alte 
instrumente.

4.  Factori de decizie politică
	Elaborați un plan național competent de 

acțiuni orientate spre combaterea antibi-
oticorezistenţei;
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	Optimizați supravegherea infecțiilor rezis-
tente la antibiotice;

	Consolidați programele și politicile de să-
nătate, implementați măsurile de preven-
ție și control al infecțiilor;

	Reglementați și promovați utilizarea medi-
camentelor de calitate înaltă;

	Informați populația despre impactul anti-
bioticorezistenţei.

5. Sectorul agrozootehnic
	Administrați antibiotice animalelor doar 

sub supraveghere veterinară;
	Interziceți utilizarea antibioticelor ca pro-

motori de creștere și/sau în prevenția boli-
lor la animale sănătoase;

	Vaccinați animalele în scopul reducerii ne-
cesităților de antibiotice în viitor;

	Promovați și aplicați practicile avansate la 
toate nivelurile de producție și procesare a 
alimentelor de origine animală și vegetală;

	Optimizați biosecuritatea și biosiguranța 
în sectorul agrozootehnic.

Povara antibioticorezistenţei este bine re-
simțită și în Republica Moldova, care se află 
în topul țărilor lovite de această amenințare 

alături de România, Bulgaria, Grecia, Italia. 
Din păcate, trendul nu este unul optimist, ci 
dimpotrivă. În ultimul deceniu, dar mai ales 
în ultimii doi ani, a fost înregistrată creșterea 
consumului de antibiotice, îndeosebi al celor 
cu spectru larg de acțiune care prezintă un 
risc mai mare de rezistență bacteriană. 

Deși virozele nu se tratează nicidecum cu 
antibiotice, în țara noastră, începând cu anul 
2020, consumul lor a crescut evident în con-
textul infecției cu SARS-CoV-2. Fenomenul 
Consumului de Antibiotice cu Pumnul chiar și 
la o infecție respiratorie banală sau afecțiu-
ne dentară este răspândit fie din cauza pre-
scrierii eronate din partea medicilor, fie din 
cauza automedicației aplicate din conside-
rente nefundamentate științific, fake news, 
mituri și altele. Adeseori pacienții vin la me-
dicii de familie pentru a cere tratamente cu 
antibiotice pentru că, spun ei, anume așa 
este corect.

Anul 2020 va rămâne în memoria noastră ca 
anul pandemiei de coronаvirus SARS-CoV-2, 
care a cauzat până acum peste 630 de mili-
oane de îmbolnăviri și aproape 7 milioane de 
decese și care a captat o atenție medicală, po-
litică și socială fără precedent.

COVID-19 intensifică și mai mult RAM. Un stu-
diu realizat în SUA a raportat că 72% din paci-
enții cu COVID-19 au primit antibiotice chiar 
și atunci când nu au existat indicații clinice.

COVID-19 este prima experiență a unei pan-
demii care a provocat în sistemele de sănă-
tate și în economia globală o dezordine cum 
nu s-a mai întâlnit până acum. O asemenea 
situație s-ar putea întâmpla și în cazul infec-
țiilor rezistente la medicamente, iată de ce 
măsurile urgente trebuie luate acum, când 
mai putem evita această potențială catastro-
fă printr-un management eficient, investiții 
ample, cercetare și colaborare.

Pandemia COVID-19 ne avertizează că trebu-
ie să construim sisteme de sănătate mai re-
zistente, care să includă accesul la tratamente 
medicamentoase eficiente pentru a gestiona 
mai bine focarele viitoare de boli.        
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CUM  RECUNOAȘTEM ȘI PREVENIM 
GRIPA ȘI IRA LA COPII 

Gripa și infecțiile respiratorii acute (IRA) re-
prezintă cele mai obișnuite patologii umane 
și toți oamenii de pe glob sunt afectați de ele. 
Tipic, adulții pot prezenta anual de la două 
până la cinci episoade de IRA, în timp ce co-
piii pot avea între șase și zece infecții pe an 
(ajungând până la douăsprezece pentru co-
piii de vârstă școlară). 

În Republica Moldova, gripa și infecțiile vira-
le acute reprezintă 2/3 din numărul total de 
maladii infecțioase înregistrate anual. Pe par-
cursul perioadei pandemice COVID-19 morbi-
ditatea prin gripă și IRA virale a fost joasă, însă 
în actuala perioadă sezonieră rece se înregis-
trează tot mai multe cazuri severe de gripă și 
IRA, cu complicații specifice și nespecifice, în 
special în rândul copiilor mici. 

Gripa sezonieră se caracterizează printr-o apa-
riție bruscă a febrei, sindromului toxic general 
și sindromului de catar respirator. În timpul 

sezonului de gripă, probabilitatea acestei in-
fecții este înaltă și o suspectăm atunci când 
bolnavul respectiv a contactat, cu una-do-
uă zile înainte de îmbolnăvire, cu o persoa-
nă care avea febră, iar boala a debutat acut 
cu febră peste 38°C, cefalee, dureri în globii 
oculari, dureri musculare, adinamie, posibil 
vome. Toate aceste simptome se intensifică 
timp de 1-2 zile, după care apare catarul res-
pirator (rinoreea, tusea, durerile în piept). În 
aceste cazuri sunt necesare adresarea la me-
dicul de familie sau solicitarea asistenței me-
dicale urgente. 

La sugari (copiii cu vârsta până la un an) gri-
pa decurge altfel: începe lent, cu temperatu-
ră corporală nu prea înaltă (până la 38°C), cu 
catar respirator discret – nas înfundat, tuse 
rară, strănut, eliminări nazale, dar pot apărea 
și vome, diaree, scădere în greutate, somno-
lență. În acest grup de vârstă se pot înregistra 
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complicații (pneumonii, otite, infecții ale căi-
lor urinare) frecvente și severe.

Tratamentul în gripă începe cu repaus la pat 
în condiții de izolare la domiciliu pentru bol-
navii de gripă simplă, necomplicată sau în 
spital pentru bolnavii cu forme severe sau 
complicate. Terapia de bază include regim la 
pat până la normalizarea temperaturii cor-
pului, plus 2-3 zile, igiena bucală, a nasului și 
ochilor, alimentația bogată în vitamine, calo-
rică, suficientă conform vârstei. Sugarul va fi 
alăptat mai frecvent, se va aplica aportul de 
lichide variate conform vârstei și toleranței, se 
va recurge la combaterea febrei, inflamației, 
cefaleei și durerilor musculare cu Paracetamol 
sau Ibuprofen, la măsuri fizice de diminuare a 
febrei recomandate de OMS (hidratare orală, 
amplificarea circulației aerului: ventilator, fe-
reastră deschisă). Tratamentul etiologic va fi 
indicat de medic în primele zile de boală cu 
Oseltamivir  sau Zanamivir (de la 6 ani) timp 
de 5 zile. Majoritatea oamenilor se recuperea-
ză după febră și alte simptome în decurs de o 
săptămână, fără a necesita îngrijiri medicale. 
Dar gripa poate provoca boli grave sau deces, 
mai ales printre persoanele cu risc crescut – 
femeile însărcinate, copiii cu vârsta de la 6 
luni până la 5 ani, persoanele în vârstă, cele 
cu afecțiuni cronice specifice, cum ar fi HIV/
SIDA, astmul bronșic și bolile cardiace, lucră-
torii din domeniul sănătății. 

Spre deosebire de gripă, în IRA de alte etiolo-
gii (adenovirus, reo-, rinovirus, virusul RS etc.) 
sindromul de catar respirator (rinoree, dureri 
în gât, tuse uscată, apoi umedă, conjunctivi-
te etc.) apare din prima zi de boală, odată cu 
febra, care nu atinge cifre foarte înalte, ca în 

gripă, și cedează mai ușor la administrarea 
preparatelor antipiretice. 

În cazul infecției adenovirale debutul bolii 
este acut, însă simptomele apar consecutiv. 
Temperatura crește lent, devenind maximă 
(38-39°C) în a doua-a treia zi. Se atestă ape-
tit scăzut, cefalee moderată, rareori mialgii, 
artralgii, unii bolnavi se confruntă cu vome, 
dureri abdominale. În primele zile de boală 
apar secreții nazale abundente, seroase, apoi 
mucopurulente, tusea e umedă, apar secreții 
din ochi – inițial seroase, apoi purulente, gan-
glionii limfatici sunt măriți. La copiii mici poa-
te apărea diareea — scaune lichide (de 4-5 ori 
pe zi), fără incluziuni patologice. Temperatura 
se normalizează în 5-7 zile, dar se poate men-
ține mai mult. Curba termică e posibil să fie 
ondulantă. Simptomele catarale dispar în 2-4 
săptămâni. 

În infecția cu virusul sincițial respirator (VSR) 
drept sursă de contaminare servește omul 
bolnav, mai rar – purtătorii de VSR. Bolnavul 
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este contagios 10-14 zile. Contagiozitatea 
este foarte mare (viroza poate cuprinde 90% 
din copiii mici ai unei colectivități). Transmite-
rea se face pe cale aeriană, prin picături. Epi-
demiile de infecții cu VSR izbucnesc în fiecare 
an, afectând o mare parte a populaţiei infan-
tile, în special prematurii și copiii în primele 
6 luni de viaţă, și provocând forme severe. La 
sugari, VSR determină 45-50% din bronșioli-
te și 23% din pneumonii. În formele severe și 
fulgerătoare progresează insuficiența respira-
torie. Respirația e frecventă, zgomotoasă, se 
atestă dispneea expiratoare cu triaj intercos-
tal. Apar cianoza, aspectul de catar sufocant. 
La auscultația plămânilor se determină mul-
tiple raluri difuze crepitante și buloase mici. 
Evoluția infecției cu VSR este îndelungată, 
sunt posibile multiple complicații. Tratamen-
tul este simptomatic și igieno-dietetic în toa-
te IRA. În formele severe la sugar (bronșiolită, 
pneumonie), tratamentul se face în secții de 
terapie intensivă.

Pentru a reduce riscul de infectare sunt utile 
următoarele recomandări: evitați contactul 
cu persoanele bolnave; în cazul unui contact, 
evitați să atingeți fața cu mâinile și purtați o 
mască medicală (masca trebuie schimbată cel 
puțin de 2 ori pe zi); spălați-vă cât mai frecvent 
pe mâini cu apă caldă și săpun. Dacă acest lu-
cru nu este posibil, utilizați un dezinfectant de 
buzunar pentru mâini; încurajați persoanele 
bolnave să stea acasă până la sfârșitul perioa-
dei de boală, să acopere nasul și gura cu ba-
tiste de unică folosință atunci când tușesc sau 
strănută (aruncându-le la coș după utilizare).

Principala metodă de profilaxie împotriva 
numeroaselor boli infecțioase, inclusiv gripa, 
este imunizarea activă. Prin vaccinare, în or-
ganism se introduc antigeni care stimulează 
producerea de anticorpi. Virusul conținut în 
vaccin antigripal poate fi viu, atenuat, inacti-
vat sau poate avea doar fragmente ale aces-
tuia. Vaccinarea imită infecția virală (fără a îm-
bolnăvi) pentru a provoca sistemul imunitar 
în lupta cu infecția atunci când virusul gripal 
invadează tractul respirator. Vaccinul adu-
ce tractul respirator din stadiul naiv în stare 
imună, protejând organismul ca și când ar fi 
experimentat boala. Vaccinarea protejează 
faţă de virusurile gripale circulante în sezonul 
respectiv, cuprinse în vaccin, dar nu și faţă de 
toate tipurile de virusuri care dau simptoma-
tologie asemănătoare gripei, însă cu o evolu-
ție diferită.

La grupele de risc, beneficiile vaccinării anti-
gripale se traduc prin reducerea numărului 
de cazuri, a complicațiilor și deceselor cauza-
te de virusul gripal. 

Pentru a preveni îmbolnăvirile cu gripă ale 
nou-născuților și copiilor în vârstă de până la 
6 luni este deosebit de importantă imuniza-
rea adulților care se află în contact cu aceștia.

Pentru a fi protejați împotriva gripei, vaccina-
rea trebuie repetată anual, deoarece, pe de o 
parte, virusul gripal își modifică structura în 
fiecare an, iar pe de alta, peste o perioadă de 
timp după vaccinare concentrația de anticor-
pi scade. 
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CUM PUTEM EVITA INTOXICAȚIILE 
CU CIUPERCI

    

Ciupercile sunt alimente ușor de găsit în zona 
noastră geografică și stau, în general, la dis-
poziția oricui. Valorile nutritive și accesibili-
tatea sunt factori care generează unele con-
troverse și care solicită o vigilență sporită de 
la consumatorii potențiali ai acestui produs. 
Pe de o parte, ciupercile conțin vitamine, mi-
nerale, fibre, antioxidanți și apă, având puțin 
sodiu, grăsimi și zero colesterol. De aseme-
nea, ele sunt bogate în elemente din grupa 
vitaminelor B: riboflavină, acid folic, tiamină 
și B6, fiind, totodată, singura sursă vegetaria-
nă de vitamina D. Anume spectrul larg de nu-
trimente face ca dintre toate legumele exis-
tente ciupercile să fie considerate a fi cel mai 
bun înlocuitor pentru carne. Pe de altă parte, 
chiar dacă sunt un aliment complex, gustos, 
care poate fi preparat în diferite feluri, multe 
dintre ele sunt otrăvitoare, altfel spus, conțin 
toxine letale. 

Cele mai multe cazuri de intoxicații cu ciuperci 
se înregistrează în perioada iulie-noiembrie, 

când condițiile meteorologice favorizează 
creșterea lor. În Europa Centrală și de Est sunt 
cunoscute circa 20 de specii de ciuperci toxice 
care cresc în această perioadă. În țara noastră 
se întâlnesc multe specii otrăvitoare europe-
ne. De exemplu, genul Amanita conține mai 
multe specii care se aseamănă vizual. Prima 
specie A. ovoidea, denumită în popor burete 
păros, este comestibilă și se poate culege de 
sub brazii argintii și pini, castanii comestibili 
și stejari. Alte două specii din același gen, si-
milare vizual cu prima, sunt A. muscaria, nu-
mită și buretele muștelor sau muscăriță, și A. 
phalloides, numită și buretele viperei. Ele pot 
fi găsite în același areal, dar sunt necomesti-
bile și cauzează cele mai multe din intoxicații. 
Agenția Națională pentru Siguranța Alimen-
telor supraveghează vânzările de ciuperci în 
unitățile autorizate, dar nu poate interveni în 
cazul vânzătorilor anonimi din piețe sau de 
pe marginea drumului, cu atât mai mult nu 
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poate ajuta persoanele care le cumpără fără a 
cunoaște diferența dintre speciile comestibi-
le și cele otrăvitoare. 

Un alt factor ce amplifică pericolul asociat 
consumului de ciuperci este acela că nu exis-
tă o relație direct proporțională între gravita-
tea evoluției clinice și cantitatea de ciuperci 
consumate. Au fost înregistrate cazuri letale 
după consumarea doar a unei părți din ciu-
perca otrăvitoare. 

Manifestările clinice ale intoxicațiilor cu ciu-
perci au un pronostic cu atât mai bun cu cât 
apar mai devreme și îi determină pe pacienți 
să se adreseze la medic. Spre regret, au avut 
un sfârșit letal anume pacienții care au înre-
gistrat sindroame clinice cu debut tardiv, în 
cazul lor efectele toxinelor fiind ireversibile. 

Printre semnele precoce care ar trebui să 
pună în gardă consumatorii de ciuperci sunt 
manifestările digestive (greață, vomă, diaree), 
nervoase (amețeală, tulburări de vorbire, re-
acție întârziată) și vegetative (transpirație 
abundentă, creșterea frecvenței cardiace). 
Simptomele care apar după 2-3 zile de la 
consumul ciupercilor otrăvitoare sunt com-
plicațiile efectelor nefro- și hepatotoxice. Spi-
talizarea este obligatorie în toate cazurile de 
intoxicație cu ciuperci, mai ales atunci când 
semnele clinice debutează tardiv (peste 6 ore 
de la ingestie). Chiar dacă probele biologice 
hepatice și renale sunt inițial normale, în evo-
luție există riscul afectării hepatice sau renale 
grave cu pronostic rezervat.

Există ciuperci care devin toxice atunci când 
sunt consumate în combinație cu alcool.

Dacă vă plac ciupercile și le consumați frec-
vent, trebuie să respectați următoarele sfa-
turi:
	Consumați doar ciuperci cumpărate în locuri 

autorizate;
	Alegeți pentru consum doar ciupercile pe 

care le cunoașteți sigur;
	Nu degustați ciupercile suspecte, mai ales 

în formă crudă; 
	Nu procurați ciuperci de la persoane care 

le comercializează pe marginea drumului 
și în locuri neautorizate fără expertiză sa-
nitar-veterinară;

	Ciupercile comestibile care cresc în zone 
poluate (marginea drumului sau a căilor 
ferate, gunoiști etc.) pot acumula toxine, 
de aceea evitați să le culegeți sau să le pro-
curați de la oamenii care le vând în preaj-
ma acestor zone;

	Nu implicați în procesul de colectare copiii;
	Nu dați ciuperci copiilor în calitate de ali-

mente;
	Metodele tradiționale de identificare a ciu-

percilor otrăvitoare nu sunt exacte și pot fi 
cauza intoxicațiilor;

	Nu conservați ciupercile în condiții casnice 
prin ermetizare. Ciupercile nu pot fi bine 
spălate de solul în care cresc și în care se 
pot găsi forme sporulate ale agentului pa-
togen al botulismului. În condiții anaerobe 
(fără aer), acestea pot produce toxine, pro-
vocând una dintre cele mai grave  intoxica-
ții – botulismul. 

Rețineți! Fierberea timp de 5 ore a ciuper-
cilor nu distruge acești spori.

	La primele simptome de intoxicație este 
necesar să vă adresați – urgent! – după aju-
tor medical.

	Până la sosirea ambulanței, cât mai devre-
me posibil, inițiați spălături gastrice cu apă 
la temperatura camerei pentru a diminua 
gravitatea intoxicației generale.

Conștientizarea pericolului otrăvirilor cu ciu-
perci și respectarea regulilor enumerate mai 
sus vor minimaliza riscul sporit pe care aces-
tea îl prezintă pentru sănătatea și viața dum-
neavoastră, dar și pentru cele ale apropiaților.
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ÎN R-L BRICENI HEPATITELE CRONICE VIRALE 
SUNT ÎN CONTINUĂ CREȘTERE

              
Hepatitele cronice virale reprezintă una din-
tre problemele prioritare ale domeniului să-
nătății publice atât la nivel național, cât și la 
nivelul raionului Briceni din cauza morbidită-
ții crescute și gradului ridicat de dizabilitate.

Conform datelor statistice, 70% din bolnavii 
de hepatită cronică virală nu știu că au aceas-
tă boală, ea manifestându-se de cele mai 
multe ori asimptomatic, fapt care generează 
pericole majore, inclusiv prin transmiterea vi-
rusului persoanelor sănătoase.

Analiza situației epidemiologice pri-
vind morbiditatea prin hepatite vira-
le cronice și a rapoartelor statistice 
nr. 2-săn Privind bolile infecțioase și 
parazitare, nr. 29-săn anual Privind 
bolnavii cu hepatite cronice și ciroze 
hepatice denotă că între anii 2017 și 
2021 numărul cazurilor de îmbolnă-
vire a fost în r-l Briceni în continuă 
creștere. 

Numărul cazurilor de hepatite virale cronice a 
crescut de 1,6 ori – de la 359 în 2017 la 566 în 
2021, indicii prevalenței sporind de la 521,9 
cazuri la 100 de mii de locuitori la 827,5.

Este în creștere și incidența prin hepatite cro-
nice – de la 69,7 cazuri la 100 de mii de locui-
tori în a. 2017 la 86,2 cazuri în a. 2021.

La bolnavii respectivi predomină izolarea vi-
rusului hepatitei C. În perioada de referință, 
indicii morbidității prin HVC cronică au sporit 
de la 187 de cazuri (271,8 la 100 de mii de lo-
cuitori) în a. 2017 la 324 de cazuri (473,7 ca-
zuri) în a. 2021, depășind indicatorul național 
care a constituit 450,32 de cazuri la 100 de mii 
de locuitori.

Este alarmantă situația și în cazul hepatitelor 
cronice cauzate de virusul hepatitei B. În peri-
oada analizată, prevalența pacienților a cres-

cut de 1,4 ori – de la 149 de 
cazuri (216,6 cazuri la 100 de 
mii de locuitori) în a. 2017 la 
216 cazuri (315,8) în a. 2021. 
Morbiditatea prin hepatite 
cronice cauzate de virusul D, 
de altă etiologie și nepreciza-
te, se menține practic la ace-
lași nivel în toată perioada de 
referință. 
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Cele mai multe cazuri de hepatite cronice vi-
rale (85%) au fost înregistrate la grupa de vâr-
stă de peste 50 de ani – atât în rândul femei-
lor, cât și al bărbaților.

În perioada evaluată s-a atestat un trend des-
cendent al îmbolnăvirilor cu hepatite virale 
cronice de tip B, în special în rândul tinerilor, 
ceea ce reflectă impactul pozitiv al imple-
mentării Programului național de imunizare.

Situația epidemiologică privind cirozele he-
patice de etiologie virală arată o creștere a 
morbidității de la 74,1 cazuri la 100 de mii de 
locuitori în a. 2017 la 96,5 cazuri în a. 2021. 
În dinamica multianuală, indicii de prevalen-
ță a morbidității prin ciroze hepatice cauzate 
de virusul C se mențin la nivel înalt și consti-
tuie 57 de cazuri la 100 de mii de locuitori în 
a. 2021, comparativ cu 46,5 cazuri în a. 2017. 
Prevalența prin ciroze hepatice, cauzate de 
virusul B, s-a dublat de la 14,5 cazuri la 100 
de mii de locuitori în a. 2017 la 30,7 cazuri în 
a. 2021.

Screeningul hepatitelor virale B, C și D cu tes-
te rapide de diagnostic a sporit accesibilita-
tea populației la testare. În a. 2021 cu teste 
rapide de diagnostic la AgHBs și AntiHCV au 
fost testate 1525 de persoane din grupele cu 

risc sporit de infectare, fiind depistate poziti-
ve 132 de persoane. 

În conformitate cu Programul național de 
combatere a hepatitelor virale B, C și D și Pro-
gramul național de imunizare, a fost realizată 
vaccinarea contra hepatitei virale B a persoa-
nelor din grupul de risc sporit de infectare, 
cuprinderea vaccinală înregistrând în a. 2021 
o tendință ascendentă: cu I-a doză au fost 
vaccinate 87 de persoane, cu a II-a – 53, cu a 
III-a – 35 și cu a IV-a – 10.

Eliminarea hepatitelor cronice este posibilă 
datorită vaccinului pentru hepatitele de tip B 
și tratamentului antiviral prescris de medicul 
specialist. În prezent hepatita cronică de tip C 
este curabilă. Pacienții cu hepatite virale B, C 
și D au acces la servicii calitative de tratament 
și îngrijire continuă, care se realizează în baza 
protocoalelor clinice naționale.

Între anii 2017 și 2021 au primit tratament an-
tiviral 483 de pacienți – 418 cu HVC și 65 – cu 
HVB. Dintre ei au finisat tratamentul antiviral 
și au fost tratați 449 de pacienți sau 93%, in-
clusiv cu hepatite cronice și ciroze hepatice 
virale C – 415 pacienți sau 99,2%, cu hepatite 
cronice și ciroze hepatice virale B – 34 de pa-
cienți sau 52%.

Factorii de risc și căile de transmitere
Hepatitele virale B și C se transmit pe cale pa-
renterală (transfuzii de sânge, de plasmă sau 
derivate de sânge, hemodializă, tratamente 
stomatologice, instrumentar contaminat, ace 
sau seringi folosite în comun, acupunctură, 
manichiură, pedichiură); sexuală (homo- sau 
heterosexuali, contacte sexuale neprotejate); 
verticală, de la mama infectată la copil (infec-
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tarea intrauterină a fătului, în timpul travaliu-
lui sau după naștere); la consumatorii de dro-
guri injectabile intravenos (prin folosirea serin-
gii și acului în comun); profesională (mai frec-
vent, la personalul din secții de hemodializă, 
laboratoare, chirurgie, stomatologie, oncolo-
gie); nosocomială (prin infectarea pacienților 
de către personalul medico-sanitar purtător 
sănătos sau bolnav); în familie sau colectivități 
(prin contact cu un purtător de AgHBs, prin 
folosirea comună a instrumentelor de bărbie-
rit, periuțe de dinți, leziuni cutanate).

În comparație cu virusul HIV, virusurile hepa-
tice B și C sunt mult mai rezistente în afara or-
ganismului și, totodată, mult mai contagioa-
se. VHB este de 50-100 de ori mai contagios 
decât HIV, iar hepatita cronică B poate evolua 
spre ciroză hepatică, carcinom hepatocelular, 
reprezentând o problemă de sănătate publi-
că. VHC poate supraviețui la temperatura ca-
merei pe diverse suprafețe din mediul încon-
jurător circa 16 ore, fiind de 10 ori mai con-
tagios decât HIV. Cronicizarea hepatitei C se 
atestă la 85% din pacienții care contactează 
virusul, iar la 20-25% din ei boala progresează 
spre ciroză.

Manifestări clinice
Hepatita virală B se manifestă clinic după o 
perioadă de incubație de 50-180 de zile (în 
medie – 60-120 de zile). Tabloul clinic poate 
varia de la asimptomatic la oboseală, ina-
petență, icter și decompensare hepatică în 
stadiile avansate. Pentru depistarea preco-
ce a hepatitelor cronice virale este necesară 

consultația medicului la prezența următoa-
relor simptome: disconfort abdominal, dia-
ree cronică, constipație cronică sau alternanță 
diaree-constipație, urme de sânge în scaun, 
senzație frecventă de balonare sau crampe ab-
dominale, pierderea în greutate fără un motiv 
aparent, vomă repetată sau vomă cu urme de 
sânge, senzație persistentă de epuizare.

Profilaxia specifică a hepatitei virale B se re-
alizează prin vaccinarea nou-născuților în 
conformitate cu Calendarul vaccinărilor obli-
gatorii în Republica Moldova al Programului 
național de imunizări; vaccinarea în rândul 
contingentelor cu risc sporit de infectare – 
conform Programului național de combatere a 
hepatitelor virale. 

Importantă este și profilaxia nespecifică: ste-
rilizarea garantată a instrumentarului și echi-
pamentului medical în instituțiile medicale; 
asigurarea securității manipulațiilor medica-
le, chirurgicale, stomatologice, ginecologice; 
efectuarea manipulațiilor și intervențiilor cu 
echipament de unică folosință; testarea do-
natorilor de fluide biologice, de țesuturi și or-
gane privind prezența markerilor hepatitelor 
virale; dezinfecția și sterilizarea garantată a 
ustensilelor utilizate în instituțiile paramedi-
cale și de deservire socială; informarea, edu-
carea și formarea comportamentului inofen-
siv al populației privind evitarea folosirii în 
comun a obiectelor individuale (aparate de 
bărbierit, periuțe de dinți și alte obiecte care 
pot traumatiza tegumentele).
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SĂNĂTATEA ELEVILOR DIN R-L HÎNCEȘTI 
ÎN RAPORT CU FACTORII DE RISC DIN MEDIUL EDUCAȚIONAL

Sănătatea elevilor este una dintre cele mai 
complexe și mai actuale probleme contem-
porane, fiind, totodată, indicatorul obiectiv al 
stării societății în întregime. Sănătatea și buna 
dezvoltare a elevilor depind de mediul în care 
cresc, de condițiile de educație și de viața pe 
care adulții le-o oferă. Casa, școala și comuni-
tatea trebuie să fie medii sănătoase pentru a 
permite elevului să se dezvolte la maxim. În 
realitate, aceste medii deseori sunt nefavora-
bile și creează diferite probleme de sănătate.

Analiza stării sănătății elevilor din raionul Hîn-
cești denotă creșterea în ultimii ani a nivelului 
morbidității generale, ea constituind în anul 
2021 551,8 cazuri la 1000 de elevi. Odată cu 
vârsta, crește și nivelul morbidității cronice, 
care în anul 2021 a constituit 264,8 cazuri la 
1000 de elevi. 

În structură morbidității generale a elevilor 
pe primul loc se situează bolile aparatului 
respirator (32,6%). Pe locul doi – maladiile 

ochiului și anexelor sale (7,1%), pe locul trei 
– maladiile sistemului digestiv (5,8%), urmate 
de maladiile sistemului nervos (3,6%), cardio-
vasculare (3,4%) etc.

Persistența bolilor enumerate se explică prin 
acțiunea mai multor factori de risc asupra or-
ganismului elevilor, precum suprasolicitarea 
în cadrul procesului instructiv-educativ, ne-
respectarea regimului zilei, a parametrilor mi-
croclimei și iluminatului, alimentația neechili-
brată etc.

Contribuie la apariția bolilor aparatului diges-
tiv organizarea și calitatea sub nivel a alimen-
tației în instituțiile pentru elevi. Ei sunt asigu-
rați corespunzător normelor numai cu pâine, 
crupe și ulei, acestea fiind în rația alimentară 
a copiiilor chiar în cantități exagerate.
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Celelalte componente ale meniului elevilor 
sunt deficitare, carența lor fiind mai evidentă 
la produsele de origine animală. Aproximativ 
41,2% din elevi nu sunt asigurați cu hrană 
caldă în școlile din or. Hîncești, comunele 
Lăpușna, Cărpineni, Crasnoarmeiscoe, Minjir.

În instituțiile preuniversitare se alimentează 
doar elevii din clasele primare și cei din fami-
lii socialmente vulnerabile. Adeseori părinții 
și copiii lor folosesc produse alimentare nere-
comandate, cum ar fi cele de patiserie, pizza, 
hot-dog-urile, maioneza, pateurile și cartofii 
prăjiți în ulei etc., care pot provoca generației 
în creștere diverse maladii (obezitate, gastri-
te, ulcere etc.). 

Conform statisticii, până în prezent aproxi-
mativ 6% din instituțiile preuniversitare din 
raion nu dispun de apă caldă curgătoare, fac-
tor care poate fi catalogat ca unul dintre de-
clanșatorii bolilor infecțioase la elevi și perso-
nal. Este regretabil faptul că 30,7% din elevii 
instituțiilor de învățământ din raion nu sunt 
aranjați corect în bănci. Necorespunderea 
înălțimii mobilierului vârstei și taliei elevilor 
este unul dintre factorii care au provocat apa-
riția afecțiunilor sistemului osteoarticular, ale 
mușchilor și țesutului conjunctiv. În ultimii 
trei ani, nivelul morbidității prin 
aceste boli a constituit 21,8 ca-
zuri la 1000 de elevi, 20,0 cazuri 
din ele (tot la 1000 de elevi) fiind 
dereglări de ținută.

O problemă importantă pen-
tru sănătatea copiilor rămâne a 
fi suprasolicitarea programelor 
de studii în instituțiile de învă-
țământ preuniversitar, care se 

manifestă prin numărul majorat de ore pe 
săptămână, includerea orelor pare la diverse 
obiecte, lipsa perioadei de adaptare la înce-
put de săptămână și la mijlocul ei, întocmirea 
incorectă a orarului (instituțiile de educație 
din Voinescu, Bozieni, Leușeni).

Un impact negativ asupra sănătății tinerei ge-
nerații îl au hipodinamia (sau sedentarismul) 
și lipsa deprinderilor igienice, fumatul, consu-
mul de alcool și droguri, atmosfera psihologi-
că nefavorabilă în familie și în colectiv.

Pentru a asigura o dezvoltare sănătoasă ti-
nerei generații din r-l Hîncești sunt necesare 
următoarele măsuri:
•	 Utilizarea factorilor naturali (aer, apă, soa-

re) pentru fortificarea stării de sănătate a 
organismului;

•	 Promovarea mișcării și combaterea seden-
tarismului, punerea în valoare a culturii fi-
zice;

•	 Asigurarea elevilor cu apă potabilă de cali-
tate garantată;

•	 Crearea condițiilor sănătoase în instituțiile 
de învățământ și acasă;

•	 Combaterea tabagismuluiu, alcoolismului 
și narcomaniei;

•	 Evitarea surmenajului prin revederea pro-
gramelor de studii;

•	 Respectarea normelor fiziologice de con-
sum pentru un copil/zi conform Recoman-
dărilor pentru un regim alimentar sănătos 
și activitate fizică adecvată în instituțiile de 
învățământ;

•	 Organizarea alimentației elevilor din cla-
sele gimnaziale și, în perspectivă, pentru 
elevii claselor liceale;

•	 Promovarea unui stil de viață sănătos prin-
tre elevi.
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CUM PUTEM EVITA BOLILE 
CE NECESITĂ  HEMODIALIZĂ

 

Hemodializa este o metodă de substituție 
renală, iar necesitatea inițierii tratamentului 
prin hemodializă apare atunci când există o 
pierdere bruscă a funcției renale, cunoscută 
sub denumirea de leziune renală acută (ante-
rior denumită insuficiență renală acută) sau 
când apare o scădere treptată a funcției rena-
le – boala renală cronică ajunge în stadiul 5. 
Stadiul 5 al bolii cronice de rinichi este atins 
atunci când rata de filtrare glomerulară este 
de 10-15% din normal. 

Boala cronică de rinichi, ca definiție, înseamnă 
predominanța anomaliei structurii și funcțiilor 
rinichilor mai mult de 3 luni, cu impact asupra 
sănătății pacientului. Ea reprezintă o degra-
dare lent progresivă și ireversibilă a funcției 
renale, de aceea prevenirea și diagnosticarea 
precoce devin obiective esențiale.

Odată diagnosticată, această patologie nu se 
tratează, însă este posibilă încetinirea scăderii 
funcției renale. În ultima perioadă, în Republi-

ca Moldova a crescut numărul bolilor cronice 
de rinichi, fapt cauzat de adresarea tardivă la 
medicul specialist. După cum am menționat, 
boala cronică renală este silențioasă, iar simp-
tomele și manifestările clinice apar în stadiile 
avansate, când deja există complicații. În sta-
diile 4-5 apar greața, voma, dispneea pronun-
țată, inapetența, pruritul cutanat, menținerea 
valorilor tensiunii arteriale majorate, rezisten-
ța la tratament. Printre complicațiile majore 
ale bolii cronice de rinichi se înscriu și patolo-
giile cardiovasculare. 

Cheia succesului în prevenția bolii cronice de 
rinichi o constituie depistarea la timp a pato-
logiei renale și tratamentul adecvat, stabilit 
de medicul specialist. Dacă nefrologul a dia-
gnosticat scăderea filtrației glomerulare, de-
vine indispensabilă adresarea regulată a pa-
cientului la medicul de familie și la nefrolog 
pentru a prelungi, pe cât e posibil, perioada 
ce anticipează ședințele de hemodializă. 
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Cel mai frecvent, ajung la hemodializă paci-
enții cu diabet zaharat. Astfel, unul din trei 
pacienți are diabet și unul din cinci are hiper-
tensiune. Există și patologii renale primare, 
cum ar fi glomerulopatiile, nefritele tubulo-in-
terstițiale, boala polichistică renală autozomal 
dominantă, care în țara noastră este foarte 
des întâlnită, patologiile autoimune. 

Spre regret, această afecţiune nu ține cont 
de vârstă, sex sau rasă și nimeni nu poate fi 
protejat de ea, însă există câteva recomandări 
pentru profilaxie:
	Reducerea consumului de sare. Se reco-

mandă a consuma nu mai mult de 2 gr de 
sodiu pe zi, ceea ce este echivalent cu o 
linguriță de sare de bucătărie.

	Reducerea consumului de carne roșie.
	Evitarea sucurilor acidulate.
	Controlul masei corporale.
	Evitarea fumatului.
	Consumul regulat al legumelor și fructelor 

neprocesate.
	Evitarea medicamentelor inutile (antiinfla-

matoare). 

În plus, persoanele cu risc de boală cronică 
de rinichi trebuie să mențină controlul asupra 
tensiunii arteriale, proteinuriei și glicemiei.

După cum s-a menționat, în stadiul avansat al 
bolii cronice de rinichi, hemodializa este in-

dispensabilă. La procedura de hemodializă se 
folosește un filtru  cu o membrană cu mulți 
pori, care permite eliminarea din organism a 
produselor metabolice precum ureea, creati-
nina, restabilește echilibrul electrolitic în sân-
ge, elimină fluidele în exces din organism.

Rinichii au o mulțime de funcții: mențin echi-
librul acido-bazic și cel hidro-electrolitic, fil-
trează sângele, eliminând substanțele toxice. 
Aceștia au și funcție endocrină: secretă renina 
care ajută la reglarea tensiunii arteriale, eritro-
poietina care stimulează formarea globulelor 
roșii (eritrocitelor) în măduva osoasă, reglea-
ză echilibrul fosfo-calcic și transformă vitami-
na D inactivă în vitamină D activă, necesară 
pentru menținerea sănătății sistemului osos.

Tratamentul prin hemodializă înlocuiește 
funcțiile renale, cu excepția funcțiilor endo-
crine ale rinichilor. 

Pacienții cu boală cronică de rinichi vor urma 
tratamentul prin hemodializă toată viața sau 
până la efectuarea transplantului renal. Paci-
entul trebuie să vină la ședința de hemodia-
liză, care durează 3-5 ore, de trei ori pe săp-
tămână. În cazul insuficienței renale acute, 
hemodializa poate dura până când funcția 
renală revine la parametrii normali.

În concluzie, pentru a depista la timp boala, 
oamenii ar trebui să apeleze cu regularita-
te la medic pentru un control de rigoare. În 
această ordine de idei, amintim că în cadrul 
IMSP SCR Timofei Moșneaga activează medici 
nefrologi și urologi care, datorită cunoștin-
țelor avansate, precum și utilajelor medicale 
moderne, stabilesc cu precizie diagnosticul 
și prescriu tratamentul corespunzător. Toto-
dată, la IMSP SCR Timofei Moșneaga există o 
Secție de hemodializă și transplant renal.

Pentru a vă proteja rinichii, urmați 8 reguli de 
aur:
1.  Păstrați nivelul glicemiei și al colesterolului 

în limite normale.
2.  Mențineți valorile tensiunii arteriale: 
 < 130/80 mmHg. 
3.  Consumați o cantitate suficientă de apă.

4.  Reduceți consumul de sare. 
5.  Mențineți o greutate corporală normală. 
6.  Evitați sedentarismul! Alegeți un stil de viață 

activ. 
7.  Adoptați o alimentație echilibrată, fără ali-

mente procesate.
8.  Nu fumați.
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ACTIVITĂȚILE SPORTIVE – 
FACTORI DE ÎNTREMARE A SĂNĂTĂȚII

 
Sportul te învață să câștigi cinstit. 

Sportul te învață să pierzi în mod demn. 
Prin urmare, sportul te învață de toate – 

te învață ce este viața.
    Ernest Hemingway

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) defi-
nește activitatea fizică ca o mișcare a corpu-
lui produsă de mușchii scheletici ce necesită 
un consum de energie. Atât activitatea fizică 
moderată, cât și cea intensă îmbunătățește 
sănătatea. Estimările globale actuale arată că 
unul din patru adulți și 81% din adolescenți 
nu fac suficientă activitate fizică. Mai mult, pe 
măsură ce țările se dezvoltă economic, nive-
lul de inactivitate crește și poate ajunge până 
la 70%, fiind cauzat de oportunitățile oferite 
de transportul public sau cel individual, de 
utilizarea sporită a noilor tehnologii în pro-
cesul de muncă și de recreere, de prevalența 
comportamentelor sedentare.

Datele privind activitatea fizică la nivel global 
denotă că peste un sfert din populația adultă 
(1,4 miliarde de persoane) duce un mod de 
viață sedentar; cca 1 din 3 femei și 1 din 4 băr-
bați nu fac suficientă activitate fizică pentru a 
rămâne sănătoși; nivelul de inactivitate este 
de două ori mai mare în țările cu venituri spo-
rite comparativ cu țările cu venituri mici; în-
cepând cu anul 2001, nivelul global de activi-
tate fizică a rămas neschimbat; între anii 2001 
și 2020 în țările cu venituri mari inactivitatea 
fizică a crescut cu 5% (de la 31,6% la 36,8%).

Nivelul sporit de inactivitate fizică are efecte 
negative asupra sistemelor de sănătate, me-
diului, dezvoltării economice, bunăstării co-
munității și calității vieții.

Aspectele-cheie privind activitatea fizică în 
regiunea europeană a OMS denotă că inacti-
vitatea fizică este unul dintre principalii factori 
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de risc pentru sănătate și cauzează un milion 
de decese (cca 10% din numărul total) pe an; 
inactivitatea fizică se raportează la 8,3 milioa-
ne de ani de viață ajustați pentru handicap 
(DALY – aproximativ 5% din total) în regiune; 
mai mult de jumătate din populația acesteia 
este inactivă și nu îndeplinește recomandări-
le pentru menținerea sănătății; cifrele recente 
din statele membre ale Uniunii Europene ara-
tă că 6 din 10 persoane cu vârsta peste 15 ani 
nu fac niciodată (sau rareori) exerciții fizice 
sau sport și mai mult de jumătate din ei nu se 
angajează niciodată sau rareori în alte tipuri 
de activitate fizică, cum ar fi ciclismul, dansul 
sau grădinăritul; o treime din tinerii europeni 
cu vârsta de 11, 13 și 15 ani au declarat că fac 
suficientă mișcare. În majoritatea țărilor, băie-
ții au fost mai activi decât fetele, iar activita-
tea scade odată cu vârsta la ambele sexe. 

Grupurile socio-economice prezintă, de ase-
menea, inegalități: oamenii mai săraci au mai 
puțin timp liber și acces limitat la facilitățile 
de agrement sau trăiesc în medii care nu sus-
țin activitatea fizică; pentru o populație de 
10 milioane de oameni, jumătate din care nu 
face suficientă activitate fizică, costul total al 
pierderilor economice este estimat la 910 mil. 
de euro pe an. 

Activitatea fizică are beneficii semnificative 
pentru sănătatea inimii, a corpului și a minții, 
contribuie la prevenirea și gestionarea bolilor 
netransmisibile, cum ar fi cele cardiovascu-
lare, cancerul și diabetul; reduce simptomele 
depresiei și anxietății, îmbunătățește abilită-
țile de gândire, învățare și judecată, asigură 
o creștere și o dezvoltare sănătoasă la tineri, 
îmbunătățește bunăstarea generală. Până la 
5 mil. de decese pe an ar putea fi evitate dacă 

populația globală ar fi mai activă, cu atât mai 
mult cu cât persoanele inactive au un risc de 
deces cu 20-30% mai mare decât cele active.

Activitatea fizică regulată, cum ar fi mersul 
pe jos, cu bicicleta, practicarea sportului sau 
recreerea activă, oferă beneficii semnificati-
ve pentru sănătate. Devenind mai activi pe 
tot parcursul zilei în moduri relativ simple, 
oamenii pot atinge cu ușurință nivelurile de 
activitate recomandate. Printre beneficiile 
activității fizice regulate se numără: îmbu-
nătățirea capacității musculare și a celei car-
diorespiratorii, ameliorarea sănătății oaselor 
și funcționării scheletului, reducerea riscului 
de hipertensiune, boli coronariene, accident 
vascular cerebral, diabet, diferite tipuri de 
cancer (inclusiv de sân și de colon), depresie, 
traumatisme, fracturi de șold sau vertebrale.

Activitatea fizică a copiilor și adolescenți-
lor este importantă pentru că îmbunătățește 
capacitatea musculară și cardiorespiratorie, 
sănătatea cardiometabolică (reduce tensiu-
nea arterială, dislipidemia, glucoza din sânge 
și rezistența la insulină), sănătatea oaselor, 
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performanțele cognitive (performanța aca-
demică, funcția executivă), sănătatea mintală 
(simptome reduse ale depresiei), greutatea 
corporală.

Practicarea sportului este foarte importantă 
pentru dezvoltarea si creșterea copilului, îm-
bunătățindu-i sănătatea atât sub aspect fizic, 
cât si psihic. Sportul consolidează scheletul, 
fortifică inima si plămânii, ajută copilul să co-
ordoneze mișcările corpului, previne riscul 
obezității. În plus, copiii devin mai prietenoși, 
mai sociabili.

Sportul este, de asemenea, un minunat in-
strument de socializare si de dezvoltare a va-
lorilor educative: disciplină, răbdare, concen-
trare și, nu în ultimul rând, el poate influenţa 
în bine caracterul copilului – cei timizi vor 
câștiga încredere în sine și vor învăța să se ex-
teriorizeze practicând un sport de echipă, în 
timp ce copiii nervoși vor învăța concentrarea 
și autocontrolul în sporturile mai precise. 

Sporturile organizate pot ajuta copiii nu doar 
să crească din punct de vedere fizic, ci și să 
se dezvolte armonios. 
Îi ajută să fie mai soci-
abili, să învețe lucrul în 
echipă, în plus, le oferă 
o ocazie grozavă de a se 
distra.

Cercetătorii de la Uni-
versity of Ulster din Ir-
landa au demonstrat că 
până și exercițiile mo-

derate efectuate săptămânal prezintă bene-
ficii majore pentru sănătate. De exemplu, 30 
de minute de mers rapid, 3 zile pe săptămâ-
nă, sunt suficiente pentru îmbunătățirea ten-
siunii, exercițiu care este la îndemâna oricui, 
chiar și a persoanelor extrem de sedentare.

În Republica Moldova, fiecare al treilea elev 
nu practică sportul și nici nu manifestă in-
teres pentru exercițiile fizice. În unele școli, 
elevii fac orele de sport pe coridoarele insti-
tuției, fără să mai vorbim de alte condiții pre-
cum stadioanele renovate sau echipamentul 
sportiv modern. Un număr alarmant de mare 
de elevi prezintă cereri de eliberare de la ore-
le de educație fizică. De aici tabloul trist care 
arată că în Republica Moldova doar 10 la sută 
din populație face sport zilnic, 28 la sută – o 
dată pe săptămână, 25 la sută – o dată pe 
lună, iar 61% nu face sport deloc.

Îngrijorător este și faptul că în mediul rural 
lipsa activităților fizice duce la statistici ne-
faste. De exemplu: fiecare copil suferă de 2-3 
boli în decursul unui an; 30 la sută din copii 
suferă de boli timp îndelungat; mai mult de 
30% din elevi au deficiențe fizice; 40% din ei 
necesită psihofiziocorecție și suferă de lipsă 
de imunitate; 70% din elevii școlilor din țară 
nu fac sport în cadrul orelor extrașcolare.

Această situație regretabilă trebuie să ne facă 
să conștientizăm că sănătatea națiunii depin-
de și de implicarea noastră.

Dragi părinți! Încurajați copiii să găsească o probă sportivă pe plac și îndemnați-i să o practice în mod 
regulat. Nu alegeți dumneavoastră pentru ei, lăsați-i să aleagă singuri. 
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O afecțiune comună printre adulți – durerea 
de spate – deteriorează calitatea vieții și per-
formanța în muncă, fiind una dintre principa-
lele cauze de dizabilitate în lume. Este întâlni-
tă în toate țările în proporții similare și repre-
zintă un motiv comun pentru care oamenii 
merg la medic.

• 8 din 10 persoane suferă cel puțin o 
data în viață de dureri de spate;

• 86% din persoane suferă de dureri de 
spate cel puțin o dată pe săptămână;

• 1 din 3 cazuri de concediu medical  este 
cauzat de durerile de spate.

Pentru multe persoane durerea de spate are 
forme benigne și autolimitate, dar atunci 
când nu se ameliorează după șase săptămâni 
și persistă mai mult de 12 săptămâni ea se 
poate transforma în durere cronică. 

Tipuri de dureri de spate
La nivelul spatelui există un sistem complex 
format din coloana vertebrală, măduva spi-
nării, discuri intervertebrale, mușchi, liga-
mente, nervi și tendoane. Durerile pot apă-
rea la nivelul oricăreia dintre aceste structuri, 
ca răspuns la afecțiuni cu diferite niveluri de 
gravitate, și se pot concentra într-o singură 
zonă sau se pot extinde pe o porțiune mai 
mare a spatelui.

În general, durerile de spate sunt clasificate în 
funcție de durata și zona în care se manifestă. 

Astfel, în funcție de durată, atestăm trei cate-
gorii de dureri de spate:
•	 Durerea acută: e instalată recent și poate 

dura până la 6 săptămâni;

PREVENIREA AFECȚIUNILOR COLOANEI 
ȘI A DURERILOR DE SPATE
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•	 Durerea subacută: reprezintă cea de-a 
doua parte a durerii acute, de la 6 până la 
12 săptămâni;

•	 Durerea cronică: persistă după cea de-a 
12-a săptămână.

Structuri de susținere a coloanei vertebra-
le. Coloana vertebrală este înconjurată de 
mușchi, ligamente și tendoane, care îi con-
feră o mare rezistență și flexibilitate.

În funcție de localizare, există patru tipuri de 
dureri de spate:
•	 în zona cervicală (la nivelul cefei);
•	 în zona toracică (zona de mijloc a spatelui);
•	 în zona lombară (în partea de jos a coloa-

nei vertebrale);
•	 în zona coccisului (ultimul segment al co-

loanei vertebrale).

Durerile de spate – cauze și factori de risc
Durerile de spate pot avea cauze variate, de 
la posturi incorecte ale corpului și întinderi 
musculare până la afecțiuni ale organelor 
interne. Un număr foarte mic de dureri este 
atribuit efectelor secundare ale unor afecți-
uni sau infecții grave (osteomielită vertebra-
lă, osteoporoză, patologie oncologică). Dure-

rile de spate tind să aibă o frecvență mai mare 
în rândul femeilor, lucru care se poate datora 
variațiilor hormonale. 

De asemenea, sunt mai des întâlnite la per-
soanele care suferă de depresie, anxietate, 
tulburări de dispoziție sau la cele care sunt 
supuse unui nivel ridicat de stres.

Printre factorii de risc care cresc probabilita-
tea apariției durerilor de spate se numără se-
dentarismul, sarcina, vârsta înaintată, obezi-
tatea, fumatul, activitatea fizică intensă efec-
tuată incorect.

Prevenirea durerilor de spate
În acest caz, fraza Este mai ușor de prevenit de-
cât de tratat e cât se poate de validă. Putem 
scădea riscul apariției durerilor de spate dacă 
încercăm să diminuăm factorii de risc. Printre 
măsurile pe care le putem lua pentru a pre-
veni astfel de dureri se numără următoarele:
Activitatea fizică regulată. Sunt recomanda-
te exerciții aerobice, cele care întăresc muș-
chii abdominali și pe cei ai spatelui și antrena-
mentele de flexibilitate. Chiar dacă nu puteți 
frecventa sala de forță, există alternative:
•	 Mersul pe jos sau orice alt tip de exercițiu 

aerobic duce la ameliorarea durerii lomba-
re, deoarece fortifică musculatura spatelui 
și îmbunătățește postura.

•	 Pauzele active: ridică-te de la birou și plim-
bă-te. Statul pe scaun pune presiune pe 
coloana vertebrală inferioară și poate pro-
voca dureri lombare.

•	 Stretchingul (întinderile): coloana verte-
brală este proiectată pentru a se mișca, 
întinderile simple ajută mobilitatea și pot 
atenua durerile. Dacă ești într-un episod 
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acut de durere, nu se recomandă de forțat 
spatele. 

•	 Flexarea spatelui: din șezut pe spate, tra-
ge ambii genunchii spre piept și flexează 
capul înainte până când simți o întindere 
confortabilă în această poziție. Poziția se 
menține 20-30 de secunde și se repetă de 
5-10 ori.

•	 Genunchii la piept: din șezut pe spate, cu 
genunchii îndoiți și cu ambele călcâie pe 
podea, se încrucișează mâinile în spatele 
unui genunchi și se aduce cât mai aproape 
de piept posibil. Poziția se menține 20-30 
de secunde și se repetă de 5-10 ori pentru 
fiecare picior.

•	 Înotul este un exercițiu excelent pentru 
ameliorarea durerii de spate. El practic nu 
exercită nicio presiune asupra coloanei 
vertebrale și a spatelui, deoarece apa sus-
ține tot corpul. 

Alegerea unei saltele și perne potrivite. 
Dacă salteaua este prea tare, coloana și muș-
chii rămân tensionați noaptea, în timp ce pe 
o suprafață prea moale coloana se va afunda 
în saltea, exact ca într-un hamac.

Greutatea corpului în cazul somnului pe spa-
te este distribuită uniform și pe o suprafață 
mai mare, prin urmare, o saltea mai tare este 
alegerea corectă. În cazul somnului în poziție 
laterală, presiunea cea mai mare este exerci-
tată asupra umerilor și a șoldurilor. O saltea 
mai tare va dăuna pentru că poate împiedica 
circulația în punctele cu presiune ridicată. O 
saltea potrivită este ceva mai moale, dar to-
tuși capabilă să ofere susținere, să se muleze 
după contururile corpului.

Somnul cu fața în jos presupune alegerea 
unei saltele care distribuie greutatea corpului 
și care se mulează ușor după forma lui.

Dieta echilibrată. Dieta care ne ajută să pre-
venim durerile de spate trebuie să conțină 
calciu și vitamina D, necesare pentru sănă-
tatea oaselor. La fel, se recomandă controlul 
greutății corpului. O greutate excesivă duce 
la suprasolicitarea articulațiilor, ligamentelor 
spatelui.

Menținerea unei posturi corecte. Când stăm 
în picioare, privirea trebuie să fie orientată 
spre înainte, capul să fie aliniat cu coloana 
vertebrală și spatele drept. Când stăm așezați, 
nu trebuie să ne aplecam deasupra mesei sau 
biroului, antebrațele trebuie să fie aproxima-
tiv la același nivel cu biroul, iar fundul trebuie 
sa fie lipit de spătarul scaunului. 

Evitarea fumatului. Mai multe studii au ară-
tat că durerile de spate sunt mai frecvente 
în rândul persoanelor care fumează. S-a de-
monstrat că țigările alterează modul în care 
creierul transmite semnalele de durere și 
poate afecta țesuturile din zona toracică și 
din alte părți ale corpului, încetinind circu-
lația și reducând cantitatea de nutrimente la 
nivelul articulațiilor și mușchilor. Renunțarea 
la fumat poate ameliora durerile de spate.

Terapiile antistres și tehnicile de relaxare pot 
reduce durerea de spate survenită pe fond 
emoțional, din cauza surmenajului și supra-
solicitării emoționale. 

În loc de concluzii
Trebuie să reținem că durerile de spate dispar 
deseori de la sine în câteva săptămâni sau 
în câteva luni. Dacă, în loc să se amelioreze, 
intensitatea acestora se accentuează, este re-
comandat să mergeți la medicul de familie, la 
medicul specialist sau la un kinetoterapeut.                                                                                                                            
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ZONELE DE PROTECȚIE SANITARĂ 
ȘI IMPORTANȚA LOR PENTRU SĂNĂTATEA PUBLICĂ

 

Zona de protecție sanitară (ZPS) este un 
teritoriu special cu regim reglementat de 
utilizare, amplasat în jurul obiectivelor care 
poluează factorii de mediu. Misiunea ZPS 
este de a preveni și reduce acțiunile nocive 
ale factorilor de mediu asupra sănătății po-
pulației prin distanțare și utilizare de tehno-
logii nonpoluante. Dimensiunea este cel mai 
important parametru al ZPS. Distanța de la 
sursa de poluare sau limita terenului pe care 
este amplasat obiectivul poluant până la linia 
exterioară a ZPS constituie mărimea acesteia. 
Mărimea minimă a ZPS depinde de caracte-
risticile procesului tehnologic, condițiile geo-
grafice de amplasare și clasa de nocivitate a 
unității de producere. 

Conform clasificării prezentate în documen-
tul normativ în vigoare nr. 245-71, obiectivele 
de producere sunt divizate în 5 clase de no-
civitate care corespund anumitor dimensiuni 
ale ZPS: clasa I – 1000 de metri (extrem de no-
cive); clasa II – 500 de metri (foarte nocive); 
clasa III – 300 de metri (moderat nocive); clasa 

IV – 100 de metri (puțin nocive); clasa V – 50 
de metri (practic inofensive).

Exemple de obiective sau activități nocive pe 
clase: 
Clasa I – producerea preparatelor chimi-
co-farmaceutice, medicamentoase și sinteti-
ce; a cimentului; fabrici avicole; gunoiști des-
tinate reziduurilor solide industrial inutiliza-
bile; stații de triere a vagoanelor;
Clasa II – fabricarea pieilor artificiale și a ma-
terialelor peliculare, mușamalelor cu utiliza-
rea solvenților volatili; producția mixturilor 
asfaltice la uzine staționare; producerea ghip-
sului (alabastrului); varului; sectoare de com-
postare a deșeurilor solide; 
Clasa III – fabricarea vopselelor minerale ar-
tificiale; a articolelor din cauciuc tehnic; a că-
rămizii (roșie de silicat); articolelor ceramice; 
articolelor de beton armat, prelucrarea pie-
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trelor naturale, prelucrarea mecanică a mar-
morei; tratarea și vopsirea blănurilor de ani-
male; întreprinderi de producere a zahărului 
din sfeclă; fabrici de fermentare a tutunului; 
Clasa IV – fabricarea hârtiei din materie pri-
mă secundară; a săpunului; prelucrarea ma-
selor plastice (turnare, presare, extruziune, 
fasonare în vid); extragerea pietrei prin meto-
da neexplozibilă; fabricarea nutrețurilor com-
binate; mori; fabricarea alcoolului alimentar; 
stații de reparație, deservire tehnică și parca-
re a tehnicii agricole; terminale vamale; 
Clasa V  – fabricarea formelor medicamen-
toase finite; a aparatelor și detaliilor industriei 
radioelectronice; fabrici de confecții; de încăl-
țăminte; fabricarea covoarelor; a berii; a cva-
sului și a băuturilor răcoritoare nealcoolice; 
oloinițe; fabrici de returnare a apelor minera-
le; de vinificare primară și finală; de lactate; de 
cofetărie; de conserve; depozite de fructe și 
legume; fabrici de paste făinoase; de panifi-
cație; remize pentru pompieri; piețe.

Distanțele menționate pot fi modificate doar 
în baza studiilor de impact asupra sănătății 
publice, elaborate de persoane fizice și juridi-
ce specializate. Dimensionarea ZPS se face în 
așa fel încât la limita ei exterioară poluanții să 
nu depășească concentrațiile maxime admi-
sibile ale substanțelor nocive (chimice, biolo-
gice) și limitele maxime admisibile ale facto-
rilor fizici (zgomot, vibrații, radiații ionizante, 
iradieri electromagnetice) în aerul atmosferic 
din zonele rezidențiale, prevăzute în legislația 
națională din domeniul calității aerului.

În zona de protecție sanitară nu se permite 
de amplasat: zona rezidențială, inclusiv case 
de locuit separate, zone de agrement, de re-
creere, teritorii ale stațiunilor balneare, sana-
toriilor și caselor de odihnă, teritorii ale înto-
vărășirilor pomilegumicole, edificii sportive, 
terenuri de joacă, instituții de învățământ și 
de educație timpurie a copiilor, instituții cu-
rative cu staționar, instituții de reabilitare, azi-
luri pentru persoane cu dizabilități și bătrâni.
În ZPS nu se  permite de amplasat fabrici de 
producere a medicamentelor, depozite de 
materii prime și produse intermediare pentru 
întreprinderile farmaceutice, obiective din 
industria alimentară, depozite angro de ma-

terii prime și produse alimentare, complexe 
ale instalațiilor de tratare și depozitare a apei 
potabile care pot afecta calitatea producțiilor.

În limitele ZPS este permisă amplasarea în-
căperilor nelocuibile ale personalului de ser-
viciu al întreprinderilor, clădirilor pentru or-
ganele de conducere, birourilor de construc-
ție, clădirilor administrative, laboratoarelor 
de cercetare, policlinicilor, edificiilor sportive 
de tip închis, unităților de comerț si alimenta-
ție publică, motelurilor, hotelurilor, garajelor, 
parcărilor.

Suprafețele de teren incluse în ZPS pot fi ex-
ploatate agricol, cu excepția culturilor utiliza-
te în scop alimentar sau furajer.

ZPS nu poate fi considerată un teritoriu de re-
zervă al întreprinderii și nu poate fi utilizată 
pentru extinderea spațiilor de producere fără 
o fundamentare argumentată.

Suprafața minimă de înverzire a ZPS se va 
aplica în funcție de clasa și dimensiunile aces-
teia și va constitui (în %):
- până la 300 m (clasele IV și V) – 60%; 
- de la 300 până la 1000 m (clasele I, II și III) – 
50%.

În spațiile de protecție sanitară ale zonelor re-
zidențiale, publice și de afaceri se va crea o fâ-
șie de plantații de arbori și arbuști cu lățimea 
minimă de 50 m, iar pentru lățimea zonei de 
până la 100 m – minim 20 m.

În Republica Moldova cerințele privind cre-
area ZPS sunt stipulate în Legea nr. 10/2009 
privind supravegherea de stat a sănătății 
publice. Conform art. 32, 33 și 35 din legea 
menționată, la sistematizarea și construcția 
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localităților trebuie să se prevadă condiții 
sănătoase de trai pentru populaţie, amena-
jarea complexă a localităților, prevenirea, re-
ducerea și lichidarea acțiunii dăunătoare a 
factorilor mediului înconjurător asupra sănă-
tății omului. Persoanele fizice și juridice sunt 
obligate să întreprindă măsuri de prevenire și 
lichidare a poluării aerului atmosferic, inclu-
siv stabilirea ZPS în jurul întreprinderilor in-

dustriale. Dimensiunile ZPS se stabilesc prin 
regulamente sanitare aprobate de Guvern, la 
propunerea Ministerului Sănătății. Un astfel 
de regulament se află acum în proces de ela-
borare. După încheierea lucrărilor acesta va 
fi propus spre examinare autorităților și per-
soanelor interesate. Proiectul regulamentului 
prevede o nouă abordare a ZPS (noțiunea de 
ZPS, scopul stabilirii ZPS în procesul de zo-
nificare a teritoriului localităților), precum și 
o nouă clasificare igienică a obiectivelor cu 
impact nociv asupra sănătății populației. Tot-
odată, se propune de a institui o procedură 
clară de stabilire și evidență a ZPS, precum și 
de utilizare a terenurilor amplasate în limitele 
lor. Conform noilor prevederi, deciziile de sta-
bilire sau modificare a ZPS, în funcție de caz, 
vor fi adoptate de Agenția Națională pentru 
Sănătate Publică și direcțiile centrelor de să-
nătate publică în baza rezultatelor examinării 
cererii de stabilire sau modificare a ZPS. 

Specialiștii estimează că prin conți-
nutul bogat  de siliciu afinele (Vac-
cinum myrtillus) îmbunătățesc con-
siderabil sănătatea pielii, părului și 
a unghiilor, facilitează menținerea 
normală a mobilității articulațiilor și 
întăresc oasele.

Afinele au un conținut bogat de fier, iod, 
mangan și aminoacizi, inulină și mirtilină.

Din afinele consumate în stare proaspătă 
omul asimilează doar o parte din proprietă-
țile lor benefice, pentru că cele mai valoroase 
substanțe se conțin în sâmbure, iar acestea 
nu se asimilează. Printre ele se numără acizii 
grași Omega, polifenolii, antioxidanții, pecti-
na și acidul clorogenic.

Cele mai importante beneficii ale afinelor, 
potențate de substanțele bioactive pe care 
le conțin, sunt efectele: antidiabetice, dato-

rate cantităților esențiale de inulină 
și mirtilină. Frunzele și fructele sunt 
benefice în forma ușoară de diabet 
de tip 2, când lipsește dependența 
de insulină. Afinele sunt astringente 
(datorită taninurilor, se recomanda 

jeleul de afine la copiii cu diaree); antiinfla-
matoare și bactericide (sunt bune la tratarea 
afecțiunilor cavității bucale, gâtului, mucoa-
sei nazale), scad permeabilitatea și fragilita-
tea capilarelor (datorită flavonoidelor); sunt 
antianemice (acidul malic facilitează sinteza 
hemoglobinei și asimilarea fierului). De ase-
menea, combat colelitiaza, restabilesc func-
țiile hepatice, ameliorează acuitatea vederii, 
digestia și constipația cronică, curăță organis-
mul de metale grele, sunt folosite la elabora-
rea de preparate farmaceutice împotriva boli-
lor cauzate de radiații, sunt antiaterosclerotice, 
antihemoragice, constituie o sursă bogată de 
vitamine esențiale și nu sunt alergice.

SFATURI  SĂNĂTOASE

PRIN CE SUNT BUNE AFINELE
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PATRU METALE GRELE 
CU INFLUENȚĂ NEFASTĂ ASUPRA SĂNĂTĂȚII

Metalele grele au efecte nocive asupra sănă-
tății umane, iar expunerea la ele a crescut în 
urma activităților industriale, antropice și in-
dustrializării moderne. Intoxicația cu metale 
grele este legată de acumularea acestora în 
cantități toxice în țesuturile moi ale corpului 
prin ingestie, inhalare și contact cu pielea. 
Simptomele și constatările fizice asociate in-
toxicației cu metale grele variază în funcție 
de metalul acumulat. Multe dintre metalele 
grele, cum ar fi zincul, cuprul, cromul, fierul și 
manganul, sunt esențiale pentru funcționa-
rea organismului, dar în cantități foarte mici. 
Dacă aceste metale se acumulează în orga-
nism în concentrații mari, ele pot provoca 
intoxicații grave. Metalele grele cu influență 
și risc major pentru sănătate, conform Orga-
nizației Mondiale a Sănătății, sunt plumbul, 
mercurul, arsenul și cadmiul. Intoxicația cu 
aceste metale grele poate apărea ca urmare a 
expunerii industriale, a poluării aerului, apei, 
alimentelor, medicamentelor, recipientelor 

pentru alimente acoperite necorespunzător, 
ingerării accidentale a vopselelor pe bază de 
plumb etc. 

Intoxicația cu arsen. Poluarea mediului cu 
arsen are loc în urma utilizării aplicațiilor agri-
cole, cum ar fi insecticidele, erbicidele, fungi-
cidele, conservanții pentru lemn și vopsele. 
Supraexpunerea la ele poate provoca dureri 
de cap, somnolență, confuzie, convulsii. Simp-
tomele neurologice includ leziuni cerebrale, 
neuropatie periferică. Cele gastrointestinale se 
caracterizează prin vărsături, durere abdomi-
nală, febră și diaree care, în unele cazuri, poate 
fi sângeroasă. Alte simptome includ anemia și 
hipotensiunea arterială. Unele persoane pot 
expira un miros asemănător usturoiului, care 
poate fi detectat prin respirație. 
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În cazul intoxicațiilor cronice, pot apărea slă-
biciunea, durerile musculare, frisoanele și fe-
bra. Debutul simptomelor în intoxicația cro-
nică cu arsen are loc în patru-opt săptămâni 
după expunere. Simptomele pielii și ale un-
ghiilor includ hipercheratoză și hiperpigmen-
tare. Arsenul se acumulează în ficat, splină, 
rinichi, plămâni și tractul gastrointestinal și 
lasă reziduu în țesuturi precum pielea, părul 
și unghiile. Simptomele intoxicației acute cu 
arsen anorganic includ arsuri severe ale gurii 
și gâtului, dureri abdominale, greață, vărsă-
turi, diaree, hipotensiune arterială și spasme 
musculare. Persoanele cu otrăvire severă cu 
arsen pot prezenta probleme cardiace, he-
moliză, aritmii ventriculare, comă, convulsii, 
sângerare în intestine, icterul pielii și al mem-
branelor mucoase.

Prevenirea contaminării cu arsen poate fi 
asigurată prin furnizarea apei din surse sigu-
re, testate; realizarea screeningului rezervelor 
de apă potabilă și identificarea furnizorilor 
care depășesc normele sanitare de 10 micro-
grame de arsen pe litru sau limitele naționale 
admisibile; prin campanii de informare; înlo-
cuirea surselor de apă cu un conținut ridicat 
de arsen cu surse sigure, testate chimic și mi-
crobiologic.

Intoxicația cu cadmiu. Cadmiul este folosit 
pentru galvanizare, în bateriile de stocare și 
lămpile cu vapori. Simptomele debutează 
în două-patru ore după expunere. Supraex-
punerea la cadmiu poate provoca oboseală, 
dureri de cap, greață, vărsături, crampe ab-
dominale, diaree și febră. În plus, pot apărea 
emfizemul, edemul pulmonar și dispneea. 
Persoanele intoxicate cu cadmiu pot prezen-
ta, de asemenea, disfuncție tubulară renală, 

caracterizată prin proteinurie, modificări mi-
nore ale funcției hepatice și osteomalacie. 

Măsurile prevăzute pentru diminuarea 
cadmiului existent în mediu și expunerii 
profesionale la acest metal includ creșterea 
reciclării sigure și eficiente a cadmiului; redu-
cerea la minimum a emisiilor și deșeurilor din 
activități precum mineritul și gestionarea de-
șeurilor; promovarea condițiilor de muncă si-
gure pentru lucrătorii care manipulează pro-
duse ce conțin cadmiu; promovarea ideii de 
eliminare a cadmiului în procesul de fabricare 
a jucăriilor, bijuteriilor și materialelor plastice.

Intoxicația cu plumb – saturnismul. La 
plumb sunt expuși lucrătorii din producția de 
plumb, din fabricile de baterii, sudorii. Plum-
bul se stochează în oase, dar poate afecta 
orice sistem de organe. Efectele intoxicației 
cu plumb variază în funcție de vârsta indivi-
dului și de cantitatea de expunere. Simpto-
mele se dezvoltă, de obicei, în trei-șase săp-
tămâni. Supraexpunerea la plumb îi face pe 
copii mai puțin jucăuși, iritabili și letargici. 
În unele cazuri, simptomele includ dureri de 
cap, vărsături, dureri abdominale, lipsa poftei 
de mâncare, constipație, tulburări de vorbi-
re, hiperproteinemie și paloare rezultată de 
anemie. Simptomele neurologice asociate cu 
supraexpunerea la plumb includ o capacitate 
afectată de coordonare a mișcărilor volunta-
re, leziuni ale creierului, convulsii, edem papi-
lar și tulburări de conștiință.

Adulților supraexpunerea la plumb le poate 
cauza hipertensiune arterială și afectarea or-
ganelor de reproducere. Simptomele pot in-
clude febră, dureri de cap, oboseală, vărsături, 
pierderea poftei de mâncare, dureri abdomi-
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nale, constipație, dureri articulare, pierderea 
abilităților recent dobândite, necoordona-
re, apatie, insomnie, iritabilitate, halucinații 
și convulsii. În plus, persoanele afectate pot 
prezenta anemie, neuropatie periferică și, în 
unele cazuri, leziuni cerebrale. Totodată, se 
observă scăderea forței musculare și a rezis-
tenței; schimbări de comportament, cum ar 
fi ostilitatea, depresia și anxietatea. În unele 
cazuri, simptomele pot pune viața în pericol. 

Intervențiile pentru prevenirea expunerii 
la plumb includ eliminarea utilizării acestu-
ia (de ex., plumbul din vopsea), asigurarea 
reciclării în siguranță a deșeurilor care con-
țin plumb; educarea cu privire la importanța 
eliminării în siguranță a bateriilor cu plumb și 
a computerelor și monitorizarea nivelului de 
plumb din sânge la copii, femeile de vârstă 
fertilă și muncitori.

Intoxicația cu mercur. Mercurul poate afec-
ta plămânii, rinichii, creierul și pielea. Simp-
tomele intoxicației cu mercur includ obosea-
la, depresia, iritabilitatea și durerile de cap. 
Simptomele respiratorii asociate cu inhalarea 
vaporilor de mercur includ tusea, dispneea, 
senzația de arsură în piept și detresa respira-
torie. Unii indivizi afectați pot prezenta edem 
pulmonar, pneumonie și fibroză. Pot exista 
modificări comportamentale și neurologice 
asociate cu supraexpunerea la mercur, cum 
ar fi excitabilitatea și comportamentul de 
temperament rapid, lipsa de concentrare, 
confuzia mentală și pierderea memoriei. De 
asemenea, poate fi prezent un sindrom cere-
belos progresiv cu capacitatea de a coordona 
mișcările voluntare ale brațelor. Sunt frecven-
te mișcările involuntare anormale ale corpu-

lui, cum ar fi mișcările sacadate necontrolate, 
combinate cu mișcări lente.

În expunerea cronică la mercur poate apărea 
tulburarea de personalitate, cunoscută sub 
numele de eretism sau sindromul pălărieru-
lui nebun. Simptomele asociate cu sindromul 
pălărierului nebun includ pierderea memoriei, 
timiditatea excesivă, excitabilitatea anormală 
și insomnia. Persoanele afectate suferă de de-
ficiențe senzoriale, cum ar fi problemele de 
vedere și pierderea auzului. Unele persoane 
pot prezenta modificări ale pielii: umflarea 
dureroasă și colorarea în roz a degetelor de la 
mâini și de la picioare; eritemul pielii; sensibi-
litatea extremă a zonelor afectate, furnicătu-
rile și tulburările senzoriale. 

Intervențiile operate pentru prevenirea 
emisiilor în mediu și a expunerii umane 
includ eliminarea producerii și utilizării mer-
curului în minerit și industrie; promovarea 
utilizării surselor de energie curată care nu 
se bazează pe arderea cărbunelui; trecerea la 
termometre și tensiometre fără mercur în do-
meniul sănătății; implementarea manipulării, 
utilizării și eliminării în siguranță a produselor 
și a deșeurilor care conțin mercur.
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În Republica Moldova, anual se utilizează 
peste două mii de tone de pesticide. Valoarea 
medie a intensității de utilizare a produselor 
de uz fitosanitar constituie 1,6 kg/ha, însă în 
unele regiuni ale țării se constată o intensita-
te crescută de circa 4,6 kg/ha. 

Pe parcursul ultimilor ani, în agricultură au fost 
utilizate în medie câte 2,58 mii tone de produ-
se de uz fitosanitar. Intensitatea administrării 
acestora a scăzut de la 10-12 kg/ha (greutate 
fizică) în anul 1980 până la 2-3 kg/ha în anul 
2000, cu tendințe spre descreștere (în anii 
2010-2021) în medie până la 1,55 kg/ha/pro-
dus. Termenul pesticide este adeseori interpre-
tat ca sinonim cu produsele pentru protecţia 
plantelor (plant protection products – PPP), care 
sunt utilizate, în principal, în agricultură pentru 
a preveni și combate îmbolnăvirea și infesta-
rea culturilor. 

Cele mai utilizate pesticide pe teritoriul Repu-
blicii Moldova sunt fungicidele, insecticidele și 
ierbicidele. Deși este toxic și are repercusiuni 

asupra sănătății, consumul mondial de pesti-
cide este în continuă creștere.

Pesticidele utilizate la protecţia culturilor, îna-
inte și după recoltare, pot fi regăsite ca rezi-
duuri în produsele finale. Folosirea irațională 
a acestora contaminează cu reziduuri apele 
freatice, solul și alimentele, și, accidental, uti-
lizatorii de pesticide.

Reziduurile de pesticide reprezintă orice 
substanță sau amestec de substanțe exis-
tente în hrana pentru oameni sau animale, 
rezultate din utilizarea lor. Este necesar ca 
aceste reziduuri să nu se regăsească în pro-
dusele de origine vegetală, alimente sau 
furaje în cantități care să reprezinte risc de 
îmbolnăvire pentru om.

În acest context, un factor de risc îl constitu-
ie proprietățile cumulative și persistente ale 
reziduurilor de pesticide, în special ale celor 
din grupele: organoclorurate, carbamați, ditio-

DETERMINAREA REZIDUURILOR DE PESTICIDE 
PRIN TEHNICI CROMATOGRAFICE
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carbamați, organofosforice, piretroizi sintetici și 
pesticide heterociclice. Potrivit Agenției Euro-
pene pentru Siguranța Alimentelor, 60% din 
legume și 30% din fructe conțin reziduuri de 
pesticide. 

Pentru protejarea sănătă-
ții populației din Republica 
Moldova a fost aprobat Pro-
gramul național de monito-
rizare a reziduurilor de pestici-
de și a conținutului de nitrați în 
produsele alimentare, axat pe ana-
liza de laborator a produselor de uz 
fitosanitar. Conform criteriilor de evaluare, 
Laboratorul de încercări chimice și măsurări 
instrumentale din cadrul Agenției Naționale 
pentru Sănătate Publică a fost desemnat ca 
laborator pentru testarea remanențelor de 
pesticide în produsele vegetale. În cadrul 
acestui program au fost efectuate investiga-
ții de laborator la 300 de probe pentru 22 de 
produse de origine vegetală: struguri (soiuri 
de masă și de vin), mere, piersici, sfeclă, car-
tofi, citrice, tomate, ardei, grâu, porumb, orez 
etc. În urma testării produselor de origine 
vegetală la reziduuri de pesticide și conținu-
tul de nitrați, neconforme au fost depistate 
13 probe – 1 după conținutul de pesticide și 
12 după conținutul de nitrați.

La nivel național, LMA (limite maxim admise) 
pentru reziduurile de pesticide sunt stabilite 
în Regulamentul sanitar privind limitele ma-
xime admise de reziduuri ale produselor de uz 
fitosanitar din sau de pe produse alimentare 
şi hrană de origine vegetală şi animală pentru 
animale, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr. 1191 din 23 decembrie 2010, care tran-
spune parțial Regulamentul (CE) nr. 396/2005 
al Parlamentului European și al Consiliului din 
23 februarie 2005.

Determinarea reziduurilor de pesticide din 
legume și fructe presupune ca laboratoare-
le care efectuează aceste analize să aibă un 
personal înalt calificat și să fie dotate cu echi-
pamente performante, capabile să detecteze 
reziduurile de pesticide la nivel de urme.

Metodele de analiză utilizate în cadrul labo-
ratorului sunt multireziduale și monorezidu-
ale, validate în cadrul laboratorului. Metoda 

gaz-cromatografică cu spectrometrie 
de masă cu detector de tip triplu qu-

adrupol (GC-MS/MS-QQQ) a fost 
dezvoltată și validată pe circa 60 
de substanțe active pe trei ma-
trice, conform cerințelor euro-
pene, iar gaz-cromatografia cu 
utilizarea detectorului termoi-

onic (GC/FTD) a fost dezvoltată 
pentru compușii organofosforici 

și organoazotați. Validarea metode-
lor a fost făcută conform documentului 

SANCO nr. 12571/2013 Metode de validare și 
proceduri de control al calității pentru analiza 
de reziduuri de pesticide în alimente și furaje. 
Laboratorul lucrează cu respectarea cerințe-
lor de asigurare a calității, prevăzute în stan-
dardul ISO/IEC 17025:2018. Metodele multi-
reziduale și monoreziduale de determinare a 
reziduurilor de pesticide au fost acreditate, în 
conformitate cu cerințele standardului, de că-
tre Centrul Național de Acreditare MOLDAC.

În anii 2020-2021, în cadrul Laboratorului de 
încercări chimice și măsurări instrumentale al 
ANSP au fost efectuate un șir de investigații 
privind determinarea conținutului de rezi-
duuri de pesticide în produsele alimentare de 
origine vegetală. În anul 2021 au fost efectu-
ate 1066 de investigații pentru determinarea 
remanențelor de pesticide. În 23% din ele re-
ziduurile de pesticide se mențineau la limita 
admisibilă, iar în 0,56% din ele concentrația 
era neconformă normelor sanitare. Numărul 
total de investigații în a. 2020 a fost de 904. 
În 24,4% din ele au fost depistate reziduuri de 
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pesticide la limita admisibilă, iar în 0,1% din 
ele concentrația depășea normele sanitare.

În concluzie, asigurarea securității alimentare, 
garantarea inofensivității produselor alimen-
tare de origine vegetală depind nu atât de va-
rietatea utilizării pesticidelor pentru creșterea 
substanțială a producției agricole, cât de res-
pectarea cerințelor de aplicare a tratamentelor 
fitosanitare și dozelor recomandate, de numă-
rul de tratamente, termenul de așteptare reco-
mandat între ultimul tratament și recoltare.

Prezența pesticidelor în legume și fructe în 
concentrații peste limitele admisibile dove-
dește că nu au fost respectate anumite as-
pecte legate de timpul de pauză, de doza de 
aplicare recomandată sau că a fost utilizat un 
produs neomologat pentru cultura respectivă.
Creșterea unor legume și fructe fără pesticide 
îmbunătățește starea de sănătate a populaţi-
ei, iar pentru a obține aceasta o primă condi-
ție este respectarea legislației în vigoare refe-
ritoare la utilizarea pesticidelor.

Dovlecelul a devenit una dintre le-
gumele preferate, dar, în pofida pro-
prietăților benefice, el trebuie consu-
mat cu multă precauție, deoarece are 
unele contraindicații.

La prima vedere, această legumă arată 
destul de simplă, fără culori aprinse și asociații 
gustative siropoase. În realitate, dovleceii conțin 
cantități însemnate de kaliu, calciu, fosfor, man-
gan, fier, vitaminele B1, B2, C, acizi folic și nicoti-
nic foarte valoroși pentru menținerea sănătății.

Mai mult. Fibrele alimentare și celuloza din 
produs facilitează procesele metabolice ale 
organismului și stimulează activitatea intes-
tinului. Dovlecelul este benefic în cazul ane-
miei, hipertensiunii arteriale și altor afecțiuni 
cardiovasculare, precum și pentru întărirea 
sistemului nervos.

Datorită antioxidanților naturali, con-
sumul dovleceilor diminuează cu 
mult riscul dezvoltării afecțiunilor on-
cologice.

Totuși, în pofida priorităților și propri-
etăților sale benefice, pentru unele 

persoane consumul acestei legume este peri-
culos. Astfel, dovlecelul este interzis spre con-
sum bolnavilor cu ulcer și gastrită, mai ales în 
perioada acutizării, celor cu afecțiuni ale vezi-
cii biliare și ficatului; cu boli renale legate de 
dereglarea eliminării kaliului (sărurile de kaliu 
din dovlecei ar putea să se depună în rinichi, 
cauzând formarea calculilor renali). 

De asemenea, nu ar trebui să îi consume fe-
meile gravide, dacă au mărită secreția sucului 
gastric sau dacă înregistrează semne ale insu-
ficienței renale.

BENEFICIILE ȘI RISCURILE CONSUMULUI DE DOVLECEI

SFATURI  SĂNĂTOASE
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CONFERINȚA NAȚIONALĂ 
CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ 
PROTECȚIA SĂNĂTĂȚII – PENTRU UN VIITOR SIGUR 

ACTIVITĂȚI

În perioada 24-25 noiembrie 2022, Agenția 
Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a 
găzduit Conferința Națională cu participare 
internațională Protecția sănătății – pentru 
un viitor sigur, organizată de ANSP, USMF 
Nicolae Testemițanu și Societatea Igieniștilor 
din Republica Moldova. La lucrările ei au par-
ticipat o sută de persoane, între care cercetă-
tori (savanți), medici specialiști în domeniul 
igienei și patologiilor profesionale din țară și 
din Italia, Ungaria, Turcia, România, Belarus, 
Kazahstan, inclusiv specialiști responsabili 
din cadrul autorităților și entităților națio-
nale de profil: Inspectoratul General pentru 
Situații de Urgență și Inspectoratul de Stat al 
Muncii. 

Evenimentul a fost organizat în format mixt: 
pe platforma on-line Zoom și cu prezența fizi-
că. În ședințele plenare au fost prezentate 35 
de rapoarte și comunicări. 

Scopul evenimentului s-a axat pe sensibili-
zarea specialiștilor cu interes profesional, in-
clusiv factori de decizie, cercetători științifici, 
profesori și specialiști din domeniul practic, 
studenți, rezidenți și doctoranzi, pe importan-
ța soluționării problemelor multidimensionale 
ale sănătății ocupaționale, siguranței chimice 
și toxicologiei, prioritare la nivel național și 
global.

Sănătatea lucrătorilor este determinată de 
condițiile de muncă, iar impactul muncii 
asupra sănătății poate avea atât semnificație 
pozitivă, cât și negativă – în funcție de carac-
teristicile mediului ocupațional și organizării 
procesului de muncă. Condițiile de muncă 
afectează, în mod direct sau indirect, starea 
de sănătate la nivel de individ, colectiv, ramu-
ră a economiei și, în general, la nivel de țară.

La fiecare etapă a progresului tehnologic, 
gama problemelor de sănătate ocupaționa-
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lă se modifică – are loc diminuarea greutății 
muncii și intensității expunerii profesionale 
la factorii de risc tradiționali, însă, în același 
timp, se constată emergența unor factori pro-
fesionali de risc noi, ale căror efecte asupra 
stării de sănătate a lucrătorilor sunt insufici-
ent studiate. La etapa actuală, putem afirma 
cu certitudine că nu există unități economice 
fără factori de risc ai mediului ocupațional.

Deși pe parcursul anilor lumea muncii a su-
portat modificări esențiale, problemele să-
nătății ocupaționale și protecției sănătății 
populației active rămân în topul agendei 
guvernării, specialiștilor în sănătate și securi-
tatea muncii, medicina ocupațională, protec-
ția socială și diferitor organizații obștești gen 
sindicate, patronate, organizații nonguverna-
mentale (ONG) etc. 

Pe plan internațional, dreptul omului la sănă-
tate a fost recunoscut în anul 1948 prin De-
clarația Universală a Drepturilor Omului (art. 
25): Orice persoană are dreptul la un nivel de 
trai adecvat pentru menținerea sănătății și bu-
năstării sale și a familii sale. Pe plan național, 
în Republica Moldova dispozițiile constituți-
onale privind drepturile și libertățile omului 
se interpretează și se aplică în concordanță cu 
această Declarație, cu pactele și tratatele in-
ternaționale la care Republica Moldova este 
parte. 

Un prim-pas în ceea ce privește protecția 
sănătății la locul de muncă a fost aderarea 
Republicii Moldova la Organizația Internați-
onală a Muncii (OIM) în anul 1992, urmat de 
ratificarea convențiilor OIM și ajustarea legis-
lației în domeniu la cerințele internaționale. 
Experții internaționali (OIM și OMS) apreciază 
cadrul legal și de reglementare în domeniu ca 
fiind bun, însă cu multiple dificultăți de apli-
care, cu precădere în ceea ce privește activita-
tea intersectorială.

La momentul de față îngrijirea medicală a 
lucrătorilor din unitățile economice industri-
ale și agricole se caracterizează prin: dispo-
nibilitatea scăzută a serviciilor medicale; mă-
surile medicale, sociale și preventive limitate; 
reducerea furnizării de resurse pentru asistența 

medicală a populației active; imperfecțiunea 
bazei legislative de supraveghere a mediului 
ocupațional și sănătății lucrătorilor; dotarea 
insuficientă medicală și cu tehnică de diagnos-
ticare a bolilor profesionale și a celor legate de 
profesiune; lipsa implicării medicului de familie 
în monitorizarea sănătății pacientului în relație 
cu ocupația. 

Dezavantajele (impedimentele) asistenței me-
dicale pentru angajații expuși profesional la 
factorii de risc se referă, în primul rând, la 
eficiența scăzută a bazei de resurse. Se ates-
tă subdiagnosticarea bolilor profesionale 
pe fundalul înrăutățirii condițiilor de igienă 
și siguranță la locul de muncă, ratei scăzu-
te a bolilor cronice diagnosticate în cadrul 
examenelor medicale periodice și mortali-
tății premature crescute a populației apte 
de muncă, care are o tendință puternică de 
agravare.

Cele menționate au fost puncte de reper pen-
tru argumentarea necesității ratificării Con-
venției OIM 161/1985 cu privire la organizarea 
serviciilor de sănătate ocupațională. Astfel, la 
04.03.2021 Legislativul Republicii Moldova a 
aprobat Legea nr. 18, prin care a fost ratificată 
Convenția Organizației Internaționale a Mun-
cii nr. 161/1985 privind serviciile de sănătate 
ocupațională, care va contribui la perfecțio-
narea legislației în domeniu și, prin urmare, la 
soluționarea mai multor probleme cu care se 
confruntă actualmente salariații precum:
	identificarea și evaluarea riscurilor de ex-

punere a lucrătorilor la locul de muncă; 
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	monitorizarea factorilor 
de mediu și a operațiu-
nilor de producție care 
le-ar putea afecta sănă-
tatea; 

	participarea la procesul 
de examinare și analiză 
a accidentelor de muncă 
și a bolilor profesionale 
având ca scop protecţia 
sănătății salariaților (lu-
crătorilor) în caz de ma-
ladii, boli profesionale și 
accidente de muncă; 

	facilitarea acordării serviciilor de sănătate 
în muncă în cadrul instituțiilor și întreprin-
derilor în scopul protecției sănătății anga-
jaților.

În ultimele decenii, societatea internațională 
acordă o atenție deosebită siguranței chimice, 
deoarece omul se confruntă cu un număr im-
punător de amestecuri chimice atât în condi-
țiile habituale, cât și în procesul de producere.

Conform datelor Chemical Abstracts Service, 
care este o subdiviziune a Societății de Chi-
mie din America, la moment sunt sintetizate 
peste 116 milioane de substanțe chimice și 
compuși. În mediul de producere și cel încon-
jurător populația contactează cu circa 70 de 
mii de substanțe, toxicologia și riscul cărora 
încă nu au fost studiate în modul cuvenit. 
Conform datelor OMS, 25% din morbidita-
tea populației sunt condiționate de influența 
substanțelor chimice. Actualmente, pe plan 
mondial, se vorbește intens despre apariția 
noilor pericole, cum ar fi perturbatorii endo-
crini, nanomaterialele etc.

Pe teritoriul Republicii Moldova, în prezent 
se produc, se importă, se depozitează și se 
comercializează o gamă largă de substanțe 
și amestecuri chimice, utilizate în diferite ra-
muri ale economiei naționale: industria de 
prelucrare a strugurilor și de producere a vi-
nului, de producere a mobilei, vopselelor și 
lacurilor, în agricultură etc.

Ca în multe țări cu venituri mici sau medii, și 
în Republica Moldova diversitatea enormă a 

produselor de uz fitosanitar și aplicarea irați-
onală a acestora constituie una din principa-
lele probleme cu impact nefast asupra sănă-
tății publice. Ea sporește riscul morbidității și 
mortalității legate de bolile netransmisibile 
care, în procesul dezvoltării lor, sunt asociate 
cu acțiunea multiplă a factorilor de risc chi-
mici, biologici, de mediu și comportamentali 
și cu influenţa condițiilor social-economice și 
politice.

Creșterea alarmantă în republică a incidenței 
și prevalenței prin bolile endocrine poate fi 
asociată cu expunerea la substanțele chimice 
care afectează sistemul endocrin, numite per-
turbatori endocrini. Comparativ cu țările din 
Uniunea Europeană, în Republica Moldova 
aceștia practic nu sunt studiați și reglemen-
tați.

O altă preocupare majoră pentru politica de 
sănătate publică cu potențial impact asupra 
sănătății umane o reprezintă plumbul din 
vopsele și materialele de acoperire similare, 
precum și reglementarea producerii și uti-
lizării vopselelor cu plumb. Abordarea pro-
blemei vopselelor cu plumb este importantă 
pentru dezvoltarea durabilă a societății, în-
trucât acesta este un material folosit frecvent 
și practic fiecare persoană are contact zilnic 
cu lacuri sau elemente care au fost vopsite. În 
acest context, conform recomandărilor OMS, 
ANSP a elaborat Regulamentul sanitar privind 
limitarea plumbului în vopsele și materiale de 
acoperire similare, care la moment se află la 
etapa de aprobare. Menționăm că doar în 
perioada 2016-2021 în Republica Moldova 
au fost înregistrate 92 de cazuri de intoxicații 
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acute cu vapori de vopsele, dintre care 19 ca-
zuri – în rândul copiilor.

Un alt risc subestimat până în prezent în re-
publică reiese din utilizarea tot mai intensă a 
nanomaterialelor. De dimensiuni foarte mici 
și invizibile pentru ochiul uman, în pofida 
proprietăților tehnice utile și benefice, ele 
prezintă riscuri semnificative pentru sănătate. 
În contextul dat, Comitetul științific privind 
riscurile emergente și recent identificate în 
materie de sănătate a stabilit că există riscuri 
confirmate privind impactul acestor materia-
le asupra mai multor sisteme ale organismu-
lui uman, în principal respirator, cu potențial 
de a deteriora și inflama mucoasa bronșică și 
chiar de a induce tumori la acest nivel.

În cadrul conferinței, președintele Academiei 
de Științe a Moldovei, dl academician Ion Ti-
ghineanu, a conferit Agenției Naționale pen-
tru Sănătate Publică Diploma de recunoștință 
a AȘM în semn de înaltă apreciere pentru 
contribuțiile substanțiale la cercetările efec-
tuate în domeniul medicinei. Totodată, pen-
tru realizări științifico-practice, manageriale 
și didactice remarcabile, pregătirea cadrelor 
de înaltă calificare și promovarea științei pe 
plan național și internațional, a înmânat dis-
tincții academice dlui dr. șt. med., conferen-
țiar universitar Iurie Pînzaru (Medalia Dimi-
trie Cantemir), dnei dr. șt. med., conferențiar 
cercetător Ana Volneanschi (Medalia Nicolae 
Milescu-Spătaru). De Medalia Nicolae Mi-
lescu-Spătaru s-a învrednicit și dna Olga Bur-
duniuc, dr. șt. med., conferențiar cercetător. 

Lucrările conferinței s-au încheiat prin adop-
tarea unei Rezoluții în care au fost trasate mai 
multe acțiuni strategice. Printre ele se numără:
	Aprecierea rolului pozitiv al Conferinței 

naționale cu participare internațională 
Protecția sănătății – pentru un viitor si-
gur în schimbul de experiență și impulsio-
narea activităților în domeniu.

	Stabilirea ca direcție prioritară a sănătății 
publice protejarea sănătății umane prin 
prisma reducerii expunerii la factorii de risc 
din mediu, inclusiv cel ocupațional, prin in-
tervenții de sănătate publică și extinderea 
colaborării intersectoriale în domeniu.

	Organizarea grupurilor de lucru inter-
sectoriale pentru implementarea în anii 
2023-2024 a prevederilor Legii nr. 18 din 
04.03.2021 prin actualizarea și elaborarea 
cadrului normativ privind sănătatea la lo-
cul de muncă.

	Susţinerea și promovarea creării serviciu-
lui de sănătate ocupațională în RM, care 
va contribui la resetarea conlucrării dintre 
sănătatea publică și asistența medicală 
în domeniul sănătății populației apte de 
muncă;

 Contribuirea la creșterea nivelului de con-
știentizare în domeniul siguranței chimice 
și toxicologiei prin crearea unui Centru 
de informare toxicologică în cadrul ANSP 
pentru organizarea și asigurarea dispo-
nibilității asistenței toxicologice pentru 
populație și specialiștii din domeniul me-
dical, consolidarea capacității în domeniul 
monitorizării, evaluării riscurilor și colectă-
rii informațiilor, inclusiv a riscurilor pentru 
sănătate asociate cu expunerea la sub-
stanțe chimice periculoase, precum și în 
domeniul diagnosticării și tratamentului 
bolilor cauzate de expunerea la substanțe 
chimice. 

	Susținerea cercetărilor științifice la nivel 
populațional privind impactul factorilor 
ocupaționali și pericolele chimice asupra 
sănătății populației.

Iurie PÎNZARU, dr. șt. med., conf. univ.,                                                                                    
șeful Secției Sănătatea ocupațională,  

siguranță chimică și toxicologie a ANSP, 
redactor-șef  al revistei 

Cronica Sănătății Publice.
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Ținând cont de actualitatea problemei privind 
riscurile expunerii la compușii plumbului, deja 
al zecelea an consecutiv în Republica Moldo-
va, în ultima săptămână a lunii octombrie, se 
desfășoară Săptămâna internațională de pre-
venire a intoxicațiilor cu plumb cu genericul 
Spuneți Nu! intoxicației cu plumb. 

Un eveniment de amploare de această dată 
a fost organizarea Concursului național de 
postere și desene cu tematica abordată, în 
cadrul căruia elevi din toată țara au efectuat 
sute de lucrări, cele mai bune fiind expediate 
în format fizic către sediul central al ANSP. În 
total, au fost prezentate aproape 400 de pos-
tere și desene. Elevii din clasele primare au 
trimis 103 lucrări, din cele gimnaziale – 247 și 
din cele liceale – 32. Ținând cont de premiile 
disponibile – 12 la număr, de totalitatea pos-
terelor și desenelor prezentate, precum și de 
calitatea acestora, juriul a repartizat premiile 
în felul următor: 3 – pentru clasele primare, 
3 – pentru clasele liceale și 6 – pentru clase-
le gimnaziale. Astfel, de comun acord au fost 
selectate 12 dintre cele mai bune postere și 
desene, iar autorii lucrărilor au fost premiați 
la 24.11.2022 în cadrul Conferinței naționa-
le cu participare internațională în domeniul 
sănătății ocupaționale, siguranței chimice și 
toxicologiei Protecția sănătății – pentru un vi-
itor sigur. Datorită suportului OMS, precum și 
proiectului moldo-elvețian Viață sănătoasă: 
reducerea poverii bolilor netransmisibile a fost 
posibilă premierea fiecărui câștigător după 
cum urmează:

1.	 Cristea Iustina, Leova, Școala de Arte Pe-
tru și Ion Teodorovici;

2.	 Zgherea Gheorghe, Vulcănești, LT Lucea-
fărul;

3.	 Caradimitrova Alina, Comrat, Gimnaziul 
M. Chiosea;

4.	 Ilcu Arina, Ungheni, LT Gheorghe Asachi;
5.	 Pleșca Daniela, Strășeni, LT Ion Vatamanu;
6.	 Lungu Ana-Maria, Orhei, LT Alecu Russo;
7.	 Vartic Daria, Călărași, Gimnaziul Hîrjăuca;
8.	 Dănilescu Adelina, Briceni, s. Caracușenii 

Vechi, LT Constantin Stamati-Ciurea;
9.	 Chicuș Esmeralda, Orhei, LT Alecu Russo;
10.	 Lupea Anastasia, Hîncești, Școala de Arte 

Timotei Bătrînu;
11.	Ursachi Elena, Ungheni, LT Ion Creangă;
12.	Magaleas Victoria, Cahul, s. Lebedenco, 

Gimnaziul-grădiniță Mihail Lomonosov.

Eugeniu ARAMA,                                                                                                    
medic specialist în Secția Sănătatea 

ocupațională, siguranță chimică 
și toxicologie a ANSP

CONCURSUL NAȚIONAL DE POSTERE 
ȘI DESENE PRINTRE ELEVI
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La 05 decembrie 2022, la vârsta de 84 de 
ani, s-a stins din viață membrul corespon-
dent al Academiei de Științe din Moldova, 
profesorul universitar Nicolae OPOPOL, dis-
tins om de știință, manager și pedagog de 
înaltă clasă.

Nicolae Opopol s-a născut la 09 februarie 
1938 în satul Bîrnova, raionul Ocnița, într-o 
familie de țărani cu 8 copii. A avut o copi-
lărie zbuciumată, atinsă de anii sângerosu-
lui război, trecută prin chinurile perioadei 
postbelice, dar setea de cunoștințe, susți-
nută de părinții și dascălii școlii din sat, l-a 
determinat, la vârsta de doar 14 ani, să-și 
urmeze studiile la Școala de Felceri și Moa-
șe din Bălți. 

După absolvirea școlii medicale din Bălți 
activează în calitate de felcer sanitar al 
sectorului medical rural Catranic din raio-
nul Fălești, apoi, peste 3 ani, se transferă în 
aceeași funcție în satul Dînjeni din raionul 
Ocnița. 

Realitățile satului și experiența acumulată 
l-au ajutat pe tânărul specialist să pășească 
pe o treaptă profesională mai înaltă – stu-
diile la Facultatea de Medicină Preventivă 

a Institutului de Stat de Medicină din Dne-
propetrovsk, Ucraina. 

După absolvirea cu mențiune a facultății re-
vine în Moldova, se angajează la Institutul 
Moldovenesc de Cercetări Științifice în Igie-
nă și Epidemiologie, inițial în funcția de cer-
cetător științific în Secția Igienă. Realizează 
primul său proiect științific care devine și 
teza sa de doctorat, consacrată estimării 
igienice a alimentației populației rurale din 
RSSM și susținută în anul 1970. Tot în aceas-
tă instituție a însușit solide cunoștințe în 
domeniul igienei și toxicologiei, necesare în 
activitatea sa ulterioară.

Între anii 1971 și 1975 a activat la Stația Sani-
taro-Epidemiologică Chișinău, inițial în func-
ția de șef de secție, apoi de medic-șef al aces-
tei instituții, folosind eficient cunoștințele 
sale în domeniul cercetării și implementân-
du-le în activitatea practică a specialiștilor.

În a. 1975 își reia activitatea științifică la In-
stitutul Moldovenesc de Cercetări Științifice 
în Igienă și Epidemiologie. Concomitent, 
este înmatriculat la Institutul de Perfecțio-
nare a Medicilor din or. Moscova, pe care îl 
absolvește cu mențiune în anul 1977.

In memoriam

Nicolae OPOPOL
(O9.02.1938 - 05.12.2022)



43    

În a. 1978 Nicolae Opopol a fondat Labo-
ratorul științific Igiena alimentației, a cărui 
conducere și-a asumat-o. În a. 1988, oda-
tă cu reorganizarea instituțiilor științifice 
medicale, a fost transferat la Institutul de 
Cercetări Științifice în Medicina Clinică și 
Preventivă în funcția de șef al Secției Igie-
nă. Concomitent, efectuează cercetări în 
domeniul toxicologiei alimentare, acestea 
stând la baza tezei de doctor habilitat în ști-
ințe medicale, intitulată Estimarea igienică a 
încorporării sumare a nitraților în organismul 
uman cu produsele alimentare și apa, susți-
nută în a. 1991.

În a. 1992 a fost ales în funcția de șef al Cate-
drei Igienă și Epidemiologie a Facultății de 
Perfecționare a Medicilor a USMF Nicolae 
Testemițanu, iar în a. 1994 i s-a conferit titlul 
științifico-didactic de profesor universitar. 
În a. 1995 a fost ales membru corespondent 
al Academiei de Științe din Moldova.

Din a. 1995 până în a. 2003 Nicolae Opopol 
a exercitat funcția de prim-vicedirector ge-
neral al Centrului Național Științifico-Prac-
tic de Igienă și Epidemiologie, reformat în 
1998 în Centrul Național Științifico-Practic 
de Medicină Preventivă, și, concomitent, de 
adjunct al Medicului-șef sanitar de stat al 
Republicii Moldova. 

În a. 2003 a devenit șef titular al Catedrei 
Igienă și Epidemiologie a Facultății de Per-
fecționare a Medicilor a USMF Nicolae Tes-
temițanu, activând, totodată, în calitate de 
cercetător științific principal la Centrul Nați-
onal Științifico-Practic de Medicină Preven-
tivă.

Începând cu 1992, a exercitat, mai mulți ani 
la rând, funcția de specialist principal neti-
tular în igienă și toxicologie al Ministerului 
Sănătății. A activat în calitate de președinte 
al Societății Științifice a Igieniștilor, iar în ul-

timii ani – de președinte de onoare al Consi-
liului coordonator al acestei societăți.

În cei peste 50 de ani de activitate științifică, 
sub conducerea savantului Nicolae Opopol 
au fost realizate peste 40 de programe știin-
țifice, inclusiv programe de doctorat, insti-
tuționale și de stat.

Nicolae Opopol a fost un exemplu de dăru-
ire profesională, contribuind cu dedicație și 
competență la dezvoltarea medicinei pre-
ventive din Republica Moldova. Dovadă in-
contestabilă a vastei activități profesionale 
de cercetare și didactice sunt cele cca 400 
de lucrări științifice, publicate sub diferite 
forme: monografii, publicații în reviste din 
țară și de peste hotare, ghiduri practice.

Pe parcursul activității sale de savant, pe-
dagog, manager și medic igienist a parti-
cipat la elaborarea mai multor proiecte de 
acte legislative, hotărâri de guvern, reco-
mandări metodice, ghiduri practice, care 
au fost aplicate în activitatea Serviciului de 
Supraveghere de Stat a Sănătății Publice. A 
pregătit 15 doctori în științe medicale și 2 
doctori habilitați în științe medicale. A or-
ganizat numeroase conferințe științifice, a 
participat la activitatea diferitor consilii de 
specialitate din țară și de peste hotare.

Pentru munca sa prodigioasă, a fost deco-
rat cu medaliile Veteran al Muncii și Dimitrie 
Cantemir, insigna Eminent al Ocrotirii Sănă-
tății și ordinul Gloria Muncii.

Golul lăsat în urmă de stingerea din viaţă a 
savantului și medicului Nicolae Opopol nu 
poate fi acoperit de nimeni. Noi, cei care 
l-am cunoscut, îi vom simți mereu lipsa.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Colectivul ANSP
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Puteți adresa întrebări Serviciului 

de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice

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

Răspunsurile la întrebările D-voastră

vor fi publicate în numerele următoare ale revistei.

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

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

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

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



BENEFICIILE SCHIATULUI PENTRU SĂNĂTATE  

SUBSTANȚELE CHIMICE PERICULOASE  EMISE 

ÎN URMA INCENDIILOR

   

 INFECȚIA COVID-19 ȘI BOLILE NETRANSMISIBILE

CELE MAI BUNE 10 REMEDII PENTRU 

ALERGIILE DE PRIMĂVARĂ

IGIENA MÂINILOR ȘI IMPORTANȚA 

ALEGERII CORECTE A DEZINFECTANTULUI

STIMAȚI CITITORI, 
DRAGI COLEGI ȘI PRIETENI!

Sărbătorile de iarnă îmi oferă un prilej deosebit pentru a Vă adresa calde urări de bine, dar 
și oportunitatea de a Vă mulțumi tuturor pentru implicare, încredere și devotament.

În curând va pleca în istorie anul 2022, un an plin de provocări, dar care lasă totuși în urmă 
amintiri frumoase, precum și realizări demne de apreciere și recunoștință. Deschizând o 
nouă pagină în noaptea dintre ani, privim cu optimism spre viitor, credem în tot ce este mai 
bun și sperăm la noi succese. 

Vă doresc Sărbători fericite alături de cei dragi, pace, liniște sufletească și prosperitate. 
Fie ca farmecul Crăciunului și al Revelionului să vă însoțească pe tot parcursul anului care 
vine. Să aveți parte de împliniri, recunoștință și bunătate, iar în casele Dumneavoastră să 
domnească armonia și înțelegerea. 

Îmi exprim convingerea că și în noul an revista va rămâne o platformă fidelă pentru profe-
sioniști, iar pe paginile ei vor fi inserate articole nu mai puțin interesante și actuale, cu un 
profund mesaj informativ în beneficiul sănătății populației.

La mulți ani!
Nicolae JELAMSCHI,

directorul Agenției Naționale
pentru Sănătate Publică

Mesaj de felicitare



ALIMENTAȚIA ÎN POST: BENEFICII, 
RISCURI ȘI REGULI DE BAZĂ

CUM  RECUNOAȘTEM ȘI PREVENIM GRIPA ȘI 
INFECȚIILE RESPIRATORII ACUTE LA COPII

REZISTENȚA MICROBILOR LA ANTIBIOTICE

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

PREVENIREA AFECȚIUNILOR COLOANEI 
ȘI A DURERILOR DE SPATE
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