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REZUMAT. Lucrarea a scos în evidenţă mai multe probleme nutriţionale cu care se confruntă Republica Moldova, care au un impact
negativ asupra sănătăţii publice, dar şi a performanţelor economice ale statului. În scopul realizării strategiilor de ameliorare a stării
de nutriţie în Republica Moldova, sunt necesare mai multe grupe de intervenţii, principalele fiind dezvoltarea cadrului legal şi asupra
mecanismelor  de aplicare,  constituirea alianţelor  la  nivel  naţional  şi  local  în vederea eliminării  problemelor  legate de nutriţie,
instituirea sistemelor eficiente de monitorizare continuă a problemelor nutriţionale, realizarea unei campanii naţionale în vederea
promovării alimentaţiei raţionale şi transformarea comportamentelor alimentare existente în comportamente sănătoase, care ar
duce la înlăturarea problemelor de nutriţie ale populaţiei Moldovei.

ABSTRACT. The paper deals with the main problems regarding the nutrition of children, women and families in the Republic of
Moldavia, problems which, in the last analysis, have a negative impact upon the public health condition as well as the social and
economic development of the country. The paper also presents the steps that have been taken on a worldwide scale in order to
solve the respective problems, the possibility to accomplish their implementation within the Republic of Moldavia, as well as on the
necessary actions aimed to improve population’s nutritional condition.

Sănătatea şi alimentaţia sunt categorii interdependente
de importanţă vitală. Disponibilitatea de hrană inofensivă
şi  sănătoasă  reprezintă  una  dintre  condiţiile  inseparabile
ale ocrotirii sănătăţii. Un statul nutriţional echilibrat cons-
tituie, la nivel individual şi colectiv, baza necesară pentru
o sănătate bună.

Diversele investigaţii privind starea de nutriţie şi alimen-
taţia copiilor şi mamelor, efectuate pe parcursul ultimului
deceniu în Republica Moldova de către Ministerul Să-
nătăţii  în cooperare şi  cu suportul  UNICEF, au pus în
evidenţă  mai multe probleme. Ele au permis estimarea
procentului anemiilor la copiii sub 5 ani şi la femeile de
vârstă fertilă, prevalenţa carenţei în iod, gradul de conşti-
entizare a importanţei prevenirii  rahitismului carenţial la
copiii sub 2 ani şi necesitatea unei strategii de prevenire
a acestei patologii prin administrarea suplimentară,  tri-
mestrială, a vitaminei D, începând cu ultimul trimestru de
graviditate.

Anchetele  efectuate  pe  eşantioane  reprezentative  de
copii sub 5 ani şi în familii în care există cel puţin un copil
în  vârstă  de  până  la  15 ani  au permis  să  se  precizeze
amploarea diverselor tipuri de malnutriţie şi să fie evaluate

aporturile nutriţionale ale indivizilor, practicile de consum
şi cele de aprovizionare cu alimente.

Informaţiile prezentate în această lucrare sunt bazate pe
următoarele surse:

– statistici oficiale ale Ministerului Sănătăţii;
– studii cu privire la statutul nutriţional şi practicile de

consum  alimentar  ale  copiilor  şi  femeilor  din
Republica Moldova, realizate de Ministerul Sănătăţii,
Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii
Sănătăţii  Mamei şi  Copilului,  Centrul  Naţional
Ştiinţifico-Practic  de  Medicină  Preventivă,  cu
susţinerea  Biroului  UNICEF  din  Moldova  şi  a
Centrului  Internaţional  al  Copilului  şi  Familiei
(Paris) în perioada 1996-2000;

– rapoarte ale experţilor în domeniul nutriţiei.
Deficitul de fier şi anemia. Deficienţa de fier este una

dintre cele mai frecvente dereglări nutriţionale din lume.
Actualmente  este  recunoscut  faptul  că  şi  o  deficienţă
moderată de fier, fără semne de anemie, are consecinţe
funcţionale diverse. Deficienţa de fier afectează perfor-
manţa  cognitivă  şi  duce  la  scăderea  coeficientului  de
inteligenţă cu 5-10 puncte, influenţând comportamentul şi



dezvoltarea copiilor; ea afectează statutul imunitar prin
boli infecţioase multiple, fiind asociată cu rate înalte ale
morbidităţii. În acelaşi timp, deficienţa de fier şi anemia
pot reduce până la 30 % capacitatea organismului la efort
fizic şi, prin urmare, aduc prejudicii serioase productivi-
tăţii muncii şi performanţelor individuale.

În  Republica  Moldova  anemia  afectează  28  % din
copiii  sub 5 ani,  20 % din femeile de vârstă  fertilă  şi
aproape 50 % din copiii cu vârsta între 6 şi 12 luni.

În conformitate cu criteriile O.M.S., existenţa anemiei
în Republica Moldova reprezintă o importantă problemă de
sănătate publică. Rezultatele studiului, bazat pe un eşanti-
on reprezentativ format din 792 copii mai mici de 5 ani şi
mamele lor, au demonstrat prezenţa anemiei la 47 % din
copiii cu vârsta cuprinsă  între 6 şi 12 luni, la 28 % din
copiii până la 5 ani şi la 20 % din femeile de vârstă fertilă.
Conform statisticilor Ministerului Sănătăţii, ratele de ane-
mie la copiii sub 1 an reprezintă cca. 20 %.

Deficienţa de fier, ca şi alte deficienţe nutriţionale, este
în mare măsură o consecinţă a sărăciei. Strategiile de pre-
venire trebuie focalizate spre reducerea nivelului sărăciei,
facilitarea accesului la produse alimentare variate, îmbo-
găţirea şi suplimentarea alimentelor cu fier, ameliorarea
serviciilor de sănătate.

Pentru Moldova ar fi raţional a se include în pachetul
de servicii oferite de stat suplimentarea gratuită cu pastile
de  fier  a  celor  mai  vulnerabile  grupe  de  populaţie.  În
condiţiile în care consumul de pâine este universal, există
o serie de argumente în favoarea îmbogăţirii făinii de grâu
cu fier.  Datele asupra consumului de alimente relevă  că
îmbogăţirea  făinii  în  Moldova  poate  avea  efect  benefic
asupra sănătăţii publice.

Însă una dintre cele mai importante probleme, ce ţine
de îmbogăţirea cu fier, rezidă în faptul că încă nu a fost
adoptată o nouă legislaţie cu privire la produsele alimen-
tare şi  securitatea alimentară,  ce  ar permite Ministerului
Sănătăţii  să  emită  propriile  reglementări  şi  standarde de
îmbogăţire.

Carenţa de iod constituie o altă problemă a statutului
nutriţional, care afectează starea de sănătate a copiilor şi a
mamelor, precum şi a întregii populaţii.

Eliminarea maladiilor iododeficitare (MID) reprezintă
unul  dintre  cele  mei  importante  obiective  ale  ocrotirii
sănătăţii.  Ele se dezvoltă  în cazurile în care consumul
de iod este sub nivelul recomandat şi glanda tiroidă nu mai
sintetizează  cantitatea  suficientă  de  hormoni  tiroidieni.
Deficienţa de iod în perioadele critice  ale  sarcinii  şi  pe
parcursul dezvoltării  timpurii a copilului afectează  creie-
rul, ceea ce, în consecinţă, duce la afectarea capacităţilor
mintale. Prin urmare, fiind larg răspândită, deficienţa de
iod poate  afecta  nu doar  sănătatea,  ci  şi  valorile  inte-
lectuale ale naţiunii.

În formele cele mai grave, deficienţa de iod duce la
cretinism. În acelaşi timp, privind în contextul sănătăţii
publice, formele mai puţin pronunţate ale afectării cre-
ierului şi  ale capacităţii cognitive reduse reprezintă  un
pericol mai mare, deoarece afectează întreaga populaţie; în

consecinţă, capacitatea mintală a copiilor şi adulţilor cu o
dezvoltare  aparent  normală,  dar  care  trăiesc  în  zone  cu
deficienţă de iod, este redusă în comparaţie cu capacitatea
celor care locuiesc în circumstanţe mai favorabile.

Deficienţa de iod este produsă de conţinutul redus de
iod în mediul geografic natural  al  ţării.  Prevalenţa guşii
palpabile sau vizibile este de 37 % la copiii între 8 şi 10
ani, iar media excreţiei iodului în urină este de 7,84 µg /l,
nivelul fiziologic normal fiind nu mai mic de 10 µg/l.

În urma cercetării utilizării sării în gospodării, s-a con-
statat că  doar o treime din familii consumă  sare adecvat
iodată. Sarea consumată era mai frecvent iodată în partea
centrală a republicii – 42 %, în raport cu 26 % şi 27 % în
alte părţi ale ţării. Frecvenţa utilizării sării iodate este mai
mare în familiile asigurate, cu un venit lunar declarat de
peste 300 de lei.

Cantitatea de sare cumpărată anual este determinată de
numărul de copii şi de zona republicii. O jumătate dintre
familii cumpără anual mai mult de 10 kg de sare, iar 85 %
mai  mult  de  6  kg,  consumul  de  sare  fiind  mai  înalt  în
rândurile populaţiei rurale. Aceste cantităţi pot fi raportate
la frecvenţa preparării conservelor.

Printre factorii care influenţează  cumpărarea sării,  au
fost stabiliţi următorii: calitatea (fără precizări ale indica-
torilor  calitativi),  pentru  75  % dintre  mame;  prezenţa
iodului, pentru mai puţin de 25 % din numărul mamelor;
preţul,  pentru cca. 25 %; ambalajul, pentru 10 % dintre
mame.

Principalele  diferenţe dintre  grupele de respondenţi
erau legate de preţul sării şi de prezenţa iodului în ea. În
ceea ce priveşte  înţelegerea rolului  iodului,  60 % dintre
mamele cu nivel de instruire înalt şi 20 % dintre cele cu
nivel mediu consideră iodul important pentru sănătate; în
acelaşi  timp,  cca.  40  % dintre  mame  nu  cunosc  rolul
iodului  pentru dezvoltarea normală  a  copiilor;  cca.  6 %
dintre mame consideră,  greşit, că iodul se utilizează  la
conservarea alimentelor,  iar 8 % – pentru proprietăţile
gustative.

Conform criteriilor internaţionale, Republica Moldova
se situează printre ţările cu carenţă de iod. Consumul sării
iodate este, încă, foarte scăzut, doar 32 % din familii con-
sumând sare adecvat iodată. Situaţia existentă a determinat
structurile  statale  să  elaboreze  şi  să  aprobe,  în  ianuarie
1998,  un  program  naţional  de  eradicare  a  maladiilor
iododeficitare.

Strategia prevăzută în acest program constă în îmbogă-
ţirea cu iod şi comercializarea sării alimentare îmbogăţite.
Sarea alimentară a fost considerată drept produsul cel mai
indicat pentru îmbogăţire, datorită accesului populaţiei şi a
metodelor relativ simple de iodare a sării. Totuşi, obiec-
tivele  stabilite  de  Programul  naţional  de  eradicare  a
maladiilor iododeficitare până în anul 2004, aprobat de
guvern, deocamdată nu sunt atinse.

Printre cauzele principale ale acestei situaţii se numără:
– lipsa unui cadru legal privind calitatea şi inocuitatea

produselor  alimentare,  inclusiv  fortificarea  lor  cu
unele micronutrimente deficitare;
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– colaborarea  intersectorială  insuficientă  în  problema
circuitului  sării  alimentare,  în  special  în  privinţa
măsurilor  de  reducere  a  comercializării  sării
neiodate;

– nivelul redus de cunoştinţe al populaţiei, inclusiv al
factorilor  de  decizie,  liderilor  de  opinie,
economiştilor,  pedagogilor  în  problemele
alimentaţiei raţionale.

Pentru  redresarea  situaţiei  este  necesară  o  susţinere
importantă din partea factorilor de decizie de la nivel local
şi central, a agenţilor economici implicaţi în circuitul sării
şi, nu în ultimul rând, exigenţă din partea consumatorilor.

Carenţa în vitamina D şi rahitismul. Vitamina D este
unul dintre cei mai importanţi moderatori biologi în orga-
nismul uman. Deficienţa în vitamina D poate cauza o serie
întreagă  de  stări  patologice  ale  glandelor,  pancreasului,
ficatului,  pielii,  intestinului  şi  ţesutului  osos.  Lipsa
calciului şi a vitaminei D poate provoca rahitismul la copii
şi osteomalacie şi osteoporoză la adulţi.

Rezultatele cercetării carenţei în vitamina D în republi-
ca Moldova, efectuate asupra a 200 de copii cu vârsta sub
2 ani, au demonstrat o prevalenţă cuprinsă între 21 şi 35 %
a semnelor clinice şi radiologice ale rahitismului. Rezulta-
tele obţinute, chiar provenind de la un eşantion neînsemnat,
sunt alarmante.

Fenomenul depinde de mai mulţi factori, printre care:
imposibilitatea  utilizării  de  către  numeroase  familii  a
laptelui îmbogăţit cu vitamina D pentru alimentaţia suga-
rilor;  îmbrăcarea nou-născuţilor şi  neieşirea  cu  ei  în aer
liber, fie un timp scurt, insolaţia insuficientă  pe timp de
iarnă din cauza temperaturilor scăzute etc.

În vederea reducerii prevalenţei rahitismului carenţial
în Republica Moldova, este necesară  elaborarea standar-
delor naţionale de suplimentare a alimentaţiei gravidelor şi
copiilor în primul an de viaţă cu vitamina D. Este indicată
examinarea posibilităţii  punerii  vitaminei  D la dispoziţia
populaţiei,  în  forma şi  doza  recomandate  de  medici.  În
plus,  va trebui creat  un sistem de supraveghere a admi-
nistrării acestui supliment şi a rahitismului propriu-zis.

Cercetările efectuate la nivel naţional în privinţa practi-
cilor de alimentare, pe familii în care există cel puţin un
copil sub 15 ani, oferă date importante despre caracterul şi
modul de hrănire ale populaţiei din Republica Moldova.
Situaţia  alimentaţiei  populaţiei  se  caracterizează  prin
aporturi energetice superioare necesităţilor, în special în
perioada celei mai mari disponibilităţi alimentare, pentru
toate categoriile de vârstă şi sex. Numai copii sub 5 ani au
aporturi  medii  corespunzătoare.  Aportul  în  proteine  şi
vitamina A este satisfăcător. Insuficient este aportul în fier
şi calciu pentru copiii sub 3 ani, adolescenţi şi femeile de
vârstă fertilă.

Aproape  toţii  copii  nou-născuţi  sunt  alăptaţi,  dar,  cu
timpul, alăptarea scade, frecvenţa ei constituind 60 % la
6 luni şi 40 % la 12 luni. Complementele alimentare sunt
introduse la vârstă  timpurie, de la luna a treia. Laptele
complementar  este  folosit  frecvent  înainte  de  6 luni.  În
mai mult de 50 % din cazuri se utilizează laptele de vacă
nemodificat, ceea ce nu este recomandabil, cu preponde-

renţă  în familiile cu un nivel socio-economic scăzut sau
mediu.

Este  cunoscut  faptul  că  problemele  nutriţionale  aduc
prejudicii mari atât sănătăţii populaţiei, cât şi economiei
ţării.  Excesul  de greutate şi  obezitatea sunt  principalii
factori de risc evitabili ai morbidităţii şi mortalităţii cardio-
vasculare. La capitolul boli cardiovasculare, după nivelul
mortalităţii după  grupe de vârstă,  Republica Moldova se
află pe unul din primele locuri.

Se  consideră  că  fie  carenţa de iod,  fie  anemia fiero-
deficitară, pot cauza o scădere cu 5 până  la 13 puncte a
coeficientului de inteligenţă (IQ) şi, în consecinţă, pierde-
rea productivităţii la locul de muncă sau în orele de studiu.
Conform estimărilor  OMS,  deficienţa combinată  de iod,
fier  şi  vitamina A poate genera scăderea performanţelor
economice  ale  unei  ţări  cu  aproximativ  5  %.  Calculele
efectuate pentru Republica Moldova demonstrează că, doar
din cauza anemiilor, sunt pierdute anual peste 10 milioane $,
ceea ce reprezintă aproximativ 1 % din PIB.

Recomandările în vederea ameliorării statului nutri-
ţional şi a soluţionării problemelor aflate în legătură cu
acesta sunt bazate pe câteva principii generale:

– starea  nutriţională  optimă  constituie,  atât  la  nivel
individual  cât  şi  la  nivel  colectiv,  baza  necesară
pentru o stare de sănătate impecabilă;

– starea nutriţională inadecvată din copilărie poate ca-
uza  consecinţe  negative  imediate  şi  pe  termen
îndelungat  în  ceea  ce  priveşte  riscul  apariţiei
diverselor patologii;

– prevenirea  carenţelor  nutriţionale  şi  a  obezităţii
contribuie  la  micşorarea  cheltuielilor  statului,
legate  de tratamentul,  îngrijirea  şi  reabilitarea
indivizilor cu patologie alimentară;

– intervenţiile întreprinse de stat trebuie să  se bazeze
pe  cunoaşterea  obiectivă  a  realităţii,  pentru  a  se
identifica  strategiile  cele  mai  eficace  în  contextul
ţării;

– realizarea  măsurilor  de  prevenire  şi  de  control
trebuie  să  aibă  un  caracter  intersectorial;  ele
trebuie  să  fie  implementate  la  toate  nivelurile
societăţii  –  naţional,  regional,  comunitar,  familial,
individual.

Rezultatele cercetării practicilor alimentare şi a aportu-
rilor nutriţionale din familie trebuie utilizate în procesul de
constituire a politicii alimentare, pornind de la consumul
real al diferitelor segmente ale populaţiei, în special, al
familiilor defavorizate. În plus, pe baza datelor obţinute,
ar putea fi dezvoltaţi nişte indici pertinenţi de securitate
alimentară la nivelul gospodăriilor, ar putea fi realizate
programe  de  formare  a  profesioniştilor  în  domeniul
nutriţional şi, de asemenea, o bază reînnoită de date în
domeniul practicilor alimentare şi al problemelor de nu-
triţie.

CONCLUZII



Lucrarea  a  scos  în  evidenţă  mai  multe  probleme
nutriţionale cu care se confruntă Republica Moldova, care
au  un  impact  negativ  asupra  sănătăţii  publice,  dar  şi  a
performanţelor economice ale statului.

În scopul realizării strategiilor de ameliorare a stării de
nutriţie  în  Republica  Moldova  sunt  necesare  mai  multe
grupe de intervenţii, principalele fiind dezvoltarea cadrului
legal şi a mecanismelor de aplicare, constituirea alianţelor
la nivel naţional şi local în vederea eliminării problemelor
legate de nutriţie, instituirea sistemelor eficiente de moni-
torizare continuă a problemelor nutriţionale, realizarea unei
campanii  naţionale  în  vederea  promovării  alimentaţiei
raţionale şi transformarea comportamentelor alimentare
existente  în  comportamente  sănătoase,  care  ar  duce la
înlăturarea problemelor de nutriţie ale populaţiei Moldovei.

Realizarea  strategiilor  nutriţionale  se  va  solda  cu
ameliorarea stării de sănătate a gravidelor, copiilor, ado-
lescenţilor, mamelor care alăptează, dar şi a populaţiei în
general,  fapt  care  va avea  un impact  favorabil  asupra
dezvoltării durabile a economiei ţării.
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