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CADRUL INSTITUŢIONAL ŞI ORGANIZATORIC AL DERULĂRII ACTIVITĂŢII
DE SĂNĂTATE ŞI MEDIU ÎN CADRUL PN II
Autori : Andra Neamţu1; Anca Tudor1; Alexandra Cucu2; Camelia Pârvan1; Adriana Todea1
1 -INSP–CNMRMC; 2 -INSP-CRSP Bucuresti
Obiectivul PN II : Protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de
risc determinanţi din mediul de viaţă şi muncă.
Coordonare tehnica a PN II - Institutul Naţional de Sănătate Publică
Derularea activităţilor din cadrul PN II este asigurarată prin colaborarea dintre trei categorii de
instituţii publice:
 Ministerul Sănătăţii – prin Direcţia de Sănătate Publică şi Control în Sănătate Publică
 Institutul Naţional de Sănătate Publică – prin CNMRMC şi Secţiile de Sănătate în Relaţie cu
Mediul ale CRSP-urilor
 Direcţiile de Sănătate Publică teritoriale – prin compartimentele de Supraveghere în
Sănătatea Publică
Din anul 201, pentru o mai bună şi corectă gestionare a activităţii specialiştilor care participă la
implementarea lui, în structura PN II intră două subprograme:
1. Subprogramul privind protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate
factorilor de risc determinanţi din mediul de viaţă şi muncă.
2. Subprogramul privind protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate
factorilor de risc alimentari şi de nutriţie.
Acţiunile derulate la nivelul INSP prin CNMRMC şi CRSP-uri, în colaborare cu DSP teritoriale,
cuprind un numar de trei obiective în cadrul subprogramului 1 şi un obiectiv în cadrul
subprogramului 2. Aceste obiective au la bază aplicarea unui număr de 41 de metodologii, care sunt
elaborate şi coordonate de către specialiştii INSP şi care cuprind toate domeniile din mediul de viaţă
şi muncă în care anumiţi factori determinanţi din mediu pot determina/potenţa anumite efecte
asupra sănătăţii populaţiei expuse.
Obiective prioritare
 Optimizarea colaborării dintre MS – INSP – DSP
 Gestionarea activităţii reţelei de laboratoare din domeniu, de la nivelul INSP şi DSP
teritoriale, astfel încat să se asigure un înalt nivel calitativ al activităţii acestora şi astfel încât
să poată fi acoperite toate cerintele din domeniile prioritare de mediu şi sănătate.
 Identificarea indicatorilor specifici domeniului care pot da informaţii în legatură cu impactul
factorilor din mediul de viaţă şi muncă asupra sănătăţii populaţiei. Crearea unor baze de date
cât mai corecte în acest domeniu. Urmărirea tendinţelor în evoluţia acestor indicatori
cantitativi şi calitativi, astfel încât să putem demonstra relaţia cauză-efect şi să putem
propune măsurile ce se impun pentru creşterea calităţii vieţii.
 Valorificarea şi diseminarea rezultatelor; îmbunătăţirea activităţii de informare, educare,
comunicare privind sănătatea în relaţie cu determinanţii de mediu.
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REZULTATELE MONITORIZĂRII CALITĂŢII
ALIMENTELOR CU DESTINAŢIE NUTRIŢIONALĂ SPECIALĂ, PENTRU
CARACTERISTICILE MICROBIOLOGICE, 2010
Daniela Moga1; Mariana Vlad1; Cristina Viman1
1- INSP - CRSP Cluj
Reducerea riscurilor microbiologice legate de produsele alimentare presupune ca acestea să
nu conțină microorganisme, toxine sau metaboliţi ale acestora în cantități care prezintă un risc
inacceptabil pentru sănătatea umană şi reprezintă unul dintre obiectivele fundamentale ale
legislației şi acţiunilor desfăşurate în domeniul alimentar.
Evaluarea calităţii microbiologice a alimentelor cu destinaţie nutriţională specială (ADNS) a
fost realizată în cadrul sintezei naţionale privind ”Monitorizarea calităţii alimentelor cu destinaţie
nutriţională specială, inclusiv a reziduurilor de pesticide, 2010” şi a avut ca sopuri: (1) Evaluarea
din punct de vedere microbiologic a siguranţei şi calităţii alimentelor cu destinaţie nutriţională
specială. (2) Definirea şi verificarea conformităţii acestor produse alimentare cu normele şi
reglementările din domeniu. (3) Obţinerea de informaţii generale cu privire la anumite produse
plasate pe piaţă cu scopul de a cunoaşte situaţia actuală şi eventualele tendinţede apariţie şi
răspîndire a microorganismelor patogene de-a lungul lanţului alimentar .
În aprecierea calităţii ADNS au fost utilzate criteriile microbiologice impuse de legislaţia
comunitară, respectiv criterii de siguranţă a produselor alimentare (Listeria monocytogenes,
Salmonella, Enterobacter sakazakii) şi criterii de igienă a procesului tehnologic
(Enterobacteriaceae, Bacillus cereus prezumtiv).
Din cele 42 de unităţi adminstrativ teritoriale (judeţe), pentru anul 2010 au fost efectuate
analize microbiologice în 29 de judeţe. Datele privind caracteristicile microbiologice pentru ADNS
luate în studiu au fost obţinute prin analiza de laborator conform metodelor ISO prevăzute de
legislaţia comunitară la nivelul DSP-uri judeţene şi la nivelul CRSP Cluj
În cadrul monitorizării calităţii alimentelor cu destinaţie nutriţională specială în anul 2010 au
fost analizate microbiologic 197 de probe pentru un număr total de 718 parametrii în funcţie de
criteriile microbiologice stabilite: 327 analize pentru criteriile de siguranţă a produselor alimentare
şi 390 pentru criteriile de igienă a procesului. Distribuţia pe categorii a probelor de ADNS analizate
microbiologic arată că ponderea cea mai mare a fost reprezentată de alimentele pe bază de cereale
prelucrate şi alimente pentru sugari şi copii de vârstă mică 166 de probe (84%). De asemenea au
fost anlizate microbiologic 25 de probe (13%) de preparate pentru sugari şi pentru copii cu vârstă
până la 1 an (formule de început şi formule de continuare) şi 6 probe (3%) de alimente dietetice
pentru scopuri medicale speciale.
Evaluarea din punct de vedere microbiologic a siguranţei alimentelor cu destinaţie
nutriţională specială şi a criteriilor de igienă a arătat că toate probele analizate corespund cerinţelor
de calitate microbiologică pentru acest tip de produse. Determinările efectuate au permis
evidenţierea conformităţii pentru caracteristicile microbiologice a acestor produse alimentare cu
normele şi reglementările din domeniu, precum şi obţinerea de informaţii generale cu privire la
produsele din această categorie puse pe piaţă.
Corecta interpretare a rezultatelor analizelor microbiologice impune necesitatea transpunerii
în legislaţia naţională a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2073/2005, respectiv a
Regulamentului (CE) nr. 1441/2007, precum şi stabilirea de către Ministerul Sănătăţii a criteriilor
microbiologice pe care trebuie să le îndeplinească alimentele cu destinaţie nutriţională specială,
conform precizărilor din Ord. MSF nr. 387 din 30 mai 2002, cu modificările şi completările
ulterioare.
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NIVELURILE DE CALCIU ŞI MAGNEZIU, ALIMENTAŢIA ŞI STATUSUL
NUTRIŢIONAL LA UN GRUP DE ADULŢI CU BOLI CARDIO-VASCULARE
Victoria Papadopol1, Nicoleta Florescu1, Cristina Cîmpeanu1,
Gabriela Albu1, Otilia Damian1
1- INSP - CRSP Iaşi
Introducere:
Calciul şi magneziul sunt două elemente care, deşi acţionează foarte diferit, formează o echipă.
Magneziul este necesar pentru relaxarea musculară, iar calciu pentru contracţie. Pentru sănătatea
organismului, cele două elemente trebuie să fie în organism într-un echilibru care este influenţat în
bună măsură de aportul dietetic.
Obiective:
1) Compararea nivelurilor de calciu şi magneziu, a obiceiurilor alimentare şi a statusului nutriţional
la un grup de persoane cu boli cardio-vasculare, inclusiv HTA şi un grup martor.
2) Investigarea relaţiei dintre cei doi cationi şi parametrii nutriţionali în fiecare grup.
Metode:
Grupul de studiu (n=51) şi grupul martor (n=50) au fost selectate dintre pacienţii cu vârsta cuprinsă
între 40 şi 65 de ani a doi medici de familie din oraşul Iaşi. Starea de sănătate a subiecţilor şi a
martorilor a fost înregistrată din fişele lor medicale. Persoanele investigate nu au avut diabet, boli
gastrice şi endocrine. Cele două grupuri nu au diferit semnificativ din punct de vedere al vârstei,
repartiţiei pe sexe şi situaţiei economice. S-au determinat magneziul seric şi eritrocitar, calciu seric
total şi ionic. S-a aplicat un chestionar ce a cuprins frecvenţele săptămânale de consum al
alimentelor şi ancheta alimentară de 24 ore. Au fost estimate ingestia energetică şi ingestia
principalilor nutrienţi. Statusul nutriţional a fost reflectat de IMC şi unii parametri biochimici.
Rezultate:
Nivelurile magneziului seric şi eritrocitar au fost semnificativ mai mici iar calciul total a fost mai
mare în grupul de studiu comparativ cu grupul martor. Grupul de studiu a consumat mai multe
grăsimi vegetale şi mai puţină cafea. Consumul energetic şi al principalilor nutrienţi nu a diferit
semnificativ între cele două grupuri. IMC a fost mai mare la grupul de studiu. Glucoza serică şi
trigliceridele au fost mai mari, iar HDL-colesterolul a fost mai mic la subiecţii investigaţi. În grupul
de studiu, magneziul sertic şi eritrocitar s-a asociat invers cu consumul de grăsimi vegetale, iar
magnezul eritrocitar s-a asociat direct cu consumul de vegetale uscate. Calciul ionic s-a asociat
direct cu ingestia de pâine în exces. Magneziul seric s-a corelat direct cu cantitatea de proteine
animale ingerată. Calciul total şi ionic s-au corelat direct cu ingestia de carbohidraţi. La martori,
magneziul eritrocitar s-a asociat invers cu consumul de lapte şi produse lactate.
Concluzii:
S-au găsit câteva diferenţe în obiceiurile alimentare şi statusul nutriţional la cele două grupuri. La
grupul de studiu, nivelurile de calciu şi magneziu s-au asociat sau corelat cu consumul unor
alimente sau nutrienţi. Aceste rezultate ar putea sta la baza unor recomandări nutriţionale pentru
persoanele cu boli cardio-vasculare.
Cuvinte cheie: magneziu, calciu, nutriţie, boli cardio-vasculare
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SCREENING-UL BIOLOGIC AL POPULAŢIEI ÎN EXPUNEREA LA PLUMB
Anca Maria Moldoveanu1, Daniela Rusea1, Andra Neamtu1, Beatrice Dumitru1,
Georgeta Botin1, Larisa Prioteasa 2, Nicoleta Lemne 2, Floricica Tudose2,
Moisescu Ruxandra2, Mariana Vlad3, Carmen Sima 4,
Ionescu Paul5, Nuţă Niculae5
1- INSP - CNMRMC; 2- INSP -CRSPB; 3- INSP -CRSP Cluj;
5-DSP Bucureşti
Cu participarea Maternităţii Dr. Panait Sârbu si SUUB – Bucureşti

4- DSP Maramureş;

Studiul de faţă încearcă o evaluare a riscului in expunerea la plumbul din mediu de viaţa al
populaţiei, identificarea grupurilor populaţionale cu risc crescut și elaborarea de recomandări
menite să protejeze și să îmbunătățească sănătatea populației.
Studiul s-a desfăşurat în oraşul Baia Mare (oraş cu poluare istorică) şi în oraşul Bucureşti.
Rezultatele studiului au evidențiat următoarele aspecte:
a. Nivelul plumbului din sânge per total lot, în proporție de 97% s-a situat sub valoarea de
referință OMS.
b. Plumbul din cordonul ombilical s-a situat în proporţie de 97% în limitele de referinţă OMS.
c. Nivelul enzimei ALAD măsurată numai în Bucureşti s-a situat între o valoare minimă de 10
μg/dl si 83 μg/dl. Majoritatea valorilor s-au situat între 40 -50 μg/dl. În ceea ce priveşte
valoare ALAD–ului interpretarea este dificilă. În funcție de sursa de documentare se
recomandă raportare la valoarea de 6 μg/dl sau la valoarea de 20 μg/dl. În recomandările
OMS se consideră că activitatea ALAD-ului este inhibată la cele mai mici urme de plumb
(50% din populație este expusă la valori de plumb ce induc o valoare a ALAD-ului de160
ìg/l). Făcând corelaţie cu valorile încãrcãturii sanguine de plumb se poate spune cã valorile
obținute în oraşul Bucureşti nu permit o corelare pozitivã cu nivelul ALAD-ului din sânge
datoritã nivelelor obținute de plumb în sânge care au fost foarte joase.
d. În ceea ce priveşte corelarea statistică între nivelele de plumb din sânge şi alți parametri
investigaţi, acestea pot fi corelate cu vechimea clădirii de locuit, cu caracteristica străzii pe
care este amplasată clădirea de locuit, cu tipul de autovehicule ce circulă pe stradă precum și
cu intensitatea traficului rutier.
e. Intensitatea traficului rutier şi tipul de autovehicule se corelează pozitiv și cu nivelele de
plumb identificate în sângele recoltat de la nivelul cordonului ombilical în ambele oraşe
studiate.
f. Nivelul ALAD-lui din sânge s-a corelat pozitiv cu amplasarea camerei de locuit în relație cu
expunerea la poluare.
g. Corelaţii pozitive au fost obţinute şi între acţiunile menite a întreţine curăţenia, frecvenţa
acesteia, modalitatea de efectuare, frecvenţa şi modalitatea de ştergere a prafului.
h. O corelaţie pozitivă s-a obţinut între nivelul plumbului din sânge şi obiceiul de a se spăla pe
mâini de câte ori se intră în casă, înainte şi după masă.
Aceste elemente dovedesc importanţa măsurilor igienice în eliminarea poluantului şi menţinerea cât
mai scăzută a gradului de contaminare cu plumb şi implicit a gradului de încărcare al organismului
cu acest poluant toxic
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FACTORI DE RISC ASOCIAŢI URBANIZĂRII ŞI LOCUIRII
Doina Lupulescu1, Felicia Stroe2, Ionel Iosif2, Monica Iancu2, Mihaela Fulga2,
David Teodorescu1, Denisa Janta1
1 - UMF Carol Davila ; 2- INSP; 3- DSP Judetene
Ecosistemul urban, sigur şi durabil, are ca principii universale:
 Asigurarea unei surse adecvate de apa din reţeaua hidrografică regională;
 Condiţii corespunzătoare, pentru dezvoltarea florei şi faunei din acel areal;
 Folosirea pe cât posibil a solului de cea mai bună calitate în agricultură, pentru a asigura hrana
populaţiei , iar solul de calitate inferioară în , construcţia de clădiri şi infrastructură;
 Crearea unui mediu urban după anumite standarde, care să asigure condiţii optime de viaţă, cu
diversitate socio-culturală şi economică, asigurarea de servicii, iar arhitectura şi amenajarea
oraşului să fie în concordanţă cu necesităţile locuitorilor.
Locuinţa poate să protejeze împotriva bolii sau să favorizeze transmiterea sau agravarea stării de
boală. Bolile transmisibile au o frecvenţă mare în ţările în curs de dezvoltare datorită unor condiţii
igienico sanitare necorespunzătoare şi afectează în principal copii care sunt cei mai vulnerabili , de
asemenea persoanele sărace, care nu-şi pot permite o locuinţă corespunzătoare, nu au alimentaţie,
educaţie sau acces la servicii de sănătate adecvate. O serie de boli cronice respiratorii sau
cardiovasculare sunt
întreţinute sau agravate de poluarea aerului interior sau condiţii
necorespunzătoare de microclimat.
Metodologie
Investigarea condiţiilor de habitat şi a stării de sănătate a locatarilor s-a făcut în sezonul rece, pe
perioada folosirii sistemelor de încălzire. Alegerea eşantionului din mediul urban s-a realizat pentru
majoritatea localităţilor pe criterii statistice de reprezentativitate în 19 localităţi urbane. Percepţia
riscului generat de factori prezenţi în mediul de locuit s-a făcut prin aplicarea unor chestionare
privind condiţiile de locuit, confortul şi starea de sănătate a locatarilor.
Rezultate şi discuţii
Persoanele intervievate au format un eşantion de 1002 locatari: 61,4% femei şi 38,6% bărbaţi cu
vârsta medie de 45,24 ani.
Disconfortul termic este semnalat cu aceeaşi frecvenţă iarna şi vara în 215 locuinţe, iar în sezonul
de tranziţie în 185 locuinţe. Ca sistem de încălzire aproape jumatate din locuinţe (49%) au sistem
propriu de încalzire prin microcentrale termice, ponderea sistemului de termoficare este doar de
26% faţă de anul 2001 cand termoficarea deţinea un procent de 46%.
Condiţii satisfăcătoare de locuit, apreciază 27,6 % din numarul total de respondenţi la care se
adaugă un procent de 11,8% persoane nemulţumite sau foarte nemulţumite de condiţiile de locuit.
Bolile cronice apar cu o frecvenţă de 70% la femei şi 30% la bărbaţi.
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Concluzii
Din răspunsurile privind disconfortul termic în locuinţă observăm ca aproximativ un sfert din total
locuinţe nu asigură condiţii de confort termic atât în sezonul cald, cât şi pe perioada iernii.
10% dintre femei şi 5% barbaţi fac asocierea între condiţiile din mediul de locuit şi starea de
sănătate psihică.
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PREGĂTIREA ŞI CAPACITATEA DE RĂSPUNS A REŢELEI MINISTERULUI
SĂNĂTĂŢII ÎN SITUAŢIE DE URGENŢĂ RADIOLOGICĂ
Alexandra Cucu1, Cristina May1, Alina Dumitrescu1, Doina Obreja1, Anca Sorescu1
1- INSP - CRSP Bucuresti
Introducere: Utilizarea energiei nucleare, deşi supusă exigentelor unor standarde şi regulamente
internaţionale de maximă siguranţă, rămâne un subiect sensibil în percepţia opiniei publice.
Evenimentul Fukushima, o combinaţie de dezastre naturale, a readus cu stringenţă pe agenda
publică problematica riscurilor legate de utilizarea radiaţiilor ionizante, reprezentând un prilej de
testare a capacităţilor de reacţie şi răspuns naţionale, dar şi a conectării acestora la mecansimele şi
reţelele internaţionale existente.
Metoda: analiza SWOT a capacităţilor reţelei Ministerului Sănătăţii de îndeplinire a
responsabilităţilor specifice, bazată pe integrarea evaluării cantitative a capacităţilor efectuată
conform chestionarului reţelei RANET, aplicat în perioada 11-13 aprilie, comparativ cu anul 2008,
completata cu analiza principalelor măsuri şi produse generate în perioada martie-aprilie ca parte a
răspunsului Ministerului Sănătăţii.
Rezultate: Principalele puncte forte identificate includ: protocol de colaborare cu ISU; existenţa
planului naţional de răspuns în urgenţa radiologică; existenţa reţelei de răspuns instruite cu prilejul
ultimului exerciţiu naţional (Axiopolis 2009); existenţa unui manual pentru reţeaua LIR (TMT);
personal de urgenţă instruit, cu acoperire regională; demararea achiziţiei pentru noi resurse de
iodură de potasiu, cu metodologie de distribuţie şi ghiduri de informare elaborate; funcţionarea
surselor de informare electronică privind nivelurile radioactivităţii mediului. Punctele slabe
identificate sunt: reducerea numerică a personalului şi descompletarea echipelor generată de
reducerea posturilor şi imposibiliatatea angajărilor, ceea ce face imposibilă îndeplinirea integrală a
responsabilităţilor în evaluarea riscului; deprecierea echipamentelor şi imposibilitatea achiziţiei
unora noi; dificultatea finanţării activităţilor; absenţa împuternicirii personalului pt efectuarea
controlului de sănătate publică în obiectivele cu radiaţii ionizante. Ameninţările care grevează
reţeaua sunt: continuarea procesului de dezinstituţionalizare a reţelei LIR, mecanismele
motivaţionale reduse pentru atragerea de personal, dificultatea obţinerii finanţării pentru activităţile
LIR, dezechilibrul investiţional comparativ cu alte instituţii.
Oportunităţile identificate sunt: rezultatele evaluării EPREV privind răspunsul în UR care
presupune elaborarea unui plan naţional de îmbunătăţire; operaţionalizarea RSI, care contribuie la
informarea rapidă pe canalele OMS; dotarea noului laborator de la Iaşi; creşterea capacităţilor
laboratorului de la Cluj; crearea unei reţele de răspuns; operaţionalizarea comunicării operative cu
DSP-urile şi instituţiile partenere; evoluţia instituţioanală în contextul descentralizării.
Concluzii: Tema prioritară a agendei răspunsului la accidentele şi urgentele radiologice trebuie să
fie asigurarea unui cadru strategic actualizat şi coordonat la nivel naţional, resurse umane suficiente
şi instruite, echipamente adecvate, proceduri standardizate, mecanisme şi structuri de coordonare
clar definite, protocoale de colaborare şi exersarea periodică a răspunsului.
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ASPECTE ACTUALE PRIVIND MORBIDITATEA PRIN BOLI PROFESIONALE LA
NIVEL NAŢIONAL
Adriana Todea1, Aurelia Ferencz1
1 – INSP - CNMRMC
Introducere
Studiul prezintă evoluţia morbidităţii profesionale în România, aspecte legate de expunerea la
factorii de risc ai mediului de muncă care determină această morbiditate, dinamica modificărilor în
timp ale structurii "clasice", ca şi aspectele noi, legate de introducerea noilor tehnologii.
Obiectivele studiului
 cunoaşterea unor date reale ale morbidităţii şi mortalităţii profesionale incluzând statistici
asupra incidenţei bolilor profesionale la nivel naţional pe ramuri de activitate şi profesii;
 efectuarea de comparaţii între datele înregistrate pe ramuri de producţie, judeţe, profesii,
agenţi nocivi existenţi la nivelul locului de muncă
Metodă şi rezultate
Studiul a fost realizat pe baza Fişelor de declarare a cazului de boală profesională din 42 de judeţe
la nivel naţional trimise lunar de către specialiştii de medicina muncii din direcţiile de sănătate
publică şi a Municipiului Bucureşti. Datele au fost introduse în Registrul operativ naţional
informatizat al bolilor profesionale din cadrul Centrului naţional de monitorizare a riscurilor din
mediul comunitar.
Din datele centralizate s-au constatat următoarele:
În perioada 2006-2009 se observă o creştere uşoară a incidenţei morbidităţii profesionale, cu o
tendinţă de scădere în anul 2010, fapt care poate avea mai multe explicaţii:
– îmbunătăţirea condiţiilor de muncă; noi tehnologii introduse, alături de politici ale
companiilor care pun accent pe măsuri energice tehnico-organizatorice, condiţii de muncă
mai sigure şi mai sănătoase;
– creşterea numărului de specialişti de medicina muncii în România fapt ce a determinat o mai
bună supraveghere a lucrătorilor şi o creştere a numărului de cazuri de boli profesionale
depistate.
Primele 4 entităţi morbide înregistrate (în ordine descrescătoare) au fost următoarele:
– bolile profesionale prin suprasolicitarea aparatului locomotor;
– silicoza;
– afectarea auzului ca urmare a expunerii cronice la zgomot peste nivelul admis;
– intoxicaţiile profesionale prin expunere la plumb şi monoxid de carbon.
Analiza repartiţiei numerice a cazurilor pe ramuri de producţie arată că în România, în 2010, cele
mai multe cazuri de îmbolnăvire au fost declarate în industria fabricării autovehiculelor de transport
rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, în fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente, şi în industria
metalurgică.
În anul 2010 un număr de 5 judeţe: Argeş, Dolj, Prahova, Mehedinţi, Olt, au avut o incidenţă a
cazurilor mult crescută şi 5 judeţe: Satu-Mare, Ilfov, Buzău, Vrancea şi Constanţa o incidenţă
minimă faţă de media pe ţară. Diferenţele teritoriale oglindesc, în primul rând, deosebirile existente
în profilul ramurilor de producţie şi al agresivităţii factorilor de risc. Preocupările susţinute ale unor
medici de medicina muncii, privind o mai bună depistare a cazurilor noi de boli profesionale au
determinat o creştere numerică a numărului cazurilor noi în aceste judeţe.
Repartiţia cazurilor noi de boală profesională pe profesii evidenţiază pe primele locuri cu cele mai
multe cazuri de îmbolnăvire: turnătorii, lăcătuşii şi minerii.
Concluzii
Studiul reprezintă rezultatul muncii medicilor de medicina muncii în cunoaşterea şi evidenţierea
patologiei profesionale la nivel naţional, rolul acestuia fiind acela de a facilita introducerea şi
consolidarea în România a conceptului comun de „sănătate şi securitate în muncă” şi de a fi o
poartă deschisă de trecere de la conceptul de boală profesională la cel de „sănătate în muncă”.
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EVALUAREA COMPORTAMENTULUI ALIMENTAR LA ELEVII DIN ROMÂNIA
Ileana Maria Mireştean1, Sorina Irimie1, Cosmina Samoilă1, Ioana Beldean-Galea1,
Anamaria Decanovici1
1 – INSP - CRSP Cluj
Introducere
Alimentaţia ca sursă energetică primară este esenţială promovării sănătăţii nutriţionale.
Acestea se manifestă la copii şi adolescenţi prin caracterul propulsiv al creşterii iar pe termen lung
se reflectă în durata medie de viaţă şi menţinerea integră a capacităţii fizice şi intelectuale.
Alimentaţia populaţiei pediatrice este în strânsă legătură cu posibilităţile economice ale
familiei dar poartă amprenta obiceiurilor şi tradiţiilor proprii diferitelor zone geografice.
Adolescenţii invocă o serie de factori cheie care le influenţiază opţiunile culinare, respectiv
gustul, senzaţia de foame, disponibilitatea diverselor alimente, influenţele culturale sau parentale.
Mulţi dintre ei consideră că un comportament alimentar sanogen nu reprezintă o preocupare primară
la vârsta lor. Cercetări efectuate pe grupuri de adolescenţi, au relevat orientarea excesivă a acestora
asupra prezentului şi o preocupare redusă pentru viitor în termenii propriei sănătăţi. Adolescenţii nu
percep un grad alarmant de urgenţă în ce priveşte schimbarea comportamentului alimentar, viitorul
fiind foarte îndepărtat, iar bolile cronice percepute ca “apanaj al oamenilor în vârstă”.
Scop
În contextul celor prezentate monitorizarea comportamentului alimentar la adolescenţi are ca
scop furnizarea de date asupra existenţei sau absenţei factorilor de risc implicaţi în maladiile
nutriţionale, iar în planul cercetării, evaluarea comportamentului alimentar este utilă în compararea
comportamentelor alimentare ale segmentelor de vârstă populaţionale sau ale aceluiaşi segment la
intervale diferite de timp.
Material şi metodă
Studiul s-a efectuat pe un eşantion de 4691 subiecţi subgrupaţi pe patru zone geografice:
Banat 9,03%; Moldova 13,25%, Muntenia 45% şi Transilvania 23,8%.
Instrumentul utilizat a fost chestionarul de frecvenţă YRBSS, respectiv modulul pentru alimentaţie.
Intervalul standard evaluat a fost de 7 zile premergătoare chestionării.
Rezultate
Rezultatele au relevat că în România consumul de lactate (2-3 ori/zi) s-a înregistrat doar la
63,57% liceeni.
Consumul de legume proaspete (3-5 porţii/zi) sub formă de salate a fost prezent la 45,66%
dintre elevi. Cartofii prăjiţi au fost menţionaţi în preferinţele culinare a 76,92% subiecţi frecvenţa
zilnică a utilizării depăşind recomandarea piramidei ghid a alimentaţiei aceea de a se consuma cu
mare prudenţă.
Consumul de fructe în cele 7 zile premergătoare interviului s-a înregistrat la 91,56% elevi,
dar fără a se ajunge la recomandarea piramidei ghid de 2-4 porţii/zi.
Concluzii
Pe plan naţional screeningul alimentaţiei a relevat un deficit major al alimentelor princeps
din piramida ghid a alimentaţiei. Frecvenţa consumatorilor de lactate a scăzut cu 1% faţă de
valoarea înregistrată în anul precedent. Mai puţin de 5 din 10 elevi au consumat legume proaspete.
Frecvenţa consumatorilor de fructe a scăzut cu 2% faţă de anul precedent. Consumul produselor
fast-food a ascensionat în preferinţele culinare ale adolescenţilor.
Frecvenţa consumatori lor de legume proaspete s-a redus cu 40% faţă de anul 2009.
Se impune analiza pragmatică a situaţiei înregistrate în vederea stabilirii ponderii factorului
economic şi a celui educaţional sau tradiţional ce stau la baza tabloului comportamentului alimentar
actual.

12

CALITATEA APELOR MINERALE NATURALE ÎN ROMÂNIA
Jeszenszky Klara1, Csiszer Attila1, Vitalyos Anna Orsolya1, Peter Katica1,
Butiulca Zorina1, Pascu Maria1, Oroian Monica1
1 – INSP – CRSP Targu Mures
Colectivul de specialişti din CSP Tg. Mureş, în cadrul Programelor Naţionale de sănătate în
anii 2002, 2003, 2004 şi 2005 a efectuat monitorizarea calităţii unor sortimente de ape îmbuteliate şi
comercializate. S-a constatat depăşirea concentraţiilor maxime admise (CMA) la mai mulţi
parametri indicatori de calitate (PIC). Pe baza evaluării etichetelor de comercializare ale
sortimentelor s-au constatat mai multe neajunsuri şi lipsuri privind identificarea: unităţii de
producţie, a sursei (surselor), a procedurii de prelucrare, referiri la valorile parametrilor indicatori
de calitate, a laboratorului unde s-au efectuat analizele, termenul de valabilitate, etc. Rezultatele
analizelor şi concluziile referitoare la sortimentele de ape îmbuteliate neconforme au fost transmise
la DSP judeţene, la Oficiile Judeţene pentru Protecţia Consumatorilor şi la Ministerul Sănătăţii.
Având în vedere cele constatate, am propus Ministerului Sănătăţii efectuarea Sintezei
Naţionale „Inspecţia şi monitorizarea apelor minerale naturale îmbuteliate”, cu perioada de realizare 2007 –
2010. În anul 2010 s-a continuat sinteza cu titlul „Monitorizarea apelor minerale naturale
îmbuteliate”.
În anul 2007 s-a efectuat catagrafierea surselor de AMN. Pe baza datelor raportate de
responsabilii de sinteză naţională de la DSP judetene s-au luat în evidenţă: 50 surse de AMN
repartizate în 16 judeţe (47 exploatate şi 3 neexploatate), 36 unităţi de producţie de AMN
îmbuteliate (35 unităţi funcţionează, 1 unitate în conservare).
În anul 2008 s-a efectuat inspecţia unităţilor de producţie de AMN, monitorizarea calităţii
surselor şi sortimentelor de AMN. S-a raportat existenţa a 36 unităţi de producţie, dintre care au fost
inspectate 29 unităţi. Au fost inspectate şi prelevate probe de AMN pentru efectuarea analizelor de
laborator din 37 de surse, au fost efectuate 758 analize de laborator, din care 42 analize de laborator
au fost neconforme (5,54%), ceea ce însemnă 23 surse de AMN de calitate neconformă (62,16 %
din sursele examinate). Totodată s-a efectuat inspecţia etichetelor sortimentelor de apă minerală
naturală îmbuteliată şi monitorizarea calităţii sortimentelor. Din cele 67 sortimente îmbuteliate s-au
recoltat probe din 56 sortimente, au fost efectuate 1125 analize de laborator. S-au obţinut 39 analize
de laborator neconforme (3,47 %), ceea ce însemnă 27 sortimente de AMN de calitate neconformă
(48,21 % din sortimentele examinate).
În anul 2009 responsabilii judeţeni de sinteză naţională AMN au transmis rapoarte despre 35
unităţi de producţie de AMN îmbuteliată, situate în 17 judeţe, cu autorizaţiile sanitare de
funcţionare conforme. S-a raportat existenţa a 52 surse avizate şi concesionate de ANRM, au fost
recoltate probe din 39 de surse de AMN, s-au efectuat 830 de analize de laborator, din care 34 de
analize de laborator au fost neconforme (4,10%), ceea ce însemnă 17 de surse de AMN de calitate
neconformă (43,59 % din cele 39 surse examinate). Din cele 72 de sortimente de AMN îmbuteliate
au fost prelevate probe din 52 de sortimente. S-au efectuat 1120 de analize de laborator, din care 32
de analize de laborator sunt neconforme (2,86 %) reprezentând 20 de sortimente de AMN de
calitate neconformă (38,46 % din 52 sortimente examinate).
În anul 2010 a fost monitorizată calitatea surselor. Din cele 59 de surse existente au fost
exploatate 46 de surse. Probe pentru analize de laborator s-au recoltat din 44 de surse. S-au
determinat 24 de parametrii din cele 44 de probe, în total 1033 de analize, dintre care 13 analize
(1,35 %) au depăşit limitele admise, conform HG 1020/2005, reprezentând 11 surse neconforme.
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MEDICINĂ MUNCII – MENŢINEREA CAPACITĂŢII DE A PRODUCE
Roşca Ştefania1,
1- INSP - CRSP Timişoara
INTRODUCERE
Menţinerea sănătăţii lucrătorilor – capacitatea de muncă la parametrii optimi – a determinat
în timp dezvoltarea câteorva concepte şi/sau definiţii ale capacităţii de muncă:
Definiţia medicală despre „sănătate - Conceptul se bazează pe teoriile biomedicale şi ale
afectării psiho-fizice şi este utilizat la evaluarea capacităţii de muncă în cadrul asigurărilor de
sănătate şi/sau pensii.
Abordarea echilibrată - se bazează pe diverse teorii ale stresului în ce priveşte
interacţiunea oamenilor cu mediul lor.
Conceptul "integrat" - priveşte munca drept un eveniment dintr-o comunitate,
concentrându-se asupra culturii muncii şi asupra dotărilor existente la muncă
Cele două concepte sunt privite ca un „sistem”.
FUNDAMENTARE
Menţineriea capacităţii de muncă la parametrii optimi se realizează prin identificarea şi
înlăturarea factorilor de risc din mediul de muncă concomitent cu ameliorarea stării de sănătate şi
punerea la dispoziţie a resurselor individuale şi sociale de stare de bine.
Există o serie de concepte privind promovarea şi menţinerea capacităţii de muncă :
Sănătatea şi capacităţile funcţionale - aceasta se referă la starea de sănătate şi
cea psihosocială a indivizilor în ce priveşte funcţiile pe care le pot indeplini.
Competenţă - aceasta se referă la nivelul de aptitudini profesionale şi sociale şi
la pregătirea şi educaţia indivizilor, care să le permită să-şi îndeplinească sarcinile de
muncă şi să se descurce în contextul social de la locul de muncă.
Resursele individuale ale unei persoane (cum ar fi starea de sănătate, capacitatea
funcţională, competenţa profesională şi socială şi strategiile de adaptare la stres,
sentimentul coerenţei etc.) sunt de asemenea influenţate de scara de valori şi de
atitudinile persoanei, de motivaţie şi de satisfacţia în muncă.
Adaptarea mediului de muncă se referă la procesul de modificare a aspectelor
concrete ale mediului de muncă, astfel încât munca să devină mai potrivită pentru
lucrător.
Comunitatea şi organizaţia se referă la adaptarea mediului psihosocial şi la
utilizarea comunităţii de la locul de muncă drept resursă de susţinere socială a
lucrătorilor.
Pe parcursul vieţii, între 20 şi 65 de ani, resursele umane şi parametrii muncii unui individ se
modifică; în plus, aceşti factori determinanţi sunt influenţaţi de starea socială a persoanei sau a
grupului respectiv. Resursele materiale suficiente nu se traduc într-o creştere a capacităţii de muncă,
decât atunci când conţinutul muncii, comunitatea de la locul de muncă şi mediul de muncă oferă
condiţiile optime. Pe de altă parte, o comunitate de la locul de muncă şi un mediu de muncă propice
nu compensează pe deplin resursele insuficiente.
În aprecierea capacităţii de muncă se pot utiliza diferite instrumente ca de exemplu:
randamentul la locul de muncă, impactul pe sănătate a locului de muncă, utilizarea de chestionare
prin care se determină indexul capacităţii de muncă etc.
CONCLUZIE
Pentru a atinge o stare de bine fizic, mintal şi social, un individ sau un grup trebuie să îşi
identifice şi să-şi împlinească aspiraţiile, să-şi satisfacă nevoile şi să se adapteze la mediu. Sănătatea
este privită ca o resursă a vieţii de zi cu zi şi nu scopul vieţii.
Se poate deci considera capacitatea de muncă drept un proces dinamic ce se desfăşoară pe
tot parcursul vieţii, fiind rezultatul interacţiunii dintre resursele individului şi factorii legaţi de
muncă.
14

INGESTIA DE SARE ÎN ROMÂNIA
Dr. Corina-Aurelia Zugravu1, Dr.Gabriela Cilincă1
1 – INSP - CNMRMC
Un ingredient larg folosit de către om, sarea, are tendinţa de a deveni în ultimele decenii un
important factor de risc pentru sănătate. Consumul de sare a crescut progresiv iar consecinţele pe
plan medical au devenit din ce în ce mai evidente, excesul de sare fiind un factor favorizant pentru
hipertensiunea arterială.
In acest context, studiul de faţă s-a desfaşurat în cadrul director al indicaţiilor Consiliului
Europei cu privire la implementarea unor iniţiative naţionale referitoare la reducerea consumului de
sare, direcţie care a fost trasată în anul 2008. Astfel, prin EUROPEAN SALT ACTION
NETWORK (ESAN) se arată necesitatea reformulării produselor şi atragerii atenţiei populaţiei
asupra consumului de sare, ca şi asupra necesităţii monitorizării şi evaluării ingestiei de sare, ca
elemente de pornire în orice ţară în care se doreşte implementarea unui program care are ca scop
reducerea respectivului consum.
In scopul aprecierii consumului mediu de sare pe individ şi pe zi s-a aplicat metoda
autocompletarii unui jurnal alimentar săptămânal. Din analiză a rezultat că cea mai mare parte din
repondenţi folosesc în pregatirea mâncării adaosuri alimentare sărate de tip Vegeta şi adaugă sare şi
în timpul mesei. Aportul mediu de sare la nivel naţional, pe zone geografice şi la nivelul întregii
ţări, este cel din figura 1.
Figura 1.
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Consumul mediu de sare pe cap de locuitor în judeţele analizate este de 11.25 g, cu valori mai
mari pentru bărbaţi şi mai mici pentru femei. Consumul, raportat la obiectivul OMS de 5g/zi, este
mare (dublu), deşi calculul nostru nu a luat în seamă eventuala cantitate de sare pe care indivizii o
adaugă în timpul consumului alimentar şi nici probabilitatea ca jurnalele alimentare să nu
oglindească cu fidelitate alimentaţia reală a indivizilor. Se poate presupune că omisiunile din jurnale
ca şi sarea adaugată la masă pot ridica aportul zilnic către valoarea de 11,5-12 g/zi. .
Ţinând seama de obiectivul de scădere a consumului de sare, se evidenţiază ca obiectiv de
bază necesitatea educaţiei populaţiei îndeosebi în sensul scăderii adaosului de sare la pregătirea
alimentelor la domiciliu.
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EVALUAREA CALITĂŢII APEI POTABILE FURNIZATE POPULAŢIEI DIN
LOCALITĂŢILE TURDA ŞI CÂMPIA-TURZII ÎN PERIOADA 2007- 2010
Marta Bajureanu1, Edit Vartic1, Mariana Vlad1, Carmen Tulbure1, Nicoleta Muntean1,
Călina Creţa1, Cristina Horga1, Dana Păuşan1, Raluca Motioc1
1- INSP – CRSP Cluj
Scopul acestei lucrări îl reprezintă evaluarea calităţii apei potabile furnizate populaţiei
rezidente din localităţile Turda şi Câmpia-Turzii în perioada 2007-2010 pe baza rezultatelor
obţinute la analiza parametrilor de calitate microbiologici şi chimici şi a parametrilor indicatori în
cadrul monitorizărilor de control şi de audit efectuate în perioada sus menţionată precum şi a
rezultatelor analizelor efectuate în laboratoarele Centrului Regional de Sănătate Publica Cluj.
Legislaţia la care ne-am raportat pentru a face această analiză cuprinde: Legea nr. 458/2002,
Legea nr. 311/2004, şi HG 974/2004 care definesc calitatea apei potabile, stabilesc metodele de
analiză, valorile admisibile pentru parametrii şi programele de monitorizare ale apei potabile.
Rezultate monitorizării de control, ne-au fost puse la dispoziţie de către laboratorul uzinal al
Companiei de Apă Arieş, care asigură aprovizionarea cu apă potabilă a localităţilor Turda şi
Câmpia-Turzii iar cele ale monitorizării de audit de către DSP Cluj. In vederea completării
caracterizării calităţii apei potabile, CRSP-Cluj a analizat 10 probe de apă prelevate din diferite
puncte ale reţelei de distribuţie a municipiilor Turda şi Câmpia Turzii determinând un număr de 24
de parametrii chimici, dintre care unii nu au putut fi determinaţi în cadrul monitorizării de audit
efectuată de către DSP Cluj. Metodele de analiză folosite au fost: Ion-Cromatografia, GazCromatografia şi Spectrofotometria de Absorbţie Atomică, determinându-se: anioni şi cationi
(nitriţi, nitraţi, cloruri, sulfaţi, amoniu, etc), trihalometani, pesticide organo-clorurate, hidrocarburi,
compuşi organici volatili şi metale.
Analiza rezultatelor obţinute arată că pentru parametrii microbiologici şi marea majoritate a
parametrilor fizico-chimici determinaţi în cadrul monitorizării de control (pH, conductivitate,
duritate totala, oxidabilitate, clor rezidual liber, cloruri, fier, nitraţi) respectiv de audit (duritate
totala, clor rezidual liber, fier, nitraţi, arsen, cadmiu, cupru, fluor şi plumb) nu există
neconformităţi ale valorilor înregistrate faţă de concentraţiile maxime admise de legislaţia în
vigoare. De menţionat că parametrul clor rezidual liber, deşi nu a depăşit concentraţia maximă
admisă, a înregistrat în repetate rânduri valori foarte scăzute (0,01mg/l, 0,03mg/l, 0,05mg/l
0,06mg/l, 0,07mg/l) la robinetul consumatorului, în ambele localităţi, atât la analizele de control cât
şi la cele de audit. De precizat că s-a înregistrat o valoarea neconformă pentru parametrul cupru în
apa potabilă din Turda şi o valoare neconformă pentru parametrul nitraţi în apa potabilă din Câmpia
Turzii. Analiza determinărilor efectuate în cadrul instituţiei noastre, arată că nici unul din cei 24 de
parametrii analizaţi nu a prezentat valori care să depăşească CMA-urile stipulate de legislaţie.
Datele puse la dispoziţia noastră de către laboratorul uzinal al Companiei de Apă Arieş şi
cele furnizate de către DSP Cluj, precum şi rezultatele obţinute în laboratoarele CRSP Cluj, arată că
apa potabilă furnizată populaţiei rezidente din localităţile Turda şi Câmpia-Turzii în perioada 20072010, s-a încadrat în prevederile Legii nr. 458/2002 cu modificările şi completările ulterioare.
Referitor la controlul calităţii apei potabile furnizate populaţiei din localităţile Turda şi CâmpiaTurzii în perioada respectivă, putem afirma că au existat deficienţe atât în ceea ce priveşte numărul
parametrilor determinaţi cât şi în privinţa frecvenţei prelevării probelor.
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DIFERENŢIERI PRIVIND STAREA DE SĂNĂTATE A PERSONALULUI CE ÎŞI
DESFĂŞOARA ACTIVITATEA ÎN INSTALAŢIILE DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI
ELECTRICE
Corneliu Neagu1, Mihaela Negru1, Maria Voicu1, Simona Drăgoiu1, Mihaela Pribu1,
Mihaela Tacu1, Daniela Bălgrădean1, Carmen Sava1
1 - INSP - C.R.S.P. Bucureşti
Introducere
Lucrarea a urmărit analizarea stării de sănătate a personalului ce îşi desfaşoară activitatea în
cadrul instalaţiilor electrice de distribuţie din Muntenia Nord ( Ploieşti), Transilvania Sud (
Braşov) şi Transilvania Nord ( Cluj Napoca ).
Metodologia investigarii
1.Examene medicale şi funcţionale : anamneză, interviu (obiceiuri: fumat, alcool, alimentaţie),
examen clinic general, investigaţii funcţionale (EKG).
2.Investigaţii paraclinice: metabolism lipidic (colesterol, trigliceride, HDL colesterol şi LDL
colesterol); metabolism hepatic (GPT, GOT, gama GT); constante biochimice (glicemie,
creatinină, uree, calciu, fier, VSH); investigaţii endocrine (acid vanilmandelic, cortizol).
3. Aprecierea profilului metabolic şi a riscului cardiovascular: obiceiuri alimentare, metabolism
lipidic şi glucidic, indice de masă corporală şi EKG.
4. Investigaţii psihologice privind gradul de stress şi de adaptare.
Rezultate
Cortizolul seric a prezentat valori crescute în proporţie de 52.2% pentru lotul de la Ploieşti, de
46.6% pentru lotul de la Braşov şi doar de 24% pentru lotul de la Cluj Napoca.
Corelând excesul ponderal cu dislipidemia(DSL), hipertensiunea arterială (HTA) şi cortizolemia
crescută s-au obţinut următoarele rezultate: pentru lotul de la Ploieşti - 80% prezintă exces
ponderal din care 70% au dislipidemie, 41% HTA şi 30% prezintă valori ridicate ale cortizolului:
pentru lotul de la Braşov – 86% au exces ponderal, 77% DSL,46% HTA şi 30% prezintă valori
ridicate ale cortizolului; pentru lotul de la Cluj – 80% prezintă exces ponderal, 50% DSL, 40%
HTA şi doar 15% au valori ridicate ale cortizolului.
Distributia în cele 3 loturi a patologiei cardiovasculare corelată cu tulburările dislipidemice şi cu
nivele crescute de cortizolemie se prezintă astfel: la Ploieşti - 33% au patologie cardiovasculară
cu 66% DSL şi 52% cu valori crescute ale cortizolului; la Braşov – 27% cu patologie
cardiovasculară corelată cu 60% DSL şi 40% valori crescute ale cortizolului; la Cluj – 8%
patologie cardiovasculară cu 48% DSL şi 24% valori crescute ale cortizolului.
Din punct de vedere psihologic, raportându-ne la reacţia de răspuns a personalului investigat la
factorul stress, analiza statistică evidenţiază un nivel sub pragul de distress emoţional. Acest
aspect se concretizează şi prin raportarea nivelului bun al echilibrului emoţional, respectiv nivelul
bun şi foarte bun al aptitudinilor cognitive.
Concluzii
Datele investigaţiilor medicale şi de laborator corelate cu datele testării psihologice arată un
răspuns mai bun , respectiv un nivel de stress mai redus ( sau o adaptare mai bună ) pentru lotul
de la Cluj Napoca.
Pentru o mai bună corelare trebuie continuate investigaţiile efectuate pâna în prezent.
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METODA DE DETERMINARE A CARBOFURANULUI ÎN MATERIAL BIOLOGIC
(SÂNGE ŞI URINĂ)
Mihaela Negru1, Daniela Bălgrădean1, Carmen Sava1
1 - INSP - C.R.S.P. Bucureşti
Introducere
Carbofuranul (2,3-dihidro,2,2-dimetil-7 benzofuranil metil carbamat) face parte din categoria
pesticidelor carbamice, fiind utilizat ca insecticid şi acaricid.
Proprietăţile lui toxice în caz de inhalare includ: inhibarea colinesterazelor, convulsii şi afectare
neuromusculară. Studiile au arătat că această substanţă are actiune mutagenică, genotoxică,
terato-gena şi embriotoxică.
Material şi metoda
Metoda propusă pentru determinarea carbofuranului în material biologic este o metodă spectrofotometrică sensibilă ce se bazează pe reacţia de cuplare a carbofuranului cu p-aminoacetofenona
diazotată (DpAAP) în mediu alcalin. Absorbanta compusului azo rezultat s-a măsurat la lungimea
de undă de 460 nm.
Rezultate
Evalarea metodei:
domeniul de liniaritate: 0.2μg/ml - 1.2 μg/ml;
coeficientul de variabilitate: între zile 10.9% respectiv 7.3% pentru aceeaşi zi;
recuperare(%) : 92.5%.
Concentraţiile de carbofuran (μg/ml ) la martori
In general , la martori(un lot de 30 de persoane adulte) valorile concentraţiilor de carbofuran în
urina au fost nedectabile cu o excepţie( o persoană era în tratament cu trimebutin, substanţă ce are
efect anticolinergic şi care a interferat în determinare). La câteva zile dupa terminarea
tratamentului cu trimebutin în proba de urina nu s- a mai pus în evidenţă prezenţa unei substanţe
care să se cupleze cu DpAAP.
Concentraţiile de carbofuran(μg/ml)la persoanele expuse profesional la compuşi carbamici
Au fost recoltate probe de urina şi sânge de la muncitori agricoli care utilizează o gama largă de
produse de tip pesticid. Au fost investigate trei loturi de muncitori agricoli:un lot de 14 persoane
(probe recoltate în luna aprilie 2010), un lot format din 21 de persoane(probele de urina recoltate
în august 2010) şi un lot de 15 persoane(probe de sânge şi urina recoltate în aprilie 2011) .
Probele au fost congelate pâna în momentul analizării acestora.
Concentraţiile de carbofuran găsite (exprimate in μg/ml)au fost:
lotul nr.1 0.03 - 0.50 μg/ml în urina, în patru probe nu s-a detectat prezenţa carbofuran;
lotul nr.2 0.009 – 0.065 μg/ml în urina, în şase probe nu s-a detectat ;
lotul nr.3 0.04 – 0.23 μg/ml în ser( în şase probe nu s-a detectat )şi respectiv 0.006 – 0.08 μg/ml
în urina, în şase probe nu s-a detectat.
In concluzie, metoda spectrofotometrică de determinare a carbofuranului în material biologic
poate fi utilizată în cazul expunerilor profesionale la compuşi de tip N- carbamic.
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INTERACŢIUNEA MEDIU DE MUNCĂ – TIP DE ACTIVITATE – STARE DE
SĂNĂTATE LA PERSONALUL UNUI LABORATOR MEDICAL
Eugenia Herlea1, Tania- Corina Ferăstraeru1, Daniela Rusea2,
Gabriela Bălan1,Ileana Beatrice Dumitru2
1 – INSP - CRSP Bucuresti; 2- INSP - CNMRMC

INTRODUCERE
Studiind literatura de specialitate am observat că majoritatea autorilor au studiat cauzalitatea directă
noxă – efect atunci cand au abordat cercetarea activităţii din domenuiul sanitar. Au fost aprofundate
mai puţin aspectele legate de: suprasolicitările diferitelor aparate şi sistememe în cursul desfăşurării
activităţilor, în special cele vizuale (apariţia ecranelor video în munca lor) şi sistemul osteomusculo-articular; precum şi volumul de muncă, importanţa muncii, subdimensionarea personalului
şi gasirea din ce în ce mai dificilă a unui personal calificat (ceea ce este reflectat în analiza muncii).
Studiul nostru abordează aceste aspecte, urmărind interacţiunea mediului de muncă şi a tipurilor de
activităţi cu starea de sănătate a personalului unui laborator.
METODOLOGIE
Caracterizarea mediului de muncă, a tipurilor de activităţi desfăşurate în timpul muncii şi a
solicitărilor profesionale s-au realizat prin efectuarea analizei muncii, evaluarea noxelor fizice,
chimice şi biologice, aplicare de chestionare specifice solicitărilor determinate de muncă din mediul
luat în studiu (teste intrare/ieşire) pentru suprasolicitările neuropsihică şi vizuală, evaluarea stării de
sănătate (anamneză profesională, examinare clinică, măsurarea indicatorilor de solicitare globală
media orară a TA, FC). Ulterior s-au realizat prelucrare statistică şi interpretarea datelor culese.
REZULTATE SI DISCUTII
Activitatea desfaşurată este statică, cu consum energetic redus. Solicitările posturale sunt date de
poziţia sezând prelungită cu contracţii statice ale unor grupuri musculare (trapeze, paravertebrali, ai
regiunii cervicale).Solicitările neuropsihice sunt generate atât la nivel periferic, sensorial, cât şi
central. Atât pentru atenţia distributivă şi concentrată s-au înregistrat valori ale coeficientului de
exactitate la sfârşitul activităţii ( comparative cu începutul ei) cu semnificaţie statistică p =
0,000004. Ambianţa termică şi luminoasă nu corespund normativelor în vigoare, noxele chimice au
valori sub limita maximă admisă a concentraţiilor, dar cu concentraţii crescute ale metaboliţilor lor
în probele de urina, fapt generat de lipsa ventilaţiei corespunzătoare şi program de lucru
prelungit.Indicatorii de solicitare globală a organismului (TAS/TAD si FC la I/Ie) au înregistrat
modificări semnificative (p = 0,0008). La nivel sensorial, în sfera vizuală, testele efectuate pentru
evidenţierea oboselii vizuale au fost pozitive la peste 55% dintre subiecţi, nu au înregistrat
semnificaţie statistică, însa s-au pus în evidenţă discromatopsii unde componenţa toxicţ din mediul
de munca poate fi incriminată. PFR au pus în evidenţă modificări ale debitelor şi volumelor
pulmonare, apărute în cursul săptamânii şi a căror apariţie poate fi generată de expunerea prelungită
la iritanţi respiratori. După perioada de odihnă, valorile au revenit la normal, cu excepţia
persoanelor care au fost solicitaţi la lucru în perioada liberă. In ceea ce priveşte starea de sănătate,
din distribuţia morbidităţii pe grupe de afecţiuni se observă că afecţiunile articulare sunt situate în
poziţia a doua şi sunt localizate în regiunea cervicală şi a articulaţiilor membrelor inferioare, fiind
generate de poziţia sedentară prelungită şi absenţa gimnasticii de întreţinere.
CONCLUZII
In acest loc de muncă există mai mulţi factori a căror acţiune şi influenţa repetată asupra
organismului poate avea în timp efecte nocive asupra stării de sănătate a personalului.
Suprasolicitarea neuropsihică, caracterul preponderent sedentar al muncii şi cumulul de noxe
prezente la locul de muncă pot influenţa negativ starea de sănătate.
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CARACTERISTICI FIZICO-CHIMICE ŞI MICROBIOLOGICE ALE APEI FURNIZATE
ÎN COMUNITĂŢI RURALE DIN JUDEŢUL IAŞI
Chirilă Ioan1, Minea Luminiţa1, Pancu Manuela1
1 - INSP - CRSP Iaşi
Introducere: O mare parte dintre locuitorii comunităţilor rurale consumă apă din instalaţii proprii
de aprovizionare (fântâni, izvoare captate, puţuri forate) ale căror debit variază mult în funcţie de
condiţiile de mediu. Frecvent calitatea apei din astfel de surse nu îndeplineşte cerinţele normelor
legislative pentru apa potabilă.
Scop: Acest studiu şi-a propus să realizeze o evaluare comparativă a calităţii surselor şi a modului
de alimentare cu apă în localităţile rurale din judeţul Iaşi, cu identificarea riscurilor pentru
protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirii populaţiei.
Material şi metodă: În perioada 2008-2009 au fost recoltate din 15 comune (29 sate) ale judeţului
Iaşi 225 probe ce au totalizat 1637 indicatori fizico-chimici (nitraţi, nitriţi, amoniu, cloruri,
oxidabilitate, clor rezidual, etc.) şi 799 indicatori microbiologici (Escherichia coli, bacterii
coliforme, enterococi). Pentru acest studiu epidemiologic transversal au fost selectate localităţi
rurale în care aprovizionarea cu apa a populaţiei este realizată prin: instalaţii individuale tip fântână
(5 comune); sisteme locale de distribuţie cu sursă de alimentare puţuri forate sau drenuri freatice (4
comune), reţea centralizată (6 comune).
Metodele folosite pentru analiza probelor de apă au respectat cerinţele prevăzute de legislaţia în
vigoare din domeniul chimiei şi microbiologiei apei.
Rezultate: Ponderi semnificative ale probelor recoltate din fântâni (n=121) au fost
necorespunzătoare din punct de vedere microbiologic (95,9%) datorită evidenţierii unor indicatori
de poluare recentă (Escherichia coli, bacterii coliforme, enterococi, Pseudomonas aeruginosa,
Aeromonas spp.). Peste 90% din probele de apă recoltate din fântâni au fost poluate chimic,
identificându-se, în principal, valori de 10-20 ori mai mari pentru nitraţi faţă de limita maximă
admisă (50 mg/L). Mai mult de jumătate dintre fântâni prezintă deficienţe de construcţie (nu
respectă distanţa până la posibile surse de poluare, nu au capac şi acoperiş, ghizduri şi platformă
impermeabilă în jur) sau de întreţinere (găleată proprie, dezinfecţie periodică etc.).
Rezultate similare s-au găsit şi în cazul izvoarelor captate (n=24, peste 95 % necorespunzătoare). O
situaţie semnificativ mai bună (χ2=36,89; GL=2, p<0,001) am găsit în cazul micilor reţele locale cu
apă netratată, dar din surse protejate (n=6), in care jumătate din probe au fost corespunzătoare.
Captările locale folosite pentru reţelele comunale luate în studiu (n=16), construite sau reabilitate
prin programe SAPARD sau PHARE, au oferit posibilitatea îmbunătăţirii modului de alimentare a
populaţiei prin tratarea apei. Cu toate acestea, peste 85% dintre probele analizate au fost găsite
necorespunzătoare, evidenţiindu-se valori relativ crescute ale nitraţilor (60-75 mg/l) şi ale
indicatorilor de poluare microbiologică. Principalii factori implicaţi în generarea acestor
neconformităţi ar putea fi asociaţi selectării unor surse de apă ce au îndeplinit doar parţial condiţiile
de potabilizare, lipsei asigurării zonelor de protecţie sanitară pentru acest tip de captări sau aplicarea
intermitentă şi, mai ales, necontrolată a procesului de dezinfecţie prin clorinare.
În reţelele de distribuţie centralizate (n=58) doar 4,4% din probele analizate au fost găsite
necorespunzătoare microbiologic, datorită valorilor scăzute ale clorului rezidual liber.
S-au constatat diferenţe semnificative (χ2=161,05; GL=4, p<0,001) de calitate între apa netratată şi
cea tratată, dar şi între reţele comunale şi centralizate (χ2=27,07; GL=1, p<0,001, test Fisher),
evidenţiindu-se importanţa alegerii sursei de apă si modul de tratare a acesteia.
Concluzie: Extinderea reţelei de distribuţie centralizate în comunele judeţului Iaşi reprezintă o
măsură importantă de protejare a sănătăţii populaţiei.
Accesarea fondurilor europene pentru crearea unor reţele sigure de distribuţie şi canalizare
reprezintă o abordare preventivă ce trebuie să fie aplicată în toate zonele rurale, dar şi în cele
periurbane pentru asigurarea protejării sănătăţii populaţiei şi a mediului ambiant.
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ASPECTE PRIVIND RISCURILE PROFESIONALE ÎN SPITALE ŞI IMPACTUL LOR
ÎN STAREA DE SĂNĂTATE A ANGAJAŢILOR
Dănulescu Eugenia1, Gradinariu Felicia1, Cazuc Viorel1, Goiceanu Cristian1, Bălăceanu Gheorghe1,
Dănulescu Răzvan1, Mărgineanu Micaela1, Ipate Mădălina1
1- INSP - CRSP Iaşi
În România medicina muncii se confruntă frecvent cu o tendinţă de minimalizare a interesului faţă
de sănătatea personalului medical in relaţie cu condiţia de muncă şi uneori chiar cu lipsa interesului
în acest domeniu din partea factorilor de decizie. În acest context riscurile profesionale au fost de
multe ori subestimate, în special cele biologice, dar şi cele chimice deşi unele dintre acestea, izolate
sau asociate pot avea un semnificativ potenţial patogen.
Prezenta lucrare are ca obiective evaluarea condiţiei de muncă din spitale, scoţând în evidenţă cei
mai importanţi factori de risc ocupaţionali specifici activităţii personalului sanitar, precum şi
evaluarea stării de sănătate a unui lot expus profesional la aceşti factori de risc în scopul identificării
celor mai adecvate măsuri de profilaxie.
Metodologie: Caracterizarea condiţiilor de muncă a inclus analize ergonomice, determinări
specifice de chimie analitică pentru noxele chimice in aerul locurilor de muncă (anhidridă formică,
acid acetic, xilen, etilen-oxid, gaze anestezice, etc.), determinări de factori fizici (zgomot,
microclimat, radiaţii ionizante şi neionizante). Evaluarea stării de sănătate s-a făcut in cadrul unui
studiu epidemiologic de 4 ani pe un lot reprezentativ de 394 persoane (medici, asistente medicale,
infirmiere, angajaţi în cinci unităţi spitaliceşti) comparativ cu un lot martor adecvat (266 subiecţi).
S-au efectuat: anamneză profesională şi medicală, examen clinic detaliat, EKG, PFV, investigaţii
hematologice, imunologice (imunoglobuline, antigeni HBs, anticorpi HVC), investigaţii biochimice
inclusiv AVM şi markeri de stres oxidativ şi investigaţii citogenetice. Pentru a evalua influenţa
substanţelor anestezice volatile asupra funcţiei imune a persoanelor expuse ocupaţional au fost
investigate populaţiile NK periferice sub aspect numeric si funcţional (citotoxic) la anestezişti.
Rezultate: Analiza condiţiilor de muncă a pus în evidenţă suprasolicitări psihice, ortostatism
prelungit, o expunere la noxe chimice, în special gaze anestezice la nivele apropiate de limitele
maxime admise, precum şi o expunere la agenţi biologici specifici activităţii. Evaluarea stării de
sănătate a evidenţiat simptome iritative respiratorii, manifestări alergice (dermatite, rinite,
conjunctivite), afecţiuni cardiovasculare (HTA, cardiopatie ischemică, tulburări de ritm şi
conducere), afecţiuni musculo-scheletale, digestive, precum şi unele afecţiuni ale SNC.
Investigaţiile paraclinice au mai arătat, la personalul medical, modificări semnificative ale PFV (în
general sindroame de obstrucţie distală discretă), ale transaminazelor, ale markerilor de stres
oxidativ (în cazul expunerii la anestezice volatile), modificări imunologice (care sugerează
necesitatea monitorizării statusului imun al personalului medical expus), precum şi modificări
citogenetice (în cazul expunerii la anestezice). Rezultatele dozării AgHBs si AcVHC la personalul
medical din patru categorii de unităţi spitaliceşti a arătat riscul biologic mai mare în secţiile ATI si
chirurgicale.
Concluzii: Riscul biologic pare sa primeze în unităţile medicale, fiind potenţat de atitudinea de
minimalizare a acestuia şi de nerespectarea măsurilor de protecţie. Suprasolicitarea neuropsihică
indusă de specificul activităţii cu bolnavul, de confruntarea cu situaţii critice frecvente, inerente
activităţii, cât şi de potenţialul risc de infectare este o realitate cu care se confruntă personalul
medical şi care se reflectă în morbiditate cardio-vasculară, aflată pe primul loc. Evaluarea
posibilelor efecte ale anestezicelor volatile asupra funcţiei imune sugerează faptul că aceste gaze
pot interfera cu funcţia imună. Este necesară urmărirea în continuare a acestor subiecţi. Se impune
în mod evident continuarea monitorizării stării de sănătate a personalului medical şi ameliorarea
strategiilor de profilaxie specifice multitudinii de riscuri specifice sectorului medical.
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TUBERCULOZA – BOALĂ PROFESIONALĂ ÎN SECTORUL SANITAR
Croitoru Carmen1, Dănulescu Eugenia1, Mărgineanu Micaela1, Cozmei Carmen1, Dănulescu
Răsvan1, Ipate Mădălina1, Grădinariu Felicia1
1- INSP – CRSP Iaşi
Introducere. Începând cu 1993, Organizaţia Mondială a Sănătăţii a considerat că “tuberculoza a
creat o situaţie de urgenţă mondială”. În context european, după aderarea României la UE, în ţara
noastră incidenţa tuberculozei înregistrează valori ridicate comparativ cu media ţărilor din Uniunea
Europeană (locul I între ţările UE şi locul III între ţările Regiunii Europa a OMS), astfel că un
răspuns coordonat la nivel naţional împotriva acestei maladii reprezintă o prioritate a politicii
sanitare actuale.
Personalul medical, în general, şi mai ales cel din unităţile de pneumoftiziologie (PNF) prezintă un
risc ocupaţional major de contaminare cu bacilul Koch. În fiecare judeţ există cel puţin un spital
care deserveşte pacienţii cu tuberculoză (76 spitale de PNF cu aproximativ 7000 de paturi).
Scopul major al acestui proiect este realizarea unei sinteze privind riscul îmbolnăvirii de
tuberculoză a personalului din unităţile sanitare de pneumoftiziologie din teritoriul Moldovei.
Material şi metodă. Inregistrarea datelor cuprinse în fişele de declarare ale bolilor profesionale
înregistrate de Direcţiile de Sănătate Publică din cele opt judeţe ale Moldovei pe o perioadă de 11
ani (2000-2010) şi trimise la Centrul Regional de Sănătate Publică Iaşi.
Rezultate. Numărul bolilor profesionale induse de agenţi biologici a crescut în ultimii ani.
Tuberculoza a fost cea mai frecventă boală infecţioasă ocupaţională înregistrată la personalul
medical. Au fost declarate 67 cazuri în perioada studiata. Ponderea tuberculozei ocupaţionale din
totalul bolilor profesionale înregistrate anual a atins chiar valoarea de 31%. Galaţi, Iaşi şi Vaslui au
fost judeţele cu cel mai mare număr de tuberculoză profesională. Peste jumătate din numărul
cazurilor au fost înregistrate la personalul mediu sanitar; 1 din 5 cazuri au fost de sex feminin.
Grupa de vârstă cea mai afectată a fost cuprinsă între 25-29 ani, vechimea profesională cea mai
frecventă a fost cea între 5-9 ani. Deşi majoritatea cazurilor au fost înregistrate în serviciile de
pneumoftiziologie, s-au inregistrat cazuri si din alte servicii medicale precum Radiologie, Laborator
clinic, Anatomie patologică şi Chirurgie toracică. 77% din cazuri au fost diagnosticate cu
tuberculoză pulmonară, restul fiind tuberculoză extrapulmonara (ganglionară şi pleurezie).
Concluzii. Acest studiu demonstrează faptul că tuberculoza profesională este o realitate ce confirmă
existenţa riscului ocupaţional pentru lucrătorii din sectorul sanitar. Acest risc este invers
proporţional cu aplicarea şi respectarea măsurilor preventive în unităţile medicale şi direct
proporţional cu incidenţa tuberculozei în populaţia generală. Cabinetele de Medicina Muncii sunt
absolut necesare şi utile şi în unităţi medicale deoarece riscurile profesionale sunt multiple în acest
sector de activitate şi, din păcate, personalul medical este prin formaţie înclinat să-i trateze pe
ceilaţi, neglijând propria stare de sănătate.
Cuvinte cheie: tuberculoza, personal medical, cabinete de Medicina Muncii
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ASPECTE PRIVIND STAREA DE SĂNĂTATE A PERSONALULUI DIDACTIC DIN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL, PRIMAR ŞI PREŞCOLAR
Mărgineanu Micaela1, Ipate Madalina1, Grădinariu Felicia1, Dănulescu Răzvan1,
Croitoru Carmen1, Hăvârneanu Doina1
1 - INSP – CRSP Iaşi
Introducere: Lucrarea are ca scop investigarea stării de sănătate a cadrelor didactice, cunoscut
fiind faptul că activitatea din acest sector presupune atât stres, efort vocal susţinut o perioadă
îndelungată de timp, ortostatism prelungit cât şi expunere cronică la diversi contaminanţi din aerul
sălilor de clasă (bioaerosoli, praf de casă, praf de cretă, uneori chiar mucegaiuri).
Material şi metodă: Lotul studiat: 379 cadre didactice cu vârsta medie de 45.9 ± 8,7 ani si vechime
profesională medie 29.4±9.2 ani a fost comparabil cu lotul martor. Investigarea a cuprins: anamneza
profesională şi neprofesională, examen clinic detaliat, examen ORL, Probe Functionale Ventilatorii
(PFV).
Rezultate şi discuţii: doar 6,3% din lotul studiat a fost sănătos. Fiecare din ceilalţi 355 subiecţi au
fast diagnosticaţi cu una sau mai multe afecţiuni, acestea fiind: afecţiuni cardiovasculare (39%),
afecţiuni iritative/alergice ale căilor aeriene superioare (30%), afecţiuni osteo-articulare (25%).
Afecţiunile cardiovasculare au fost reprezentate în principal de: varice ale membrelor inferioare
(53%), HTA (31%), cardiopatie ischemică (16%) cu diverse forme clinico evolutive; acestea pot fi
cauzate de o multitudine de factori, dintre care unii sunt prezenti si la locul de muncă (ortostatism,
stres, oboseală).
Sindromul Iritativ al căilor Aeriene Superioare prezent în proporţie mare printre cadrele didactice
este în mare parte în legătură cu praful de cretă (în toate unităţile luate în studiu se foloseşte creta),
dar şi cu praful ambiental (existent mai ales pe holuri în perioadele de pauză, dar şi în clasele recent
măturate – 85% din angajaţii luaţi în studiu în această etapă lucrează în unităţi în mediul rural).
Suprasolicitarea corzilor vocale timp îndelungat, în clase cu un zgomot de fond important creşte
susceptibilitatea cadrelor didactice la aceste afecţiuni. Acuzele vocale au fost mai frecvente la lotul
test faţă de lotul martor (68 vs. 38%), modificările fonice corelându-se pozitiv cu spirometria
anormală. PFV au evidenţiat Sindrom Obstructiv Distal Discret (SODD) la 45% din lotul expus.
Considerăm important de menţionat existenţa modificărilor PFV la unele cadre didactice cu
vechime profesională mare, chiar în absenţa semnelor clinice de suferinţă a aparatului respirator.
Afectiunile osteo-articulare au fost reprezentate in special de Lumbago cronic (posibil a fi în
legătură cu postura implicată de activitatea didactică – ortostatismul), Periartrita scapulo-humerală
şi Epicondilita care pot fi cauzate atât de poziţia incomodă de scriere la tablă dar si de activitatea de
corectare a lucrărilor/caietelor la domiciliu uneori în poziţii vicioase (clinostatism, sprijinit în cotul
drept - din declaraţia subiecţilor).
Concluzii: Rezultatele confirmă faptul că personalul didactic din învătământul gimnazial primar si
prescolar reprezintă o populatie cu riscuri si consecinte multiple asupra stării de sănătate a
sistemului fono-respirator în special dar si asupra celorlalte aparate si sisteme. Sunt necesare măsuri
de protejare a vocii în cazul cadrelor didactice (chiar stagii de educaţie profesională în acest sens la
care să aibă acces toate cadrele didactice, în special tinerii care se pregătesc pentru aceste profesii).
Suntem de părere ca şi cadrele didactice să fie considerate ca persoane cu suprasolicitare
profesională a vocii.
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20 DE ANI DE ACTIVITATE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI FAŢĂ DE EXPUNEREA
OCUPAŢIONALĂ LA CÂMPURI ELECTROMAGNETICE ÎN CADRUL INSP – CRSP IAŞI
Dănulescu Răzvan1, Goiceanu Cristian1
1 - INSP – CRSP Iaşi
În cadrul colectivului compartimentului de medicina muncii al CRSP Iaşi s-au dezvoltat
începând din 1991 o serie de activităţi în domeniul protecţiei faţă de posibilele efecte nocive ale
expunerii ocupaţionale la câmpuri electromagnetice.
În primii ani activităţile au fost axate pe studiul expunerii ocupaţionale la radiofrecvenţe şi
microunde şi pe efectele acesteia asupra stării de sănătate a personalului expus. În acea perioadă s-a
acumulat o vastă documentaţie în domeniu, s-au stabilit contacte ştiinţifice cu cercetători de vârf în
acest domeniu din Europa şi SUA şi s-au valorificat ştiinţific rezultatele activităţii colectivului,
inclusiv prin propunerea de strategii pentru protecţia sănătăţii faţă de efectele adverse ale expunerii
ocupaţionale la câmpuri electromagnetice.
Ca rezultat al activităţii desfăşurate şi la iniţiativa nucleului ieşean, in 1997 s-a înfiinţat cu sediul
la ISP Iaşi, Grupul de Lucru pentru Protecţia împotriva Radiaţiilor Neionizante, reunind colegii cu
preocupări în domeniu din toate Institutele de Sănătate Publică. Scopul Grupului a fost dezvoltarea unei
politici de protecţie active prin implicarea sa în evaluarea, managementul şi comunicarea riscului legat de
expunerea la radiaţii electromagnetice neionizante. Principalele rezultate ale activităţii acestui grup au fost:
propuneri privind ameliorarea strategiei de protecţie, propuneri privind elaborarea de noi standarde
româneşti de protecţie ocupaţională, evaluarea expunerii la câmpuri electromagnetice într-o serie de locuri
de muncă reprezentative, activităţi complexe de studiere clinico-epidemiologică şi experimentală a
efectelor biologice ale acestor noxe, precum şi activităţi în domeniul cooperării naţionale şi internaţionale.
In scopul realizării studiilor experimentale, în Institutul de Sănătate Publică Iaşi s-a
proiectat si realizat o instalaţie de expunere la câmpuri electromagnetice de înaltă frecvenţă de tip
celulă transversal electromagnetică special concepută pentru experimente pe animale, prima de
acest fel din ţară. Tot in acest context, pentru a putea evalua absorbţia de energie electromagnetică
în ţesuturi, s-au efectuat măsurări ale proprietăţilor dielectrice tisulare.
Ca urmare a activităţilor desfăşurate în domeniul dozimetriei, s-au calculat curentii indusi
in corpul uman de câmpurile externe. Pe acestă bază s-au calculat noi limite de expunere
ocupaţională la câmpuri magnetice pentru a completa standardul internaţional ICNIRP. Ulterior,
studiile privind expunerea la câmpuri electromagnetice au fost continuate prin colaborare cu
cercetători din Universităţi europene: Politehnica din Zurich şi Universitatea din Bayreuth.
Experienţa acumulată a permis elaborarea de proceduri şi de metodologii de măsurare a
câmpurilor electromagnetice, fapt care s-a concretizat prin publicarea primului ghid metodologic
românesc pentru măsurarea câmpurilor electromagnetice la locul de muncă.
Odată cu dotarea compartimentului cu cea mai completă aparatură de măsură expertiza
colectivului a permis abordarea domeniului la cel mai înalt nivel. În acest context s-a desfăşurat şi o
activitate complexă si intensivă de asimilare a celor mai noi standarde de expunere apărute în acest
domeniu care a devenit treptat extrem de sofisticat. Ca rezultat se lucrează în colectivul nostru la
actualizarea metodologiilor de măsură pentru a fi în acord cu cele mai noi cerinţe pe plan mondial.
Datorită numărului mare de noi standarde, precum şi a complexităţii deosebite a acestora, am
început elaborarea unui nou ghid metodologic menit să faciliteze aplicarea noilor standarde
europene în domeniul măsurării câmpurilor electromagnetice la locul de muncă.
Activităţile desfăşurate în cele două decenii ne-au permis să acumulăm o experienţă utilă
în evaluarea expunerii ocupaţionale în situaţii concrete şi complexe, în aprecierea riscului pentru
sănătate generat de câmpurile electromagnetice, precum şi în ameliorarea strategiilor, standardelor
şi măsurilor de protecţie. Toate aceste rezultate s-au concretizat şi în activităţi de comunicare a
riscului la diverse niveluri: public, angajaţi, angajatori, factori de decizie.
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TESTUL MICRONUCLEILOR ÎN CELULELE EPITELIALE BUCALE – POTENŢIAL
BIOMARKER ÎN MONITORIZAREA EXPUNERII OCUPAŢIONALE
LA FACTORI GENOTOXICI
Havârneanu Doina1, Alexandrescu Irina1
1- INSP – CRSP Iaşi

Introducere
Mucoasa bucală oferă o barieră faţă de carcinogenii potenţiali care pot fi metabolizaţi până la
generarea unor produşi potenţial reactivi. Deoarece până la 90% din toate tipurile de cancer au
origine epitelială, mucoasa bucală poate fi utilizată pentru monitorizarea precoce a proceselor de
genotoxicitate generate de pătrunderea în organism a substanţelor potenţial cancerigene prin
ingestie sau inhalare. Celulele epiteliale bucale exfoliative au fost utilizate prin tehnici neinvazive
atât pentru a demonstra practic efectele de tip genotoxic ale condiţiilor de viaţă, tratamentelor
medicale de genul radioterapiei, precum şi ale expunerii ocupaţionale la substanţe cu potenţial
mutagen şi/sau carcinogen, dar şi în studiile privind chemoprevenţia cancerului.
Material şi metodă
Micronucleii (MN) se formează ca rezultat al alterărilor cromozomiale, pot fi cu uşurinţă identificaţi
şi număraţi în celulele exfoliate, iar creşterea frecvenţei lor în ţesuturile epiteliale este asociată cu
un spectru larg de factori. Pentru a asigura rezultate concludente, trebuie să se ţină seama de
anumite elemente de metodologie: momentul prelevării celulelor, evaluarea unui număr suficient de
celule, diferenţierea celulelor normale de cele modificate pentru a înlătura rezultatele fals-pozitive.
Rezultate şi discuţii
Studiile noastre vizează evaluarea prezenţei micronucleilor în celulele epiteliale bucale ca
biomarker cu dublă valoare: biomarker de susceptibilitate (care evidenţiază un anumit grad de
instabilitate genomică), respectiv biomarker de efect (în expunerea la agenţi genotoxici).
Investigarea diverselor categorii de subiecţi urmăreşte în ce măsură elemente ca: vârstă, sex, fumat,
obiceiuri alimentare, patologie preexistentă, pot influenţa apariţia şi frecvenţa micronucleilor în
ţesutul epitelial bucal, şi în ce măsură efectul unor factori cu potenţial genotoxic poate fi evidenţiat
şi eventual cuantificat prin acest tip de investigaţie.
Procedura standard de laborator (recoltarea celulelor exfoliate, executarea şi colorarea frotiurilor,
numărarea celulelor) are la bază tehnica validată de o echipă multidisciplinară de specialişti în
cadrul proiectului internaţional HUMN-XL.
Frecvenţa MN se raportează ca număr de celule cu MN/1000 celule numărate; alte forme de atipii
nucleare (celule binucleate, muguri nucleari, karyolysis, karyorrhexis) se menţionează în rapoarte
separat faţă de frecvenţa MN.
Concluzii
Testul micronucleilor în celule epiteliale bucale este o metodă minim invazivă pentru studierea
alterării ADN, instabilităţii genomice, morţii celulare şi potenţialului de regenerare a ţesutului
mucoasei bucale. Această metodă este utilizată tot mai frecvent în studiile epidemiologice pentru
investigarea rolului alimentaţiei, stilului de viaţă, expunerii la factori genotoxici şi a genotipului în
producerea alterării ADN, accidentelor de separare cromozomială şi morţii celulare.
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NIVELE DE EXPUNERE OCUPAŢIONALĂ LA ZGOMOT ÎN DIVERSE DOMENII DE
ACTIVITATE DIN TERITORIUL MOLDOVEI
Cazuc Viorel1, Goiceanu Cristian1, Dănulescu Răzvan1,
Dănulescu Eugenia1,Croitoru Carmen1
1- INSP – CRSP Iaşi
Introducere. În fiecare zi, milioane de lucrători din Europa sunt expuşi la zgomot la locurile
lor de muncă, precum şi la toate riscurile pe care acestea le generează. Deşi zgomotul constituie în
mod evident, o problemă pentru domenii de activitate precum industriile prelucrătoare şi
construcţiile, acesta poate, de asemenea să reprezinte o problemă pentru o gamă mai extinsă, de alte
domenii de activitate, de la fosa orchestrelor, la serviciile medicale. Pierderea auzului este boala
profesională cea mai frecvent raportată în Uniunea Europeană
Obiectiv. Ţinând cont de faptul că acţiunea zgomotului la locul de muncă nu trebuie să
afecteze sănătatea omului şi nici securitatea muncii, studiul a urmărit evaluarea expunerii la zgomot
în diverse domenii ale activităţii profesionale din teritoriul Moldovei cu scopul de a permite
ameliorarea măsurilor de protecţie.
Material şi metodă. Studiul prezintă măsurătorile de zgomot global efectuate pe o perioadă
de şase ani (2004-2009) cu sonometre integratoare-mediatoare, la locuri de muncă din diferite
sectoare de activitate. S-a măsurat nivelul de presiune acustică ponderat A continuu echivalent cu
ajutorul sonometrelor integratoare-mediatoare. Aceste sonometre folosite la măsurătorile de
zgomot au fost Quest 2900 şi Bruel Kjaer 2260 Observer, calibrarea lor fiind efectuată cu un
calibrator acustic Quest. Nivelele de expunere normalizate la o zi de lucru nominală de 8 ore au fost
calculate ţinându-se cont de nivelul de presiune acustică ponderată A continuu echivalent măsurat
şi durata efectivă a zilei de lucru. S-au măsurat şi calculat nivelele de expunere zilnică la zgomot la
970 locuri de muncă. Domeniile de activitate investigate au fost foarte variate şi anume: regii de
utilităţi publice, unităţi de cultură, unităţi medicale, societăţi din industria metalurgică, industria
lemnului, industria textilă, industria alimentară, etc.
Rezultate. Rezultatele au evidenţiat nivele de expunere la zgomot care au depăşit limitele de
zgomot admise (87 dB, 75dB şi 60 dB) în diverse domenii de activitate, ponderea cea mai mare
fiind reprezentată de companiile de stat (regii autonome de utilităţi publice, unităţi de cultură) la
care s-au înregistrat depăşiri la 40 % din locurile de muncă investigate. Studiul prezintă o defalcare
a depăşirilor nivelelor de expunere zilnică la zgomot pe fiecare an, limite de zgomot admise şi pe
domenii de activitate.
Concluzii. Se constată că există un număr important de agenţi economici cu locuri de muncă
la care există depăşiri semnificative ale limitelor maxime admise, dar aplicarea de măsuri tehnicoorganizatorice de limitare a zgomotului de către compartimentele de securitate şi sănătate în muncă
poate ameliora efectele expunerii profesionale la zgomot cu scopul de a reduce incidenţa bolilor
profesionale induse de zgomot şi de a îmbunătăţi calitatea condiţiilor de muncă în cadrul unităţilor
luate în studiu.
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EVALUAREA INGESTIEI DE ADITIVI ALIMENTARI
Orbán Antónia1, Corina-Aurelia Zugravu2, Domahidi Ioan1, Péter Katica1,
Csiszér Attila1, Kelemen Eszter1
1- INSP - CRSP Mureş, 2- INSP - CNMRMC
Obiectiv:
I. Analiza criteriilor de puritate (metale grele: Pb, Cd) a celor mai frecvent utilizaţi aditivi din
categoriile de produse evaluate în anul 2009, respectiv produse de carne, lactate şi băuturi
răcoritoare;
II. Evaluarea ingestiei de aditivi alimentari pe plan naţional, cu ajutorul unui jurnal alimentar
I. Analiza criteriilor de puritate (metale grele: Pb, Cd) a celor mai frecvent utilizaţi aditivi
Material şi metodă: Aditivii luaţi în studiu au fost cei mai frecvent utilizaţi aditivi identificaţi în
sinteza naţională din anul 2009, de la unitatăţile importatoare şi/sau producătoare de mixuri de
aditivi alimenatri (22 aditivi). Determinarea conţinutului de Pb şi Cd s-a efectuat la Centrul
Regional de Sănătate Publică Tg. Mureş prin spectrometrie de absorbţie atomică cu cuptor de grafit
(GFAAS) – conform standardelor în vigoare. Rezultate: Au recoltat şi au trimis pentru analiză 63
probe de aditivi 9 DSP judeţene de la 14 unităţi comerciale. Din cele 126 analize efectuate nu s-a
depistat depăşirea concentraţiei maxime admise de Pb şi Cd la nici una din probele de aditivi
alimentari recoltaţi. Concluzii, recomandări: Conform recomandărilor CE se recomandă
continuarea implementării sistemului de monitorizare a consumului de aditivi alimentari. În acest
context, în anul 2011 se propune cotinuarea monitorizării prin analiza conţinutului de As şi Hg ai
aditivilor – alţi doi parametri ai specificaţiilor criteriilor de puritate.
II. Evaluarea ingestiei de aditivi alimentari
Scopul monitorizării ingestiei de aditivi este de a descoperi dacă expunerea consumatorilor la
anumiţi aditivi depăşeşte în mod regulat ingestia zilnică acceptabilă. Aceste informaţii se pot folosi
în reglementările ulterioare privind reevalurea aditivilor, respectiv în recomandările de folosire în
siguranţă a acestora. Material şi metodă: Evaluarea ingestiei de aditivi alimentari din această
sinteză s-a efectuat pe baza metodologiei elaborate de către CE şi SCOOP utilizand treapta a 2-a din
metodologie combinând datele naţionale de ingestie alimentară cu nivelele maxime admise de
GSFA pentru utilizarea aditivilor alimentari. Datele naţionale de ingestie alimentară s-au adunat
prin metoda evaluărilor bazate pe înregistrările individuale dietetice - completarea unui jurnal
alimentar săptămânal de către un eşantion reprezentativ pentru populaţia ţării. Valorile de aditivi
alimentari sunt calculate pe cap de locuitor, pe mg/zi/kg corp (60 kg), şi comparate procentual faţă
de ADI. Estimările astfel calculate sunt aproximative (supraevaluare) având în vedere că presupun
folosirea fiecărui aditiv în cantitate maximă în fiecare aliment, iar categoriilor de alimente
identificate sunt alocate toţi aditivii alimentari care sunt permişi a se utiliza în acestea. De aceea, în
viitor se are în vedere elaborarea unor metodologii de colectare a datelor şi studii de evaluare a
ingestiei mai precise. Rezultate: Dintre cei 37 aditivi luaţi în studiu, la un singur aditiv – E321
Butil hidroxitoluen (BHT) – s-a găsit depăşirea ADI cu 214,17%, ingestia medie fiind de 0,11
mg/zi/kg corp, iar ADI fiind 0,05 mg/zi/kg corp. Concluzii, discuţii: Având în vedere că s-au
prelucrat doar 10 judeţe la nivel naţional, rezultatele sunt preliminare, şi se pot modifica la
prelucrarea finală a datelor. Acest rezultat de depăşire a ADI privind aditivul alimentar BHT este în
concordanţă cu rezultatele furnizate de celelalte ţări care au efectuat evaluarea ingestiei de aditivi
alimenatri prin această metodă. Concluzia Comisiei a fost că este improbabil depăşirea ADI pentru
BHT. Ingestia reală a BHT va depinde de fapt de proporţia relativă a antioxidanţilor folosiţi, şi
proporţia produselor în fiecare categorie de alimente care conţin în realitate acest aditiv.
Screeningul aditivului alimentar BHT prin metoda “budget” a arătat că utilizarea acestui aditiv
necesită reevaluare.
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CARACTERISTICI ALE COMPOZIŢIEI SUPLIMENTELOR ALIMENTARE
COMERCIALIZATE ÎN ROMÂNIA
Gabriela Garban1, Ioana Rodica Lupşa1
1- INSP – CRSP Timişoara
Suplimentele alimentare au început să câştige teren în Comunitatea Europeană după
recunoaşterea, pe o scară din ce în ce mai largă, a rolului nutriţiei în menţinerea stării de sănătate.
Rezoluţia Consiliului CE din mai 1993 a stipulat protecţia sănătăţii populaţiei prin adoptarea
de măsuri preventive care, să dea “ani vieţii” (adică creşterea speranţei de viaţă, reducerea
incidenţei deceselor premature) şi “viaţă anilor” (creşterea longevităţii lipsită de boli; reducerea sau
limitarea consecinţelor negative ale bolilor sau handicapurilor; promovarea unui stil de viaţă
sănătos; crearea unui mediu social şi fizic sănătos şi, în general, îmbunătăţirea calităţii vieţii).
În acest context optimizarea sănătăţii, menţinerea funcţiilor fiziologice organismului au
devenit priorităţi absolute pentru forurile competente ale fiecărei ţări. Astfel, importul apoi
producţia şi comercializarea de suplimente alimentare în Europa a cunoscut o adevărată explozie.
Parlamentul şi Consiliul European au adoptat în iunie 2002 Directiva CE 46 referitoare la
suplimente alimentare, schimbând reglementările care au guvernat până atunci piaţa suplimentelor
alimentare în ţările CE şi în restul ţărilor europene. Această Directivă armonizează doar parţial
situaţia suplimentelor alimentare din Statele Membre ale Comunităţii Europene.
Deşi definiţia dată suplimentelor alimentare prin Directiva 46/2002 include, alături de
vitamine şi minerale ca şi nutrienţi şi alte substanţe cu rol fiziologic sau nutriţional, situaţia acestora
nu este clarificată şi uniform aplicată în Statele Membre ale Comunităţii Europene.
Pe plan naţional problema suplimentelor alimentare este reglementată prin două ordine
comune ale Ministerului Agriculturii şi Ministerului Sănătăţii – din 2005 şi 2006, precum şi de un
ordin al Ministerului Sănătăţii – din 2007.
În cadrul sintezei naţionale privind monitorizarea suplimentelor alimentare din anul 2010 au
fost relevate câteva aspecte caracteristice pentru compoziţia acestora.
Astfel, din cele 1895 suplimente alimentare identificate la nivel naţional un număr de 1035
au fost de producţie autohtonă şi 860 de import. Majoritatea suplimentelor alimentare au avut o
compoziţie complexă, conţinând atât vitamine, minerale cât şi alte ingrediente cu efect fiziologic
sau nutriţional.
Trebuie menţionat faptul că au fost identificate şi suplimente alimentare de producţie
autohtonă cu conţinut de vanadiu, nichel, cobalt, mercur, aur şi argint coloidal - minerale interzise
în suplimente alimentare.
De asemenea, se menţionează faptul că pe piaţa suplimentelor alimentare din România
există numeroase produse greşit categorizate. În acest sens se exemplifică produse destinate
sportivilor cu conţinut de macronutrienţi, precum şi produse cu destinaţie nutriţională specială care
au fost notificate ca şi suplimente alimentare. Din analiza compoziţiei suplimentelor alimentare
reiese şi faptul că unele alimente cu adaos de vitamine, minerale sau alte substanţe au fost notificate
ca şi suplimente alimentare.
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ASPECTE IMPORTANTE ÎN PROMOVAREA SECURITĂŢII ŞI
SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ
Liliana Sîrb1, Felicia Toartă1
1 - INSP - CRSP Timişoara
Introducere: Promovarea sănătăţii este definită ca fiind ştiinţa şi arta de a ajuta oamenii să
ajungă la o stare optimă de sănătate prin creşterea conştientizării, adoptarea de schimbări benefice
în stilul de viaţă şi în mediul de viaţă.
Există o relaţie bidirecţională între starea de sănătate şi capacitatea de muncă, individul
sănătos prezentând o adaptare la muncă si o productivitate optimă, şi pe de alta parte munca
reprezintă sursa bunăstării sociale care de asemenea influenţează starea fizică.
Ea reprezintă în mod clar o parte integrantă a unui bun management al întreprinderilor chiar
dacă este un element separat pe agenda şedinţelor managementului. Cu siguranţă nu este un element
care poate fi lăsat deoparte dacă nu există timp şi bani.
Fundamentare: Promovarea securităţii şi sănătăţii în muncă prezintă importanţă nu numai
din punctul de vedere uman, dar şi ca un mod de a asigura succesul şi durabilitatea întreprinderilor,
printr-o dezvoltare economică mai bună pe termen lung.
Ţările cu sisteme de securitate şi sănătate în muncă mai puţin dezvoltate cheltuiesc un
procent mult mai mare din PIB pentru accidente de muncă şi boli profesionale, reducând astfel
resursele care pot fi destinate pentru activităţi mai productive.
OIM estimează că accidentele de muncă şi bolile profesionale costă până la 10 % din PIB în
America Latină, faţă de numai 2,6-3,8 % în UE.
Obiectiv: Punctul de plecare în optimizarea activităţii de prevenire a accidentelor de muncă
şi îmbolnăvirilor profesionale într-un sistem de muncă îl constituie evaluarea riscurilor de
accidentare şi îmbolnăvire profesională din sistemul respectiv.
Scopul principal in promovarea securităţii şi sănătăţii in muncă il constituie evaluarea
riscurilor. Evaluarea riscurilor ajută la diminuarea posibilităţii de vătămare a lucrătorilor şi de
afectare a mediului ca urmare a activităţilor legate de muncă. Aceasta ajută, de asemenea, la
menţinerea competitivităţii şi productivităţii întreprinderii.
Concluzii: Principiul de bază al politicii europene comune în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă este următorul:
Fiecare lucrător al Uniunii Europene merită un loc de muncă sigur.
Mesajul este clar: O bună performanţă în materie de securitate şi sănătate în muncă (SSM )
înseamnă o afacere bună.
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STUDIUL CEDĂRII PLUMBULUI - METAL CU POTENŢIAL TOXICDE CĂTRE VASE DIN CERAMICĂ
Gabriela Cilincă1, Oana Copoiu2, Corina Aurelia Zugravu1, Florentina Batalu2
1 - INSP - CNMRMC ;

2 - INSP – CRSP Bucuresti .

Introducere. Problema emisiei de metale cu potenţial toxic, plumb şi cadmiu, de către articolele de
ceramică necesită mijloace de control eficace în vederea asigurării ca populaţia să fie protejată
împotriva eventualelor pericole date de utilizarea glazurilor şi decorurilor rău formulate, aplicate
sau arse, pe suprafaţe în contact cu alimentele ale articolelor de ceramică folosite pentru prepararea,
servirea sau conservarea alimentelor sau băuturilor.
Material şi metodă. Plumbul este un element aparţinând metalelor grele, utilizat la producerea
bateriilor acide, a sudurilor, aliajelor, armăturilor cablurilor, pigmenţilor, inhibitorilor de rugină,
muniţiilor, emailurilor şi stabilizatorilor pentru mase plastice. Plumbul este stabil la aer, datorită
formării unui strat protector de oxid de plumb. Deoarece azotatul sau acetatul de plumb sunt săruri
solubile, rezultă că metalul va fi uşor şi total dizolvat de acizii azotic şi acetic. Oxizii de plumb,
alături de acetatul de plumb, sunt agenţi puternic oxidanţi.
În momentul de faţă, metodele utilizate cel mai frecvent pentru determinarea plumbului în mediu şi
în materiale biologice sunt spectroscopia de absorbţie atomică şi voltametria de descompunere
anodică. Cea mai sensibilă, însă este spectroscopia de absorbţie atomică.
Determinările de plumb din extractele acide provenite de la obiectele de ceramică s-au efectuat cu
spectofotometrie cu absorbţie atomică, metoda utilizată în cadrul sintezei a fost SR EN 13881:2002 - Materiale şi articole în contact cu produsele alimentare. Suprafeţe acoperite cu silicaţi.
Partea 1: Determinarea emisiei de plumb şi de cadmiu de către articolele de ceramică cu
spectofotometrie cu absorbţie atomică.
S-au analizat acele părţi din suprafaţa obiectelor de larg consum care intră în mod cert sau ipotetic
în contact direct cu alimentele (în general suprafeţele interne ale vaselor plate sau adânci precum şi
buza vaselor de băut).
Obiectele din ceramică supuse studiului fac parte din categoria 2: Obiectele care pot fi umplute, cu
capacităţi mai mici de trei litri.
Rezultate. În cursul anului 2010, s-au analizat 40 probe dintre care: 57,5% din obiecte de ceramică
au provenit din România, 37,5% din China şi 5% din U.E .
Concluzii. Conţinutul de plumb (mg/l) cedat de obiectele din ceramică ce vin în contact cu
alimentele, obiecte provenite din China (non UE) şi UE are valori medii cuprinse între 0,00 şi
0,01167 mg/l, dar cu mult sub limita admisă de legislaţie – 4,0 mg/l.
În ceea ce priveşte plumbul cedat de obiectele din ceramică tradiţională provenită din România,
acesta a fost de 0,26824 mg/l, cea mai mare valoare obţinută, dar care nu depăşeşte limita impusă
prin legislaţie.

30

CONSIDERAŢII LEGISLATIVE PRIVIND CÂMPURILE ELECTROMAGNETICE
GENERATE DE ECHIPAMENTELE DE REZONANŢĂ MAGNETICĂ NUCLEARĂ
Violeta Calotă1 - INSP - CNMRMC
INTRODUCERE.
Tehnica RMN, perfecţionată în ultimii 30 de ani, s-a impus ca o metodă imagistică înalt sensibilă şi
specifică în diagnoza medicală. Imaginile RMN oferă date despre structurile şi funcţiile tisulare,
normale sau patologice, cu o mare rezoluţie spaţială. Dintre aplicaţii menţionăm: evaluarea cineticii
miocardului, a cinematicii membrelor, a circulaţiei sanguine în teritorii vitale (ex. creier), greu
accesibile metodelor clasice de diagnostic sau ghidarea procedurilor intervenţionale şi chirurgicale
în diverse afecţiuni. Un echipament RMN este format dintr-un magnet, un sistem de bobine şi un
sistem computerizat de achiziţie-prelucrare date. Tehnica RMN se bazează pe o metodă fizică prin
care se produce magnetizarea protonilor din celule, alinierea acestora în câmp urmată de intrarea în
rezonanţă astfel încât absorbţia unei energii de radiofrecvenţă (RF) determină emisia unui semnal
RF specific, codificabil computerizat. Obiectivele lucrării sunt diseminarea informaţiilor despre
câmpurile electromagnetice generate de echipamentele RMN şi analiza problemelor legislative
suscitate de echipamentele RMN la nivel european şi naţional.
METODA/MATERIALE.
Pentru atingerea obiectivelor s-a realizat o documentare pe internet folosind cuvinte cheie, au fost
vizionate echipamente RMN din centre medicale şi s-a analizat legislaţia specifică: Directiva
2004/40/EC transpusă integral în legislaţia naţională sub forma HG 1136/2006 şi Propunerea pentru
actualizarea acestei Directive (draft din martie 2011).Informaţiile obţinute au fost sintetizate şi
prezentate într-un referat de etapă dintr-un proiect (autori Violeta Calotă, Nuţi Deliu) în cadrul
Programului de Profilaxie al Ministerului Sănătăţii (2008-2010).
REZULTATE.
Un echipament RMN generează 3 tipuri de câmpuri: un câmp magnetic static (0,15 – 9,4 T) produs
de magnet; un câmp magnetic de joasă frecvenţă (JF) şi un cămp de RF în pulsuri, generate de
bobine. Bobinele de RF funcţionează ca transmiţător/receptor de semnale RF spre şi de la ţesuturi
iar cele de JF, prin modificarea intensităţii câmpului magnetic în interiorul corpului pacientului,
permit localizarea câmpului cu frecvenţa de rezonanţă. Expunerea profesională depinde de
intensitatea câmpurilor generate, de tipul magnetului, de designul echipamentului şi de accesoriile
tehnice. Pe parcursul zilei de lucru expunerea profesională este continuă la câmp magnetic static şi
intermitentă la câmpurile de JF şi de RF (uneori, intraprocedural). Expunerea maxima poate apare
în timpul executării procedurilor (pozitionare aparatură) sau a lucrărilor de intreţinere, aşa cum
apare în tabelul următor („MRI and The Physical Agents (EMF) Directive”: An Institute of Physics
Report, Nov.2008).
Tipul campului
magnetic static

Frecventa
0 Hz

- generat de
miscarea in camp
static
magnetic de JF
RF

Nivelul maxim estimat
3 T in clinica / 9,4 T in cercetare

<1 Hz (de
obicei)

Valoarea limita de expunere(VLE)
nu are VLE
-valoare de declansare a actiunii 0,2 T
densitatea de curent:
40 mA/m2 cap si trunchi

100-1kHz
10 – 100
MHz

10 mA/m cap si trunchi
Rata specfica de absorbtie: 0,4 W/kg pentru
intreg corpul; 10 W/kg pentru cap si trunchi

> 200 mA/m2 la 1 m de magnet
< 0,4 W/kg pentru intreg corpul

200-400 mA/m2 (SNC) la 0,5–1
m de magnet

Este important de subliniat că în România nu sunt practicate proceduri intervenţionale, astfel că
personalul nu este expus decât la câmpul static produs de magnet şi la câmpul generat de mişcarea
în câmp static. Echipamentele RMN din ţară sunt de 0,5 T, 1 T, 1,5 T, în ultimii doi ani fiind
achiziţionate câteva echipamente de 3 T.
DISCUTII. Depaşirea limitelor VLE (până la 10-20 ori) pentru personalul implicat în efectuarea
procedurilor/cercetare cu echipament RMN a determinat amanarea până în 2012 a implementarii
Directivei 2004/40/EC în UE. In noua Directivă sunt propuse măsuri specifice pentru activităţile
legate de echipamente RMN.
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STUDIU DE PERCEPŢIE A POPULAŢIEI PRIVIND RADIAŢIILE ULTRAVIOLETE DIN
MEDIUL NATURAL ŞI ARTIFICIAL ŞI CÂMPURILE ELECTROMAGNETICE CU
FRECVENŢE INTRE 0 - 300 GHZ
Cristina Bunghez1, Violeta Calotă1
1- INSP –CNMRMC
INTRODUCERE
Având în vedere amplificarea activităţii solare din ultimii ani, în special manifestarea exploziilor
solare, se impune cunoaşterea efectelor radiaţiilor ultraviolete asupra organismului uman şi implicit
a măsurilor de informare şi protecţie a populaţiei.
Utilizarea pe scară largă a telefoanelor mobile, creşterea numărului de staţii de bază şi în general, a
surselor de câmpuri electromagnetice (dispozitivele anti-furt din magazine, internet wireless,
aparatură electrocasnică etc), a dus la îngrijorarea populaţiei în privinţa posibilelor efecte asupra
sănătăţii.
În acelaşi timp s-a dovedit că oamenii nu sunt corect informaţi şi nu ştiu cui să se adreseze în cazul
în care sunt interesaţi să afle mai multe date despre expunerea la radiaţiile UV şi la câmpurile
electromagnetice.
OBIECTIVE:
 cunoaşterea nivelului de informare a populaţiei cu privire la sursele de radiaţii UV şi la sursele
de câmpuri electromagnetice, la expunerea generată de acestea şi posibilele efecte asupra
sănătăţii
 scop educativ prin elaborarea unei metode pentru eficientizarea diseminării informaţiei către
populaţie şi pentru soluţionarea unor posibile alte probleme semnalate de rezultatele studiului
 adoptarea unor măsuri de profilaxie şi protecţie faţă de radiaţia UV naturală şi artificială
 elaborarea, în urma concluziilor studiului, a unui ghid privind protecţia faţă de expunerea la
radiaţii UV naturale şi artificiale şi la cămpuri electromagnetice.
METODOLOGIE
Instrumentul de lucru este un chestionar care cuprinde întrebari privind percepţia populaţiei cu
privire la radiaţiile ultraviolete naturale şi artificiale şi la câmpurile electromagnetice cu frecvenţe
între 0 şi 300 GHz. O parte din întrebări sunt preluate şi adaptate din Eurobarometrul 73.3 –
Câmpuri electromagnetice, un studiu efectuat sub coordonarea Directoratului General pentru
Comunicaţii al Uniunii Europene în 2010. Populaţia ţintă este o populaţie de ambe sexe,
heterogenă, cu vârste cuprinse între 15-55 ani, cu studii şi profesii diferite, din mediul urban şi rural
REZULTATE AŞTEPTATE
Considerăm că acest proiect reprezintă o prima etapă în cunoaşterea percepţiei populaţiei faţă de
radiaţiile ultraviolete şi faţă de câmpurile electromagnetice, pe baza căreia vom defini mai departe
metode şi ghiduri pentru a veni în întâmpinarea nevoilor societăţii.
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MONITORIZAREA ŞI INSPECŢIA SISTEMULUI DE GESTIONARE A DEŞEURILOR
REZULTATE DIN ACTIVITATEA MEDICALĂ -2010
Oana Curea1, Ana-Maria Bratu1
1 - INSP - CNMRMC
Introducere
Institutul Naţional de Sănătate Publică Bucureşti elaborează anual sinteza natională intitulată
“Monitorizarea şi inspecţia sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea medicală”
şi actualizează baza de date naţională privind deşeurile rezultate din activitatea medicală.
Obiective: evaluarea periodică a sistemului de gestionare a deseurilor, derulat în unităţile sanitare
cu paturi; determinarea calitativă şi cantitativă a deşeurilor produse în unităţile sanitare cu paturi;
identificarea riscurilor ce pot fi generate de această categorie de deşeuri; minimizarea cantităţii de
deşeuri medicale generate de unităţile sanitare.
Metoda de lucru: Culegerea şi raportarea datelor pentru baza naţională de date a deşeurilor
rezultate din activitatea medicală s-a realizat pe baza Metodologiei de culegere a datelor,
reprezentată de Anexa 2 a Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 219/2002 cu modificarile şi
completările ulterioare, şi a Metodologiei privind inspecţia modului de gestionare a deşeurilor
medicale. Activitatea este coordonată la nivel local de Direcţia de Sănătate Publică, iar raportarea
datelor culese pe baza ambelor metodologii se face trimestrial către Institutul Naţional de Sănătate
Publică Bucureşti. In anul 2010, Institutul Naţional de Sănătate Publică a colaborat cu Centrele
Regionale de Sănătate Publică Timişoara şi Cluj în vederea culegerii şi procesării electronice a
datelor din regiunea respectivă.
Rezultate: Pentru anul 2010 au fost raportate date Institutului Naţional de Sănătate Publică de către
41 de direcţii de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti. Datele transmise reprezintă
tipuri şi cantităţi de deşeuri rezultate din activitatea medicală, precum şi modul de gestionare a
acestei categorii de deşeuri, la nivelul unităţilor sanitare cu paturi. Au raportat date în medie 390 de
unităţi sanitare cu paturi, dintr-un total de 476 de spitale existente la nivel naţional. Din municipiul
Bucureşti au raportat date în medie 31 de spitale, dintr-un total de 56 de unităţi
Concluzii: Din analiza datelor prezentate, se poate observa că unităţile sanitare realizează o
separare corectă a deşeurilor. Exista înca o deficienţa, prezentată într-un procent foarte mic, legată
de colectarea deşeurilor înţepătoare/tăietoare, în special în ceea ce priveşte lipsa ambalajulului
specific modului de colectare a acestei categorii de deşeuri. Transportul intern al deşeurilor se
realizează în mare parte (70%) manual. Se folosesc mijloace speciale de transport (cărucioare, lift,
containere mobile), dar nu rezultă existenţa unui traseu separat faţă de cel al pacienţilor şi
vizitatorilor in majoritatea cazurilor. In ceea ce priveşte depozitarea temporară a deşeurilor, există
spaţii special amenajate în majoritatea unităţilor sanitare investigate (92%), iar utilizarea
containerelor mobile în aceste spaţii a rezultat într-un procent de 91%. Inca din anul 2008, în
Romania au fost închise toate crematoriile unităţilor sanitare, utilizate pentru arderea deşeurilor
periculoase medicale, unităţile sanitare externalizand serviciile de tratare prin sterilizare
termică/incinerare a deşeurilor periculoase medicale. O altă alternativă privind tratarea deseurilor
este reprezentată de neutralizarea prin sterilizare termică a deşeurilor periculoase medicale la
nivelul unităţii sanitare, deseurile tratate, fiind apoi depozitate în depozitul de deşeuri nepericuloase
din regiunea respectiva. Ordinul MS nr. 219/2002 cu modificările şi completările ulterioare privind
gestionarea deşeurilor medicale se află încă în procedura de revizuire, existând un nou proiect de
ordin ce urmează a fi aprobat. Cantitatea de deşeuri periculoase rezultate din activitatea medicală
generată, pentru anul 2010 este de 10503 tone/an, iar cantitatea de deşeuri periculoase medicale
estimată la nivel naţional pentru anul 2010 este 10669 tone/an. Comparativ cu anul 2009, se
constată o scădere cu 10,05% a acestei cantităţi de deşeuri periculoase provenita din activitatea
unitatilor sanitare cu paturi.
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EXPUNEREA MEDICALA A POPULATIEI LA RADIATII IONIZANTE
Alina Dumitrescu1, Alexandra Cucu1, Cristina May1
1– INSP - CRSP Bucuresti
Introducere: Expunerea medicala constituie cea mai importanta sursă de expunere a populatiei la
radiatii ionizante dintre toate sursele create de om. Sinteza naţională are drept scop reducerea
riscului asociat expunerii medicale a pacientului, atat in scop diagnostic (prin optimizarea calităţii
actului radiologic, constand in obtinerea unei imagini radiologice de buna calitate cu minimum de
expunere), cat si terapeutic (prin asigurarea livrarii unei doze corespunzatoare). Obiectivul principal
al sintezei este estimarea nivelului expunerii populaţiei datorata radiologiei de diagnostic,
radiologiei interventionale si radioterapiei, exprimat în termeni de doză colectivă anuală .
Metodologie: Eşantionul statistic s-a constituit din datele raportate trimestrial de catre Laboratoarele
teritoriale de Igiena Radiatiilor din 26 judeţe şi municipiul Bucureşti, pentru 48% din numarul total
de instalatii radiologice.
Indicatorii analizati in cadrul sintezei: numar personal medical calificat pentru efectuarea
procedurilor medicale cu radiatii ionizante; numãrul de echipamente radiologice; numãrul de
pacienti per fiecare tip de procedurã medicala; frecvenţa anuală a diferitelor tipuri de expuneri
medicale; frecvenţa relativă a diferitelor tipuri de expuneri medicale; numărul examenelor
radiologice si de tratament pe cap de locuitor în România; consumul radiologic anual şi contribuţia
principalelor expuneri medicale la consumul radiologic total; doza efectivã medie pe tip de examen
diagnostic sau procedurã de tratament; consumul radiologic pe grupe de vârstă.
Informaţiile necesare pentru estimarea dozei colective efective produsă de 1 an de practică
diagnostică: frecvenţa anuală a diferitelor examinări diagnostice (medicale, dentare şi medicină
nucleară); dozele efective pe tip de examen diagnostic.
Rezultate:
Radiologie generală Examinările radiologice şi radioscopice: o medie de 635 de examene
radiologice la 1000 de locuitori, cu 23% mai mult de faţă de anul 2000. Radiografia toracică este
expunerea cu frecvenţa cea mai mare, urmată de cele la extremităţi. Cea mai mare frecvenţă a
examinărilor este la grupa de vărstă peste 40 de ani. Valoarea DAP medie, pentru toate examenele
de radiografie, este de 1.31 Gy/cm2, cu un max de 3.02 Gy/cm2 şi un minim de 0.36.
Tomografia computerizată: Se poate estima că frecvenţa expunerilor CT este de 2.84 examinări
CT la 100 de locuitori. Frecvenţa cea mai mare o are expunerea la cap, (cca. 50% din totalul
expunerilor CT).
Radiologia intervenţională: Aproape 90% din cazuri sunt expunerile pentru persoane peste 40 de
ani şi sub 1% pentru grupa de vârstă 0-15 ani. Procedurile de diagnostic au o frecvenţă de peste
85% la adulţii peste 40 de ani şi sub 1,5% în cazul copiilor de până în 15 ani. Ponderea cea mai
mare o are coronografia: 64,67% din numărul de proceduri raportate, urmată de angiografia
membrelor inferioare şi angiografia cerebrală.
Medicina nucleară Utilizarea produselor radiofarmaceutice a crescut în anul 2009 faţă de
valoarea anului 2000, revenind 4.1 examinări la 1000 de locuitori. Tiroida este organul cel mai
frecvent investigat (peste 60% din total), urmat de os (14,8%), ficat, splină (10,2%), rinichi (9%).
Utilizarea radiofarmaceuticelor s-a adresat preponderent adulţilor de peste 40 ani şi sexului feminin.
Radioterapia externă În România există în prezent 17 departamente de radioterapie (aprox. un
centru la 1.2 milioane de locuitori).
Concluzii: În România, consumul radiologic este mai scăzut faţă de media europeană, la acelaşi
nivel cu cel din Olanda sau Spania. Frecvenţa examinărilor CT este mai mică comparativ cu
radiografia sau radioscopia pe aceeaşi parte anatomică expusă.
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SUPRAVEGHEREA STĂRII DE SĂNĂTATE A POPULAŢIEI DIN JURUL
OBIECTIVELOR NUCLEARE MAJORE - 1999 - 2010
Cristina May1, Alexandra Cucu1, Alina Dumitrescu1, Doina Obreja1, Anca Sorescu1 – CRSPB
Colaboratori: Laboratoarele de Igiena Radiaţiilor Ionizante Constanţa, Dolj, Argeş, Braşov
Introducere:
În activitatea reţelei de igiena radiaţiilor a fost adoptată o metodologie de supraveghere a stării de
sănătate a populaţiilor care locuiesc în vecinătatea unor obiective nucleare.
Metodologie:
Studiu statistic descriptiv bazat pe informatiile demografice şi de morbiditate referitoare la
populaţiile din vecinatatea obiectivelor nucleare – culese şi raportate de către laboratoarele
teritoriale de igiena radiaţiilor. În paralel se desfăşoară şi o activitate de supraveghere a
contaminării radioactive a mediului, prin analiza apei potabile şi a unor alimente recoltate din aceste
zone. Supravegherea interesează toţi locuitorii cu domiciliul stabil în localităţile din vecinătatea
obiectivelor nucleare. Aceste zone sunt:
1. Zona Cernavodă - în jurul centralei nuclearo-electrice Cernavodă
2. Zona Feldioara – în vecinătatea Uzinei R.
3. Zona Bechet, aflata în aria de influenţă a centralei nuclearo-electrice de la Kozlodui
4. Zona Mioveni - în aria de influenţă a FCN Piteşti
Rezultate:
Mortalitatea generală Valorile s-au situat constant sub valoarea medie pe ţară în toate zonele
supravegheate, cu excepţia unui maxim înregistrat în anii 2004 şi 2005 în zona Feldioara, unde
mortalitatea a atins nivele mai mari decât cele naţionale.
Mortalitatea specifică prin tumori solide O comparaţie între mortalităţile prin tumori solide în
cele patru obiective supravegheate arată că, în zona Feldioara, valorile au fost constant mai mari
decât în toate celelalte zone, pe tot parcursul intervalului 1999-2009.
În zona Bechet, valorile mortalităţii specifice se situau aproximativ la valorile pentru întreaga ţară la
începutul intervalului (1999-2001); în anul 2002 aceste valori înregistrează un maxim, valori
ridicate menţinându-se până în anul 2005. După anul 2006, se menţine o tendinţă descrescătoare.
Mortalitatea prin leucemii În zona Cernavodă, mortalitatea prin leucemii prezintă o creştere
importantă în anii 2009 şi 2010 faţă de anii precedenţi.
Valorile mortalităţii prin leucemii în zona Feldioara au prezentat alternanţe semnificative între
mortalităţi raportate 0 şi valori foarte mari (de ex. în anul 2009, valoarea raportată a fost de
25,2/100.000).
Incidenţa tumorilor solide în zona Cernavodă s-a situat permanent cu mult sub valorile pentru
întreaga ţară. În zona Feldioara incidenţa tumorilor a avut valori cu mult mai mari decât media pe
ţară până în anul 2006. Începând cu anul 2007 valorile au înregistrat o scădere continuă până în anul
2010. În zona Bechet, tendinţa a fost ascendentă, cu un maxim înregistrat în anul 2006.
Incidenţa leucemiilor în zona Cernavodă, cea mai mare valoare s-a înregistrat în anul 2009. În zona
Bechet, incidenţa leucemiilor are un parcurs ascendent pe tot intervalul 1999-2010. La nivel
naţional nu există date cu privire la frecvenţa afecţiunilor maligne ale sângelui şi sistemului
hematoformator, astfel încât singurele comparaţii posibile sunt între cele patru zone supravegheate.
Din acest punct de vedere, tabloul a fost net dominat de zona Feldioara până în anul 2006. Începând
cu anul 2007, cele mai mari incidenţe ale leucemiilor/limfoamelor au fost înregistrate în zona
Bechet.
Concluzii: Rezultatele supravegherii nu semnalează niveluri ridicate în comparaţie cu mediile
naţionale, operaţionalizarea registrelor de cancer deschizând noi oportunităţi de analiză specifică.
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IMPACTUL ZGOMOTULUI PRODUS DE TRAFICUL RUTIER ASUPRA STĂRII DE
SĂNĂTATE A POPULAŢIEI
Mihaela Fulga1, Doina Lupulescu1,2, Monica Iancu1, Felicia Stroe3, DSP-uri teritoriale
1- INSP- CNMRMC ; 2-UMF « Carol Davila», 3– INSP - CNSCBT
Introducere
Interesul pentru studierea sistematică a efectelor zgomotului şi pentru combaterea efectelor sale
nocive se datorează gradului crescut de urbanizare, industrializare şi motorizare ; protejarea
colectivităţilor umane şi promovarea sănătăţii populaţiei necesită monitorizarea acestuia în scopul
identificării măsurilor prioritare de protecţie.
Obiective
 Evaluarea stării de confort şi a reacţiei subiective a locatarilor;
 Prevenirea apariţiei efectelor în populaţia expusă.
Material şi metodă
 Studiul s-a efectuat în 9 localităţi, conform HG.321/2005 , pe un eşantion reprezentativ de 1.751
persoane (600 locuinţe, din care 350 tip apartament - bloc - şi respectiv 250 tip casă).
Rezultate
 nivelul de poluare sonoră manifestă o tendinţă de creştere, cauzele principale fiind zgomotul
generat de circulaţia rutieră, şantierele de construcţii şi serviciile comerciale;
 disconfortul creat este generat, în special, în zonele de trafic intens
Disconfortul creat de zgomotul urban pentru diferite
activitati
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 Indiferent de intensitatea traficului, profilul morbidităţii cronice înregistrate la vârsta adultă
este reprezentat de bolile cardio-vasculare, tulburările de auz şi nevroze; de subliniat că la
copii afecţiunile sunt reprezentate de tulburările de auz. Localităţile cu frecvenţa cea mai
crescută a afecţiunilor întreţinute şi/sau agravate de zgomot se situează conform valorilor
nivelului de zgomot, corelat pozitiv cu valoarea nivelului de zgomot echivalent continuu de
pe harta de zgomot.
CONCLUZII
 Rezultatele prezente, cu limitele inerente ale unei anchete de acest tip, relevă importanţa
monitorizării zgomotului urban ca problemă importantă de sănătate publică, de a cărei
rezolvare sunt răspunzatori atât autorităţile administrative locale cât şi factorii decizionali
din sistemul sanitar.
 Rezultatele pledează pentru efectuarea unor studii ample, realizate la nivel naţional, pe un
număr mai mare de localităţi şi persoane intervievate
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ÎNREGISTRAREA EFECTELOR ADVERSE ASUPRA POPULAŢIEI DATORATE
UTILIZĂRII PRODUSELOR COSMETICE; MONITORIZAREA INGREDIENTELOR, A
CONTAMINANŢILOR CHIMICI ŞI MICROBIOLOGICI DIN PRODUSELE
COSMETICE; INSPECŢIA ŞI CONTROLUL INFORMAŢIILOR DESPRE PRODUSELE
COSMETICE
Simona Pârvu1, Irina Tănase2, Mariana Vlad3, Cristina Viman3, Doina Bumb4, Mihaela Coman5,
DSP judeţene şi a municipiului Bucureşti
1 -MS; 2 – INSP- CNMRMC; 3- INSP -CRSP Cluj; 4- INSP -CRSP Tg. Mures;
5- INSP - CRSP Iasi
INTRODUCERE ŞI OBIECTIVE: În vederea protejării sănătăţii consumatorului în relaţie cu
utilizarea cosmeticelor, MS cu suportul metodologic al INSP a desfăşurat în 2010 un program
naţional de supraveghere în coordonatele Platformei Europeane a Autoritãţilor de Supraveghere a
Pieţei Cosmeticelor (PEMSAC), cu urmatoarele obiective: (1) evaluarea expunerii consumatorului
şi a riscului la substanţele îngrijorătoare folosite în compoziţia produselor cosmetice, în special la
grupurile populaţiei vulnerabile (copii); (2) monitorizarea contaminanţilor chimici şi microbiologici
ale produselor cosmetice, şi (3) înregistrarea efectelor adverse la populaţia generală
METODE ŞI METODOLOGIE: În cadrul Programului Naţional Sectorial pentru Supravegherea
Produselor Cosmetice stabilit pentru 2010, s-au derulat trei campanii naţionale prin activităţi de
inspecţie a ambalării şi etichetării (de rutină şi ţintită), controlul dosarului şi analiza de laborator,
astfel: - produse profesionale de ondulare/îndreptare a pãrului, produse destinate igienei copiilor 0-3
ani şi produselor de machiaj/destinate aplicării pe buze. În acord cu Planul de prelevare a probelor
de produse cosmetice, a fost stabilit un sistem de monitorizare pentru metale grele (Pb şi Cd în
produse de machiaj/buze), contaminanţi patogeni (Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus
aureus şi Candida albicans în şerveţele umede destinate sugarilor) şi iritanţi/alergeni reglementaţi
de Ordinul no. 1448/2005 (acid mercaptoacetic şi amoniac în produsele profesionale de îngrijire a
părului). De asemenea, conform prevederilor, companiile trebuie să raporteze evenimentele
indezirabile grave cauzate de produsele cosmetice.
REZULTATE:
Din 8654 produse profesionale de îngrijire a părului inspectate, cele mai multe neconformităţi au
fost legate de etichetare (30,23%), condiţii de folosire (30,6%), data de minima durabilitate
(22,87%) şi precauţiile/avertismentele speciale care trebuie tipărite pe etichetă (14,04%).
Concentraţia de acid mercaptoacetic a depăşit valoarea CMA la 2 din 37 probe randomizat prelevate
şi valoarea pH la o probă a fost depăsit cerinţele legale. De asemenea, urmare a inspecţiei a 2838
produse pentru buze şi machiaj, cele mai frecvente neconformităţi au fost legate de etichetare
(38,78%), lipsa precauţiilor/avertismentelor speciale (26,09%), compoziţie (21,51%) şi data de
minimă durabilitate (13,22%). Nivelele medii±DS de Pb şi Cd din 41 probe randomizate au fost
0,18 ± 0,02 ppm şi respectiv 0,004 ± 0,001 ppm, mult mai joase decât cele agreate de COLIPA (20
ppm pentru Pb şi respectiv 5 ppm pentru Cd) în conditiile BPL. În sfarsit, rezultatele la 11801
produse destinate igienei sugarilor şi copiilor care au fost inspectate au demonstrat că
neconformităţile sunt asociate etichetării (64,59%) şi absenţei precauţiilor/avertismentelor speciale
(28,25%). Din 46 probe examinate, niciuna nu a evidenţiat contaminare patogenă cu bacterii şi
fungi aerobe. În baza concentraţiilor detectate în probe, valoarea Marginilor de Siguranţă (MoS)
>10.000 pentru ingredienţii monitorizaţi, demonstrând că nu există risc de afectare a
consumatorului. În 2010, nu au fost raportate evenimente adverse, însă aceasta reprezintă o
consecinţă a lipsei sistemului de cosmetovigilenţă.
CONCLUZIE: Deşi există o îmbunătăţire a sistemului naţional de supraveghere şi inspecţie, este
necesară impunerea unor acţiuni suplimentare în vederea garantării siguranţei consumatorului în
condiţiile unei pieţe interne lărgite a produselor cosmetice şi implementarea la nivel naţional a
sistemului de înregistrare a efectelor adverse determinate de cosmetice.
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CALITATEA APEI POTABILE ÎN ANUL 2007 – PRIMUL EXERCIŢIU DE RAPORTARE
CĂTRE COMISIA EUROPEANĂ
Dr. Anca Tudor1, Cătălin Staicu1, Angelica Voinoiu1
1 – INSP- CNMRMC
Din anul 2007 România este Stat Membru al Uniunii Europene şi în această calitate are obligaţia de
a transmite către Comisia Europeană Raportul Naţional asupra calităţii apei potabile provenite din
toate sistemele de aprovizionare cu apă care produc mai mult de 1000 mc pe zi sau deservesc mai
mult de 5000 de persoane. Cadrul legal care a stat la baza întocmirii Raportului naţional îl constituie
Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările şi completările ulterioare.
Această lege transpune Directiva Europeana 98/83/EC .
Ministerul Sănătăţii este autoritatea centrală care asigură raportarea calităţii apei potabile
către Comisia Europeană.
Primul raport al calităţii apei în România efectuat conform prevederilor Directivei 98/83/CE,
a fost întocmit în baza machetelor elaborate de către specialiştii ISPB , având la bază Ghidul de
raportare elaborat de Comisia Europeană. Intervalul de Raportare pentru Statele Membre a fost
2005-2007, României revenindu-i obligaţia de a raporta datele cu privire la calitatea apei potabile
pentru anul 2007. Raportul a fost postat pe site-ul http:--cdr.eionet.europa.eu/ro/eu în anul 2009.
CNMRMC din cadrul INSP a transmis machetele de colectare a datelor către DSP teritoriale.
Raportările au fost integrate într-un format unic, astfel încât în urma validării bazei de date,
informaţiile să poată fi prelucrate şi rezultatul să se concretizeze în RAPORTULUI NAŢIONAL
2007 solicitat de Comisia Europeană.
REZULTATE
 În anul 2007 au fost monitorizate 335 de zone de aprovizionare cu apă (ZAA) în sistem
centralizat, în cele 42 de judeţe şi Municipiul Bucureşti.
 Populaţia rezidentă aprovizionată prin sistem centralizat: 10.362.421 locuitori.
 Volumul total de apă distribuit :1.058.205.810 mc/an.
 Sursa de apă este reprezentată de : apă de profunzime: 31.62%; apă de suprafaţă: 68,38%.
 Monitorizarea parametrilor microbiologici s-a efectuat în 318 ZAA pentru E.coli şi în 323
ZAA pentru enterococi.
 Judeţul Călăraşi: ZAA Lehliu 2 - în toate cele 887 de determinări efectuate pentru amoniu
s-a constatat depăşirea CMA.
 Judeţul Constanţa: ZAA Constanţa 1 – 731 determinări coliformi din care 66 neconforme;
ZAA Eforie Sud 9 – 21 determinări coliformi – 9 neconforme.
 Judeţul Gorj – 121 analize neconforme pentru amoniu, 233 analize neconforme pentru
nitraţi la robinetul consumatorului.
 Judeţul Mureş: 1959 analize neconforme pentru turbiditate
 Judeţul Satu – Mare: 89 de determinări neconforme pentru Clostridium Perfringens.
 Judeţul Teleorman: 1028 determinări neconforme pentru amoniu.
 Judeţul Vâlcea: 769 determinări neconforme pentru cloruri.
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CALITATEA APEI DE ÎMBĂIERE DIN ZONA COSTIERĂ ÎN ANUL 2010
Dr. Anca Tudor1, Cătălin Staicu1, Angelica Voinoiu1
1 – INSP- CNMRMC
Conform prevederilor HG 261/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate
pentru anul 2010, cât şi a Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul
2010, în cadrul II. PROGRAMULUI NAŢIONAL DE MONITORIZARE A FACTORILOR
DETERMINANTI DIN MEDIUL DE VIATA ŞI MUNCĂ, INSP prin Centrul Naţional de
Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar coordonează raportul naţional referitor la Calitatea
apei de îmbăiere. Directiva nr. 76/160/CEE privind calitatea apei de îmbăiere a fost preluată în
legislaţia românească prin HGR 459/2002 privind aprobarea Normelor de calitate pentru apa din
zonele naturale amenajate pentru îmbăiere. Responsabiltatea preluării acestei directive a revenit
Ministerului Sănătăţii.
Zonele de îmbăiere aflate în administrare publică sau privată sunt supuse autorizării conform
legislaţiei în vigoare. Pe site-ul Ministerului Sănătăţii a fost postată Lista zonelor de îmbăiere pentru
anul2010. Pentru sezonul estival 2010 raportarea calităţii apei de îmbăiere s-a efectuat în baza HGR
459 din 16 mai 2002.Raportarea face referire la datele colectate conform Ghidului de raportare
elaborat de Comisia Europeană, România având obligaţia, odată cu aderarea la Uniunea Europeană,
de a raporta în format specific informaţiile legate de calitatea apei de îmbăiere, până în data de 31
decembrie 2010. Colectarea datelor s-a efectuat în strânsă colaborare şi conlucrare cu specialiştii
din cadrul DSP Constanţa şi Tulcea dat fiind că Raportul Naţional are drept obiect apele din zona
costieră a României.
- Numărul zonelor de îmbăiere raportate la CE este de 49, toate fiind în zona costieră cu apă de
îmbăiere Marea neagră, din care 48 în judeţul Constanţa şi 1 zonă în judeţul Tulcea.
- Sezonul de îmbăiere s-a derulat în perioada 1.06.2010 – 15.09.2010.
- Parametrii evaluaţi au fost următorii:parametrii microbiologici:coliformi totali/100ml; streptococi
fecali/100ml; salmonella; parametrii fizico – chimici: ph; substanţe tensio-active; oxigen dizolvat;
CBO5; grad de saturaţie în oxigen; temperatura.
- Cerinţele de calitate pentru apa de mare monitorizată în 48 de puncte de monitorizare în judeţul
Constanţa şi 2 puncte de monitorizare în judeţul Tulcea, sunt considerate corespunzătoare dat fiind
că se întrunesc criteriile stipulate în art. 6 din HGR 459/2002.
- Cele 49 de zone de îmbăiere din România reprezintă aproximativ 0,2% din totalul zonelor
raportate la nivelul Uniunii Europene.
EXTRAS DIN RAPORTUL COMISIEI EUROPENE
Table 1: Results of bathing water quality in Romania from 2007 to 2010
RO

Coastal
bathing
waters

Banned/closed
temporarily or
throughout the
season
Number
%

Total
number
of
bathing
waters

Number

%

Number

%

Number

%

2007

35

1

2.9

10

28.6

7

20.0

0

0.0

2008
2009

49
49

1
4

2.0
8.2

48
49

98.0
100.0

1
0

2.0
0.0

0
0

0.0
0.0

2010

49

1

2.0

49

100.0

0

0.0

0

0.0

Compliance with
guide values

Compliance with
mandatory values

Not compliant

39

MANAGEMENTUL SURPLUSULUI PONDERAL PRIN UTILIZAREA
ALIMENTELOR CU DESTINAŢIE NUTRIŢIONALĂ SPECIALĂ
Chirilă Ioan1, Florescu Nicoleta1
1- INSP – CRSP Iaşi
Introducere
Excesul ponderal tinde să fie o problemă majoră de sănătate publică atât la nivel mondial cât şi în
ţara noastră, şi încă se caută metode eficiente şi sigure de scădere ponderală aplicabile la nivel
individual şi populaţional. Trăim într-un secol al industrializării şi globalizării alimentaţiei, care a
făcut posibilă dezvoltarea unor tehnologii noi de prelucrare şi desfacere a produselor alimentare.
Provocarea modernă este aceea de a dezvolta alimente antropizate cu profil nutriţional cât mai
echilibrat şi adaptat nevoilor metabolice individuale actuale, şi care să răspundă schimbărilor
actuale în obiceiurile alimentare şi stilul de viaţă. Înlocuirea meselor cu ADNS este studiată la nivel
internaţional atât de medicina clinică cât şi de specialiştii sănătăţii publice şi poate fi o strategie
importantă în combaterea epidemiei mondiale de obezitate, datorită simplităţii si comodităţii
utilizării lor.
Material si metoda
La un lot de 44 subiecţi am recomandat un regim personalizat, prin înlocuirea a două mese pe zi cu
ADNS şi a treia masă alcătuită din alimente convenţionale dietetice. Regimul a fost hipocaloric
(apropiat de consumul energetic de repaus al persoanei - pentru femei 1100-1400 calorii/zi şi
pentru bărbaţi 1400-1700 calorii/zi), uşor hiperproteic (1,1-1,3g/kg corp, 20-35% din aportul
energetic), hipolipidic (15-25 %), uşor hipoglucidic (35-60%).
Au fost urmăriţi în evoluţie indicatorii antropometrici: talia, greutatea, indicele de masă corporală
(IMC), perimetrele corporale (abdominal, fesier), procentul de grăsime corporală (BIA).
Rezultate si discuţii
32 femei şi 12 bărbaţi au pierdut pe parcursul perioadei de slăbire (4,02 luni ±0,33 ES) în medie
11,87 kg (± 1,06 ES) din greutatea corporală, 13,67 cm (±1,58 ES) din perimetrul abdominal, 5,85
(± 0,63 ES) din procentul de grăsime corporală. Ulterior, au fost urmăriţi 5,53 luni (± 1,05 ES) si sa constat o creştere în greutate de 3,6 kg (± 0,49 ES). Înlocuirea a două mese pe zi cu ADNS a fost
un mod eficient de a pierde in greutate, iar înlocuirea unei singure mese pe zi a facilitat menţinerea
greutăţii corporale dorite. Ritmul mediu de slăbire a fost 2,95 kg/ lună, mai mare la bărbaţi - 3,12
kg/lună (maxim 6,8 kg/lună) faţă de femei - 2,9 kg/lună (maxim 4,8 kg/ lună). Înlocuirea meselor a
simplificat alcătuirea unor regimuri hipocalorice (datorită conţinutului definit de nutrienţi şi calorii),
a redus confuziile şi a crescut complianţa. A fost necesară susţinerea psihologică şi monitorizarea
pe durata programului. Complianţa faţă de programul de slăbire propus a fost mai mare la femei,
care au urmat regimul timp de 4,59 luni (ES 0,49) faţă de bărbaţi - 3 luni (ES 0,27). Inconvenientul
major care a determinat abandonarea acestor programe, a fost costul relativ ridicat. Alte cauze
notabile au fost monotonia şi pierderea interesului.
Concluzii
Sunt necesare cercetări viitoare care să compare eficacitatea acestei metode simplificate (utilizarea
ADNS) cu meniurile tradiţionale utilizate de către dieteticieni sau cu utilizarea altor metode care
includ activitatea fizică. Dieta cu înlocuitori de masă nu este un substitut adecvat pentru un stil de
viaţă sănătos şi nu poate înlocui pe termen lung o alimentaţie raţională, diversificată, dar poate fi un
instrument folositor pentru managementul surplusului ponderal.
Cuvinte cheie: surplus ponderal, regimuri hipocalorice, alimente cu destinaţie nutriţională specială,
indici antropometrici
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ALIMENTE CU POTENŢIAL EPIDEMIOGEN ÎN MOLDOVA (1999-2007)
Luminiţa Manuela Minea1, Mariana Dumbravă1, Lămâiţa Puiu-Berizinţiu2, Felicia Beleca3,
Liliana Moise4, Cecilia Gafencu5, Daniela Cojocaru6, Chiroşcă Adrian7, Cornelia Drăguna8
1- INSP -CRSP Iaşi, 2 -DSP Bacău, 3-DSP Botoşani, 4-DSP Galaţi, 5-DSP Neamţ, 6DSP Suceava, 7-DSP Vaslui, 8-DSP Vrancea
Introducere: Afectând milioane de oameni din regiuni diferite ale globului, toxiinfecţiile
alimentare reprezintă o problemă prioritară de sănătate populaţională. Creşterea morbidităţii prin
TIA este determinată de factori multipli, consecinţă a progresului tehnologic a lumii contemporane.
Scop: În acest studiu a fost abordată problematica TIA din punct de vedere al factorilor cauzali în
relaţie cu ecosistemul uman, cu scopul conturării unor concluzii ce ar putea sta la baza optimizării
principiilor măsurilor prevenţionale în domeniul siguranţei alimentelor.
Material şi metodă: Pe baza informaţilor privind morbiditatea prin TIA ce au fost obţinute din
fişele de anchetă epidemiologică raportate în judeţele Moldovei, a fost realizat un studiu descriptiv,
derulat în perioada 1999-2007. Prelucrarea rezultatelor a fost realizată utilizând criteriile proprii
epidemiologiei descriptive (caracteristici de loc, timp, persoană) şi indicatorii de tendinţă centrală
sau comparare statistica (test χ2). Configuraţia potenţialului agresional şi implicarea diverselor
grupe de alimente în generarea focarelor TIA a fost interpretată în secvenţe transversale, în
dinamica perioadei studiate, pentru fiecare judeţ şi pentru teritoriul Moldovei, prin evaluări
comparative ale caracteristicilor comune şi particularităţilor teritoriale.
Rezultate: Spre deosebire de trendul ascendent înregistrat între 1990-1998 (y=3,19+2,58x), cele
236 focare TIA ( x =26,2 focare/an), notificate în acest teritoriu au cunoscut o evoluţie multianuală
oscilantă (y=37,19-2,22x), cu aspect bimodal, maximele fiind semnalate în 1999, 2002 şi 2003 (3537 focare TIA). Lipsa de adeziune a populaţiei la acţiunile de promovare a sănătăţii şi siguranţei
alimentului a condus la apariţia predominantă a acestor evenimente în rural (χ2=16,82; GL=7,
p<0,05), mai ales, în judeţele Bc (78,3%) şi Vr (75%), evidenţiindu-se o dinamică accentuată, cu
maxime înregistrate în perioada 2002-2003 (21-22 focare TIA). Familia reprezinta mediul favorabil
(78,5%) care a determinat apariţia acestor evenimente (χ2=43,1; GL=7, p<0,001). Din cele 8025
persoane expuse, s-au îmbolnăvit doar 4/10 ( x =354 cazuri TIA/an). Analiza distribuţiei
multianuale a evidenţiat o incidenţă comparabilă a cazurilor de boală în 2000, 2002 şi 2003 (9,19,3o/oooo), cu un trend acut ascendent în 2001 (17,4o/oooo) şi o valoare minimă în 2004 (4,2o/oooo), cu
peste 1/3 din cazuri concentrate în judeţul Botoşani. Preparatele din carne (38,1%) se regăsesc
frecvent în paleta alimentelor ce au prezentat în un risc crescut pentru sănătate, mai ales, în judeţele
Galaţi (49,7%), Suceava (50,6%), Vrancea (48,1%) şi Vaslui (53,4%). Preparate şi depozitate în
condiţii necorespunzătoare, salatele cu maioneză şi lactatele au afectat predominant locuitorii
judeţelor Bacău (46,1%) şi Vrancea (51,9%), iar prăjiturile au prezentat un risc semnificativ pentru
populaţie din Botoşani (58,2%) şi Iaşi (70,9%). S-a constatat reducerea incriminării alimentelor
prelucrate industrial (16,2%) şi contaminarea frecventă la nivelul bucătăriilor familiale (51,9%), cu
precădere, în mediul rural (63,1%) (χ2=87,59; GL=4, p<0,001) datorită acţiunii cumulative a
condiţiilor improprii de prelucrare şi conservare (26,4%), carenţelor privind respectarea regulilor de
igienă personală (20,3%) şi generală a suprafeţelor lanţului alimentar (18,4%), achiziţionării unor
materii prime din surse necontrolate sanitar-veterinar (17,4%). Se remarcă implicarea în 1/2 din
focare a Salmonella spp. (S. enteritidis 21,7%, S. typhimurium 10,8%, etc). Ponderi mici au revenit:
Staphylococcus aureus (15,7%), Escherichia coli (5,9%), asocierilor de agenţi patogeni (5,1%),
Shigella flexneri (1,7%), iar în 2/10 focare TIA etiologia nu a putut fi determinată. Exceptând
Vrancea unde frecvente au fost îmbolnăvirile determinate de Staphylococcus aureus (83,9%)
asociate consumului de lactate, distribuţia cazuisticii TIA evidenţiază predominanţa salmonelozelor
în majoritatea regiunilor Moldovei (Bt-85,9%; Iş-94,8%; Sv-89,2%; Nţ-72%; Gl-58%).
Concluzii: Pentru reducerea morbidităţii prin TIA în Moldova se impune intensificarea acţiunilor
ce vizează siguranţa alimentului corelate cu promovarea sănătăţii.
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MONITORIZAREA ŞI INSPECŢIA ALIMENTELOR TRATATE CU RADIAŢII
2005- 2010
Cristina Cîmpeanu1
1- INSP - CRSP Iaşi
Scopul lucrării: Scopul sintezei a fost identificarea alimentelor şi/sau ingredientelor alimentare
tratate cu radiaţii ionizante, fabricate, importate/distribuite sau comercializate în România precum şi
detectarea iradierii la unele produse alimentare.
Material si metodă: Între anii 2005- 2010, metodologia a vizat verificarea etichetării şi a
documentelor însoţitoare ale unor produse/ingrediente alimentare din unităţi de producţie,
import/distribuţie şi de comercializare precum şi detectarea iradierii la unele produse alimentare de
pe piaţa de desfacere românească, provenite din import (2008-2010).
Au fost luate în considerare: condimente, plante aromatice uscate, ingrediente vegetale uscate,
suplimente alimentare sub formă de pulbere, tăiţei/supe instant cu diverse arome, preparate de
carne.
Detecţia iradierii a fost iniţiată în anul 2008, analizându-se probe de produse alimentare provenite
din ţări asiatice (în special China). Metodologia de lucru a stabilit ca fiecare DSP să recolteze
minimum o probă/an de tăiţei/supe instant cu diverse arome în anul 2008 şi 2 probe/an în anii 2009
şi 2010 de condimente, plante aromatice uscate, ingrediente vegetale uscate, suplimente alimentare
sub formă de pulbere. Pentru analizele de detecţie s-au aplicat standardele SR EN 1787: 2003 şi SR
EN 1788: 2004.
Rezultate: În cursul anilor 2005-2010 au fost efectuate controale în peste 8000 de unităţi de
producţie, de import/distribuţie şi de desfacere, verificându-se prin sondaj etichetele şi documentele
însoţitoare ale unor produse alimentare de import (dacă pe acestea este menţionată o eventuală
iradiere).
În perioada 2005-2009, nu au fost identificate produse alimentare pe a căror etichetă să fie
menţionat tratamentul de iradiere. În anul 2010, DSP Arad a identificat un lot de ceaiuri
antiadipoase pe a căror etichetă şi în a căror documente însoţitoare exista menţiunea tratamentului
cu radiaţii ionizante. Iradierea lotului respectiv a fost efectuată într-o unitate din UE iar lotul a
respectat prevederile legale în vigoare.
În vederea detectării iradierii, s-au analizat 92 de probe, din care: 13 probe de „tăiţei instant/supă
instant cu diverse arome” (2008), 29 de probe de plante aromatice/condimente uscate, suplimente
alimentare pulbere (ceaiuri antiadipoase), ceaiuri şi supe instant cu diverse arome (2009) şi 50 de
probe de plante aromatice/condimente uscate, suplimente alimentare pulbere, ceaiuri (2010).
În urma analizelor de detecţie a iradierii (2008-2010) au fost depistate ca fiind iradiate 15 probe (3
probe în 2009 şi 12 probe în 2010) iar 5 probe au avut rezultate neconcludente (2010). Dintre cele
15 probe iradiate, 14 au fost neconforme şi o probă conformă (jud. Arad). Toate probele
neconforme precum şi cele neconcludente au fost ceaiuri antiadipoaseau importate din China, ţară
care nu are nicio unitate de iradiere autorizată de Comisia Europeană, conform Deciziei CE
840/2002 şi amendamentele sale ulterioare. În cazul probelor neconforme, a fost sesizată Direcţia
de Control din DSP respective, procedându-se la scoaterea de pe piaţă sau distrugerea loturilor
incriminate, în cazul în care acestea au mai putut fi identificate pe piaţa de desfacere.
Concluzii:Verificarea etichetării şi detectarea tratamentului de iradiere la unele produse alimentare
provenite din import demonstrează existenţa pe piaţa românească de desfacere a unor produse care
nu respectă legislaţia românească şi cea comunitară.
Identificarea pe piaţa de desfacere autohtonă a unui lot de ceaiuri antiadipoase chinezeşti iradiate
care a respectat prevederile legale a fost o premieră în anul 2010, sugerând o mai bună cunoaştere a
legislaţiei de către importatori şi o îmbunătăţire a situaţiei alimentelor tratate cu radiaţii în România.
Cuvinte cheie: iradiere, etichetare, produs alimentar.
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ASPECTE MEDICALE SPECIALE PRIVIND SUPRAVEGHEREA EXPUSULUI
PROFESIONAL LA RADIAŢII IONIZANTE DIN DOMENIUL MEDICAL
Felicia Steliana Popescu1, Lavinia Delia Călugăreanu1
1- INSP - CNMRMC ,
Supravegherea medicală specială a expuşilor profesional la radiaţii ionizante respectă
principiile fundamentale ale specialităţii de medicina muncii, si se supune urmatoarelor
reglementări: Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea,autorizarea şi
controlul activităţilor nucleare,; Normele fundamentale de Securitate Radiologică publicate in
2000, Ordinul Ministrului Sănătăţii şi Familiei Nr. 944 din 28 decembrie 2001 pentru aprobarea
Normelor privind supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiaţii ionizante,
ordinul Ministrului Sănătăţii şi Familiei Nr. 1032 din 20 decembrie 2002 pentru aprobarea
completărilor la Normele privind supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la
radiaţii ionizante, , legea 319- Legea securităţii şi sănătăţii în muncă; Hotararea nr. 355/2007,
privind supravegherea sănătatii lucrătorilor, Hotararea nr. 1093 privind stabilirea cerintelor minime
de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la
agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă .
Atribuţiile medicului de medicina muncii sunt stabilite prin programa de pregătire în
rezidenţiat,
precum şi prin statutul medicului de medicina muncii. Supravegherea medicală asigură evaluarea
stării de sănătate a lucrătorului cu privire la aptitudinea sa pentru sarcinile descrise ale postului de
muncă, precum şi evaluarea aptitudinii în muncă la angajare şi pe perioada angajării.
În sprijinul activităţii de supraveghere medicală specială vă prezentăm câteva aspecte
pozitive: o colaborare bună cu reţeaua de Igiena radiaţiilor ionizante , cu Comisia Naţională pentru
Controlul Activităţilor Nucleare care supraveghează lista medicilor abilitaţi, organizarea de cursuri
periodice de radioprotecţie şi radiopatologie; existenţa unei „reţele de radiopatologie”cu medici de
medicina muncii abilitaţi care colaborează şi se ajută reciproc, colaborarea cu comisia de medicina
muncii a Ministerului Sănătăţii.
Dificultăţile în supravegherea medicală specială a expuşilor profesional la radiaţii ionizante
din domeniul medical sunt legate de: distribuirea inegală in teritoriu a medicilor abilitaţi - numar
de medici abilitati suficient de mare, dar nu se acopera toate judetele ţării; lipsa de date complete
privind numărul de expuşi , comunicare deficitară între instituţii si medicii abilitaţi, lipsa culturii de
radioprotecţie, lipsa cererii raportărilor periodice, tendinţa de uita de alţi factori de risc din mediul
de muncă , dificultăţi în organizarea examenelor prin comisia de abilitare (modificarea structurilor,
moficarea conducerii instituţiilor...), se uita de necesitatea de a avea un curs de specialitate la
intervalul stabilit legal de 3 ani, si aceste cursuri nu sunt platite de catre angajator, declararea unor
boli profesionale (cum ar fi neoplaziile) fara o documentare si o sustinere corectă.
Aspectele specifice legate de domeniului medical sunt: organizarea programelor de
rezidenţiat fără cursuri de radioprotecţie, lipsa culturii de radioprotecţie, faptul că spitalele nu au
incadrati medici de medicina muncii abilitaţi, ca investigaţiile se fac în centre diferite, că nu se
respecta programarile anuale, ca solicitările apar doar cand se fac autorizări prin CNCAN sau in
urma controalelor colegilor din reţeaua de igiena radiaţiilor ionizante, lipsa datelor dozimetrice,
schimbarea frecventă a furnizorului de servicii medicale.
CONCLUZII
In concluzie se impun următoarele: o revizuire a atitudinii faţă de cultura de radioprotecţie, analiza
atentă a distribuţiei medicilor abilitaţi în teritoriu, o implicare mai atentă a autorităţilor locale în
respectarea legislaţiei în domeniu şi in informarea angajatorilor, o instruire permanentă a medicilor
abilitaţi, realizarea unei reţele oficiale a medicilor de medicina muncii abilitaţi, precum şi
organizarea periodică de întruniri pentru medicii implicaţi în această activitate.
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CONSIDERAŢII PRIVIND EXPUNEREA PROFESIONALĂ LA SĂRURI DE NICHEL
Daniela Rusea1, Mihai Ionica2
1-INSP-CNMRMC; 2- Spitalul Clinic Universitar de Urgenta Floreasca Bucuresti

INTRODUCERE
Literatura de specialitate confirmă existenţa în mediul industrial al unui numar semnificativ de
lucrători expuşi la acţiunea sărurilor de nichel (azotaţi şi fosfaţi).
Acest studiu evaluează expunerea la nichel în industria de acoperiri de suprafaţă-fosfatare.

METODA
Designul studiului a inclus chestionare standardizate, monitorizarea locurilor de muncă şi
monitorizarea biologică.
Determinarea nichelului din atmosfera locurilor de muncă şi din material biologic (urină) s-a făcut
prin tehnica analitică a spectrometriei de absorbţie atomică.

REZULTATE

Concentraţiile determinate ale nichelului la diferite locuri de muncă s-au situat în plaja
0,07-1,40 g/mc aer, fiind mult inferioare valorilor limită obligatorii naţionale de
expunere profesională din legislaţia naţională în vigoare.
Rezultatele monitorizării biologice sunt prezentate în tabelul de mai jos.
Inidcator
biologic de
expunere

Medie

SD

Mediana

Minim

Maxim

EKA

Unitate
de
masură

nichel
urinar

14,05

9,27

11,46

6,53

33,14

45

g/L

CONCLUZII
1. Studiul de evaluare a expunerii profesionale la săruri de nichel a definit grupele de lucratori
cu risc ridicat;
2. Studiul de evaluare a expunerii profesionale la săruri de nichel a definit o strategie de
prevenţie ;
3. Relatia tip doză-raspuns (expunere mediu muncă-indicator biologic de expunere)(p<0,05) a
fost observată în cazul studiului nostru.
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