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În perioada 11 iulie-12 au-
gust 2014, cu ocazia Zilei 
Mondiale a Populaţiei (11 iu-
lie) şi a Zilei Internaţionale a 
Tineretului (12 august), Gu-
vernul Republicii Moldova, 
în cooperare cu organizaţiile 
de tineret şi cu sprijinul Or-
ganizaţiei Naţiunilor Unite, 
organizează o Campanie na-
ţională, care se centrează pe 
investiţii în tineri, în special în 
domeniul sănătăţii tinerilor.

Această campanie se petrece 
şi în raionul nostru, fiind axată 
pe creşterea accesului tinerilor 
la cunoştinţe cu privire la mo-
dul sănătos de viaţă, pe spori-
rea accesului la serviciile de 
sănătate prietenoase tinerilor.

Cum te poţi implica?
Poţi participa la Campania 

Naţională „ Să investim în să-
nătatea tinerilor”, aderînd la 
iniţiativa #healthyselfie.

Ce trebuie să faci?
Pasul 1: Fă un selfie pe tele-

fonul tău mobil sau cu priete-
nii, colegii, familia, promovînd 
modul sănătos de viaţă.

Pasul 2: Încarcă selfie pe Fa-
cebook, Instagram sau Twitter 
cu hashtagul #healthyselfie.

Spune ce gîndeşti!
Găseşte-ne pe Facebook 

(UNFPA Moldova), Twitter (@
UNFPAMoldova) şi Instagram 
(unfpa_moldova) pentru mai 
multă informaţie sau pentru a 
ne spune ce găndeşti.

În incinta IMSP – CS Dondu-
şeni activează Centrul de Sănăta-
te  Prietenos Tinerilor „Speranţa 
Tinerilor”, scopul principal al că-
rui este ameliorarea stării sănătăţii 
adolescenţilor şi tinerilor (vîrsta 
între10-24 de ani) şi crearea pre-
mizelor benefice de dezvoltare şi 
integrare socială a acestora în co-
munitate prin intermediul sporirii 
accesului la servicii de sănătate 
prietenoase tinerilor.

Centrul este situat în clădirea 

IMSP-CS Donduşeni, etajul II, 
cab. 28, 29, are o echipă multi-
disciplinară de personal cu pregă-
tire necesară în oferirea serviciilor 
de sănătate prietenoase tinerilor: 
ginecolog, medic de familie, psi-
holog, asistent medical.

Tinerii sunt deseori grupul 
de vîrstă cel mai sănătos, însă 
cercetările recente au identifi-
cat o generaţie a cărei sănătate 
este în pericol.

Astfel problemele prioritare de 
sănătate şi dezvoltare ale tineri-
lor sînt: infecţiile cu Transmite-
re Sexuală /HIV/SIDA, sarcina 
nedorită, probleme de sănătate 
mentală ca rezultat al abuzului de 
substanţe (alcoolizm, narcoma-
nie), tulburări psiho-emoţionale 

şi de personalitate, probleme de 
sănătate ca urmare a violenţei, 
dereglări de nutriţie, în special 
malnutriţia (I, Fe), tulburări de 
dezvoltare în perioada pubertăţii.

De regulă, tinerii nu sunt 
obişnuiţi sa acorde importanţă 
investigaţiilor şi tratamentelor 
necesare, deseori subestimînd 
gravitatea stării lor.

Serviciile de sănătate Prietenoa-
se Tinerilor sunt servicii care co-
respund necesităţilor tinerilor de a 
beneficia de informaţii corecte şi 
actuale, oferă un spectru complet 
de servicii accesibile, calitative şi 
adecvate, includ un mediu care 
garantează tinerilor intimitate şi 
confidenţialitate, servicii oferite de 
profesionalişti lipsiţi de prejudicii, 
bine instruiţi în domeniul sănă-
tăţii şi dezvoltării adolescenţilor, 
abordării prietenoase, astfel încît 
tinerii să poată face alegeri libere 
şi informate despre sănătatea şi se-
xualitatea lor.

Draga tinere!
Pentru a beneficia de servi-

cii prietenoase tinerilor ape-
lează la Centrul de Sănătate 
Prietenos Tinerilor „Speranţa 
Tinerilor”gratuit, confidenţial.

Program: luni-sîmbătă orele 
8:00-17:30; tel. 025122394; 
Website:www.cmf-donduseni.
ms.md; e-mail: speranţatineri-
lor@mail.ru

Lucrăm pentru tine!
Adelina CelaC,

şeful Centrului de Sănătate 
Prietenos Tinerilor

Să investim în 
sănătatea tinerilor В США создан 

прибор для 
измерения 

уровня глюкозы 
без анализа 

крови
В США 

и з г о т о в -
лен меди-
ц и н с к и й 
д и а г н о -
стический 
прибор, по-
зволяющий 
оперативно определить уровень 
концентрации глюкозы в организме 
человека без анализа крови. 

Уникальная разработка предназначе-
на, прежде всего, для больных сахар-
ным диабетом. Они смогут пользовать-
ся аппаратом в домашних условиях, 
информирует популярное сетевое из-
дание Medgadget.

«Фактически прибор представля-
ет собой анализатор слюны, по кото-
рой определяется один из важнейших 
для здоровья показателей, - отмечают 
специалисты. - Это первое подобное 
устройство в мире. Ранее определение 
уровня глюкозы проводилось только на 
основе результатов анализа крови».

Анализатор, получивший название 
«плазменная ванночка», разработали 
учёные из Брауновского университета 
в Провиденсе. Он сконструирован с ис-
пользованием нанотехнологий. «Устрой-
ство способно вычислить количество 
биомолекул в сложных веществах, таких 
как телесные жидкости», - сообщили 
разработчики. Прибор обладает, прежде 
всего, повышенной чувствительностью к 
глюкозе. Результат комплексного анализа 
слюны человека становится известен в 
течение двух минут.

itar-tass.com

Высокие 
температуры 

летом 
способствуют 

развитию 
болезней почек

Ж а р а , 
г р о з я щ а я 
о бе з вож и -
в а н и е м , 
приводит к 
отложени -
ям солей и 
к камням в 

почках, предупреждают сотрудники 
Медшколы Перельмана. Как отмечает 
«Ремедиум», ученые анализировали 
данные 60433 человек за 2005-2011 
годы, собранные в Атланте, Чикаго, 
Лос-Анджелесе, Далласе и Филадель-
фии.

Оказалось, пиковые значения в риске 
обнаружения камней в почках приходи-
лись на первые три дня после повыше-
ния температуры воздуха. Единственным 
исключением был Лос-Анджелес. Так, 
относительный риск выявления болезни 
при 30 градусах за окном относительно 
10 градусов составлял 1,38 в Атланте, 
1,37 – в Чикаго, 1,36 – в Далласе, 1,11 – в 
Лос-Анджелесе, 1,47 – в Филадельфии. 
Причина кроется в нарушении водного 
баланса. При обезвоживании растворы 
мочевой кислоты и кальция становятся 
более концентрированными. Тогда начи-
нают формироваться отложения кальция. 
Плюс, потепление может ускорять уже и 
так протекающий процесс образования 
камней. При этом важна не среднегодовая 
температура, а количество теплых дней в 
году.

meddaily.ru

IET Edineţ informează• 
Atenţie, curent electric!

Lipsa cunoştinţelor elementare despre 
pericolul ce-l prezintă curentul electric, 
precum şi nerespectarea regulilor secu-
rităţii electrice la utilizarea aparatelor 
electrocasnice duce la cazuri de electro-
cutare, de cele mai multe ori, cu conse-
cinţe letale.

La 19 iunie 2014 aproximativ la ora 
16:00, în gospodăria cetăţeanului Cam-
bur Dumitru din satul Ţărăncuţa, comuna 
Chioselia, raionul Cantemir a avut loc un 
caz de electrocutare, soldat cu decesul fii-
cii acestuia, Cambur Marilena, a.n. 1999, 
elevă a clasei a VIII a gimnaziului din lo-
calitate. În ziua nominalizată pătimita a 
spălat covoare, folosind apă de la o pompă 
de tip „Rodnicioc”, montată în fîntîna din 
grădină. La conectare, aceasta nu funcţio-
na şi accidentata, fără a deconectă tensiu-
nea, la tentativa de a strînge contactul, s-a 
atins de conductorul fazic neizolat, fiind 
cu mîinile umede şi desculţ pe solul umed 
după două zile de ploi.

La 25 iunie 2014 aproximativ la ora 

19:00, pe teritoriul GŢ „Peroncov Mi-
hail” din satul Cairaclia, raionul Taraclia 
a avut loc un caz de electrocutare, soldat 
cu decesul lucrătorului Peroncov Victor 
a.n. 1976. În acea zi, pătimitul a primit 
sarcina să repare o remorcă pentru recol-
tarea şi transportarea paielor.  A urcat pe 
o scară din lemn, apoi – pe una din metal, 
montată pe peretele remorcii. S-a apropiat 
la o distanţă inadmisibilă de racordul 10 
kv ce alimentează PT-282/160 kVAde tip 
închis, provocînd un arc electric, în urma 
căruia a fost electrocutat şi aruncat la pă-
mînt. Directorul GŢ Mihail Peroncov a 
chemat „Salvarea” şi a început să-i acorde 
primul ajutor. Medicii sosiţi la faţa locului 
au continuat acordarea primului ajutor, dar 
spre regret, fără succes. În cele din urmă 
au constatat decesul.

Ziua de 8 iulie 2014 a fost ultima din via-
ţa cetăţeanului Postica Serghei, a.n. 1950, 
domiciliat în oraşul Ocniţa, deoarece afost 
electrocutat mortal în incintă Postului de 
distribuţie 10 kv a întreprinderii FRED 

Ocniţa a SA „Red Nord-Vest”. La data 
sus-numită, pe la ora 21:00 s-a deconectat 
LEA-10 kv (fid. nr. 7, staţia 110/35/10 kv 
„Ocniţa”. Brigada de intervenţie operati-
vă, sosită la faţa locului, a depistat corpul 
neînsufleţit al cetăţeanului Postica Serghei 
în incinta Postului de Distribuţie 10 kv.

Cauzele acestor electrocutări mortale 
sînt: intervenţie samovolnică, neautorizată 
în reţeaua electrică a casei de locuit prin 
conectare neregulamentară a aparatului 
eletric; utilizarea receptoarelor electrice de 
clasa I fără a asigura conexiunea cu conduc-
torul PE de protecţie şi a dispozitivului de 
protecţie contra curenţilor de defect (УЗО); 
nerespectarea regululor de securitate la ex-
ploatarea receptoarelor electrice; lipsa cu-
noştinţelor elementare despre pericolul ce-l 
prezintă instalaţiile electrice.

Inspectoratul Energetic de Stat vine cu 
un apel stringent către toţi cetăţenii să se 
informeze despre pericolul comportării 
neadecvate cu (în) instalaţiile electrice.

Victor ŢurCAn, inspector IET Edineţ

(Continuare. Înc. în pag. 1)
În rezultatul implementării SIA AMP centrele de sănătate din 

raion, de rînd cu multe altele din Moldova (CS Orhei, Durleşti, 
Soroca, Floreşti, Străşeni...), vor beneficia de un server nou. Re-
gistratura, modul de triaj, consultaţiile la medicul de familie şi 
alte module au a primi contur şi consistenţă.

Vizita-pilot a dlui Alexandru Roşior şi a grupului de lucru a 
avut drept obiectiv constatarea situaţiei la faţa locului, în direcţia 
premizelor şi existenţei condiţiilor de implementare a SIA AMP.

În discuţiile cu medicii, dumnealui a specificat următoarele:
– Mă bucură faptul că instituţiile sînt pregătite, cu mici excepţii, 

pentru a primi noul sistem. Au reţele locale de dezvoltare, au acces 
la Internet, posturile de lucru sînt dotate cu tehnică şi aparataj ne-
cesare. Instituţiile ce nu dispun de tot inventarul vor fi dotate din 
partea Ministerului Sănătăţii. Mă bucură şi mai mult dorinţa cole-
gilor de a începe cît mai curînd posibil implementarea SIA AMP.

Într-adevăr, cererea este una foarte mare, dar şi mai mare e speran-

ţa medicilor că noul server le va simplifica, le va uşura munca şi va 
fi absolut posibil ca toată atenţia, cunoştinţele şi abilităţile oamenilor 
în haină albă să fie concentrate pe acordarea asistenţei medicale cali-
tative întru ameliorarea indicilor de sănătate a populaţiei.

Tatiana MoldoVAn

Un server nou pentru centrele de sănătate

CS donduşeni


