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Fenomene a schimbărilor climatice 
care afectează sănătatea și bunăstarea populației 

 

• Valuri de căldură; 

• Secete îndelungate; 

• Ploi abundente şi inundaţii; 

• Ninsori abundente; 

• Ceaţă, polei, lapoviţă neobişnuit de manifestate; 

• Furtuni puternice, uragane și altele. 



Impact direct pe sănătate  

• Decese; 

 

• Leziuni de diferit gen şi intensitate; 

 

• Infecţii intestinale şi parazitoze; 

 

• Dezabilitate, infirmitate; 

 

• Boli respiratorii acute, afecţiuni a pielii etc.; 

 

• Acutizare a stărilor morbide cronice. 



Fenomenele schimbărilor climatice în condițiile RM 
influenţează incidenţa următoarelor stări morbide: 

 

 infecţiilor intestinale, care se deosebesc prin regularitate şi 

sezonalitate exprimată; 

 

 bolilor cronice cardiovasculare şi ale aparatului respirator; 

   

 Incidenţa leziunilor și traumatismelor care devin evident mai 

frecvente în caz de apariţie a unor manifestări extremale a 

fenomenelor climatice.  



Stări a sănătăţii, care fac situaţia mai gravă: 
 

•  bolile psihice; 

• bolile cardiovasculare; 

• diareea, tireotoxicoza; 

• diabetul; 

• vârsta infantilă; 

• activitatea fizică intensă; 

• starea de dihidratare; 

• vârsta a treia etc. 

 



Grupele vulnerabile de populaţie 

• Copiii 

• Gravidele 

• Persoanele care suferă de boli cronice 

• Persoanele cu disabilităţi 

• Persoanele cu tireotoxicoză  

• Sărăcimea 

• Migranţii 

• Familiile cu mulţi copii 

• Cei ce administrează medicamente care intensifică 
metabolismul 

• Populaţia din mediul rural 



De asemenea, fenomenele schimbărilor climatice 
influenţează: 

• Accesul unui număr mare de populaţie la cantităţi optimale de apă 

potabilă de bună calitate; 

• Accesul unor grupuri de populaţie la alimente; 

• Condiţiile de muncă, instruire, educare (ex., hamalii, constructorii, 

agricultorii etc); 

• Condiţiile de habitat, inclusiv condițiile din instituțiile medicale (ex., 

spitalele, maternitățile, etc) și nemedicale (ex., casele de odihă, 

taberele sportive etc); 

• Condiţiile în care sunt prestate serviciile medicale, comunale şi de altă 

natură; 

• Condiţiile microclimatice din unitățile de transport, de deplasare a 

populației la locul de muncă, instruire etc.   



Condiţiile care se vor manifecta în viitor în regiunea geografică în care se află Moldova: 

 - perioadele secetoase vor deveni mai frecvente şi vor fi mai extinse în timp;  

 - nivelul apelor freatice va scădea și debitul apelor subterane se va reduce; 

 - se va reduce cu timpul numărul de surse locale de apă potabilă de bună calitate; 

 - ulterior se va modifica componența chimică a apei din straturile subterane de 

profunzime (captive, arteziene); 

 - În unele perioade debitul Nistrului şi a Prutului va fi critic, vor deveni mai extinse 

perioadele de timp în care debitul lor va fi minimal, fapt care ar putea afecta  funcționalitatea 

apeductelor din urbe;  

 - se vor reduce recoltele de legume, leguminoase, cereale etc.; 

 - se vor reduce spaţiile păşunelor şi productivitatea lor cu impact asupra volumului 

de produse alimentare de origine animală; 

 - se va afecta siguranţa surselor de apă potabilă cînd apa devine vector de 

treansmitere a infecţiilor şi parazitozelor. 



La instalarea valurilor de căldură 

  - va suferi calitatea vieţii populaţiei  şi condiţiile la locul de muncă, 

instruire, educaţie;  

 - se vor agrava condiţiile de habitat a populaţiei în oraşele mari, cu 

eventualele posibilităţi de instalare a “insulelor de căldură”; 

  - se va reduce calitatea vieţii populaţiei, întîi de toate a grupurilor 

vulnerabile de populaţie; 

 - se vor agrava condiţiile de deplasare a pasagerilor cu transportul 

feroviar, fluvial şi acele unități de transport, care nu sunt adaptate la 

condiţiile de temperaturi înalte a aerului etc.   

 



Alimentaţia 
 

 Fenomenele extremale ale schimbărilor climatice, fiecare în felul său, vor 
afecta alimentaţia populaţiei.  Ele vor condiționa: 
 
 - reducerea producerii de produse alimentare de origine vegetală şi animală; 
 
 - reducerea sortimentului şi calităţii produselor alimentare de origine 
vegetală; 
 
 - crearea condiţiilor care contribuie la alterarea produselor alimentare, din 
care cauză ele devin periculoase pentru consumator – pericol de toxiinfecţii 
alimentare; 
 
 - crearea condiţiilor cînd alimentele devin vector de transmitere a infecţiilor şi 
parazitozelor; 
 
 - afectarea cantitativă şi calitativă a nutriţiei umane cu impact asupra sănătăţii 
etc. 



În condiţiile Republicii Moldova impactul 

fenomenelor extremale ale schimbării climatului 

asupra sănătăţii omului şi calităţii vieţii lui diferă 

în raport de: 

- mediul de reşedinţă; 

- zona geografică. 

 Teritorial, există premise că cele mai 

afectate părţi ale ţării vor fi Podişul Codru şi 

Câmpia Bugeacului. Partea de Nord, fiind în 

vecinătatea Cărpaţilor, va beneficia de condiţii 

climaterice mai favorabile.    

 



Astfel, pot fi specificate două laturi ale impactului fenomenelor 

extremale ale schimbărilor climatice asupra sănătăţii:  

 

• Impactul fenomenelor extremale ale schimbărilor climatice nemijlocit asupra 

sănătăţii omului şi calităţii vieţii, ceea ce necesită estimarea lui şi măsurile de 

diminuare şi adaptare a societăţii. 

 

• Vitailitatea ramurii, de la care se cere organizarea şi prestarea asistenţei medicale 

urgente, primare, specializate şi spitaliceşti în caz de declanşare a fenomenelor 

extremale ale schimbării climatului.  

 

 



Impactul fenomenelor extremale ale schimbărilor climatice 
nemijlocit asupra sănătăţii omului şi calităţii vieţii 

   În calitate de exemplu poate servi vara anului 2007, care a fost deosebit de 

călduroasă. Excesul mortalităţii în lunile aprilie-septembrie a constituit 190 de 
cazuri sau 6,5% din numărul total al deceselor din perioada analogică a anilor de 
referinţă. Cel mai semnificativ exces al mortalităţii este caracteristic pentru 

or.Chişinău. 

 

  Excesul cotidian mediu al deceselor în perioada cînd a fost depăşit pragul 

temperaturilor înalte (de 25, 31 şi 19⁰C pentru cea medie, maximală şi minimală, 
respectiv) s-a înscris între 2,0-4,4% la fiecare grad de temperatură crescută.  

 

  Interrelaţiile temperatură-exces de mortalitate devin mai strânse odată cu 
creşterea logaritmului temporal; efectele maximale se manifestau prioritar peste 
1-3 zile de impact termic. Efectul modificării paternului mortalităţii a constituit 

17-25% din decesele suplimentare. 



Cazuri de decese in vara (iunie-august) 2007 şi în perioada de referinţă (medie 
2001-2010), mun. Chişinău 
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În vara neobişnuit de caldă a anului 2007 a fost înregistrat un 
exces de mortalitate pronosticată:  

o  în mediu urban – 8.4%,  
o  în mediu rural – 6.0%.  

 

In structura de gen cel mai mare  
exces a deceselor a fost marcat  
la femei în mediu urban – 12.6%.  

 
Indicii standartizați denotă  
că ponderea cea mai mare în  
structura deceselor excesive în perioada caldă este determinată 
de: 

o bolile sistemului cardiovascular (13 la 100 000),  
o urmate de bolile sistemelor digestiv şi respirator (1,8 şi 1,0 la 100 000 respectiv 

Rezultatele a studierei stărei de sănătate a populaţiei 
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REZULTATELE STUDIERII RELAŢIILOR “TEMPERATURA-SOLICITĂRILOR DE AMU” 

  Cuantificarea impactului temperaturilor ridicate asupra solicitărilor de AMU 

în Republica Moldova într-o vară anormal de caldă a anului 2007 arată că: 

 

 relațiile identificate sunt mai pronunțate pentru populația urbană, femei și 

persoanelor în vârsta 18-39 ani, aceste categorii fiind cele mai sensibile la 

factorul dat; 

 

 majoritatea cazurilor de solicitarea AMU sunt cauzate de bolile 

sistemului nervos, respirator si tumori; 

 

 creșterea temperaturiilor medie şi maximală are cel mai pronunțat efect 

pentru în ce privește creșterea adresărilor de AMU în perioada 

caniculară (de la 0,3 pina 0,5 cazuri la creşterea T cu 1ºC). 



Republica Moldova dispune de o reţea dezvoltată de instituţii 
medico-sanitare pentru asistenţă medicală urgentă 

Serviciile 

Asisitenţă medicală urgentă 

Staţii zonale (cu filiale) 5 

Servicii spitaliceşti 

Spitale raionale 34 

Spitale municipale 10 

Spitale republicane 18 

Spitale din subordinea altor ministere  11 

Total 73 

Asistenţa medicală primară 

Centre de sănătate 216 

Oficii a medicululi de familie 556 

Oficii de sănătate 359 

Personal medical 

Medici 12780 

Asistenţi a medicului  27519 

Asistenţă medicală preventivă 

Centre de Sănătate Publică 36 



Măsuri de intervenţie 

  În condiţiile enumărate societatea devine mai vulnerabilă. Este 

necesar ca societatea să fie pregătită către consecinţele 

schimbărilor climatice, să fie elaborate, aprobate şi realizate  

măsuri orientate spre protecţia şi adaptarea ei. 

 

  Pentru evaluarea noilor probleme a sănătăţii publice şi 

elaborarea strategiei respective trebuie să fie identificate şi 

dimensionate  solicitările climaterice cheie, cît şi amploarea 

vulnerabilităţii societăţii.  



Strategia răspunsului la schimbarea climatului se 
poate axa pe următoarele activităţi: 

• La nivel global, atenuarea intensităţii şi iuţelei cu care se manifestă 
schimbările climaterice, care necesită acţiuni integrate ale indivizilor, 
comunităţilor, guvernelor şi structurilor internaţionale. 

 

• Adaptarea la manifestările schimbărilor climatului sau fortificarea 
“elasticităţii” sistemelor vulnerabile. 

 

• Comunicarea rezultatelor, informarea societăţii privind schimbările 
climatice, impactul asupra sănătăţii şi răspunsul la fenomen. 



Intervenții raportate la necesitățile 
Republicii Moldova  

  Elaborarea  și aprobarea, în modul stabilit, a unui plan naţional de acţiune 

privind măsurile de adaptare şi protecţie a sănătăţii populației în condițiile 

declanșării fenomenelor extremale ale schimbărilor climatice. 

 

  Practica or.Chișinău dovedește că în condițiile urbelor destul de eficiente sunt: 

- Măsurile de conservare a energiei, de menţinere a temperaturii optimale în 

locuinţe şi localurile publice şi de reducere a efectelor nefaste ale temperaturilor 

extremale (valurilor de căldură şi a temperaturilor joase) asupra sănătăţii şi calităţii 

vieţii populaţiei; 

- Punctele temporare de asistenţă medicală urgentă şi de reabilitare promptă, 

desfășurate în locurile publice în perioadele critice a valurilor de căldură; 

- Organizarea centrelor sociale pentru persoanele fără adăpost în perioadele 

temperaturilor foarte joase etc. 

 

 

 



Intervenții raportate la necesitățile Republicii Moldova  

 

• De examinat problema proiectării şi/sau construcţiei caselor de locuit 

”pasive”. 

 

• Pentru a acumula experiență, ar fi util de adaptat termic un bloc locativ 

integral prefabricat la condiţiile dictate de schimbările climatice (model de 

bloc locativ în care sunt reduse efectele nefaste ale temperaturilor 

extremale asupra sănătăţii şi calităţii vieţii populaţiei). 



Ar fi extraordinar de util ca populația să fie pregătită pentru 
situațiile extremale, în care scop să fie editate așa ghiduri: 

• Factorii meteorologici de risc care condiţionează stări morbide şi mortalitate. Ghid 
pentru structurile de sănătate publică. 

 

• Recomandări privind menţinerea temperaturii optimale în locuinţe la instalarea valului 
de căldură. Ghid pentru populaţie. 

 

• Prevenirea efectelor adverse ale administrării unor medicamente în timpul valurilor de 
căldură. Ghid pentru medici.  

 

• Reducerea riscurilor pentru sănătatea grupurilor vulnerabile de populaţie,  
determinate de valurile de căldură, şi măsuri de adaptare. Ghid pentru structurile de 
sănătate publică şi asistenţă socială. 

 

• Recomandări privind regimul hidric în timpul peroadei calde a anului şi în timpul 
caniculei. Ghid pentru populaţie. 



Geneva, Elveţia - o secvenţă de la staţia de autobuse 

Mulţumesc de atenţie! 


