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Rezumat: Scopul lucrării este de a estima şi a realiza dimensiunea impactului şi problematica 
factorillor de risc cardiovascular în Republica Moldova. Cea mai mare parte a maladiilor 
cardiovasculare ar putea fi prevenite prin reducerea a patru factori de risc: fumat, dietă nesănătoasă, 
inactivitate fizică, consumul abuziv de alcool – ce reprezintă grupa de factori comportamentali de tip 
modificabili. În pofida faptului, în Republica Moldova se constată o evidenţă statistică incompletă cu 
privire la factorii de risc cardiovascular modificabili, nefiind supuşi unei monitorizări ample, fapt ce 
complică efectuarea deciziilor pentru intervenţii de prevenţie cardiovasculară la toate nivelele şi 
totodată determină o rezervă impunătoare pentru optimizarea prevenţiei cardiovasculare prin reducerea 
factorilor de risc modificabili în Republica Moldova. 
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Abstract: The aim of this article is to bring forward and realize the dimension of the cardiovascular risk 
problem and its impact in the Republic of Moldova. Most cardiovascular disease could be prevented by 
reducing the four risk factors: smoking, unhealthy diet, physical inactivity, alcohol abuse - that is the 
group of modifiable behavioural factors. Despite this, there is incomplete statistical evidence and 
monitoring of the modifiable cardiovascular risk factors in the Republic of Moldova. This situation 
complicates the decision making process for cardiovascular prevention interventions at all levels, 
determining a stately reserve to optimize cardiovascular prevention by reducing the modifiable risk 
factors in the Republic of Moldova. 
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INTRODUCERE 
 Maladiile cardiovasculare unanim sunt considerate ca 
una din cele mai importante şi stringente probleme de aspect 
medico-social a sec. XXI. Fapt determinat de prezenţa 
impunătoare a fenomenului în toată lumea, fiind estimat prin 
dauna sporită a stării sănătăţii populaţiei. Conform datelor OMS 
din 57 de milioane de decese pentru anul 2008, 36 de miloane, 
ce constituie 63%, au fost cauzate de maladii non-transmisibile. 
S-a constatat că ponderea majoră din maladiile non-transmisibile 
revine la patru nozologii: maladii cardiovasculare (48%), cancer 
(21%), maladii cronice respiratorii (11.7%) şi diabet (3,6 %).  

Principalii factori de risc pentru boala cardiovasculară 
sunt fumatul, tensiunea arterială crescută, nivelul ridicat al 
glucozei şi colesterolului sanguin - factori în directă relaţie cu 
stilul de viaţă individual şi obiceiurile alimentare, cât şi cu 
nivelul de activitate fizică. Alţi factori de risc cardiovascular 
includ: obezitatea, diabetul zaharat, consumul excesiv de alcool 

şi stresul psiho-social.(3) Din punctul de vedere al intervenţiei 
posibile, factorii de risc cardiovascular se împart în două 
categorii importante: factori modificabili şi non-modificabili. 
Factorii de risc modificabili includ trei tipuri: biologici, 
comportamentali şi generali. Astfel, primul tip nominalizat 
(biologic) este prezentat de trei factori modificabili: tensiunea 
arterială ridicată, nivelul sporit de glucoză în sînge, nivelul 
sporit de colesterol în sînge şi excesul ponderal. Factorii de risc 
comportamentali sunt: tabagismul, alimentaţia nesănătoasă, 
inactivitatea fizică şi consumul abuziv de alcool. Tipul trei de 
factori de risc modificabili generali sunt: educaţia, venitul, 
condiţii de trai şi de muncă (tabelul nr. 1). 

Este important de menţionat că Planul de Acţiuni 
pentru Strategii Globale de Prevenţie şi Control al maladiilor 
non-transmisibile OMS (2008-2013) consideră că factorii de risc 
modificabili, în special cei comportamentali, sunt ţinta de elecţie 
pentru intervenţii de reducere a riscului cardiovascular.(10) 

 
Tabelul nr. 1. Clasificarea factorilor de risc pentru maladii cardiovasculare 

MODIFICABILI NEMODIFICABILI 
BIOLOGICI COMPORTAMENTALI GENERALI 

Hipertensiune  Tabagism Venit  Vârsta  

Hiperglicemie Alimentaţie nesănătoasă Educaţie  Sex  
Hipercolesterolemie Inactivitate fizică Condiţii de viaţă Predispoziţie genetică 
Exces ponderal  Abuz de alcool  Condiţii de muncă Etnie  

Sursa: European Society of Cardiology (ESC). Clinical Practice Guidelines. CVD Prevention in clinical practice. European Journal of 
Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, September 2007,14, (supp 2):E11-E40. Available at:  
http://www.escardio.org/guidelines-surveys/esc-guidelines/Pages/cvd-prevention.aspx Accesed April 9,2012. 

http://www.escardio.org/guidelines-surveys/esc-guidelines/Pages/cvd-prevention.aspx
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SCOP 
Scopul cercetării este de a estima impactul factorilor 

modificabili de risc cardiovascular, pentru a argumenta 
necesitatea promovării mai insistente a intervenţiilor de reducere 
şi a monitorizării ample a factorilor de risc cardiovascular în 
Republica Moldova. 

 
MATERIAL ȘI METODĂ DE LUCRU 

Pentru realizarea scopului propus s-a folosit metoda 
descriptivă de cercetare (analiza sintetică) în baza datelor 
statistice ale Organizaţiei Mondiale a Sănătaţii (2010), Centrului 
Naţional de Management în Sănătate din Republica Moldova 
(2010). 
 

REZULTATE 
La fel ca şi în ţările economic dezvoltate în Republica 

Moldova, maladiile cardiovasculare au căpătat o importanţă  
primordială din cauza majorării nivelului răspândirii şi influenţei 
negative asupra capacităţii de muncă a populaţiei. Pentru o 
populație de aproximativ 3,5 milioane de locuitori cât are 
Republica Moldova în momentul de faţă (6), este de-a dreptul 
alarmant, că peste 350 mii de locuitori suferă de boli ale 
aparatului circulator. În plus, numărul bolnavilor de aceste boli 
are tendinţă de creştere, în fiecare an avem în faţă imaginea 
îngrijorătoare în care se află starea de sănătate cardiovasculară a 
populaţiei Republicii Moldova (tabelul nr. 2). 

În anul 2008, în Republica Moldova, majoritatea 
cazurilor de deces ale populaţiei au fost produse de boli ale 
aparatului circular - 55,95% din numărul total de decese, urmată 
de tumorile maligne – 13,21%. Cele mai multe decese ale 
persoanelor în vârstă apte de muncă în Republica Moldova au 
fost cauzate de boli ale aparatului circulator, care în anul 2009 
au înregistrat valoarea de 136,2, în anul 2010 - 147,5 cazuri de 
deces la 100.000 persoane, fiind în creştere comparativ cu anii 
precedenţi. În structura morbidităţii generale a populaţiei 
mature, bolile cardiovasculare ocupă locul II, dar în grupa de 
populaţie cu vârsta peste 60 ani, locul I. În dinamica bolilor 
cardiovasculare a populaţiei Republicii Moldova se evidenţiază 
o tendinţă de întinerire a afecţiunii. La rând cu aceasta s-a 
majorat rata invalidităţii primare a populaţiei RM de la 299,0 
(a.2003) la 372,7(a.2010) pentru 100 mii locuitori. 

Conform constatărilor nominalizate mai sus, 
monitorizarea factorilor de risc cardiovascular ar putea oferi un 
plus de siguranţă pentru ameliorarea sănătăţii cardiovasculare. 
În acest context, starea de lucruri pentru Republica Moldova 
este suficient de alarmantă. Conform statisticilor Organizaţiei 
Mondiale a Sănătăţii (OMS), din toţi factorii de risc 
cardiovascular de tip modificabili pentru Republica Moldova 
sunt oferite date statistice numai despre trei factori, ceea ce 
constituie 37,5% din numărul total. Pentru cei trei factori 
modificabili de risc cardiovascular (2 – de tip comportamentali 
şi 1- biologic), procesate de OMS (tabagism, abuz de alcool, 
exces ponderal și obezitate) situaţia comparativă cu alte ţări ale 
lumii nu pare să fie de loc îmbucurătoare: 
1. Excesul ponderal şi obezitatea: Obezitatea reprezintă un 
fenomen cu prevalenţă înaltă, atât în ţările cu venit redus,cât şi 
în ţările cu venit major. Conform datelor OMS, 42% din 
populaţia globului este obeză sau suferă de exces ponderal. 
Studiul „Analiza stării de sănătate a populaţiei Republicii 

Moldova prin prisma indicatorilor statistici pentru perioada 
anilor 2005-2009” estimează că ponderea populaţiei obeze cu 
vârsta 15+ ani este în creştere de la 0,39% (anul 2005) la 0,45% 
(anul 2009). Prezentul studiu a mai concluzionat că evidenţa 
statistică cu privire la supraponderabilitate este incompletă, 
obezitatea nefiind supusă unei monitorizări ample în Republica 
Moldova.(4)  

Comparativ cu alte ţări ale lumii, Republica Moldova 
nu deţine primele locuri în lume pentru problema excesului 
ponderal și a obezităţii (figura nr. 1), dar având în vedere 
tendinţele de creştere a ponderii populaţiei cu exces ponderal şi 
obezitate, este cert că problema în cauză este suficient de 
stringentă și pentru Republica Moldova.  

 
Figura nr. 1. Prevalența supraponderabilității și a obezității 
în funcție de vârstă și sex(15+), 2010  

 
Sursa: Global status report on non-communicable diseases 2010 
http://www.who.int/nmh/publications/ncd_report2010/en/ download 
03/05/2012 
2. Tabagism: Este binecunoscut faptul că, fumatul activ 
sporește riscul pentru maladiile cardiace și cerebrovasculare în 
100% cazuri.(5)  În majoritatea ţărilor dezvoltate, consumul de 
tutun a scăzut considerabil în perioada anilor 1981-1991. Odată 
cu aceasta, în ţările cu venit economic mediu și scăzut, se 
constată o creştere anuală a numărului de fumători de circa 
3.4%, semnalându-se chiar şi o sporire dramatică pentru unele 
din ele. Conform datelor OMS, (8) în Republica Moldova, 
pentru prevalenţa de tabagism, comparativ cu alte ţări se 
estimează o situaţie, care este actuală pentru majoritatea ţărilor  
în curs de dezvoltare cu venit economic redus descrisă mai sus 
(figura 2). 
3. Abuz de alcool: Organizaţia Mondială a Sănătaţii (OMS) 
estimează că alcoolul cauzează 1.8 milioane de decese (3.2% din 
total). Consumul de alcool este unul din factorii de risc lider 
pentru impactul maladiilor cronice în ţările în curs de dezvoltare 
şi este poziționat pe locul trei pentru ţările dezvoltate. 
Mortalitatea pentru orice cauză este remarcabil sporită la 
alcoolici. 

Conform datelor OMS, în Republica  Moldova, pentru 
consumul de alcool per capita, comparativ cu alte ţări, se 
estimează un abuz impunător, deţinând una din primele poziţii 
din lume.(8) 

 
Tabelul nr. 2. Nivelul incidenţei şi prevalenţei maladiilor cardiovasculare în Republica Moldova pentru anii 2003-2010, la 10 
mii locuitori (6) 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Incidenţa 142,6 184,3 242,9 212,5 197,2 169,2 167,8 154,1 
Prevalenţa   779,5 921,4 986,7 1100,9 1161,1 1233,4 1249,2 

 

http://www.who.int/nmh/publications/ncd_report2010/en/
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Figura nr. 2. Prevalența consumului de tutun: fumători 
zilnici, bărbați, vârsta 15+, anul 2008 

 
Sursa: Global status report on non-communicable diseases 2010 
http://www.who.int/nmh/publications/ncd_report2010/en/ download 
03/05/2012 
 

DISCUŢII 
De menţionat este că, potrivit Organizaţiei 

Mondiale a Sănătăţii, cea mai mare parte a maladiilor 
cardiovasculare ar putea fi prevenite prin reducerea a patru 
factori de risc: fumat, dietă nesănătoasă, inactivitate fizică, 
consumul abuziv de alcool – ce reprezintă grupa de factori 
comportamentali de tip modificabili. La rând cu aceasta se 
atenţionează că în promovarea sănătăţii cardiovasculare au o 
importanţă deosebită atât acţiunile la nivel de stat, cât şi cele 
la nivel de individ, mai cu seamă identificarea factorilor de 
risc individuali.(9,10) OMS estimează că reducerea valorilor 
tensiunii arteriale, a obezităţii, fumatului şi colesterolului va 
scădea cu mai mult de jumătate incidenţa bolilor 
cardiovasculare.(10) Astfel, determinarea nivelului tensiunii 
arteriale, a glucozei şi colesterolului sangvin, a consumului 
de tutun şi a sedentarismului, trebuie să facă parte integrantă 
din orice consultaţie medicală, devenind investigaţii de 
rutină.  

Odată cu aceasta, în Republica Moldova se constată 
o evidenţă statistică incompletă cu privire la factorii de risc 
cardiovascular modificabili, nefiind supuşi unei monitorizări 
ample, fapt ce complică efectuarea deciziilor pentru 
intervenţii de prevenţie cardiovasculară la toate nivelele şi 
totodată, determină o rezervă impunătoare pentru optimizarea 
prevenţiei cardiovasculare prin reducerea factorilor de risc 
modificabili. 

 
CONCLUZII 

1. Sănătatea cardiovasculară în Republica Moldova ca şi în 
majoritatea ţărilor din Europa şi din lume reprezintă o 
problemă stringentă a sănătăţii publice. 

2. Evidenţa statistică completă şi monitorizarea amplă cu 
privire la factorii de risc cardiovasculari modificabili, 
vor contribui la ameliorarea prevenţiei cardiovasculare 
în Republica Moldova. 

3. Prin efectuarea măsurilor adecvate şi oportune de 
prevenţie cardiovasculară la toate nivelele, boala 
cardiovasculară poate fi prevenită esenţial, constituind, 
de fapt, direcţiile de bază ale promovării sănătăţii 
cardiovasculare din toată lumea. 
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