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Summary 
The article presents key issues related to the 

epidemiology defi nition, subject fi eld and epidemiology 
methods. It is given the defi nition and characterization of 
an epidemiological approach of human diseases studying. 
The stages of epidemiology development are described as 
well. In this article are discussed the structure and content 
of modern epidemiology as the basic medical sciences 
relevant to prophylactic medicine fi eld. Are presented the 
main directions of epidemiology research.

Резюме
В статье обсуждаются ключевые вопросы, связан-

ные с определением предмета, предметной области и 
методов эпидемиологии. Дается определение и харак-
теристика эпидемиологического подхода к изучению 
болезней человека. Прослеживаются этапы развития 
эпидемиологии. Рассматривается структура и содер-
жание современной эпидемиологии как фундамен-
тальной медицинской науки, относящейся к области 
профилактической медицины. Приведены основные 
направления исследования эпидемиологии.

IMPLICAŢIILE EPIDEMIOLOGIEI ÎN 
SĂNĂTATEA POPULAŢIONALĂ
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I. Epidemiologia în istoria existenţei umane
Încă de la începuturile existenţei sale, omul a fost 

preocupat de protecţia sănătăţii şi prin aceasta – a vie-
ţii, sintetizată în dictonul: „Este mai uşor să previi 
o boală decât să tratezi” (Hipocrat, 460-377 î.e.n.). 
Hipocrat a fost primul care a pus bazele metodologiei 
epidemiologice, realizând modele de anchetă popula-
ţională asupra stării de sănătate şi de boală, elaborând 
metodele anamnezei, observaţiei, descrierii, compa-
raţiei, reuşind să stabilească relaţii de cauzalitate şi 
principii de prevenţie dezvoltate în cărţile sale: „Des-
pre aer, ape şi locuri” şi „Despre epidemii”. Hipocrat 
şi cei care l-au urmat au dovedit că prevenţia bolilor 
se realizează prin cunoaşterea şi neutralizarea acţiunii 
factorilor care determină „discrazia” şi prin promova-
rea acelora care asigură „eucrazia” (homeostazia).

Medicina prevenţională, bazată pe concepţii epi-
demiologice, a apărut şi s-a dezvoltat ca o necesitate 
de a proteja sănătatea indivizilor şi colectivităţilor 
cu mult înainte ca acestea să aibă posibilităţi de a-şi 
trata bolile. Conturarea unui concept prevenţional de 
factură epidemiologică s-a realizat treptat, prevenţia 

impunându-se ca o modalitate de a lupta pentru con-
servarea calităţii vieţii, devenind un imperativ al tu-
turor timpurilor.

Medicina Romei antice a fost marcată de Celsius 
care, deşi nu era medic, a imprimat medicinei timpu-
lui un caracter prevenţional, pe care-l găsim în lucra-
rea sa enciclopedică „De Re Medicina”. În aceeaşi 
perioadă numeroase epidemii au fost descrise de Ga-
len, a cărui operă cu referire la medicina preventivă 
şi cea terapeutică  a infl uenţat timp de 13 secole me-
dicina din Europa.

Concepţii de medicină prevenţională se vor găsi 
apoi în „Canonul ştiinţei  medicale” a lui Avicena; în 
„Reguli generale de medicină” scrise de Averroes şi 
în „Cartea cu sfaturi” a lui Maimonide.

Fără a insista pe contribuţiile aduse de medicina 
bizantină, de cea a califatelor arabe, amintim că în pe-
rioada Renaşterii medicina cunoaşte o dezvoltare ra-
pidă, urmare a benefi ciilor oferite, încă de la început, 
de revoluţia tehnică şi industrială. În această epocă 
medicina preventivă şi ştiinţele ei de bază – epidemi-
ologia şi igiena – se bazează tot mai mult pe observa-
ţii, descrieri, dar şi pe analize dublate de experienţă 
pentru cunoaşterea şi promovarea factorilor sanogeni 
şi combaterea celor nesanogeni.

Medicul italian Lodovico Corano (1462-1566) a 
realizat lucrarea  „Avantajele vieţii cumpătate”,  pu-
blicată în 1566 şi 1558 şi republicată în 1699 şi 1772, 
la Padova, Italia, în care scrie: „O, de o mie de ori 
sfântă şi inocentă cumpătare! Singura consolare, sin-
gurul refugiu al naturii, singura mamă dragă a vieţii 
umane; singurul medicament adevărat, atât pentru 
spirit cât şi pentru trup! Ce laude meriţi să-ţi aducă 
muritorii! Cu ce duioşie, afecţiune şi promptitudine 
ar trebui să te îmbrăţişeze cu toţii! Numai tu le oferi 
mijloacele de a-şi păstra cele două bunuri, cele mai 
mari de care se bucură pe pământ, vreau să spun: 
viaţa şi sănătatea!”.

Marele fi lozof francez René Descartes (1596-
1650) a promovat ideea experimentului şi prin con-
cepţiile sale despre unitatea organismului, despre să-
nătate şi boli a infl uenţat puternic gândirea medicală a 
timpului său, cu prioritate medicina preventivă.

Un alt medic italian, Bernadino Ramazzini 
(1633-1714), a scris un tratat cu tema: „Arta păs-
trării  sănătăţii”, publicat în 1724, la Leiden, Olan-
da, în care, între altele, referindu-se la scrierile lui 
Hipocrat, Galenus şi Aristotel privind „prevenirea 
înainte de toate”, menţionează: ”Am realizat acest 
tratat despre o ramură a medicinei pe care o numim 
apărătoare, pentru ca cei care o respectă nu vor mai 
fi  obligaţi, atât de des, să recurgă la medicina care 
nu are drept obiect decât vindecarea bolii” (prima 
defi nire a medicinei preventive cunoscută în „istoria 
medicinei”).
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Sudenhaim, unul dintre fondatorii epidemiologiei 
universale, numiţi şi „Hipocrat al englezilor”, s-a re-
marcat prin strălucitele sale observaţii şi descrieri ale 
epidemiologiei holerei, variolei, malariei, tubercu-
lozei ş.a., fi ind primul care, pe baza febrei, împărţea 
bolile în transmisibile şi netransmisibile.

Graunt realizează pentru prima dată, la Londra, în 
1662, vaste evaluări epidemiologice asupra  morbidi-
tăţii şi mortalităţii şi scrie prima carte de epidemio-
logie din lume – „Natural and political observations. 
Mode upon bills of mortality”.

În secolul al XVIII-lea se remarcă cercetările 
epidemiologice ale lui Mead, Howard, Chadwick, 
Snow, Simion în Anglia şi Shattuck, Budd şi Gerhad 
în SUA. Sfârşitul acestui secol este marcat de practi-
carea variolizării ştiinţifi ce de către medicul englez 
Eduard Jenner, primul vaccinolog din istoria omeni-
rii, căruia îi datorăm şi succesele ulterioare, din peri-
oada 1967-1980, în realizarea eradicării, pentru prima 
dată, a unei boli grave cum era variola.

În aceeaşi etapă, J.P. Franck a scris primul tratat 
de epidemiologie, igienă şi organizare sanitară, iar în 
anul 1850 s-a reunit la Londra „Societatea Epidemio-
logică”, unde se aminteşte că, alături de alte metode, 
statistica oferă epidemiologiei un mijloc efi cient pen-
tru a analiza anumite manifestări legate de sănătate 
şi/sau boală.

Evenimentele ştiinţifi ce şi sociale din secolul al 
XIX-lea au pus bazele medicinei contemporane, iar 
epidemiologia şi, în general, medicina preventivă 
face un salt enorm odată cu descoperirile lui Pasteur 
şi ale altor numeroşi savanţi.

Epidemiologia, prevenţia şi combaterea bolilor 
transmisibile vor benefi cia, de aici înainte, şi de înţe-
legerea etiologiei unor boli, ca urmare a lucrării „Te-
oria asupra germenilor şi aplicaţiile sale în medicină 
şi chirurgie”, elaborată de Pasteur, Jubert şi Cham-
berland şi prezentată la Academia  de Medicină din 
Paris în 1868, când, cu aceeaşi ocazie, în cinstea lui 
Jenner, Pasteur propune utilizarea termenilor de vac-
cin şi vaccinare.

În aceste condiţii, epidemiologia, alături de de-
scrieri, analize şi experimente, elaborează noi meto-
de şi mijloace de intervenţie, precum vaccinările şi 
decontaminarea. La acestea se adugă noţiunile teore-
tice şi practice de asepsie şi antisepsie, elaborate de 
Gordon (1789), Holmes (1843), Semelweis (1847) şi 
Lister (1895).

Între marii epidemiologi se înscriu acum, în An-
glia, W.Farr şi J. Snow, şi H. V. Frost din SUA, care 
elaborează, în 1923, modele mecanice şi matematice 
pentru a demonstra răspândirea  populaţională a boli-
lor transmisibile.

Secolul al XX-lea reprezintă pentru epidemio-

logie o altă etapă, de amplă dezvoltare, ca urmare a 
descoperirii de noi vaccinuri, seruri prevenţionale, a 
penicilinei (Fleming, 1921; Flory şi Chain, 1940), a 
sulfamidei (Domagk, 1935), a detergenţilor cationici 
(Jacobe şi Heidelberg).

Medicina preventivă ştiinţifi că se dezvoltă rapid 
şi pe teritoriul României de astăzi, la început sub for-
ma carantinelor, şi apoi a „Comisiei doftorilor” în 
Muntenia şi a „Sfatului doftoricesc” în Moldova. Pri-
mele scrieri de medicină preventivă sunt realizate de 
C. Caracas  în 1830, C. Vârnav şi V. Episcopescu, în 
1846, pentru ca în 1853 să fi e elaborată prima legisla-
ţie medico-sanitară.

În 1884, la Bucureşti are loc primul Congres al 
medicilor, medicilor-veterinari şi al farmaciştilor, 
având ca tematică prioritară  aspectele de medicină 
preventivă (de exemplu: I. Felix – „Despre dezin-
fecţie”; S. Chernbach – „Despre teoria microbilor în 
raport cu mijloacele de ferire şi tămăduire a bolilor 
molipsitoare”). Davilla, Babeş, Cantacuzino, Nicolau 
sunt doar câţiva dintre savanţii români care au pus 
bazele medicinei româneşti, în general, şi a celei pre-
venţionale, în particular.

Putem spune, deci, că de-a lungul vremii „epi-
demiologia hipocratică” şi-a îmbogăţit arsenalul de 
metode şi mijloace, benefi ciind de descoperirile şti-
inţifi ce cu caracter medical şi nemedical, devenind o 
ştiinţă de larg interes, cu o metodologie accesibilă şi 
necesară celor mai diferite domenii ale medicinei.

Astfel, metodelor vechi, dar valabile şi astăzi, li 
s-au adăugat cele analitice, experimentale, screenin-
gul, statistica, matematica, informatica (computerul), 
supravegherea epidemiologică, deducţia şi prognoza, 
biotehnologiile, genetica, educaţia şi evaluările ra-
portului dintre costurile şi benefi ciile acţiunilor pre-
venţionale.

II. Epidemiologia şi sănătatea omului contem-
poran

Medicina modernă, în ansamblul ei, benefi ciază 
de metodologia epidemiologică pentru studiul vari-
aţiei populaţionale a fenomenelor, în aprecierea im-
plicaţiilor socioeconomice ale sănătăţii şi bolii şi în 
elaborarea  programelor prevenţionale.

Astăzi promovarea sănătăţii nu poate fi  concepută 
fără înţelegerea semnifi caţiei conceptului epidemiolo-
gic conform căruia problemele bolilor şi ale sănătăţii 
trebuie abordate prin prisma noilor interrelaţii apărute 
în ecosistemul uman, caracterizat, pe de o parte, prin 
efectele sanogene şi, pe de alta – de cele nesanogene, 
induse de schimbările profunde şi uneori brutale, în 
relaţiile dintre oameni, dintre aceştia şi mediile natu-
ral şi socioeconomic.

Conceptul epidemiologic are, de asemenea, în ve-
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dere şi valoarea procesului educaţional, promovând 
conceptul după care prevenţia trebuie şi poate fi  opera 
benefi ciarilor, a comunităţilor umane care îşi vor mo-
dela, spre binele lor, anumite comportamente.

Cu aproape două decenii în urmă, tema principală 
de discuţie la bienala Asociaţiei Internaţionale  de Epi-
demiologie de la Los Angeles a fost intitulată: “Epide-
miologia şi viitorul sănătăţii lumii”,  menţionându-se, 
între altele, că marile succese obţinute, la nivel plane-
tar, în prevenţia şi combaterea bolilor sunt rezultatul 
utilizării metodologiei epidemiologice în elaborarea şi 
efi cientizarea programelor pentru sănătate.

Cu aceeaşi ocazie, se aprecia că epidemiologia 
este o ştiinţă de neînlocuit pentru identifi carea şi 
studierea fenomenelor care condiţionează sănătatea, 
precum şi pentru cunoaşterea factorilor proveniţi din 
mediul natural şi cel social şi care pot afecta starea de 
sănătate.

Epidemiologia comunitară şi clinică, prin evaluă-
rile sale bazate pe o metodologie specifi că, contribuie 
la elaborarea politicii şi a programelor de promovare a 
sănătăţii la nivelurile naţional şi mondial, concept luat 
în discuţie în 1990, cu ocazia simpozionului organizat 
de OMS şi Asociaţia Internaţională de Epidemiologie, 
având ca temă “The Challenge of Epidemiology”.

Cursul organizat în 1992 de către Center Disea-
se Control şi Emory University, la Atlanta, Georgia, 
SUA, pentru personalul departamentelor implicate 
în promovarea sănătăţii populaţionale, a avut o temă 
semnifi cativă: “The Epidemiology in action”.

OMS reevaluează şi reactualizează periodic ori-
entările şi obiectivele Declaraţiei de la Alma-Ata, din 
6-12 septembrie 1978, privind “Asistenţa primară a 
stării de sănătate”, evidenţiind rolul epidemiologiei 
şi al medicinei preventive în general, în a promova 
sănătatea considerată a fi  „un drept uman funda-
mental”, atingerea nivelului cel mai înalt posibil de 
sănătate fi ind un scop social deosebit de important, 
la scară mondială, a cărei realizare necesită acţiunea 
multor altor sectoare sociale şi economice, pe lângă 
cel al sănătăţii.

Natura multidimensională a promovării sănătăţii 
se impune, astfel, a fi  privită în sensul că aceasta este 
dependentă de dezvoltarea socială şi economică şi 
contribuie la ea, iar unul dintre obiectivele majore ale 
epidemiologiei este şi educaţia privind problemele de 
sănătate, metodele de identifi care a lor şi de realizare 
a prevenţiei şi controlului.

În prezent, chiar şi unele dintre ţările cele mai 
dezvoltate au ajuns să evalueze contradicţia dintre 
preţurile ridicate ale asistenţei şi benefi ciile pentru 
sănătate scăzute ale sistemelor care promovează o 
asistenţă complexă şi costisitoare, impuse de impera-
tivele unor tehnologii medicale derivând din interese 

ale unor industrii producătoare de bunuri de consum 
medical.

Epidemiologia contribuie, atât prin intervenţia sa 
la nivel comunitar, cât şi la cel clinic, la îmbunătăţirea 
calităţii vieţii şi la obţinerea de benefi cii maxime în 
promovarea sănătăţii, pentru majoritatea populaţiei, 
fi ind recunoscut faptul că pe măsură ce oamenii sunt 
mai sănătoşi, devin mai capabili să contribuie la dez-
voltarea socială şi economică. O astfel de dezvoltare 
va disponibiliza, la rândul ei, resursele adiţionale şi 
energia socială necesare dezvoltării societăţii.

Numai atunci când prezintă un nivel acceptabil 
al sănătăţii, indivizii, familiile şi comunităţile pot să 
se bucure de toate benefi ciile vieţii. Promovarea să-
nătăţii este, de aceea, esenţială pentru progresul so-
cial şi economic, aşa încât acţiunile de îmbunătăţire 
a sănătăţii şi a situaţiei socioeconomice trebuie să fi e 
privite, mai degrabă, ca reciproc avantajoase decât 
competitive.

În prezent, peste tot în lume se apreciază că epi-
demiologia se concentrează selectiv supra combaterii 
riscurilor pentru sănătate, combătând astfel, direct 
sau indirect, sărăcia. Epidemiologia catalizează dez-
voltarea societăţii prin susţinerea activităţilor care 
promovează sănătatea şi previn îmbolnăvirile în co-
munitate.

Este unanim acceptat faptul că epidemiologia sti-
mulează prin educaţie, participarea comunităţii, a in-
divizilor şi familiilor la asumarea responsabilităţilor 
pentru sănătate şi bunăstarea proprie şi a celorlalţi din 
comunitate. Oamenii sunt stimulaţi să-şi dobândească 
capacitatea de a aprecia o situaţie de risc şi de a eva-
lua diferitele posibilităţi de înlăturare a acesteia.

Epidemiologia învaţă comunitatea, inclusiv struc-
turile sale socioeconomice, să înţeleagă nevoile pentru 
sănătate, asigurând informaţiile accesibile cu privire 
la consecinţele favorabile şi adverse ale intervenţiilor 
prevenţionale şi ale costurilor estimate.

În sfârşit, epidemiologia, prin metoda suprave-
gherii epidemiologice, asigură elaborarea a ceea ce 
OMS defi neşte „Programul stării de sănătate naţiona-
lă”, care constă, în principal, în evaluarea problemelor 
de sănătate la nivel naţional, în contextul socioeco-
nomic, identifi carea ariilor susceptibile de schimbare 
şi formularea programelor prioritare care să ducă la 
aceasta.

În promovarea conceptului prevenţional hipocra-
tic, mereu actual, epidemiologia asigură orientările 
medicinei contemporane universale spre a face ca 
„medicina, arta de a lupta cu boala” să devină „arta 
de a preveni bolile”.

Putem spune că în secolul XXI, caracterizat prin 
pătrunderea vertiginoasă a omului în domenii care 
îi asigură cunoaşterea mecanismelor vieţii, a miste-
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relor celulei, a infi nitului complex, prin dezvoltarea 
ingineriei genetice, a biologiei moleculare, a medici-
nei genomice, a informaticii, se pun bazele unui salt 
spectaculos în direcţia elaborării unei strategii globa-
le de promovare a sănătăţii, de cunoaştere şi prevenţie 
a proceselor epidemiologice ale bolilor transmisibile 
şi netransmisibile.

III. Epidemiologia şi medicina omului sănătos
Când, în 1994, Pière Délore a elaborat conceptul 

de medicina omului sănătos (MOS), preluat şi dez-
voltat ulterior de alţi specialişti, l-a considerat ca fi ind 
unul dintre cele două compartimente fundamentale 
ale medicinei moderne. Nimeni nu a văzut în MOS 
un oponent al medicinei omului bolnav (MOB), ci 
dimpotrivă, s-au întrevăzut benefi cii de mare valoare 
pentru ambele domenii.

Conceptul de MOS este o expresie a orientărilor 
întâlnite pe plan mondial, care urmăresc să modeleze 
noi baze teoretice şi practice pentru medicina preven-
ţională, să elaboreze noi concepţii în domeniul epide-
miologiei şi protecţiei sănătăţii umane. Acest concept 
a stimulat, în mod nebănuit, la nivel planetar, activi-
tăţile de medicină prevenţională, axate pe acţiuni de 
prevenţie primară şi secundară.

Conceptul de MOS a fost redimensionat în pro-
gramul OMS „Sănătate pentru toţi în anul 2000”, ela-
borat în 1975 şi prezentat în 1978 la Conferinţa OMS 
de la Alma-Ata cu tema „Îngrijirile primare ale sănă-
tăţii” şi în conţinutul a numeroase acţiuni naţionale şi 
colaborativ-internaţionale.

Experţi ai OMS, dar şi specialişti de vază din ţări-
le industrializate consideră că MOS apare ca singura 
alternativă a viitorului, apare ca o necesitate pentru 
umanitate, întrucât având ca obiectiv primordial, ca 
şi epidemiologia, asigurarea prevenţiei primare, prin 
cooperare populaţională, are o adresabilitate nelimi-
tată şi un cost redus.

În 1945, în SUA s-a impus atenţiei preocupările de 

MOS promovate încă din 1930 de către Health Mainte-
nance Organization (HMO) şi care are la bază concep-
ţia conform căreia este mai rentabil a păstra, cât mai 
mult timp, o bună stare de sănătate şi a aplica tratamen-
tele adecvate în stadii cât mai timpurii ale bolii.

Activităţile  HMO, care în SUA s-au extins la 
scară naţională şi ulterior în multe ţări, punând ac-
centul predominant pe medicina prevenţională şi pe 
acordarea operativă a îngrijirilor primare, a contribuit 
la o constantă reducere a costurilor pentru sănătate. 
În acest fel, protecţia sănătăţii devine accesibilă celor 
mai diferite categorii populaţionale, a căror cooperare 
creşte prin aplicarea unor vaste programe de educaţie 
pentru sănătate.

MOS, ca un concept nou, mai cuprinzător al 
medicinei prevenţionale, unde epidemiologia, prin 
metodele sale, are o prezenţă hoărâtoare, presupune 
noi orientări, adaptări şi necesită învingerea multor 
obstacole, fi ind vorba de acel domeniu al medicinei 
care, deşi atât de efi cient, nu furnizează rezultate şi 
nu are, aparent, nimic senzaţional. Totuşi, deja s-au 
acumulat multe dovezi ştiinţifi ce, inclusiv epidemi-
ologice, care atestă că MOS este singura în măsură 
să acţioneze efi cient, la nivel populaţional, pentru a-l 
face pe fi ecare om să înţeleagă adevărata valoare a 
sănătăţii şi vieţii.

MOS, acest compartiment al medicinei plin de 
umanism, acţionează în mod activ, pe bază de progra-
me, cu implicare multidisciplinară, pentru a prospecta 
starea biologică a populaţiei în raport cu condiţiile de 
muncă şi viaţă cotidiană, concomitent cu depistarea şi 
neutralizarea factorilor nesanogeni ambientali, ocu-
paţionali şi comportamentali în vederea optimizării şi 
modernizării acţiunilor de promovare a sănătăţii.

În acest mod, strategia inclusă în conceptul de 
MOS dă procesului de dzvoltare economico-socială a 
naţiunilor o dimensiune mai umană. Sănătatea apare, 
astfel, un criteriu de evaluare a calităţii acestei dez-
voltări.

Obiectivul major : Crearea unui sistem global de protecţie a sănătăţii colectivităţilor umane, care să asigure 
reducerea continuă a numărului oamenilor nevoiţi să apeleze de timpuriu la prestaţii medicale reparatorii sau 
recuperatorii (MOB).

Dezvoltarea prestaţiilor de prevenţie primară prin cooperare populaţională, realizată prin educaţia pentru  
sănătate.

Omul sănătos trebuie privit ca furnizor de mijloace materiale pentru prestaţiile de MOS şi MOB. 

MOS şi epidemiologia pot transforma medicina din „arta de a trata bolile” în „arta de a preveni bolile”. 

Prestaţiile de MOS şi epidemiologie pot face ca structurile ecosistemului uman să devină „clinici ale omului  
sănătos”.
MOS poate asigura conservarea stării de sănătate populaţională pe termen lung şi la costuri accesibile. 

Unele dintre obiectivele MOS şi ale epidemiologiei
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Implicaţiile medicale ale MOS, refl ectate în re-
ducerea sistematică şi pe termen lung a incidenţei şi 
prevalenţei bolilor de toate cauzele, se răsfrâng be-
nefi c asupra MOB, care astfel devine mai efi cientă, 
nemaifi ind supusă „presiunii” afl uxului de bolnavi, 
inclusiv prin reducerea proporţiei de cazuri grave ca 
urmare a depistării active realizate de MOS. Deci un 
număr mai mic de bolnavi, în stare mai puţin gravă, 
vor fi  trataţi mai bine şi la un cost mai scăzut.

Implicaţiile economice ale activităţilor MOS şi 
MOB sunt tot mai insistent evaluate, ca urmare a 
creşterii în ritm alert a costurilor pentru sănătate până 
la nivelul  greu de suportat chiar şi pentru ţările puter-
nic dezvoltate. Ca atare, nu se poate trece cu vederea 
că ¾ din populaţia lumii aparţine ţărilor în dezvoltare, 
cu posibilităţi economice reduse.

MOS apare ca o alternativă, ca o nouă orientare 
determinată de faptul că investiţiile pentru MOB au 
devenit tot mai costisitoare, nejustifi cându-se printr-o 
scădere semnifi cativă a  morbidităţii şi mortalităţii de 
cauze variate.

În concluzie, se poate spune că medicina contem-
porană se orientează spre a face ca medicina, „arta de 
a trata bolile” să devină „arta prevenirii bolilor”, spi-
talul rămânând „clinica omului bolnav”, iar ecosiste-
mul uman, cu structurile şi interrelaţiile sale comple-
xe –„clinica omului sănătos”.

Răspunzând  unor asemenea  deziderate, experţii 
OMS J. Fabre şi Th. Krafft menţionau, cu peste două 
decenii în urmă: “Dacă secolul al XIX-lea a fost pen-
tru medicină al diagnosticului, secolul al XX-lea – al 
terapeuticii, secolul al XXI-lea va fi , cu siguranţă, al 
prevenţiei bolilor”.

În acest mileniu, când omul dispune de atâtea po-
sibilităţi, medicina şi, în cadrul ei, epidemiologia va 
face cu siguranţă saltul necesar spre elaborarea unei 
strategii globale de promovare a sănătăţii şi pentru o 
mai bună cunoaştere şi prevenţie a proceselor epide-
miologice a bolilor, indiferent de natura lor cauzală.

Rezumat
Este descris istoricul epidemiologiei, care pe tot 

parcursul existenţei umane s-a dezvoltat ca o necesitate de 
a proteja sănătatea indivizilor şi colectivităţilor, cu mult 
înainte ca acestea să aibă posibilităţi de a-şi trata bolile. Sunt 
prezentate implicaţiile epidemiologiei în sănătatea omului 
contemporan şi argumentat conceptul că epidemiologia 
este unul dintre cele două compartimente fundamentale 
ale medicinei moderne – medicina omului sănătos, cât şi 
orientarea medicinei contemporane de la “arta de a trata 
bolile” la “arta prevenirii bolilor”.

Summary
This artical describes the history of epidemiology, 

which throughout human existence has developed as a ne-

cessity to protect the individuals and communities health 
long before they have opportunities to treat their diseases. 
Are presented  implications of epidemiology in contem-
porary human health and  argued concept that epidemio-
logy is one of two basic sections of modern medicine - the 
healthy human medicine and modern medicine orientation 
from the “art of treating diseases” to the “art of preventing 
diseases.”

ПРОФИЛАКТИКА 
РАСПРОСТРАНЕННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

КОСТЕЙ И СУСТАВОВ
_______________________________________

Ион Цыбырнэ, др. хаб., проф., 
Василий Андреев, др. хаб., проф.,
ГУМФ им. Николая Тестемицану

О значимости проблемы неинфекционных за-
болеваний опорно-двигательного аппарата и хро-
нических артритов свидетельствуют данные об 
их количестве, инвалидности и экономическом 
ущербе.

Так, в России за 10 лет (1988-1997) количество 
больных с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата выросло с 7,5 млн. до 11,2 млн., т. е. бо-
лее чем на 40%.

В США артритами (в широком смысле) болеет 
более 42 млн. человек, из них 7 млн. стали инва-
лидами.

В Канаде болезни опорно-двигательного аппа-
рата среди всех хронических болезней занимают 
первое место по распространенности, по инвалид-
ности и по затратам на лечение (В. А. Насонова, 
П. Г. Халтаев, 2001).

К неинфекционным заболеваниям опорно-
двигательного аппарата относят остеопороз, осте-
оартроз (остеоартрит), остеохондроз, подагру, 
боли нижней части спины (грыжи позвоночных 
дисков, спондилезы, сколиозы и др.). Круг болез-
ней, сопровождающихся болями в нижней части 
спины, настолько широк, что диагностируется 
лишь небольшая их часть (В. А. Насонова, Н. Г. 
Халтаев, 2001).

В профилактике, диагностике, оказании квали-
фицированной медицинской помощи, в том числе 
и на поликлиническом уровне, больным с неин-
фекционными болезнями опорно-двигательного 
аппарата и хронических артритов имеется еще 
много нерешенных вопросов.

Остеопороз
Остеопороз (ОП) – системное заболевание ске-

лета, приводящее к хрупкости кости и переломам 




