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ESTIMAREA INDICILOR STĂRII DE SĂNĂTATE A POLIȚIŞTILOR DE FRONTIERĂ 

ÎNCADRAȚI ÎN PROGRAMUL DE REFACERE ŞI RECREERE A ORGANISMULUI

Donțova Natalia,
Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, Chișinău, Republica Moldova

Rezumat. Unii indici ai stării de sănătate a polițiștilor de frontieră nu se încadrează în limitele normelor fiziologice de vârstă 
și sex. Doar 8,33% dintre polițiști dispun de rezerve funcționale înalte ale sistemului cardiovascular, iar 91,67% de rezerve 
funcționale medii. Posibilitatea unora dintre ei de a executa activități în absența unei aprovizionări suficiente a organismului 
cu oxigen, este sub limita normelor fiziologice de vârstă și sex, cota lor constituind 45,83%.
Cuvinte-cheie: polițiști de frontieră, indici de sănătate, metode.

Creşterea continuă a cerințelor față de apti-
tudinile fizice şi intelectuale ale polițiştilor de 
frontieră face din ce în ce mai actuală problema 
aplicării în sfera lor de activitate profesională a 
metodelor şi mijloacelor culturii fizice. Aplicarea 
acestora ar trebui să se bazeze pe informațiile şti-
ințifice obținute pe teren, fiind  argumentată ne-
cesitatea implementării metodelor de refacere şi 
recreere, capabile să optimizeze  funcțiile psiho-
logice şi fiziologice ale unei persoane care mun-
ceşte [4].

Abordarea problemei privind păstrarea şi for-
tificarea sănătății poliţiștilor de frontieră în proce-
sul desfăşurării serviciului este actuală. Este bine 
cunoscut faptul că cerințele față de activitatea 
cotidiană a acestora sunt extrem de mari, poa-
te chiar exagerat de mari, deoarece ele se referă 
la securitatea statului. În acelaşi timp, în opinia 
noastră, şi preocuparea statului de aspectele păs-
trării stării de sănătate a acestui contingent de 
angajați trebuie să coreleze direct cu rolul şi va-
loarea socială a acestora. Sunt necesare măsuri de 
îmbunătățire a stării de sănătate şi a capacității 
de muncă a polițiştilor de frontieră, crearea unor 
condiții prielnice de activitate.

Activitatea profesională a acestora se caracte-
rizează printr-un şir de particularități specifice, 
printre care: asumarea mai multor responsabili-
tăţi şi riscuri deosebite, legate de paza frontierei 
de stat, care determină încordarea psihologi-
că, emoțională şi intelectuală, însoțite de stres; 
schimbarea permanentă a condițiilor de muncă 
şi a mediului de existență, muncă în ture, nece-

sitatea perfecționării continue a nivelului de pre-
gătire motrice etc. Atribuțiile în cauză  prezintă 
cerințe tot mai înalte față de starea de sănătate a 
polițiştilor de frontieră [6].

Presupunem că folosirea unor metode şi mij-
loace accesibile de refacere şi recreere a organis-
mului, uşor de pus în practică, ar putea îmbunătăți 
capacitatea de muncă a polițiştilor de frontieră şi 
starea funcțională a principalelor sisteme de or-
gane. Dar pentru a confirma această ipoteză sunt 
necesare cercetări ştiințifice aprofundate ale indi-
cilor stării de sănătate şi ale capacității de muncă 
intelectuală a acestora.

Aspectele folosirii unor tehnologii eficien-
te de refacere şi recreere în domeniul poliției de 
frontieră sunt puțin studiate. Totodată, nu sunt 
efectuate cercetări profunde ale stării funcționale 
a principalelor sisteme de organe, a celui cardio-
vascular, respirator şi nervos central, care asigură 
adaptarea organismului la eforturile fizice şi inte-
lectuale excesive, la condițiile mereu schimbătoa-
re în care activează polițiştii de frontieră [2].

Cele mai recente studii în direcția respectivă 
sunt realizate printre militari,  sportivi, lucrătorii 
căilor ferate [5] etc. În acelaşi timp, activitatea po-
lițiştilor de frontieră se caracterizează printr-un 
şir de particularități, care influențează nefast sta-
rea de sănătate a organismului, ceea ce dictează 
necesitatea  actualului studiu ştiințific.

Scopul lucrării: estimarea  indicilor stării de 
sănătate a polițiştilor  de frontieră.

Organizarea cercetării: în cercetări au par-
ticipat 24 de polițişti de frontieră, de 25-30 ani, 
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repartizați în loturile martor şi experimental. 
Persoanele din lotul experimental urmau să par-
ticipe la  realizarea programului de refacere şi re-
creere elaborat de noi, iar cei din lotul martor - să 
activeze în mod obişnuit. Cercetările s-au reali-
zat în luna noiembrie 2017, iar rezultatele au fost 
prelucrate prin folosirea metodelor matemati-
co-statistice de prelucrare a rezultatelor obținute.

Metodele de cercetare ştiințifică
Pentru aprecierea activității sistemului car-

diovascular am folosit datele privind frecvenţa 
contracţiilor cardiace (FCC), tensiunea arterială 
sistolică (TAS) și diastolică (TAD), parametri care 
reflectă starea  funcţională a sistemului cardio-
vascular.

Determinarea frecvenței cardiace şi a  tensiu-
nii arteriale a fost efectuată conform metodelor 
tradiționale: FCC s-a apreciat prin palpare timp 
de 15 sec, recalculându-se la un minut, iar tensi-
unea arterială, după metoda Korotkov (mmHg). 
Tensiunea arterială s-a determinat în poziția şe-
zând, după 5min de odihnă pasivă.

Proba Ștanghe s-a folosit pentru cercetarea ca-
pacităților anaerobe ale organismului, iar indicii 
obținuți - pentru aprecierea gradului de aprovizi-
onare a organismului cu oxigen.

Este important ca pentru aprecierea stării 
funcţionale a organismului să fie folosiţi indici 
informativi, care ar reflecta obiectiv starea sis-
temelor responsabile primordial de executarea 
eforturilor fizice şi care ar confirma şi completa  
rezultatele obţinute prin alte metode. De aceea, 
am determinat şi rezervele funcţionale ale siste-
mului cardiovascular al polițiştilor implicaţi în 
cercetări, calculând indicele Robinson (IR), după 
formula:

IR=  FCC (repaus) x TAS / 100 unităţi,
rezultatele fiind apreciate astfel: 70-110 unit. – 

nivel mediu; peste 110 unit. – nivel redus; sub 70 
unit. – nivel înalt.

Tracţiunile în braţe la bara fixă, utilizate pen-
tru a evalua forța brațelor, se efectuau din poziția 
atârnat. Exerciţiul se considera îndeplinit la agă-
ţarea cu ambele brațe întinse, tracțiunea fiind va-

labilă doar dacă bărbia trecea peste nivelul barei. 
Se înregistra numărul de repetări.

Alergare de  viteză 100 m (min), în cadrul că-
reia s-a evaluat frecvența mișcărilor.

Testele motrice respective reflectă capacitatea 
de menținere şi îmbunătățire a forței musculare 
şi a vitezei de deplasare, determină o consolidare 
a capacității funcționale de a desfăşura activități 
cotidiene, calitatea funcțiilor motorii.

Rezultatele obținute. Starea funcțională a 
sistemelor de organe constituie un criteriu al să-
nătății organismului, al capacității de adaptare a 
acestuia la efortul fizic. Din acest considerent, în 
cadrul cercetării noastre, au fost investigate siste-
mele care asigură  adaptarea eficientă la condiți-
ile mediului ocupațional şi realizarea obligațiilor 
funcționale ale polițiştilor de frontieră. Astfel, 
ca rezultat al cercetării sistemului cardiovascu-
lar, s-a stabilit că în stare de repaus FCC varia 
în limitele 57 – 77 b./min, constituind în medie 
66,23±1,85 b./min pentru lotul experimental şi 
63,42±1,57 b./min pentru lotul martor, diferența 
dintre ele fiind nesemnificativă (t=0, 86, P>0,05). 
Aceste rezultate se încadrează în limitele fiziolo-
gice de vârstă ale contingentului respectiv şi pot 
fi folosite pentru determinarea unor indicatori 
complecşi, precum indicele Robinson.

Analizând rezultatele obținute la calcularea in-
dicelui Robinson, s-a stabilit că doar 8,33% dintre 
polițişti dispun de rezerve funcționale înalte ale 
sistemului cardiovascular, iar 91,67% - de  rezer-
ve funcționale medii. Aceste  date invocă ideea 
că în această sferă de activitate sunt angajate per-
soane  cu o stare funcțională bună a sistemului 
cardiovascular, dar care n-au valorificat din plin 
potențialul lor fiziologic,  având mari rezerve în 
acest sens.

Tensiunea arterială sistolică (TAS) a per-
soanelor din lotul martor varia în limitele 98 - 
129mmHg, iar în lotul experimental – între 118 şi 
134mmHg, constituind în medie, respectiv, 120,4 
± 2,86 mmHg şi 124 ± 1,48mmHg. Tensiunea 
normală sistolică la adulţi (bărbați) este cuprinsă 
între 100 şi 130 mmHg, ceea ce denotă că printre 
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persoanele cercetate se află şi unele cu valori mai 
mici, dar şi mai mari decât cele normale. Printre 
factorii care influenţează creşterea sau scăderea 
presiunii arteriale se numără vârsta, sexul, starea 
de sănătate (unele boli influenţează în mod serios 
valorile tensiunii arteriale), debitul cardiac (volu-
mul de sânge pe care inima îl pompează), viscozi-
tatea sanguină, rezistenţa periferică, elasticitatea 
vaselor de sânge (în mod normal vasele sanguine 
se destind în sistolă şi revin la starea iniţială în 
diastolă). Trebuie ştiut faptul că nu doar vârsta 
influenţează valorile tensiunii arteriale, ci şi alţi 
factori întâlniţi în viaţa de zi cu zi. De exemplu, 
tensiunea arterială la adulţi creşte întotdeauna la 
efort fizic, atunci când apar stări emoţionale pu-
ternice, când există factori de stres [1].

În lotul martor tensiunea arterială diastoli-
că (TAD) varia în limitele 63 - 75 mmHg, iar în 
lotul experimental – între 50 - 70mmHg, consti-
tuind în medie, respectiv, 66,25±1,11mmHg şi 
64,8±1,55 mmHg. Tensiunea arteriala este consi-
derata normală atunci când valoarea sistolică este 
mai mică de 129 mmHg, iar cea diastolica mai 
mică de 84 mmHg. În acest caz, menționăm că 
valorile TAD se află în limitele normei fiziologice 
de vârstă şi sex.

Pentru aprecierea capacităților anaerobe ale 
organismului am efectuat proba cu reținerea res-
pirației după o inspirație profundă - proba Ştan-
ghe. Am stabilit că  persoanele din lotul martor 
îşi pot reține respirația de la 30,05sec până la 
61,03 sec, iar cele din lotul experimental de la 
29,5 până la 65,03 sec, valorile medii constitu-
ind 46,85 ± 2,86 sec şi, respectiv, 46,3 ± 3,28 sec.  
Conform datelor din bibliografia de specialitate, 
valorile medii pentru bărbați trebuie să constituie 
50-60 sec [8]. Rezultatele înregistrate denotă că 
posibilitatea polițiştilor de frontieră de a executa 
activități în absența unei aprovizionări suficiente 
a organismului cu oxigen este sub limita norma-
tivului fiziologic de vârstă şi sex.

De asemenea, s-a analizat nivelul pregăti-
rii motrice a polițiştilor de frontieră, deoarece 

el  reflectă  într-o mare măsură potențialul bio-
logic al organismului şi determină starea de să-
nătate a individului [4]. S-a stabilit că polițiştii 
de frontieră demonstrează rezultate ce variază 
în limitele 7 – 13 tracțiuni la bara fixă, valoarea 
medie pentru lotul martor fiind de 10,58 ±0,55 
tracțiuni, iar pentru lotul experimental de 10,42 
±1,11 tracțiuni. Conform datelor din bibliografia 
de specialitate, ostaşii forțelor armate [7] trebuie 
să execute 10 tracțiuni la bara fixă. În lotul mar-
tor şi experimental 25% şi, corespunzător, 33,33% 
dintre polițişti au demonstrat rezultate mai slabe 
la acest indice de control. La testul ”Alergările de 
viteză la 100m”, rezultatele loturilor martor şi ex-
perimental au constituit în medie 15,82±0,22 şi 
15,57±0,88 sec, ceea ce se încadrează în limitele 
normelor de control pentru ostaşi, care constituie 
15 sec. În acelaşi timp, 29,17 % dintre polițişti au 
demonstrat rezultate mai mici la acest indice.

Astfel, analizând indicii stării funcționale a or-
ganismului polițiştilor de frontieră, s-a stabilit că:

1. Doar 8,33% dintre polițişti dispun de re-
zerve funcționale înalte ale sistemului car-
diovascular, iar 91,67% - de  rezerve func-
ționale medii.

2. Valorile tensiunii arteriale sistolice varia-
ză de la o persoană la alta, printre ele fiind 
unele   cu valori mai mici, dar şi mai mari 
ca norma fiziologică de vârstă şi de sex.

3. Posibilitatea polițiştilor de frontieră de a 
executa activități în absența unei aprovizi-
onări suficiente a organismului cu oxigen  
este sub limita normelor fiziologice de vâr-
stă şi sex.

4. În loturile martor şi experimental, 25% şi, 
respectiv, 33,33% dintre polițişti au obți-
nut rezultate mai slabe la testul ”Tracțiuni 
la bara fixă”, iar la testarea motrice ”Aler-
gare de viteză la 100 m”, 29,17% dintre ei 
dispun de rezultate mai slabe ca normele 
de control ale ostaşilor de vârsta şi sexul 
respectiv.
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