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ACTUALITATEA
Problema calităţii apei este mereu 

actuală. În prezent nu este nici o ţară care 

nu s-ar confrunta cu calitatea apelor dulci şi 

a apelor potabile. 

OMS a decretat perioada 22.03.2005-

22.03.2015 deceniul de acţiune 

,,Apa pentru viaţă” .

. 



Conţinutul ridicat sau scăzut de 
fluor în apele subterane este 
determinat de factorii geologici şi 
poartă un caracter endemic. 

În Republica Moldova s-au stabilit 
zone biogeochimice naturale cu 
conţinut  carenţial şi zone cu 
conţinut sporit de fluor. Din această 
cauză în aceste localităţi sunt afectaţi 
70% de copii până la 14 ani prin 
fluoroză sau carie dentară.



Conţinutul în normă al Fluorului 
in apa potabilă este 0.7-1.5 mg/l.

Problema surplusului s-au carenţei 
fluorului în apa potabilă este 
prezentă nu numai în ţara noastră, 
dar şi în România, Marea Britanie, 
China, India, SUA, şi alte ţări.



 Fluorul, se gaseste in organismul uman ca element 
sub forma de urme, el este singurul ancorat 
anorganic şi apare nemijlocit in reţeaua de apatită a 
ţesuturilor dure, oase şi dinţi in proporţie de 90%  
şi  restul in muschi, creier, sange, piele, păr, unghii.

 Organismul uman ia acest element din plante şi apa 
de băut, poate fi asimilat în mod direct din ceai, 
peşte oceanic, şi oricare alt aliment pregătit în apă 
fluorurată. Resorbtia se face aproape in totalitate la 
nivelul intestinului subţire.

Fluorul în organism



Carenţa de fluor în RM
Fluorul protejează dinţii, contribuie la 

dezvoltarea şi creşterea structurilor osoase la 
copii şi întăreşte smalţul.

Carenţa lui, care provoacă caria 
dentară, afectează chiar mai mult 
populaţia, decât în cazul excesului.

La acest factor de risc e expusă în 
primul rind populaţia din  oraşe ce se
alimentează cu apă din apeductele din
rîuri.



Excesul de fluor
Fluorul devine periculos când este 
ingerat în cantităţi mari timp 
îndelungat. 

Prea mult fluor la o vârstă fragedă 
poate provoca fluoroza dentară.  
Aceasta nu apare după formarea 
completă a dinţilor.           
Copiii cu vȃrste ȋntre trei luni și opt 
ani sunt cei mai vulnerabilibili la 
dezvoltarea acestei afec țiuni, ȋnsǎ o 
datǎ ce „dinții de lapte" au cǎzut, nu 
mai este  pericol de a dezvolta 
fluoroza dentară.



Excesul de fluor în RM
În Republica Moldova  sunt zone endemice unde 
conţinutul fluorului în apa potabilă depăşeşte 
valorile maximal admisibile (1,5 mg/l), acestea 

sunt raioanele: 
Făleşti, Glodeni, Rîşcani, Ungheni câte 7,0-10 mg/l, 

Nisporeni 3-5 mg/l, Străşeni, Călăraşi câte 3-4 
mg/l, Ciadîr-Lunga, Taraclia, Basarabeasca 

2-4 mg/l.

Impactul este mai pronunţat în  
mediul rural, unde populaţia 
preponderent se alimentează cu 
apă din fântâni.



Apariţia fluorozei dentare la copiii este favorizată 
de mai multi factori de risc: 

 numărul de copii în familie,
 maladiile în primul an de viaţă, 
 patologia gravidităţii,
 numărul maladiilor somatice la copii, 
 naşterea prematură, 
 alimentaţia artificială pînă la vîrsta de 6 luni.
Odată ingerat, fluorul se depozitează in ţesuturile 

osoase ale corpului şi in glanda pineală (care 
controlează pubertatea). Efectele adverse se 
observa de obicei numai după un timp mai 
îndelungat.



Excesul de Fluor
 La concentraţii mai mare de 5 mg/l poate apărea chiar 

osteofluoroză, la care se afectează sistemul osos
 Fluorul în exces este cancerigen. Studii recente arată 

ca acesta provoacă cancer osos si creste riscul 
îmbolnăvirii de toate tipurile de cancer cu 5%.

 Consumul de apă excesiv fluorurată dublează 
numărul fracturilor, atât pentru bărbaţi cat si pentru 
femeile in vârsta.

 Excesul de fluor provoacă infertilitate. S-a descoperit 
ca infertilitatea la femei creste cu creşterea 
procentului de fluor din apă.



O alta problema sunt discromiile fluorozice 
ale dinţilor, din care cauza copiii sufera de 
probleme psiho-emoţionale, profunzimea acestora 
datorându-se severităţii bolii şi vârstei.
S-a facut un studiu descris de Pavel Gnatiuc la 
Catedra Stomatologie terapeutică a USMF 
„N.Testemiţanu”. 
Scopul  a fost identificarea  şi caracterizarea prin 
metode sociologice la diferite categorii de tineri a 
problemelor psiho-emoţionale cauzate de 
discromiile fluorozice ale dinţilor.



Cercetările s-au efectuat în timpul orelor 
practice. Chestionarea era efectuată în cadrul 
primirii pacienţilor  şi doar – în cazul în care 
pacientul respectiv locuise într-un focar endemic 
de fluoroză.

Rezultatele au fost  ca discromiile dinţilor 
datorate fluorozei dentare sunt, indubitabil, un 
factor de risc pentru formarea dificultăţilor 
psihologice la o bună parte din copii, adolescenti 
si  tineri.



CONCLUZIE
Deoarece morbiditatea cu

fluoroză  atinge cote înalte în ţara 
noastră şi afectează sănătatea 

copiilor şi adolescenţilor atît fizic, 
cit şi psiho-emoţional este evident 

că această problemă necesită o 
studiere ştiinţifico-practică mai 

aprofundată in continuare.
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