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Sănătate Publică 

Denumirea disciplinei Determinantele sănătății 

Tipul  Obligatorie 

Anul de studii II 

Componenta De specialitate 

Titularul de curs Cheptea Dumitru 

Locația  Or. Chișinău, str. Nicolae Testemițanu 26/3 

Condiționări și exigențe 

prealabile de: 

 

Program: Pentru a studia în profunzime Determinanții sănătății în 

perspectiva activităţii în domeniul sănătății publice şi a rezolvării 

diverselor probleme la capitolul respectiv studentul trebuie mai 

întâi să aibă anumite cunoştinţe şi să posede deja unele dexterităţi 

practice.Ca condiţie prealabilă pentru predarea disciplinei serveşte 

studierea de către studenţi în primii ani de studii a disciplinelor 

medicale fundamentale (anatomia, biochimia, fiziologia), bazelor 

disciplinelor clinice (nutriția și dietetica, terapia) şi, de asemenea, 

a cursului de propedeutică igienică (igiena generală, 

epidemiologie, microbiologie) şi alte discipline speciale. 

Competențe: digitale elementare (utilizarea internetului, 

procesarea documentelor, utilizarea redactorilor de text, tabele 

electronice și aplicațiilor pentru prezentări), abilităților de 

comunicare și lucru în echipă. 

Misiunea disciplinei La finalizarea disciplinei, studenţii vor fi capabili să recunoască 

factorii formatori ai stării de sănătate în viaţa şi activitatea 

populaţiei care ar putea reprezenta factori de risc pentru aceasta, să 

evalueze amploarea acestui risc şi impactul asupra stării de 

sănătate, să cunoască măsurile ce trebuie întreprinse pentru 

înlăturarea factorilor nocivi, diminuarea lor sau măcar limitarea 

acţiunii, să dobândească şi/sau să aprofundeze un mod de viaţă şi 

activitate civilizat şi sănătos, să identifice factorii din mediul de 

viaţă şi activitate a comunităţilor, colectivităţilor şi familiei, a 

acelor factori cu risc în starea de sănătate a membrilor acestora şi, 

în limita posibilităţilor, înlăturarea sau diminuarea lor sau a 

efectelor lor, să educe populaţia în sensul protejării mediului 

ambiant, să participe la astfel de acţiuni, să educe populaţia în 

sensul unei vieţi sănătoase printr-un regim de viaţă, de activitate şi 

de alimentaţie echilibrat, igienic. Cunoștințele acumulate 

contribuie la identificarea şi aprecierea influenţei factorilor de risc 

în apariţia unor boli în scopul prevenirii acestora. Specialiștii în 

sănătate publică vor putea întocmi programe de activităţi de 

educaţie pentru sănătate, vor identifica factorii de risc şi vor putea 

aplica măsuri de prevenire în cazul anumitor boli date 

Tematica prezentată 

 

Factorii determinanți ai sănătății. Subiect, obiect, scop, fundal 

istoric și teoretic al cursului bazelor medicale și sociale ale 

sănătății. Influența factorilor de comportament sociali asupra stării 

de sănătate. Analiza și evaluarea programelor naționale și 

internaționale privind combaterea comportamentelor nocive. 

Problema nutriției în statele în curs de dezvoltare. Combaterea 
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obezității și malnutriției. Determinanții sociali ai sănătății. 

Medicina socială și problema protecției sociale a unei persoane cu 

dereglări de sănătate. Conceptul de stres în medicină. Factori 

favorizanți. Metode de determinare. Influența asupra stării de 

sănătate.  

Finalități de studiu 

 

- să abordeze creativ problemele de igienă și în genere de 

sănătate în contextul integrării disciplinei studiate cu alte 

discipline din domeniu; 

- să fie apt să evalueze determinanţii stării de sănătate în 

interrelaţie cu condiţiile ambientale; 

- să fie apt de a evalua condiţiile de habitat optime, modul și 

stilul de viață, managementul condițiilor ocupaționale, 

expunerea la radiaţii şi zgomot, și alți factori sociali; 

- să posede abilităţi de a aprecia a stilul de viaţă în corelaţie cu 

ştiinţele sociale şi de comportament; 

- să poată determina nivelul gradului de dezvoltare fizică, 

neuro-psihică şi de adaptare şcolară a copiilor şi tinerilor; 

- să fie apt de a analiza alimentaţia sanogenă şi elemente de 

siguranţa alimentelor; 

- să fie apt de a asimila noile realizări în domeniul studiat. 

Manopere practice 

achiziționate 

- să aprecieze importanţa factorilor formatori de sănătate în 

contextul diagnosticării medicale și utilizării tehnologiilor de 

tratament; 

- să abordeze creativ problemele din domeniul determinanților 

sănătății în contextul integrării disciplinei studiate cu alte 

discipline din domeniu; 

- să fie apt să utilizeze principiile profesional-deontologice 

generale şi speciale în activitatea practică;  

- să posede abilităţi de a oferi informații în domeniul studiat, 

diferențiat pe grupe de factori sociali, economici, apartenență 

la un grup minoritar (cultural,etnic, ș.a.); 

- să posede metode de a evalua obiectiv nivelul de cunoştinţe în 

determinanții sănătății al populației în prevenirea diferitor 

maladiilor; 

- să fie apt de a asimila tehnici de comunicare a principiilor 

sanogeniei către diferite grupe de populație. 

Forma de evaluare Examen 

 

 


