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Sănătate Publică 

Denumirea disciplinei Sănătatea globală 

Tipul  Obligatorie 

Anul de studii II 

Componenta De specialitate 

Titularul de curs Deleu Raisa, Cociu Svetlana  

Locația str. Nicolae Testemițanu 26/2, et. 3 

Condiționări și exigențe 

prealabile de: 

Pentru a studia cursul de Sănătate globală 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,) și 

bazelor disciplinelor clinice. 

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 Studierea disciplinei ”Sănătatea globală” are ca scop pregătirea 

profesioniștilor calificați gata să lucreze pentru îmbunătățirea 

sănătății publice și realizarea echității de sănătate pentru toți 

oamenii în context global, prin explorarea problemelor de sănătate 

transnaționale, factorilor determinanți și favorizarea colaborării 

interdisciplinare. 

Tematica prezentată Introducere în sănătatea internațională/globală. Definirea sănătății 

globale. Determinantele sănătății globale. Cooperarea 

internațională în domeniul sănătății globale. Provocările globale 

pentru sănătate. Obiectivele de dezvoltare a mileniului. Povara 

globală a bolilor. Bolile netransmisibile și impactul lor la nivel 

global. Cultura, comportamentul și sănătatea. Bolile infecțioase și 

impactul lor global. Imunizarea populației - posibilități și 

provocări. Nutriție și sănătate globală. Aspecte globale privind 

sănătatea mediului. Urgențe și dezastre la nivel global și 

gestionarea acestuia. Orașe și sate sănătoase. Traumatismul - 

problemă globală de sănătate. Aspecte globale privind sănătatea 

ocupațională. Sănătatea globală a mamei și copilului. Sănătatea 

mentală globală. Consolidarea sistemelor de sănătate. Viitorul 

sănătății globale. Promovarea abordări multisectoriale a sănătății 

globale. 

Finalități de studiu Studenții trebuie să demonstreze că au dobândit o cantitate 

minimă acceptabilă de cunoștințe în domeniul sănătății globale. 

Studenții trebuie să demonstreze că dețin capacitatea de a aplica 

aceste cunoștințe la probleme practice și în contextul vieții reale, 

în domeniul sănătății publice. La finalizarea studierii unității de 

curs studentul va fi capabil: 

− să alcătuiască informaţii de promovare a sănătății globale 



2 

pentru sănătate a populaţiei pe diferite teme; 

− să organizeze, expună şi realizeze conferinţe, convorbiri, 

discuţii cu conţinut de promovare a sănătății. 

Manopere practice 

achiziționate 

− să aplice tehnici informatice de bază cu statistici vitale și 

înregistrări audio/ video de sănătate publică cu descrierea 

caracteristicilor de sănătate publică în cercetarea și 

evaluarea sănătății globale; 

− să alcătuiască planuri complexe de promovare a sănătății 

globale și asanării sănătăţii populaţiei şi formării stilului de 

viaţă favorabil sănătăţii; 

− să prezinte informaţii de promovare a sănătății globale a 

populaţiei pe diferite teme; 

− să organizeze, expună şi realizeze convorbiri, discuţii cu 

conţinut de promovare a sănătății globale; 

− să evalueze starea pericolelor de mediu care prezintă 

riscuri pentru sănătatea și siguranța umană; 

− să aplice diferite abordări de gestionare a riscurilor și 

comunicarea riscurilor în legătură cu problemele legate de 

justiția mediului și echitate; 

− să analizeze inter-relațiile dintre sistemele care 

influențează calitatea vieții oamenilor din comunitățile lor; 

− să analizeze efectele politicilor sociale, economice și 

politice și asupra sistemelor de sănătate la nivel local, de 

stat, național și internațional; 

− să descrie rolurile, istoria, puterea, privilegiul și 

inegalitatea structurală în producerea disparităților de 

sănătate; 

− să promoveze standarde înalte de integritate personală și 

organizațională, compasiune, onestitate și respect pentru 

toți oamenii; 

− să analizeze și să prevină factorii determinanți ai sănătății 

și bolilor la nivel global; 

− să aplice ,,gândirea critică” în rezolvarea problemelor 

globale de sănătate; 

− să aprecieze importanța sănătății globale în contextul 

Sănătății publice; 

− să abordeze creativ problemele Sănătății publice 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 prezenta o informaţie de promovare 

a sănătății globale; 

− să aprecieze impactul tendințelor globale și 

interdependențe lor asupra problemelor și sistemelor legate 

de sănătatea publică. 

Forma de evaluare Examen 
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