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Sănătate Publică 

Denumirea disciplinei Supravegherea și controlul maladiilor nontransmisibile 

Tipul  Obligatorie 

Anul de studii II 

Componenta De specialitate 

Titularul de curs Meșina Victor 

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

Condiționări și exigențe 

prealabile de: 

Pentru a studia în profunzime disciplina Supravegherea și 

controlul maladiilor nontransmisibile în perspectiva activității în 

domeniul Sănătății Publice și a rezolvării diverselor probleme la 

capitolul respectiv studentul trebuie mai întâi să aibă anumite cunoștințe 

și să posede deja unele dexterități practice. 

Ca condiție prealabilă pentru predarea disciplinei servește 

studierea de către studenți în primii ani de studii a disciplinelor general-

teoretice (fizica medicală și biologică, chimia neorganica și 

bioorganică), a disciplinelor medicale fundamentale(biochimia, 

fiziologia), a disciplinelor clinice (bolile interne, bolile profesionale), a 

cursului de propedeutică igienică (igiena generală) și a disciplinelor 

igienice speciale (igiena mediului, igiena alimentației și nutriția umană, 

igiena muncii, igiena copiilor și adolescenților, igiena radiațiilor). 

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 Aprofundarea și consolidarea abilităților practice ale viitorilor 

specialiști la compartimentul Supravegherea și controlul maladiilor 

nontransmisibile în vederea estimării riscurilor și elaborării măsurilor 

privind prevenirea bolilor cronice nontransmisibile, bolilor 

profesionale și celor legate de profesiune, fortificarea și promovarea 

sănătății diverselor segmente ale populației. 

Tematica prezentată Statut și tendințe BNT pe plan național. Abordarea problemei 

bolilor netransmisibile. Strategiile OMS și UE privind 

supravegherea și controlul maladiilor nontransmisibile. Programul 

național de prevenire și control al bolilor netransmisibile prioritare 

în Republica Moldova pentru anii 2021 – 2025. Factorii 

determinanți cu implicații asupra poverii BNT. Bolile 

netransmisibile de importantă prioritară. Recomandările OMS 

privind profilaxia bolilor de nutriție;  situația reală în Republica 

Moldova. Promovarea activității fizice pentru sănătate. 

Finalități de studiu - să abordeze creativ problemele de supraveghere și controlul a 

maladiilor nontransmisibile în contextul integrării disciplinei 

studiate cu alte discipline din domeniu; 

- să fie apt să evalueze factorii de risc în interrelație cu nivelul 

BNT; 

- să fie apt de a evalua supravegherea și controlul maladiilor 

nontransmisibile ; 

- să fie apt de a asimila noile realizări în domeniul supravegherii 

și controlului maladiilor nontransmisibile. 

Manopere practice - aplicarea cunoștințelor și abilităților practice în analiza și 
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achiziționate evaluarea stării de sănătate a populației. 

- aplicarea analizei și estimarea factorilor de risc a bolilor 

nontransmisibile pentru prioritizarea problemelor de sănătate 

dintr-un teritoriu administrative; 

- realizarea planificării activităților în promovarea sănătății și 

educația pentru sănătate adresate grupurilor-țintă; 

- să poată utiliza documentele legislative privind 

supravegherea și controlul maladiilor nontransmisibile; 

- să fie abil de a argumenta opinia proprie în procesul de 

perfectare a concluziilor ținând-se cont de documentele 

normative în vigoare; 

- să fie apt să efectueze unele cercetări științifice în domeniul 

nominalizat; 

- 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 și speciale în activitatea practică; 

- să fie apt de a utiliza rezultatele obținute în practica de 

elaborare a măsurilor medico-profilactice la supravegherea și 

controlul maladiilor nontransmisibile; 

- să fie apt de a asimila noile realizări în domeniul cercetărilor 

la supravegherea și controlul maladiilor nontransmisibile. 

Forma de evaluare Examen 

 


