
Sănătate Publică 

Denumirea disciplinei Medicină socială 

Tipul  Obligatorie 

Anul de studii III 

Componenta De specialitate 

Titularul de curs Globa Nina 

Locația  Bloc didactic nr. 4 Ștefan cel Mare și Sfânt 194 B 

Condiționări și 

exigențe prealabile de: 

 

Cunoștințe  prealabile în domeniul biostatisticii, epidemiologiei, 

metodologiei cercetării științifice și  managementului general. 

Competențe: digitale (utilizarea internetului, procesarea 

documentelor, tabelelor electronice şi prezentărilor); abilitatea de 

comunicare, de lucru în echipă pentru prezentare subiectelor discutate 

la seminare și lecții practice; calităţi – toleranţă, compasiune, 

autonomie, independență, respect față de ceilalți. 

Misiunea disciplinei Formarea unei baze teoretice temeinice privind problemele medico-

sociale, de morbiditate și demografice, managementul sistemelor și 

serviciilor de sănătate, dar și dezvoltarea abilităților practice și 

atitudinale privind identificarea nevoilor de sănătate a populației, 

evaluarea, prevenirea și controlul maladiilor, utilizarea rațională a 

resurselor pentru rezolvarea problemelor de sănătate publică. 

Tematica prezentată 

 

Medicina socială ca știință și obiect de studiu. Sănătatea publică: 

noţiuni, obiective și domenii.. Utilizarea practică a datelor și metodelor 

epidemiologice bazate pe date demografice. Măsurarea și analiza 

morbidității. Expertiza medicală a vitalității. Maladiile transmisibile. 

Probleme medico-sociale ale umanității. Maladiile netransmisibile. 

Probleme de sănătate publică cauzate de adicții și modul de viață 

modern. Modul sănătos de viață. Caracteristici, principii și factori 

determinanți. Managementul asistenței medicale primare (AMP) și 

specializate de ambulatoriu. Managementul asistenței medicale de 

urgență (AMU). Managementul asistenței medicale spitalicești 

(AMS). Managementul asistenței medicale a mamei și copilului. 

Managementul serviciului de transfuzie a sângelui și a serviciului de 

transplant. Tipologii și caracteristici ale sistemelor de sănătate. 

Medicina prin asigurare. Tipuri, caracteristici, particularitățile 

sistemului de sănătate din R. Moldova.  

Finalități de studiu 

 

• să cunoască modalităţile de analiză a fenomenelor şi proceselor 

medico-demografice, a activităţilor serviciilor medicale cu 

elaborarea măsurilor de sporire a nivelului de sănătate a populaţiei; 

• să identifice principalii factori de influenţă asupra modului sănătos 

de viaţă, stării de sănătate, morbidităţii cu incapacitate de muncă şi 

dizabilității; 

• să analizeze impactul maladiilor cu aspect medico-social asupra 

umanităţii; 

• să compare diverse sisteme de sănătate publică și să argumenteze 

avantajele medicinii prin asigurare; 

• să aplice analiza calităţii asistenţei medicale în cadrul asigurărilor 

obligatorii de asistenţă medicală; 

• să aplice principiile de organizare a reabilitării medico-sociale şi 

profesionale a persoanelor cu dezabilităţi; 

• să aplice analiza indicilor economici a activității instituţiilor 

curativ-profilactice în luarea deciziilor manageriale; 



• să formeze un spirit de orientare corectă în aprecierea proceselor 

economice la nivel microeconomic şi macroeconomic, a capacităţii 

de a rezolva problemele practice în activitatea profesională. 

Manopere practice 

achiziționate 

 

• să aplice metodele de calculare a indicatorilor demografici, de 

morbiditate și de activitate a instituţiilor medico-sanitare; 

• să aplice metodele de colectare, analiză şi prezentare a rezultatelor 

cercetărilor cu aspect medico-social; 

• să calculeze diverși indicatori pentru măsurarea sănătății 

populației; 

• să aplice criteriile de delimitare a problemelor de sănătate publică 

în caracteristica maladiilor transmisibile; 

• să facă analiza comparativă a structurilor organizatorice a diferitor 

tipuri de servicii de sănătate; 

• să utilizeze principiile şi metodologia de promovare a modului 

sănătos de viaţă. 

• să aplice metode de supraveghere de sănătate a populaţiei; 

• să aplice principiile expertizei medico-socială ale capacităţii de 

muncă; 

• să aplice principii de organizare ale reabilitării medico – sociale şi 

profesionale a persoanelor cu dezabilităţi; 

• să completeze corect documentația medicală aplicată în cadrul 

diferitor servicii se sănătate. 

• să integreze cunoştinţele obţinute la disciplina Medicina socială în 

cadrul viitoarei profesiuni; 

• să promoveze cunoştinţele în problemele medico-sociale ale 

comunităţii; 

• să elaboreze programe eficiente de prevenție a problemelor de 

sănătate publică; 

• să ia decizii optime în aprecierea determinanţilor şi riscurilor 

asupra Sănătăţii publice; 

• să poată asigura organizarea expertizei medicale a vitalităţii; 

• să implementeze principiile reabilitării medico sociale și 

profesionale; 

• să elaboreze și să implementeze proiecte de cercetare a stării de 

sănătate a populaţiei şi influenţei riscurilor asupra acesteia; 

• să promoveze şi să asigure măsuri privind modul sănătos de viaţă 

printre membrii societăţii. 

Forma de evaluare Examen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


