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Sănătate Publică 

Denumirea disciplinei Prevenirea traumatismelor și violenței 

Tipul  Opțional 

Anul de studii III 

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 cursul opțional 

”Prevenirea traumatismelor și violenței” în perspectiva rezolvării 

diverselor probleme la capitolul respectiv studentul trebuie mai 

întâi să aibă anumite cunoştinţe şi să posede deja unele dexterităţi 

practice.Ca o condiţie prealabilă pentru însușirea acestui curs 

serveşte studierea de către studenţi a disciplinelor general-teoretice 

(fizica medicală şi biologică), a disciplinelor medicale 

fundamentale (anatomia, biochimia, fiziologia, fiziopatologia), 

bazelor disciplinelor igienice (igiena mediului, igiena alimentației, 

igiena muncii, igiena radiațiilor), epidemiologia, disciplinele 

clinice îndeosebi traumatologia, bolile interne și profesionale şi, de 

asemenea, a cursului de propedeutică igienică (igiena generală). 

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 Obiectivul principal al cursului este de a forma abilități și 

deprinderi în profilaxia traumatismului și violenței atât la locul de 

muncă cât și habitual. În legătură cu aceasta principalele obiective 

ale disciplinei sunt: familiarizarea studenților cu conceptul de 

incidență și cauzele violenței/traumatismelor, înțelegerea 

abordărilor de cercetare și prevenire a leziunilor/accidentelor. 

Acest curs pe domeniul controlului și prevenirea traumatismelor 

va fi predat într-un mod interactiv și se va axa pe învățarea 

conceptelor cheie și aplicarea instrumentelor prin exerciții de grup 

în care studenții vor învăța să facă designul unei matrice Haddon 

(Haddonmatrix), să dezvolte un dicționar și o bază de date specific 

topicului acestui curs, să evalueze politici publice și să dezvolte un 

document de advocacy. Metoda de predare va include cursuri, 

seminare, studiu individual și redactarea unor rapoarte 

Tematica prezentată 

 

Principii generale. Introducere în domeniul prevenirii 

traumatismelor și violenței. Violența la locul de muncă. 

Introducerea în noțiunea de ” accidente prin culpă”, și prevenția 

acestora. Violența în cuplu. Prevenirea abuzului sexual împotriva 

femeilor. Controlul și prevenirea accidentelor de muncă. Elemente 

de promovarea sănătăţii în prevenția traumatismelor și violenței. 

Finalități de studiu 

 

- Să cunoască: noțiunile de bază din domeniul prevenirea 

traumatismului și violenței la locul de muncă a angajaților; 

- Să cunoască: metodologia de studiu aplicată în cazul 

traumatismelor și violenței; 
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- Să cunoască factorii fizici, chimici și fiziologici de risc 

pentru fiecare grup de populație și importanța lor pentru 

starea de sănătate și profilaxia traumelor și a bolilor 

profesionale; 

- Să cunoască indicatorii de evaluare a stării de sănătate 

caracteristici pentru fiecare grup de populație;  

- Sa aplice diferite concepte de prevenire și control a 

traumatismului și violenței; 

- Să poată evalua rezultatele controalelor medicale în domeniul 

traumatismului și violenței; 

- Să elaboreze un registru specific accidentelor și violenței 

ocupaționale 

Manopere practice 

achiziționate 

- să includă creativ problemele sănătății omului în legătură cu 

problema traumatismului/accidentelor în contextul disciplinelor 

studiate pe parcurs; 

- să integreze la necesitate cunoștințele teoretice și dexteritățile 

practice pe problema influenței mediului socio-familial dar și 

ocupațional asupra sănătății; 

- să cuprindă abilităţile de conlucrare pe problema în cauză cu 

diverși specialiști din domeniul medicinii, inclusiv cu medicii - 

clinicieni; 

- să înglobeze cunoștințele acumulate în a examina,împreună cu 

alți specialiști a stării de lucruri privind accidentarea unei 

persoane sub influința diferitor factori ai mediului de trai și 

ocupațional; 

- să colaboreze împreună cu alți specialiști în cercetarea 

accidentelor, cauzate de acțiunea diferitor factori și în 

elaborarea unor măsuri îndreptate spre ameliorarea situației; 

- să evalueze în evaluarea complexă a cunoştinţelor unei 

persoane sau a unei colectivități pe problema respectivă; 

- să aplice cunoștințele deja obținute cu informațiile noi privind 

realizările în domeniul traumatologiei și pe problema legăturii 

acesteia cu sănătatea umană 

Forma de evaluare Examen 

 

 


