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Sănătate Publică 

Denumirea disciplinei Promovarea și protecția sănătății publice 

Tipul  Obligatorie 

Anul de studii IV 

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 promovarea și 

protecția sănătății publice în perspectiva activităţii în domeniul 

Sănătăţii Publice şi a rezolvării diverselor probleme la capitolul 

respectiv studentul trebuie mai întâi să aibă anumite cunoştinţe şi 

să posede deja unele dexterităţi practice. 

Predarea compartimentelor principale ale disciplinei se 

recomandă de efectuat în complex cu alte discipline igienice 

(Igiena alimentaţiei şi nutriţia umană, Igiena mediului, Igiena 

muncii, Igiena copiilor şi adolescenţilor, Supravegherea igienică a 

mediului, Supravegherea igienică a obiectivelor pentru copii şi 

adolescenţi), cu disciplinele Laboratorul – sanitaro – igienic, 

Ecologia umană, Epidemiologia, Statistica sanitară, Bolile interne, 

Bolile profesionale, Promovarea modului sănătos de viaţă. 

Ca condiţie prealabilă pentru însușirea dexterităților 

practice serveşte studierea de către studenţi în primii ani de studii 

a disciplinelor general-teoretice (fizica medicală şi biologică, 

chimia neorganica şi bioorganică), a disciplinelor  medicale 

fundamentale (biochimia, fiziologia), a disciplinelor clinice (bolile 

interne, bolile profesionale), a cursului de propedeutică igienică 

(igiena generală) şi a disciplinelor igienice speciale (igiena 

mediului, igiena alimentaţiei şi nutriţia umană, igiena muncii, 

igiena copiilor şi adolescenţilor, 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 Programul respectiv prevede realizarea scopului de bază a studiilor 

care este axat în direcţia aprofundării pregătirii teoretice şi practice 

a specialistului în sănătate publică care să fie capabil să 

înfăptuiască supravegherea igienică de stat a condiţiilor și 

factorilor mediului ambiant și ocupațional. Pornind de la 

cunoaşterea fenomenelor biologice legate de adaptarea omului la 

condiţiile moderne, să elaboreze măsuri de asanare a mediului 

ambiental în scopul evitării sau limitării proceselor degenerative 

ale fiinţei umane, prelungirea duratei vieţii active, dezvoltarea 

sănătoasă, echilibrată, fizică şi psihică a tuturor membrelor 

societăţii, inclusiv a generaţiilor viitoare, paralel cu evoluţia 

armonioasă a relaţiilor din societate. Concomitent ea are anumite 

legături cu chimia, fizica, biochimia, boli profesionale, 

epidemiologia, farmacologia, toxicologia, igiena generală, alte 



2 

discipline medicale. 

Tematica prezentată Legislația cu referire la sănătatea publică în Republica Moldova, la 

nivel european și la nivel global. Determinantele sănătății globale. 

Cooperarea internațională în domeniul sănătății globale. Strategiile 

OMS şi UE privind supravegherea și controlul maladiilor 

nontransmisibile. Factorii determinanți cu implicații asupra poverii 

BNT. Mediul ocupaţional – starea de sănătate a angajaţilor în 

diferite sfere de activitate profesională. Principiile de elaborare a 

măsurilor argumentate de asanare a mediului ocupaţional. Starea 

de sănătate a copiilor şi adolescenţilor şi factorii de risc care o 

formează. Dezvoltarea fizică – ca indice de bază a stării de 

sănătate. Bolile de mediu cu importanţă prioritară. Recomandările 

OMS privind profilaxia bolilor de nutriţie;   situaţia reală în 

Republica Moldova. Promovarea sănătăţii și educația pentru 

sănătate. Formele şi metodele de promovare a sănătăţii. Campanii 

de promovarea a sănătății. 

Finalități de studiu - să abordeze creativ problemele de protecție a sănătății 

publice în contextul integrării disciplinei studiate cu alte 

discipline din domeniu; 

- să fie apt să evalueze factorii de risc în interrelaţie cu 

nivelul BNT; 

- să fie apt de a evalua starea de sănătate a populației și a 

determinantelor ei;  

- să fie apt să organizeze, expună şi realizeze conferinţe, 

convorbiri, discuţii cu conţinut de promovare a sănătății și 

educației pentru sănătate. 

Manopere practice 

achiziționate 

- aplicarea cunoștințelor şi abilităţilor practice în analiza și 

evaluarea stării de sănătate a populației; 

- aplicarea analizei și estimarea factorilor de risc a bolilor 

prioritare pentru prioritizarea problemelor de sănătate 

dintr-un teritoriu administrativ; 

- realizarea planificării activităţilor în promovarea sănătăţii 

şi educaţia 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, şi ţinându-se cont de 

documentele normative în vigoare; 

- să fie apt să efectueze unele cercetări ştiinţifice în 

domeniul nominalizată; 

- să abordeze creativ problemele Sănătăţii 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 fie apt de a utiliza rezultatele obţinute în practica de 

elaborare a măsurilor medico-profilactice  la 
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supravegherea și controlul factorilor de risc ambientali și 

ocupaționali; 

- să fie apt de a asimila noile realizări în domeniul 

cercetărilor la supravegherea și controlul maladiilor 

nontransmisibile. 

Forma de evaluare Examen 

 


