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“A P R O B” 

Decanul 

facultăţii Sănătate Publică 

dr.şt.med., conferenţiar universitar 

_____________A. Cazacu-Stratu 

 

 

Întrebări către colocviul diferențiat la Promovarea sănătății și educația pentru sănătate pentru 

studenţii anului V a facultăţii Sănătate Publică 

 

 

1. Promovarea sănătăţii şi educaţia pentru sănătate. Definire. Scopul. Sarcinile. Istoria 

dezvoltării promovării sănătăţii. 

2. Modurile (tipurile) de prevenţie şi caracteristica lor. 

3. Elementele principale ale promovării sănătăţii. 

4. Educaţia pentru sănătate – orientarea, direcţiile. 

5. Promovarea sănătăţii şi educaţia pentru sănătate în documentele legislative naţionale. 

6. Starea de sănătate şi educaţia pentru sănătate. 

7. Antrenarea publicului şi accesul la informaţie. 

8. Pregătirea populaţiei şi a specialiştilor în domeniul promovării sănătăţii. 

9. Noţiune de program (proiect) în domeniul promovării sănătăţii. 

10. Promovarea sănătăţii şi educaţia pentru sănătate în documentele legislative europene. 

11. Scopul comunicării în promovarea sănătăţii. Definiţie. 

12. Principiile comunicării în promovarea sănătăţii şi educaţia pentru sănătate a populaţiei şi 

compartimentele ei principale. Educaţia pentru sănătate a populaţiei ca parte indispensabilă 

a culturii generale a populaţiei. 

13. Componentele comunicării. Emiţătorul, receptorul, canalele de comunicare şi mesajul. 

14. Tipurile şi formele de comunicare utilizate în promovarea sănătăţii. 

15. Tehnicile şi tehnologiile de comunicare utilizate în promovarea sănătăţii. 

16. Metodele şi mijloacele de comunicare în promovarea sănătăţii: metoda cuvântului vorbit, 

metoda cuvântului scris sau metoda scrisă (editorială), metoda ilustrativă sau 

demonstrativă, metoda audio-vizuală, metode derivate (metoda de teatralizare şi de 

excursie), metoda comunicării nemijlocite (conversaţie) cu persoanele sănătoase şi 

bolnave, mijloacele de comunicare în masă (mass-media). 

17. Metodologia pregătirii şi organizării unei lecţii (conferinţe) în promovarea sănătăţii.  

18. Conţinutul şi compartimentele principale ale unei prelegeri în promovarea sănătăţii. 

19. Instruirea igienică a personalului din diferite ramuri ale economiei naţionale. 

20. Noţiune de mediu, factori de mediu. Clasificarea. Definiţii de bază. Importanţa pentru 

promovarea sănătăţii. 

21. Noţiuni de promovarea sănătăţii direcţionate spre mediul acvatic, aerian şi litosferic natural 

şi modificat sub acţiunea omului. 

22. Indicatorii sănătăţii populaţiei importanţi pentru evaluarea influenţei mediului şi activităţi 

de promovarea sănătăţii. 

23. Planul Naţional (local) de acţiuni în domeniul Promovării Sănătăţii şi Sănătăţii în Relaţie cu 

Mediul. 

24. Formele morbide caracteristice pentru evaluarea influenţei mediului şi pentru informarea 

populaţiei. 
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25. Activităţi de promovare a sănătăţii pentru prevenirea impactului factorilor de mediu asupra 

stării de sănătate a populaţiei. 

26. Sursele de poluare a mediului. 

27. Activităţile medicilor în promovarea sănătăţii în funcţie de calitatea mediului.  

28. Noţiunea - Sănătatea la locul de muncă. 

29. Partenerii activităţilor în PSLM. 

30. Promovarea sănătăţii la locul de muncă – conţinutul. 

31. Efectele PSLM asupra stării de sănătate. 

32. Elementele principale ale promovării sănătăţii la locul de muncă. 

33. Clasificarea acţiunilor de PSLM. 

34. Serviciile de sănătate şi securitate în muncă– orientarea, direcţiile. 

35. Aplicarea politicilor benefice de promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate la nivelul 

organizaţiilor şi locului de muncă. 

36. Noţiunea de nutriţie umană şi alimentaţie echilibrată. 

37. Rolul metabolismului bazal în partea cantitativă a nutriţiei şi factorii care îl determină sau îl 

pot influenţa. 

38. Conţinutul activităţilor pentru promovarea sănătăţii şi educaţia pentru sănătate privind 

partea cantitativă şi calitativă a nutriţiei umane. 

39. Orientările promovării sănătăţii şi educaţia pentru sănătate privind regimul alimentar şi 

importanţa lui pentru organismul uman. 

40. Promovarea alimentaţiei variate. Piramida alimentaţiei sănătoase, locul diferitor alimente în 

această piramidă. 

41. Urmările nutriţiei neechilibrate. “Maladiile civilizaţiei” în ţările cu grad înalt de dezvoltare 

economică. 

42. Politica naţională în domeniul promovării sănătăţii şi educaţia pentru sănătate privind 

nutriţia şi alimentaţia. 

43. Promovarea factorilor social-economici favorabili pentru nutriţia umană. Particularităţile 

alimentaţiei în diferite regiuni ale Terrei. Starea de nutriţie în ţările în curs de dezvoltare. 

44. Modele de activităţi în promovarea unei alimentaţii sănătoase. 

45. Importanţa modului/stilului de viaţă şi a calităţii vieţii populaţiei umane. 

46. Noţiune de “mod de viaţă”. Componentele principale ale modului de viaţă. 

47. Noţiune de “stil de viaţă”. Elementele stilului de viaţă. 

48. Noţiune de “nivel de viaţă”, indicii nivelului de viaţă. 

49. Noţiune de “calitate a vieţii”. Componentele principale ale calităţii vieţii. 

50. Caracteristica calităţii vieţii în Republica Moldova. 

51. Metoda determinării şi cercetării modului de viaţă şi calităţii vieţii populaţiei. 

52. Estimarea modului de viaţă şi a calităţii vieţii populaţiei. 

53. Principalele definiţii, care ţin de problema tabagismului şi consumului nociv de alcool. 

54. Metabolizarea nicotinei şi a alcoolului etilic în organismul uman. 

55. Prevalenţa tabagismului şi consumului de alcool. 

56. Indicatorii sănătăţii dependenţi de consumul de tutun şi alcool: 

a. la nivel mondial; 

b. la nivelul Uniunii Europene; 

c. în Republica Moldova 

57. Particularităţile acţiunii malefice ale consumului produselor de tutun asupra stării de 

sănătate. 

58. Particularităţile acţiunii malefice ale consumului nociv de alcool asupra stării de sănătate. 
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59. PS şi ES privind reducerea tabagismului la nivel mondial şi european. 

60. Conţinutul PS şi ES pentru reducerea tabagismului în Republica Moldova. 

61. PS şi ES privind reducerea consumului nociv de alcool la nivel mondial şi european. 

62. Conţinutul PS şi ES pentru reducerea consumului nociv de alcool în Republica Moldova. 

63. Caracteristica patologiei umane la etapa actuală de dezvoltare a societăţii. 

64. Noţiune de boli netransmisibile. 

65. Principalele grupe de boli netransmisibile. 

66. Factori cauzali ai bolilor netransmisibile. 

67. Situaţia morbidităţii netransmisibile la nivel european şi naţional. 

68. Activităţile integrate de promovarea sănătăţii şi educaţie pentru sănătatea pentru prevenirea 

bolilor netransmisibile. 

69. Entităţile BCV şi factorii de risc. 

70. Particularităţile răspândirii BCV. 

71. Aspectele sociale şi economice ale BCV. 

72. Constatarea resurselor, inclusiv finanţarea pentru prevenţia BCV. 

73. Sectorul privat şi sănătatea publică în BCV. Prevenirea BCV. 

74. "Medicamentul de acasă" şi prevenirea BCV. 

75. Informarea şi comunicarea în privinţa BCV. 

76. BCV în medicina rurală. 

77. Viitor: ştiinţă, tehnologii, strategii, optimizare şi informare. 

78. Importanţa promovării sănătăţii în instituţiile preşcolare şi preuniversitare pentru 

îmbunătăţirea sănătăţii copiilor. 

79. Activităţile de promovare a sănătăţii în instituţiile preşcolare. 

80. Activităţile de promovare a sănătăţii în instituţiile preuniversitare. 

81. Definiţia de şcoală de promovarea sănătăţii şi istoria dezvoltării ei. 

82. Diferenţierea educaţiei sănătoase şi promovării sănătăţii în şcoli de promovare a sănătăţii. 

83. Reţeaua Europeană a Şcolilor de Promovare a Sănătăţii. 

84. Rolul şi activităţile medicului din instituţiile de învăţământ în educaţia pentru sănătate. 

 

 

 

Lista a fost discutată şi aprobată la şedinţa catedrei de igienă din 12 februarie 2018, proces-

verbal nr. 6. 

 

Şef catedra de igienă, 

dr. şt. med., conferențiar universitar         S. Cebanu 


