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“Acela care nu cunoaşte

puterea cuvîntului,
nu cunoaşte omul”
(Confucius)

Comunicarea


reprezinta o formă a relaţiei
de schimb între două sau mai multe
persoane, între două sau mai multe
grupuri, care are ca elemente esentiale
relatia dintre indivizi sau dintre grupuri,
cu schimbul, transmiterea şi receptarea
de semnificaţii, cu modificarea voită sau
nu a comportamentului celor angajaţi.
Comunicarea

Comunicarea
 Comunicare provine din latinescul

communis, care semnifică comun, implică
referinţe la un raport, la o interacţiune.
 Comunicarea este primul instrument
spiritual al omului în procesul educaţiei şi
socializarii sale. Omul se formează, se
dezvoltă şi se construieste pe sine ca
personalitate numai în şi prin comunicare.

Comunicarea
 Prin comunicare ne exprimăm gîndurile,

sentimentele, dorinţele, intenţiile,
experienţele acumulate, primim si oferim
informaţii, adică informăm.
 Latinescul informare a fost utilizat de Cicero
(106-47 î. Hr.) şi însemna a impune o formă
unui anumit lucru, mai ales raţiunii, pentru
a-i conferi cunoaştere şi a o îmbunătăţi.

Comunicarea
 Informarea

şi Comunicarea liberă este
nu numai o necesitate, dar este socotită
ca o valoare a democraţei, cea mai
superioară formă de guvernare a maselor
 Procesul de comunicare este un sistem
continuu ce presupune o interacţiune
neîncetată între fiinţele umane, cu relaţii
de interdependenţă

Procesul de comunicare
 Trei verigi principale:

emitentul sau sursa,
modul de transmitere,
receptorul sau
destinatarul.

Procesul de comunicare
 Emitentul sau

sursa, este persoana care
deţine informatii si obiective ce privesc
comunicarea, formulează mesajul, alege
limbajul, modul de comunicare si receptorul
(destinatarul).
 Emitentul este principalul actor, dar nu poate
influienţa sau controla pe deplin procesul de
comunicare. Emitentul sau sursa, poate fi
persoană fizică, cu funcţie de răspundere sau
juridică.

Procesul de comunicare




În domeniul Sănătăţii Publice aceste persoane sunt: cetăţenii,
voluntarii, conducătorii instituţiilor şi departamentelor, cît şi
singure instituţiile.
Ei pregatesc mesajul sau informaţia care este simbolul sau
ansamblul simbolurilor necesare de a fi transmise receptorului :
-în formă orală, scrisă, îmbogăţită cu gesturi, cu
tehnologii moderne de lumini, sunete, video, animaţie, etc.
Textul sau miezul mesajului este partea deschisă, vizibilă.
Sunetele, luminile, gesturile, sunt părţi auxiliare, dar
importante în prezentarea cu succes a imaginii miezului..
Emitentului îi aparţine dreptul de a formula corect simbolul ce
necesită să fie adus receptorului pentru a căpăta un efect maxim.

Procesul de comunicare



Totalitatea elementelor ce asigură transmiterea informaţiilor
(mesajelor) de la emitent (sursă) la receptor (destinatar) se numeşte
modul de transmitere, care incude:
- mesajul sau informaţia pregătită de emitent (sursă);
- mediul de transmitere, se referă la spaţiu, timp,
condiţiile interioare şi exterioare, starea psihică, educaţia şi cultura
participanţilor în procesul de comunicare, etc., care pot favoriza
sau defavoriza transmiterea mesajului.
- canalele de comunicare, sunt traseele prin care
circulă informaţia.
- canale oficiale, cînd informaţia este
prezentată de persoane oficiale cu funcţii de răspundere sau
juridică, de diferite niveluri.
- neoficiale, care transmite
informaţia contrar celei oficiale, circulă în populaţie sub formă de
vehiculare a ştirilor, noutăţilor, informaţiilor, uneori mult mai rapid
decât canalele oficiale.
- mijloacele de comunicare, sunt suportul tehnic al
procesului de comunicare constituit din: mijloace scrise,
audiovizuale, electronice, altele.

Procesul de comunicare
 Receptorul

sau destinatarul este orice
persoană căruia îi este destinat mesajul,
are un rol important în procesul de
comunicare şi depinde de nivelul de
cointeresare, educaţie, cultură, atitudine
civică şi demnitate.
Procesul de comunicare decurge
pe etape, şi include:

Procesul de comunicare









Pregatirea mesajului;
Codificarea mesajului;
Lansarea sau transmiterea mesajului;
Circularea mesajului în mijloacele de
comunicare;
Decodificarea mesajului;
Recepţionarea mesajului;
Prelucrarea mesajului şi crearea de atitudini;
Reacţia „feedback”.

Procesul de comunicare

Schema procesului de comunicare

Procesul de comunicare




procesul de comunicare este supus legităţilor
sistemelor vii deschise
Feedback-ul poate fi pozitiv şi negativ
forme de comunicare:
- verbală, ce cuprinde forma orală
sau scrisă;
- non-vrbală, ce cuprinde gesturi,
semne, mimici, mişcări
- paraverbală, care include modul de
rostire a cuvintelor, tonul şi volumul vocii, ritmul şi
viteza vorbirii, pauzele, cît şi producerea unor
sunete specifice: geamăt, mormăit, oftat, etc.

Procesul de comunicare
 În funcţie

de modul de realizare a
procesului de comunicare sunt menţionate
mai multe nivele ale comunicării:
unilaterală, bilaterală, oficială şi
neoficială, interpesonală şi intrapersonală,
în grup, în public, în masă, orizontală şi
verticală.

Procesul de comunicare


Funcţiile principale ale comunicării în domeniul
promovării Sănătăţii şi educaţie pentru Sănătate
sunt:
 Informare
 Instruire
 Influienţare
 Convingere
 Îndrumare
 Integrare

Procesul de comunicare
 Procesul de comunicare poate fi

influienţat de factori:
- interni şi externi,
- favorabili şi nefavorabili,
- direcţi şi indirecţi.

Mijloace de comunicare Mass-media
 Termenul „mass-media” provine din engleză

şi
semnifică „medii (de comunicare) de mase”. Acest
termen dar şi cel simplu de „media”, cuprinde
totalitatea mijloacelor de difuzare in masă a
informaţiilor.
 Mass-media se clasifică în:
scrisă, audiovizuală, electronică, altele, care
are funcţii de informare, influienţă, educaţie şi
distracţie.
Mass-media are efecte asupra indivizilor,
grupurilor, instituţiilor şi maselor, modeland
personalitatea umană sub aspect cognitiv, afectiv şi
comportamental.

Mijloace de comunicare Mass-media
 Mass-media are influienţă la nivel

populaţional, este constituită din
surse financiare publice sau private,
fiind de profil general sau
specializate în economie,
agricultură, educaţie, sănătate, etc.,
ori fiind de apartenenţă partiinică,
comerciale şi necomerciale.

Presa scrisă



La baza presei scrise stă scrisul şi fotografiile, cît şi combinaţia lor.
În categoria aceasta intră ziarele, numite şi „cotidiene” care apar
zilnic, revistele cu apariţie săptămînală, lunară, trimestrială, care
se mai numesc periodice, ambele cu o arie de difuzare centrală,
regională şi locală.

 În

ziare de obicei se tipăresc ştiri,
informații politice, sociale, culturale etc.,
de actualitate, de sănătate.
 În reviste se tipăresc articole, studii, dări
de seamă, note din domenii variate sau
dintr-o anumită specialitate.

Presa scrisă


Există şi unele forme speciale ale presei scrise:
- broşura, reprezintă o lucrare tipărită sub formă de
carte, care cuprinde un număr redus de foi, până la 50 de
pagini ;
- pliantul, este o publicaţie imprimată pe o singură coală,
împăturită astfel încât prin suprapunerea părţilor să se
asigure continuitatea textului sau ilustraţiilor ;
- afişul, este o imagine grafică însoţită de un text scurt,
purtătoare a unui mesaj cu conţinut politic, social,
cultural sau comercial adresat direct publicului prin
expunere de obicei într-un spaţiu public.
- poster-ul, este un afiş cu reprezentarea portretului
fotografic al unei personalităţi, sau diverse imagini, etc.,
şi poate fi vîndut sau distribuit gratis publicului.

Presa scrisă












foaia volantă, reprezintă o lucrare tipărită în volum mai mic dar în
cantităţi mari şi conţine un apel, o preîntîmpinare urmarind scopuri
de atenţie, agitaţie, proclamaţie.
- banner-ul, reprezintă o fâşie lungă de pânză pe care este scris un
mesaj, un slogan, o maximă, etc., are un caracter de promovare sau
de publicitate.
- simbol-ul, semn care reprezintă, în mod convențional sau prin
analogie, un obiect, o noțiune, o idee etc.
- marca, este un semn caracteristic aplicat pe un obiect, pntru a-l
deosebi de altele, care îi garantează calitatea şi autenticitatea.
- sigla, este prescurtarea convenţională formată din litera iniţială
sau din grupul de litere iniţiale folosite în inscripţii, în manuscrise
etc. pentru a evita cuvintele sau titlurile prea lungi.
- fluturaş-ul, reprezintă o bandă de hârtie care cuprinde un text
menit să înlocuiască, să rectifice sau să completeze un pasaj dintr-o
lucrare.
- casete audio, CD-uri, cu conţinut tematic de sănătate pot fi
distribuite gratis în instituţii de copii şi adolescenţi, în grupuri ţintă.

Presa scrisă

Presa scrisă


Avantajele presei scrise:
- Materialele de promovare a Sănătăţii şi educaţie
pentru Sănătate publicate în presa scrisă pot fi arhivate şi
recitite după necesitate.
- Materialele publicate au o credibilitate înaltă, cuvîntul
scris are un atu puternic.
- Presa scrisă permite transmiterea mesajului atît
populaţiei în general, cît şi unui grup-ţintă, mai ales
adulţilor.
- Asigură o fidelitate înaltă în rîndul cititorilor.
- Oferă mesajului transmis populaţiei un caracter
argumentativ destul de puternic, atît după conţinut cît şi
după combinarea textului şi imaginii.
- Presa scrisă dezvoltă citirea, gîndirea şi educă cititorul.

Presa scrisă


Dezavantajele presei scrise sunt:
- Accesul limitat al populaţiei la abonare sau
procurare a ziarelor şi revistelor, din lipsa de finanţe.
- Gradul destul de jos de citire a presei scrise mai
ales în populaţia rurală legată de unii factori
geopolitici, cît şi a adolescenţilor legată de
dezvoltarea Internetului.
- Tiraje limitate, cost înalt de tipărire.
- Deseori informaţia ajunge cu întîziere la cititor,
după ce aceasta a fost difuzată la radio sau
televiziune.
- Lipsa independenţei în editare.

Radioul
 Radioul este totalitatea instalaţiilor de transmitere

a sunetelor prin unde electromagnetice, cuprinzând
aparatele de emisiune şi pe cele de recepţie.
- Mediul radioului este „ascultarea de la
distanţă”, maniera în care este folosit, are strînsă
legătură cu trupul şi instinctul nostru.
- Radioul este un mediu al sentimentului şi
reacţionează ca o fiinţă, mai bine zis, întregul post
de radio constituie o fiinţă sentimentală.
- Radiourile acţionează la nivel de populaţie
avînd principiul „ cucerim o naţiune de ascultători,
cucerindu-l pe fiecare în parte”

Radioul


Radiourile se clasifică:
- locale, regionale şi cu acoperire
naţională;
- publice şi private;
- generale şi specializate pe domenii,
religioase;
- cu retransmitere sau producţie
autohtonă;
- emit prin eter, cablu, satelit sau internet;
- româneşti, ruseşti, mixte;

Radioul




Avantajele radioului:
- mobilitate maximă. Poate fi ascultat oriunde şi oricînd.
- oferă comunicare rapidă. O informaţie la radio poate fi
difuzată imediat din momentul lansări ei.
- costă mai puţin. Este mai ieftin faţă de TV şi de unele
reviste.
- acces maximal la audienţă. Populaţia poate asculta un
radio la un aparat simplu, la telefonul mobil.
- varietate de programe. Cu un colectiv mic la radio poţi
crea diverse emisiuni tematice, de interes public.
Dezavantajele radioului:
- lipsa vizuală. La radio totul se combină cu sunet, faţă de
TV unde este şi imaginea, presa scrisă în care e prezentă
perceperea vizuală.

Radioul
 programe computerizate în radio

sunt:
Adobe Audition,WaveLab,
Nuendo, Radio Player Pro,
Winamp, altele.

Audienta posturilor de radio in
Republica Moldova

 În

Republica Moldova activează 62 de posturi de
radio prin eter, 4 posturi de radio prin satelit –
Micul samaritean, Russkoe radio, Fresh FM, Hit
FM; 1 post de radio prin fir – radio Chişcăreni.
 Din 62 posturi de radio prin eter, 7 sunt cu
acoperire naţională – radio Moldova, Prime FM,
Publica FM, Vocea Basarabiei, Radio Noroc, Hit
FM, Maestro FM; 9 – posturi de radio cu acoperire
regională – Micul samaritean, BBC, Jurnal FM,
Ploaia de argint, Fresh FM, Radio Chişinău,
Russkoe radio, Teleradio Găgăuzia, Radio Plai; 37
de radiouri sunt posturi de radio locale.

Ponderea emisiunilor radio în profilaxia maladiilor
infecţioase şi parazitare, tuberculozei, maladiilor sexualtransmisibile şi SIDA din numărul total de emisiuni radio în
RM pe anii 2003 – 2013

Distribuirea emisiunilor radio în teritoriile administrative
la 100.000 populaţie, în mediu pe an

Televiziunea
 Televiziunea este mijlocul de comunicare

audiovizuală cu cea mai mare răspîndire în
societatea contemporană, care transmite la
distanță şi de recepţionare de la distanță, pe un
ecran, a imaginilor obiectelor în mişcare, cu
ajutorul undelor electromagnetice.
 Televiziunea se clasifică anologic radioului.
 Folosirea sunetului şi imaginei face ca
televiziunea să capteze ochiul şi urechea
telespectatorului, să fie cu cel mai mare impact
asupra societăţii.

Televiziunea
 37 TV prin eter
 11 prin satelit
 16 studiouri TV prin cablu
 131 TV retransmitere prin cablu
 4 MMDS eter-cablu
 3 Retransmitere prin satelit
 2 Retransmitere GSM

Televiziunea


Televiziunea organizează mai multe genuri de emisiuni de
care neapărat trebuie să cunoască persoanele ce planifică
activitatea în promovarea Sănătăţii şi educaţie pentru
Sănătate:
- Ştirile şi informaţiile de actualitate sunt preferate de
telespectatori prin evenimentele majore, pentru că le sunt
puse la dispoziţie imagini ale acestora şi ultimele evoluţii
ale situaţiilor de interes public.
- Emisiuni documentare de televiziune umăresc să
oglindească societatea şi să evidenţieze diversitatea sa.
Aceste emisiuni au responsabilitate socială, televiziunile
concentrîndu-se obiectiv şi dintr-o poziţie cu autoritate
asupra evenimentelor publice.

Televiziunea
- Talk-show-urile sunt versiunea televizată a dezbaterilor
publice unde subiectele zilei sunt alese şi discutate,
pornind de la presupunerea că audienţa este interesată şi
potenţial implicată în discuţie. În forma sa originală, talkshow-ul pune faţă în faţă diferiţi invitaţi şi este un element
important de dezbateri democratice.
- „Tabletele” televizate sunt emisiuni scurte cu durata de
3 – 5 minute, au o tematică şi pot fi repetate de mai multe
ori în orele de maximă audienţă.
- Show-ul televizat, este o emisiune, realizată de obicei în
direct, care conţine varietăţi, cu muzică, dansuri, scheciuri
comice, etc, desfăşurată pe o tematică cu un scop bine
determinat.

Televiziunea
- „Mese rotunde” telivizate, reprezintă
o emisiune de dezbateri politice,
ştiinţifice, situaţiilor la zi, etc., bazată pe
principiul egalităţii între participanţi.
- Divertisment televizat, este o emisiune
cu o durată mai îndelungată, de obicei 2
– 3 ore şi conţine multe informaţii, cu
elemente de distracţie, însoţite muzical.

Televiziunea


Avantajele televiziunii sunt:







Efect maxim prin combinarea sunetului şi a
imaginei.
Foloseşte toate tipurile de comunicare.
Putere maximă de convingere.
Difuzarea simultană a 2 – 4 informaţii.
Atracţie în vizionare.

Televiziunea


Dezavantajele televiziunii sunt:
- Vizionarea exclude alte activităţi.
- Provoacă dependenţă, mai ales copiilor.
-Dăunează sănătăţii, mai ales vizionarea
în exces.
- Este cea mai costisitoare din mijloacele
de informare.
-Este „prieten” periculos prin escaladarea
violenţei.

Televiziunea
 programe

computerizate
televiziune sunt:

de

Adobe Premiere, Vegas Studio,
Virtualdub, altele,
ce permit prelucrarea materialului
video, comprimarea lui.

Internetul
 Termenul

internet provine din abrevierea a
două cuvinte englezeşti: interconnected –
interconectat şi network – reţea.
 Începutul este documentat cu anul 1969
cînd pentru cercetare a fost creată o reţea
mică ARPANet în Advanced Research
Projects Agency (ARPA) din Departamentul
de Apărare a Statelor Unite şi instalată în
Universitatea din California, în Los
Angeles.

Internetul
 Internetul

a devenit o sursă uriaşă de
informaţie, propunînd utilizatorilor o vastă
gamă de procedeie - combinaţie: text, obiecte
grafice, sunete, animaţie şi secvenţe video, care
reprezintă multimedia, care pot stimula ochiul,
urechea, vîrfurile degetelor şi cel mai important
– creierul.
 Folosind imagini şi animaţii uluitoare, sunete
antrenante şi secvenţe video captivante – se pot
electriza centrii nervoşi ai gîndirii şi ai acţiunii
din minţile oamenilor.

Internetul


Internetul acordă posibilitatea de pezentare a informaţiei:
- rapiditate, informaţia poate fi afişată şi utilizată destul de
repede din diferite colţuri ale lumii;
- volum divers, informaţia este transmisă de la cîţiva kb
pînă la sute de Gb;
- calitate, informaţia se prezintă de o calitate superioară,
aproape de cea reală;
- stocare, depozitare, informaţia se depozitează pe servere
şi la necesitate poate fi utilizată, formarea băncilor şi
bibliotecilor on-line;
- prezentarea în timp real, informaţia este utilizată în timp
real prin teleconferinţe la distanţe mari, texte, audio şi
video mesaje;

Internetul
- comoditate, informaţia poate fi utilizată din orice
loc, în diferit timp, inclusiv la telefonul mobil;
- acces liber, informaţia este accesibilă pentru toată
populaţia conectată la internet;
- diversitate de materiale, informaţia este
prezentată atît în original cît şi fragmentată,
comentată în text, imagini, audio, video;
- prezentarea statisticii utilizatorilor, care arată
interesul informaţiei, ajută la perfecţionarea ei;
- interactivitate, reprezentînd o puternică poartă
personală spre informaţii.

Internetul


Internetul are şi dezavantaje:
- acces limitat la reţeaua Internet, mai ales a populaţiei
rurale, persoanelor nevoiaşe, din lipsă de reţea sau
incapacitate de plată.
- lipsa mijloacelor de conectare, ce nu pot fi procurate de
fiecare cetăţean;
- accesul liber la pagini, ce conţin elemente de violenţă,
porno, mai ales a copiilor şi tinerilor cu consecinţe grave
asupra sănătăţii lor;
- prezentarea informaţiilor neveridice, ce poate duce la
formarea opiniilor eronate în rîndul populaţiei;
- provoacă dependenţă, uneori sustrag copiii şi
adolescenţii de la procesul didactic şi educativ.

Internetul
 Metode

de utilizare a Internetului
în promovarea Sănătăţii şi educaţie
pentru Sănătate:
a. Pagina Web
pagina Web are un nume (domen),
care este înscris după literele www ce
provin din World Wide Web

Internetul


Paginile Web internaţionale au abrevieri deja bine
conoscute, dar nu obligatoriu:
-.org – instituţii şi organizaţii non profit;
-.com – instituţii şi organizaţii comerciale;
-.net – organizaţii furnizori de Internet;
-.eu - domenii naţionale pentru Uniunea Europeană;
-.int – organizaţii formate în baza tratatelor internaţionale;
-.gov – agenţiile administrative centrale;
-.edu – instituţii din domeniul educaţiei;
-.info – utilizare nerestricţionată;
-.name – pentru înregistrarea persoanelor fizice;
-.pro – pentru contabili, avocaţi şi doctori;
- altele..

Internetul
 Acestea sunt

domeniile de cel mai înalt nivel
(TLD), care sunt atribuite de ICANN
(Internet Corporation for Assigned Names
and Numbers
- supravegherea şi
coordonează sistemele de nume de domenii
ce permite ca adresele de Internet să fie
găsite pe baza numelor uşor de reţinut, în
locul celor circa cinci miliarde de numere
IP individuale.

Internetul
După domen urmează abreviatura ţării în care a fost
deschisă pagină conform ISO 3166, despărţit prin puncte.
De exemplu, pagina Web a Universităţii de Stat de
Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” este
www.usmf.md, a Ministerului Sănătăţii – www.ms.md
Acestea sunt adrese de domeniu de nivelul al doilea, care
permit mari posibilităţi şi modalităţi de afişare a
informaţiei din domeniul sănătăţii. Conţin fiecare un
număr enorm de calculatoare şi conturi de utilizator
reprezentînd ramificaţii locale, regionale, naţionale şi
internaţionale. Prin urmare, schema de adresare din
Internet pune la dispoziţie subdomenii care pot conţine la
rîndul lor mai multe subdomenii. Acestea sunt adrese de
nivelul al treilea.


Internetul
De exemplu, Asociaţia Obştească „Societatea Ştiinţifică a
Epidemiologilor şi Microbiologilor” din Republica
Moldova, are pagina Web www.sem.com.md
Clasificarea paginilor Web pentru a alege modelul potrivit
de site :
a) după tehnologia folosită:
- Statice, în care informaţia este lipsită de evoluţie,
înnoirea are loc destul de rar, doar numai
administratorul paginii poate introduce informaţia.
- Dinamice, în care informaţia se schimbă destul de
des, în dependenţă de eveniment. Fiecare utilizator poate
participa la introducerea opiniei sale. De obicei aceste
pagini Web conţin informaţii în timp real.

Internetul
b) după funcţii:
1. sisteme de căutare, de navigare, utilizatorul
navighează în mediul Internetului, găseşte resursele
dorite. Acest tip de site se utilizeaza mai întâi pentru
regăsirea resurselor, pentru atragerea vizitatorilor, ca mai
apoi ei să se întoarcă pe aceste locaţii. Din sistemele de
căutare fac parte motorul de căutare, care este un apelabil
program căutător, care accesează Internetul în mod
automat şi frecvent, stochează titlul, cuvinte cheie, parțial
chiar conținutul paginilor Web într-o bază de date şi
directoare Web, ce presupune introducerea manuală a
datelor site-ului dvs. in cataloage /directoare web ce ofera
linkuri.

Internetul
2. finale, reprezintă pagina Web cu informaţii
solicitate, care la rîndul său sunt temaice, corporative,
comerciale şi necomerciale.
3. portal-uri, sunt paginile Web cu cele mai mari
locaţii tematice, intrunind o parte semnificativă sau toate
componentele infrastructurii intelectuale a Internetului.
Alături de portal-uri de ştiri, de filme, informaţii generale
au apărut şi cele de sănătate, de educaţie, de familie, etc.
Un portal de sănătate conţine o diversitate de informaţii
din domeniu, inclusiv legate de bolile contagioase,
etiologia, particularităţile epidemiologice şi măsurile de
profilaxie şi antiepidemice accesibile publicului larg.

Internetul
c) după apartinenţă :
- pagini Web guvernamentale, ce aparţin
instituţiilor statale ;
- pagini Web ale organizaţiilor comerciale;
- pagini Web ale organizaţiilor neguvernamentale;
- pagini Web personale, care pot afişa informaţii
generale sau dintr-un domeniu oarecare, aici este
marcat şi blog-ul. Webblog-ul se referă la un jurnal
on-line creat şi postat de persoane individuale,
articolele fiind afişate în ordine cronologică. În
Republica Moldova majoritatea blog-urilor sunt
politice, iar cele de sănătate nu există.

www.sanatatea.com
 este predestinat pentru

Promovarea Sănătăţii şi
Educaţie petru Sănătate,
atragerea utilizatorilor în
comunicare legată de modul
sănătos de viaţă.

 Compartimentul de bază a site-ului este

sănătate, are sub-compartimente:
alimentaţie, boli infecţioase,
epidemiologie, igienă, presa, sănătateaZiar, sfaturi, vitamine, Lideri, Medici
iluştri, Savanţi. Pentru atragerea
utilizatorilor se practică furnizarea
informaţiei de interes general: maxime,
calendarul zilei, date meteo şi chiar
bancuri.

 Intrarea în pagina Web a fost

efectuată prin motoare de
căutare 85,51%, direct pe site –
10,2%, alte modalităţi – folosirea
link-urilor, portalurilor
naţionale şi regionale – 4,29 %.
Cel mai folosit motor de căutare
este Google.
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Internetul
b. Alte posibilităţi ale Internetului:
- transmiterea informaţiilor digitale de la o persoană la
alta prin poşta electronică;
- petrecere a Teleconferinţelor prin Internet, consultaţiilor
medicale pe diferite probleme la distanţe mari;
- instruirea la distanţă a cadrelor, inclusiv şi celor
medicale;
- comunicare cu medici – specialişti, experţi, persoane cu
funcţii de răspundere în diverse domenii, inclusiv în
promovarea Sănătăţii şi educaţia pentru Sănătate;
- transmiterea revistelor electronice într-un mod destul de
rapid;
- ascultarea unui radio, să priveşti canale TV; altele.....

Alte mijloace de comunicare
 1. Panourile informaţionale

sunt instalaţii ce
conţin mesaje, amplasate pe drumuri cu trafic
intens, pe clădiri, în locuri publice, etc.
Panourile informaţionale se clasifică în panouri
simple, LED şi video.
Panourile simple conţin informaţie în formă de
text şi imagine, negru-alb sau color, iluminate
suplimentar în timp de noapte sau fără, cu
schimbarea imaginii de bază sau fară. Unele
panouri simple au dublă-faţă, conţin un mecanism
de chimbare a feţelor, înzestrat cu un timer.

Alte mijloace de comunicare
Panourile LED conţin ecrane LED (eng. Light-emitting
diode), bazate pe luminiscenţa diodului la trecerea prin el
a curentului electric. Fiecare pixel de imagine este format
dintr-un fascicul de mici LED-uri.
Fiecare fascicul de LED-uri are în componenta lui un
LED rosu, un LED verde si un LED albastru, care se
aprind în intensitate conform culorii pe care trebuie să o
redea. Avantajele tehnologiei LED asupra vechilor ecrane
cu iluminare fluorescentă sunt clare: redarea mai reală a
culorilor, reducerea grosimii ecranului, consum redus de
energie şi vizibilitate mult îmbunătăţită în condiţii de
lumină puternică. astfel, redă imagini de calitate
superioară. Panourile LED sunt computerizate, pot fi
dirijate de la distanţă, pot reda orice imagine video, text şi
sunet.

Alte mijloace de comunicare
Panourile video sunt bazate pe ecrane video,
imaginile sunt generate de un tub catodic. Mai des,
panourile video sunt amplasate în încăperi publice
la o distanţă mai mică de vizitatori.
2. Expoziţiile reprezintă prezentări organizate,
publice, în diverse domenii, pentru a pune în
lumină realizările, avantajele şi specificul unei
activităţi. La o expoziţie medicală pot fi prezentate
preparate imunobiologice contemporane, de
organizare a dezinfecţiei, dezinsecţiei şi deratizaţiei,
mijloace de protecţie în bolile contagioase, etc.

Alte mijloace de comunicare
3. Telefoanele, se folosesc atît pentru convorbiri,
cît şi pentru trimiterea unui mesaj scurt audio sau
scris, video pentru telefoanele mobile. Aceste
posibilităţi rapide şi puţin costisitoare, sunt folosite
în campanii de imunizări, de atenţie maximă în
cazul bolilor contagioase destul de pericoloase,
altele.
4. Suvenirele, reprezintă diverse obiecte (fulare,
bonete, pălării, pixuri, maiouri, pungi, breloc-uri,
căni, etc) aplicate cu imagini, text, siglă sau simbol
adresate populaţiei, copiilor, altor grupuri ţintă.

Alte mijloace de comunicare
5. Calendarele, reprezintă publicaţie cu caracter
variat, care apare o dată în an, cuprinzând
cronologia zilelor anului şi diverse alte materiale cu
caracter informativ, beletristic, ştiințific etc. Un
calendar de sănătate poate conţine sfaturi zilnice de
întărire a organizmului, de alimentaţie raţională, de
comportament în diverse situaţii, etc. Calendarele
electronice, spre deosebire de cele mici, de perete, de
birou, conţin multă informaţie ce poate fi accesată
“în lanţ”, îmbogăţită cu imagini foto, video, grafice,
tabele. Tot în calendare pot fi semnificate zilele
mondiale de combatere a bolilor contagioase:
tuberculozei, HIV/SIDA, hepatitei, malariei, etc.

Alte mijloace de comunicare
6. Bibliotecile, reprezintă o instituţie care
colecţionează cărți, ziare şi reviste periodice,
etc. spre a le pune în mod organizat la
dispoziția cititorilor. Biblioteca susţine şi se
implică în soluţionarea problematicii
comunitare în aspect informaţional şi
educativ-cultural.
7. Cinematograful, poate difuza
videoclipuri, mesaje, adresate populaţiei sau
unui grup ţintă care vizionează filmul.

Alte mijloace de comunicare
8. Convorbirea în sănătate, este un proces de
conversaţie între două sau mai multe persoane,
legată de ceva important. De obicei, convorbirile
sunt scurte pînă la 10 minute, sunt efectuate de
medici şi alţi lucrători medicali cu studii medii cu
pacienţii, cu angajaţii instituţiilor de copii, în
focarele de boli infecţioase, etc.
9. Lecţia, este un proces de instruire a populaţiei
practicată de medici specialişti în colective, la o
temă importantă de Sănătate Publică. Lecţiile pot
fi pe viu grai, emisiune-lecţie radio şi tv, casetă
sau disc-lecţie, film-lecţie, conferinţă-lecţie.

Alte mijloace de comunicare
10. Prelegerea, este o lecţie din cadrul unui curs de
instruire, ce se referă mai mult la instituţii
universitare, dar este adaptată şi în alte cursuri de
instruire.
11. Prezentarea, reprezintă o scurtă expunere a unei
activităţi, a unei lucrări, recomandări sau a unui
obiect, utilaj, medicamentelor sau substanţelor
dezinfectante.
12. Testarea, este un proces de verificare şi
confirmare a unui obiect, utilaj, altele, a capacităţilor
sale de satisfacţie a utilizatorului, consumatorului.

Elaborarea materialelor informative în domeniul
promovării Sănătăţii şi educaţie pentru Sănătate
Cerinţe:
- Alegerea temei. Tema informaţiei sau mesajului
trebuie să fie actual, totodată destul de important şi
necesar pentru public. În maladiile contagioase se va lua
în vedere sezonalitatea bolii, pronosticul pe termen scurt
şi mai îndepărtat, riscul apariţiei bolii, etc.
- Conţinutul informaţiei. Datele din informaţii trebuie
să fie veridice, din surse oficiale, iar cele legate de
specificul bolilor contagioase ne v-om referi la manuale,
ghiduri, protocoale, şi nu vom folosi date din « cele
auzite » sau « goale ».



Elaborarea materialelor informative în domeniul
promovării Sănătăţii şi educaţie pentru Sănătate
Cerinţe:
- Alegerea auditoriului. Adresarea mesajului populaţiei
în întregime sau unui grup-ţintă, persoanelor în vîrstă
sau adolescenţilor are o importanţă deosebită. Părinţilor
ce au copii mici, le vom vorbi despre profilaxia bolilor
digestive, celor dirijate prin imunizări, de educaţia
comportamentală.
- Baza ştiinţifică. Informaţiile furnizate publicului
trebuie să fie bazate pe ultimele cercetări ştiinţifice
mondiale şi naţionale, v-om evita aici cercetările
învechite, neargumentate.

Elaborarea materialelor informative în domeniul
promovării Sănătăţii şi educaţie pentru Sănătate


Cerinţe:
- Alegerea mijloacelor de comunicare. Are un
rol destul de important. În cazul gripei pandemice
v-om folosi toate mijloacele de informare în masă
pentru a avea un rezultat scontat în scurt timp.
- Limbajul. Limbajul trebuie să fie cît mai clar,
v-om evita termeni medicali necunoscuţi
publicului, mai ales cu denumiri în limba latină,
greacă, engleză, franceză, etc, sau celor din
domeniul informaticii şi progamării.



Elaborarea materialelor informative în domeniul
promovării Sănătăţii şi educaţie pentru Sănătate
Cerinţe:
- Evaluarea procesului de comunicare. Necesită a fi
efectuată de la lansarea unui eveniment şi permanant, cu
o evaluare a feed-back-ului. In caz de unele nereuşite, cît
nu e tîrziu se pot lua măsuri suplimentare.
- Respectarea valorilor. Dacă informaţiile sunt furnizate
fără a ţine cont de valorile şi contextul specific, atunci
aceştia nu le vor accepta. Este important ca informaţiile să
fie acceptate de către cei pentru care au fost elaborate
materialele de informare şi de educare.

Elaborarea materialelor informative în domeniul
promovării Sănătăţii şi educaţie pentru Sănătate


Cerinţe:
- Autorii mesajului. Este important să se
numească autorul informaţiei sau instituţia,
gradul profesional, experienţa, etc.
- Cunoaşterea riscurilor. Este important ca
utilizatorul de informaţie să ştie ce se poate
întâmpla dacă nu face nimic, dacă nu-şi
schimbă comportamentul conform
recomandărilor. Riscurile trebuie măsurate şi
aduse clar la cunoştinţa publicului.

Elaborarea materialelor informative în domeniul
promovării Sănătăţii şi educaţie pentru Sănătate



Cerinţe:
- Dreptul de autor. În
informaţiile publice de orice gen se
v-a respecta drepturile de autor şi
conexe, conform Legislaţiei
Republicii Moldova.

Modalităţi de colaborare cu mass-media


sunt:
- articol, în ziare şi reviste, este o expunere scrisă (de
proporţii mai reduse) cu caracter publicistic, pe o temă
politică, economică, ştiințifică, de sănătate, etc., semnate de
persoane ce cunosc bine domeniul;
- informaţii, prezentate pentru mass-media, conţin date
referitor la diverse situaţii, probleme din sănătate, semnate
de jurnalist, cu referinţă la sursa furnizată;
- buletinul, conține informații, date de actualitate şi de
interes public, ce se editează periodic. Bunăoară, buletinul
epidemiologic conţine date privind morbiditatea populaţiei
prin boli infecţioase, inclusiv la copii ce sunt din
colectivităţi.

Modalităţi de colaborare cu mass-media


sunt:
- comunicatul de presă, este un articol scurt ce conţine
noutăţi despre un eveniment sau program important. De
obicei, comunicatul de presă trebuie să răspundă la
întrebările: Cine? Ce? Cînd? Unde? şi De ce?
- interviul, este o convorbire între o personalitate politică,
culturală, cu funcţie de răspundere, specialist în
domeniu, etc. şi un ziarist sau reporter, în cursul căreia
acesta îi pune întrebări spre a afla părerile personalităţii
în diverse probleme (de actualitate), în vederea publicării
lor în presă sau a difuzării lor la radio şi televiziune;

Modalităţi de colaborare cu mass-media
 sunt:

- reportajul, este o specie publicistică, apelând
adesea la modalităţi literare de expresie, care
informează populaţia asupra unor situaţii,
evenimente de interes general sau ocazional,
realități geografice, etnografice, economice etc.,
culese de obicei la faţa locului, documentate
prin înregistrări audio sau/şi video;
- participare, în diverse emisiuni organizate la
radio şi televiziune.

Modalităţi de colaborare cu mass-media
 Sunt:
- Personalul medical antrenat în promovarea
Sănătăţii şi educaţie pentru Sănătate trebuie:
- să cunoască problema la perfecţie;
- să aibă abilităţi de prezentare a
informaţiilor în presa scrisă, audiovizuală şi cea
electronică;
- trebuie instruite în jurnalism şi ştiinţe
ale comunicării.
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