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Accesul populaţiei la informaţie legată de Sănătate

Accesul liber a populaţiei la informaţie, inclusiv din domeniul
Sănătăţii înseamnă:
- transparenţă,
- libertate de exprimare,
- anticorupţie,
- antisărăcie,
– democraţie.
pentru că scopul este:
- antrenarea şi participarea activă a populaţiei;
- formării diverselor opinii, pluralismului în societate;
- instituirea controlului permanent şi eficient al
populaţiei asupra activităţii puterii.

Accesul populaţiei la informaţie legată de Sănătate


Orice persoană din societate are dreptul la informaţie, drept fundamentat în Legislaţiile Naţionale şi
Internaţionale.



În ţările dezvoltate promovarea Sănătăţii şi educaţie pentru Sănătate este ridicată la nivel de doctrină, în
centrul atenţiei fiind Omul, sănătatea lui, conştientizînd că: a şti – a analiza – a acţiona.



Un cetăţean activ este bine informat.

Accesul populaţiei la informaţie legată de Sănătate


- Informarea,
- educarea,
- cunoaşterea, înseamnă:
a. descătuşare spirituală şi intelectuală,
b. calea spre realizarea celorlalte drepturi şi libertăţi ale Omului.

Constituţia Republicii Moldova


Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994 garantează dreptul persoanei la:
- ocrotirea sănătăţii,
- viaţă intimă, familială şi privată,

- ocrotirea maternităţii, a copiilor şi a tinerilor,
- dreptul la educaţie,
- dreptul la un mediu înconjurător sănătos.

Constituţia Republicii Moldova


Constituţia Republicii Moldova prevede, în art. 34, dreptul persoanei de a avea acces liber la orice
informaţie de interes public, ce nu poate fi îngrădit.
- Autorităţile publice, potrivit competenţilor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă s
cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal.

Constituţia Republicii Moldova


Constituţia Republicii Moldova prevede, în art. 34:
-dreptul la informaţie nu trebuie să prejudicieze
măsurile de protecţie a cetăţenilor sau siguranţa
naţională;
- mijloacele de informare publică, de stat sau
private, sunt obligate să asigure informarea corectă a
opiniei publice;
- mijloacele de informare publică nu sunt supuse
cenzurii.

Legea Republicii Moldova privind accesul
la informaţie
Legea Republicii Moldova privind accesul la informaţie
nr. 982-XIV din 11.05.2000, prevede un şir de modalităţi de
informare şi principii de aplicare a ei.
Determină – informaţii oficiale, furnizorii de informaţii:



a. Autorităţile centrale şi locale;
b. Instituţiile publice centrale şi locale, fondate şi finanţate de stat, din bani publici; (CMF, CSP, CS, OMF, Spitale,
etc.)
c. Persoanele fizice, juridice, cu funcţii de răspundere ce gestionează servicii publice. (director, medic-şef, medic-şef
adjunct, şef departament, alţii)

Legea Republicii Moldova privind accesul
la informaţie
Scopul:
1. Garantarea dreptului de acces la informaţie;
2. Protecţia informaţiilor cu accesibilitate limitată;
3. Garantarea căilor de atac:
- extrajudiciară;
- judiciară.

Legea Republicii Moldova privind accesul
la informaţie
Principii:
- dezvăluirii maxime;
- obligativităţii publicării informaţiilor de maximă
importanţă;
- Informaţiile de o deosebită importanţă
socială, conform acestei Legi, trebuie furnizate de urgenţă
publicului larg în cazul cînd poate preîntîmpina sau diminua
pericolul pentru viaţa şi sănătatea oamenilor.
- promovării unei guvernări transparente;
- supunerii excepţiilor unor teste stricte privind prejudiciile
şi interesul public;
- cererile de informaţii vor fi soluţionate rapid şi imparţial;

Legea Republicii Moldova privind accesul
la informaţie
Principii:
- costurile vor fi rezonabile şi nu vor discuraja solicitanţii de informaţii;
- întrunirile din cadrul instituţiilor publice trebuie să fie deschise pentru public;
- autonomia instituţiei publice;
- regulamentul intern nu va submina accesul la informaţie;

Legea Ocrotirii Sănătăţii


Legea Ocrotirii Sănătăţii nr. 411 – XIII din 28.03.1995
prevede principiul orientării profilactice în asigurarea
sănătăţii populaţiei.
În art. 18 al Legii Ocrotiri Sănătăţii este menţionat că
pentru a-şi asigura sănătatea, locuitorii republicii trebuie să
posede cunoştinţe:
- despre modul de viaţă sănătos,
- igiena individuală,
- prevenirea maladiilor,
- despre simptomele bolilor,
- iar unităţile Ministerului Sănătăţii, alte
ministere şi departamente, autorităţile administraţiei
publice locale, unităţile economice sînt obligate să
contribuie la educaţia pentru sănătate a populaţiei.

Politica Naţională de Sănătate


Politica Naţională de Sănătate 2007 - 2021 impune la rînd cu alte obiective în domeniul sănătăţii,
- promovarea sănătăţii şi prevenirea maladiilor;
- controlul maladiilor contagioase.
Promovarea sănătăţii se v-a realiza prin aplicarea a două modalităţi: universală, ca avantaj de bază pentru beneﬁciul
ﬁecăruia, şi selectivă, pentru contingente şi grupuri separate de populaţie supuse unor riscuri reale sau potenţiale pentru
sănătate şi subgrupuri supuse unor riscuri majore.

Politica Naţională de Sănătate
Procesul de promovare a sănătăţii şi prevenire a maladiilor va purta un caracter complex şi se va desfăşura cu
implicarea întregii societăţi, iar măsurile vor fi realizate la toate nivelurile:
- de stat (ca putere de decizie),
- de unităţi administrativ-teritoriale (raioane, municipii, oraşe, sate),
- de unităţi economice,
- de familie,
- de individ.

Politica Naţională de Sănătate


Politicile, strategiile şi legislaţia ce ţin de promovarea sănătăţii
şi proﬁlaxia maladiilor se vor baza pe:
- roluri şi responsabilităţi clare ale statului şi instituţiilor în
domeniul promovării sănătăţii şi proﬁ laxiei maladiilor, precum şi
colaborarea dintre instituţiile sistemului sănătăţii, autorităţile
administraţiei publice locale şi alte instituţii relevante sănătăţii;
- mecanisme, inclusiv ﬁnanciare, pentru planiﬁcarea,
implementarea şi evaluarea programelor de acţiuni axate pe maladiile
principale identiﬁcate pe baza cercetărilor ştiinţiﬁce şi evaluării
necesităţilor;
- deprinderi personale acumulate prin informarea şi educaţia
pentru sănătate şi deprinderi de viaţă;
- consolidarea acţiunilor comunitare şi împuternicirea
individului;
- asistenţa medicală primară ca structură de bază a sistemului
sănătăţii.

Politica Naţională de Sănătate


Se propune elaborarea şi implementarea unui sistem avansat de educaţie pentru sănătate a populaţiei ce presupune
activităţi conjugate de formare a atitudinii pozitive şi a comportamentului responsabil faţă de sănătate, ca deziderat
personal şi social al tuturor membrilor societăţii.
Educaţia pentru sănătate şi informarea populaţiei vor ﬁ asigurate cu capacităţi instituţionale şi specialişti cu
competenţe profesionale corespunzătoare.



Legea privind supravegherea de stat a
Sănătăţii Publice

Legea privind supravegherea de stat a Sănătăţii Publice nr. 10-XVI din 03.02.2009 determină promovarea
sănătăţii, informarea şi educaţia pentru sănătate ca eliment esenţial domeniul Supravegherii de stat a Sănătăţii publice.
Promovarea Sănătăţii este numită ca o parte componentă obligatorie a legislaţiei, politicilor şi programelor de
dezvoltare, implementate la nivel central şi local.



Legea privind supravegherea de stat a
Sănătăţii
Publice
Priorităţile în domeniul
promovării
sănătăţii sînt stabilite
şi coordonate de către autorităţile competente pentru
supravegherea sănătăţii publice şi includ (dar nu se
limitează la) următoarele:
1) planificarea familiei;
2) sănătatea mamei şi a copilului;
3) promovarea igienei personale şi a celei comunitare;
4) reducerea consumului de alcool;
5) combaterea tabagismului şi a narcomaniei;
6) alimentaţia raţională;
7) combaterea obezităţii şi evitarea sedentarismului.
Instruirea în domeniul sănătăţii este parte integrantă a
programelor educaţionale pentru specialiştii din domeniul
sănătăţii, educaţiei, social şi administrativ.



Legea privind supravegherea de stat a
Publice
Art. 51, prevenirea Sănătăţii
şi controlul bolilor
transmisibile se efectuează

prin următoarele acţiuni complexe de sănătate publică:
1) prevenirea răspîndirii internaţionale a bolilor;
2) supravegherea epidemiologică;
3) organizarea măsurilor de răspuns la urgenţele de sănătate publică;
4) efectuarea vaccinărilor profilactice;
5) implementarea programelor de prevenire şi control al bolilor;
6) asigurarea populaţiei cu produse şi servicii sigure pentru sănătatea
umană;
7) siguranţa şi securitatea activităţilor ce implică utilizarea agenţilor
biologici;
8) igiena personală şi promovarea unui mod de viaţă sănătos;
9) igiena şi salubrizarea localităţilor.

Regulamentul Serviciului


Regulamentul Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice, aprobată prin Hotărîrea Guvernului RM Nr.384
din 12.05.2010, determină:
- promovarea sănătăţii prin informare, educare şi comunicare,
- asigurarea transparenţei şi accesului publicului la informaţia ce ţine de situaţia în sănătatea publică şi măsurile de
redresare a acesteia,
sunt activităţi de bază în Supravegherea de Stat a Sănătăţii Publice.

Accesul populaţiei la informaţie legată de Sănătate


LEGEA Nr. 263 din 27.10.2005 cu privire la drepturile
şi responsabilităţile pacientului:
scopul:
- consolidarea drepturilor fundamentale ale omului
în sistemul serviciilor de sănătate, asigurarea respectării
demnităţii şi integrităţii pacientului şi sporirea rolului
participativ al persoanelor la adoptarea deciziilor de
sănătate.

LEGEA Nr. 263 din 27.10.2005 cu privire la drepturile şi
responsabilităţile pacientului
Pacientul are dreptul la: (EPI!!!)



asistenţă medicală gratuită în volumul stabilit de legislaţie;
- atitudine respectuoasă şi umană din partea prestatorului de
servicii de sănătate, indiferent de vîrstă, sex, apartenenţă
etnică, statut socioeconomic, convingeri politice şi
religioase;
- informaţii cu privire la prestatorul de servicii de
sănătate, profilul, volumul, calitatea, costul şi modalitatea
de prestare a serviciilor respective;
-

LEGEA Nr. 263 din 27.10.2005 cu privire la
drepturile şi responsabilităţile pacientului
examinare, tratament şi întreţinere în condiţii
adecvate normelor sanitaro-igienice;
- informaţii exhaustive cu privire la propria sănătate,
metodele de diagnostic, tratament şi recuperare,
profilaxie, precum şi la riscul potenţial şi eficienţa
terapeutică a acestora;
- informaţie completă privind factorii nocivi ai
mediului ambiant;
- asistenţă a avocatului sau a unui alt reprezentant în
scopul protecţiei intereselor sale, în modul stabilit de
legislaţie;
-

LEGEA Nr. 263 din 27.10.2005 cu privire la
drepturile şi responsabilităţile pacientului

- informaţie privind rezultatele examinării plîngerilor şi
solicitărilor, în modul stabilit de legislaţie;
- atacare, pe cale extrajudiciară şi judiciară, a acţiunilor
lucrătorilor medicali şi ale altor prestatori ai serviciilor de
sănătate, precum şi a funcţionarilor responsabili de garantarea
asistenţei medicale şi a serviciilor aferente în volumul
prevăzut de legislaţie;
- despăgubire a daunelor aduse sănătăţii, conform
legislaţiei.

LEGEA Nr. 263 din 27.10.2005 cu privire la
drepturile şi responsabilităţile pacientului


Limitarea drepturilor pacientului:

examinare medicală obligatorie a persoanelor care donează
benevol sînge, substanţe lichide biologice, organe şi
ţesuturi;
- efectuare a examinării medicale preliminare obligatorii, în scopul depistării bolilor ce prezintă pericol
-

social, în timpul angajării la serviciu şi în cadrul examinărilor medicale periodice obligatorii ale lucrătorilor de anumite
profesii, imigranţilor şi emigranţilor, a căror listă se aprobă de Ministerul Sănătăţii;

LEGEA Nr. 263 din 27.10.2005 cu privire la
drepturile şi responsabilităţile pacientului
efectuare a examinării medicale obligatorii, inclusiv pentru
depistarea infecţiei HIV/SIDA, a sifilisului şi a tuberculozei
la persoanele aflate în penitenciare;
- spitalizare şi izolare obligatorie (carantină) a
persoanelor afectate de infecţii contagioase şi a celor
suspectate de vreo boală infecţioasă ce prezintă pericol
social.

-

LEGEA Nr. 263 din 27.10.2005 cu privire la
drepturile şi responsabilităţile pacientului


Pacientul are următoarele responsabilităţi: (EPI!)
- să aibă grijă de propria sănătate şi să ducă un mod de viaţă sănătos,
excluzînd acţiunile premeditate ce dăunează sănătăţii lui şi a altor
persoane;
- să respecte măsurile de precauţie în contactele cu alte persoane,
inclusiv cu lucrătorii medicali, în cazul în care ştie că el suferă de o
boală ce prezintă pericol social;
- să întreprindă, în lipsa contraindicaţiilor medicale,

măsuri profilactice obligatorii, inclusiv prin imunizări, a
căror neîndeplinire ameninţă propria sănătate şi creează
pericol social;

LEGEA Nr. 263 din 27.10.2005 cu privire la
drepturile şi responsabilităţile pacientului
- să comunice lucrătorului medical informaţii complete
despre bolile suportate şi cele curente, despre maladiile sale
ce prezintă pericol social, inclusiv în caz de donare benevolă
a sîngelui, a substanţelor lichide biologice, a organelor şi
ţesuturilor;
- să respecte regulile de comportament stabilite pentru
pacienţi în instituţia medico-sanitară, precum şi
recomandările medicului în perioada tratamentului
ambulator şi staţionar;
- să respecte drepturile şi demnitatea altor pacienţi,
precum şi ale personalului medico-sanitar.

LEGEA Nr. 263 din 27.10.2005 cu privire la
drepturile şi responsabilităţile pacientului


Asigurarea dreptului pacientului de participare la luarea
deciziilor de sănătate:
- Toate deciziile cu caracter economic, administrativ sau
social care au o influenţă sau un impact potenţial asupra stării
de sănătate a populaţiei, la nivel naţional sau local, vor fi luate
ţinîndu-se cont de opinia publică.

- Cetăţenii Republicii Moldova, organizaţiile de
pacienţi şi asociaţiile neguvernamentale participă la
elaborarea politicii şi programelor de sănătate, la
aprecierea priorităţilor şi criteriilor de alocare a
resurselor. Forma şi modul de participare se
reglementează printr-un regulament elaborat de
Ministerul Sănătăţii şi aprobat de Guvern.

LEGEA Nr. 263 din 27.10.2005 cu privire la
drepturile şi responsabilităţile pacientului


Dreptul pacientului la informare se asigură:
- de către autorităţile sistemului de sănătate de toate
nivelurile;
- de către organizaţiile medico-sanitare şi
farmaceutice;

Realizarea protecţiei drepturilor pacientului se
asigură pe cale extrajudiciară şi judiciară, în
conformitate cu legislaţia.

Accesul populaţiei la informaţie legată de Sănătate


Programul Naţional de promovare a modului sănătos de viaţă pentru anii 2007-2015
este orientat spre promovarea în societate a unui mod sănătos de viaţă şi prevede soluţionarea problemei prioritare
din domeniul sănătăţii publice - menţinerea şi fortificarea sănătăţii populaţiei, trasează strategia şi tactica perfecţionării
în continuare a educaţiei pentru sănătate şi promovării modului sănătos de viaţă.

Accesul populaţiei la informaţie legată de Sănătate


Programul Naţional de promovare a modului sănătos de
viaţă pentru anii 2007-2015
Obiectivele principale ale acestui Program sînt:
- executarea prevederilor actelor legislative şi normative
în domeniul protecţiei muncii şi sănătăţii;
- modificarea atitudinii populaţiei faţă de sănătatea
proprie, transformarea cunoştinţelor în domeniul igienei în
convingeri şi acţiuni concrete şi adecvate;
- asigurarea asistenţei medicale prin acţiuni economic
eficiente privind menţinerea şi fortificarea sănătăţii
populaţiei;

Accesul populaţiei la informaţie legată de Sănătate


Programul Naţional de promovare a modului sănătos de
viaţă pentru anii 2007-2015
Obiectivele principale ale acestui Program sînt:
- normalizarea şi ameliorarea parametrilor dezvoltării
fizice a persoanelor angajate în cîmpul muncii şi a
generaţiei în creştere;
- menţinerea şi consolidarea rezervei de forţă fizică de
muncă;
- reducerea pagubelor, inclusiv economice şi morale,
cauzate de îmbolnăviri, pierderi ale capacităţii de muncă şi
de invalidităţi;
- evitarea decesului prematur; prelungirea duratei de viaţă
activă, creşterea speranţei de viaţă a populaţiei.

Accesul populaţiei la informaţie legată de Sănătate


Programul Naţional de promovare a modului sănătos de viaţă pentru anii 2007-2015
Soluţionarea acestor sarcini:
- educaţia pentru sănătate să se manifeste multilateral în viaţa spirituală şi culturală a societăţii, utilizînd ca
mijloace intermediare literatura, teatrul, cinematografia, televiziunea, presa, radioul, altele;
omului.

- formarea ideologiei modului sănătos de viaţă şi de a prezenta latura frumoasă a sănătăţii psihice şi fizice a

Accesul populaţiei la informaţie legată de Sănătate
Ordinul MS RM nr. 400 din 23.10.2008 “ Cu privire la optimizarea
măsurilor de educaţie pentru sănătate şi promovare a modului sănătos
de viaţă pentru anii 2008 – 2015” aproba:
1.1. Planul activitatilor de educatie pentru sanatate si promovare a
modului sanatos de viata pentru anii 2008 – 2015 (anexa nr.1);
1.2. Regulamentul cu privire la Serviciul Educatie pentru sanatate,
promovare a modului sanatos de viata si informatie (anexa nr.2);
1.3. Regulamentul Centrului promovarea sanatatii, educatie pentru
sanatate si relatii cu mass-media al CNSPMP (anexa nr.3);
1.4. Regulament-tip al Sectiei educatie pentru sanatate si promovare a
modului sanatos de viata a Centrului de Medicina Preventiva
Municipal (anexa nr.4);
1.5. Regulament-tip al Cabinetului educatie pentru sanatate si promovare
a modului sanatos de viata a Centrului de Medicina Preventiva
Raional (anexa nr.5);


Accesul populaţiei la informaţie legată de Sănătate
1.6. Regulament-tip al Cabinetului educatie pentru sanatate si promovare
a modului sanatos de viata din IMSP raionale, municipale,
republicane (anexa nr.6);
1.7. Regulament-tip al Cabinetului copilului sanatos (anexa nr.7);
1.8. Normativele aproximative de calculare a timpului pentru realizarea
activitatilor de educatie pentru sanatate si promovare a modului
sanatos de viata pentru lucratorii medicali (anexa nr.8);
1.9. Lista – model de dotare a sectiei si a cabinetului de educatie pentru
sanatate si promovare a modului sanatos de viata a CMP/IMSP
teritoriala (anexa nr.9);
1.10. Finantarea Programului national de promovare a modului sanatos
de viata din sursele bugetului de stat (anexa nr.10).

Accesul populaţiei la informaţie legată de Sănătate














- Ziua Mondiala de combatere a cancerului – 4 februarie;
- Ziua Mondiala a apei – 22 martie;
- Ziua Mondiala de combatere a tuberculozei –24 martie;
- Ziua Mondiala a Sanatatii – 7 aprilie;
- Ziua Mondiala de combatere a malariei – 25 aprilie;
- Ziua Mondiala fara tutun – 31 mai;

- Ziua Mondiala a Copilului – 1 iunie;
- Ziua mondiala donatorului de singe - 14 iunie
- Ziua Internationala de lupta împotriva drogurilor – 26
iunie;
- Ziua Mondiala privind alimentarea la sîn -1 august;
- Ziua Mondiala de prevenire a suicidului – 10 septembrie;

Accesul populaţiei la informaţie legată de Sănătate
















Ziua Mondiala de combatere a maladiilor cardiovasculare septembrie;
- Ziua Mondiala de combatere a rabiei 28 septembrie;
- Ziua mondiala de profilaxie a bolilor de ochi – septembrie;
- Ziua Mondiala de combatere a consumului abuziv de alcool – 2
octombrie;
- Ziua Mondiala de lupta împotriva maladiilor cronice obstructive a
plamînilor – 19 noiembrie;
- Ziua mondiala de comemorarea a victimelor accidentelor rutiere -16
noiembrie;
- Ziua mondiala de combatere a diabetului – noiembrie;
- Ziua Internationala de lichidare a violentei fata de femei – 25
noiembrie;
- Ziua Mondiala sanatate mintala – 10 octombrie;
- Ziua Mondiala de profilaxie si combatere a maladiei SIDA – 1
decembrie.

Accesul populaţiei la informaţie legată de Sănătate


Serviciul educatie pentru sanatate, promovare a modului
sanatos de viata si informatie al Ministerului Sanatatii
include:
- la nivel republican:
- Centrul promovarea sanatatii, educatie pentru sanatate si
relatii cu mass-media al CNSP; în IMSP republicane – cabinete;

- la nivel de municipiu:
- Sectii de educatie pentru sanatate si promovare a
modului sanatos de viata în componenta CSP municipale şi IMSP;
- la nivel raional:
- Cabinete de educatie pentru sanatate si promovare a
modului sanatos de viata în componenta CSP raionale şi IMSP;
Cabinetul copilului sănătos - CMF, CS;

Accesul populaţiei la informaţie legată de Sănătate
Scopul principal al activitatii Serviciului educatie pentru
sanatate, promovare a modului sanatos de viata si nformatie:
- mentinerea si fortificarea sanatatii populatiei
prin realizarea unui complex de masuri organizatorice,
metodologice si tehnice pentru însusirea de catre populatie a
cunostintelor necesare în domeniul sanogenezei, protectiei
mediului, igienei personale; prevenirea îmbolnavirilor;
evitarea abuzului de medicamente, alcool, consumului de
droguri; cunoasterea si depistarea precoce a principalelor
semne de boala; acordarea în caz de necesitate a primului
ajutor; crearea unei pozitii active fata de sanatatea
individuala si colectiva, etc.

Accesul populaţiei la informaţie legată de Sănătate


OBIECTIVELE DE ACTIVITATE:
- Contribuirea la realizarea reformelor sistemului de sanatate în domeniul educatiei pentru sanatate si
promovarii modului sanatos de viata, reiesind din necesitatile populatiei si a conditiile socio-economice noi;
- Intensificarea activitatii de instruire si pregatire profesionala a cadrelor medicale si nemedicale sub aspectul educatiei
pentru sanatate si promovare a modului sanatos de viata a populatiei.

Accesul populaţiei la informaţie legată de Sănătate
- Elaborarea mecanismelor de implementare si realizare a
actelor legislative, Programelor Nationale si teritoriale la
compartimentul educatiei pentru sanatate si
promovare a modului sanatos de viata.
- Desfasurarea activitatilor educatiei pentru sanatate a
familiei, punîndu-se accentul pe pregatirea copiilor si în
special, a adolescentilor pentru casatorie si viata în familie;
crearea unei conceptii sanatoase si consolidarea opiniei
corecte despre planificarea familiei; promovarea
cunostintelor necesare pentru îngrijirea sanatatii
femeilor, copiilor si adolescentilor.

Accesul populaţiei la informaţie legată de Sănătate
- Îmbunatatirea si extinderea educatiei pentru sanatate în
cadrul colectivitatilor de copii si tineret, tinîndu-se cont de
particularitatile de vîrsta, sex, genul de activitate, în
obiectivul formarii si consolidarii deprinderilor unui
comportament igienic adecvat si
prevenirii îmbolnavirilor.
- Extinderea si optimizarea educatiei pentru sanatate a
personalului din întreprinderi, institutiile de stat si
particulare, din asociatiile rurale, în scopul evitarii
îmbolnavirilor profesionale, pastrarii capacitatii depline de
munca si stimularii initiativei personale privind participarea
acestora la masurile de promovare a sanatatii.

Accesul populaţiei la informaţie legată de Sănătate
- Intensificarea actiunilor de prevenire si combatere a bolilor transmisibile, punînd accent pe bolile social-conditionate
(tuberculoza, infectia HIV/SIDA, infectiile cu
transmitere sexuala, alcoolismul, narcomania, toxicomania etc.);
- Sustinerea actiunilor de prevenire si combatere a bolilor cronice prin sporirea aportului educatiei pentru sanatate în
cultivarea deprinderilor si comportamentului igienic corect, organizarea regimului de viata, promovarea unei
alimentatii rationale, combaterea abuzului de toxice uzuale.

Accesul populaţiei la informaţie legată de Sănătate
- Promovarea activitatilor de educatie pentru sanatate în scopul constientizarii de catre populatie a riscului pentru
sanatate din cauza nerespectarii regimului de munca si odihna, alimentarii nerationale, sedentarismului etc.
- Intensificarea educatiei pentru sanatate în problemele de prevenire a accidentelor (în special a accidentelor rutiere),
la domiciliu si la locul de munca, si instruirea populatiei în vederea acordarii primului ajutor.

Accesul populaţiei la informaţie legată de Sănătate
- Integrarea educatiei pentru sanatate în cadrul
programelor cultural-artistice pentru populatie.
- Promovarea cunostintelor pentru îngrijirea
elementara a bolnavilor, pentru
respectarea indicatiilor
de regim igienico-dietetic, în scopul restabilirii sanatatii,
capacitatii de munca, reabilitarii si a unei cît mai bune
reintegrari sociale.
- Popularizarea asigurarilor medicale de sanatate, a
noilor metode si mijloace de
profilaxie st reabilitare,
participarea activa a populatiei la realizarea reformelor
sistemului de asistenta medicala, promovarea educatiei
pentru sanatate ca cel mai eficient mijloc de pastrare a
sanatatii, mijloc cu un pronuntat caracter public, cetatenesc
ce reprezinta un factor important în ridicarea nivelului de
cultura generala a populatiei.

Accesul populaţiei la informaţie legată de Sănătate
- Educatia ecologica a populatiei, protectia mediului ambiant, dezvoltarea interesului pentru practicarea sportului si
pentru folosirea factorilor naturali în scopul calirii si întaririi organismului si a cresterii duratei medii de viata.
- Colaborarea activa cu organismele si structurile internationale, organizatiile si formatiunile neguvernamentale, alte
servicii, mass-media în problemele educatiei pentru sanatate si promovarii modului sanatos de viata.

Accesul populaţiei la informaţie legată de Sănătate
ACTIVITATILE PRINCIPALE:
- Elaborarea strategiei si tacticii în problemele educatiei pentru
sanatate si promovarii modului sanatos de viata în comun cu
specialistii pe profil si alte servicii;
- Organizarea si efectuarea cercetarilor stiintifico - practice
prioritare în domeniul educatiei pentru sanatate si promovarii
modului sanatos de viata, în vederea determinarii principalelor
directii de activitate a Serviciului.
- Organizarea si dirijarea cu problemele de educatie pentru
sanatate, determinarea directiilor prioritare, planificarea activitatilor
de educatie pentru sanatate, promovare a modului sanatos de viata,
pregatirea specialistilor din ramurile economiei nationale în
problemele medico-igienice, reiesind din particularitatile teritoriale,
indicii sanatatii, situatia sanitaro-epidemiologica, etc.

Accesul populaţiei la informaţie legată de Sănătate
- Elaborarea si înaintarea, în modul stabilit, spre aprobare
a proiectelor de acte legislative, normative si directive,
instructiv-metodice privind problemele de educatie pentru
sanatate si promovarea modului sanatos de viata.
- Colaborarea cu alte ministerele si departamentele, surse
de informare în masa, organizatii internationale,
neguvernamentale, autoritatile publice locale, comunitatea
în domeniul educatiei pentru sanatate si promovarii unui
mod sanatos de viata, participarea activa la înfaptuirea
diferitor masuri de profilaxie, protectie si asanare a mediului
ambiant, ameliorarea conditiilor de viata, munca si existenta
a omului, mentinerea si întarirea sanatatii populatiei.

Accesul populaţiei la informaţie legată de Sănătate
- Organizarea si participarea la pregatirea si instruirea
cadrelor Serviciului de educatie pentru sanatate.
- Asigurarea informatiei necesare argumentate privind
problemele ocrotirii sanatatii, starii sanatatii publice si
situatiei sanitaro - epidemiologice si alta informatie medico
- igienica în problemele sanatatii, a tuturor grupuri sociale
si de vîrsta a populatiei cu folosirea larga a surselor de
informare în masa (televiziunea, radio, presa).
- Organizarea supravegherii si monitorizarea realizarii
Programelor nationale si teritoriale de promovare a modului
sanatos de viata, altor documente normative si directive la
compartimentul nominalizat si înaintarea propunerilor,
recomandarilor privind perfectionarea lor, pregatirea
propunerilor pentru examinare la Consiliul Sanitaro –
Epidemiologic, Colegiul Ministerului Sanatatii, consiliile
locale, medicale, etc.

Accesul populaţiei la informaţie legată de Sănătate
- Relevarea si evaluarea cauzelor si consecintelor nefavorabile a raportului “sanatatea populatiei - modul de trai”,
elaborarea masurilor de educatie pentru sanatate si a recomandarilor practice privind corectia comportarii diferitor
grupuri de oameni în scopul asanarii populatiei.
- Instruirea specialistilor din sistemul de sanatate, învatamînt si alte ramuri ale
educatie pentru sanatate si promovare a modului sanatos de viata.

economiei nationale în probleme de

Accesul populaţiei la informaţie legată de Sănătate
- Elaborarea si editarea materialelor ilustrativ-educative, didactice, metodiceinformative de popularizare a cunostintelor
medico – igienice în promovarea sanatatii si profilaxia maladiilor.
- Acordarea ajutorului metodic IMSP, altor institutii, organizatii, departamente, ministere în vederea optimizarii
activitatilor de educatie pentru sanatate si promovare a modului sanatos de viata la diferit nivel.

Accesul populaţiei la informaţie legată de Sănătate





















1. Calculator 2
2. Notebook 1
3. Video projector 1
4. Televizor 1
5. CD/DVD player 1
6. Audiomagnetofon 1
7. Aparat de radio 1
8. Codoscop 1
9. Dictofon 1
10. Video camera 1
11. Microfon 1
12. Foto camera 1
13. Ecran 1
14. Dischete, CD-uri, birotica la necesitate
15 Accesorii (mese pentru calculator, printer,xerox, acces la internet etc.) la necesitate
16 Mobila de birou (mese, fotolii, scaune, dulapuri, etc.) la necesitate
17. Literatura metodica: brosuri, conspecte de lectii, culegeri metodice, ghiduri, agende privind
organizarea educatiei pentru sanatate si promovare a modului sanatos de viata etc.
18. Fondul bibliotecii: editii stiintifice si periodice, monografii, culegeri, ghiduri, manuale, brosuri,
reviste, etc.la urmatoarele compartimente:
- literatura medicala pe diferite specialitati; - literatura de promovare a cunostintelor
medico-igienice – dictionare - ziare, reviste, etc.

Accesul populaţiei la informaţie legată de Sănătate























1. Lectia sustinuta în institutiile de cultura, învatamînt mediu si superior, întreprinderi, organizatii, etc. 2 ore
2. Participarea la discursuri, conferinte pedagogice în problemele educatiei pentru sanatate si promovarii modului
sanatos de viata.
2 ore
3. Lectia sustinuta în cadrul institutiilor medicale.
1 ora
4. Pregatirea textului lectiei pentru multiplicare.
3 ore
5. Convorbirea în grup, întretinuta în exteriorul institutiei medicale.
1 ora
6. Convorbirea în grup, întretinuta în cadrul institutiilor medicale.
30 min.
7. Participarea la organizarea unei serate de întrebari si raspunsuri.
2 ore
8. Participarea la organizarea unei serate tematice.
2 ore
9. Audienta profilactica a unui grup omogen de bolnavi în cadrul policlinicii.
2 ore
10. Pregatirea auditoriului si mijloacelor tehnice si întreprinderea unor masuri organizatorice pentru tinerea unei lectii,
organizarea seratei de întrebari si raspunsuri, seratei tematice, etc.
1 ora 30 min.
11. Sustinerea prelegerii în cadrul diferitor “Scoli ale sanatatii”, centre pentru tineri, etc.
2 ore
12. Pregatirea materialelor pentru buletinul sanitar. 3 ore
13. Pregatirea materialelor pentru sursele mass-media. 3 ore
14. Pregatirea unui raspuns competent, adecvat pentru panoul de întrebari si raspunsuri.
30 min.
15. Pregatirea materialelor pentru “Ungherasul sanatatii”.
2 ore
16. Reînnoirea periodica a “Ungherasului sanatatii”.
1 ora
17. Pregatirea olimpiadelor, sarbatorilor sanatatii, victorinelor, etc. În cadrul institutiilor de învatamînt. 4 ore
18. Participarea la seminare, consfatuiri cu lucratorii medicali, pedagogii, lucratorii din alte ramuri ale economiei
nationale privind educatia pentru sanatate si promovarea modului sanatos de viata
2 ore
19. Pregatirea materialelor pentru editarea unei agende
4 ore

