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SĂNĂTATEA



SĂNĂTATEA

• Popular:

• Cea mai mare bogaţie a Omului - Sănătatea.

• Cea mai mare comoară -  Sănătatea. 

• Cea mai mare fericire -  Sănătatea.



SĂNĂTATEA
• Sănătatea e bucuria vieţii                  

Proverb moldovenesc

• Banul îl cîştigi, dar sănătatea ba          
  Proverb turcesc

• Două lucruri au preţ cînd deja le 
pierzi – sănătatea şi tinereţea               
                                       Proverb arab



SĂNĂTATEA
Oameni Celebri

• Sănătatea întrece atît de mult toate bunurile, încît,  un cerşetor 
sănătos este mai fericit decît un rege bolnav                                      

                                        Schopenhauer
• Nici o bogăţie nu este mai presus de sănătatea trupească                 

                                                                                                      
Septuaginta

• Cel mai bine este să fii sănătos, al doilea să   fii frumos, al treilea 
să fii bogat în mod cinstit                                                 Plato 

• Sănătatea este lucrul pentru care prietenii mei închină  înainte de 
a cădea laţi                                                                Phyllis Diller



SĂNĂTATEA
• Sănătatea este un avans pe care ţi-l dă Dumnezeu, iar tu trebuie să-l întorci, 

dacă nu-l întorci, foarte repede vei începe a plăti procente                                     
             Nikita Mihalkov 

• Unica frumuseţe ce o cunosc e sănătatea                       Geine
• Cine e sănătos, e tînăr                                                        Bon
• Sănătatea nu este totul, dar fără sănătate totul este nimic…                                  

                          Schopenhauer 
• Sănătatea e comoara cea mai preţioasă şi cea mai uşor de pierdut; totuşi cel 

mai prost păzită                                   Augier 
• Sănătatea e unitatea ce dă valoare tuturor zerourilor vieţii                                     

                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    

                                   Bernard de Fontenelle
• Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie s-o facă           

                                  Michel de Montaigne     

http://www.maximesicugetari.ro/autor_bernard-de-fontenelle.htm


•Sănătatea este un cuvânt mare. 
Ea cuprinde nu numai corpul, ci 
mintea si spiritul ci si perspectiva 

unui om                                     
     James H. West

• SANATATEA se gaseste in orice     
lucru marunt din jurul nostru 



Sănătatea este starea de 
completă bunastare fizică, 
mentală şi socială, care nu se 
reduce la absenţa bolii sau 
infirmitaţii. 

                  Organizaţia Mondială a Sănătăţii 



SĂNĂTATEA

•Sănătatea este mai mult decît o 
problemă pur medicală: ea 
angajează răspunderea întregii 
societăţi 

                        Organizaţia Mondială a Sănătăţii 



Sănătatea are trei mari 
dimensiuni: 

•Biologică (sau fizică);

•Psihologică;

•Socială. 



Din punct de vedere biologic sănătatea poate 
fi definită ca o stare a organismului neatins 
de boală, în care toate organele, aparatele şi 
sistemele funcţionează normal. Această 
dimensiune presupune activitate fizică 
sistematică, alimentaţie sănătoasă, evitarea 
unor factori de risc - fumatul, consumul de 
alcool şi droguri - adresabilitatea la serviciile 
de asistenţă medicală, igienă personală. 



Din punct de vedere psihologic sănătatea poate fi inţeleasă ca 
armonia dintre comportamentul cotidian şi valorile fundamentale 
ale vieţii asimilate de individ. Ea reprezintă acea stare a persoanei 
în care capacitatea ei de a munci, studia sau desfaşura activităţi 
preferate în mod rodnic şi cu placere, este optima.

 Sănătatea presupune capacitatea persoanei de a-şi înţelege 
emoţiile şi de a şti cum să facă faţă problemelor cotidiene, de 
asemenea presupune capacitatea de stapânire şi rezolvare a 
problemelor şi situaţiilor stresante, fără a se ajunge la dependenţa 
de alcool, droguri, precum şi capacitatea de a munci productiv, de 
a iubi, preocuparea faţa de soarta celorlalţi şi de a avea un grad 
rezonabil de autonomie personală.

În ultimă instanţă, presupune o viaţa cu sens, care merită să 
fie traită. 



Din punct de vedere psihologic sănătatea 
cuprinde patru mari subdimensiuni: 

•Emoţională

•Ocupaţională

•Intelectuală
•Spirituală    



Dimensiunea emotională pune accent pe 
conştientizarea şi acceptarea sentimentelor unei 
persoane. Sănătatea emoţională include măsura în care 
cineva are o atitudine pozitivă şi entuziastă în raport cu 
propria sa persoană şi cu viaţa în general. Include 
capacitatea unei persoane de a-şi coordona 
sentimentele şi comportamentele corelate cu acestea, 
inclusiv evaluarea într-o maniera realistă a limitelor 
persoanei respective, dezvoltarea spiritului de 
autonomie şi priceperea de a face faţă stresului în mod 
eficient.

Persoana sănătoasă din punct de vedere emoţional 
menţine relaţii satisfăcătoare cu alţii. 



Dimensiunea ocupaţională este 
implicată în pregătirea pentru muncă 
în care o persoană poate dobândi 
satisfacţie personală şi bunăstare 
materială. Dimensiunea 
ocupaţională e legata de atitudinea 
pe care o persoană o are faţă de 
munca pe care o prestează. 



Dimensiunea intelectuală încurajează 
activităţile creative, care stimuleaza activitatea 
mentală.

O persoană sănătoasă din punct de vedere 
intelectual foloseşte resursele disponibile pentru 
a-şi lărgi sfera cunoştinţelor.

O persoană sănătoasă din punct de vedere 
intelectual utilizează activităţile intelectuale şi 
culturale în clasă şi în afara clasei, impreună 
cu resursele umane disponibile în cadrul 
comunităţii careia îi aparţine persoana 
respectivă. 



Dimensiunea spirituală presupune 
cautarea sensului şi scopului existenţei 
umane. Ea include dezvoltarea unei 
aprecieri profunde a duratei vieţii şi a 
forţelor naturale care există în Univers. 
Presupune de asemenea dezvoltarea unui 
puternic sistem de valori, de către fiecare 
dintre noi. 



Sănătatea publică 



“Termenul de sănătate publică se 
utilizează în sensul cel mai larg pentru a 
evoca probleme legate de sănătate ale 
unei populaţii: starea sanitară a 
colectivităţii, serviciile de igienă a 
mediului, serviciile sanitare generale şi 
administraţia serviciilor de îngrijiri." 

Comitet de experti O.M.S. 1973 



"Sănătatea publică este 
ansamblul cunostintelor, 
deprinderilor şi atitudinilor 
orientate spre menţinerea şi 
îmbunătăţirea sănătaţii 
populaţiei". 

                                                                    Henlon 
1950



"Sănătatea publică este ştiinţa prevenirii 
bolilor, prelungirii vieţii şi ameliorării sănătăţii 
şi vitalităţii mentale şi fizice a persoanelor prin 
intermediul unor acţiuni concertate vizând 
asanarea mediului, lupta contra bolilor care au 
o importanţă socială, învăţarea regulilor de 
igienă personală, organizarea de servicii 
medicale în scopul diagnosticării precoce şi 
tratamentului preventiv al bolilor, ca şi prin 
punerea in aplicare de măsuri sociale specifice 
care să asigure fiecarui membru al colectivităţii 
un nivel de viaţă compatibil cu menţinerea 
sănătăţii, obiectivul final fiind de a permite 
fiecarui individ să se bucure de dreptul său 
înnăscut la sănătate şi longevitate." 

 Winslow 1952



"Sănătatea publică este ştiinţa şi 
arta prevenirii bolii, prelungirii 

vieţii şi promovării sănătaţii prin 
eforturi organizate ale 

societăţii." 

Acheson 1988



"Sănătatea publică combină abordări 
multidisciplinare şi intersectoriale cu practica. 
Scopurile sale sunt promovarea sănătaţii, 
prevenirea îmbolnăvirii şi prelungirea vieţii de 
bună calitate. Ele sunt implementate prin 
eforturi organizate şi utilizarea eficientă a 
resurselor materiale şi intelectuale ale societaţii 
şi prin iniţiative individuale. Sănătatea publică 
legată de problemele de sănătate ale populaţiilor 
şi practica ei are o bază ştiinţifică." 

Conferinţa "What is Public Health " (Debreczen) 1992



Sănătatea publică  - ansamblu de măsuri 
ştiinţifico-practice, legislative, 
organizatorice, administrative şi de altă 
natură destinate să promoveze sănătatea, 
să prevină bolile şi să prelungească viaţa 
prin eforturile şi alegerea informată ale 
societăţii, comunităţilor publice, celor 
private şi ale indivizilor
                           Legea nr. 10-XVI din 03.02.2009



scopul
• este asigurarea condiţiilor optime pentru realizarea 

maximă a potenţialului de sănătate al fiecгrui individ pe 
parcursul întregii vieţi prin efortul organizat al societăţii    
  în vederea prevenirii îmbolnгvirilor, protejării şi 
promovгrii sănătăţii populaţiei şi îmbunătăţirii calităţii

    vieţii.



 
Principii de bază ale politicii de stat în 

domeniul sănătăţii publice
1. Asigurarea de către stat a supravegherii sănătăţii publice prin 

coordonarea şi monitorizarea eforturilor societăţii în domeniul vizat;
2. Asigurarea accesului echitabil la serviciile de sănătate publică pentru 

toţi cetăţenii ţării;
3. Responsabilitatea individului şi a întregii societăţi pentru sănătatea 

publică;
4. Parteneriatul activ cu comunităţile şi cu autorităţile administraţiei 

publice centrale şi locale;
5. Focalizarea pe prevenţia primară şi secundară şi pe necesităţile             

                                                                                                                  
                                                                                                                  
       comunităţilor şi ale grupurilor populaţionale;

6. Preocuparea pentru determinanţii sociali, de mediu şi comportamentali 
                     ai stării de sănătate;

7. Abordarea multidisciplinară şi intersectorială cu o delimitare clară a 
responsabilităţilor;



Principii de bază ale politicii de stat în 
domeniul sănătăţii publice

8. Decizii bazate pe dovezi ştiinţifice şi/sau pe 
recomandările organismelor internaţionale 
competente;

9. Aplicarea principiului precauţiei în condiţii 
specifice;

10. Asigurarea transparenţei decizionale, inclusiv 
prin utilizarea tehnologiilor informaţionale.



Activităţi de bază în supravegherea de stat 
a sănătăţii publice

• supravegherea şi evaluarea sănătăţii populaţiei, cu stabilirea 
priorităţilor de sănătate publică;

• identificarea, evaluarea, managementul şi comunicarea riscurilor 
pentru sănătatea publică, prognozarea şi diminuarea impactului 
negativ al acestora asupra sănătăţii;

• protecţia sănătăţii prin elaborarea, coordonarea, supravegherea şi 
controlul de stat al aplicării actelor legislative şi a altor acte 
normative, a ghidurilor de bune practici şi proceduri standard de

    operare care reglementează determinanţii stării de sănătate;
• autorizarea de stat a activităţilor, serviciilor şi produselor cu impact 

asupra sănătăţii populaţiei;
• iniţierea, participarea la elaborarea, monitorizarea şi realizarea 

politicilor şi programelor de sănătate publică;



Activităţi de bază în supravegherea de stat 
a sănătăţii publice

• prevenirea maladiilor prin realizarea intervenţiilor de prevenţie 
primară şi secundară;

• promovarea sănătăţii prin informare, educare şi comunicare;
• evaluarea calităţii şi eficienţei personalului şi a serviciilor de 

sănătate publică acordate comunităţilor;
• iniţierea, susţinerea şi efectuarea cercetarilor ştiinţifico-practice în 

domeniul sănătăţii publice;
• asigurarea gradului adecvat de pregătire pentru urgenţe de sănătate 

publică şi managementul urgenţelor de sănătate publică, inclusiv 
prin introducerea restricţiilor de circulaţie a persoanelor şi

    bunurilor;
• dezvoltarea şi planificarea resurselor umane şi dezvoltarea 

instituţională în domeniul serviciilor de sănătate publică;



Activităţi de bază în supravegherea de stat 
a sănătăţii publice

• integrarea priorităţilor de sănătate publică în politicile şi 
strategiile sectoriale de dezvoltare durabilă;

• coordonarea activităţilor de sănătate publică la nivel de 
teritoriu administrativ şi comunitate;

• consultarea şi antrenarea societăţii în organizarea 
prestării serviciilor de sănătate publică;

• asigurarea suportului de laborator în investigarea 
factorilor biologici, chimici, fizici şi radiologici cu impact 
asupra sănătăţii publice.



Domeniile prioritare 
în supravegherea de stat a sănătăţii publice 

1) supravegherea, prevenirea şi controlul bolilor transmisibile;

2) supravegherea, prevenirea şi controlul bolilor netransmisibile şi 
cronice, generate prioritar de factori exogeni;

3) promovarea sănătăţii, informarea şi educaţia pentru sănătate;

4) cercetări ştiinţifice şi de inovare în domeniul sănătăţii publice;

5) evaluarea determinanţilor sociali ai sănătăţii;

6) sănătatea în relaţie cu mediul ambiant;

7) prevenirea leziunilor traumatice;

8) igiena, siguranţa produselor alimentare şi a altor produse;

9) sănătatea nutriţională;

10) securitatea şi sănătatea ocupaţională;



Domeniile prioritare 
în supravegherea de stat a sănătăţii publice

11) sănătatea şi igiena colectivităţilor;
12) promovarea şi protecşia sănătăţii mamei, copilului şi tineretului;
13) promovarea şi protecţia sănătăţii persoanelor de vîrstă înaintată;
14) controlul şi prevenirea răspоndirii internaюionale a bolilor şi supravegherea 

de stat în conformitate cu rigorile Regulamentului sanitar internaюional 
(2005);

15) siguranţa şi securitatea în cadrul activităţilor legate de agenţi biologici, 
substanţe chimice, factori fizici şi radiologici periculoєi sau potenţial 
periculoşi;

16) siguranţa transfuziilor de sînge;
17) prevenirea narcomaniei, a abuzului de alcool şi a tabagismului;
18) supravegherea condiţiilor de igienă şi control al infecţiilor în instituţiile 

medico-sanitare;
19) supravegherea condiţiilor de igienă în localurile publice, locurile de 

agrement şi instituţiile de deservire.



Promovarea Sănătăţii 

este  un proces care oferă individului şi populaţiei 
mijloace de a asigura un control mai mare asupra 
sănătăţii lor  şi  să o îmbunătăţească. (OMS)

•    nivel individual, populaţional

•    este  un concept  multidimensional de îmbunătăţire a 
stării de sănătate,  include: 

    - activităţi de comunicare publică, de educaţie;                      
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                          - activităţi de promovare 
a unor schimbări, comportamentale şi de stil de viaţă; 

    - politici şi măsuri legislative. 



Promovarea Sănătăţii

• Promovarea sănatăţii este ştiinta şi arta de a ajuta 
oamenii sa-şi schimbe stilul de viaţă în vederea 
atingerii unei stări optime de sănătate. Starea 
optimă de sănătate este un echilibru al 
organismului din punct de vedere fizic, emoţional, 
social, spiritual şi intelectual. 

                      (American Journal of Health 
Promotion). 



Marketing social: cînd Sănătatea este 
privită ca un brand,  promovarea Sănătăţii 
reprezintă  un  ansamblu  de  teorii  şi  
metode  de  care  pot  să  se  servească  
organizaţiile  politice  şi puterile  publice,  
atît  pentru  a-şi  îndeplini  obiectivele  şi  
programele,  cît  şi  pentru  a  influenţa  
comportamentele  cetăţenilor şi a 
societăţii  -  pentru SĂNĂTATE

Promovarea Sănătăţii



Promovarea Sănătăţii
• „ ... proces de difuzare a informaţiei, de instruire şi 

educare în scopul formării unor cunoştinţe şi 
deprinderi individuale sănătoase, de consultare şi 
implicare a publicului, de  creare  a  parteneriatelor  
care  oferă  individului  şi  colectivităţilor  posibilitatea  
de  a-şi  controla  şi îmbunătăţi  sănătatea  din  punct  
de  vedere  fizic,  psihic  şi  social  şi  de  a  contribui  la  
reducerea inechităţilor în domeniul sănătăţii.” 

                                                                        Legea RM nr. 10-XVI  din  03.02.2009 



Autorităţile centrale şi cele locale 
realizează măsuri de promovare a Sănătăţii 

prin:
      1)  elaborarea,  aprobarea  şi  implementarea  

programelor  de  promovare  a  sănătăţii,  
identificînd activităţile, termenele de executare, 
autorităţile responsabile şi sursele de finanţare; 

     2) formarea parteneriatelor public-private; 
     3)  antrenarea  instituţiilor  educaţionale  şi  de  

sănătate,  a  societăţii  civile,  a  comunităţilor,  a 
reprezentanţilor  cultelor,  a mijloacelor de  
informare  în masă,  a  liderilor de opinie  şi  a  
altor parteneri interesaţi. 



Promovarea Sănătăţii are la bază 
câteva principii esenţiale:

• Implicarea activă a populaţiei  pentru realizarea programelor ce favorizează 
sănătatea, care oferă beneficii mari atît pentru populaţia generală cît şi 
beneficii mici pentru indivizii sau grupurile de risc înalt.

• Orientarea asupra cauzelor care produc boala: factori sociali, biologici, 
economici, de mediu, comportamentali, servicii de sănătate, altele.

• Folosirea diverselor metode şi abordări  care conduc la îmbunătăţirea stării 
de sănătate a populaţiei. Promovarea Sănătăţii este multisectorială şi implică 
mai multe discipline, care în complex contribuie la buna stare de sănătate: 
educaţia, informarea societăţii,  libertatea de exprimare în organele mass 
media,  comunicarea liberă, masuri legislative, fiscale, dezvoltarea 
comunităţii, imlementarea Programelor naţionale şi locale de prevenire a 
maladiilor.

• Participarea activă a populaţiei  de diferită vîrstă, statut social la luarea 
deciziilor.

• Rolul important al specialiştilor din Sănătatea Publică în argumentarea, 
elaborarea şi organizarea acţiunilor de promovare a Sănătăţii la diferite 
niveluri.



Promovarea sănătăţii reprezintă: 
• un concept unificator pentru cei care recunosc nevoia 

fundamentală de schimbare atât a stilului de viaţă cât şi a 
condiţiilor de viată; 

• o strategie de mediere între indivizi şi mediu, combinând 
alegerea personală cu responsabilitatea socială în scopul 
de a asigura un viitor mai sănătos; 

• o strategie nouă în domeniul sănătaţii şi al serviciilor 
sociale care poate fi privită, pe de o parte, ca o politică 
pentru că vizează linia de acţiune a guvernului în 
domeniul sănătăţii iar, pe de altă parte, ca o abordare care 
favorizează sănătatea pentru că este orientată către 
stilurile de viaţă. 



Charta de la Ottawa de promovare a 
Sănătăţii, 1986  

– Elaborarea unor politici publice care 
favorizează sănătatea.

– Crearea unor medii favorabile.

– Întărirea şi susţinerea acţiunilor comunitare.

– Dezvoltarea (îmbunătăţirea) abilităţilor 
individuale.

– Reorientarea serviciilor medicale.



Conferinţa Internaţională de Promovare a 
Sănătăţii de la Jakarta,  pentru secolul XXI 

(OMS, 1997):
• Responsabilitate socială pentru sănătate. Sectoarele 

guvernamentale, societăţile civile, private sunt responsabile de 
promovarea Sănătăţii prin evitarea afectării sănătăţii 
indivizilor, protejarea mediului, echitate în sănătate, 
restricţionează practicile nesănătoase de   marketing.

• Mărirea investiţiilor pentru îmbunătăţirea stării de sănătate. 
Investiţiile pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei 
trebuie să acopere necesităţile societăţii, cu finanţarea 
suplimentară a educaţiei, sistemului de sănătate, asigurarea cu 
locuinţe. Investiţiile în sănătate ar trebui să reflecte nevoile 
anumitor grupuri cum ar fi: femeile, copiii, persoanele cu boli 
cronice şi cele în vârstă, populaţiile sărace şi marginalizate.



Conferinţa Internaţională de Promovare a 
Sănătăţii de la Jakarta,  pentru secolul XXI 

(OMS, 1997):

• Consolidarea şi extinderea parteneriatelor pentru sănătate. 
Cuprinde realizarea unor parteneriate pentru dezvoltarea socială 
şi a sănătăţii între diferite sectoare la toate nivelele locale, 
regionale şi naţionale, deschiderea de noi posibilităţi 
parteneriate.

• Creşterea capacităţii comunitare şi împuternicirea individului. 
Promovarea sănătăţii se face de către şi cu oameni şi nu despre 
oameni. Acţiunile se solicită  mai cu succes atunci cînd 
individul, grupul, comunităţile, societatea poate influenţa 
factorii determinanţi ai stării de sănătate, pot participa în mod 
democratic la luarea deciziilor pentru a produce schimbarea.



Conferinţa Internaţională de Promovare a 
Sănătăţii de la Jakarta,  pentru secolul XXI 

(OMS, 1997):

• Asigurarea unei infrastructuri de promovare a sănătăţii. 
Presupune găsirea infrastructurii şi finanţarea 
activităţilor la nivel local, regional, naţional şi mondial, 
încurajarea guvernelor, organizaţiilor neguvernamentale, 
instituţiilor de educaţie şi sectorului particular pentru a se 
asigura mobilizarea resurselor la maximum în 
promovarea sănătăţii.



Conferinţa a VI  în domeniul promovării 
Sănătăţii desfaşurată în 2005, or. Bangkok, 

Tailanda, 
Carta de la Bangkok 

• direcţii prioritare:

 - acordarea locului central în agenda dezvoltării globale;

 - responsabilitatea de bază pentru toate guvernele;

 - activitatea-cheie a comunităţilor şi societăţii civile;

 - necesitate de bază practică pentru corporaţii.



Comisia  Comunităţilor  Europene adoptă la 
23.10.2007 Cartea Albă „Împreună pentru 
sănătate: O abordare strategică pentru UE 

2008-2013” • Evoluţiile demografice, inclusiv îmbătrânirea populaţiei 
modifică modelele patologice şi exercită presiuni asupra 
viabilităţii sistemelor de sănătate ale UE. Sprijinirea unui mod 
sănătos de îmbătrânire înseamnă atât promovarea sănătăţii pe 
toată durata vieţii, urmărind prevenirea problemelor de sănătate 
şi a dizabilităţilor de la o vârstă fragedă, precum şi combaterea 
inegalităţilor în materie de sănătate, asociate factorilor sociali, 
economici şi de mediu. 

• Pandemiile, incidentele fizice şi biologice majore, bioterorismul 
reprezintă posibile ameninţări importante la adresa sănătăţii . 
Schimbările climatice cauzează noi modele de boli transmisibile. 
Coordonarea şi reacţia rapidă în cazul  ameninţărilor în adresa 
sănătăţii la nivel mondial precum şi sporirea capacităţilor CE şi 
a ţărilor terţe în acest domeniu constituie o componentă 
esenţială a rolului Comunităţii în materie de sănătate. 



Comisia  Comunităţilor  Europene adoptă la 
23.10.2007 Cartea Albă „Împreună pentru 
sănătate: O abordare strategică pentru UE 

2008-2013”
• Sistemele de asistenţă medicală au cunoscut o evoluţie 

importantă în ultimii ani, datorată, în mare parte, 
dezvoltării rapide a noilor tehnologii care 
revoluţionează modul de promovare a sănătăţii, 
precum şi modul de anticipare, prevenire şi tratare a 
bolilor. Acestea includ tehnologiile informaţiei şi 
comunicării, inovaţiile în genomică, biotehnologie şi 
nanotehnologie. 



Promovarea Sănătăţii
          Abordarea practică a priorităţilor din promovarea 

sănătăţii sunt direcţionate:

              1. cea axată pe probleme şi boli din comunitate

              2. cea axată pe factori ce favorizează apariţia 
bolilor

             3. cea axată pe grupuri ţintă, sau populaţiei în 
întregime.



Promovarea Sănătăţii
• Aceste direcţii:       

          -  stau la baza elaborării şi a  realizării programelor 
specifice de promovare a sănătăţii, de combatere a maladiilor 
transmisibile 

          Programele de profilaxie a bolilor infecţioase sunt complexe 
şi multisectoriale, elaborate de spicialişti din domeniul sănătăţii 
publice: epidemiologi, igienişti, microbiologi şi alţii. 



Promovarea Sănătăţii

        Structura intersectorială a programelor de Sănătate 

Sănătate Sectorul neguvernamentalAgenţii guvernamentale

Mass-media

Administraţia publică 
locală

Beneficiari

Medicina primară
Medicina spitalicească

         Autorităţile 
de Sănătate Pulică



Promovarea Sănătăţii

• Măsurile  în domeniul promovării Sănătăţii sunt incluse în cîteva grupe: 
1. Dezvoltarea capacităţilor personale: persoanele trebuie informate, 

convinse de eficacitatea anumitor metode de promovare a sanatatii.
2. Dezvoltarea resurselor comunităţii: astfel încît sferele  comunitătii 

(industria, agricultura, comerţul, invăţămîntul, cultura, religia) să susţină 
şi să favorizeze programele de sănătate.

3. Dezvoltarea structurilor organizatorice favorabile sănătăţii: dezvoltarea şi 
susţinera structurilor statale şi nonguvernamentale, societăţii civile 
menite să promoveze sănătatea. Dezvoltarea reţelelor de „oraşe 
sănătoase”, „şcoli sănătoase”, „şcoli prietenoase copilului”, „şcoli 
prietenoase familiei”, altele.

4. Reglementări de ordin socio-economic, legislativ: favorizarea acţiunilor 
sociale şi economice în special la etapa de tranziţie spre o economie de 
piaţă,  elaborarea şi perfecţionarea suportului legislativ, care să includă 
şi interesele ce vizează sănătatea.



Educaţia pentru Sănătate 

• Educaţia pentru sănătate cuprinde oportunităţi de 
învăţare conştient construite printr-o formă de 
comunicare care vizează îmbunătăţirea competenţelor 
în domeniul sănătăţii, inclusiv îmbunătăţirea 
cunoştinţelor şi transmiterea de competenţe utile în 
viaţă, care să promoveze sănătatea indivizilor şi 
comunităţilor. 

                                               (Nutbeam, OMS, 1998). 



Educaţia pentru Sănătate
• educaţia pentru sănătate îndeplineşte trei roluri, în 

funcţie de scopul urmărit:

          - preventiv -  temele de educaţie conţinând elemente 
de instrucţiune a populaţiei pentru prevenirea 
îmbolnăvirilor;

          - constructiv – de  realizare a adeziunii opiniei publice 
în favoarea sănătăţii;

         - curativ – pentru educarea şi convingerea pacienţilor 
de a urma prescripţiile medicale.



Educaţia pentru Sănătate

trei tipuri de educaţie pentru sănătate: 
      -    educaţie pentru sănătate formală care este rezultatul 

unui    proces planificat de transmitere de experienţe, 
cunoştinţe, ce vizează toată populaţia (socializare secundară 
a individului), care necesită efort de predare-învăţare şi 
educatori;
– educaţia pentru sănătate nonformală vizează componentele din 

conduita individului care se formează prin experienţă sau imitaţie 
(socializarea primară a individului), nu necesită efort cu caracter de 
educaţie, de transmitere a cunoştinţelor,  este realizată de familie şi 
comunitate;

– educaţie pentru sănătate comportamentală cuprinde educaţia pentru 
sănătate conform normelor sociale şi educaţia pentru dezvoltarea 
sănătăţii publice şi promovarea comportamentelor favorabile sănătăţii, 
principalele obiective educaţionale vizând dezvoltarea cunoştinţelor, 
aptitudinilor,  atitudinilor şi a convingerilor ce vizează sănătatea.



Educaţia pentru Sănătate
      Acţiunile de educaţie pentru sănătate se realizează în 

scopul: 
• creşterii nivelului de cunoştinţe medicale a populaţiei în 

domeniul prevenţiei bolilor, al sanogenezei, al protecţiei 
mediului ;

• formării şi dezvoltării unor deprinderi corecte care să 
promoveze sănătatea;

• antrenării maselor pentru a participa activ la consolidarea 
sănătăţii prin crearea unei poziţii active faţă de sănătatea 
individuală şi faţă de problemele sănătăţii publice.



Educaţia pentru Sănătate

                 Principiile educaţiei pentru sănătate sunt: 

• al priorităţii: cu cât începuturile educaţiei pentru sănătate 
sunt mai timpurii cu atât rezultatele în starea de sănătate a 
populaţiei sunt mai bune;

• al specificităţii şi autorităţii: se consideră că educaţia făcută 
de persoane specializate are impact mai mare asupra 
comportamentului sanogenetic;

• al integrării educaţiei pentru sănătate în obiectivele politicii 
social-sanitare a statului.



Educaţia pentru Sănătate
          După alţi autori:
• principiul cultural-ştiinţific: educaţia pentru sănătate reprezintă o 

componentă a fondului cultural general şi a ştiinţelor medicale;
• principiul optimizării: educaţia pentru sănătate fiind integrată actului 

medical necesită adaptarea la individ în combaterea stresului bolii;
• principiul de influenţare a individului şi grupului în schimbarea 

comportamentului spre un cadru sanogen;
• principiul educaţiei continue – atât în ceea ce priveşte un program de 

instrucţie legiferat şi stratificat pe etapele instrucţiei generale şi de 
consolidare a cunoştinţelor, cât şi în ceea ce priveşte necesitatea aducerii 
informaţiei la actualitatea noilor maladii ce apar pe plan mondial, sau în 
situaţia recrudescenţei unor stări morbide anterioare;

• principiul de grup – din punct de vedere al specificului grupului căruia i 
se adresează;

• principiul de informaţie şi instruire teoretică şi de aplicabilitate practică 
prin demonstraţii;

• caracterul de investiţie cu repercusiuni benefice pentru societate.



Educaţia pentru sănătate
       Cerinţele educaţiei pentru sănătate sunt: 

• largă accesibilitate;

• orientare (spre prevenţie) profilactică;

• participare activă a populaţiei la apărarea propriei 
sănătăţi;

• caracter optimist;

• să fie convingătoare;

• exprimare accesibilă;

• caracter ştiinţific;

• tematică adecvată auditoriului.
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• Prelegerea poate fi descărcată la 
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