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Introducere
În Republica Moldova la 01.01.2014 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. Conform Legii prvivind supravegherea de stat a sănătăţii publice 10-XVI din 03.02.2009,
art. 48 Difuzarea informaţiilor de promovare a sănătăţii, prevede:
(1) Campaniile şi acţiunile de masă pentru informare, educare şi comunicare în vederea promovării
sănătăţii, organizate de persoane fizice şi juridice, se avizează de către Serviciul de Supraveghere de
Stat a Sănătăţii Publice.
(2) Difuzorii de publicitate sînt obligaţi să acorde informaţiilor dedicate promovării sănătăţii cel
puţin 5% din timpul/spaţiul publicitar zilnic, în modul stabilit.
(3) Conţinutul informaţiilor prevăzute la alin.(2) va fi aprobat în prealabil de Serviciul de
Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice.
Scopul lucrării
Studierea măsurilor de promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate prin emisiuni radio
realizate în Republica Moldova în domeniul patologiei infecţioase organizate şi efectuate de
sistemul sănătăţii în perioada anilor 2003 – 2013.
Materiale şi metode
Au fost examinate şi evaluate formularele statistice – 50 SĂN pe perioada anilor 2003 –
2013 prezentate de instituţiile raionale şi republicane în adresa Centrului Naţional de Sănătate
Publică.
Evaluarea a fost efectuată prin adaptarea măsurilor efectuate la indiicii statistici intensivi şi
extensivi în spectrul de cercetare pe teritorii administrative, instituţii şi numărul medicilor pentru
fiecare teritoriu. Prelucrarea statistică s-a efectuat computerizat prin metoda descriptivă de studiu.
S-au analizat măsurile de promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate prin emisiuni
radio, efectuate în domeniul patologiei infecţioase în 2 municipii (Chişinău şi Bălţi), 35 de raioane
şi 19 instituţii medicale republicane în perioada 2003 – 2013. Studiul este bazat pe evaluarea PS şi
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EPS prin emisiuni radio în domeniul patologiilor infecţioase şi parazitare, tuberculozei şi maladiilor
sexual-transmisibile şi SIDA.
Rezultatele obţinute şi discuţii
În perioada anilor 2003-2013, conform rapoartelor statistice, în Republica Moldova, au fost
efectuate în total 165941 de emisiuni radio în domeniul promovării sănătăţii şi educaţie pentru
sănătate. Conform figurii 1 cele mai multe emisiuni au fost făcute de raioane – 154527 emisiuni,
revenindu-le 92,86%, apoi urmat de municipii cu 3,88% (6462 emisiuni radio), instituţiilor
republicane revenindu-le 3,19%, iar ministerelor şi departamentelor 109 emisiuni radiofonice, ceea
ce constituie 0,07%.
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Fig. 1 Ponderea emisiunilor radio efectuate în total pe teritoriul Republicii Moldova în
perioada anilor 2003-2013
Evaluarea măsurilor de promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate, prin analiza
emisiunilor radio în profilaxia maladiilor infecţioase, difuzate în perioada anilor 2003 – 2013, a
relevat că 18,3% din volumul total de emisiuni radio au fost destinate în scopul profilaxiei
maladiilor infecţioase şi parazitare, tuberculozei, maladiilor sexual-transmisibile şi SIDA (fig. 2).
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Fig. 2 Ponderea emisiunilor radio în profilaxia maladiilor infecţioase şi parazitare,
tuberculozei, maladiilor sexual-transmisibile şi SIDA din numărul total de emisiuni radio în
RM pe anii 2003 – 2013
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Analizând mai detaliat aceşti ani, observăm că în anul 2010 s-a înregistrat cel mai mic nivel
de promovare a sănătăţii prin emisiuni radio în domeniul maladiilor infecţiose (14,2%), ca mai apoi,
în următorul an, 2011, să atingă ponderea cea mai mare de 36,1% (fig. 3). Emisiunile radio în restul
domeniilor au acumulat un procentaj de la 63,9%, pînă la 85,8%. Mai constatăm faptul că în ultimii
3 ani a crescut nivelul de promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate în domeniul maladiilor
infecţioase.
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Fig. 3 Ponderea emisiunilor radio în profilaxia maladiilor infecţioase din nr. total de emisiuni
radio în Republica Moldova în perioada anilor 2003 – 2013
Urmărind dinamica emisiunilor radio în promovarea sănătăţii şi educaţie pentru sănătate la
100.000 populaţie şi la un medic în RM în perioada anilor 2003 – 2013, observăm o creştere bruscă,
apoi una treptată pînă în anul 2009, cînd atinge cel mai înalt nivel de 1015,61 % 000 şi 5,06 emisiuni
radiofonice la un medic, iar în următorii doi ani scade pînă la 30,64% 000 şi 0,11 emisiuni revenite
unui medic, iar în anul 2013 a ajuns pînă la 19,78%000 şi 0,06 emisiuni radio la un medic.
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Fig. 4 Dinamica emisiunilor radio în promovarea sănătăţii şi educaţie pentru sănătate la
100.000 populaţie şi la un medic în Republica Moldova în perioada anilor 2003 – 2013

3

Pentru a vedea care este ponderea emisiunilor radio difuzate în cele 3 domenii studiate
(maladii infecţioase şi parazitare, tuberculoză, maladii sexual-transmisibile şi SIDA) şi de asemenea
în fiecare raion în parte, s-a făcut un calcul care poate fi vizualizat sub formă de diagramă,
prezentată mai jos (fig. 5).
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Fig. 5 Ponderea emisiunilor radio în maladii infecţioase şi parazitare, tuberculoză, maladii
sexual-transmisibile şi SIDA în raioane în perioada anilor 2003 – 2013
Din toate raioanele studiate, evidenţiem raionul Dubăsari, Ştefan-Vodă şi Teleneşti, care nu
au difuzat nici o emisiune radio în domeniul maladiilor infecţioase şi parazitare, tuberculozei,
maladiilor sexual-transmisibile şi SIDA. Cu părere de rău şi alte raioane nu au nici o emisiune radio
în una sau doua din domeniile menţionate, astfel încât 5 raioane (Cantemir, Criuleni, Dubăsari,
Ştefan-Vodă şi Teleneşti) nu au organizat emisiuni radio în profilaxia maladiilor infecţioase şi
parazitare, tot atâtea (Criuleni, Drochia, Dubăsari, Ştefan-Vodă şi Teleneşti) nu au organizat
emisiuni în profilaxia tuberculozei, iar în domeniul maladiilor sexual-transmisibile şi SIDA nu au
difuzat nici o emisiune radio 6 raioane (Drochia, Dubăsari, Ialoveni, Ştefan-Vodă şi Teleneşti).
Deci, din cele 35 de raioane şi 2 municipii, au difuzat emisiuni radio în toate cele 3 domenii de
promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate, doar 27 de raioane şi municipiile, ce constituie
82,86%.
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Fig. 6 Distribuirea emisiunilor radio la 100.000 populaţie, în mediu pe an
Conform distribuirei emisiunilor radio în mediu pe an la 100.000 populaţie, cel mai înalt
nivel a fost obţinut de raionul Edineţ cu 1113,12%000 emisiuni radio în profilaxia maladiilor
infecţioase şi parazitare, restul raioanelor avînd 46,49%000 (raionul Comrat) şi mai puţin, în
domeniul profilaxiei tuberculozei, raionul Edineţ s-a înregistrat cu 433,67% 000, urmat de raionul
Comrat (30,41%000) şi de municipiul Bălţi (25,05%000), iar în domeniul maladiilor sexualtransmisibile şi SIDA au fost cele mai multe emisiuni radio distribuite iarăşi în raionul Edineţ –
1003,68 emisiuni la 100.000 populaţie, locul doi fiind ocupat din nou de raionul Comrat (17,82% 000)
şi locul trei revenindu-i municipiului Bălţi (11,56%000).
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Fig. 7 Ponderea emisiunilor radio în maladii infecţioase şi parazitare, tuberculoză, maladii
sexual-transmisibile şi SIDA în Instituţii medicale republicane în perioada anilor 2003 – 2013

5

În ceea ce priveşte instituţiile medicale republicane (fig. 7), în perioada anilor 2003 – 2013,
situaţia este următoare: ICŞOSMC, SCR, SCBI „T. Ciorbă”, SCRC „E. Coţaga”, SCTO, DDVR,
Institutul de NN şi Policlinica Stomatologică a MS au difuzat emisiuni radio în una din cele 3
domenii de promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate. Institutul de Ftizio-pneumologie, SC
al MS şi CRMU în 2 domenii şi doar CNSP a realizat în toate cele 3 domenii emisiuni radio de
promovare a sănătăţii.

Concluzii
1. În perioada 2003-2013, conform rapoartelor statistice, în Republica Moldova, au fost
efectuate în total 165941 de emisiuni radio în domeniul promovării sănătăţii şi educaţie
pentru sănătate. Astfel, raioanelor le-au revenit 92,86%, municipiilor – 3,88%, instituţiilor
republicane – 3,19% iar ministerelor şi departamentelor – 0,07%.
2. Din toate raioanele studiate, evidenţiem raionul Dubăsari, Ştefan-Vodă şi Teleneşti, care nu
au difuzat nici o emisiune radio în domeniul maladiilor infecţioase şi parazitare,
tuberculozei, maladiilor sexual-transmisibile şi SIDA. Iar din cele 35 de raioane şi 2
municipii, au difuzat emisiuni radio în toate cele 3 domenii de promovare a sănătăţii şi
educaţie pentru sănătate, doar 27 de raioane şi municipiile.
3. Conform distribuirei emisiunilor radio în cele trei domenii de profilaxie în mediu pe an la
100.000 populaţie, cel mai înalt nivel, cu un decalaj semnificativ, a fost obţinut de raionul
Edineţ.
4. În ceea ce priveşte instituţiile medicale republicane, în perioada anilor 2003 – 2013,
ICŞOSMC, SCR, SCBI „T. Ciorbă”, SCRC „E. Coţaga”, SCTO, DDVR, Institutul de NN şi
Policlinica Stomatologică a MS au difuzat emisiuni radio în una din cele 3 domenii de
promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate. Institutul de Ftizio-pneumologie, SC al
MS şi CRMU în 2 domenii şi doar CNSP a realizat în toate cele 3 domenii emisiuni radio de
promovare a sănătăţii.
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