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Abstract
Background: The study of evaluating measures for health promotion and health education in the field of infectious pathologies done among the
Moldovan population has been realized for the first time.
Material and methods: For the analysis of data we have used the method of the epidemiological description and a statistical method. The activity of
public health care institutions of different levels in the field of health education on infectious pathologies in the years 2006-2011 has been analyzed. We
have evaluated the measures on health promotion and health education in the field of infectious pathologies covering 2 municipalities, 35 counties and
19 republican health facilities in the above period. This study has been based on the assessment of nine types of health promotion and health education
in the field of infectious pathologies which are the following: conversations, health bulletins, methodical information, lectures, publications in press,
radio, TV shows, seminars and soirees.
Results: The following issues have been assessed: the volume of the infectious diseases information given as one of general measures of health
promotion and health education, the volume of information on infectious diseases provided by healthcare professionals through various means in the
regions of Moldova as well as highlighting the regions with the highest and lowest results of health promotion and health education measures in the field
of infectious pathologies.
Conclusions: The heads of public medical institutions and those of the health care facilities poorly use mass media – radio and television, including
local ones for health education on treatment of infectious diseases. Local and national leaders do not use the Internet websites as an effective educational
means for younger generation, who use more often Internet sites for searching the information.
Key words: health education, radio, TV show.

Evaluarea activităţilor de educaţie pentru sănătate în domeniul patologiei infecţioase,
efectuate în populaţia Republicii Moldova, în anii 2006-2011
Întroducere

Material şi metode

În lupta cu maladiile infecţioase, un rol deosebit îi aparţine
comportamentului populaţiei, atitudinii ei faţă de sănătate [1,
2]. Schimbarea comportamentului şi mentalităţii se realizează
prin activităţi de promovare a unor schimbări comportamentale şi de stil de viaţă, politici de educaţie pentru sănătate,
organizate de sistemul de sănătate publică, la nivel naţional şi
raional. Cunoaşterea de către populaţie a informaţiei despre
bolile infecţioase, căile de transmitere şi metodele de profilaxie
constituie succesul în combaterea bolilor [3, 4].
În acest scop, în Republica Moldova, în domeniul profilaxiei patologiilor infecţioase, sunt organizate mai multe
activităţi de educaţie pentru sănătate: seminare, materiale
promoţionale metodice şi informative, emisiuni TV şi radio,
publicaţii în presă, prelegeri, buletine sanitare, convorbiri,
serate ş. a., care au un impact major asupra comportamentului
uman [5, 6, 7, 8].
Acţiunile de educaţie pentru sănătate au ca scop creşterea
nivelului de cunoştinţe în domeniul prevenirii bolilor, participarea activă şi luarea deciziilor de către populaţie pentru
combaterea maladiilor transmisibile [9].
Scopul lucrării: evaluarea activităţilor de educaţie pentru
sănătate în domeniul patologiei infecţioase, organizate şi efectuate de sistemul de sănătate publică în Republica Moldova,
în perioada 2006-2011.

Au fost examinate şi evaluate formularele statistice – 50
SĂN pentru perioada 2006-2011, prezentate de instituţiile
raionale şi republicane Centrului Naţional de Sănătate Publică.
Evaluarea a fost efectuată prin adaptarea măsurilor
efectuate la indicii statistici intensivi şi extensivi în spectrul
de cercetare în teritorii administrative, instituţii şi numărul
medicilor pentru fiecare teritoriu. Prelucrarea statistică s-a
efectuat computerizat prin metoda descriptivă de studiu.
S-au analizat activităţile de educaţie pentru sănătate,
efectuate în domeniul patologiei infecţioase în 2 municipii
(Chişinău şi Bălţi), 35 de raioane şi 19 instituţii medicale republicane în perioada 2006-2011. Studiul este bazat pe evaluarea
a 9 tipuri de activităţi de educaţie pentru sănătate: convorbiri,
buletine sanitare, materiale metodice şi informative, prelegeri,
publicaţii în presă, emisiuni radio – TV, seminare şi serate.
Rezultate şi discuţii

În perioada 2006-2011, conform rapoartelor statistice,
în Republica Moldova, au fost efectuate în total 9 607 902
de activităţi de educaţie pentru sănătate, inclusiv 1 200 535
de activităţi – 12,5% în domeniul patologiei infecţioase. O
pondere mai înaltă s-a observat în 2006 şi 2009 cu 14,0% şi
14,5%, respectiv, pe când în 2011 s-au efectuat numai 10,2%
activităţi de educaţie sanitară în domeniul maladiilor transmisibile (fig. 1).
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14,0% şi 14,5%, respectiv, pe când în 2011 s-au efectuat numai 10,2% activităţi de educaţie sanitară
în domeniul maladiilor transmisibile (fig. 1).
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Unele instituţii republicane acordă o atenţie deosebită
educaţiei pentru sănătate în domeniul maladiilor contagioase, cum ar fi Spitalul Clinic de Psihiatrie cu 37,5%, SCRC
”E. Coţaga” – 29,1%; SCBI ”T. Ciorbă” – 31,1%; SC al MS –
27,4%; în timp ce Institutul Oncologic, Institutul Cardiologic,
Policlinica Stomatologică a MS nu au organizat nicio activitate
de educaţie pentru sănătate în domeniul bolilor infecţioase.
Celelalte instituţii republicane au întreprins acţiuni minime
în această direcţie: Institutul Ftizio-pneumologic, ICŞOSMC,
SCTO, CRDM, CRTS, DRN, Institutul de Neurologie şi Neurochirurugie (fig. 3).
Numărul activităţilor de educaţie pentru sănătate în
domeniul bolilor infecţioase pentru perioada 2006-2011,
constituie în medie 7581,58 la 100 000 populaţie şi a avut o
tendinţă de creştere în 2006-2009, şi una de descreştere – în
2009-2011 (fig. 4).

această perioadă, raionul Edineţ şi municipiul Chişinău (fig. 5).
140000
120000
100000

2011

80000

2010

60000

2009

40000

2008
2007

0

2006
Mun. Chişinău
Mun. Bălţi
Anenii Noi
Basarabeasca
Briceni
Cahul
Cantemir
Călăraşi
Căuşeni
Cimişlia
Criuleni
Donduşeni
Drochia
Dubăsari
Edineţ
Făleşti
Floreşti
Glodeni
Hînceşti
Ialoveni
Leova
Nisporeni
Ocniţa
Orhei
Rezina
Rîşcani
Sîngerei
Soroca
Străşeni
Şoldăneşti
Ştefan-Vodă
Taraclia
Teleneşti
Ungheni
Ciadîr-Lunga
Comrat
Vulcăneşti
Media

20000

Fig. 5. Distribuirea tuturor tipurilor de PS şi EPS în domeniul maladiilor infecţioase
la 100 000 de populaţie în perioada anilor 2006-2011.

Fig. 5. Distribuirea tuturor tipurilor de PS şi EPS în domeniul
Numărul de
activităţi de educaţie
în domeniulînbolilor
infecţioase,
care îi
maladiilor
infecţioase
la 100pentru
000sănătate
de populaţie
perioada
anilor
revine unui medic, în perioada 2006-2011, este în medie de 27,37. Se plasează pe primele locuri
raioanele
Vulcăneşti cu 89,81 de activităţi la un medic, Comrat – 84,34, Ocniţa – 58,07. Ultimele
2006-2011.

trei locuri le revin raioanelor Ungheni cu doar 8,24 activităţi la un medic, Şoldăneşti – 4,61 şi
Drochia – 4,58 (fig. 6).
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Cea mai răspândită metodă de educaţie pentru sănătate în bolile infecţioase, folosită în
instituţiile medicale din republică, este convorbirea care în această perioadă constituie – 90,31%,
urmată de prelegeri – 6,54%, buletine sanitare – 1,29%, seminare – 0,4%, publicaţii în presa scrisă –
0,2%, emisiuni radio – 1,02%, emisiuni TV – 0,19%, materiale metodice şi informative, serate numai 0,1%. Trebuie de menţionat faptul, că instituţiile medicale din republică nu folosesc cele mai
eficiente metode de educaţie pentru sănătate, cum ar fi mass-media cu un impact major asupra
RESEARCH
populaţiei. Conform
rapoartelor statistice,studies
instituţiile medicale nu folosesc Internet-ul, o metodă de
succes în educaţie pentru sănătate, îndeosebi pentru generaţia tânără, care utilizează mult mai des
Internet-ul ca sursă de informaţie (fig. 8).
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Chişinău – 10,49; raioanele Anenii-Noi – 11,63; Briceni
– 11,39; Căuşeni – 6,29; Cimişlia – 6,59; Glodeni – 11,45;
Ialoveni – 3,57; Orhei – 8,56; Râşcani – 7,48; Străşeni – 3,64;
Făleşti – 4,84; Sângerei – 6,14; Soroca – 5,44; Taraclia – 3,37;
Ciadâr Lunga – 8,55. Nu au difuzat nicio emisiune radiofonică
în această perioadă şi au un indice destul de jos – 0,3-2,0
emisiuni la 100 000 populaţie, raioanele: Cantemir, Călăraşi,
Criuleni, Donduşeni, Drochia, Dubăsari, Floreşti, Hânceşti,
Ialoveni, Leova, Nisporeni, Rezina, Şoldăneşti, Ştefan Vodă,
Teleneşti, Ungheni, Vulcăneşti. Conducătorii IMSP, fiind responsabili de organizarea măsurilor de promovare a sănătăţii
şi educaţie pentru sănătate, nu folosesc eficient televiziunile
şi radiourile locale, chiar şi în teritoriile unde acestea există:
Basarabeasca, Cahul, Cimişlia, Drochia, Glodeni, Nisporeni,
Orhei, Râşcani, Sângerei. Tot nesatisfăcător sunt organizate
de către specialiştii de sănătate publică emisiuni televizate şi
radiofonice în teritoriile, în care sunt concentrate majoritatea
posturilor de televiziune şi radio – mun. Chişinău; mun. Bălţi
sau localităţile adiacente lor, raioanele: Ialoveni, Anenii-Noi,
Străşeni, Sângerei (fig. 10).
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