Raportul
cu privire la realizarea Hotărîrii Guvernului nr. 1000 din 23.08.2016 cu privire
la aprobarea Programului naţional de promovare a sănătății
pentru anii 2016 – 2020
Perioada raportării: 2016 - 2020
Scopul Programului național de promovare a sănătății pentru anii 2016 – 2020
constă în favorizarea adoptării comportamentelor sănătoase la toate etapele vieții.
Obiectivele specifice ale Programului s-au axat spre modificarea atitudinii și
îmbunătățirea cunoștințelor în domeniul promovării sănătății la adulți, adolescenți și
tineri; consolidarea capacităților specialiștilor din sectorul sănătății și educației
privind planificarea și implementarea acțiunilor de promovare a sănătăţii la nivel
naţional şi local; promovarea și încurajarea activității fizice zilnice la toate etapele
vieții, evitând inechitățile, inițierea și promovarea inițiativei de Școli care
promovează sănătatea, etc..
Pentru realizarea obiectivelor trasate în perioada 2016 - 2020 au fost realizate
următoarele activități:
La obiectivul nr.1: Modificarea atitudinii și îmbunătățirea cunoștințelor în domeniul
promovării sănătății la adulți cu cel puţin 30%, la adolescenți și tineri cu cel puțin
50%, către anul 2020:
Acțiunile principale la acest capitol preponderent, s-au axat pe implementarea
campaniilor naționale de comunicare și conștientizare, acțiuni de informare și
sensibilizare a publicului în cadrul diferitor evenimente (Zile naționale sau mondiale,
săptămâni, decade, lunare) de reducerea factorilor de risc și prevenirea bolilor,
instruirea grupurilor țintă, informarea prin sursele mass-media, rețele de socializare,
implicarea comunității în activități de promovare a sănătății, etc.
În acest context, au fost dezvoltate și implementate anual, campanii naționale de
comunicare și informare pentru diferite grupuri de populație în aspecte ce țin de
promovarea unui mod de viață sănătos, reducerea riscurilor și prevenirea bolilor,
inclusiv:
În perioada 2016 – 2018, în scopul sensibilizării publicului privind prevenirea
traumatismelor la copii cu suportul Proiectului moldo – elvețian ”Regionalizarea
Serviciilor Pediatrice de Urgenţă şi Terapie Intensivă în Republica Moldova –
REPEMOL” s-a implementat campania de comunicare și informare ”O casă fără
pericole pentru copilul tău”, ce a inclus implementarea a 10 planuri teritoriale în
domeniul prevenirii accidentelor casnice la copii de vârsta 0 – 5 ani, coordonate de
către Centrele de Sănătate Publică Ungheni, Chișinău, Orhei, Cahul, Comrat, Bălți,
Căușeni, Soroca, Edineți, Hîncești).
În perioada 2016 – 2017 s-a realizat campania de comunicare privind
implementarea prevederilor legislative în domeniul controlului tutunului „Moldova
iese din fum”, ce a inclus elaborarea și mediatizarea prin diferite surse a spoturile
sociale privind interzicerea fumatului în locurile publice, elaborarea materialelor
informaționale, a ghidurilor pentru agenții economici privind implementarea în
practică a interzicerii fumatului în locurile publice, etc.

În anul 2018 cu susținerea Compania Națională de Asigurări în Medicină a fost
implementată Campania națională de informare și sensibilizare a populației din
Republica Moldova în prevenirea consumului de tutun și alcool. Scopul fiind
informarea și sensibilizarea populației privind riscurile pentru sănătate asociate
consumului de tutun și alcool, și sporirea responsabilizării pentru promovarea
modului de viaţă sănătos.
Pentru promovarea unui mod de alimentație sănătos au fost dezvoltate și
implementate în anii 2019 – 2020 campaniile de comunicare ”Redu sarea din
mâncare” (2019), având drept scop informarea și sensibilizarea populației despre
riscurile pentru sănătate asociate unui consum mare de sare și campania ”Alege ce
mănânci”(2020) cu scopul de a informa mai bine moldovenii despre daunele
consumului de grăsimi trans și de a-i încuraja să urmeze un mod de alimentație
sănătos. Aceste intervenții fiind parte a activitățile de promovare a sănătății în cadrul
Proiectul moldo-elvețian „Viața Sănătoasă: Reducerea poverii bolilor
netransmisibile”, finanțat de Biroul de cooperare al Elveției (SDC) și realizat de
Institutul Elveției Tropical și de Sănătate Publică.
S-a implementat cu suportul UNFPA Campania națională de comunicare
“Păstrează sănătatea! Fă testul citologic!” (2020), având ca scop informarea fetelor
si femeilor, dar și familiile lor, despre măsurile de prevenire a cancerului de col
uterin. Pentru o informare mai bună a grupurilor țintă fost lansat și site-ul specializat
dedicat prevenirii cancerului de col uterin www.paptest.md.
În cadrul Zilei inrternaționale împotriva consumului și traficului ilicit de droguri
– 26 iunie 2020 a fost lansată campanie de comunicare ”Cunoștințe mai bune pentru
grijă mai bună” în scop de consolidare a eforturilor intersectoriale pentru o bună
informare și sensibilizare a publicului privind riscurile pentru sănătatea a consumului
de droguri, în special pentru adolescenți și tineri.
De asemenea, în a. 2020 din mijloacele FAOAM s-a realizat la nivel național
campania informativ-educaţională în prevenirea consumului de tutun și alcool „O
Țară Independentă”, fiind adresată copiilor din 65 instituții de învățământ preșcolar
și școlar pentru a transmite anumite modele de comportament şi valori morale pentru
a preveni anumite comportamente indizerabile, cum ar fi dependenţa de alcool şi
tutun. În cadrul proiectului au participat 3 143 de copii, 3 098 de părinţi şi 330 de
cadre didactice. Au fost desfășurate 522 lecţii pe tema prevenirii consumului de
alcool şi tutun la copii. Au fost elaborate, editate şi distribuite mai multe materiale
informativ-educative, dintre care 3 296 exemplare de cărţi cu povești terapeutice, 331
de exemplare de suport metodic cu tematică antialcool şi antitutun pentru cadrele
didactice şi 3 101 flyere antialcool şi antitutun pentru părinţi.
Important de menționat, că în anul 2020 acțiunile de comunicare s-au axat
preponderent în domeniu prevenirii riscului de răspândire a pandemiei
condiționate de infecția COVID -19. La diferite etape de intervenție și în
corespundere cu evoluția procesului epidemic s-au implementat diferite campanii de
comunicare cu mesaje specifice pentru mai multe grupuri de populație inclusiv: ”Stai
acasă”, ”Ai grijă”, ”Fii în siguranță”, ”Suport în reabilitarea fizică și psihologică după
COVID-19”, etc. Materiale relevante s-au elaborat pentru diferite categorii de
populație: călători, populația generală, grupurile cu risc sporit de îmbolnăvire, copii,
lucrători medicali cu ajustarea mesajelor pentru combaterea zvonurilor și prevenirii
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panicii, fricii și stigmatizări, reabilitare post COVID, respectarea regulilor la locul de
muncă, în instituțiile de educație, etc. Toate materialele elaborate (pliante, clipuri
video, postere, ghiduri, etc.) sunt plasate pe pagina WEB a instituției și intens
mediatizate prin sursele mass-media și rețele de socializare.
Alte acțiuni realizate în perioada de referință de către instituțiile din subordinea
Ministerului Sănătății Muncii și Protecției Sociale țin de acțiuni de comunicare,
informare, instruire, mobilizare socială în domeniul promovării sănătății și prevenirii
bolilor în cadrul Zilelor Mondiale, naționale, săptămânilor și lunilor de profilaxie,
inclusiv: Ziua Mondială a Apei – 22 martie; Ziua Mondială a tuberculozei – 24
martie; Ziua Mondială a Sănătăţii – 7 aprilie; Ziua Mondială fără tutun – 31 mai,
Săptămâna Mondială de promovare a alăptării – 1-7 august, Ziua Mondială a Inimii –
29 septembrie, Ziua Națională fără alcool – 2 octombrie, Ziua Mondială a Diabetului
– 14 noiembrie, Ziua Națională fără fumat – a trea zi de joi din noiembrie, Ziua
Mondială de profilaxie SIDA – 1 decembrie, etc. Fiecare eveniment a avut o temă sau
slogan de comunicare, recomandat de Organizația Mondială a Sănătății sau alte
organizații și asociații medicale internaționale. Astfel, anual s-au desfășurat circa 30 –
33 de evenimente de sensibilizare a publicului privind promovarea sănătății și
prevenirea bolilor, ce au inclus elaborarea și distribuirea în teritoriu:
- ordine/dispoziții ale MSMPS;
- suport informativ pentru specialiști - materiale informaționale pentru populație
(pliante, postere);
- comunicate de presă pentru jurnaliști.
Conform raportului statistic de ramură ”Darea de seamă privind promovarea
sănătății și educație pentru sănătate” (formularul 50-săn) în perioada 2016 - 2020 la
nivel național au fost realizate următoarele activități promovare a sănătății:
Activități de promovare a sănătății
Tab. nr.1
Persoane instruite

Materiale
metodice
informative

Tiraj

Emisiuni televizate

Emisiuni
radiofonice

Publicații în presă

Informații plasate
în resursele
internet

Prelegeri

Convorbiri

Acțiuni organizate
în comunități

2016

5405

127977

3460

163708

25

1066

582

1480

670

78937

1582795

955

2017

8154

271356

11110

249934

28

1242

542

1445

1173

81873

1774433

8035

2018

8663

308580

13624

471732

75

956

640

1125

1886

76158

1757290

2633

2019

10647

314495

1765

310101

112

1168

412

970

2051

66799

1685956

2068

2020

20569

456466

1273

1668052

114

2326

750

2560

10454

70207

3392369

572

Sondaje și studii

Seminare de
instruire

Anul

Căile de comunicare fiind diverse, inclusiv populația este informată în
domeniul promovării sănătăţii şi prevenirii bolilor prin intermediul paginilor WEB
instituționale, rețele de socializare, mass-media, comunicarea interpersonală pentru
schimbarea comportamentului. Trimestrial, Agenția Națională pentru Sănătate
Publică editează revista „Cronica sănătăţii publice”, destinată informării publicului
privind promovarea sănătăţii şi profilaxia bolilor.
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De asemenea, la nivel local s-a realizat școlarizarea diferitor contingente de
populație: gravide, persoane ce trăiesc de diabet, hipertensiune, etc. în scopul creșterii
capacităților individuale promovare a unui mod de viață sănătos și gestionarea bolilor
cronice. Astfel, în perioada 2016 - 2020 au fost realizate următoarele acțiuni în acest
domeniu:
Alte forme de educație pentru sănătate
Tab. nr.1
Anul

2016
2017
2018
2019
2020

Școala
mamei/
gravidei

Școala
bolnavului de
diabet

Școala bolnavului
cu hipertensiune

Altele

Persoane
instruite

Spoturi
audio/
vidio derulate
în cadrul
IMSP

820/932
918
1292
975
1798

670
723
1502
1477
1209

696
840
2729
2434
1335

365
326
344
734
237

238821
407550
357937
341605
485040

729
1851
1953
1377
2392

Cu referire la informarea copiilor și tinerilor, de menționat, că în sistemul de
educație promovarea unui mod de viață sănătos se realizează la toate nivelele de
studiu, inclusiv:
În instituțiile de învățământ primar și secundar general, conținuturile cu
privind modul sănătos de viață se realizează continuu, atât la disciplinele obligatorii
Biologie, Chimie, Dezvoltare personală, Educație pentru societate, cât și în cadrul
disciplinei opționale Educația pentru sănătate. Luând în considerare caracterul ciclic
în desfășurarea procesului educațional, în activități curriculare şi extrașcolare cu
privire la promovarea alimentației sănătoase și a activității fizice, reducerea
consumului de alcool și tutun, prevenirea bolilor condiționate de nerespectarea
regulilor de igienă, prevenirea traumatismelor, etc., au fost incluși toți elevii din
sistemul de învățământ primar și secundar general.
Disciplinele opționale reprezintă componenta flexibilă a Planului-cadru de
învățământ, care contribuie la dezvoltarea unor competențe transversale. Unul dintre
domeniile prioritare de structurare a disciplinelor opționale este Educația pentru
sănătate și viața de calitate, care vin să dezvolte la elevi diferite abilități referitor la
sănătate, utilizarea serviciilor, valorificarea măsurilor de prevenire a bolilor,
reducerea factorilor de risc, etc.
Astfel, pe parcursul anului 2020, disciplina opțională Educație pentru sănătate
(clasele I-XII) a fost studiată în 474 de instituții de învățământ primar și secundar
general de către 27871 de elevi, inclusiv în:
- ciclul primar – 8031elevi;
- ciclul gimnazial – 17833 elevi;
- ciclul liceal – 2007 elevi.
Comparativ cu anul de studii precedent, numărul instituțiilor de învățământ primar
și secundar general în care se studiază disciplina menționată a crescut cu 37 de
unități (cu circa 8%), iar numărul de elevi care studiază această disciplină s-a majorat
cu 3,7 % (în anul de studii 2018-2019 numărul elevilor a constituit 26881 de
persoane). La ciclul liceal, comparativ cu anul precedent, numărul elevilor care
studiază disciplina prenotată s-a majorat cu 18 % (în anul de studii 2018-2019
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numărul elevilor a constituit 1645 de persoane). De asemenea, a fost elaborat
Suportul didactic pentru cadrele didactice, clasele V-XII, pentru disciplina opțională
Educația pentru sănătate.
Învățământul profesional tehnic. În anul 2020, implementarea programelor
interactive de promovare a unui mod sănătos de viață în învățământul profesional
tehnic, s-a realizat prin diverse activități la orele de dirigenție (1 oră/săptămână), în
cadrul disciplinei obligatorii Educația pentru societate (1 oră/săptămână) şi prin
activități extracurriculare cu tematica privind promovarea unui mod sănătos de viață
(cursuri, seminare, mese rotunde) cu participarea a circa 1600 de persoane, inclusiv a
profesorilor, profesorilor-diriginți, părinților.
În instituțiile de învățământ profesional tehnic pentru elevii anului I se studiază
disciplina ”Decizii pentru un mod sănătos de viață” (pentru elevii din instituțiile de
învățământ profesional tehnic secundar - opțional și pentru elevii din instituțiile de
învățământ profesional tehnic postsecundar - obligatoriu). Accentul este pus pe
formarea competenţelor de a reduce riscurile de sănătate pentru sine şi pentru cei din
jur; de a analiza consecințele diferitor opțiuni comportamentale în situații de risc
pentru sănătate. Cadrele didactice sunt asigurate cu
seturi de materiale:
Curriculumul, Ghidul pentru profesori și Caietul de lucru al elevului. La orele
extracurriculare, în cadrul meselor rotunde, a orelor educative se examinează teme de
interes comun: ”Sănătatea mea și a grupului meu”, ”Consecințele viciilor secolului
XXI”, „Sănătatea şi viața mea de familie” etc.
În instituțiile de învățământ superior au fost organizate cca 40 de activități
cu tangență spre promovarea unui mod sănătos de viață ședințe seminare, mese
rotunde, ore educative conferințe etc., cu participarea a circa 3000 de studenți. De
asemenea, în scopul informării vizavi de promovarea unui mod sănătos de viață, în
special la facultățile de pedagogie, se organizează întâlniri şi lecții publice tematice
cu asistența specialiştilor din domeniu, care în mod direct sau indirect abordează
tematica menționată.
De asemenea, menționăm, că în anul 2018 a fost demarată Reforma
curriculară, care a determinat corelarea politicilor curriculare cu standardele
educaționale naționale și internaționale. Disciplinele școlare obligatorii Educația
civică și Dirigenția au fost reconceptualizate. Astfel, noua Arie curriculară Consiliere
și dezvoltare personală include disciplina obligatorie Dezvoltare personală, propusă
pentru implementare a câte 1 oră săptămânal, în învățământul primar, gimnazial și
liceal. Dezvoltarea personală este structurată în cinci module, unul din ele fiind
Modul de viață sănătos care îi ghidează pe elevi în aspecte ce țin de sănătatea fizică,
emoțională, alimentația sănătoasă, contracararea viciilor: droguri, alcool, fumat,
influențe de diferit gen etc.
Totodată, adolescenților și tinerilor până la 24 ani din Republica Moldova, în
perioada de referință li s-au oferit servicii de consiliere, instruire și informare despre
aspectele principale ale modului de viață sănătos în cadrul Centrelor de Sănătate
Prietenoase Tinerilor. Astfel, în anul 2020 de consiliere, instruire și informare au
beneficiat circa 117318 de tineri în 37 de CSPT. Aceste centre au fost vizitate de
69 277 de tineri din toate localitățile țării.
În anul 2020, activitățile de informare, educare și comunicare a tinerilor au
fost desfășurate preponderent în mediul on-line din cauza măsurilor restrictive,
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condiționate de pandemia COVID – 19. Tinerii au fost informați/instruiți pe diverse
subiecte, inclusiv: măsurile de prevenire COVID, prevenirea consumului de tutun,
alcool, bunăstarea emoțională, alimentație sănătoasă, riscurile în mediul online, etc.
Unele acțiuni care au fost realizate în a.2020 au fost susținute financiar și
logistic de către MECC (Direcția tineret), inclusiv:
1) Sondaj privind impactul COVID-19 asupra tinerilor, fiind efectuată o analiză
asupra bunăstării psiho - emoționale a tinerilor (octombrie 2020). Urmare a efectuării
sondajului a fost elaborat un Raport privind impactul COVID19 și programele/serviciile prestate de Centrele de tineret;
2) Programul de instruire online ”Particularitățile de Dezvoltare a Adolescenților”,
realizat în parteneriat cu AO ”Sănătate pentru tineri” în cadrul căruia au beneficiat de
instruire 44 Centre de tineret;
3) Proiectul ”Schimbare prin Implicare!” implementat de către organizația „Reţeaua
de tineri educatori de la egal la egal” (Y-PEER Moldova), susținuți prin Programul de
granturi pentru organizațiile de tineret 2020. Scopul principal al proiectului a fost
informarea tinerilor din peste 25 de localități din țară cu privire la sănătatea sexuală și
reproductivă, comportament responsabil în adolescență, dezvoltarea abilităților de
lider și competențelor de comunicare eficientă dintre tineri și APL la luarea deciziilor
la nivel local.
De menționat, că un șir acțiuni de comunicare și informare privind promovarea
modului de viață sănătos și prevenirea bolilor sunt realizate de alte Autorități Publice
Centrale (MAI, MA, MADRM, etc.) inclusiv: ore educative, lecții publice, montare
de spectacole, inaugurări expoziționale, ateliere tematice, ateliere de instruire,
activități cultural-sportive ș.a.
La obiectivul nr.2: Consolidarea către anul 2020 a capacităților de până la 80% a
specialiștilor din sectorul sănătății și până la 50% a specialiștilor din sectorul
educației privind planificarea și implementarea acțiunilor de promovare a sănătăţii
la nivel naţional şi local:
Pentru realizarea acestui obiectiv, anual au fost organizate diferite evenimente
de informare, instruire și diseminare a experiențelor, inclusiv cu participare
internațională, (seminare, conferințe, mese rotunde, dezbateri publice, ateliere de
lucru, etc.) în domeniul colaborării intersectoriale pentru planificarea, realizarea și
evaluarea acțiunilor de promovare a sănătății la diferite nivele. Cele mai relevante
fiind:
a. 2016:
 Conferința națională cu participare internațională ”Promovarea sănătății – o
prioritate a sănătății publice”;
 3 seminare zonale privind fortificarea capacităților specialiștilor echipei
multidisciplinare în prevenirea accidentelor la copii.
a. 2017:
 Atelierul de evaluare privind Școlile ce Promovează Sănătatea și Serviciile de
Sănătate în școli în Republica Moldova, în baza Ghidului OMS Acțiunea
Globala de accelerarea pentru sănătatea adolescenților (AA-HA!);
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Atelierul de lucru privind revizuirea curriculumului ”Educație pentru sănătate”
la toate treptele de educație preuniversitară;
Seminarul de instruire pentru specialiștii din sănătate ”Implementarea la nivel
local a intervențiilor pentru prevenirea accidentelor la copii cu vârsta 0-5 ani în
cadrul unui mecanism intersectorial”.
a. 2018:
 Atelierul de instruire cu participare internațională ”Promovarea sănătății și
schimbarea comportamentului pentru prevenirea bolilor netransmisibile:
fundamentarea intervențiilor în abordarea factorilor de risc bazate pe dovezi”;
 3 Mese Rotunde „Evaluarea capacităților și necesităților structurilor naționale
și teritoriale ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică în domeniul
promovării sănătății și controlului bolilor netransmisibile”
 Seminarul de instruire a formatorilor locali în cadrul Proiectului “Campania de
informare și sensibilizare a populației în prevenirea consumului de tutun și
alcool”;
 Instruirea specialiștilor din sănătate publică și asistența medicală primară
privind organizarea acțiunilor promovare a sănătății în profilaxia diabetului;
etc.
 Ateliere de instruire a specialiștilor din sectorul educației din instituțiile
preșcolare și preuniversitare, a asistentelor medicale din școală, etc.

a. 2019:
 Conferința a 3-a cu participare internațională în prevenirea bolilor
netransmisibile (BNT) ”Factorii de risc și prevenirea BNT și traumelor”;
 Ateliere zonale intersectoriale privind promovarea sănătății la nivel de
comunitate;
 Atelierul de lucru privind promovarea sănătății la locul de muncă, organizat în
colaborare cu Unitatea de Promovarea Sănătății, Departamentul de Sănătate din
Bergamo, ltalia;
 Formarea a 23 de formatori locali pentru Cursul de promovare a sănătății pentru
schimbare de comportament.
În a. 2020 - majoritatea activităților de instruire și consolidare a capacităților s-au
realizat în format on-line, axându-se pe probleme legate de reducerea riscului de
răspândire a infecției COVID – 19, inclusiv:
 Conferința online privind depășirea crizei legate de COVID și adaptarea la
condițiile noi pentru realizarea acțiunilor planificate în cadrul Școlilor care
promovează sănătatea;
 Cursul de instruire „Măsuri pentru reducerea riscului de răspândire a infecției
COVID-19 și impactul acesteia asupra comportamentului și sănătății copiilor”
pentru specialiștii din instituțiile de educație. Au fost formate peste 900 de
asistente medicale, psihologi școlari manageri ai instituțiilor de învățământ
preșcolar, primar, gimnazial, liceal și tehnic
 Conferință a IV- a cu participare internațională în sănătatea adolescenților
"Protecția sănătății și dezvoltării adolescenților în contextul crizei provocate de
COVID-19";
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 Consultări publice cu partenerii cheie privind domeniile prioritare a
activităților Proiectului ”Viața sănătoasă. Reducerea poverii bolilor
netransmisibile” în faza a 2-a de implementare, etc.
În suportul specialiștilor pentru realizarea acțiunilor de informare și
comunicare, în perioada de referință au fost elaborate un șir de recomandări, ghiduri,
fișe informative, inclusiv:
 Suport informativ privind realizarea acțiunilor de comunicare, educare și
informare în cadrul Zilelor Mondiale, naționale, săptămâni și lunare profilaxie
– în volum de 30 -33 de evenimente anual.
 Ghiduri de comunicare cu părinții privind prevenirea accidentelor casnice și
accidentelor rutiere la copii;
 Suport în acțiunile de comunicare pentru medicii de familie ”Ghidul familie
sănătoase”;
 Ghiduri pentru lucrătorii medicali, pedagogi, părinți privind prevenirea
consumului de alcool și tutun la adolescenți și tineri, gravide, persoane
vulnerabile, etc. ;
 Ghiduri și recomandări pentru prevenirea și autogestiunea diabetului
hipertensiunii arteriale;
 Recomandări pentru un regim alimentar sănătos și activitate fizică în instituțiile
de învățământ din Republica Moldova;
 Ghiduri practice de aplicare a legii care protejează de expunerea la fumul de
tutun în spațiile publice și la locurile de muncă;
 Recomandări pentru APL ”Cum comunicăm cu populația despre coronavirus”;
 Ghid privind alimentația sănătoasă și activitate fizică pentru persoanele aflate
în regim de carantină și autoizolare;
 Ghiduri pentru instituții medicale, instituții de educație privind activitatea în
cadrul pandemiei cu COVID – 19, etc.
De asemenea, cu suportul proiectului moldo - elvețian ”Viață Sănătoasă:
Reducerea poverii bolilor netransmisibile”, finanțat de Biroul de Cooperare al
Elveției în Republica Moldova” în suportul specialiștilor s-au elaborat și editat un șir
de materiale informaționale (pliante, postere, panouri informative) pentru promovarea
sănătății la nivel de comunitate: profilaxia hipertensiunii arteriale, a diabetul zaharat
tip 2, gestionarea stresului, prevenirea obezității la copii și adulți, promovarea
mișcării, etc.
Pentru formarea inițială și continue a specialiștilor în domeniul promovării
unui mod de viață sănătos, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae
Testemițanu” a planificat următoarele module de instruire:
- la specialitatea ”Sănătate publică” curriculum prevede 70 de ore;
- la facultatea Medicină generală - curs opțional de 20 ore;
- studii prin rezidențiat, specialitatea ”Igienă” - 252 ore de instruire în
promovarea sănătății;
- la educația medicală continuă, sunt prevăzute: modulul ”Promovarea sănătății
pentru schimbarea comportamentului” – 100 ore și modulul ”Promovarea
sănătății în comunitate” – 50 ore.
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Specialiștii medicali cu studii mediii, de asemenea beneficiază de un modul de
formare inițială și instruire continuă în domeniul comunicării eficiente medic-pacient
pentru promovarea sănătății și prevenirea bolilor.
Pentru specialiștii din domeniul educației, MECC recomandă instituțiilor de
învățământ superior pedagogic de a oferi studenților în regim de opțiune a
modulului de instruire „Modul sănătos de viață”, cu includerea subiectelor ce țin de
educația pentru sănătatea, stilul de viață sănătos în conținuturile unităților de curs de
specialitate. Studierea cursurilor la libera alegere se programează pe tot parcursul
formării profesionale și se realizează suplimentar, în afara orarului de bază. Creditele
suplimentare acumulate se specifică în suplimentul la diplomă eliberat absolventului
La ciclul I se recomandă, la libera alegere, unitățile de curs/modulele: Modul sănătos
de viață, Securitatea muncii, Protecția civilă, Egalitatea de gen, Protecția familiei”,
etc.
La obiectivul nr.3: Elaborarea suportului metodologic privind crearea unor medii
favorabile promovării modului sănătos de viață în instituțiile de educație, la locul de
muncă și în comunitate.
În contextul implementării inițiativei internaționale de ”Școli care promovează
sănătatea” în perioada de referința a fost adaptat la contextul național suportul
metodologic: manualul, instrumentul de autoevaluare, și recomandări pentru
planificarea acțiunilor pentru instituțiile preuniversitare ”Cum să devii o școală care
promovează sănătatea”. De asemenea, au fost selectate 22 de instituții
preuniversitare pentru a pilota această inițiativă.
Pilotarea s-a inițiat la sfârșitul anului 2019 cu următoarele activități:
- atelierul de validare și ajustare la contextul național a suportului metodologic
SHE. Instrumentul de evaluare rapidă, manualul școlar online și planificatorul
de acțiuni au fost ajustate și validate de experți locali și pregătite pentru a fi
aplicate în școlile selectate;
- atelierul de orientare pentru implementarea conceptului ȘPS. Instruirea și
orientarea participanților privind identificarea priorităților de promovarea a
sănătății la nivel de instituție;
• organizarea atelierelor locale de prioritizare și identificare a necesităților de
promovare a sănătății pentru fiecare instituție separat.
În a. 2020, din cauza restricțiilor, implementate de autorități în contextul
pandemiei COVID – 19, activitățile de informare, comunicare și educare s-au
desfășurat în mediul on-line:
- conferința online a coordonatorilor regionali pentru depășirea crizei legate de
COVID și adaptarea la condițiile noi pentru realizarea acțiunilor planificate (mai
2020);
- curs de instruire „Măsuri pentru reducerea riscului de răspândire a infecției
COVID-19 și impactul acesteia asupra comportamentului și sănătății copiilor”
(septembrie 2020);
- A fost creată pagina WEB a ȘSP din Moldova pentru a facilita diseminarea
informației și a experienței acumulate (https://www.facebook.com/SHEMoldova).
De menționat că, Rețeaua Europeană de Școli de Promovare a Sănătății
(Schools for Health in Europe - SHE) își axează acțiunile spre promovarea sănătății
în instituțiile de educație, ca o parte integrantă a dezvoltării politicilor europene în
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domeniul educației și sănătății și este o platforma pentru profesioniștii din regiunea
europeană pentru a implementa acțiuni de promovare a sănătății la nivel de școală.
Pentru promovarea sănătății la locul de muncă a fost elaborată monografia
”Servicii de sănătate ocupațională: Aplicații practice”, fiind un instrument metodicodidactice pentru aplicaţii practice a specialiştilor şi angajaţilor din domeniul
serviciului de sănătate ocupaţională.
Pentru prevenirea răspândirii infecției COVID – 19 s-au elaborat un set de
ghiduri și recomandări la locul de muncă, inclusiv: privind măsuri cheie de prevenire
la locul de muncă, pentru menținerea siguranței în instituțiile medico – sanitare, în
școli, etc.
O altă acțiune planificată pentru realizarea acestui obiectiv ține de instruirea
igienică a angajaților din economia națională privind promovarea sănătății și
prevenirea bolilor. Instruirea igienică este obligatorie pentru angajaţii unităţilor cu
risc sporit de răspândire a bolilor transmisibile, netransmisibile şi profesionale,
indiferent de forma lor juridică de organizare şi tipul de proprietate. Instituția abilitată
pentru organizarea și desfășurarea instruirii igienice este Agenția Națională pentru
Sănătate Publică a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. În scopul
ajustării documentelor normative în conformitate cu reforma SSSSP, în a. 2020 au
fost elaborate mai multe documente, inclusiv:
- Ordinul MSMPS nr. 314 din 25 martie 2020 cu privire la aprobarea listei
profesiilor ce necesită instruire igienică obligatorie și a programelor de
instruire igienică publicat în MO al RM nr.212–220 din 21 august 2020,
art.731;
- Ordinul MSMPS nr.876 din 25.08.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului
de organizare a instruirii igienice;
- Ordinul ANSP nr. 133 din 15.10.2020 cu privire la organizarea instruirii
igienice a angajaților din economia națională.
În scopul dezvoltării și realizării planurilor comunitare în contextul modificării
deprinderilor pentru o viață sănătoasă, în perioada de referință cu suportul proiectului
”Viața sănătoasă. Reducerea poverii bolilor netransmisibile” au fost realizate diferite
acțiuni, inclusiv:
- evaluarea funcționalității Consiliilor Teritoriale de Sănătate Publică și rolul lor
în fortificarea colaborării intersectoriale și implementarea intervențiilor de
promovare a sănătății și schimbare de comportament. Un accent deosebit s-a
pus pe consolidarea cunoștințelor și a competențelor;
- elaborarea profilurilor de sănătate în 10 raioane pilot ale proiectului;
- fortificarea capacităților locale privind promovarea sănătății la nivel de
comunitate;
- susținerea proiectelor locale (10 raioane, 20 de localități) pentru promovarea
sănătății și prevenirea BNT;
- implementarea Programul de Autogestionare a Bolilor Cronice;
- organizarea seminarelor de instruire și a evenimentelor în comunitate, etc.
La obiectivul nr.4: Reducerea prevalenței inactivității fizice cu 5%, către anul
2020 prin promovarea și încurajarea activității fizice zilnice la toate etapele vieții,
evitând inechitățile.
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Pentru realizarea acestui obiectiv, în perioada de referință au fost organizate și
realizate mai multe activități de promovarea a unui mod activ de viață.
Anual, începând cu a.2017 în Republica Moldova se organizează Zilele
Europene de prevenire a obezității (18 mai) și de promovare a mișcării pentru
sănătate (10 mai) în scopul de a informa publicul despre riscurile obezității pentru
sănătate și importanța mișcării pentru prevenirea bolilor netransmisibile la toate
vârstele.
De asemenea, anual în a treia zi de sâmbătă a lunii mai (excepție anul 2020,
condiționat de pandemia COVID - 19) în mun. Chișinău s-a organizat și desfășurat
evenimentul ”Olympic fest” sub egida Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și
Comitetului Olimpic Național, ce consemnează Ziua Sportivului și a Mișcării
Olimpice. În cadrul evenimentului, tradițional au fost organizate competiții sportive
la diferite probe: maraton, alergări la distanțe scurte, ciclism, tenis, baschet, volei,
etc. cu implicarea persoanelor de toate vârstele, etc.
Anual la 16 – 22 septembrie sunt organizate acțiuni în cadrul inițiativei
ecologice Săptămâna Europeană a Mobilității, prin care încurajează cetățenii să
folosească mijloace alternative de transport în scopul asigurării unei mai bune calități
a aerului, reducerea emisiilor de noxe și a zgomotului, și promovării mersului pe jos
sau mersului pe bicicletă.
Pentru promovarea unui mod de viață activ, inclusiv în perioada pandemiei a
fost elaborat și aprobat ghidul privind alimentația sănătoasă și activitatea fizică pentru
persoanele aflate în regim de carantină sau autoizolare la domiciliu, având drept scop
de a încuraja persoanele, chiar și în condiții de restricții impuse de autorități în
contextul pandemiei COVID - 19 să promoveze un mod de viață activ și sănătos.
Impactul acțiunilor de promovare a sănătății
Conform rezultatelor studiilor și cercetările naționale disponibile privind
nivelul de cunoștințe, atitudini și practici a diferitor grupuri țintă de populație în
aspecte ce țin de promovarea sănătății și prevenirea bolilor, se evidențiază atât
tendințe pozitive, de îmbunătățire, cât și cele negative.
Astfel, conform ultimului Raport privind sănătatea și bunăstarea adolescenților
(Health Behaviour in School-aged Children (HBSC), comparativ cu datele din 2014
s-a demonstrat următoarele:
 mai mulți adolescenți apreciază că starea lor de sănătate este bună și excelentă
– 83% în 2018, comparativ cu 77% în 2014;
 a crescut consumul de fructe zilnic – 46% în 2018, comparativ cu 33% în
2014;
 mai puțini fumează cel puțin o dată pe săptămână – 8% în 2018, comparativ cu
9% în 2014;
 mult mai puțini consumă alcool cel puțin o dată pe săptămână – 24% în 2018,
comparativ cu 32% în 2014;
 mai puțini adolescenți au avut relații sexuale la vârsta de 15 ani – 13,3% în
2018, comparativ cu 18,3% în 2014;
Totodată se atestă și tendințe îngrijorătoare referitor la sănătatea și bunăstarea
adolescenților, inclusiv:
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a sporit în decursul ultimilor 4 ani proporția adolescenților supra si
subponderali. Astfel în 2018 proporția supraponderali a sporit până la 1/3,
comparativ cu ¼ în a.2014. Este important de menționat, că printre băieți se
observă sporirea celor cu supra-ponderare, iar printre fete – cu subponderare;
 s-au redus comportamentele de a respecta un regim alimentar sănătos – dacă în
2014, 62% dintre adolescenții de 11-17 ani au luat dejunul zilnic în zilele de
lucru și 77% în zilele de odihnă, atunci în 2018 proporția acestora s-a redus la
56% și 74% respectiv;
 corelat cu dereglările de nutriție ar putea fi determinate si reducerea activității
fizice printre adolescenți, care s-a redus esențial ultimii 4 ani. Astfel, dacă în
2014 23% dintre adolescenții de 11-17 ani practicau activitatea fizică cel puțin
60 de minute zilnic, atunci proporția acestora în 2018 s-a redus la 14%, fiind cu
50% mai joasă printre fete.
Referitor la nivelul de cunoștințe, atitudini și practici privind prevenirea
cancerului de col uterin la populația adultă (Studiului KAP post intervenție privind
prevenirea cancerului de col uterin (2020) este important de menționat, că grație
intensificării acțiunilor de comunicare și informare în acest domeniu, se atestă o
sporire a indicatorilor principali ai studiului, și anume:
 63% dintre femeile cu vârsta de 25-61 de ani din Republica Moldova au
efectuat testul citologic în scopul prevenirii cancerului de col uterin în anul
2020, față de doar 36% în anul 2018.
 De asemenea, a crescut nivelul de informare a femeilor cu vârsta de 25-61 de
ani privind prevenirea cancerului de col uterin, 62% dintre acestea cunosc
despre testul citologic în 2020, față de 47% în 2018.
 Totodată, 71% dintre femeile care știu despre testul citologic, cunosc și că
acesta poate fi realizat gratuit, prin adresarea la medicul de familie. Femeile cu
vârsta de 36-45 de ani cunosc în măsură mai mare despre disponibilitatea
testului citologic, comparativ cu femeile de alte vârste.
Un alt studiu (realizat în 4 runde 2020), ține de nivelul de cunoștințe, atitudini și
practici a populației adulte privind măsurile de prevenirea a infecției COVID – 19.
Astfel, datele disponibile atestă următoarele:
 82% dintre respondenți sunt de acord să poarte obligatoriu mască de protecție
în spațiile publice închise, în transport și magazine.
 Circa 90% dintre respondenți apreciază drept bine sau foarte bine nivelul lor de
cunoaștere a măsurilor de protecție anti COVID, inclusiv 70% dintre ei se
informează despre noul tip coronavirus des sau foarte des.
 Peste 80% din respondenți susțin că le este ușor să găsească, înțeleagă și să
urmeze informațiile și recomandările privind infecția COVID-19. Pe de altă
parte, pentru unu din trei respondenți este dificil să aprecieze dacă informațiile
despre COVID-19 în mass-media sunt de încredere.
 De asemenea, peste 90% din populația adultă susține că a respectat principalele
măsuri de prevenire a infecției: purtarea măștii, spălarea pe mâini cu săpun
timp de 20 secunde, utilizarea dezinfectanților, acoperirea nasului și a gurii în
caz de tuse sau strănut, respectarea distanței sociale. Pe de altă parte, doar 59%
au evitat evenimente sociale.
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Finanțarea acțiunilor de promovare a sănătății.
Finanțarea activităților de promovare a sănătății în perioada de referință
preponderent s-a realizat din Fondurile Asigurărilor Obligatorii de Asistență
Medicală (FAOAM) și din surse externe a partenerilor de dezvoltare, inclusiv:
Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, Organizația Mondială a Sănătății,
UNICEF, UNFPA, etc.
De asemenea, unele activități planificate în cadrul Programului național au fost
finanțate inclusiv din bugetul de stat a APL și autorităților centrale, etc.
Astfel, din FAOAM în perioada 2014-2020 s-au cheltuit în total 50651,1 mii
lei pentru acțiuni de promovare a sănătății și profilaxia bolilor, inclusiv:
- În a 2016 s-au alocat 853,5 mii lei pentru tipărirea ”Ghidului familiei sănătoase” și
postere privind mesajele campaniei naționale de comunicare privind modului sănătos
de viață. Pentru desfășurarea Zilei Mondiale a sănătății cu genericul ”Învinge
diabetul” au fost alocate de către CNAM – 600 lei.
- a. 2017 din mijloacele fondului măsurilor de profilaxie s-au cheltuit 289,5 mii lei
pentru tipărirea a 250 mii de materiale informaționale în promovarea modului sănătos
de viață.
- a. 2018 din fondul de profilaxie a CNAM a fost susținută implementarea
Campaniei de informare și sensibilizare a populației privind prevenirea consumului
de tutun și alcool, sumat totală – 803,6 mii lei.
- a. 2019 pentru activități de promovarea sănătății și profilaxia bolilor CNAM a
cheltuit in jur de 23600 mii lei, inclusiv: pentru editarea materialelor informaționale,
susținerea acțiunilor de comunicare, informare și educare în cadrul Centrelor de
Sănătate Prietenoase Tinerilor, susținerea AMP pentru instruirea gravidelor și a
persoanelor cu boli cronice, imunizarea populației, comunicarea cu familia privind
modul sănătos de viață, etc.
- a. 2020 din sursele fondului măsurilor de profilaxie CNAM au fost alocate mijloace
financiare în sumă de 827,5 mii lei pentru următoarele activităţi:
- implementarea la nivel național a Campaniei informativ-educaţionale „O Țară
Independentă” pentru prevenirea la copii a dependenţei de alcool şi tutun;
- informarea populaţiei despre măsurile de prevenire și combatere a infecţiei cu
COVID-19 prin multiplicarea materialelor informaţionale în baza machetelor
acceptate şi transmise de OMS (1 900 mii flyere privind reducerea riscului infecţiei
cu Coronavirus).
Totodată, potrivit Programului unic а1 asigurărilor obligatorii de asistență
medicală, medicul de familie și echipa este finanțată pentru efectuarea unor măsuri de
promovare a sănătății și profilaxie bolilor, inclusiv: instruirea gravidelor și a
persoanelor cu boli cronice imunizarea populației, comunicarea cu familia privind
modul sănătos de viață, etc.
Obiectivele esențiale în domeniul promovării sănătății.
Este bine cunoscut faptul, că modificarea și menținerea comportamentelor
sănătoase este un proces continuu și de lungă durată, ce necesită implicarea activă,
atât a autorităților, cât și a populației.
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În acest context, pentru sporirea semnificativă a capacităţii de interacţiune
multisectorială, inclusiv prin creştere eficienţei acţiunilor intra-și intersectoriale,
crearea mediilor, locurilor, condițiilor pentru a facilita adoptarea unui mod de viață
sănătos este planificat un obiectiv specific în Strategia națională a sectorului de
sănătate către 2030. Acțiunile comprehensive planificate, vor contribui la diminuarea
efectelor negative ale determinantelor sănătății, sporirea responsabilității și a
angajamentului individual în materie de sănătate, îmbunătățirea cunoștințelor,
sporirea accesului la servicii de profilaxie și alegeri sănătoase, etc.
De asemenea, în cadrul implementării fazei a 2-a Proiectului moldo - elvețian
”Viața sănătoasă” sunt planificate acțiuni comune în vederea reducerii poverii bolilor
netransmisibile în rândul populației, sporirea nivelului de alfabetizare în sănătate,
mobilizarea comunitară, consolidarea capacităților instituționale în promovarea
sănătății, etc.
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