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Conţinutul cursului: 
 Sănătatea publica ca știința și obiect de studiu.  Principiile de bază ale ocrotirii sănătății în Republica Moldova. 

Aplicarea metodelor epidemiologice de studii în sănătatea publică. Obiectul epidemiologiei. Nivelul cercetării. 
Domeniile de aplicare ale epidemiologiei, cauzalitatea în conceptul epidemiologic. 

Sănătatea populaţiei şi metodele de studiere a ei. Demografia, definiţii, obiect. Îmbătrânirea populaţiei. Elemente de 

gerontologie medico-socială. Morbiditatea populaţiei. Metodele de studiere a morbidităţii. Dezvoltarea fizică. 
Sănătatea şi patologia familiei. Planificarea familială. Abordarea familiei ca sistem: sanogeneza familiei şi 

menţinerea echilibrului ei. 
Organizarea asistenţei medicale. Reforma şi strategiile de dezvoltare a sistemului de sănătate în RM. Organizarea 

asistenţei medicale și estetologice. Organizarea asistenţei medicale primare a populaţiei. 
Organizarea asistenţei de urgenţă. Organizarea asistenţei medicale mamei şi copilului. Elemente de deontologie. 

Sistemul asistenţei cu medicamente și cosmetice. Reabilitarea medico-socială şi profesională. 
Managementul serviciilor de sănătate. Sarcinile managementului. Funcţiile managerului. Evaluarea calităţii 
serviciilor medicale și cosmetice. Cercetarea evoluativă. 
Managementul serviciilor de sănătate. Bazele teoretice ale marketingului. Mediul de marketing. Arta negocierilor în 

activitatea medicilor manageri și estetologilor manageri. 
 Probleme medico-sociale ale umanităţii . Bolile cardiovasculare. Cancerul. Traumatismul. Bolile digestive cronice. 

Alcoolismul. Narcomania. Tuberculoza. Avortul. Handicapul infantil. Munca. Odihna, alimentaţia şi locuinţa. 
Finalităţi de studiu: 
La finalizarea acestui curs,  studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe:   
Sa cunoasca principiile organizării şi administrării unităţilor estetologice.  
Să priceapă bazele științifice pentru organizarea şi administrărea clinicelor medicale și estetologice. Să descrie 
managementul serviciilor medicale și estetologice, sarcinile și funcţiile.  
Să cunoasca si posede specificul achiziţionării, comercializării, distribuirii şi aplicării produselor cosmetice în 
clinicele medicale și estetologice. Să analizeze informația despre produsele cosmetice. Să deducă problemele 
contemporane în domeniul sănătății publice.  
Să selecteze utilajul, produse, materiale şi ustensile necesare pentru prestarea serviciilor estetologice (îngrijire 

corporală, visaj, masaj, proceduri SPA etc). Să evalueze selectarea produselor, materialelor, ustensilelor şi 
procedurilor necesare, pentru prestarea serviciilor estetologice, punând în valorea starea sănătății omului. Să acorde 
asistenţa consultativă privind selectarea tratamentelor specifice medicale. Să aplice cunoștințele în organizarea 
asistenţei medicale pentru bună prestarea serviciilor estetologice. 
Să aprecieze corect efectele şi consecinţele deontologiei profesionale asupra stării sănătăţii pacienţilor. Să aplice 
metode moderne deontologice în cadrul activităţii profesionale. Să posede sarcinile, metodele şi mijloacele formării 
modului sănătos de viaţă şi aspectele lor în practica esteticianului. 
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Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova.-http://old.ms.md/                                                                                    

Buletin sanitaro-epidemiologic: CNSP. – www. cnsp. md 

 


