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SUBIECTE 

Pentru examen la disciplina Medicină Socială 

facultatea Stomatologie, anul IV 

anul universitar 2017-2018 

 

1. Medicină socială ca știință şi obiect de studiu. Metodele de cercetare aplicate în medicina socială. 

2. Sănătatea ca caracteristică biologică și socială. Criteriile de definire a sănătății. Nivelurile și indicatorii 

de apreciere a sănătății unei populații. 

3. Noțiunea, principii și domenii Sănătății Publice și Sănătății Orale în Republica Moldova. 

4. Demografia aplicată în Sănătate publică. Scopul, obiectivele şi compartimentele demografiei medico-

sociale. Sursa datelor şi circuitul informației demografice. 

5. Studiul medico-social al populației. Indicatorii demografici aplicate în Sănătate publică. 

6. Structura populaţiei. Criteriile de structurare. Fenomenul îmbătrânirii populației. Muncă demnă pentru 

toate vârstele. 

7. Mișcarea naturală a populației. Indicatorii demografici. Fenomenul de migrația a populației. Indicatorii 

demografici. 

8. Speranța de viață la naștere, durata medie de viața, coeficientul îmbătrânii populației,  indicii sarcinii 

demograficii al populației. 

9. Metodele de studiu a morbidității. Clasificarea Internațională a Maladiilor-10 revizia după OMS. 

Criteriile de clasificare. 

10. Criteriile de selectare a indicatorilor de măsurare a morbidității. Obiectivele studiului morbidității. 

Unitatea de observație şi sursele de informație a tipurilor de morbiditate. 

11. Obiectivele studiilor de incidență și de prevalență. Factorii de influență asupra incidenței și prevalenței 

morbidității. 

12. Obiectivele studiului morbidității. Factorii de influență asupra nivelului adresabilității în instituțiile 

medico-sanitare. 

13. Examenele medicale profilactice (modurile de efectuare și condițiile de realizare). 

14. Factorii de influență asupra morbidității cu incapacitate temporară de muncă. 

15. Factorii de influenta asupra morbidității spitalicești. 
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16. Noțiunea de capacitate de muncă păstrată, principii de calculare. Principiile de organizare a expertizei 

/determinării dizabilității și capacității de muncă în cadrul consiliilor de profil. 

17. Reabilitarea medico-socială şi profesională (scopul, obiective, principii şi etape). 

18. Asistența Medicală Primară (indicatorii de bază a activității și documentația). 

19. Asistența Medicală Urgență Prespitalicească(indicatorii de bază a activității și documentația). 

20. Asistență Medicală Specializată de Ambulator, inclusiv stomatologică (indicatorii de bază a activității 

și documentația). 

21. Asistență Medicală Spitalicească (indicatorii de bază a activității și documentația). 

22. Serviciului Stomatologic. Documentația medicală de bază în centrul stomatologic și indicatorii de 

activitate a serviciului stomatologic. 

23. Problemele medico-sociale ale umanității. Maladii transmisibile (tuberculoza, hepatită, HIV/ SIDA). 

24. Problemele medico-sociale ale umanității. Maladii netransmisibile (bolile cardiovasculare, patologii 

oncologice etc, diabet zaharat etc.). 

25. Problemele medico-sociale ale umanității. Maladii legate de deficitul sau de conținutul ridicat unor 

microelemente, vitamine (anemia, rahitism, gușa endemică, fluoroza etc.). 

26. Problemele medico-sociale ale umanității. Maladii legate de factori comportamentali (tabagismul, 

alcoolismul, narcomania, traumatismul etc.) 

27. Modul de viață. Elementele și factorii de risc a modului de viață. 

28. Modul sănătos de viață, noțiune, aspectele conținutului modului sănătos de viață. 

29. Normele prioritare ale modului sănătos de viaţă. Sanalogia, valeologia.  

30. Educația pentru sănătate. Scop, obiectivele și componetele. 

31. Rolurile, compartimentele şi laturile educaţiei pentru sănătate. 

32. Programul Național Orala pentru Copii în RM (scopul, obiective, indicatorii de rezultat). 

33. Domeniile, principiile, formele şi mijloacele şi funcțiile educației pentru sănătate. 

34. Sistemul de supraveghere în sănătatea publică (scopul, obiective şi activități). Utilizarea datelor 

obţinute prin supravegherea de sănătate. 

35. Sisteme de sănătate publică în lume. Caracteristici generale. 

36. Tipurile de asigurări medicale și caracteristica acestora. Prioritățile asigurărilor obligatorii de asistență 

medicală. 

37. Clasificarea sistemelor de sănătate publică naționale din lume. Principiile de finanțare şi administrare. 

Modelul de sănătate Semaşko și Beveridge. 
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38. Clasificarea sistemelor de sănătate publică naționale din lume. Principiile de finanțare şi administrare. 

Modele de sănătate publică Bismarck, Douglas şi bazele programei naționale de Sănătate Publică din 

Canada. 

 
 

 

 

Discutate şi aprobate la Ședinţa 

Catedrei de management și psihologie din 24.04.2018, 

Proces verbal nr. 19 
 
 

 

 

Șef catedră, 

dr. hab. în med., profesor universitar                                                                                 L. Spinei 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


