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Condiționări și 

exigențe prealabile de: 

 

Cunoștințe propedeutice: cunoștințe în domeniul biostatisticii, epidemiologiei, 

metodologiei cercetării științifice și  managementului general. 

Competențe :  

•competenţe digitale (utilizarea internetului, procesarea documentelor, tabelelor 

electronice şi prezentărilor); 

•abilitatea de comunicare, de lucru în echipă pentru prezentare subiectelor 

discutate la seminare și lecții practice; 

•calităţi – toleranţă, compasiune, autonomie, independență, respect față de 

ceilalți. 

Misiunea disciplinei Formarea unei baze teoretice temeinice privind problemele medico-sociale, de 

morbiditate și demografice, managementul sistemelor și serviciilor de sănătate 

inclusiv stomatologice, dar și dezvoltarea abilităților practice și atitudinale 

privind identificarea nevoilor de sănătate a populației, evaluarea, prevenirea și 

controlul maladiilor stomatologice, luarea deciziilor raționale și organizarea 

activității la locul de muncă. 

Tematica prezentată 

 

Medicină socială ca știință și obiect de studiu. Politici și strategii de sănătate. 

Sănătatea publică Dentară: noțiuni, principii, domenii. Demografia aplicată în 

Sănătatea publică. Fenomenul îmbătrânirii populației.Măsurarea și analiza 

morbidității. Expertiza medicală a vitalității.Caracteristica sistemelor de 

sănătate publică în lume. Medicina prin asigurare.Managementul serviciilor de 

sănătate: de asistență medicală primară, de asistență medicală urgență 

prespitalicească, asistență medicală specializată de ambulatoriu, de asistență 

medicală spitalicească, servicii medicale de înaltă performanță, serviciului de 

supraveghere de stat a sănătății publice etc. 

Managementul serviciului stomatologic.Caracteristica problemelor medico-

sociale ale umanității. Maladii transmisibile și netransmisibile. Maladii legate 

de deficitul sau conținutul ridicat unor microelemente și vitamine. Maladii 

legate de factori comportamentali.Modul sănătos de viață. Promovarea sănătății 

și educația pentru sănătate: principiile, sarcinile, domeniile de aplicare și 

formele de realizare. 

Finalități de studiu 

 

• să identifice principalii factori de influenţă asupra modului sănătos de viaţă, 

stării de sănătate, morbidităţii cu incapacitate de muncă şi dezabilității; 

• să analizeze impactul maladiilor cu aspect medico-social asupra umanităţii; 

• să compare diverse sisteme de sănătate publică și să argumenteze avantajele 

medicinii prin asigurare; 

• să aplice analiza calităţii asistenţei medicale în cadrul asigurărilor obligatorii 

de asistenţă medicală; 

• să cunoască principiile de organizare a serviciului stomatologic; 

• să cunoască modalităţile de organizare a expertizei medicale a vitalităţii; 

• să aprecieze rolul principiilor economice și calculului economic în 

dezvoltarea durabilă a sistemului de sănătate şi a instituţiei medicale 

stomatologice; 



• să aplice analiza indicilor economici a activității instituţiilor stomatologice și 

în luarea deciziilor manageriale; 

• să formeze un spirit de orientare corectă în aprecierea proceselor economice 

la nivel microeconomic şi macroeconomic, a capacităţii de a rezolva 

problemele practice în activitatea profesională. 

Manopere practice 

achiziționate 

 

• să aplice metodele de calculare a indicatorilor demografici, de morbiditate 

și de activitate a instituţiilor medico-sanitare stomatologice; 

• să aplice metodele de colectare, analiză şi prezentare rezultatelor 

cercetărilor cu aspect medico-social; 

• să calculeze diverși indicatori pentru măsurarea sănătății populației; 

• să aplice criteriile de delimitare a problemelor de sănătate publică în 

caracteristica maladiilor stomatologice, transmisibile și netransmisibile; 

• să facă analiza comparativă a structurilor organizatorice a diferitor tipuri de 

servicii de sănătate; 

• să utilizeze principiile şi metodologia de promovare a modului sănătos de 

viaţă. 

• să aplice metode de supraveghere de sănătate a populaţiei; 

• să completeze corect documentația medicală aplicată în cadrul diferitor 

servicii se sănătate, inclusiv stomatologice. 

• să elaboreze o organigramă a unei instituții stomatologice. 

 

Forma de evaluare Examen 

 

 

 

 

 

 

 


