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Organizaţia Mondială a Sănătăţii 
(OMS) subliniază (1986) că sănăta-
tea este mult prea importantă pen-
tru a fi lăsată numai practicieni-
lor din domeniul sanitar; edu-
caţia şi elaborarea de politici 
trebuie să fie centrale pentru 
dezvoltarea sănătăţii la nivel 
individual, comunitar şi 
naţional 

 
După Ch. Gernez-Rieux şi 

M. Gervois, educaţia pentru sănă-
tate îndeplineşte trei roluri, în funcție 
de scopul urmărit: 

♦ preventiv - temele de 
educaţie conţinând elemente 
de instrucţie a populaţiei 
pentru prevenirea îmbolnăvirilor; 

♦ constructiv – de realizare a adeziunii opiniei 
publice în favoarea sănătăţii; 

♦ curativ – pentru educarea şi convingerea 
pacienţilor de a urma prescripţiile medicale. 
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Împreună pentru sănătatea ta 

Ai grijă de sănătatea Ta 

„Viitorul va trebui să ia act de coexistența 
celor două medii puternice de informatizare: 

Biblioteca și Internetul, care nu numai că nu 
sunt antagoniste, ci se completează reciproc”  

Marius Ionescu 

Dacă-ţi vei îngriji sănătatea, îţi 
vei îmbunătăți rezultatele școla-
re şi, implicit, calitatea vieții.  

(http://www.jw.org/ro/publicatii/rev
iste/g201210/ai-grija-de-sanatatea-ta/) 

Program de cultură medicală 



Conștientizând importanța promovării unui 
stil de viață sănătos, a respectului față de viața 
personală, sănătatea proprie și a celorlalți, res-
pectul față de persoanele din jur (familie, școală, 
stradă) și în lipsa unui program obligatoriu de 
formare a unui stil de viață sănătos în școa-
lă,  Centrul Raional de Documentare și Informa-
re „Mihail Sadoveanu”, și-a propus ca obiectiv 
informarea adolescenților despre beneficiile mo-
dului corect de viață fără droguri, violență, sex 
ocazional, alcool, riscul de abuz ale acestora și 
consecințele în cadrul programului „Ai grijă de 
sănătatea Ta” .  

 
Scopul Programului: 

 Promovarea sănătății și a stării de bine a ado-
lescenților; 

 Creșterea nivelului de cultură medicală a 
adolescenților în domeniul prevenției bolilor; 

 Formarea şi dezvoltarea unor deprinderi co-
recte care să promoveze sănătatea; 

 Crearea unei poziţii active față de sănătatea 
individuală şi faţă de problemele sănătăţii 
publice. 

 
 
Grupul țintă: 25 studenți ai Colegiului Pe-

dagogic „Mihai Eminescu” Soroca. 
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Ai grijă de sănătatea Ta 
Parteneri: Centrul de Sănătate Pr ietenos Tiner ilor  

„Proviata” (Morari Tatiana), Colegiul Pedagogic „Mihai 
Eminescu” (Valentina Pletniuc); Centrul Medical New 
Med Life (profesor Valentin Friptu). 

 
Perioada de realizare: 1 decembrie 2014 – 30 aprilie 

2015 (10 întruniri). 
 

Program: 
 

 „Violența în școală, societate, familie” 
 „Modul sănătos de viață” 

 „Narcomania, drogurile, alcoolul” 
 „Informare bio-psiho-sexuală. ITS – infecție cu 

transmitere sexuală” 
 „Sarcina/contraceptivele” 
 „Relații interpersonale” 
 „Suicidul” 
 „Igiena corporală” 

 „Religia despre păcatul omenesc” 
 „Comportament bun – reproducere sănătoasă” 

 

Metode și forme de realizare: Vizionăr i cu expune-
re de atitudine, dialoguri, dezbateri, relatări ale specialiști-
lor din domeniile respective, teste,  pliante, postere ș.a. 

 
Concept: Eugenia Railean, director  CRDI „Mihail 

Sadoveanu” Soroca  
 
Realizare: 
Eugenia Railean 
Valentina Popovici 
Diana Deșan 
Tatiana Morari 
Gaja Viorica 
Cauș Cătălin  
 
 
 
Cand vine vremea sa mananci corect 

si sa incepi sa faci exericitii, nu exista 
“Voi incepe de maine”. Maine este boa-
la  

(V. L. Allineare) 
 

 

O boală a minţii este o boală a 
organismului, şi vice-versa.  

(Madrianne Arvore) 
 
 
 
 
 
Un organism sanatos este camera 

de oaspeţi a sufletului, un organism 
bolnav o inchisoare   

(Francis Bacon) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sănătatea este ca banii, niciodata nu vom avea o 

adevărată ideea de valoarea sa până când o vom 
pierde.  

(Josh Billings) 
Fiecare om este autorul propriei sale sanatati 

sau boli.  
(Buddha) 

Fericirea constă, în primul rând, în sănătate.  
(George William Curtis) 

 


