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Actualitatea problemei
Fenomenul schimbării climatice crește riscul apariției
problemelor de sănătate, având efecte directe și indirecte.
Schimbările climatice reprezintă o problemă definitorie a
timpului nostru, iar educația medicală se află într-o eră de
transformare, o eră în care instituțiile de învățămâmânt
medical constituie veriga de bază atribuită creșterii
conștientizării rolului lucrătorilor medicali în procesul de
prevenire a efectelor nedorite ale schimbărilor climatice și
adaptarea la noile condiții de viață.
Un curriculum medical privind schimbările climatice are cea
mai mare posibilitate de a ajunge la cohorte mari de
profesioniști și de a permite standardizarea între instituții.

Descrierea proiectului

Aspectul inclus în acest concurs prezintă unul din obiectivele
proiectului de cercetare „Estimarea impactului stresant al
valurilor de căldură asupra sănătății populației” (Comitetul de
etică al cercetării USMF „N. Testemițanu”, nr. 13 din 15.03.19 ).

Avantajele proiectului
✓ comunicare interacademică cu posibilități de cercetare și
analiză;
✓obţinerea informaţiilor actualizate despre cunoştinţele,
abilităţile şi practicile medicilor de familie și a populașiei cu
referire la evenimetele provocate de schimbarea climei;
✓completarea programelor universitare cu planuri noi de
învăţământ;
✓creșterea gradului de conștientizare a mediului academic,
cadrelor medicale și a populației cu privire la aspectele legate
de promovarea cunoştinţelor în acest domeniu.

Concluzii

Etape de realizare
1. Elaborarea chestionarului și Evaluarea gradului de
conștientizare, a abilităţilor și practicilor populației din R.
Moldova privitor la problemele legate de încălzirea globală,
valurile de căldură, stresul termic. Chestionarul testat și
validat în 2 etape (la I-a etapă – 150 de respondenți, a II-a –
52 de respondenți) constituie 78 de întrebări. Capitolele
incluse: conştientizarea fenomenul schimbării climei;
informației despre sănătatea și starea de bine; abilitățile
populației referitor la comportamentul în timpul caniculei;
practicile populației în timpul valurilor de căldură; date
socio-demografice.
2. Elaborarea chestionarului și Evaluarea gradului de
conștientizare, a abilităţilor și practicilor medicilor de
familie privitor la problemele legate de încălzirea globală,
valurile de căldură, stresul termic. Chestionarul testat și
validat în 2 etape (la I-a etapă – 54 de respondenți, a II-a – 34
de respondenți) constituie 68 de întrebări. Capitolele
incluse: conştientizarea și efectele pe sănătate ale schimbării
climei; activitățile realizate de medici în timpul caniculei;
modalitățiloede informare a medicilor;
date sociodemografice.
3. Examinarea a 93 planuri ale cursurilor teoretice și ale
lucrărilor practice la facultățile Medicină, Farmacie,
Stomatologie (USMF „N. Testemițanu”. Au fost identificate 5
teme la patru discipline medicale în pregătirea studenților cu
referire la adaptarea organismului uman către modificările
climatice.
4. Elaborarea a 3 programe de instruire: (i)Curriculum obțional
pentru studenţi, (ii) Curriculum pentru rezidenţi, (iii)
Curriculum pentru medicii de familie.
5. Realizarea unui seminar (în format mixt) de sensibilizare a
tinerilor în probleme de sănătate legate de schimbările
climatice.
6. Instituirea și dotarea unei săli pentru activități didacticoștiințifice.

1) Chestionarele elaborate pot fi utilizate de specialiștii în domeniu pentru identificarea cunoștințelor, aptitudinilor şi practicilor privind schimbarea cliemui,
În procesul de desfăşurare a proiectului au fost create echipe
încălzirea globală, canicula, stresul termic la populație și la medicii de familie.

de lucru pluridisciplinare din Republica Moldova, România și
2) Estimările efectuate impun necesitatea sporirii gradului de cunoștințe a populației, dar și a cadrelor medicale cu referire la fenomenul și consecințelor Franţa. Majoritatea activităților au fost realizate în program
finanțat de AUF-ECO.
schimbării climei, a comportamentului în timpul valurilor de căldură și frig, amenajărilor locurilor de muncă și instruire.

