Notă informativă
Revista ”Sănătate publică, Economie şi Management şi în medicină” este
fondată în anul 2003 de Asociaţia Economie, şi Management în medicină cu
susţinerea financiară de Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică
din R.M. Iniţiatorul fondării şi editării acestei reviste este preşedintele Asociaţiei
respective, redactorul-şef dl Constantin Eţco, doctor habilitat în medicină,
profesor universitar, şef de catedră la Universitatea de Medicină şi Farmacie
„Nicolae Testemiţanu”.
Revista a fost înregistrată la Ministerul de Justiţie al Republicii Moldova la
18.07.2003, certificat de înregistrare nr. 145.
Începând cu nr.2 revista a fost înregistrată la Paris şi a primit codul ISSN
1729-8687.
Consiliul de redacţie include persoane notorii din domeniul medicinei din
Republica Moldova şi alte ţări (România, Rusia, Franţa, Israel), inclusiv 11
academicieni ai Academiilor Naţionale.
Revista are drept scop publicarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice efectuate
de specialişti din domeniul medicinei, şi nu numai, consacrate problemelor
medico-sociale de sănătate (morbiditatea, indicii demografici, invaliditatea,
sănătatea populaţiei în relaţii cu mediul şi factorii de risc, aspecte epidemiologice a
diferitor maladii, dezvoltarea fizică, educaţia pentru sănătate şi promovarea
modului sănătos de viaţă, şi altele), reformelor din sistemul de sănătate (medicina
primară, medicina de urgenţă, spitalicească, medicina preventivă, asigurările
medicale obligatorii) cât şi aspectelor economice, financiare şi de management în
medicină.
Ţinând cont de faptul că nu există reviste speciale, revista dată publică şi
articole consacrate dreptului medical şi psihologiei medicale.
Conţinutul revistei include de asemenea şi rubrica „Informaţii” unde se
publică materiale Informative (Hotărâri, Ordine, Regulamente) parvenite de la
Ministerul Sănătăţii ce prezintă interes pentru toată comunitatea medicală.

Prin hotărârile Prezidiului Comisiei Superioare de Atestare din 23.01.2004 şi
03.03.2004, Revista este inclusă în lista publicaţiilor de profil pentru publicarea
rezultatelor cercetărilor ştiinţifice din tezele de doctorat.
Articolele prezentate spre publicare sunt recenzate de către specialişti din
domeniile respective.
Din anul 2005 revista se editează cu suportul financiar din partea Centrului
Ştiinţifico-Practic de management în Sănătate al Ministerului Sănătăţii şi a
Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă.
Periodicitatea de editare a revistei este de 4 numere (trimestrial) pe an.
Informaţia despre cerinţele faţă de articolele prezentate este expusă în
„Recomandări pentru autori”.
Informaţii suplimentare cât şi prezentarea articolelor în forma electronică pe
adresa redacţiei:
Bd. Ştefan cel Mare 194b (bl.4, et.4)
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
Tel: (3732) 205215, 226356, Fax: 242344
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