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Rezumat: Prezentul articol subliniază importanţa pe care procesul de comunicare în domeniul sănătăţii 
publice o are în protejarea sănătăţii oamenilor, prevenirea şi controlul apariţiei bolilor, îmbunătăţirea 
calităţii vieţii şi în promovarea sănătăţii. Raportul Healthy People 2010 defineşte comunicarea în 
sănătatea publică ca fiind „arta şi tehnica de a informa, influenţa şi motiva indivizii, instituţiile, publicul 
larg cu privire la aspecte importante de sănătate publică”.(1) Un rol important în promovarea 
mesajelor care vizează schimbarea comportamentelor nesănătoase, îl au campaniile de comunicare. 
Astfel, articolul evidenţiază rolul campaniilor de comunicare în sănătate publică, parte importantă în 
producerea schimbărilor comportamentale. 
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Abstract: This article stresses the importance, communication in the field of public health has in 
protecting human health, the prevention and control of disease occurrence, quality of life and promoting 
health. Healthy People 2010 report defines communication in public health as “the art and technique of 
informing, influencing and motivating individuals, institutions, the general public on the important 
issues of public health”.(1) An important role in promoting messages aiming at changing the unhealthy 
behaviours is played by the communication campaigns. The article also highlights the role of public 
health communication campaigns, an important part in producing behavioural changes. 
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 Comunicarea este ceea ce ne reprezintă pe noi, ca 
oameni. Este modul nostru de ne a ne exprima, de a schimba 
informaţii, având totodată şi o capacitate simbolică. Este 
recunoscut faptul că procesul comunicării are un rol 
instrumental (ajută la achiziţionarea de cunoştinţe), dar şi o 
funcţie ritualică, prin faptul că reflectă oamenii ca membri ai 
unei comunităţi sociale.(2) Eforturile intervenţiilor de a schimba 
comportamentele sunt tot acte de comunicare. Concentrându-ne 
mai mult pe funcția de transmitere a schimbului de informaţii, se 
neglijează funcţia simbolică, ritualică a comunicării. Astfel, în 
transmiterea de informaţii – rolul primordial al comunicării, este 
important să avem în vedere canalele prin care sunt diseminate 
mesajele, cui i se adresează mesajul, modul în care publicul 
răspunde la mesaj şi care sunt caracteristicile care au cel mai 
mare impact asupra publicului. Toate acestea evidenţiază 
elementele componente ale procesului comunicării: canal, sursă, 
receptor, mesaj. În ceea ce priveşte componenta ritualică, 
publicul ţintă este conceptualizat ca membri ai unei reţele 
sociale, care interacţionează unii cu alţii, participă la acţiuni 
sociale şi extrag semnificaţii din comportamente obişnuite. 
 Ca parte distinctă a procesului de comunicare, 
comunicarea în sănătate publică a devenit în ultimele decenii, un 
concept şi reprezintă una din componentele de bază ale 
domeniului sănătăţii publice. Importanţa acordată acestui 
concept este ilustrată de includerea pentru prima dată a unui 
capitol dedicat comunicării în sănătate publică, în cadrul 
obiectivelor Healthy People 2010.(2) Aceasta reprezintă 
dezvoltarea ştiinţifică, diseminarea strategică şi evaluarea critică 
a informaţiilor de sănătate relevante, precise şi accesibile.(3) 
Comunicarea strategică, la timp şi eficientă are rolul esenţial de 
a proteja sănătatea oamenilor, de a preveni şi controla apariţia 
bolilor, de a îmbunătăţi calitatea vieţii şi de a promova 

sănătatea. Comunicarea în sănătate publică derivă dintr-o serie 
de discipline, cum ar marketing, jurnalism, relaţii publice, 
psihologie, informatică, epidemiologie, educaţie pentru sănătate, 
comunicarea în masă, fiind deja bine cunoscut faptul că mass-
media influențează comportamentele oamenilor, fie în mod 
direct sau indirect, pe termen lung sau mediu. Comunicarea în 
sănătate publică înglobează studiul şi utilizarea strategiilor de 
comunicare în vederea informării şi influenţării deciziilor de la 
nivel individual sau comunitar în ceea ce priveşte îmbunătăţirea 
stării de sănătate.(4) Comunicarea în sănătate contribuie la toate 
aspectele ce ţin de prevenirea bolilor şi promovarea sănătăţii, cu 
relevanţă deosebită în foarte multe contexte, cum ar fi: relaţia 
profesională dintre medici şi pacienţi; căutarea de informaţii 
legate de sănătate; aderarea indivizilor la recomandările clinice; 
elaborarea mesajelor şi a campaniilor de sănătate publică; 
diseminarea informaţiilor legate de riscurile privind sănătatea, 
cu alte cuvinte, comunicarea riscurilor; educarea consumatorilor 
privind modul de accesare a serviciilor sistemului de sănătate; 
dezvoltarea de aplicaţii informatice în sănătate etc.(5) 
 Modul cel mai potrivit de a transmite informaţii legate 
de sănătate îl reprezintă campaniile de comunicare în sănătate. 
Campaniile de comunicare în sănătate au în vedere schimbarea 
sau îmbunătăţirea condiţiilor de mediu sau economice cu impact 
asupra stării de sănătate, factorii de risc individuali sau 
comportamentele la risc, de aceea acestea trebuie bine gândite 
pentru ca publicul ţintă să fie convins că schimbările pe care ar 
trebui să le facă sunt în interesul lor. În general, principalele 
scopuri ale campaniilor de comunicare în sănătate publică sunt 
următoarele: creşterea gradului de conştientizare şi 
îmbunătățirea cunoștințelor publicului larg cu privire la unele 
aspecte de sănătate publică; influenţarea percepţiilor, 
atitudinilor, convingerilor, comportamentelor nesănătoase; 
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cunoaşterea beneficiilor schimbării obiceiurilor nesănătoase; 
creşterea cererii pentru serviciile medicale; combaterea anumitor 
mituri sau idei preconcepute; întreprinderea de acţiuni în 
vederea susţinerii adoptării de comportamente sănătoase; 
depăşirea barierelor în ceea ce priveşte accesul la serviciile de 
sănătate.(6) Campaniile de comunicare în sănătate pot produce 
schimbări atât la nivel individual, organizaţional, dar şi la nivel 
comunitar sau la nivel de societate.(6) 
 Nivelul individual, interpersonal este nivelul 
fundamental al comunicării în sănătate, deoarece 
comportamentul individual determină starea de sănătate. 
Comunicarea influenţează, astfel, gradul de conştientizare a 
individului, cunoştinţele, atitudinile, autoeficienţa, abilităţile 
personale şi angajamentul luat în vederea schimbării 
comportamentului. Acţiunile îndreptate către alte persoane în 
vederea schimbării comportamentului pot influenţa schimbarea 
la nivel individual, prin implicarea pacienţilor în a avea grijă de 
propria stare de sănătate. 
 La nivel de grup, grupuri informale, comunicarea 
poate avea un impact semnificativ asupra îmbunătăţirii stării de 
sănătate, prin relaţiile care se formează în interiorul grupurilor 
(loc de muncă, şcoală, spital etc.). Un comportament sănătos 
adoptat de unii, va fi luat ca exemplu, mult mai uşor de alţii. 
 Organizaţiile, care reprezintă grupuri mai mari ca 
număr, cu o structură şi funcţii bine definite, pot transmite 
informaţii legate de sănătate, membrilor acestora, pot oferi 
sprijin privind derularea de campanii de sănătate, pot chiar să 
producă schimbări legislative. 
 Comunităţile prin liderii de opinie şi decidenţii 
acestora reprezintă adevăraţi aliaţi în influențarea şi 
determinarea de schimbări în ceea ce priveşte politicile, 
produsele, serviciile. Prin influenţarea comunităţilor, campaniile 
de comunicare în sănătate pot promova creşterea gradului de 
conştientizare asupra unui anumit aspect de sănătate, schimbări 
în atitudini şi credinţe, sprijin pentru adoptarea unor 
comportamente sănătoase (de exemplu, la nivel de comunitate, 
pot fi înfiinţate piste pentru biciclişti, care să promoveze 
mişcarea). Ultimul şi poate cel mai important nivel la care se 
poate produce schimbarea, este societatea, care poate modifica 
comportamentul indivizilor prin influenţarea normelor, valorilor, 
opiniilor, legilor şi a politicilor. Prin schimbarea atitudinilor şi 
comportamentelor la nivel individual, campaniile de comunicare 
în sănătate la nivel de societate schimbă de fapt normele sociale. 
 Campaniile de comunicare se bazează pe o serie de 
principii: să fie orientate spre scop, şi anume să informeze, 
convingă, influenţeze sau să motiveze schimbarea de 
comportamente; vizează indivizi, organizaţii, societăţi; sunt 
îndreptate către un public ţintă relativ mare; nu aduc beneficii 
comerciale indivizilor sau societăţii; se desfăşoară pe o anumită 
perioadă de timp, care variază de la câteva săptămâni, la ani; 
sunt cele mai eficiente, după cum s-a dovedit, dacă sunt 
implicate mijloacele media.(7) 
 Pentru a desfăşura o campanie eficientă şi de succes, 
următoarele condiţii trebuie îndeplinite(7): producerea de 
mesaje de înaltă calitate, alegerea celor mai potrivite surse şi 
canale de transmitere prin evaluarea nevoilor, după efectuarea 
cercetărilor; diseminarea mesajului publicului ţintă, în mod 
frecvent, consistent şi susţinut; atragerea atenţiei posibililor 
receptori; încurajarea comunicării interpersonale cu privire la 
tema campaniei; modificări la nivelul conştientizării, 
cunoştinţelor actuale, comportamentului; producerea de 
schimbări la nivel de comunitate, societate; realizarea de 
evaluări în vederea acumulării de cunoştinţe sistematice cu 
privire la impactul produs. 
 Campaniile de comunicare în sănătate utilizează o 
serie de canale de transmitere a mesajelor: mass-media prin 

intermediul posturilor de televiziune, radio (emisiuni tematice, 
ştiri, spoturi publicitare, materiale de informare etc.); sesiuni de 
informare, consiliere la nivel individual, de grup; activităţi 
tematice organizate la nivel de comunitate; activităţi şcolare; 
strategii de marketing; dezvoltarea de parteneriate (autorități 
locale, organizaţii non-profit, asociaţii, care sprijină desfăşurarea 
campaniilor de comunicare). O campanie de comunicare în 
sănătate nu poate determina schimbări complexe în atitudinile 
comportamentale fără sprijinul unor programe ample de 
promovare a sănătăţii, care să includă serviciile de sănătate, 
întreg sistemul sanitar, tehnologiile medicale, dar şi schimbări la 
nivel legislativ şi politic. De asemenea, o campanie de 
comunicare în sănătate nu poate fi la fel de eficientă în 
abordarea tuturor aspectelor transmise prin mesaje, întrucât 
subiectul sau comportamentul care se doreşte a fi schimbat poate 
fi extrem de complex sau controversat, iar publicul ţintă poate 
avea prejudecăţi sau poate fi neîncrezător în a adopta 
schimbarea. 
 Pentru ca o campanie de comunicare în sănătate să 
producă rezultatele aşteptate (de exemplu: schimbarea unor 
comportamente nesănătoase: reducerea consumului de dulciuri 
în rândul copiilor), este crucial ca această să se bazeze pe o 
planificare riguroasă, care dacă este respectată cu atenţie, poate 
evita crizele şi blocajele din implementare şi eventualele costuri 
suplimentare.(8) Principalele etape în proiectarea unei campanii 
de comunicare în sănătate sunt următoarele: analiza problemei 
de sănătate, revizuirea datelor şi identificarea posibilelor soluţii; 
stabilirea scopului şi a obiectivelor campaniei; stabilirea 
populaţiei ţintă; crearea mesajelor care vor fi transmise şi 
diferitele canale de comunicare; pretestarea, analizarea şi 
revizuirea mesajelor; implementarea campaniei şi evaluarea 
impactului campaniei de comunicare.(9) Aceste etape fac parte 
dintr-un proces ciclic, continuu de planificare şi ajustare a 
calităţii, în care ultima etapă alimentează prima etapă.(8) 
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