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PROGNOSTICS AND HEALTH MANAGEMENT SOCIETY 

(PHM SOCIETY)

Fondată în 2009, este organizația non-guvernamentală, care
promoveză colaborarea interdisciplinară, internațională și
științifică în domeniul sănătății publice. Oferă acces la arhiva
International Journal of Prognostics and Health Management
(IJPHM), materialele conferinței științifice anuale a societății,
date de cercetare, opinii în luarea deciziei ș.a. 

https://phmsociety.org/

CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION

(CDC)

CDC este subdiviziunea funcțională a Department of Health and
Human Services și principalul instrument în promovarea,

prevenirea, luarea deciziei și securitatea populației în domeniul
sănătății publice. Oferă acces la publicații oficiale și
guvernamentale, publicații științifice, materiale didactice,

tutoriale-video din aspect epidemiologic, a bolilor infecțioase,

sănătate globală, bolilor cronice, sănătății ocupaționale și a
mediului ș.a. 

https://www.cdc.gov/

AGENCY FOR HEALTHCARE RESEARCH AND QUALITY (AHRQ)

AHRQ este agenția federală preocupată de siguranța și
dezvoltarea calității sistemului medical din SUA. Misiunea
agenției este de a disemina cunoștințe, instrumente și date,

experților,  viitorilor specialiști și factorilor de decizie în
domeniul sănătății publice. Oferă acces la materiale
educaționale și training-uri, ghiduri, rapoarte bazate pe dovezi
și a calității, statistici și studii de caz, infografice, finanțare,

indicatori de performanță etc. 

https://www.ahrq.gov/

NATIONAL NETWORK OF PUBLIC HEALTH INSTITUTES

Misiunea prezentei rețele naționale este de sprijini inițiativele
sistemelor de sănătate publică și de a consolida instituțiile în
promovarea sectoarelor de activitate. Oferă acces la principalul
instrument de formare continuă ELEVATE, date de cercetare,

informații privind medicina bazată pe dovezi, publicații
științifice și guvernamentale.

https://nnphi.org/

WORLD  FEDERATION  OF  PUBLIC  HEALTH

ASSOCIATIONS  (WFPHA)

Organizație  profesională  internațională  care  reunește  peste
80 de  asociații  și  școli  naționale  și  regionale  de  sănătate
publică .  Direcțiile  de  activitate  vizează  promovarea  și
consolidarea  asociațiilor  membre, a  politicilor, practicii,
educației, formării  și  cercetării  în  domeniul  sănătății
publice .

https ://www.wfpha.org/

EUROPEAN  HEALTH  MANAGEMENT  ASSOCIATION

(EHMA)

Fondată  în  anul  1982, EHMA  este  asociația  care  se  implică
activ  în  ecosistemele  europene  de  management  în  domeniul
sănătății  publice .  Activitatea  asociației  reunește  manageri
în  sănătate  și  a  instituțiilor  medicale, experți, cercetători,
cadre  științifico-didactice  implicați  în  elaborarea  și
implementarea  politicilor  de  sănătate  dar  și  a  proiectelor
finanțate  de  UE .

https ://ehma.org/

AMERICAN  ASSOCIATION  OF  HEALTHCARE

ADMINISTRATIVE  MANAGEMENT  (AAHAM) 

Începînd  cu  anul  1968, AAHAM  este  principala   organizație
profesională  în  domeniul  managementului  administrativ  în
sănătății .  Oferă  acces  la  publicații  oficiale, conferințe  și
seminarii, evaluare  domarativă, certificare  profesională,

rețele  și  sisteme  de  management  sanitar, un  șir  de  resurse
informaționale  în  scop  didactic  și  advocacy, gestionare  a
datelor, dosare  medicale, relațiile  cu  pacienții  ș .a .   

https ://www.aaham.org/Home.aspx

ASSOCIATION  OF  UNIVERSITY  PROGRAMS  IN  HEALTH

ADMINISTRATION  (AUPHA)

AUPHA  este  o  rețea  globală  de  instituții  de  învățămînt
superior, misiunea  căreia, prin  excelență, este  de  a  forma  și
promova  valoarea  educației  viitorilor  manageri  ai  IMSP .

Oferă  acces  la  publicațiile  oficială  a  asociației  Journal  of
Health  Administration  Education  și  buletinul  ofocial,
publicații  științificie  privind  managementul  sanitar,

marketing  a  instituțiilor  medicale, traininguri  destinate
studenților, programe  de  studii  ș .a .

https ://www.aupha.org/home

HEALTHCARE ADMINISTRATION DEGREE PROGRAMS

Este un portal informațional care oferă acces la o colecție de

resurse privind administrarea în sectorul sănătății publice.

Colecția este organizată pe domenii și este destinată tuturor

categoriilor de utilizatori. Portalul elaborează și prezintă liste

tematice de link-uri utile.  

https://www.healthcare-administration-degree.net/

eLIBRARY.RU

Biblioteca științifică electronică eLIBRARY.RU este cel mai mare

portal informațional rusesc multidisciplinar în domeniul

tehnologiilor, medicină și educație, include documente full text

și rezumate, peste 26 mln articole și publicații științifice, peste

5.600 reviste tehnico-științifice rusești, dintre care 4.800 de

reviste sunt disponibile în acces deschis nelimitat. Pentru a

obține acces la colecția de publicații, se recomandă crearea

unui cont.   

https://elibrary.ru/

КИБЕРЛЕНИНКА
CYBERLENINKA este o bibliotecă electronică științifică rusească în

acces deschis (Open Access), intră în Top-10 arhive electronice de

publicații științifice (conform Webometrics: The Ranking Web of

Repositories). Oferă acces la peste 1 mln de articole științifice

inclusiv din domeniul sănătății publice.

https://cyberleninka.ru/
 

INSTITUTIONAL REPOSITORY FOR INFORMATION

SHARING (IRIS)

IRIS este Repozitoriul Instituțional a Organizației Mondiale a

Sănătății. Este arhiva digitală care prezervează, colectează și

oferă acces deschis la publicațiile editate sub egida OMS, a

oficiilor regionale și alte subdiviziuni. Oferă acces la o colecție

de peste 53 mii publicație printre care: articole științifice, acte

normative și documente de reglementare, rapoarte, documente

tehnice, statistici etc. 

https://apps.who.int/iris/?locale-attribute=en&
 

PubMed

Lansată în anul 1996, BD PubMed este un produs a National

Center for Biotechnology Information (NCBI) în cadrul National

Library of Medicine - National Institutes of Health. Oferă acces

deschis la o colecție de peste 30 mln de articole și abstracte

recenzate în domeniul științelor biomedicale.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
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https://www.ahrq.gov/
https://www.aupha.org/publications/journalofhealthadministrationeducation

