
 

               „APROB” 

                                                                           Decanul  facultăţii Medicină nr.I, 

                                                    dr.șt.med., conf. univ., 

                                                                                 ________________Gh. Plăcintă 

 

PLANUL 

lucrărilor practice la disciplina Igiena în situații excepționale 

pentru studenţii facultăţii Medicină 1, specialitatea Medicina preventivă,  

anul III, semestrul V 

 

Nr. Tema Ore 

1. Legislația în domeniul situațiilor excepționale. Comunicarea și conluclarea cu alte servicii, 

departamente, agenții, ministere în situații excepționale cu urgențe de ordin biologic, chimic 

și fizic. 

3 

2. Prelevarea probelor din mediu ambiant (aer, apă, sol etc.) în timpul situațiilor excepționale cu 

urgențe de ordin biologic, chimic și fizic. 

3 

3. Aprecierea multilaterală a condițiilor sanitare de trai a sinistraților în timpul situațiilor 

excepționale cu urgențe de ordin biologic, chimic și fizic. 

3 

4. Aprecierea condițiilor ocupaționale a salvatorilor și voluntarilor în situații excepționale cu 

urgențe de ordin biologic, chimic și fizic. 

3 

5. Utilizarea în practică a mijloacelor colective de protecție, în urgențe de ordin biologic, chimic 

și fizic. 

3 

6. 

 

Utilizarea în practică a mijloacelor individuale de protecție, în urgențe de ordin biologic, 

chimic și fizic. 

3 

7. Organizarea şi efectuarea supravegherii sanitare asupra alimentaţiei inclusiv în condiții de 

câmp, în urgențe de ordin biologic, chimic și fizic. Expertiza calităţii și securității produselor 

alimentare destinate pentru alimentația sinistraților salvatorilor și voluntarilor, utilizarea 

metodelor expres.  

3 

8. Prevenirea intoxicațiilor alimentare. 3 

9. Metodele de vitaminizare suplimentară a bucatelor gata cu vitamina C. 3 

10,11. 

 

Verificarea meniurilor şi meniurilor de repartiţie (pentru o zi, o săptămână) pentru alimentația 

colectivă a sinistraților salvatorilor și voluntarilor, inclusiv din produsele din ajutor umanitar. 

Determinarea compoziţiei chimice şi valorii energetice a raţiei de o zi prin metoda de calcul 

cu aprecierea igienică a acesteia. 

6 

12. Apreciereasanitară a sursei de apăşi a calităţiiapeiîncondiţii de câmpînurgențe de ordin 

biologic, chimicșifizic. 

3 

13. Expertizaapeiîncondițiilecontaminăriiei cu agențibiologici, chimicișifizici, metode de 

dezinfecție, neutralizare, decontaminare, dezactivare.  

3 

14. 

 

Metodele de dobândire, transportare, condiţionareșipăstrareaapeiîncondiţii de camp înurgențe 

de ordin biologic, chimicșifizic.  

3 

15. Supravegherea asigurării igienei personale a sinistraților, salvatorilor și voluntarilor în situații 

excepționale cu urgențe de ordin biologic, chimic și fizic.  

3 

16. Supravegherea sanitară preventivă și curentă a cazării salvatorilor, voluntarilor si sinistraților 

în urgențe de ordin biologic, chimic și fizic.  

3 

17. Strategii și tactici generale referitor la optimizarea activităților de igienă în organizarea 

măsurilor de asigurare sanitaro-igienice în situații excepționale cu urgențe de ordin biologic, 

chimic și fizic.  

3 

 Total 51 ore 

 

 

Şef  Catedră de igienă generală 

dr.hab.șt.med., profesor universitar                                                                    Ion Bahnarel 

 

 

 


