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       “ APROB”                 
                                                             Decanul facultăţii Medicina nr.1                                                                                     

d.ş.m., conferenţiar - Gh. Plăcintă 

                                            “01” septembrie 2014 

 

Aprobat la sedinta metodică Clinicei Medicale nr.6 

Disciplina Boli Ocupationale 

din 1 septembrie 2014 

Proces verbal N 1 

                              eful Clinicei medicale nr.6 

                         profesor universitar - N. Bodrug 

               

Întrebări  la examenul final la Disciplina Boli Ocupaţionale 
 

1. Boli profesionale-definiția, obiectivele, clasificarea. 
2. Probleme actuale în diagnostic şi tratament. Măsurile organizatorice 
şi de planificare la locul de muncă. 
3. Metodele de investigaţii în bolile ocupaţionale. 
4. Cercetarea, declararea şi evidenţa bolilor profesionale. 

5. Masuri de asanare a mediului de munca 

6. Noxe profesionale. Clasificarea agenţilor nocivi profesionali şi 
caracteristica lor.  

7. Caracteristica factorilor fizici ai mediului ocupaţional. 
8. Pulberile-ca noxă profesională. Compuşii chimici şi caracteristica 
lor. 

9. Factorii biologici şi caracteristica lor. 
10. Pneumoconiozele: etiologia, clasificarea, patogenie.  

11. Pneumoconiozele: manifestările clinice, diagnosticul stadiului 
evolutiv.  

12. Pneumoconiozele: diagnosticul pozitiv, modificările radiologice, 
diagnosticul diferenţial. 
13. Pneumoconiozele: tratamentul - probleme actuale.  

14. Pneumoconiozele colagene: caracteristica lor.  

15. Pneumoconiozele necolagene: caracteristica lor. 

16. Silicoza- etiologia, manifestările clinice, tratamentul.  
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17. Intoxicaţii cu pesticide: clasificarea, profesiile ce sunt expuşi 
acţiunii pesticidelor.  Căile de pătrundere a pesticidelor în organism.  
18. Intoxicaţii acute i cronice cu pesticide clororganice: etiologia, 

patogeneza,  căile de pătrundere a toxinului în organism, manifestările 
clinice (perioada ştearsă, perioada preclinică, perioada intoxicaţiei 
pronunţate).  
19. Intoxicaţii acute i cronice cu pesticide clororganice: diagnosticul 
pozitiv, diferenţial. Tratamentul intoxicaţiilor cu pesticide. Profilaxia.  
20. Intoxicaţii acute i cronice cu pesticide fosfororganice: etiologia, 
patogeneza, manifestările clinice (formele uşoare, medie, gravă); 
diagnosticul pozitiv, diferenţial. Tratamentul intoxicaţiilor cu 
pesticide. Profilaxia. 

21. Intoxicaţii acute i cronice cu pesticide fosfororganice: etiologia, 
patogeneza, manifestările clinice (formele uşoare, medie, gravă); 
diagnosticul pozitiv, diferenţial. Tratamentul intoxicaţiilor cu 
pesticide. Profilaxia. 

22. Intoxicaţii acute i cronice cu complec i mercuroorganice: 
etiologia, patogeneza, manifestările clinice, diagnosticul, tratamentul. 
Profilaxia. 

23. Bolile profesionale provocate de factori fizici – trepidaţii: 
răspândirea şi domeniile de folosire, expunerile la locul de muncă.  
24. Bolile profesionale provocate de factori fizici – trepidaţii: 
clasificarea, caracteristicele principale ale trepidaţiei, factorii nocivi. 
25. Bolile profesionale provocate de factori fizici – trepidaţii: 
diagnosticul pozitiv, diferenţial. 
26. Bolile profesionale provocate de factori fizici – trepidaţii: 
tratamentul etiologic,  

27. Saturnismul: etiologia, patogeneza; factorii determinanţi şi factorii 
favorizanţi. 
28. Intoxicaţie acută şi cronică cu plumb: diagnosticul pozitiv, 
diferenţial. 
29. Probleme actuale în tratamentul saturnismului. 

30. Intoxicaţii cu benzen şi derivaţii lui: clasificarea, etiologie, 
patogeneza, diagnosticul şi profilaxia. EMV. 
31. Cancerul profesional: definitie, agenti cancerigeni profesional. 

32. Cancerul profesional: clasificarea, diagnosticul şi tratamentul. 
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