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                                                                           Deprinderile practice 

obligatorii pentru studenţii anului VI  

Facultatea Medicina Nr.1     

Disciplina “BOLI  OCUPAȚIONALE” 

 

    I. La finele modulului de Boli Ocupaţionale studentul trebuie să 

cunoască: 

1. Examinarea clinică şi obiectivă  a pacienţilor cu patologiile  bolilor 

Ocupaţionale. 

2. Depistarea sindroamelor clinice principale cu argumentarea diagnosticului 

clinic conform examenului clinic şi rezultatelor investigaţiilor de laborator şi 

paraclinic. 

3. Cunoştinţe necesare pentru identificarea categoriilor de factori şi agenţi de 

risc: noxe profesionale. Principii şi metode utilizate în evaluarea riscului: 

identificarea pericolului, evaluarea relaţiei doză-răspuns, evaluarea 

expunerii, caracteristica riscului, efectelor toxice cu afectarea sistemului 

digestiv, SNC, respirator, cardiac, hemtopoetic,  tratamentul.  

4. Aplicarea măsurilor de igienă şi de protecţie a muncii, individuale, colective 

şi măsurile de combatere şi protecţie a muncii în expunerea populaţiei la 

agenţi fizici, chimici, biologici, toxici, etc. 

5. Oformarea fişei de observaţie cu evaluarea rutei profesionale al maladiilor 

ocupaţionale. 

6. Cunoaşterea tratamentului contemporan al bolilor Ocupaţionale. 

7. Prescrierea unor medicamente din grupurile principale. 

8. Acordarea primului ajutor calificat în cazul: 

- Intoxicaţiilor acute cu pesticide clororganice 

- Intoxicaţiilor acute cu pesticide fosfororganice 

- Intoxicaţiilor acute cu pesticide compuşilor de nitrofenol 

- Intoxicaţii acute cu benzen şi derivaţii lui 

- Intoxicaţii acute cu plumb 

- Intoxicaţii cu metale grele şi compuşii lor 

- Intoxicaţii cu complecşi mercuroorganici 
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- Intoxicaţiilor cu pulberi industriale (asbestoză, antracoză, sideroză, silicatoză, 

silicoză)  

- Intoxicaţiilor cu metaloizi: seleniul, borul, arsenul, fosforul. 

- Intoxicaţii cu compuşi organici: solvenţi organici, hidrocarburi alifatice, 

hidrocarburi aromate.  

 

II. La finele modulului de Boli Ocupaţionale benefeciarul necesită 

practicarea: 

Nr 

  

       Lista nominală a deprinderilor practice 

Însuşirea 

deprinder

ilor 

practice 

(+/-) 

Numărul 

deprinde

ri 

lor 

practice 

aplicate 

1.  Examinarea clinică şi obiectivă  a pacienţilor cu patologiile  bolilor 

Ocupaţionale. 

 

  

2.  Depistarea sindroamelor clinice principale cu argumentarea 

diagnosticului clinic conform examenului clinic şi rezultatelor 

investigaţiilor de laborator şi paraclinic. 

 

  

3.  Cunoştinţe necesare pentru identificarea categoriilor de factori şi 

agenţi de risc: noxe profesionale. Principii şi metode utilizate în 

evaluarea riscului: identificarea pericolului, evaluarea relaţiei doză-

răspuns, evaluarea expunerii, caracteristica riscului, efectelor 

toxice cu afectarea sistemului digestiv, SNC, respirator, cardiac, 

hemtopoetic,  tratamentul. 

 

  

4.  Aplicarea măsurilor de igienă şi de protecţie a muncii, individuale, 

colective şi măsurile de combatere şi protecţie a muncii în 

expunerea populaţiei la agenţi fizici, chimici, biologici, toxici, etc. 

 

  

5.  Oformarea fişei de observaţie cu evaluarea rutei profesionale al 

maladiilor ocupaţionale. 

 

  

6.  Cunoaşterea tratamentului contemporan al bolilor Ocupaţionale. 

 

 

  

7.  Prescrierea unor medicamente din grupurile principale.   
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8.  Acordarea primului ajutor calificat în cazul: 

- Intoxicaţiilor acute cu pesticide clororganice 

- Intoxicaţiilor acute cu pesticide fosfororganice 

- Intoxicaţiilor acute cu pesticide compuşilor de nitrofenol 

- Intoxicaţii acute cu benzen şi derivaţii lui 

- Intoxicaţii acute cu plumb 

- - Intoxicaţii cu complecşi mercuroorganici 

- Intoxicaţiilor cu pulberi industriale (asbestoză, antracoză, 

sideroză, silicatoză, silicoză)  

- Intoxicaţii cu compuşi organici: solvenţi organici, hidrocarburi 

alifatice, hidrocarburi aromate. 

 

  

 


