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PLANUL 

tematic al prelegerilor, lucrărilor practice la disciplina  

“CONFIRM” 

Şeful Disciplinei Boli Ocupaționale, 

profesor universitar, dr.hab.șt.med. 
Bodrug Nicolae  

1 septembrie 2020 

 

Boli Ocupaționale pentru studenţii anului VI Facultăţii Sănătatea Publică anul de studii 2020-2021 

Nr 
 

 

DATA TEMA PRELEGERILOR TEMA LUCRĂRILOR PRACTICE 

1 
1.09.20 

Bolile profesionale: elemente fundamentale privind etiologia, clasificarea, 

diagnosticul, tratamentul şi profilaxia bolilor profesionale. Semnalarea, 

declarararea, anchetarea şi evidenţa. bolilor profesionale. 

Bolile profesionale. Ruta profesională. Evaluarea factorilor nocivi. 

2 
2.09.20 

Saturnismul. Etiologie, patogenie, clasificare, diagnostic, tratament şi 

profilaxie. 

Bolile profesionale:etiologia, clasificarea, diagnosticul, tratamentul şi 

profilaxia bolilor profesionale.  

3 
3.09.20 Intoxicaţii cu benzen şi derivaţii lui: clasificare, etiologie, diagnosticul , 

tratamentul şi profilaxie. 

Saturnismul. Etiologie, patogenie, clasificare, diagnostic, tratament şi 

profilaxie. 

4 
4.09.20 Intoxicaţii acute şi cronice cu pesticide clor-organice. Etiologie, patogenie, 

diagnostic, tratament şi profilaxie. 

Intoxicaţii cu benzen şi derivaţii lui: clasificare, etiologie, 

diagnosticul,  tratamentul şi profilaxie. 

5 
7.09.20 

Intoxicaţii acute şi cronice cu pesticide fosfororganice, compuşii de nitrofenol. 

Etiologie, patogenie, diagnostic, tratament şi profilaxie. 
Intoxicaţii acute şi cronice cu pesticide clor-organice, compuşii de 

nitrofenol. Etiologie, patogenie, diagnostic, tratament şi profilaxie. 

6 
8.09.20 

Intoxicaţii acute şi cronice cu compuşii de nitrofenol. Etiologie, patogenie, 

diagnostic, tratament şi profilaxie. 

Intoxicaţii acute şi cronice cu pesticide fosfororganice. Etiologie, 

patogenie, diagnostic, tratament şi profilaxie. 

7 
9.09.20 

Boala de trepidaţie: diagnosticul diferențial, tratamentul şi profilaxie. EMV. 
 Intoxicaţii acute şi cronice cu compuşii de nitrofenol. Etiologie, 

patogenie, diagnostic, tratament şi profilaxie. 

8 
10.09.20 

Boala de trepidaţie: clasificarea, etiologie, patogeneza, diagnosticul pozitiv. 

 

Boala de trepidaţie: clasificarea, etiologie, patogeneza, diagnosticul. 

9 
11.09.20 

Pneumoconiozele colagene și necolagene: clasificarea, diagnosticul 

diferențial, tratamentul şi profilaxia. 
Boala de trepidaţie: diagnosticul diferențial, tratamentul şi profilaxie. 



10 
14.09.20 

Deprinderi practice. Pneumoconiozele colagene și necolagene: clasificarea, diagnosticul 
diferențial, tratamentul şi profilaxia 



 


