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ÎNTREBĂRI 

pentru examen la disciplina “BOLI OCUPAȚIONALE” 

pentru studenţii anului VI, facultatea Sănătatea Publică 

1.  Disciplina Boli ocupaţionale: definiţia, obiectivele medicinii ocupaţionale. 

2.  Clasificarea bolilor profesionale. 

3.  Metodele de investigaţii în bolile ocupaţionale. 

4.  Cercetarea, declararea şi evidenţa bolilor profesionale. 

5.  Cadrul legal şi instituţional în domeniul protecţiei muncii. 

6.  Noxe profesionale: definiţia. 

7.  Clasificarea agenţilor nocivi profesionali şi caracteristica lor.  

8.  Caracteristica factorilor fizici al mediului ocupaţional. 

9.  Pulberile-ca noxă profesională.  

10.  Compuşii chimici şi caracteristica lor. 

11.  Factorii biologici şi caracteristica lor. 

12.  Pneumoconiozele: definiţie, agenţii etiologi.  

13.  Pneumoconiozele: clasificarea. 

14.  Pneumoconiozele: patogenie.  

15.  Pneumoconiozele: manifestări clinice, diagnosticul stadiului evolutiv.  

16.  Pneumoconiozele: diagnosticul pozitiv. 

17.  Pneumoconiozele: modificările radiologice. 

18.  Pneumoconiozele: diagnosticul diferenţial. 

19.  Pneumoconiozele: tratamentul.  

20.  Pneumoconiozele colagene: caracteristica lor.  

21.  Pneumoconiozele necolagene: caracteristica lor. 

22.  Silicoza: definiţie, etiologie, locuri de muncă cu risc 

23.  Silicoza: patogenia. 

24.  Silicoza: tabloul clinic,  explorările paraclinice. 

25.  Silicoza: diagnosticul pozitiv, diagnosticul diferenţial. 

26.  Caracteristicele funcţionale de silicoză. 

27.  Silicoza: complicaţiile. 

28.  Silicoza: tratamentul, profilaxia. 

29.  Azbestoza: definiţie, etiologie, patogenie.  

30.  Azbestoza:  locurile de muncă şi profesiunile cu risc. 

31.  Azbestoza: manifestările  clinice. 

32.  Azbestoza: diagnosticul pozitiv, diagnosticul diferenţial. 

33.  Azbestoza: principiile de  tratament. 

34.  Antracoza: locuri de muncă cu risc. 
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35.  Antracoza: patogenie. 

36.  Antracoza: manifestările  clinice.  

37.  Antracoza: diagnosticul pozitiv, diagnosticul diferenţial. 

38.  Bolile profesionale în sfera productivă şi în aplicarea pesticidelor. 

39. Intoxicaţii cu pesticide: clasificarea, profesiile ce sunt expuşi acţiunii 

pesticidelor. 

40.  Căile de pătrundere a pesticidelor în organism.  

41.  Factorii care stabilesc gradul de toxicitate a pesticidelor. 

42.  Tratamentul intoxicaţiilor cu pesticide. Profilaxia. 

43.  Intoxicaţii cu pesticide clororganice: definiţie, etiologie. 

44.  Intoxicaţii cu pesticide clororganice: patogenie. 

45.  Intoxicaţii acute cu pesticide clororganice: căile de pătrundere a toxinului în 

organism. 

46.  Intoxicaţii acute cu pesticide clororganice: manifestări clinice (perioada 

ştearsă, perioada preclinică, perioada intoxicaţiei pronunţate,). 

47.  Intoxicaţii acute cu pesticide clororganice: diagnosticul pozitiv. 

48.  Intoxicaţii acute cu pesticide clororganice:  diagnosticul diferenţial. 

49.  Intoxicaţii acute cu pesticide clororganice: tratament, profilaxie.  

50.  Intoxicaţii cronice cu pesticide clororganice: simptomatologia clinică. 

51.  Intoxicaţii cronice cu pesticide clororganice: diagnosticul pozitiv. 

52.  Metode şi mijloace de prevenire a intoxicaţiilor cu pesticide. 

53.  Intoxicaţii cu pesticide fosfororganice: definiţie, etiologie. 

54. Intoxicaţii cu pesticide fosfororganice: patogenie (efectul muscarinic, efectul 

nicotinic, acţiunea centrală). 

55. Intoxicaţii acute cu pesticide fosfororganice: manifestări clinice (formele 

uşoare, medie, gravă). 

56.  Intoxicaţii acute cu pesticide fosfororganice: diagnosticul pozitiv. 

57.  Intoxicaţii acute cu pesticide fosfororganice:  diagnosticul diferenţial. 

58.  Intoxicaţii acute cu pesticide fosfororganice: tratament, profilaxie.  

59.  Intoxicaţii cronice cu pesticide fosfororganice: tabloul clinic.  

60.  Intoxicaţii cronice cu pesticide fosfororganice: diagnosticul pozitiv. 

61. Intoxicaţii cu pesticide derivaţi ai nitrofenolului: definiţie, etiologie 

62.  Intoxicaţii cu pesticide derivaţi ai nitrofenolului: patogenie. 

63.  Intoxicaţii cu pesticide derivaţi ai nitrofenolului: clasificare.  

64.  Intoxicaţii cu pesticide derivaţi ai nitrofenolului: manifestări clinice. 

65.  Intoxicaţii cu pesticide derivaţi ai nitrofenolului: diagnosticul pozitiv. 

66.  Intoxicaţii cu pesticide derivaţi ai nitrofenolului:  diagnosticul diferenţial. 

67.  Intoxicaţii cu pesticide derivaţi ai nitrofenolului: tratament, profilaxie.  
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68. Bolile profesionale provocate de factori fizici – trepidaţii: definiţie, 

etiologie. 

69. Bolile profesionale provocate de factori fizici – trepidaţii: răspândirea şi 

domeniile de folosire, expunerile la locul de muncă.  

70. Bolile profesionale provocate de factori fizici – trepidaţii: patogenie. 

71. Bolile profesionale provocate de factori fizici – trepidaţii: caracteristicele 

principale ale trepidaţiei, factorii nocivi. 

72. Bolile profesionale provocate de factori fizici – trepidaţii: clasificare. 

73. Bolile profesionale provocate de factori fizici – trepidaţii: manifestările 

clinice – sindroamele tipice. 

74. Bolile profesionale provocate de factori fizici – trepidaţii: diagnosticul 

pozitiv. 

75. Bolile profesionale provocate de factori fizici – trepidaţii: diagnosticul 

diferenţial. 

76. Bolile profesionale provocate de factori fizici – trepidaţii: tratamentul 

etiologic, patogenetic, simptomatic. 

77. Bolile profesionale provocate de factori fizici – trepidaţii: gradul de 

manifestare a maladiei de trepidaţie. 

78.  Manifestările clinice în boala de trepidaţie de gradul I  

79.  Manifestările clinice în boala de trepidaţie de gradul II  

80.  Manifestările clinice  în boala de trepidaţie de gradul III  

81. Boala de  trepidaţie cauzată de acţiunea combinată a trepidaţiei     

impulsurilor: sindroamele clinice. 

82. Acţiunea trepidaţiei generale: tabloul clinic. 

83. Acţiunea trepidaţiei generale: diagnosticul pozitiv. 

84. Examinarea reacţiilor vegetativ-vasculare.  

85. Acţiunea trepidaţiei generale: diagnosticul diferenţial. 

86. Acţiunea trepidaţiei generale: principiile de tratament. 

87. Boala de trepidaţie cauzată de acţiunea trepidaţiei locale: etiologia, 

patogeneza dezvoltării. 

88. Boala de trepidaţie cauzată de acţiunea trepidaţiei locale: manifestările 

clinice. 

89. Gradele  de expresie a trepidaţiei locale. 

90.  Indicii indirecţi ai tulburării vasculare.  

91. Sindroamele clinice  caracteristice manifestărilor moderate a bolii de 

trepidaţie, cauzată de trepidaţia locală. 

92. Diagnosticul modificărilor sensibilităţii de trepidaţie a bolii de trepidaţie. 

93. Intoxicaţiile cu benzen şi omologii lui: definiţie, etiologie. 
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94. Intoxicaţiile cu benzen şi omologii lui: patogenie. 

95. Intoxicaţiile cu benzen şi omologii lui: clasificare. 

96. Intoxicaţiile cu benzen şi omologii lui: manifestări clinice. 

97. Intoxicaţiile cu benzen şi omologii lui: diagnosticul pozitiv. 

98. Intoxicaţiile cu benzen şi omologii lui: diagnosticul diferenţial. 

99. Intoxicaţiile cu benzen şi omologii lui: tratament, profilaxie.  

100. Saturnismul: definiţie, etiologie, factorii determinanţi şi factorii favorizanţi. 

101. Saturnismul: patogenie. 

102. Intoxicaţie acută cu plumb: manifestări clinice – sindroame. 

103. Intoxicaţie acută cu plumb: diagnosticul pozitiv (criteriile). 

104. Intoxicaţie acută cu plumb: diagnosticul diferenţial. 

105. Intoxicaţie acută cu plumb: tratamentul. 

106. Intoxicaţie cronică cu plumb: manifestări clinice. 

107. Intoxicaţia cronică cu plumb: diagnosticul pozitiv.  

108. Intoxicaţie cronică cu plumb : evoluţie,tratament, profilaxie.  

109. Colica saturnină. 

110.  Intoxicaţii cu complecşi mercuroorganici: etiologie, patogenie. 

111. Intoxicaţii cu complecşi mercuroorganici: tabloul clinic al intoxicaţiei acute 

(forma uşoară, de gravitate medie, forma gravă). 

112. Intoxicaţiile cronice cu complecşi mercuroorganici: stadiile. 

113. Intoxicaţiile cronice cu complecşi mercuroorganici: diagnosticul şi 

tratamentul, profilaxia. 

114.  Cancerul profesional: definitie, agenti cancerigeni profesional. 

115. Cancerul profesional: clasificarea (Clasificare dupa starea de agregare). 

116.  Cancerul profesional: Identificarea agentilor cancerigeni professionali. 

117. Cancerul profesional: patogenie 

118.  Cancerul profesional: diagnosticul 

119.  Cancerul profesional: tratamentul. 


