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Anexa 3, barem deprinderi practice 

NIVEL DE ÎNSUŞIRE 

A= asistat  

I = interpretat 

E= efectuat 

TRUNCHIUL MEDICINĂ  INTERNĂ 

1. Hemoleucograma – 250 (I) 

2. Analiza biochimică a sângelui – 250 (I) 

3. Analiza generală a urinei – 240 (I) 

4. Analiza generală a sputei – 80 (I) 

5. Analiza sputei la BAAR – 50 (I) 

6. Hemocultura – 30 (I) 

7. Sputocultura – 30 (I) 

8. Tratamentul urgențelor medicale: 

- insuficienţă respiratorie acută – 5 (A) 

- edem pulmonar – 5 (A/ E) 

- sindrom coronarian acut – 5 (A/ E) 

- urgență hipertensivă comună – 20 (E) 

     -     spasmul esofagean – 5 (E); 

9. Determinarea grupei sanguine şi a factorul Rhesus – 10 (E) 

10. Oxigenoterapia cu mască – 20 (E) 

11. Montarea perfuziei intravenoase – 30 (E) 

 

 

STAGIUL DE  IGIENĂ 

1. Profesiograma 100 (E +I)  

2. Efortul profesional predominant osteo-musculo-articular. Interpretare de buletine. (I) 

3. Efortul profesional predominant neuro-psiho-senzorial (determinare, interpretare, apreciere). 

Interpretare de buletine. (I) 

4. Riscurile profesionale (factorilor nocivi profesionali) la un loc de muncă. Aprecierea unor 

documente medicale elaborate în acest scop. (E +I) 

5. Ambianța termică profesională (microclimatul profesional) prin determinarea și aprecierea 

ambianței termice și a influenței acestora asupra organismului în diferite activitații profesionale; 

metodologie, tehnici, interpretare de buletine. (I) 

6. Vibratiile mecanice profesionale la un loc de muncă și  influenței lor asupra organismului: (test 

de provocare la rece, test presor la rece, calcularea indicelui Pyykkö). (E +I) 

7. Iluminatul profesional la un post de muncă: metodologie, tehnici (E +I) 

8. Probe funcționale cardio-vasculare pentru evaluarea riscului profesional: metodologie, tehnică 

(Teslenko, Crampton etc.) (E +I) 

9. Aptitudini la efort profesional predominant musculo-osteo-articular; proba Astrand (E +I) 
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10. Monitorizarea biologica: indicatori de expunere și indicatori de efect biologic: metodologie, 

tehnici (E +I) 

11. Pulberile profesionale la locul de muncă: metodologie, tehnici. (E +I) 

12. Amenajarea postului de muncă din punct de vedere ergonomic; modalități de analiză a 

sistemului om-mașină-sarcină profesională; caracteristici antropometrice; 

13. Recomandarile legislației în vigoare de medicina muncii. (E +I) 

14. Semnalarea, cercetarea si declararea de boli profesionale. Fisa BP1 si BP2 (E +I) 

15. Efectuarea examenelor medicale de angajare, control medical periodic, examen medical de 

adaptare, examen medical la reluarea activitații profesionale și documentele medicale elaborate în 

aceste scopuri (E +I) 

  

 

STAGIUL BOLI  OCUPAȚIONALE 

1. Examenul clinic de bază în boli profesionale (I) 

2. Profesiograma: 200 (E +I)  

3. Starea de boală ocupațională, diagnosticul corect al afecţiunii şi caracterul profesional al 

afecţiunii (E +I) 

4. Riscul de îmbolnăvire profesională individuală sau colectivă prin identificarea factorilor 

de risc de la un loc de muncă şi măsurile de profilaxie adecvate (E +I) 

5. Problemele de sănătate sau boală în relaţie directă cu condiţiile sociale, economice, 

culturale proprii colectivităţii din care face parte (E +I) 

6.  Anamneza profesională  (E +I) 

7. Pulberile profesionale (E +I) 

8. Algoritmul de diagnostic în bolile profesionale (E +I) 

9. Metodologia de prevenire a unei boli profesionale (E +I) 

10.  Pprincipiile diagnosticului pozitiv și diagnosticului diferenţial al bolilor profesionale (E 

+I) 

11. Buletinele de determinare a factorilor de risc profesionali la locul de muncă (E +I) 

12. Tratamentul specific afecţiunii profesionale identificate (E +I) 

13. Propunerile, privind măsurile tehnico-organizatorice şi medicale întreprinse pentru a 

scădea acţiunea noxelor profesionale asupra lucrătorilor (E +I) 

     12. Documentele medico-legale cu aplicații în medicina muncii (E +I) 

     13. Semnalarea, cercetarea si declararea de boli profesionale. Fisa BP1 și BP2 (E +I) 

     14. Manevrele pentru efectuarea şi înregistrarea audiogramei, probelor funcţionale ventilatorii,  

iluminatului, efortului fizic profesional şi factorilor de microclimate (E +I) 

     15. Testul de provocare la rece şi testul presor la rece pentru diagnosticul sindromului Raynaud 

profesional (E +I). 

     16. Boli profesionale prin expunere la radiatii electromagnetice ionizante si neionizante (I) 

     17.  Toxicele profesionale (I) 

     18. Diagnosticul pozitiv, diagnosticul diferenţial și măsurile de prim ajutor în intoxicațiile 

profesionale acute: 

  -  Intoxicaţia profesională cu plumb şi compuşii lui (E +I) 

  - Intoxicaţia profesională cu mercur şi compuşii lui (E +I) 
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  -  Intoxicaţia profesională cu crom şi compuşii lu. (E +I) 

  - Intoxicaţia profesională cu mangan şi compuşii lui (E +I) 

  - Intoxicaţia profesională cu beriliu şi compuşii lui (E +I) 

  - Intoxicaţia profesională cu metaloizi şi compuşii lor: arsen şi hidrogen arseniat, fosfor și 

hidrogen fosforat, stibiu, telur (E +I)   

  - Intoxicaţia profesională cu hidrocarburi alifatice şi compuşii lor halogenaţi (E +I) 

  - Intoxicaţia profesională cu hidrocarburi aromatice şi compuşii nitro- şi amino-(E +I) 

  -  Intoxicaţia profesională cu acizi organici şi derivaţii lor (E +I) 

  -  Intoxicaţia profesională cu naftalen si omologii sai. Intoxicatia profesională cu vinilbenzen și 

divinil benzene (E +I) 

  -  Intoxicatia profesionala cu derivaţi ai hidrocarburilor aromatice (E +I) 

  -  Intoxicaţia profesională cu pesticide: organo-fosforice, organo-mercuriale, organoclorurate, 

carbamice, ierbicide (E +I). 

19. Screeningul si alte examene medicale de masa (I). 

 

 

STAGIUL  DERMATOVENEROLOGIC 

1. Examenul clinic de bază în pulmonologie (I) 

2. Afecțiunile cutanate, cauzate de boli profesionale: tipuri de leziuni; dispoziția topografica 

a leziunilor; metode diagnostice specifice și principiile generale de tratament în 

dermatologie (E +I) 

3. Testele cutanate pentru diagnosticul dermatozelor profesionale (E +I). 

 

 

STAGIUL PULMONOLOGIE ȘI ALERGOLOGIE 

1.  Examenul clinic de bază în pulmonologie (I) 

2. Radiografiile pulmonare standarde (RPA) în principalele afecţiuni pulmonare (tbc, cancer 

pulmonar, sarcoidoză, silicoză, azbestoză, alte pneumoconioze etc.) (I) 

3. Testele funcţionale respiratorii (I) 

4. Testele bronhomotorii specifice şi nespecifice (I) 

5. Buletinele de analiză a gazelor sanguine. (I) 

6. Fibrobronhoscopia – 10 (A) 

7. Diagnosticul și tratamentul sindroamelor respiratorii acute în caz de intoxicații profesionale 

(edem pulmonar acut, insuficienta respiratorie acuta). (I). 

8. Efectuarea și interpretarea testelor cutanate pentru alergologie (examen medical la angajare, 

control medical periodic, diagnostic de boala profesionala) (I). 

 

STAGIUL GASTROENTEROLOGIE 

1. Teste funcţionale hepatice: 50 buletine (I) 

2. Buletine de ecografie abdominală 100  (I) 

3. Buletine de endoscopie digestivă superioară  50 (I) 

4. Buletine de colangiopancreatografie retrogradă 10  (I) 
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5. CT şi RMN abdominale 30 (I) 

6. Ecografia abdominală – 100 (A/ I) 

7. Fibroesofagogastroduodenoscopia – 20 (A) 

8. Fibrocolonoscopia – 10 (A) 

9. Diagnosticul și tratamentul sindroamelor digestive în caz de intoxicații (esofagită acută 

corozivă, hepatită acută toxică) (E +I). 

 

STAGIUL  DE CARDIOLOGIE GENERALĂ 

1.  Examenul clinic de bază în cardiologie (A/E) 

2.  ECG în scopul diagnosticului complicaţiilor cardiace în bolile profesionale – 300 (I/E) 

3. Diagnosticul și tratamentul sindroamelor cardiovasculare în caz de intoxicații profesionale 

(tulburări de ritm și de conducere, colapsul, șocul toxic) (E +I). 

4. Manevre de resuscitare cardiorespiratory (A/E). 

5. Eho-cardiograma (A). 

 

        

STAGIUL  DE NEUROLOGIE 

1. Examenul clinic de bază în neurologie (A/E) 

2. Măsuri terapeutice de urgenţă în accidentele vasculare cerebrale (A/E) 

3. CT şi RMN în boli neurologice acute şi cronice (I). 

 

 
STAGIUL DE OTORINOLARINGOLOGIE 

1. Audiometrii tonale și vocale în scopul depistării precoce și diagnosticului de surditate și 

hipoacuzie profesională (A/E) 

2. Probe vestibulare: tehnici de efectuare și interpretare (A/E) 

      3. Manevre de prim ajutor în caz de urgențe ORL (A/E)  

      4. Examenul de screening ORL pentru examenele medicale preventive în medicina Muncii 

(A/E). 

 

 

STAGIUL DE OFTALMOLOGIE 

1. Acuitate vizuală, simț cromatic, vedere în relief, câmp vizual  (A/E) 

2. Manevre de prim ajutor în caz de urgente oftalmologice (A/E) 

3. Examenul de screening oftalmologic pentru examenele medicale preventive în medicina 

muncii (A/E). 

 

STAGIUL DE REABILITARE 

1. Planuri de reabilitare medicală în caz de boala profesionala, accident de muncă (A/E). 

 


