
“‘4 PROB"
Șeful Departamentului

Medicină Preventivă,
dr. st. med

9
rențiar universitar

S. Cebanu

Planul orelor de curs
la Igiena IMSP și profilaxia maladiilor nosocomiale pentru studenții anului V a 

facultății Medicina nr. 1, specialitatea Medicina Preventivă în semestrul de toamnă al 
anului universitar 2021 - 2022

Nr. 
ord. Denumirea temelor Nr. de 

ore

1. Supravegherea igienică preventivă asupra instituțiilor medico- 
sanitare publice. 2

2. Elementele constructiv-constituante a instituțiilor medico-sanitare 
publice în raport cu genul serviciilor medicale prestate. 2

3.
Gestionarea corectă a deșeurilor rezultate din activități medicale în 
instituțiile medico-sanitare publice și importanța în prevenirea 
maladiilor nosocomiale.

2

4. Maladiile nosocomiale în instituțiile medico-sanitare (clasificări, 
etiologie). Modalitățile de evidență și măsurile de prevenire. 2

5. Condițiile de muncă a angajaților în instituțiile medico-sanitare 
publice și exigențele igienice privind respectarea regimului. 2

Total 10

Șef disciplină de igienă 
dr. hab. șt. med., prof. univ. Băhnărel Ion



““APROB”
Șeful Departamentului 

Medicină Preventivă, 
dr. șt. med., conferențiar universitar 

S. Cebanu

Planul
tematic al seminarelor și lucrului individual la Igiena IMSP și profilaxia maladiilor 

nosocomiale pentru studenții anului V a facultății Medicina nr. 1, specialitatea Medicina 
Preventivă în semestrul de toamnă al anului universitar

2021 -2022

Nr. 
ord. Denumirea temelor

Nr. de ore

Seminare Lucru 
individual

1. Particularitățile de sistematizare și planificare a instituțiilor 
medico-sanitare de performanță.

2 2

2. Modalitățile de evidență, oficializare și evaluare a cazurilor 
de boli nosocomiale în instituțiile medico-sanitare.

2 2

3.
Metodele de evaluare atribuite gestionării deșeurilor 
provenite din activități medicale în instituțiile medico- 
sanitare.

2 2

4. Aspecte metodologice contemporane de analiză și evaluare a 
procesului și condițiilor de muncă a lucrătorilor medicali.

2 2

5.
Planificarea și implementarea măsurilor de asanare a 
personalului angajat în instituțiile medico-sanitare cu scop de 
prevenție a maladiilor nosocomiale.

2 2

Total 20

Șef disciplină de igienă 
dr. hab. șt. med., prof. univ.

//•,/Z
Băhnărel Ion


