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Planul orelor de curs
la Igiena și profilaxia infecțiilor nosocomiale pentru studenții anului II a facultății 

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

Nr. 
ord. Denumirea temelor Nr. de 

ore Lector

1.
Conținutul disciplinei de igienă și profilaxie a infecțiilor 
nosocomiale. Noțiuni de igienă și infecții nosocomiale, interrelațiile 
factorilor de mediu și etiologici a acestora.

2 Gr. Friptuleac dr. hab. 
șt. med., prof.univ.

2.
Igiena instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP). Particularitățile 
de sistematizare în raport cu genul serviciilor medicale prestate. 
Infecțiile nosocomiale în IMSP și modalitățile de evidență a lor.

2 V. Băbălău 
asist, univ.

3.
Exigențe către regimul de spital în structurile IMSP cu profil diferit 
de activitate. Metodele aplicate în profilaxia infecțiilor nosocomiale 
pentru pacienți și personalul angajat.

2 V. Băbălău 
asist, univ.

4.
Deșeurile rezultate din activități medicale în IMSP cu profil diferit 
de activitate. Exigențe la etapele de gestionare a lor atribuite către 
măsurile de prevenire a infecțiilor nosocomiale.

2 V. Băbălău 
asist, univ.

5.
Condițiile de muncă a angajaților în IMSP. Planificarea și 
implementarea măsurilor de asanare a personalului angajat cu 
aspect de prevenire a infecțiilor nosocomiale.

2 Gr. Friptuleac dr. hab. 
șt. med., prof.univ.

6.
Igiena alimentelor: Relația alimente - sănătate. Factori nutritivi, 
necesarul, carențe. Contaminarea alimentelor, intoxicațiile 
alimentare și infecțiile nosocomiale măsurile de prevenire și 
combaterea lor.

2 VI. Rubanovici 
dr. st. med., conf. univ.

7.
Igiena apei: sursele, sisteme de aprovizionare, compoziția, normele 
de potabilitate, căile de poluare și contaminare; prevenirea și 
combaterea maladiilor de origine hidrică.

2 S. Cebanu 
dr. șt. med., conf. univ.

8.
Igiena aerului: compoziția, sursele de poluare și contaminare, 
influența asupra organismului, normele de puritate, infecțiile 
aerogene, masurile de prevenire și combatere a lor.

2 Gr. Friptuleac dr. hab. 
șt. med., prof.univ.

9.
Igiena solului: structura, proprietățile, importanța igienică și 
epidemiologică, căile de poluare și contaminare cu reziduuri și 
deșeuri lichide și solide, infecțiile transmise prin sol, măsurile de 
prevenire și combatere.

2
V. Băbălău 
asist, univ.

10.
Igiena locuinței și instituțiilor cultural-publice, cerințe igienico- 
sanitare către întreținerea încăperilor (iluminat, încălzire, ventilare, 
microclimat).

2 S. Cebanu 
dr. șt. med., conf. univ.

Total 20

Șef disciplină de igienă 
dr. hab. șt. med., prof. univ. Băhnărel Ion
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Planul
tematic al lucrărilor practice la Igiena și profilaxia infecțiilor nosoconiiale pentru 
studenții anului II a facultății Medicina nr. 1, specialitatea Tehnologie radiologică în 

semestrul de toamnă al anului universitar 2021 - 2022
Nr. 
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ore

1. Conținutul disciplinei de igienă și profilaxie a infecțiilor nosocomiale. Noțiuni de igienă și 
infecții nosocomiale, interrelațiile factorilor de mediu și etiologici a acestora. 3

2. Igiena instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP). Particularitățile de sistematizare în raport cu 
genul serviciilor medicale prestate. Infecțiile nosocomiale în IMSP și modalitățile de evidență a lor. 3

3. Exigențe către regimul de spital în structurile IMSP cu profil diferit de activitate. Metodele 
aplicate în profilaxia infecțiilor nosocomiale pentru pacienți și personalul angajat. 3

4. Deșeurile rezultate din activități medicale în IMSP cu profil diferit de activitate. Exigențe la 
etapele de gestionare a lor atribuite către măsurile de prevenire a infecțiilor nosocomiale. 3

5. Condițiile de muncă a angajaților în IMSP. Planificarea și implementarea măsurilor de asanare a 
personalului angajat cu aspect de prevenire a infecțiilor nosocomiale. 3

6.
Igiena alimentelor: Relația alimente - sănătate. Factori nutritivi, necesarul, carențe. 
Contaminarea alimentelor, intoxicațiile alimentare și infecțiile nosocomiale măsurile de 
prevenire și combaterea lor.

3

7. Igiena apei: sursele, sisteme de aprovizionare, compoziția, normele de potabilitate, căile de 
poluare și contaminare; prevenirea și combaterea maladiilor de origine hidrică. 3

8. Igiena aerului: compoziția, sursele de poluare și contaminare, influența asupra organismului, 
normele de puritate, infecțiile aerogene, masurile de prevenire și combatere a lor.

3

9.
Igiena solului: structura, proprietățile, importanța igienică și epidemiologică, căile de poluare și 
contaminare cu reziduuri și deșeuri lichide și solide, infecțiile transmise prin sol, măsurile de 
prevenire și combatere.

3

10. Igiena locuinței și instituțiilor cultural-publice, cerințe igienico-sanitare către întreținerea 
încăperilor (iluminat, încălzire, ventilare, microclimat). 3

Total 30

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


