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Lista deprinderilor practice la disciplina Igiena Muncii pentru studenţii anului V, a facultăţii 

Medicină nr. 1, specialitatea Medicină Preventivă 

 

1. Determinarea şi aprecierea stării funcţionale a aparatului locomotor în procesul de muncă. Indicii şi 

metodica de cercetare, aparatajul necesar. 

2. Determinarea şi aprecierea stării funcţionale a aparatului cardiovascular în condiţiile de producţie. 

3. Determinarea şi aprecierea stării funcţionale a sistemului respirator, aparatajul şi metodele de 

cercetare. 

4. Determinarea stării funcţionale a sistemului nervos central în timpul muncii. 

5. Aprecierea poziţiei şi locului de muncă. 

6. Organizarea şi efectuarea cronometrajului în condiţiile de întreprindere. 

7. Aprecierea procesului de muncă după intensitate, greutate, nocivitate şi periculozitate. 

8. Aprecierea şi elaborarea regimurilor raţionale de muncă şi odihnă. 

9. Determinarea şi aprecierea microclimei şi a intensităţii radiaţiilor calorice. 

10. Metodele de cercetare a funcţiei de termoreglare a organismului. 

11. Determinarea şi aprecierea zgomotului la locurile de muncă. 

12. Determinarea şi aprecierea vibraţiilor la locurile de muncă. 

13. Evaluarea acţiunii vibraţiilor asupra organismului. 

14. Determinarea pulberilor industriale în mediul de muncă, metodele de recoltare a probelor de aer şi 

determinare cantitativă. 

15. Determinarea gradului de dispersie şi morfologiei particulelor de praf. 

16. Determinarea şi aprecierea intensităţii CEM. 

17. Recoltarea probelor de aer prin aspiraţie şi determinarea calitativă a compuşilor chimici în mediul 

de muncă. 

18. Determinarea toxicităţii noxelor chimice prin montarea unei intoxicaţii acute cu administrarea 

perorală a toxicului. 

19. Determinarea expres a substanţelor chimice în mediul de muncă. Metodele, aparatajul şi tehnica 

determinării. Aparatul UG-2, GH-4. 

20. Determinarea toxicităţii substanţelor chimice la pătrunderea inhalatorie. 

21. Metodele de apreciere a eficienţei ventilaţiei de producţie pentru diferite feluri de noxe. 

22. Aprecierea igienică a iluminatului industrial. 



23. Evaluarea acţiunii iluminatului asupra stării funcţionale a analizatorului vizual, determinarea 

performanţei optice. 

24. Analiza şi aprecierea morbidităţii cu incapacitate temporară de muncă. 

25. Declararea, evidenţa şi cercetarea cazurilor de intoxicaţii acute şi boli profesionale. 

26. Organizarea şi petrecerea examenului medical la angajare şi periodic. Etapele şi contribuţia 

medicului de igiena muncii. 

27. Elaborarea planului lunar de activitate a medicului de igiena muncii. 

28. Anchetarea sanitară a obiectelor industriale. Completarea avizului de asistenţă igienică, părţile 

componente. 

29. Avizarea sanitară a proiectelor planului general şi de situaţie. 

30. Avizarea sanitară a proiectului încăperilor social-sanitare. 

31. Avizarea sanitară a proiectului iluminatului industrial. 

32. Avizarea sanitară a proiectului de ventilaţie. 

 

 

Lista a fost discutată şi aprobată la şedinţa catedrei de igienă din 24 ianuarie 2020, proces-

verbal nr. 7. 

 

Şef Catedră de igienă, 

dr.şt.med., conferențiar universitar         S. Cebanu 


