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Condiționări și exigențe 

prealabile de: 

 

Program: competențe confirmate în științe medicale fundamentale 

liceene și universitare; 

Competențe: cunoașterea limbii de predare; competențe digitale 

(utilizarea internetului, procesarea documentelor, tabelelor 

electronice și prezentărilor, utilizarea programelor de grafică);  

abilitatea de comunicare și lucru în echipă; calități ca toleranță, 

compasiune, autonomie. 

Misiunea disciplinei În cadrul disciplinei Epidemiologie studenții de la specialitatea 

Asistență Medicală Generală vor dezvolta și acumula cunoștințe 

teoretice și practice (prin activități de simulare), privind infecțiile 

asociate asistenței medicale care le vor integra în activitatea clinică. 

Tematica prezentată 

 

Procesul epidemic. Sistemul de măsuri antiepidemice. Organizarea 

și conținutul măsurilor antiepidemice în maladiile infecțioase. 

Regimul sanitaro-epidemic în instituții medicale. Structura și 

conținutul metodei epidemiologice de investigație.  

Finalități de studiu 

 

• Să aplice elementele anamnezei epidemiologice în stabilirea 

diagnosticului de boli infecțioase; 

• să cunoască legitățile de apariție a infecțiilor nosocomiale, prin 

acțiuni tactice să fie capabil să intervină cu măsuri adecvate, 

relevante procesului de dezvoltare a acestora; 

• să fie capabil să efectueze o analiză a situației epidemiologice prin 

infecții asociate asistenței medicale prin utilizarea diferitor metode 

epidemiologice de investigație (analiza epidemiologică 

retrospectivă și operativă), cu stabilirea unor concluzii adecvate și 

relevante situației; 

• să fie competent în aplicarea măsurilor timpurii și adecvate 

cazului de apariție a situațiilor de urgență (suspectarea maladiilor 

infecțioase, situații excepționale, accidente medicale etc.)   

• să fie capabil să implementeze rezultatele cercetărilor în 

diagnosticul stărilor patologice a populației și să întreprindă acțiuni 

concrete de ameliorare a situației epidemiogene; 

• să fie competent să utilizeze critic și cu încredere informația 

științifică obținută prin utilizarea noilor tehnologii informaționale 

și de comunicare. 

Manopere practice 

achiziționate 

 

• să aplice concepțiile și principiile epidemiologice în caz de risc de 

apariție și răspândire a infecțiilor, inclusiv nosocomiale; 

• să cunoască și să aplice în activitate precauțiile standard și 

suplimentare; 

• să investigheze erupțiile de infecții asociate asistenței medicale în 

cadrul instituțiile medicale 

• să evalueze eficacitatea măsurilor antiepidemice și profilactice în 

instituția medicală; 

• să posede aptitudini practice de gestionare a situației în caz de 

infecții asociate asistenței medicale. 

Forma de evaluare Colocviu diferențiat 

 


