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Condiționări și exigențe 

prealabile de: 

 

Program : cunoștințe de bază în disciplinele conexe precum: 

microbiologie, imunologie, igienă, biostatistică. 

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 Epidemiologia în situații excepționale este o disciplină, parte componentă 

a epidemiologiei generale. În cadrul prezentului modul, studenții studiază 

principiile de asistență antiepidemică în cazul unor eventuale calamități, 

măsurile antiepidemice oportune în situații excepționale, metodele și 

mijloacele de prevenire și combatere a maladiilor infecțioase și asigurarea 

supravegherii epidemiologice a sănătății publice în situații de criză. Tot 

în cadrul acestui modul, studenții se familiarizează cu principiile 

asistenței medicale în colectivul militar, inclusiv pe timp de pace și 

conflicte militare. 

Tematica prezentată 

 

Epidemiologia calamităților. Particularitățile asistenței antiepidemice în 

efectivul militar. Arma biologică. Recunoașterea sanitaro-epidemiologică 

și bacteriologică. Protecția antibacteriologică a populației și efectivului 

militar. Măsuri sanitaro-igienice și antiepidemice în perioada de lichidare 

a consecințelor aplicării armelor de nimicire în masă. 

Finalități de studiu 

 

• să poată aplica măsuri antiepidemice în situații de diferite calamități și 

dezastre; 

• să cunoască principalele măsuri de profilaxie și antiepidemice în 

colectivul militar; 

• să poată planifica măsuri de realizare a recunoașterii sanitaro-igienice; 

• să poată planifica măsuri de realizare a recunoașterii bacteriologice. 

Manopere practice 

achiziționate 

 

• să efectueze ancheta epidemiologică în zona de calamitate cu elaborarea 

complexului adecvat de măsuri antiepidemice; 

• să realizeze investigația epidemiologică în efectivul militar cu 

elaborarea complexului adecvat de măsuri antiepidemice; 

• să organizeze măsurile de izolare a surselor de agenți patogeni în 

maladiile contagioase din zona de calamitate, inclusiv în caz de apariție 

a izbucnirilor epidemice în efectivul militar; 

• să efectueze colectarea informației epidemiologice și să estimeze 

factorii de risc în declanșarea procesului epidemic; 

• să aplice concepțiile și principiile epidemiologiei în caz de apariție sau 

pericol de răspândire epidemică a bolilor infecțioase, inclusiv extrem de 

periculoase și convenționale, precum și în situații excepționale 

(calamități, bioterorism etc.); 

• să organizeze măsurile de dezinfecție profilactică la obiectivele cu risc 

sporit și dezinfecția de focar în focarele de boli infecțioase; 

• să organizeze vaccinoprofilaxia populației în bolile infecțioase și să 

selecteze testele pentru evaluarea statutului imun al populației după 

vaccinările planificate și cele efectuate conform indicațiilor 

epidemiologice; 



• să organizeze profilaxia specifică a bolilor infecțioase în efectivul 

militar. 

Forma de evaluare Colocviu diferențiat 

 


