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EPIDEMIOLOGIE                                               

ANUL I - Modulul I   Epidemiologie/ 

Epidemiologie  generală și specială a bolilor 

infecțioase (3 luni) + Epidemiologie ANUL 1 - 

nenormabil, venit mai tarziu - a inceput de la 1 

Martie (Activitate practica Spitalul Militar) 4-May-20 13.30 - 17.30 Prof. univ. dr. Doina Azoicăi 

Epidemiologia, prevenirea și controlul bolilor infecțioase. Boli cu 

particularități etiologice, clinice și epidemiologice în curs de elucidare: 

parvoviroza, boli demielizante ale sistemului nervos central 

(encefalomielita acută demielinizantă, encefalomielita acută 

necrozantă hemoragică, mieliopatia asociata infecției cu HTLV1) ; boli 

cauzate de prioni; sindromul Reye; Sindromul Kawasaki ; ateroscleroza 

și bolile cardiovasculare de etiologie infecțioasă; boala Alzheimer.

5/6/2020 13.30 - 17.30 Sef lucrari dr. Alina Manole

 Epidemiologia, prevenirea și controlul bolilor infecțioase.

Boli infecțioase în situații particulare (epidemiologia bolilor în condiții 

de călătorie; bolile infecțioase și migrația; infecțiile și sarcina; infecțiile 

neonatale; infecțiile la vârstnic;  infecțiile  la gazde imunocompromise – 

neutropenici, imunodeprimati de diverse cauze, la utilizatorii de droguri 

intravenoase altele decât HIV).

5/11/2020 13.30 - 17.30 Prof. univ. dr. Doina Azoicăi 

Epidemiologia, prevenirea și controlul bolilor infecțioase.

 Imunoprevenția activă și pasivă a bolilor: principii, bazele strategice ale 

programelor de imunizare inclusiv după circumstanțele epidemiologice.

Chimioprofilaxia bolilor infecțioase. 

EPIDEMIOLOGIE                                                

ANUL II MODULUL 4. EPIDEMIOLOGIE DE 

INTERVENȚIE

 (6 LUNI) +2 rezidenti, veniti mai tarziu pe 

specialitate,   incep de la 1 Mai, vin de pe 

Modul SPM).                                                  

5/13/2020 14.30 - 18.30 Sef lucrari dr. Alina Manole

Legislația privind supravegrerea și raportarea bolilor 

infecțioase/neinfecțioase la nivel național, al UE și mondial 

(Regulamentul Sanitar Internațional).Realizarea unui program de 

supraveghere, pe etape de desfasurare, in diverse situatii care implica 

actiuni de sanatate publica atat in populatia generala cat si in diverse 

categorii populationale

5/18/2020 13.30 - 17.30 Prof. univ. dr. Doina Azoicăi 

Comunicarea într-o situație (de criză) epidemiologică specială

(cu autoritățile, populația și presa)

EPIDEMIOLOGIE                                                

ANUL III MODUL SPIAAM 3/2/2020 13.30 - 17.30 Conf. univ. dr. Mioara Matei

Intervenția prin controlul al IAAM ( plan de intervenții de control; 

procedurilor medicale de control; reducerea rezistenței antimicrobiene; 

testelor de laborator adecvate și utilizarea datelor de laborator; 

decontaminarea și sterilizarea dispozitivelor medicale; controlul 

3/9/2020 13.30 - 17.30 Sef lucr. Alina Manole

 Indicatori de calitate în managementul IAAM. 

Programe de management al IAAM

3/16/2020 13.30 - 17.30 Asist. univ. Dr. Mihaela Mihai  Studii epidemiologice în cercetarea problemelor privind IAAM.

5/25/2020 13.30 - 17.30 Prof. univ. dr.  Doina  Azoicai

Supravegherea și investigarea Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale. 

Proiectarea unui sistem de supraveghere. Managementul (punerea în 

aplicare, urmărirea, evaluarea) unui sistem de supraveghere. 

5/26/2020 13.30 - 17.30 Asist. univ. Dr. Mihaela Mihai

Activități de control al Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale. 

2.1.Elaborarea intervențiilor de control al infecțiilor 2.2.Punerea în 

aplicare a procedurilor medicale de control al IAAM 2.3.Contribuția la 
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5/27/2020 13.30 - 17.30 Sef lucr. Alina Manole

Decontaminarea și sterilizarea dispozitivelor medicale. Controlul 

mediului pentru reducerea riscului de transmitere a agenților patogeni

6/1/2020 13.30 - 17.30 Prof. univ. dr.  Doina  Azoicai

Managementul calității 3.1.Acțiuni de implementare a managementul 

calității 3.2.Acțiuni de optimizare a managementul riscurilor 3.3.Auditul 

6/8/2020 13.30 - 17.30 Conf. univ. dr. Mioara Matei

Modalități de formare a personalului în domeniul controlului IAAM. 

Dezvoltarea temelor de cercetare ștințifică în contextul activităților de 

6/15/2020 13.30 - 17.30 Prof. univ. dr.  Doina  Azoicai

Managementul programelor 4.1.Elaborarea și susținerea unui program 

de control al IAAM  4.2 Managementul unui program de control al 

IGIENA       -  nenormabili                                                         

Anul II - 3 rezidenti (Act. Practica "Cuza - 

Voda") 16.04 - 15.06. 2020 5/8/2020 13.30 - 17.30 Asist. univ. Dr. Mihaela Mihai

1. Introducere în epidemiologie: definiţie, scop, domenii de utilizare; 

istoric; concepte utilizate în epidemiologie (focar, epidemie, endemie, 

pandemie, definiţii de caz, prevenţie, control, etc.); istoria naturală a 

bolii; nivele de prevenire (profilaxie primară, secundarăşi terţiară); 

cauzalitatea multiplă a bolilor (factori intrinseci, factori extrinseci, 

triada epidemiologică. Epidemiologie descriptivă: persoana (definire 

variabile, utilizare); loc, timp (definire, utilizare).

13.30 - 17.30 Sef lucr. Alina Manole

2. Studii analitice: ciclul studiilor epidemiologice; conceptul cauzalităţii 

şi etape ale stabilirii relaţiilor de cauzalitate (concepte, puterea 

efectului, perioada de inducţie, criterii); studii observaţionale versus 

studii experimentale (definire, utilizare); studii analitice tip caz martor 

(definire, variante, selectare cazuri si controale, comparabilitatea 

informaţiilor, pseudo-rate şi Odds Ratio, avantaje şi dezavantaje); studii 

analitice tip cohortă (definire cohorte şi grupuri expuse, design, 

5/22/2020 13.30 - 17.30 Asist. univ. Dr. Mihaela Mihai

3.  Screeningul în depistarea bolilor (definiţie, principii,

caracteristici, evaluare).

5/29/2020 13.30 - 17.30 Asist. univ. Dr. Mihaela Mihai

4. Supravegherea epidemiologică: istoric, definiţie, utilizare; obiective; 

tipuri de supraveghere (supraveghere activă, pasivă, santinelă, de 

laborator); elementele unui sistem de supraveghere; analiza, 

interpretarea şi prezentarea datelor de supraveghere; evaluarea unui 

6/5/2020 13.30 - 17.30 Asist. univ. Dr. Mihaela Mihai

5. Procesul infecţios (definiţie, factori condiţionali, forme de 

manifestare). Focar epidemic (definiţie, factori condiţionali, forme de 

manifestare). Procesul epidemiologic (definiţie, factori şi forme de 

5/13/2020 13.30 - 17.30 Sef lucr. Alina Manole 6. Decontaminarea (dezinfecţia, sterilizarea). 

5/20/2020 13.30 - 17.30 Sef lucr. Alina Manole

7. Epidemiologia, prevenirea şi controlul principalelor boli infecţioase: 

boli controlabile prin vaccinare, boli cu transmitere digestivă, boli cu 

transmitere pe cale aeriană: tuberculoza, scarlatina, boli cu transmitere 

predominant parenterală: infecţia cu HIV/SIDA, infecţia cu virus 

hepatitic C, boli cu transmitere prin vectori: malaria şi alte zoonoze cu 

transmitere vectorială, boli cu transmitere sexuală, zoonoze: antrax, 

5/27/2020 13.30 - 17.30 Sef lucr. Alina Manole

8. Utilizarea principiilor şi metodelor epidemiologice în prevenirea şi 

controlul bolilor netransmisibile (epidemiologia reproducerii, genetică, 

a bolilor cardiovasculare, oncologică, metabolism şi nutriţie). 

Epidemiologie ocupaţională (tipuri de studii, supravegherea 

epidemiologică). Epidemiologia de mediu (domeniu, evaluarea 

expunerii, tipuri de studii, supraveghere, evaluarea riscului


