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Aprobată

la şedinţa Consiliului Facultăţii  Medicină 1
Proces verbal Nr.___
din_________________

Decanul Facultăţii   Medicina 1
Dr.med., conferenţiar   universitar

_________ Gh.Plăcintă

Aprobată

la şedinţa catedrei  Medicină Militară şi
Extremală
Proces verbal  Nr.13   din  23  iunie  2014

Şef catedră,
Dr. med., conferenţiar  universitar
__________   V.Dumitraş

PROGRAMA ANALITICĂ PENTRU STUDENŢII

FACULTĂŢILOR   MEDICINA 1, SĂNĂTATEA  PUBLICĂ,
MEDICINA 2,  STOMATOLOGIE,   FARMACIE

Denumirea cursului: Managementul sanitar în dezastre

Codul cursului: S.07.O. 057

Tipul cursului: Disciplină obligatorie

Numărul total de ore – 30 ore

inclusiv curs  10 ore, ore practice - 20 ore

Numărul de credite alocat unităţii de curs: 1

Numele autorilor care predau unităţile de curs:

Vasile  Dumitraş, şef catedră, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, colonel medic( r)
Ion  Dediu conferenţiar universitar, colonel medic( r)
Dumitru Grigorean asistent universitar, colonel medic( r)
Iurie Vacari asistent universitar, locotenent-colonel medic  (r)

Chişinău 2014
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I. Scopul disciplinei:
Studierea  bazelor asigurării medicale a populaţiei în situaţii excepţionale în timp de

pace are scopul de a pregăti studenţii în problemele teoretice şi practice necesare medicului
de a organiza asistenţa medicală de urgenţă sinistraţilor în caz de calamităţi în timp de pace.

II. Obiectivele de formare în cadrul disciplinei:

 La nivel de cunoaştere şi înţelegere

 definiţia şi clasificarea calamităţilor, caracteristica stării excepţionale din punct de vedere
medical;

 misiunile şi structura organizatorică a Serviciului Republican Medicina  calamităţilor;
 caracteristica medico-tactică a cutremurului de pământ şi inundaţiilor  catastrofale;
 caracteristica factorilor lezanţi ai calamităţilor, clasificarea pierderilor sanitare;
 conţinutul şi organizarea măsurilor curativ-evacuatoare în lichidarea consecinţelor

medico-sanitare ale calamităţilor;
 organizarea aprovizionării instituţiilor şi formaţiunilor serviciului asistenţă medicală de

urgenţă cu materiale  medicale, sanitaro-gospodăreşti şi speciale;
 organizarea lucrului etapelor medicale în vederea primirii, triajului medical şi ajutorului

medical  lezaţilor;
 documentele de evidenţă şi de dare de seamă, ordinea de îndeplinire a lor.

 La nivel de aplicare

– a  efectua triajul medical al lezaţilor în diverse catastrofe şi organizarea  primului ajutor,
ajutorului pre medical şi primului ajutor medical.

 La nivel de integrare

– misiunile şi structura organizatorică a Protecţiei Civile a R.M.;
– planificarea asigurării medicale a populaţiei în caz de calamităţi;
– organizarea ajutorului medical calificat şi specializat sinistraţilor;
– măsurile generale şi speciale de protecţie a populaţiei în timp de pace;

III. Condiţionări şi exigenţe prealabile : Pentru a studia Managementul sanitar în
dezastre cu perspectiva de a activa în domeniul asistenţei medicale de urgenţă  în situaţii
excepţionale, în structurile de profil medical  ale Protecţiei Civile a Republicii Moldova, în
vederea asigurării medicale  a   răniţilor şi bolnavilor la etapele de evacuare medicală cu scop
de  lichidare  a consecinţelor medicale ale calamităţilor pe timp de pace, studenţii trebuie
iniţial să posede anumite cunoştinţe şi dexterităţi practice. Ca condiţie prealabilă pentru predarea
disciplinei serveşte  studierea de către studenţi a disciplinelor medicale fundamentale şi bazelor
disciplinelor clinice.
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IV. Conţinutul de bază a cursului :

A. Prelegeri:
Nr. Tema Ore

1 Noţiune  de  calamităţi   şi   clasificarea  lor. Caracteristica medico – tactică a
focarelor apărute în   urma  calamităţilor. 2

2 Protecţia  civilă  şi  medicina  calamităţilor.   Misiunile  şi structura organizatorică а
serviciului asistenţă medicală de urgenţă  al  Republicii Moldova în situaţii excepţionale 2

3 Organizarea    măsurilor  curativ-evacuatoare în   lichidarea   consecinţelor    medico –
sanitare  ale  calamităţilor. 2

4 Organizarea  aprovizionării  cu materiale  medicale   a   instituţiilor şi  formaţiunilor
ocrotirii   sănătăţii  excepţionale. 2

5 Protecţia populaţiei în situaţii excepţionale în timp de pace. 2

B. Lucrări practice:
Nr. Tema Ore

1 Noţiune  de  calamităţi   şi  clasificarea  lor. Caracteristica medico – tactică  focarelor
apărute în   urma  calamităţilor. 2

2 Protecţia  civilă  şi  medicina  calamităţilor.   Misiunile  şi structura organizatorică а
serviciului asistenţă medicală de urgenţă  al  Republicii Moldova în situaţii excepţionale 4

3 Caracteristica   pierderilor   sanitare а populaţiei în urma   calamităţilor. 2
4 Misiunile   şi   organizarea recunoaşterii medicale   în  focarele  apărute  în   urma

calamităţilor. 2

5 Organizarea    măsurilor   curativ-evacuatoare în   lichidarea   consecinţelor
medico – sanitare  ale  calamităţilor. 4

6 Organizarea  aprovizionării  cu materiale  medicale   a   instituţiilor şi  formaţiunilor
ocrotirii   sănătăţii  excepţionale. 4

7 Protecţia populaţiei în situaţii excepţionale în timp de pace. 2

V. Bibliografia recomandată:
A.Obligatorie:

1. V.Dumitraş, I.Dediu, N. Cîrstea, D.Grigorean, D. Cebotar   “Managementul  sanitar  al
dezastrelor”, Chişinău

2. В. Мешков  “Организация экстренной медицинской помощи населению при стихийных
бедствиях и др.чрезвычайных ситуациях”. Москва, 1991

3. Ion Dediu,  Vasile Dumitraş “Organizarea măsurilor curativ-evacuatoare în lichidarea
consecinţelor medico-sanitare ale dezastrelor” (pentru lectori)

B. Suplimentară:

1. Legea Republicii Moldova “Cu privire la protecţia civilă cetăţenilor”, 1994
2. Ordinul ministrului Sănătăţii al Republicii Moldova  nr.317 din 02.08.2007 “Cu privire la

reorganizarea Serviciului Asistenţă Medicală Urgentă în situaţii excepţionale al Ministerului
Sănătăţii  în Serviciul Republican Medicina Calamităţilor”.

3. Dan Mănăstireanu “Curs de medicină de urgenţă şi de dezastru”. V.I, Bucureşti, 2003
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4. Organizaţia Mondială a Sănătăţii, Biroul Regional pentru Europa: Evaluarea securităţii
sănătăţii şi capacităţilor de management al crizelor în Republica Moldova. Chişinău, 2008.

5. Ghidul naţional privind triajul medical în incidente soldate cu victime multiple şi dezastre,
aprobat prin ordinul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova  nr.249 din 15 aprilie 2010.

VI. Metode de predare şi învăţare utilizate Disciplina Managementul sanitar în dezastre
este predată în manieră clasică - cu prelegeri, dezbateri,  lucrări practice în incinta micro
poligonului catedrei unde este desfăşurat punctul medical  avansat  în  dezastre (variantă).
La prelegeri va fi citit cursul teoretic de către  titulari de curs. La dezbateri, cu grupele de
studenţii se studiază detaliat  principiile şi modalităţile organizării măsurilor curativ-evacuatoare
la etapele de evacuare medicală organigrama şi dotarea fiecărei etape, tipul şi volumul ajutorului
medical stabilit în dependenţă de situaţia creată de dezastru şi  medicală concretă, modalităţile de
evacuare a răniţilor şi bolnavilor începând cu   focarul  dezastrului şi până la etapele prespitaliceşti
şi spitaliceşti  de tratament.
În contextul lucrărilor practice – studenţii după finalizarea cursului teoretic, în incinta punctului
medical avansat în dezastre, î-şi aprofundează cunoştinţele şi cultivă deprinderi practice în
următoarele domenii:
 desfăşurarea PMA  în  dezastre ca etapă medicală (cerinţe faţă de teren, schema principală de

desfăşurare, modalităţile de desfăşurare în dependenţă de situaţia creată  de  dezastru)
organizarea şi  desfăşurarea  lucrului în fiecare subdiviziune a punctului medical (în calitate
de funcţionar), volumul de lucru, dotarea cu materiale  medico-sanitare (completele
medicale, destinaţia, structura, etc.), triajul medical, tratarea specială parţială, acordarea
ajutorului medical în sala de pansamente, lucrul în izolator, cortul de evacuare, farmacie etc.

VII. Sugestii pentru activitate individuală: În pofida faptului, că la momentul actual se mai
practică  ascultarea pasivă a cursurilor în procesul didactic, spre regret aceasta chiar şi în cazul
structurării şi  ilustrării foarte  minuţioase este una din cele mai puţin eficiente metode de insușire a
materialului.

Pentru a însuţi ceva este nevoie de cât mai multe modalităţi de procesare  a  materialului
studiat. Îndeplinirea practică a  unui lucru este mai eficientă, decât citirea despre cum trebuie să
faci. Se consideră o metodă eficientă de însuşire a materialului  învăţarea pe altcineva să facă
acelaşi lucru.
Dacă doriţi să aveţi succese în instruirea Managementul sanitar în  dezastre , urmează să lucraţi
activ cu materialul. Ce însemnă acest lucru:

1. Iniţial citiţi materialul, dar nu pur şi simplu îl parcurgeți cu vederea pe diagonală. Faceţi
notiţe. Încercaţi să evidenţiaţi singuri momentele principale.

2. Veniţi  la cursuri şi lucrări practice, dar nu pentru a face prezenţă! Dacă procedaţi  astfel, puţin
probabil că veţi face faţă cerinţelor. Conspectaţi atent.  Analizaţi informaţia şi întrebaţi-vă:
Sunteţi de acord cu profesorul? Înţelegeţi despre ce e vorba? Corespunde materialul predat cu
cel din manual?

3. Puneţi întrebări, profesorului, unul altuia, sine însuşi. În aulă, în sala de studii, în coridoare, în
birourile profesorilor. Faptul că puneţi întrebări înseamnă că încercaţi să înţelegeţi şi să
prelucraţi materialul predat şi nu poate fi decât salutabil.

4. Organizaţi-vă în grupuri de câte 2-3 studenţi pentru a vă întâlni regulat în vederea  discuţiilor
asupra materialului cursului şi pregătirea pentru  dezbateri. De regulă, în grupuri de lucru mici
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se sintetizează o înţelegere mult mai amplă şi mai  clară, decât lucrând individual. În plus,
abilitatea de a explica colegilor materialul  însuşit vă va fi foarte de folos pentru viitor.

5. Utilizaţi raţional timpul. Disciplina Managementul sanitar în dezastre înaintează cerinţe
înalte. Prin  urmare, veţi fi nevoiţi să vă gestionaţi raţional timpul şi să găsiţi balanţa „de aur”
dintre efortul depus pentru obţinerea cunoştinţelor, alte responsabilităţi şi viaţa  personală.
Conform cerinţelor în vigoare, pentru fiecare oră de lucru în contact direct  cu profesorul,
studentul trebuie să lucreze individual  o oră. Altfel spus,  pentru  însuşirea suficientă a
disciplinei Managementul sanitar în dezastre urmează să lucraţi cel puţin 4 ore pe zi.

VIII. Metode de evaluare  : CD (colocviu diferenţiat - facultate  Medicina1 ,  Medicina2,
Stomatologie); facultatea Farmacie – colocviu simplu.

Evaluarea curentă a cunoştinţelor  la toate  disciplinele se efectuează la dezbateri şi
şedinţe practice pe baza  punctului medical avansat în dezastre, utilizând probleme situaţionale.
Pe parcursul  modulului la finele fiecărei discipline studentul este apreciat minimum cu două
note.

Evaluarea finală, în cadrul colocviu diferenţiat se petrece în ultima zi a modulului,
utilizând bilete, care conţin patru subiecte din Managementul sanitar în campanie şi dezastre.
Nota finală în aprecierea cunoştinţelor include: nota medie (50%) şi nota la colocviu (50%),
cu utilizarea modalităţilor de rotunjire a notelor indicate în tabelă.

Modalitatea de rotunjire a notelor

Suma ponderată a notelor de la evaluările
curente şi examinarea finală

Nota finală

5 5
5,1-5,5 5,5
5,6-6,0 6
6,1-6,5 6,5
6,6-7,0 7
7,1-7,5 7,5
7,6-8,0 8
8,1-8,5 8,5
8,6-9,0 9
9,1-9,5 9,5
9,6-10 10

Neprezentarea la examen fără motive întemeiate se înregistrează ca “absent” şi
se echivalează cu calificativul 0 (zero). Studentul are dreptul la 2 susţineri repetate ale
examenului nepromovat.

IX. Limba de predare : română, rusă, engleză


