
 

Întrebările pentru examinarea studenţilor Medicina I și Stomatologie 

la cursul   „Medicină  Calamităţilor” 

                                                                       

1. Noţiune de calamitate. Clasificarea calamităţilor. 

2. Situaţie  excepţională. Determinarea şi criteriile situaţiei excepţionale. 

3. Noţiune  de caracteristică medico-tactică a catastrofelor. 

4. Caracteristica medico-tactică a inundaţiilor  catastrofale. 

5. Caracteristica medico-tactică a cutremurului de pământ. 

6. Caracteristica medico-tactică a avariilor la transportul  feroviar. 

7. Caracteristica factorilor lezanţi ai catastrofelor. 

8. Pierderile sanitare în caz de catastrofe, noţiune  şi clasificarea lor. 

9. Volumul şi structura pierderilor sanitare posibile în caz de cutremur de pământ (pe 

zone, factorii ce le vor influenţa). 

10. Volumul şi stuctura posibilă a pierderilor sanitare în caz de avarii la transportul 

feroviar în dependenţă de de tipul de tren şi tipul de încărcătură. 

11. Volumul şi structura pierderilor sanitare posibile în caz de inundaţii catastrofale. 

12. Factorii ce influenţează   volumul  şi  structura pierderilor sanitare în caz de 

catastrofe.  

13. Noţiune de leziuni combinate, asociate şi multiple, apărute în urma catastrofelor. 

14. Recunoaşterea medicalo sanitară. Esenţa, tipurile, misiunile şi organizarea 

recunoaşterii medicale în situaţii excepţionale.       

15. Misiunile  Protecţiei Civile a Republicii Moldova şi modalităţile de îndeplinire ale 

acestora. 

16. Structura organizatorică a Protecţiei Civile a Republicii Moldova. 

17. Noţiune de medicină a calamităţilor. Misiunile Serviciului  medicină de dezastru în 

situaţii excepţionale. 

18. Principiile de organizare şi de lucru ale Serviciului  medicină de dezastru în situaţii 

excepţionale. 

19. Structura organizatorică a Serviciului medicină de  dezastru  în Republica 

Moldova. 

20. Condiţiile ce influenţează organizarea şi efectuarea măsurilor curativ-evacuatorice 

în caz de calamităţi. 

21. Esenţa şi principiile de bază ale asigurării curativ-evacuatorice a lezaţilor în timpul 

calamităţilor. 

22. Tipurile şi volumul ajutorului medical, acordat lezaţilor în situaţii excepţionale. 

23. Scopurile şi conţinutul primului ajutor lezaţilor în focarele catastrofale. 

24. Scopurile, conţinutul şi organizarea primului ajutor medical în situaţii excepţionale. 

25. Ajutorul medical calificat. Scopurile, conţinutul şi organizarea ajutorului medical 

calificat în situaţii excepţionale.      

26. Organizarea ajutorului medical specializat în caz de catastrofe. 

27. Noţiune de etapă medicală. Etapele medicale  prespitaliceşti şi spitaliceşti. 

28. Cerinţele către terenul de instalare a etapelor medicale  în caz de catastrofe. 

29. Schema principială de instalare a etapei medicale în caz de catastrofe.  



 

30. Triajul medical. Definiţia, tipurile, scopurile şi semnificaţia triajului medical а 

lezaţilor în situaţii  excepţionale.       

31. Organizarea triajului medical аl  lezaţilor în conformitate cu semnele de triaj. 

32. Grupele  de răniţi şi bolnavi repartizaţi în urma triajului medical la etapele 

prespitaliceşti. 

33. Grupele de răniţi şi bolnavi repartizaţi în urma triajului medical la  etapele 

spitaliceşti. 

34. Esenţa, scopurile şi organizarea evacuării medicale a lezaţilor în caz de catastrofe. 

35. Izvoarele de aprovizionare a instituţiilor şi formaţiunilor medicale cu materiale 

medicale, sanitaro-gospodăreşti şi speciale în situaţii excepţionale. 

36. Păstrarea materialelor medicale ale instituţiilor şi formaţiunilor Serviciului  

medicină de dezastru în situaţii excepţionale. 

37. Misiunile farmaciilor centrale orăşeneşti ( raionale ) în situaţii excepţionale.   

Documentele   necesare  pentru primirea materialelor medicale.      

38. Acţiunile de compartament personal în caz de cutremur, incendii  şi  inundacţii. 

39. Noţiune şi principiile de bază ale protecţiei populaţiei în situaţii excepţionale în timp 

de pace. 

40. Măsurile generale de protecţie a populaţiei în situaţii excepţionale în timp de pace. 

(scopul şi caracteristica). 

41. Măsurile speciale (medicale) de protecţie a populaţiei în situaţii excepţionale în timp 

de pace. 

42. Condiţiile de activitate ale Serviciului  medicină de dezastru de urgenţă în situaţii 

excepţionale şi influienţa lor  la organizarea  asigurării medicale a răniţilor şi 

bolnavilor. 

43. Normele de comportare personală în caz de cutremuri de pământ, alunicări de teren 

şi contaminare cu substanţe radioactive. 

44. Caracteristica zonelor inundaţiei catastrofale şi influenţa lor la organizarea 

ajutorului medical răniţilor  şi bolnavilor. 

45. Noţiune de medicină a calamităţilor. Organizarea interacţiunii  Serviciului  

medicină de dezastru şi  alte servicii ale ministerelor şi departamentelor în interesul 

asigurării medicale a răniţilor şi bolnavilor.      

46. Valoarea pierderilor generale şi  sanitare  în zonele cutremurului de pământ 

47. Caracteristica  factorilor lezanţi ai carastrofelor. 

48.  Conţinutul primului ajutor acordat  lezaţilor în situaţii excepţionale. 

49. Scopurile şi conţinutul ajutorului premedical acordat lezaţilor în situaţii 

excepţionale. 

50. Volumul primului ajutor medical şi dependenţa lui de situaţia creată în focarul 

catastrofei. 

 

 

 

 

 


