
Conţinutul cursului: 
Igiena – definiţii şi obiectul de studii. Corelaţii între igienă şi alte discipline medicale şi sociale. Principiile 
normării igienice. Reglementarea de Stat a cerinţelor igienice. Principiile organizării inspectiei sanitare preventive 
si curente. Metodele de cercetare utilizate în igiena generală. Clasificarea factorilor mediului ambiant. Acţiunea 
nocivă a factorilor biotici şi abiotici asupra organismului. Principii de normarea a factorilor nocivi. Efectuarea 

controlului igienic și antiepidemic. Importanţa igienică a factorilor fizici ai aerului. Aprecierea igienică a 
microclimatului și condițiilor de lucru din instituţiile medico-sanitare. Componenţa chimică a aerului şi importanţa 
ei igienică. Poluarea aerului. Clima şi condiţiile meteo în aspect igienic. Aclimatizarea. Clasificarea apelor. 
Importanța fiziologică a  apei . Importanța igienică a apei, Componența chimică a apei. Poluarea chimică și 
bacteriană a apei.Aprecierea igienică calității apei potabile. Apa ca factor în răspăndirea maladiilor infecțioase.  
Rolul epidemiologic al apei. Bolile endemice. Supravegherea sanitară asupra aprovizionării cu apă. Bazele 

științifice ale alimentației raționale. Alimentaţia raţională. Consumul de energie. Valoarea energetică a raţiei 
alimentare. Supravegherea sanitară asupra alimentaţiei. Importanța alimentelor pentru organismele vii.Valorea 
biologică a proteinelor. Rolul proteinelor în alimentația. Necesarul de proteine în alimentația rațională. Valorea 
biologică a lipidelor. Rolul lepidelor în alimentația. Necesarul de lepide în alimentația rațională. Valorea biologică 
a glucidelor. Rolul glucidelor în alimentația. Necesarul de glucide în alimentația rațională. Valorea biologică a 
vitaminelor. Rolul vitaminelor în alimentația. Clasificarea vitaminelor. Necesarul de vitamine în alimentația 
rațională. Valorea biologică a microelementelor. Rolul microelementelor în alimentația. Clasificarea 
microelementelor. Necesarul de microelementelor în alimentația rațională. 
Finalităţi de studiu: 
La finalizarea  acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe: Să 
reproducă bazele stiintifice pentru inspectia sanitară preventivă si curenta. 
 Să cunoască metode de analiză a diferitor factori de mediu care influențează sănătatea umană și să recomande 
măsurile necesare de ameliorare. Să numească metodele de apreciere igienică a microclimatului și condițiilor de 

lucru din instituţiile medico-sanitare. Să descrie bazele științifice ale alimentației raționale. Să specifice acţiunea 
nocivă a factorilor biotici şi abiotici asupra organismului uman. Să explice importanța igienică, fiziologică și 
epidemiologică a  apei potabile. Să numească masurile antiepidemice cu caracter preventiv privind asanarea 
factorilor de mediu. Să esimeze valoarea biologică a proteinelor, lipidelor, glucidelor,vitaminelor și 
microelementelor. Să calculeze necesarul de lipide, proteine,glucide, vitamine și microelemente în rația alimentară 
individuală.  Să efectueze controlul igienic și antiepidemic asupra produselor, alimentare. Să evalueze respectarea 

normelor igienice și antiepidemice asupra produselor alimentare, apei potabile, aerului din saloanele cosmetice. Să 
propună metode moderne de profilaxie pentru combatere complicațiilor în urma acțiunii factorilor mediului 
ambiant (factorilor biotici şi abiotici) asupra organismului. 
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