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MEDICINA EXTREMALA COD: 

Anul de studiu III Semestrul                                                     Statutul disciplinei  

Numărul de ore 

săptămânale 

Total pe 

semestru 

Ore 

Activitatea 

individuală 

Număr de credite Tipul de 

evaluare 

Limba de predare 

3 45  3 Examen Română, rusă 

Titularul disciplinei Gradul didactic şi ştiinţific, numele, prenumele  

 
 

Tătaru Angela lector universitar 

Obiective generale La nivel de cunăaştere şi înţelegere: însuşirea proceselor vitale desfăşurate în 

organism, aprecierea rolului de ectivitate a sistemelor unitare în cazuri extrimale, 

influenţa traumelor asupra organismului. ABC-UL. 

Conţinuturi vizate - Cunoştinţe detaliate prin sistematizarea informaţiei.  

- Concretizarea şi evidenţierea metodelor de acordare a I ajutor până la 
automatism. 

- Alegerea metodelor, procedeelor şi mijloacelor acţiunii didactice pentru 
formarea abilităţilor de memorare, analiză deducţie, valorificare, organizare, 

receptare, reacţionare ( D.R. Kratwohl ( domeniul afectiv)). 

Tematica 

seminarelor/lucrăril

or de laborator 

1.Măsuri  de ajutor  premedical. 

Diferenţierea stării normale de starea de ungenţă. Triajul. 

2.Metode de resuscitate. 

3.Şocul. Fracturile. Imobilizare improvizată. 

4.Hemoragii, răni de armă rece, de foc, accidentale, plăgi, laceraţii. I ajutor 

premedical. 

5.Hipotermia, insolaţii, arsuri, electrocutare. I ajutor premedical. 

6. Accidente vasculare cerebrale, infarct miocrdic, asfixie, astm bronşic, epilepsie. I 

ajutor premedical. 

7. Hipo-hiperglicemia, coma diabetic, înecul, muşcături de animale, şarpe, om, 

înţepături de insect. Hipoxia )scufundări la adâncime). 

8. Toxicologia militară, legală, ecologică. Toxicodinamica, toxicochinetica. I ajutor 

premedical.   Tanatopsihologia. 

Metodele învăţării - Informative – neparticipative (prelegerea, explicarea, povestirea) 

                          participative (prelegerea, dezbaterea, observaţia, 

conversaţia, demonstaţia( demonstarea materialelor ilustrative , 

problematizarea, modelarea, folosirea mijloacelor audio-vizuale). 

- Abstractizarea, comparaţia, analiăa, sinteza. 

- Metoda programată (motivarea) 

- Metoda mixtă (Crowder+Skinner) 

- Prin analogie ( ipoteze de lucru) 

- Metoda păianjenului 

- Metoda Brainstorming ( asalt de idei), metoda Delphi ( creativitate) 

- Excursii. 
 

Bibliografie 

obligatorie 
- Medicul salvării, Timişoara 1982. 

-  Скорая доврачебная помощь, Кишинев. Cartea moldoveneasca – 1984 
S.M.Poliuhov  

- Доврачебная помощь пострадавшим, Кишинев.  Cartea moldoveneasca  
(SM C.C. Belousov). 

- Руководство для врачей скорой помощи, Издательство «Медицина» 
Москва 1989. 

- Учебник для подготовки санитарных постов друшины, Москва 



«Медицина» 1984 А.Ф. Решитова.  

Evaluare - Evaluare frontala 

- Evaluare condensată 

- Evaluare în scris ( teste bazate pe memorie şi gândire) 

- Probe practice 

- Evaluare curentă 

- Evaluare finală ( la finele trimestrului) 

 


