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RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA 

IGIENA 

 

1.Principii fizice in imagistica: radiologie, ecografie, computer tomografie, rezonanta magnetica, PET/CT; 

2.Stabilirea unui protocol de examinare: indicatii, contraindicatii, avantaje, dezavantaje; 

3.Metode radiologice si imagistice; 

4.Neuroradiologie aspect normal; 

5.Neuroradiologie aspect normal; 

6.Neuroradiologie: patologie cerebrala si a maduvei spinarii; 

7.Neuroradiologie: regiune cervicala; 

8.Apartul respirator; 

9.Aparatul circulator; 

10.Aparatul digestiv: aspecte normale si patologice; 

11.Aparatul urinar: aspecte normale si patologice; 

12.Aparatul genital masculin si feminine; 

13.Aparatul musculoscheletal; 

14.Cord si vase 

15.Poluarea aerului de natură biologică, în relaţie cu starea de sănătate (contaminarea aerului). Forme de 

existenţă ale germenilor microbieni în aer. Boli transmise pe calea aerului. Profilaxie şi combatere. Infecţiile 

nosocomiale; 

16. Poluarea de natură fizică. Radiaţiile ionizante - surse naturale şi artificiale, efecte patogene acute şi cronice, 

profilaxia expunerii la radiaţii ionizante. Radiaţiile neionizante (ultraviolete, luminoase, infraroşii) – surse 

naturale şi artificiale, efecte sanogene şi patogene, măsuri de profilaxie şi combatere.; 

17. Poluarea fonică; 

18. Rolul apei în menţinerea stării de sănătate. Sursele de apă potabilă. Poluarea şi autopurificarea apei. 

Impactul poluării apei asupra stării de sănătate: efectul poluării cu nitraţi, detergenţi, pesticide, substanţe 

cancerigene, metale grele. Unele microelemente din apă şi impactul lor asupra stării de sănătate: iodul, fluorul. 

Mineralizarea apei şi implicarea ei în bolile cardiovasculare. 

19. Aprovizionarea centrală cu apă a populaţiei. Tratarea apei în scop potabil - efecte asupra calităţii vieţii şi a 

sănătăţii populaţiei. Impactul 

poluării biologice a apei asupra stării de sănătate. Patologia bacteriană, virală şi parazitară transmisă pe calea 

apei. Prevenirea şi combaterea poluării biologice. 

20. Igiena solului. Proprietăţile solului. Poluarea solului. Reziduurile colectivităţilor umane. Deşeurile lichide şi 

solide. 
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