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     *)ăFormaăactualizat ăaăacestuiăactănormativăpân ălaădataădeă15ăfebruarieă2012ăesteărealizat ă
deă c treă Departamentulă juridică dină cadrulă S.C.ă "Centrulă Teritorială deă Calculă Electronic"ă S.A.ă
Piatra-Neam ă prină includereaă tuturoră modific riloră şiă complet riloră aduseă deă c treă ORDINUL nr. 
1.398 din 4 noiembrie 2009; ORDINUL nr. 1.225 din 29 iulie 2011. 
 
    Con inutulă acestuiă actă apar ineă exclusivă S.C.ă Centrulă Teritorială deă Calculă Electronică S.A.ă
Piatra-Neam ă şiă nuă esteă ună documentă cuă caracteră oficial,ă fiindă destinat pentru informarea 
utilizatorilor. 
 
    În temeiul prevederilor: 
    - Hot râriiăGuvernuluiănr.ă899/2002 privindăorganizareaăînv mântuluiăpostuniversitarămedicală
şiăfarmaceuticăuman,ăcuămodific rileăşiăcomplet rile ulterioare, 
    - Hot râriiăGuvernuluiănr.ă862/2006 privindăorganizareaăşiăfunc ionareaăMinisteruluiăS n t iiă
Publice, 
    - Hot râriiăGuvernuluiănr.ă366/2007 privindăorganizareaăşiăfunc ionareaăMinisteruluiăEduca iei,ă
Cercet riiăşiăTineretului, 
    v zândă referatulă Direc ieiă generaleă organizare,ă resurseă umane,ă dezvoltareă profesional ă şiă
salarizare nr. E.N. 6.860 din 28 iunie 2007, 
 
    ministrulă s n t iiă publiceă şiă ministrulă educa iei,ă cercet riiă şiă tineretuluiă emită prezentulă
ordin. 
 
    ART. 1 
    Seăaprob ăRegulamentulădeăefectuareăaăpreg tiriiăprinăreziden iatăînăspecialit ileăprev zuteă
deă Nomenclatorulă specialit iloră medicale,ă medico-dentareă şiă farmaceuticeă pentruă re eauaă deă
asisten ămedical ,ăconformăanexeiănr.ă1. 
    ART. 2 
    Seăaprob ăCriteriileădeăacreditare/reacreditareăaăcentrelorăuniversitareămedicale,ărespectivăaă
unit ilorăsanitare,ăînăcareăseăpotăderulaăprogrameădeăreziden iat,ăprev zuteăînăanexaănr.ă2. 
    ART. 3 
    Se aprob ă Listaă centreloră universitareă medicaleă şiă aă unit iloră sanitareă acreditateă pentruă
derulareaăprogramelorădeăspecializareăprinăreziden iat,ăprev zut ăînăanexaănr.ă3. 
    ART. 4 
    Seă aprob ă con inutulă şiă durataă reziden iatuluiă înă specialit ileă prev zute de Nomenclatorul 
specialit iloră medicale,ă medico-dentareă şiă farmaceuticeă pentruă re eauaă deă asisten ă medical ,ă
cuprinse în anexa nr. 4.*) 
----------- 
    *)ăAnexaănr.ă4ăseăpublic ăulteriorăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI,ănr.ă671ăbisăînă
afara abonamentului,ăcareăseăpoateăachizi ionaădeălaăCentrulăpentruăvânz riăşiărela iiăcuăpubliculă
alăRegieiăAutonomeă"MonitorulăOficial",ăBucureşti,ăşos.ăPanduriănr.ă1. 
 
    ART. 5 
    Anexele nr. 1-4ăfacăparteăintegrant ădinăprezentulăordin. 
    ART. 6 
    Direc iileă implicateă dină cadrulă Ministeruluiă S n t iiă Publiceă şiă ală Ministeruluiă Educa iei,ă
Cercet riiă şiă Tineretului,ă precumă şiă Centrulă Na ională deă Perfec ionareă înă Domeniulă Sanitară
Bucureştiăvorăduceălaăîndeplinireădispozi iileăprezentuluiăordin. 



    ART. 7 
    Laă dataă intr riiă înă vigoareă aă prezentuluiă ordină seă abrog ă Ordinulă ministruluiă s n t iiă nr.ă
1.214/1993 privindăînfiin areaăreziden iatuluiăcaăform ădeăpreg tireăînăspecialitateăaămedicilorăşiă
farmaciştilor,ăpublicatăîn Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 15 august 1994. 
    ART. 8 
    Prezentulăordinăseăpublic ăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI. 
 
                          Ministrulăs n t iiăpublice, 
                           Gheorghe Eugen Nicol escu 
 
                              Ministrulăeduca iei, 
                           cercet riiăşiătineretului, 
                            CristianăMihaiăAdomni ei 
 
    ANEXA 1 
 
                         REGULAMENT 
       deăefectuareăaăpreg tiriiăprin reziden iatăînăspecialit ile 
   prev zuteădeăNomenclatorulăspecialit ilorămedicale,ămedico-dentare 
          şiăfarmaceuticeăpentruăre eauaădeăasisten ămedical  
 
    Dispozi iiăgenerale 
    ART. 1 
    (1)ă Preg tireaă înă specialitateă aă medicilor,ă mediciloră dentiştiă şiă farmaciştiloră reziden iă seă
structureaz ă peă programeă deă reziden iat,ă conformă programeloră deă înv mântă elaborateă deă
institu iileă deă înv mântă superioră cuă profilă medico-farmaceutic acreditate, cu avizele 
MinisteruluiăEduca iei,ăCercet riiăşiăTineretuluiăşiăMinisteruluiăS n t iiăPublice. 
    (2)ăPrinăprogramădeăreziden iatăseăîn elegeăpreg tireaăreziden ilorăînăunulădintreădomeniileădeă
specialitateă prev zuteă deă Nomenclatorulă specialit iloră medicale,ă medico-dentareă şiă farmaceuticeă
pentruă re eauaă deă asisten ă medical ,ă efectuat ă într-oă unitateă sanitar ă acreditat ă s ă desf şoareă
înv mântăpostuniversitarăpentruăob inereaăspecialit ii. 
    (3)ăPentruăfiecareăspecialitate,ăprogramulădeăreziden iatăseădesf şoar ădup ăunăcurriculumădeă
preg tireă şiă ună baremă deă manopere,ă proceduri,ă tehniciă diagnosticeă şiă terapeutice,ă obligatoriiă şiă
uniceăpeă ar . 
    (4)ă Curriculeleă suntă propuseă deă institu iileă deă înv mântă superioră cuă profilă medico-
farmaceuticăumanăacreditateă(Bucureşti,ăCluj-Napoca,ăTârguăMureş,ăIaşi,ăTimişoara,ăCraiova,ăArad,ă
Oradea,ă Sibiu,ă Braşov,ă Constan a),ă prină Centrulă Na ională deă Perfec ionareă înă Domeniulă Sanitară
Bucureşti,ă avizateă deă Colegiulă Mediciloră dină România,ă Colegiulă Mediciloră Dentiştiă dină România,ă
Colegiulă Farmaciştiloră dină Româniaă şiă de comisiile consultative de specialitate ale Ministerului 
S n t iiăPubliceăşiăaprobateădeăMinisterulăS n t iiăPubliceăşiăMinisterulăEduca iei,ăCercet riiă
şiăTineretului. 
    (5)ă Curriculeleă aprobateă seă transmită tuturoră institu iiloră şiă unit iloră acreditateă s ă
desf şoareă preg tireaă înă specialitateă şiă seă aplic ă tuturoră reziden iloră afla iă înă preg tire,ă înă
limitaădurateiăprev zuteădeăNomenclatorulăspecialit ilorămedicale,ămedico-dentareăşiăfarmaceuticeă
pentruăre eauaădeăasisten ămedical . 
    (6) Activitateaă deă preg tireă teoretic ă şiă practic ,ă reprezentat ă deă baremulă deă manopere,ă
proceduri,ă tehniciă diagnosticeă şiă terapeutice,ă esteă consemnat ă într-un document cu caracter 
obligatoriu,ădenumităînăcontinuareăCaietulădeămonitorizareăaăpreg tiriiărezidentului. 
    ART. 2 
    (1)ăÎnăfiecareă unitateăsanitar ăacreditat ăpentruăînv mântăpostuniversitarămedical,ămedico-
dentarăsauăfarmaceuticăumanăactivitateaădeăcoordonareăaăprogramuluiădeăreziden iatădintr-oăanumit ă
specialitateăseărealizeaz ădeăc treăunăcoordonator/directorădeăprogram,ădup ăcaz,ăcuăcelămaiăînaltă
gradă didactică înă specialitateaă respectiv ,ă careă r spundeă deă bunaă desf şurareă şiă deă calitateaă
preg tiriiăreziden ilor. 
    (2)ăCoordonatorulădeăprogramătrebuieăs ăîndeplineasc ăurm toareleăcondi ii: 
    a) s ăfieăşefădeăsec ieăclinic ăuniversitar ,ăşefădeălaboratorăsauăfarmacist-şef,ăcertificatăînă
specialitatea programului; 
    b)ă s ă fieă cadruă didactică universitară (conferen iară sauă profesor)ă oriă cercet toră ştiin ifică
gradul II sau I. 
    (3) Pentru programul deă reziden iată înă specialitateaă medicin ă deă familieă suntă nominaliza iă
coordonatoriă deă programă fieă cadreă didacticeă universitareă înă specialitateaă medicin ă deă familie,ă
medicin ăintern ăsauăpediatrie,ăfieăşefiădeăsec ieădeămedicin ăintern ăsauăpediatrie. 



    (4)ăNominaliz rileăcoordonatorilorădeăprogramăseăfacădeăc treăCentrulăNa ionalădeăPerfec ionareă
înăDomeniulăSanitarăBucureşti,ăpeăbazaăpropunerilorăinstitu iilorădeăînv mântăsuperiorăcuăprofilă
medical, medico-dentarăsauăfarmaceuticăumanăacreditateăşiăcuăavizul colegiilor profesionale. 
    ART. 3 
    Coordonatorulăprogramuluiădeăreziden iatăareăurm toareleăatribu iiăşiăresponsabilit i: 
    a)ă coordoneaz ă desf şurareaă programuluiă deă reziden iată dină unitateaă sanitar ă acreditat ,ă înă
specialitatea în care are integrareăclinic ; 
    b)ănominalizeaz ăîndrum toriiădeăformareăînăreziden iat; 
    c)ăcoordoneaz ăactivitateaăîndrum torilorădeăreziden iatădinăunitateaăsanitar ărespectiv ; 
    d)ă urm reşteă activitateaă reziden ilor,ă reparti iaă acestoraă înă serviciulă deă gard ă şiă evolu iaă
profesional ăaăacestora; 
    e)ă urm reşteă şiă r spundeă deă desf şurareaă moduleloră deă preg tireă şiă organizeaz ă cursurile,ă
conform curriculumului de specialitate, în conformitate cu prevederile art. 1; 
    f)ă colaboreaz ă cuă coordonatoriiă deă programă dină unit ile/sec iileă înă careă reziden iiă îşiă
efectueaz ă moduleleă complementare,ă înă vedereaă asigur riiă condi iiloră optimeă deă desf şurareă aă
acestora; 
    g)ă organizeaz ă examenulă finală deă modul,ă cuă verificareaă aptitudiniloră teoreticeă şiă practice,ă
dobânditeădeăreziden iiăcareăauăparcursăprogramulădeăreziden iat; 
    h)ăcoopteaz ăreziden iăînăcadrulăcolectivelorădeăcercetareăpeăcareăleăconduce. 
    ART. 4 
    (1)ă Programulă deă reziden iată înă medicin ă deă urgen ă esteă coordonată deă c treă ună directoră deă
program,ăcareătrebuieăs ăîndeplineasc ăunaădintreăurm toareleăcondi ii: 
    a)ă s ă fieă cadruă didactică universitară (şefă deă lucr ri,ă conferen iară sauă profesor)ă deă laă
disciplinaămedicin ădeăurgen ; 
    b)ăs ăfieămedicăprimarămedicin ădeăurgen ăsauămedicăspecialistămedicin ădeăurgen ,ăcuă5ăaniă
vechimeăînăunitateădeăprimireăurgen e; 
    c)ă s ă fieă medică primară anestezieă şiă terapieă intensiv ă sauă specialistă anestezieă şiă terapieă
intensiv ,ăcuă5ăaniăvechimeăînăunitateădeăprimireăurgen e. 
    (2)ăNominaliz rileădirectorilorădeăprogramăseăfacădeăc treăCentrulăNa ionalădeăPerfec ionareăînă
Domeniulă Sanitară Bucureşti,ă peă bazaă propuneriloră institu iiloră deă înv mântă superioră cuă profilă
medical, medico-dentarăsauăfarmaceuticăumanăacreditateăşiăcuăavizulăcolegiilorăprofesionale. 
    ART. 5 
    Directorulă deă programă deă reziden iată înă medicin ă deă urgen ă areă urm toareleă atribu iiă şiă
responsabilit i: 
    a)ă coordoneaz ă desf şurareaă programuluiă deă reziden iată laă nivelulă centreloră universitareă
acreditate, conform prevederilor art. 1; 
    b)ă nominalizeaz ă responsabiliiă deă formareă înă reziden iată medicin ă deă urgen ă şiă coordoneaz ă
activitatea acestora; 
    c)ăcoordoneaz ăactivitateaăîndrum torilorădeăreziden iatădinăunitateaăsanitar ărespectiv ; 
    d)ăurm reşteăşiăr spundeădeăpreg tireaăpractic ăînăcadrulămodulelorăşiăorganizeaz ăcursurile-
conferin ,ăconformăcurriculumuluiădeăpreg tire; 
    e)ă organizeaz ă examenulă finală deă modulă cuă verificareaă aptitudiniloră teoreticeă şiă practiceă
dobânditeădeăreziden iiăcareăauăparcursăprogramulădeăreziden iat. 
    ART. 6 
    Un coordonator sau un director de program nu poate coordona simultan mai multe programe de 
reziden iat. 
    ART. 7 
    Unăîndrum torăsauăunăresponsabilădeăformareăînăreziden iatăpoateăinstruiăunănum rădeămaximumă5ă
reziden i,ă incluzândă şiă mediciiă afla iă laă preg tireă înă aă douaă specialitate.ă Înă func ieă deă
particularit ileă curriculareă aleă specialit iiă şiă aleă unit iiă deă preg tire,ă coordonatorulă sauă
directorulădeăprogramăpoateăstabiliăunănum rămaiămicădeă5ăreziden iăpentruăfiecareăîndrum tor sau 
responsabilădeăformareăînăreziden iatăaflatăînăcoordonareaăsa,ăînăvedereaăasigur riiăuneiăpreg tiriă
adecvate. 
    ART. 8 
    Îndrum torulă sauă responsabilulă deă formareă înă reziden iată trebuieă s ă îndeplineasc ă unaă dintreă
urm toareleăcondi ii: 
    a)ă s  fie cadru didactic universitar, confirmat specialist sau primar în specialitatea 
programuluiădeăreziden iat,ădoctorandăsauăcuătitlulăştiin ificădeădoctor; 
    b)ăs ăfieămedicăprimarăsauăspecialist,ăcuăvechimeădeăminimumă5ăaniăînăspecialitateaăprogramuluiă
deă reziden iat,ă cuă activitateă înă unitateaă sanitar ă acreditat ă înă careă seă deruleaz ă programulă deă
preg tireăaărezidentului; 
    c)ăs ăfieăcercet torăştiin ificăgradăIăsauăII,ăcuăactivitateădeăcercetareăînăunitateaăsanitar ă
acreditat ăînăcareăseăderuleaz ăprogramul de instruire a rezidentului; 



    d)ăpentruăspecialitateaămedicin ădeăfamilie,ăs ăfieămedicăprimarăchirurgieăgeneral ,ămedicin ă
intern ,ăobstetric -ginecologie, pediatrie, pentru modulele respective, respectiv medic primar sau 
specialistămedicin ădeăfamilie, pentru modulul de dispensar. 
    ART. 9 
    Îndrum torulă sauă responsabilulă deă formareă înă reziden iată areă urm toareleă atribu iiă şiă
responsabilit i: 
    a)ă urm reşteă evolu iaă preg tiriiă înă specialitateă aă reziden iloră dină cadrulă unit tiiă sanitareă
respective,ăindiferentădeăanulădeăpreg tireăalăacestora; 
    b)ă verific ă şiă r spunde,ă subă semn tur ă şiă paraf ,ă deă parcurgereaă baremuluiă practică dină
curriculumulădeăpreg tire,ăconsemnateăînăcaietulădeămonitorizareăaăpreg tiriiărezidentului; 
    c)ă organizeaz  seminariiă şiă discu iiă periodice,ă celă pu ină 4ă ore/s pt mân ,ă cuă reziden ii,ă peă
temeăspecificeădinăcurriculumulădeăpreg tire,ăprezent riădeăcazuri,ădeăarticoleăşiăactualit iăînă
domeniu; 
    d)ăparticip ălaăevaluareaărezidentuluiălaăfiecareăfinalădeămodul. 
    ART. 10 
    (1)ă Cadreleă didacticeă coordonatoriă deă programă deă reziden iată sauă îndrum toriă deă reziden iată
suntă normateă înă cadrulă institu iiloră deă înv mântă superioră cuă profilă medico-farmaceutic uman, 
acreditateăpentruăactivitateaădeăpreg tireăpeădurataăprogramului. 
    (2)ăÎndrum toriiădeăreziden iatăcareănuăsuntăcadreădidacticeăbeneficiaz ădeă40ădeăcrediteădeă
educa ieă medical ă continu ,ă înă domeniulă specialit iiă peă careă oă practic ,ă pentruă fiecareă ană deă
activitate de instruire. 
    Drepturileăşiăobliga iileăreziden ilor 
    ART. 11 
    (1)ăReziden iiăauăobliga iaăs ăconsemnezeăînăcaietulădeămonitorizareăaăpreg tiriiăurm toareleă
aspecte: 
    a)ălistaăcazurilorăexaminateăconformă baremuluiăcurricular,ăcuăspecificareaădiagnosticuluiăşi,ă
dup ă caz,ă aă manoperelor/ă procedurilor/tehniciloră efectuate,ă contrasemnateă şiă parafateă deă
îndrum torulădeăreziden iat; 
    b)ădataăefectu riiăfiec reiăg rzi,ăsemnat ăşiăparafat ădeămediculăşefădeăgard ; 
    c)ă detaş rile,ă perioadaă acestoraă şiă moduleleă efectuateă peă durataă detaş rii, cu avizul 
coordonatorului de program; 
    d)ă moduleleă deă preg tire,ă perioadaă înă careă auă fostă efectuate,ă evalu rileă şiă rezultateleă
ob inute,ă cuă semn turaă şiă parafaă coordonatoruluiă sauă directoruluiă deă programă pentruă modululă
respectiv; 
    e)ă manifest rileă deă educa ieă medical ă continu ă laă careă aă participat,ă cuă num rulă diplomeiă deă
participare; 
    f)ă lucr rileă ştiin ificeă comunicate/publicate,ă înă situa iaă înă careă respectiveleă manifest riă
ştiin ificeăsuntăelaborateăsauăfinan ateăcuăsprijinulăcoordonatoruluiăde program; 
    g)ă studiileă cliniceă efectuate,ă cuă avizulă mediculuiă curantă ală pacien iloră incluşiă înă studiileă
cliniceăsauăactivit ileăştiin ificeărespective. 
    (2)ă Acurate eaă dateloră consemnateă înă Caietulă deă monitorizareă aă preg tiriiă rezidentuluiă esteă
certificat ă prină semn tur ă şiă paraf ă deă c treă îndrum torulă sauă responsabilulă deă formareă înă
reziden iat. 
    (3)ă Doctoranziiă cuă frecven ă confirma iă înă reziden iată potă efectuaă concomitentă preg tireaă înă
reziden iată şiă stagiulă deă doctorată cuă frecven ,ă înă m suraă înă careă conducereaă universit iloră deă
medicin ă şiă farmacieă asigur ă efectuareaă stagiuluiă deă doctorată înă cursulă dup -amiezii. În caz 
contrar,ăpeăperioadaădoctoratuluiăcuăfrecven ăseăsuspend ăcalitateaădeărezident. 
    (4)ă Stagiulă deă doctorată înă ştiin eă medicaleă nuă seă consider ă caă modulă deă preg tireă înă
reziden iat. 
    ART. 12 
    (1)ă Reziden iiă auă obliga iaă deă aă parcurgeă toateă modulele,ă înă conformitateă cuă curriculumulă deă
preg tire. 
    (2)ă Reziden iiă efectueaz ă concediulă legală deă odihn ă conformă program rii coordonatorului de 
program,ă astfelă încâtă s ă nuă fieă afectat ă preg tireaă (deă exemplu,ă înă cadrulă unoră moduleă aă c roră
durat ădep şeşteăcelăpu inădublulădurateiăconcediului). 
    (3)ă Reziden iiă înă specialitateaă medicin ă deă familieă efectueaz ă moduleleă deă preg tire în 
conformitateă cuă curriculumulă şiă baremulă deă activit iă practice,ă înă func ieă deă capacitateaă
unit ilorăsanitareăpubliceăacreditate. 
    (4)ăDup ăfiecareămodulădeăpreg tire,ăreziden iiăauăobliga iaăs ăîşiăinformezeăcoordonatorulăsauă
directorul de programăasupraăetapeiăpreg tirii. 
    (5)ăLaăfinalulăfiec ruiămodulădeăpreg tire,ăreziden iiăsus inăunăexamenăcuăprob ăteoretic ăşiă
practic ,ă dină tematicaă prev zut ă înă baremulă deă activit i.ă Prezentareaă laă examenulă deă modulă esteă



condi ionat ădeăparcurgereaăbaremuluiăcurricular,ăconfirmat ădeăîndrum torulădeăreziden iat,ăprină
Caietulădeămonitorizareăaăpreg tiriiărezidentului. 
    (6)ă Examenulă deă modulă seă consider ă promovată cuă notaă minim ă 7,00.ă Înă cazulă nepromov riiă
examenului,ăreziden iiăpotăfiăreevalua iădeă2ăori într-un termen de maximum 6 luni. 
    (7)ă Neprezentareaă sauă nepromovareaă exameneloră deă modulă înă celă multă dou ă sesiuniă atrageă
excludereaă dină reziden iat,ă cuă excep iaă cazuriloră justificateă (graviditate,ă afec iuniă medicale,ă
contracteădeăstudiiăînăstr in tate etc.). 
    ART. 13 
    Reziden iiă auă dreptulă s ă examinezeă pacien ii,ă s ă apliceă solu iiă terapeuticeă subă strictaă
supraveghereăaăîndrum toruluiăsauăresponsabilului,ăutilizândăabilit ileădobândite,ăînăconformitateă
cuănivelulălorădeăpreg tire. 
    ART. 14 
    Reziden iiăefectueaz ăg rziăpeătotăparcursulăpreg tiriiălor,ăparticipândălaăîntreagaăactivitateă
dinăunitateaăsanitar ăînăcareăîşiădesf şoar ăinstruirea,ăînălimitaăprogramuluiălegalădeămunc . 
    ART. 15 
    Reziden iiăauădreptulăs ăutilizezeăpentruăinformarea de specialitate bibliotecile universitare 
şiă aleă spitaleloră înă careă efectueaz ă stagiileă deă reziden iat,ă bibliotecileă electroniceă cuă profilă
medicalăşiădeăcercetareădinăinstitu iileăsauăunit ileăsanitareăacreditate. 
    ART. 16 
    (1)ă Reziden iiă potă participaă laă diverseă formeă deă preg tireă - cursuri,ă stagiiă şiă alteleă - 
conferin eă şiă congreseă înă domeniulă specialit ii,ă organizateă peă plană na ională sauă interna ional,ă
dup ă informareaă coordonatoruluiă sauă directoruluiă deă programă şiă cuă respectareaă prevederilor Legii 
nr. 53/2003 - Codulămuncii,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 
    (2)ă Stagiileă deă preg tireă efectuateă înă afaraă Românieiă potă fiă recunoscuteă deă c treă Ministerulă
S n t iiă Publice,ă înă vedereaă prezent riiă laă examenulă deă specialist,ă peă bazaă urm toareloră
documente:ăfotocopiiăşiătraduceriălegalizateăaleădocumentelorăemiseădeăautorit ileăcompetenteădină
rileărespectiveăşiăavizulăcomisieiădeăspecialitateăaăMinisteruluiăS n t iiăPublice. 

    ART. 17 
    (1) Reziden iatulăseăpoateăîntrerupeădinăurm toareleămotive:ăparticipareaălaăformeădeăpreg tireă
înă afaraă României,ă înso ireaă so ului/so ieiă înă misiuneă oficial ă sauă laă studiiă înă str in tate,ă
concediuădeăboal ,ăconcediuădeămaternitate,ăconcediuăpentruăîngrijireaăcopiluluiăpân ălaădoiăaniăşiă
altele, potrivit legii. 
    (2)ă Întreruperileă deă reziden iat,ă cuă excep iaă stagiiloră deă preg tireă efectuateă înă afaraă
Românieiăşiărecunoscute,ăducălaăprelungireaăreziden iatuluiăcuăperioadaărespectiv . 
    (3) Întreruperea nejustificat ăaăreziden iatuluiăpeăoăperioad ămaiămareădeă6ăluniăatrageăm suraă
încet riiăcalit iiădeărezident. 
    ART. 18 
    Coordonatorul,ă directorulă deă program,ă respectivă îndrum torulă sauă responsabilulă deă reziden iată
suntă abilita iă s ă urm reasc ă şiă activitateaă de preg tireă aă medicilor,ă mediciloră dentiştiă şiă
farmaciştilorăspecialişti/primariăafla iăînăpreg tireăînăaădouaăspecialitateăcuătax ,ăînăcondi iileă
prev zuteăpentruăreziden iăprinăprezentulăordin. 
    ART. 19 
    (1)ă Centrulă Na ională deă Perfec ionareă înă Domeniulă Sanitară Bucureştiă aprob ă detaşareaă
reziden iloră dină centrulă universitară deă preg tireă înă alteă centreă universitareă pentruă efectuareaă
unorămoduleădeăpreg tire,ăcuăinformareaăMinisteruluiăEduca iei,ăCercet riiăşiăTineretului. 
    (2)ăÎnăscopulădetaş rii,ăindiferentădeămotiv,ărezidentulăprezint ăacordulăcoordonatorilorăsauă
directoriloră deă programă deă reziden iată dină centrulă deă preg tireă înă careă aă fostă confirmată şi,ă
respectiv,ăcentrulăînăcareăurmeaz ăs ăseădetaşeze,ăprecumăşiăavizulăunit iiădeăîncadrare,ăînăcazul 
centruluiăuniversitarăBucureşti. 
    (3)ă Peă perioadaă detaş rii,ă responsabilitateaă deă preg tire,ă drepturileă şiă obliga iileă careă
decurgădinăaceastaărevinăinstitu ieiădeăînv mântăsuperiorăundeărezidentulăseădetaşeaz . 
    ART. 20 
    (1) Schimbarea centruluiă universitară deă preg tireă seă aprob ă deă c treă Ministerulă S n t iiă
Publice. 
    (2)ă Înă vedereaă schimb riiă centruluiă deă preg tire,ă rezidentulă vaă prezentaă avizeleă conduceriiă
universit iloră deă medicin ă şiă farmacieă dină centreleă implicate,ă avizulă autorit iiă deă s n tateă
public ăşiăalăunuiăcoordonatorădeăprogram,ărespectivădirectorădeăprogramăînăspecialitateaăînăcareă
esteăconfirmat,ădinăcentrulăuniversitarăînăcareăurmeaz ăs ăseăpreg teasc .ăReziden iiăînămedicin ă
de familie vor prezenta numai avizul autorit iloră deă s n tateă public ă şiă ală coordonatoriloră deă
program,ădeăplecareăşiădeăprimire. 
    ART. 21 
    (1)ă Centrulă Na ională deă Perfec ionareă înă Domeniulă Sanitară Bucureştiă puneă laă dispozi iaă
autorit ilorădeăs n tateăpublic ăprogramulădeăeviden ăinformatic ăaăreziden ilorăprivindămoduleleă



deă preg tireă şiă unit ileă sanitareă acreditate,ă precumă şiă coordonatorii,ă respectivă directoriiă deă
programădeăreziden iatădinăfiecareăspecialitate. 
    (2)ă Centrulă Na ională deă Perfec ionareă înă Domeniulă Sanitară Bucureşti,ă peă baza propunerilor 
institu iiloră deă înv mântă medicală superioră acreditate,ă puneă laă dispozi iaă autorit iloră deă
s n tateăpublic ănum rulădeălocuriădeăpreg tire,ăpeăunit iăsanitareăacreditateăşiăcoordonatoriăsauă
directori de program. 
    (3)ă Centrulă Na ională deă Perfec ionareă înă Domeniulă Sanitară Bucureşti,ă prină autorit ileă deă
s n tateă public ,ă repartizeaz ă reziden ii,ă conformă programuluiă curriculară stabilit,ă înă unit ileă
sanitare acreditate, în limita locurilor disponibile, cu avizul coordonatorilor, respectiv al 
directorilorădeăprogram.ăRepartizareaăreziden ilorăînăunit ileăsanitareăacreditateăseăvaăfaceăînă
limitaă num ruluiă deă locuriă stabilit,ă peă bazaă exprim riiă preferin elor,ă înă ordineaă punctajuluiă
ob inutălaăconcursulădeăreziden iat. 
    (4)ă Autorit ileă deă s n tateă public ă transmită lunară Centruluiă Na ională deă Perfec ionareă înă
Domeniulă Sanitară Bucureştiă sauă laă cerereaă acestuiaă modific rileă privindă distribu iaă reziden iloră
dinăunit ileăsanitareăacreditate. 
    ART. 22 
    CarnetulădeărezidentăşiăCaietulăde monitorizareăaăpreg tiriiărezidentuluiăpersonalizate,ăprecumă
şiă curriculumulă deă preg tireă seă tip rescă deă c treă Centrulă Na ională deă Perfec ionareă înă Domeniulă
SanitarăBucureştiăşiăseădistribuieăcontraăcostăreziden ilor. 
    ART. 23 
    Peă perioadaă preg tirii,ă reziden iiă potă închiriaă cuă prioritateă ună locă deă cazareă înă c mineleă
universitare,ă spa iileă deă cazareă anexateă spitaleloră universitareă sauă cliniceă acreditate,ă dină
centrulăundeăauăfostărepartiza iăoriădetaşa i,ăcuărespectareaăprevederilorălegale. 
    Evaluareaăfinal ăaăpreg tiriiăşiăob inereaăcertificatuluiădeăspecialist 
    ART. 24 
    (1)ăEvaluareaăfinal ăaăpreg tiriiăprinăreziden iatăareălocăsubăformaăexamenuluiădeămedic,ămedică
dentistăsauăfarmacistăspecialist,ăorganizatădeăc treăMinisterulăS n t iiăPublice,ăînădou ăsesiuniă
peă an,ă prină Centrulă Na ională deă Perfec ionareă înă Domeniulă Sanitară Bucureşti.ă Confirmareaă înă
specialitateă seă faceă dup ă efectuareaă integral ă aă programuluiă deă preg tire,ă certificat ă deă c treă
coordonatorul sau directorul de program de reziden iat,ă înă bazaă Caietuluiă deă monitorizareă aă
preg tiriiărezidentului. 
    (2)ă Examenulă deă medică specialistă seă organizeaz ă numaiă înă centreleă universitareă medicaleă careă
asigur ă preg tireaă pentruă toateă moduleleă teoreticeă şiă baremulă deă manopere,ă proceduri,ă tehnici 
diagnosticeăşiăterapeuticeădinăcurriculumulădeăpreg tire. 
    (3)ăPentruăsus inereaăexamenuluiădeămedicăspecialistărezidentulăpoateăoptaăpentruăunulădintreă
centreleăuniversitareăînăcareăaăefectuatăpreg tirea. 
    ART. 25 
    (1) Comisiile de examen de medic,ămedicădentist,ărespectivăfarmacistăspecialistăauăurm toareaă
componen : 
    - ună preşedinte,ă cadruă didactică universitară cuă gradă deă predare,ă coordonatoră deă programă deă
reziden iat; 
    - 2ămembri,ădinăcareăcelăpu inăunăcadruădidacticăuniversitarădeăpredare din specialitate; în 
acestăcaz,ăalădoileaămembruăvaăaveaăgradulădeămedicăprimarăcuătitlulăştiin ificădeădoctor; 
    - unăsecretarădeăcomisie,ănominalizatădeăpreşedinteleăcomisiei. 
    (2)ăProbeleăexamenuluiădeămedicăspecialistăseădesf şoar ăconformănormelor metodologice generale 
elaborateă deă Centrulă Na ională deă Perfec ionareă înă Domeniulă Sanitară Bucureştiă şiă aprobateă deă
ministrulă s n t iiă publice.ă Formulareaă subiecteloră deă examenă deă specialitate,ă aă baremuriloră deă
corectur ăşiăîntreagaăresponsabilitateăaădesf şur riiăexamenuluiărevinăcomisieiădeăexamen. 
    ART. 26 
    (1)ăExamenulădeămedicăspecialistăcuprindeăurm toareleăprobe: 
    a)ăprobaăscris ,ăcuă10ăsubiecteăformulateădinăcurriculumulădeăpreg tire,ăcuădurat ădeă3ăore; 
    b) probe clinice/practice. 
    (2)ă Candidatulă esteă confirmată medică specialistă dac ă promoveaz ă cuă minimumă notaă 7,00ă fiecareă
prob ă aă examenului.ă Candidatulă seă poateă prezentaă laă examenulă deă medică specialistă înă sesiunileă
organizateă deă Ministerulă S n t iiă Publiceă înă decursă deă 2ă aniă deă laă încheiereaă preg tiriiă înă
reziden iat. 
    ART. 27 
    Metodologiaăgeneral ădeădesf şurareăaăexamenuluiădeămedic,ămedicădentist,ăfarmacistăspecialistă
seăaprob ăpentruăfiecareăsesiuneădeăMinisterulăS n t iiăPublice,ălaăpropunereaăCentruluiăNa ională
de Perfec ionareăînăDomeniulăSanitarăBucureşti. 
 
 
    ANEXA 2 



 
                            CRITERIILE 
     de acreditare/reacreditare a centrelor universitare medicale, 
       respectivăaăunit ilorăsanitareăînăcareăseăpotăderula 
                     programe deăreziden iat 
 
    ART. 1 
    Centreleăuniversitareăşiăunit ileăsanitareăînăcareăseădesf şoar ăactivit ileădeăpreg tireăaă
reziden iloră seă evalueaz ă şiă seă acrediteaz ă pentruă ună intervală deă celă multă 5ă ani.ă Reacreditareaă
acestoraă seă faceă deă c treă oă comisieă format ă dină 3ă coordonatoriă deă programeă deă reziden iată (3ă
directoriă deă programă înă cazulă specialit iiă medicin ă deă urgen ),ă 2ă îndrum toriă deă formareă înă
reziden iat,ă ună reprezentantă ală Ministeruluiă S n t iiă Publice,ă ună reprezentantă ală Centruluiă
Na ională deă Perfec ionareă înă Domeniulă Sanitară Bucureştiă şiă ună reprezentantă ală Ministeruluiă
Educa iei,ăCercet riiăşiăTineretului. 
    ART. 2 
    Comisiaădeăacreditare/reacreditareăseădesemneaz ăprinăordinăalăministruluiăs n t iiăpublice. 
    ART. 3 
    Criteriile de acreditareăaăcentrelorăşiăunit ilorăsanitareăînăcareăseădesf şoar ăprogrameleădeă
reziden iatăsunt: 
    I. Criterii generale 
    Acreditareaăuneiăunit iăsanitareăpentruăpreg tireăînăspecialitateăseăfaceăpeăbazaăurm toareloră
criterii: 
    a)ă s ă aib ă înă componen ă sec iiă cliniceă universitareă careă asigur ă asisten ă medical ,ă
desf şoar ăactivitateădeăînv mânt,ăcercetareăştiin ific -medical ăşiădeăeduca ieăcontinu ; 
    b)ăs ăaib ăoăstructur ădeăserviciiăcareăacord ăasisten ămedical ădeăspecialitateăunuiănum rădeă
pacien iăsuficientădeămareăşiăvariabilăcaăpatologie,ăpentruăaăasiguraăacoperireaăînătotalitateăaă
baremuluiădeămanopere,ăproceduri,ătehniciădiagnosticeăşiăterapeuticeăpentruămodululă specialit iiă
acreditateăpentruăpreg tireăînăreziden iat; 
    c)ăs ăinclud ăcaăîndrum toriăpersonalădidacticăautorizatăsauămediciăspecialiştiăcuăexperien ă
deă celă pu ină 5ă aniă înă domeniulă specialit iiă respective,ă careă s ă asigureă formareaă şiă îndrumareaă
reziden ilorăpeădurataămodulelorăînădomeniulărespectiv. 
    II. Criterii specifice 
    Unit ileăsanitareăînăcareăseădesf şoar ăprogrameădeăreziden iatăînăspecialitateaămedicin ădeă
familie sunt: 
    a)ăcabineteămedicaleăindividualeădeămedicin ădeăfamilie,ăînăcareădesf şoar ăactivitateămediciă
primariăsauăspecialiştiămedicin ăde familie; 
    b)ăambulatoriiădeăspecialitate,ăcentreădeădiagnosticăşiătratamentăîncadrateăcuămediciăprimariă
sauăspecialişti,ăconfirma iăînăspecialit ileăcorespondenteădinăcurricul . 
 
 
    ANEXA 3 
 
 
                             LISTA 
    centrelor universitareămedicaleăşiăaăunit ilorăsanitareăacreditate 
       pentruăderulareaăprogramelorădeăspecializareăprinăreziden iat*) 
───────── 
    *) Vor fi reacreditate la un interval de 5 ani. 
 
    1.ăListaăcentrelorăuniversitareăşiăaăunit ilorăsanitareădin 
     centre universitare acreditate pentru derularea programelor 
              deăspecializareăprinăreziden iat 
*T* 
┌───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Centrulăuniversitar│ăăăăăăăăăăăăăăăăăUnitateaăsanitar ăăăăăăăăăăăă           │ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Aradăăăăăăăăăăăăăăă│SpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăAradăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Braşovăăăăăăăăăăăăă│SpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăBraşovăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Braşovăăăăăăăăăăăăă│SpitalulăClinicădeăCopiiăBraşovăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Braşovăăăăăăăăăăăăă│SpitalulăClinicădeăObstetric -Ginecologieăăăăăăăăăăăăăăăă│ 



│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│"Dr.ăI.ăA.ăSbârcea"ăBraşovăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Braşovăăăăăăăăăăăăă│SpitalulădeăBoliăInfec ioaseăBraşovăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Braşovăăăăăăăăăăăăă│SpitalulădeăPsihiatrieăşiăNeurologieăBraşovăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Braşovăăăăăăăăăăăăă│SpitalulădeăPneumoftiziologieăBraşovăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Braşovăăăăăăăăăăăăă│SpitalulăClinicăCFăBraşovă- MinisterulăTransporturilorăşi│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Infrastructuriiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăăăăăă│SpitalulăClinică"Sf.ăMaria"ăBucureştiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăăăăăă│SpitalulăClinicădeăUrgen ăpentruăCopiiăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă │"Gr.ăAlexandrescu"ăBucureştiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăăăăăă│SpitalulăClinicădeăUrgen ădeăChirurgieăPlastic ăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Reparatorieăşi ArsuriăBucureştiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăăăăăă│SpitalulăClinicădeăNefrologieă"Dr.ăCarolăDavila"ăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Bucureştiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                           │ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăăăăăă│SpitalulăClinică"Filantropia"ăBucureştiăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăăăăăă│SpitalulăClinicădeăUrgen ăBucureştiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăăăăăă│SpitalulăClinicădeăUrgen eăOftalmologiceăBucureştiăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăăăăăă│SpitalulăClinicădeăChirurgieăOro-Maxilo-Facial ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│"Prof.ăDr.ăDanăTheodorescu"ăBucureştiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăăăăăă│SpitalulăClinică"Dr.ăIonăCantacuzino"ăBucureştiăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăăăăăă│SpitalulăClinică"Colentina"ăBucureştiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăăăăăă│SpitalulăClinicădeăOrtopedieăşiăTBCăOsteoarticularăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│"Foişor"ăBucureştiăăăăăăăăăăăă                           │ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăăăăăă│SpitalulăClinicădeăUrgen ă"Sf.ăPantelimon"ăBucureştiăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăăăăăă│SpitalulăClinică"Col ea"ăBucureştiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăăăăăă│SpitalulăClinică"N.ăMalaxa"ăBucureştiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăăăăăă│SpitalulăClinicădeăBoliăInfec ioaseăşiăTropicaleăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│"Dr.ăV.ăBabeş"ăBucureştiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăăăăăă│SpitalulăClinicădeăCopiiă"Dr.ăV.ăGomoiu"ăBucureştiăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăăăăăă│SpitalulăClinic de Dermato-venerologieă"Prof.ăDr.ăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│S.ăLonghin"ăBucureştiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăăăăăă│SpitalulăClinicădeăUrgen ăpentruăCopiiă"M.S.ăCurie"ăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Bucureştiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăăăăăă│SpitalulăClinicădeăPsihiatrieă"Prof.ăDr.ăAl.ăObregia"ăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Bucureştiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăăăăăă│SpitalulăClinicădeăUrgen ă"Bagdasar-Arseni"ăBucureştiăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăăăăăă│SpitalulăClinicădeăUrgen ă"Elias"ăBucureştiăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăăăăă │SpitalulăClinicădeăUrgen ă"Sf.ăIoan"ăBucureştiăăăăăăăăăă│ 



├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăăăăăă│SpitalulăClinică"Prof.ăDr.ăTh.ăBurghele"ăBucureştiăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăăăăăă│SpitalulăUniversitarădeăUrgen ăBucureştiăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăăăăăă│SpitalulăClinicădeăObstetric -Ginecologieă"Prof.ăDr.ăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│PanaităSârbu"ăBucureştiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăăăăăă│CentrulădeăBoliăReumatismaleă"Dr.ăI.ăStoia"ăBucureştiăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăăăăăă│CentrulăClinicădeăUrgen eădeăBoliăCardio-Vasculareăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│"Acad.ăVasileăCândea"ăalăArmateiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăăăăăă│InstitutulăNa ionalădeăCercetare-DezvoltareăînăDomeniulăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│PatologieiăşiăŞtiin elorăBiomedicaleă"V.ăBabeş"ăBucureşti│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăăăăăă│InstitutulăNa ionalădeăHematologieăTransfuzional ăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│"Prof.ăDr.ăC.T.ăNicolau"ăBucureştiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăăăăăă│InstitutulăOncologică"Prof.ăDr.ăAl.ăTrestioreanu"ăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Bucureştiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăăăăăă│InstitutulăpentruăOcrotireaăMameiăşiăCopiluluiă"Prof.ăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Dr.ăA.ăRusescu"ăBucureştiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăăăăăă│InstitutulăNa ionalădeăEndocrinologieă"C.I.ăParhon"ăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Bucureştiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăăăăăă│InstitutulăNa ionalădeăGeriatrieăşiăGerontologieăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│"AnaăAslan"ăBucureştiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăăăăă │InstitutulăNa ionalădeăBoliăInfec ioaseă"Prof.ăDr.ăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│MateiăBalş"ăBucureştiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăăăăăă│InstitutulădeăFonoaudiologieăşiăChirurgieăFunc ional ăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ORLă"Prof.ăDr.ăD.ăHociot "ăBucureştiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăăăăăă│InstitutulădeăPneumoftiziologieă"Prof.ăDr.ăMariusăNasta"ă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Bucureştiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăăăăăă│InstitutulăNa ionalădeăNeurologieăşiăBoliăNeurovasculareă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Bucureştiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăăăăăă│InstitutulăNa ionalădeăDiabet,ăNutri ieăşiăBoliăăăăăăăăăă│ 
│ăă                 │Metaboliceă"Prof.ăDr.ăN.ăPaulescu"ăBucureştiăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăăăăăă│InstitutulăNa ionalădeăRecuperare,ăMedicin ăFizic ăşiăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă │BalneoclimatologieăBucureştiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăăăăăă│InstitutulăClinicăFundeniăBucureştiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăăăăăă│InstitutulădeăUrgen ăpentruăBoliăCardiovasculareăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│"Prof.ăDr.ăC.C.ăIliescu"ăBucureştiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăăăăăă│InstitutulăNa ionalădeăMedicin ăLegal ă"MinaăMinovici"ăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Bucureştiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăăăăăă│InstitutulăNa ionalădeăS n tateăPublic ăBucureştiăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăăăăăă│InstitutulădeăVirusologieă"St.ăS.ăNicolau"ăBucureştiăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăăăăăă│InstitutulăNa ionalădeăMedicin ăSportiv ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 



│Bucureştiăăăăăăăăă │InstitutulăNa ionalădeăExpertiz ăMedical ăşiăRecuperareăa│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Capacit iiădeăMunc ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăăăăăă│ŞcoalaăNa ional ădeăS n tateăPublic ,ăManagementăşiăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Perfec ionareăînăDomeniulăSanitarăBucureştiăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăăăăăă│SpitalulăUniversitarădeăUrgen ăMilitarăCentralăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│"Dr.ăCarolăDavila"ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăăăăăă│SpitalulădeăUrgen ă"Prof.ăDr.ăD.ăGerota"ăăăăă           │ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăăăăăă│SpitalulădeăUrgen ă"Prof.ăDr.ăAgrippaăIonescu"ăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăăăăăă│InstitutulăNa ionalădeăCercetare-Dezvoltareăpentruăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│MicrobiologieăşiăImunologieă"Cantacuzino"ăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăăăăă │SpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăIlfovăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăăăăăă│SpitalulăClinicăCFănr.ă1ăWitingăBucureştiă- Ministerulăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│TransporturilorăşiăInfrastructuriiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăăăăăă│SpitalulăClinicăGeneralăCFănr.ă2ăBucureştiă- Ministerulăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│TransporturilorăşiăInfrastructuriiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Cluj-Napocaăăăăăăăă│SpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăCluj-Napocaăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Cluj-Napocaăăăăăăăă│InstitutulăRegionalădeăGastroenterologie-Hepatologieăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│"Prof.ăDr.ăOctavianăFodor"ăCluj-Napocaăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Cluj-Napocaăăăăăăăă│SpitalulăClinicăMunicipalăCluj-Napocaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Cluj-Napocaăăăăăăăă│SpitalulăClinicădeăUrgen ăpentruăCopiiăCluj-Napocaăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Cluj-Napocaăăăăăăăă│SpitalulăClinicădeăPneumoftiziologieă"LeonăDanielo"ăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Cluj-Napocaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Cluj-Napocaăăăăăăăă│SpitalulăClinicădeăBoliăInfec ioaseăCluj-Napocaăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Cluj-Napocaăăăăăăăă│SpitalulăClinicădeăRecuperareăCluj-Napocaăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Cluj-Napocaăăăăăăăă│InstitutulăClinicădeăUrologieăşiăTransplantăRenalăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Cluj-Napoca                                              │ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Cluj-Napocaăăăăăăăă│InstitutulăInimiiădeăUrgen ăpentruăBoliăCardiovasculareă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│"Prof.ăDr.ăNicolaeăSt ncioiu"ăCluj-Napocaăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Cluj-Napocaăăăăăăăă│InstitutulăOncologică"Prof.ăDr.ăI.ăChiricu "ăCluj-Napoca│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Cluj-Napoca        │InstitutulădeăMedicin ăLegal ăCluj-Napocaăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Cluj-Napocaăăăăăăăă│SpitalulăClinicăCFăCluj-Napoca - Ministerulăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│TransporturilorăşiăInfrastructuriiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Constan aăăăăăăăăăă│SpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăConstan aăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Constan aăăăăăăăăăă│SpitalulăClinicădeăPneumoftiziologieăConstan aăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Constan aăăăăăăăăăă│SpitalulăClinicădeăBoliăInfec ioaseăConstan aă           │ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Constan aăăăăăăăăăă│SpitalulăClinicădeăRecuperare,ăMedicin ăFizic ăşiăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│BalneologieăEforieăNordăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Constan aăăăăăăăăăă│SpitalulăClinicăCFăConstan aă- MinisterulăTransporturilor│ 



│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│şiăInfrastructuriiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Craiovaăăăăăăăăăăăă│SpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăCraiovaăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Craiovaăăăăăăăăăăăă│SpitalulăClinicăMunicipală"Filantropia"ăCraiovaăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Craiovaăăăăăăăăăăăă│SpitalulăClinicădeăBoliăInfec ioaseăşiăPneumoftiziologieă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│"VictorăBabeş"ăCraiovaăăăăăăăă                           │ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Craiovaăăăăăăăăăăăă│SpitalulăClinicădeăNeuropsihiatrieăCraiovaăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Craiovaăăăăăăăăăăăă│InstitutulădeăMedicin ăLegal ăCraiovaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Craiovaăăăăăăăăăăăă│SpitalulăClinicăCFăCraiovaă- MinisterulăTransporturilorăă│ 
│ăă                 │şiăInfrastructuriiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Craiovaăăăăăăăăăăăă│SpitalulăClinicădeăUrgen ăMilitară"Dr.ăŞtefanăOdobleja"ă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă │Craiovaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Gala iăăăăăăăăăăăăă│SpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ă"Sf.ăApostolăAndrei"ă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Gala iăăăăăăăă                                           │ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Gala iăăăăăăăăăăăăă│SpitalulăClinicădeăUrgen ăpentruăCopiiă"Sf.ăIoan"ăGala i│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Gala iăăăăăăăăăăăăă│SpitalulădeăBoliăInfec ioaseă"CuvioasaăParascheva"ăGala i│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Iaşiăăăăăăăăăăăăăăă│SpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ă"Sf.ăSpiridon"ăIaşiăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Iaşiăăăăăăăăăăăăăăă│SpitalulăClinicădeăUrgen ă"Prof.ăDr.ăNicolaeăOblu"ăIaşiă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Iaşiăăăăăăăăăăăăăăă│SpitalulăClinicădeăUrgen ăpentruăCopiiă"Sf.ăMaria"ăIaşiă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Iaşiăăăăăăăăăăăăăăă│SpitalulăClinicădeăObstetric -Ginecologieă"ElenaăDoamna"ă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă │Iaşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Iaşiăăăăăăăăăăăăăăă│SpitalulăClinicădeăBoliăInfec ioaseă"Sf.ăParascheva"ăIaşi│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Iaşiăăăăăăăăăăăăăăă│SpitalulăClinicădeăObstetric -Ginecologieă"CuzaăVod "ăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Iaşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Iaşiăăăăăăăăăăăăăăă│SpitalulăClinicădeăPneumoftiziologieăIaşiăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Iaşiăăăăăăăăăăăăăăă│SpitalulăClinică"Dr.ăC.I.ăParhon"ăIaşiăăăăăăăă           │ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Iaşiăăăăăăăăăăăăăăă│SpitalulăClinicădeăRecuperareăIaşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Iaşiăăăăăăăăăăăăăăă│InstitutulădeăBoliăCardiovasculareă"Prof.ăDr.ăG.I.M.ăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Georgescu"ăIaşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Iaşiăăăăăăăăăăăăăă │SpitalulăClinicădeăPsihiatrieă"Socola"ăIaşiăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Iaşiăăăăăăăăăăăăăăă│InstitutulădeăMedicin ăLegal ăIaşiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Iaşiăăăăăăăăăăăăăăă│SpitalulăClinicăCFăIaşiă- MinisterulăTransporturilorăşiăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Infrastructuriiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Iaşiăăăăăăăăăăăăăăă│SpitalulăClinicăMilitarădeăUrgen ă"Dr.ăI.ăCzihac"ăIaşiăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Oradeaăăăăăăăăăăăăă│SpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăOradeaăăăă           │ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Oradeaăăăăăăăăăăăăă│SpitalulăClinicăMunicipală"Dr.ăGavrilăCurteanu"ăOradeaăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Oradeaăăăăăăăăăăăăă│SpitalulăClinicădeăRecuperareăMedical ăB ileăFelixăăăăăăă│ 



├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Oradeaăăăăăăăăăăăăă│SpitalulăClinicădeăUrgen ă"AvramăIancu"ăOradeaăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Oradeaăăăăăăăăăăăăă│SpitalulăClinicăCFăOradeaă- MinisterulăTransporturilorăşi│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Infrastructuriiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Sibiuăăăăăăăăăăăăăă│SpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăSibiuăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Sibiuăăăăăăăăăăăăăă│SpitalulăClinicădeăPediatrieăSibiuăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Sibiuăăăăăăăăăăăăăă│SpitalulădeăPsihiatrieă"Dr.ăGhe.ăPreda"ăSibiuăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Sibiuăăăăăăăăăăăăăă│SpitalulădeăPneumoftiziologieăSibiuăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│TârguăMureşăăăăăăăă│SpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăTârguăMureşăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│TârguăMureşăăăăăăăă│SpitalulăClinicăJude eanăMureşăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│TârguăMureşăăăăăăă │InstitutulădeăMedicin ăLegal ăTârguăMureşăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Timişoaraăăăăăăăăăă│SpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăTimişoaraăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Timişoaraăăăăăăăăăă│SpitalulăClinicăMunicipalădeăUrgen ăTimişoaraăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Timişoaraăăăăăăăăăă│SpitalulăClinicădeăUrgen ăpentruăCopiiă"Louisă urcanu"ăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Timişoaraăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Timişoaraăăăăăăăăăă│SpitalulăClinicădeăBoliăInfec ioaseăşiăPneumoftiziologieă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│"VictorăBabeş"ăTimişoaraăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Timişoaraăăăăăăăăăă│SpitalulăClinicădeăObstetric -Ginecologieă"Dr.ăD.ăăăăăăăă│ 
│ăă                 │Popescu"ăTimişoaraăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Timişoaraăăăăăăăăăă│InstitutulădeăBoliăCardiovasculareăTimişoaraăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Timişoaraăăăăăăăăăă│InstitutulădeăMedicin ăLegal ăTimişoaraăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Timişoaraăăăăăăăăăă│SpitalulăClinicăCFăTimişoaraă- MinisterulăTransporturilor│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│şiăInfrastructuriiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Timişoaraăăăăăăăăăă│SpitalulăClinicăMilitarădeăUrgen ă"Dr.ăVictorăPopescu"ăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Timişoaraăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
└───────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘ 
*ST* 
 
    NOT : 
    În spitalele care nu sunt universitare sau clinice,ă suntă acreditateă pentruă preg tireaă
reziden iloră numaiă sec iileă clinice.ă Restulă sec iiloră suntă acreditateă numaiă pentruă preg tireaă
reziden ilorăînămedicin ădeăfamilie. 
 
    2.ăUnit iăsanitareăjude ene,ămunicipaleăşiăor şeneştiăacreditate 
                 pentruăpreg tireăînămedicinaădeăfamilie 
*T* 
┌───────────────┬─────────────────┬───────────────────────────────────────────┐ 
│ăăăăCentrulăăăă│ăăăăăJude ulăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăUnitateaăsanitar ăăăăăăăăăăă│ 
│ăăuniversitarăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă                            │ 
│ădeăîndrumareăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Cluj-Napocaăăăă│Albaăăăăăăăăăăăăă│SpitalulăJude eanădeăUrgen ăAlbaăIuliaăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăă│Argeşăăăăăăăăăăăă│SpitalulăJude eanădeăUrgen ăPiteştiăăăăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăă│Argeşăăăăăăăăăăăă│SpitalulăMunicipalăCâmpulungăăăăăăăăăăăăăăă│ 



├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăă│Argeşăăăăăăăăăăăă│SpitalulăMilitarădeăUrgen ă"IonăJianu"ăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăă│ă                │Piteştiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Iaşiăăăăăăăăăăă│Bac uăăăăăăăăăăăă│SpitalulăJude eanădeăUrgen ăBac uăăăăăăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Iaşiăăăăăăăăăăă│Bac uăăăăăăăăăăăă│SpitalulădeăPediatrieăBac uăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Iaşiăăăăăăăăăăă│Bac uăăăăăăăăăăăă│SpitalulăMunicipalăOneştiăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Iaşiăăăăăăăăăăă│Bac uăăăăăăăăăăăă│SpitalulăMunicipalădeăUrgen ăMoineştiăăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Oradeaăăăăăăăăă│Bihorăăăăăăăăăăăă│SpitalulăMunicipală"Dr.ăPopăMircea"ăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│Marghitaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Oradeaăăăăăăăăă│Bihorăăăăăăăăăăăă│SpitalulăMunicipală"EpiscopăN.ăPopovici"ăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│Beiuşăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│TârguăMureşăăăă│Bistri a-N s udăă│SpitalulăJude eanădeăUrgen ăBistri aăăăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Iaşiăăăăăăăăăăă│Botoşaniăăăăăăăăă│SpitalulăJude eanădeăUrgen ă"Mavromati"ăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│Botoşaniăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Iaşiăăăăăăăăăăă│Botoşaniăăăăăăăăă│SpitalulădeăObstetric -GinecologieăBotoşani│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Iaşiăăăăăăăăăăă│Botoşaniăăăăăăăăă│SpitalulădeăCopiiăBotoşaniăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Iaşiăăăăăăăăăăă│Botoşaniăăăăăăăăă│SpitalulădeăPsihiatrieăBotoşani            │ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Iaşiăăăăăăăăăăă│Botoşaniăăăăăăăăă│SpitalulăMunicipalăDorohoiăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăă│Br ilaăăăăăăăăăăă│SpitalulădeăUrgen ăJude eanăBr ilaăăăăăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăă│Br ilaăăăăăăăăăăă│SpitalulădeăObstetric -GinecologieăBr ilaăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăă│Br ilaăăăăăăăăăăă│SpitalulădeăPsihiatrieă"Sf.ăPantelimon"ăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│Br ilaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Braşovăăăăăăăăă│Braşovăăăăăăăăăăă│SpitalulăMunicipală"Dr.ăAurelăTulbure"ăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│F g raşăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăă│Bucureştiăăăăăăăă│Spitalulă"Prof.ăDr.ăConstantinăAngelescu"ăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│Bucureştiă- MinisterulăJusti ieiăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăă│Buz uăăăăăăăăăăăă│SpitalulăJude eanădeăUrgen ăBuz uăăăăăăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăă│C l raşiăăăăăăăăă│SpitalulăJude eanădeăUrgen ăC l raşiăăăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăă│C l raşiăăăăăăăăă│SpitalulăMunicipalăOlteni aăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Timişoaraăăăăăă│Caraş-Severinăăăă│SpitalulăJude eanădeăUrgen ăReşi aăăăăăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Timişoaraăăăăăă│Caraş-Severinăăăă│SpitalulăMunicipalădeăUrgen ăCaransebeşăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Cluj-Napocaăăăă│Clujăăăăăăăăăăăăă│SpitalulăMunicipalăDejăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Cluj-Napocaăăăă│Clujăăăăăăăăăăăăă│SpitalulăMunicipalăTurdaăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Cluj-Napocaăăăă│Clujăăăăăăăăăăăăă│SpitalulăMilitarădeăUrgen ă"Dr.ăConstantin│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│Papilian"ăClujăăăăăăăăăăăăăăăăă            │ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Constan aăăăăăă│Constan aăăăăăăăă│SpitalulăMunicipalăMangaliaăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 



│Constan aăăăăăă│Constan aăăăăăăăă│SpitalulăMunicipalăMedgidiaăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Constan aăăăăăă│Constan aăăăăăăăă│SpitalulăMilitarădeăUrgen ă"Dr.ăAlexandruă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăă│ă                │Gafencu"ăConstan aă- MinisterulăAp r riiăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│Na ionaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│TârguăMureşăăăă│Covasnaăăăăăăăăăă│SpitalulăJude eanădeăUrgen ă"Dr.ăFogolyană│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│Kristof"ăSfântuăGheorgheăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăă│Dâmbovi aăăăăăăăă│SpitalulăJude eanădeăUrgen ăTârgovişteăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Craiovaăăăăăăăă│Doljăăăăăăăăăăăăă│SpitalulăFilişaniloră- Filiaşiăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Craiovaăăăăăăăă│Doljăăăăăăăăăăăăă│SpitalulăMunicipalăCalafatăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Gala iăăăăăăăăă│Gala iăăăăăăăăăăă│SpitalulădeăObstetric -Ginecologieă"Bunaăăă│ 
│ă              │ăăăăăăăăăăăăăăăăă│Vestire"ăGala iăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Gala iăăăăăăăăă│Gala iăăăăăăăăăăă│SpitalulăMunicipală"AntonăCincu"ăTecuciăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Gala iăăăăăăăăă│Gala iăăăăăăăăăăă│SpitalulădeăPneumoftiziologieăGala iăăăăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Gala iăăăăăăăăă│Gala iăăăăăăăăăăă│SpitalulădeăPsihiatrieă"ElenaăDoamna"ăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│Gala iăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Gala iăăăăăăăăă│Gala iăăăăăăăăăăă│SpitalulăGeneralăCFăGala iăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Gala iăăăăăăăăă│Gala iăăăăăăăăăăă│SpitalulăMilitarădeăUrgen ă"Dr.ăAristideăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│Serfioti"ăGala iăăăăăăăăăăăăăăă            │ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăă│Giurgiuăăăăăăăăăă│SpitalulăJude eanădeăUrgen ăGiurgiuăăăăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Craiovaăăăăăăăă│Gorjăăăăăăăăăăăăă│SpitalulăJude eanădeăUrgen ăTârguăJiuăăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│TârguăMureşăăăă│Harghitaăăăăăăăăă│SpitalulăJude eanădeăUrgen ăMiercurea-Ciuc│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│TârguăMureşăăăă│Harghitaăăăăăăăăă│SpitalulăMunicipalăOdorheiuăSecuiescăăăăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Timişoaraăăăăăă│Hunedoaraăăăăăăăă│SpitalulăJude eanădeăUrgen ăDevaăăăăăăăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Timişoaraăăăăăă│Hunedoaraăăăăăăăă│SpitalulăMunicipală"A.ăSimionescu"ăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│Hunedoaraăăăăăă                            │ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Timişoaraăăăăăă│Hunedoaraăăăăăăăă│SpitalulădeăUrgen ăPetroşaniăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăă│Ialomi aăăăăăăăăă│SpitalulăJude eanădeăUrgen ăSloboziaăăăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Iaşiăăăăăăăăăăă│Iaşiăăăăăăăăăăăăă│SpitalulăMunicipalăPaşcaniăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Iaşiăăăăăăăăăăă│Iaşiăăăăăăăăăăăăă│SpitalulăGeneralăCFăPaşcaniăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăă│Ilfovăăăăăăăăăăăă│SpitalulădeăPsihiatrieă"Eftimieăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│Diamandescu"ăB l ceancaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Cluj-Napocaăăăă│Maramureşăăăăăăăă│SpitalulăJude eanădeăUrgen ă"Dr.ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ConstantinăOpriş"ăBaiaăMareăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Cluj-Napocaăăăă│Maramureşăăăăăăăă│SpitalulădeăBoliăInfec ioaseăşiăPsihiatrieă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│BaiaăMareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Cluj-Napocaăăăă│Maramureşăăăăăăăă│SpitalulădeăPneumoftiziologieăBaiaăMareăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Cluj-Napocaăăăă│Maramureşăăăăăăăă│SpitalulăMunicipalăSighetuăMarma ieiăăăăăăă│ 



├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Cluj-Napocaăăăă│Maramureşăăăăăăăă│SpitalulăOr şenescăVişeuădeăSusăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Craiovaăăăăăăăă│Mehedin iăăăăăăăă│SpitalulăJude eanădeăUrgen ăDrobeta-Turnuă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăă│ă                │Severinăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Craiovaăăăăăăăă│Mehedin iăăăăăăăă│SpitalulăMunicipalăOrşovaăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Craiovaăăăăăăăă│Mehedin iăăăăăăăă│SpitalăGeneralăCFăDrobeta-TurnuăSeverinăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│TârguăMureşăăăă│Mureşăăăăăăăăăăăă│SpitalulăMunicipală"Dr.ăGhe.ăMarinescu"ăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│Târn veniăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│TârguăMureşăăăă│Mureşăăăăăăăăăăăă│SpitalulăMunicipală"Dr.ăE.ăNicoar "ăReghină│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│TârguăMureşăăăă│Mureşăăăăăăăăăăăă│SpitalulăMunicipalăSighişoaraăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Iaşiăăăăăăăăăăă│Neam ăăăăăăăăăăăă│SpitalulăJude eanădeăUrgen ăPiatra-Neam ăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Iaşiăăăăăăăăăăă│Neam ăăăăăăăăăăăă│SpitalulăMunicipalădeăUrgen ăRomanăăăăăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Craiovaăăăăăăăă│Oltăăăăăăăăăăăăăă│SpitalulăJude eanădeăUrgen ăSlatinaăăăăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Craiovaăăăăăăăă│Oltăăăăăăăăăăăăăă│SpitalulăMunicipalăCaracalăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăă│Prahovaăăăăăăăăăă│SpitalulăJude eanădeăUrgen ăPloieştiăăăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăă│Prahovaăăăăăăăăăă│SpitalulădeăObstetric -GinecologieăPloieşti│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăă│Prahovaăăăăăăăăăă│SpitalulăMunicipalăPloieştiăăăă            │ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăă│Prahovaăăăăăăăăăă│SpitalulădeăPediatrieăPloieştiăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăă│Prahovaăăăăăăăăăă│SpitalulădeăBoliăInfec ioaseăPloieştiăăăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăă│Prahovaăăăăăăăăăă│SpitalulăMunicipalăCâmpinaăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăă│Prahovaăăăăăăăăăă│SpitalulăGeneralăCFăPloieştiăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Cluj-Napocaăăăă│S lajăăăăăăăăăăăă│SpitalulăJude eanădeăUrgen ăZal uăăăăăăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Cluj-Napocaăăăă│S lajăăăăăăăăăăăă│SpitalulăOr şenescăŞimleuăSilvanieiăăăăăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Cluj-Napocaăăăă│SatuăMareăăăăăăăă│SpitalulăJude eanădeăUrgen ăSatuăMareăăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Sibiuăăăăăăăăăă│Sibiuăăăăăăăăăăăă│SpitalulăMunicipalăMediaşăăăăăă            │ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Sibiuăăăăăăăăăă│Sibiuăăăăăăăăăăăă│SpitalulăGeneralăCFăSibiuăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Sibiuăăăăăăăăăă│Sibiuăăăăăăăăăăăă│SpitalulăMilitarădeăUrgen ă"Dr.ăAlexandruă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│Augustin"ăSibiuăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Iaşiăăăăăăăăăăă│Suceavaăăăăăăăăăă│SpitalulăJude eanădeăUrgen ă"Sf.ăIoanăcelă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│Nou"ăSuceavaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Iaşiăăăăăăăăăăă│Suceavaăăăăăăăăăă│SpitalulăMunicipalăR d u iăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Bucureştiăăăăăă│Teleormanăăăăăăăă│SpitalulăJude eanădeăUrgen ăAlexandriaăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Timişoaraăăăăăă│Timişăăăăăăăăăăăă│SpitalulăMunicipalăLugojăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Constan aăăăăăă│Tulceaăăăăăăăăăăă│SpitalulăJude eanădeăUrgen ăTulceaăăăăăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 



│Craiovaăăăăăăăă│Vâlceaăăăăăăăăăăă│SpitalulăJude eanădeăUrgen ăRâmnicuăVâlcea│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Craiovaăăăăăăăă│Vâlceaăăăăăăăăăăă│SpitalulădeăObstetric -GinecologieăRâmnicuă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│Vâlceaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Craiovaăăăăăăăă│Vâlceaăăăăăăăăăăă│SpitalulăMunicipală"CostacheăNicolescu"ăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│Dr g şaniăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Iaşiăăăăăăăăăăă│Vasluiăăăăăăăăăăă│SpitalulăJude eanădeăUrgen ăVasluiăăăăăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Iaşiăăăăăăăăăăă│Vasluiăăăăăăăăăăă│SpitalulăMunicipalădeăUrgen ă"Elenaăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│Beldiman"ăBârladăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Iaşiăăăăăăăăăăă│Vranceaăăăăăăăăăă│SpitalulăJude eanădeăUrgen ă"Sf.ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│Pantelimon"ăFocşaniăăăăăăăăăăăă            │ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Iaşiăăăăăăăăăăă│Vranceaăăăăăăăăăă│SpitalulăMunicipalăAdjudăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────────────────┤ 
│Iaşiăăăăăăăăăăă│Vranceaăăăăăăăăăă│SpitalulăMilitarădeăUrgen ă"Dr.ăAlexandruă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│Popescu"ăFocşaniăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
└───────────────┴─────────────────┴───────────────────────────────────────────┘ 
*ST* 
 
    3.1. Listaăcentrelorăuniversitareăînăcareăpotăfiăderulateăăprogrameădeăreziden iatăînămedicinaă
deăurgen  
 
    - Bucureşti; 
    - Cluj-Napoca; 
    - Craiova; 
    - Iaşi; 
    - TârguăMureş; 
    - Timişoara. 
 
    3.2. Lista centrelor universitare în care pot fi derulateăprogrameădeăreziden iatăînămedicinaă
deăurgen ăînăcolaborareăcuăalteăcentre: 
    - Arad,ăînăcolaborareăcuăTimişoara; 
    - BraşovăşiăSibiu,ăînăcolaborareăcuăTârguăMureş; 
    - Constan aăşiăGala i,ăînăcolaborareăcuăBucureşti; 
    - Oradea, în colaborare cu Cluj-Napoca. 
-------- 
    Anexaă 3ă aă fostă înlocuit ă cuă anexaă dină ORDINUL nr. 1.225 din 29 iulie 2011, publicat în 
MONITORULăOFICIALănr.ă633ădină5ăseptembrieă2011,ăpotrivităart.ăIădinăacelaşiăactănormativ. 
 
 
    ANEXA 4 
 
 
                         MINISTERULăS N T IIăPUBLICE 
               CENTRULăNA IONALăDEăPERFEC IONAREăÎNăDOMENIULăSANITARăBUCUREŞTI 
 
                    CURRICULUMăDEăPREG TIREăÎNăSPECIALITATEA 
                       ALERGOLOGIEăŞIăIMUNOLOGIEăCLINIC  
 
    1.1.ăDEFINI IE: 
    Specialitateaă deă Alergologieă şiă Imunologieă Clinic ă seă ocup ă cuă studiulă boliloră alergice,ă aă
bolilorăşiăsindroamelorădisimunitare,ăcareăincludătulbur riădeăimunoreglareăşiăimunodeficien e. 
    Alergologiaăseăocup ăcuădepistareaăşiădiagnosticarea,ăprofilaxiaăşiătratamentulă (medicamentosă
şi/sauăimunoterapie),ăasisten aămedical ăşiărecuperareaăpacien ilorăcuăboliăalergiceă(afec iuniădeă
hipersensibilitateăini iateăprinămecanismeăimunologice). 
    Imunologiaă clinic ă seă ocup ă cuă disfunc iileă sistemuluiă imunitar,ă precumă şiă cuă aspecteleă
imunologiceă aleă afec iuniloră înă careă esteă implicată sistemulă imunitar.ă Asisten aă deă imunologieă
clinic ăseărealizeaz ădeăobiceiăînăcadrulăasisten eiămedicaleămultidisciplinare,ăşiăinclude,ădup ă



caz, tratamente imunologiceă pentruă pacien iiă cuă boliă şiă sindroameă disimunitareă prină mijloaceă
nechirurgicaleăşiăneradioterapeutice. 
 
    1.2. DURATA: 5 ani 
    Curriculumulăprevedeăunănum rădeă200ădeăoreădidacticeă(curs,ăseminar,ăprezent riădeăcazuri)ăpeă
anul de studiu universitar,ăpentruătematicaăprezentat ,ăînăafaraăc roraăsuntăprev zuteăşiă40-50 de 
oreădeăstudiuăindividual.ăCuantificareaăpreg tiriiăînăvedereaăechival rii,ăseăfaceăprinăcrediteădeă
formareăuniversitar ă(CFU),ăastfelă1ăcredităţă25ăoreădeăinstruire. 
    Din timpul alocată preg tirii,ă activitateaă didactic ă acoper ă 20-30%, restul de 70-80%, fiind 
dedicat ăactivit ilorăpracticeăşiăstudiuluiăindividual. 
    Laăsfârşitulăfiec ruiămodulădeăpreg tireă(celăpu inăoădat ăpeăan),ăareălocăoăevaluareădeăetap ,ă
f cut ă înă unitateaă deă preg tireă deă c treă responsabilulă deă stagiuă şiă îndrum tor.ă Evaluareaă seă
finalizeaz ăprinăacordareaădeăcrediteăCFU. 
    Întreagaăactivitateădeăpreg tireăesteămonitorizat ăprinăcaietulădeăstagiuă(log-book), în care 
vorăfiătrecuteădeăasemeneaăevalu rileădeăetap ăînăcredite,ăactivitateaăînăprogrameleădeăcercetare,ă
participareaălaămanifest riăştiin ificeăşiădeăeduca ieăcontinu . 
 
    1.3. STRUCTURA STAGIILOR 
    1.3.1.ă Etapaă ini ial ă deă angajare,ă luareă înă eviden ,ă rezolvareă aă problemeloră social-
administrative,ă prezentareaă laă spitală şiă clinicaă repartizat ,ă fixareaă planuluiă deă activitateă (2ă
s pt mâni) 
    1.3.2.ăEtapaădeăstagiiă(veziăanexaăfinal ) 
    ●ăPrimiiă2ăani:ăstagiuădeădobândireăaăabilit ilorăgeneraleăînăspecialitate,ăstagiiădeămedicin ă
intern ăşiăspecialit iămedicale,ăpediatrie,ămedicinaămuncii: 
    - Alergologieăşiăimunologieăclinic ă(ini iereăînăspecialitate)ă- 6 luni 
    - Medicin ăintern ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 9 luni 
    - Gastroenterologie                                            - 3 luni 
    - Terapieăintensiv ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 1ălun  
    - Pediatrieăgeneral ă(3ăluni)ăşiăneonatologieă(1ălun )ăăăăăăăăă- 4 luni 
    - Medicina muncii                                              - 1ălun  
    ●ăUltimiiă3ăani:ăimunologieălaborator,ădisciplineăcomplementareăşiădes vârşireăînăspecialitate: 
    - Imunologieăfundamental ă(cursăşiălaborator)ăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 3 luni 
    - Bioetic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 2ăs pt. 
    - Dermatologie                                                 - 2 ½ luni 
    - Pneumologie                                                  - 2 luni 
    - O.R.L.                                                       - 1ălun  
    - Oftalmologie                                                 - 1ălun  
    - Boliăinfec ioaseăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 2 luni 
    - Reumatologie                                                 - 6 luni 
    - Alergologieăşiăimunologieăclinic ă(curs,ăstagiuăclinic,ălaborator) - 18 luni 
 
    1.4.ăCON INUTULăSTAGIILOR 
    1.4.1.ăALERGOLOGIEăŞIăIMUNOLOGIEăCLINIC  
    1.4.1.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(400ăore) 
    1. Epidemiologia bolilor alergice 
    2. Genetica bolilor alergice 
    3. Factorii de risc ai bolilor alergice 
    4.ăAtopia;ăevolu iaănatural ăaăbolilorăatopiceăşiăalergice 
    5.ăInflama iaăalergic ;ăcelule,ămediatori,ămoleculeădeăadeziuneăimplicateăînăalergie 
    6.ăAlergiaăcaăboal ăsistemic  
    7. Anticorpii IgE 
    8. Receptorii pentru IgE 
    9. Alergenele - nomenclatur ,ăclasificare 
    10. Alergenele - structur ,ăpropriet iăfizico-chimice, biologice 
    11. Sursele alergenelor 
    12.ăFactoriiăcareăinfluen eaz ăalergenicitatea 
    13.ăReactivitateaăîncrucişat ăaăalergenelor/cross-reactivitatea 
    14.ăIdentificareaăşiăcuantificareaăalergenelor 
    15. Polenurile ca aeroalergene 
    16. Acarienii ca aeroalergene 
    17. Mucegaiurile ca aeroalergene 
    18.ăEpiteliileădeăanimaleăşiăgândaciiădeăbuc t rieăcaăaeroalergene 
    19.ăAlergeneădinăveninuriăşiăsaliv ădeăinsecte 



    20.ăTrofalergeneăşiăal iăagen iădeăhipersensibilitateădinăalimente 
    21. Alergene de contact 
    22. Alergene medicamentoase 
    23.ăAlergeneăocupa ionale 
    24.ăExtracteăalergeniceăpentruădiagnosticăşiăterapie 
    25. Nomenclatura bolilorăalergiceă(istoric,ăactualit i) 
    26. Metode de diagnostic în vivo în alergologie 
    27. Metode de diagnostic în vitro în alergologie 
    28.ăRiniteăalergiceăintermitenteăşiăpersistente 
    29. Rinosinuzite alergice 
    30.ăPolipozaănazal  
    31. Astmul alergic la adult 
    32. Astmul alergic la copil 
    33.ăAstmulăalergicălaăcategoriiăspecialeădeăpacien iă(gravide,ăvârstnici,ăsportiviăetc.) 
    34.ăAstmulăcuăhipersensibilitateălaăaspirin /antiinflamatoareănesteroidiene 
    35. Astmul cu hipersensibilitateălaăsulfi i 
    36. Astmul de efort 
    37.ăAstmulăalergicăocupa ional 
    38.ăSindromulărinit ăalergic ăşiăastmăcoexistent 
    39.ăAspergilozaăbronhopulmonar ăalergic  
    40. Sindromul Churg-Strauss 
    41. Sindromul Loffler 
    42. Pneumonia eozinofilic ăacut ăşiăcronic  
    43. Sindromul eozinofilie-mialgieăşiăsindromulăhipereozinofilicăidiopatic 
    44. Eozinofiliile 
    45. Pneumonii de hipersensibilizare (alveolite alergice extrinseci) 
    46.ăFibrozaăchistic  
    47.ăDischineziaăciliar ăprimar  
    48.ăBoalaăpulmonar ăobstructiv ăcronic  
    49. Sarcoidoza 
    50.ăSindromulădeătuseăcronic  
    51.ăConjunctiviteăalergiceăintermitenteăşiăpersistente 
    52.ăKeratoconjunctivitaăvernal  
    53.ăKeratoconjunctivitaăatopic  
    54. Conjunctivita giganto-papilar  
    55.ăBlefaroconjunctivitaăalergic ădeăcontact 
    56. Keratoconjunctivita sicca 
    57.ăUrticariaăacut  
    58.ăUrticariaăcronic ,ăurticariaăcronic ăautoimun  
    59. Vasculite urticariene 
    60.ăUrticariaăpigmentar  
    61. Mastocitozaăsistemic  
    62.ăBoalaăseruluiăşiăsindroameădeătipăboalaăserului 
    63. Eritemul polimorf 
    64. Eritemul nodos 
    65.ăUrticariaădermografic  
    66.ăUrticariaătardiv ălaăpresiune 
    67.ăUrticariaăsolar ăşiăfotosensibilitateaădinălupusăşiăporfirii 
    68.ăUrticariaălaăfrigăşiăpatologiaăprinăcrioproteineăserice 
    69. Crioglobulinemii 
    70.ăTipuriăspecialeădeăurticarieă(urticariaăcolinergic ,ăaquagenic ăşiădeăcontact) 
    71. Sindroame urticariene rare 
    72. Urticaria din boli autoimune sistemice 
    73. Urticaria din parazitoze 
    74. Angioedemul ereditar prin deficit de C1-INH 
    75.ăAngioedemulănonhistaminergicădobândit,ăf r ăurticarie 
    76.ăAngioedemulăhistaminergicădobândit,ăf r ăurticarie 
    77.ăEczemaăatopic ,ăsindromulădermatit /eczem ăatopic  
    78. Dermatite/eczeme - nomenclatur ,ăclasificare,ădiagnosticădiferen ial 
    79.ăDermatitaădeăcontactăalergic ăşiăiritativ  
    80.ăDermatitaădeăcontactăalergic ălaămetale 
    81.ăDermatitaădeăcontactăalergic ălaăadezivi,ăr şiniăşiăaditiviădin cauciuc 
    82.ăDermatitaădeăcontactăalergic ălaămedicamente 



    83.ăDermatitaădeăcontactăalergic ăindus ădeăplante 
    84. Alergocosmetologie 
    85.ăDermatitaădeăcontactăalergic ăocupa ional  
    86.ăDermatitaădeăcontactăfotoalergic ăşiăfototoxic  
    87.ăReac iiăadverseămedicamentoaseă- no iuniădeăfarmacovigilen  
    88. Alergii medicamentoase mediate IgE 
    89. Alergii medicamentoase non-IgE-mediate 
    90.ăReac iiăadverseămedicamentoaseăprinăalteămecanismeădeăhipersensibilitate 
    91. Particularit iăaleăreac iilorăadverseămedicamentoaseălaănivelăcutanat 
    92.ăParticularit iăaleăreac iilorăadverseămedicamentoaseălaănivelăpulmonar 
    93.ăAlergiaăalimentar ăIgE-mediat ăşiănon-IgE-mediat  
    94.ăSindromulădeăalergieăoral  
    95. Boli gastrointestinale eozinofilice 
    96.ăBoalaăceliac ăşiăsindromulăHeiner 
    97.ăReac iiădeăhipersensibilitateălaăaditiviăalimentari 
    98.ăIntoleran eăalimentareăcuămecanismeăbiochimice 
    99. Alergia la alimente modificate genetic 
    100.ăAnafilaxiaăalergic ămediat ăIgE 
    101.ăAnafilaxiaăalergic ănon-IgE-mediat  
    102.ăAnafilaxiaănonalergic  
    103.ăAnafilaxiaăasociat ăcuăfactoriăfiziciăşiăanafilaxiaăidiopatic  
    104.ăReac iiădeăhipersensibilitateălaăîn ep turiădeăinsecteă(venin) 
    105.ăReac iiădeăhipersensibilitateălaămuşc turiădeăinsecte 
    106. Alergia la latex 
    107. Alergia la lichid seminal 
    108.ăReac iiădeăhipersensibilitateălaăanesteziceăşiămiorelaxante 
    109.ăReac iiădeăhipersensibilitateălaăplasm ăşiăsubstituen iăplasmatici 
    110. Reac iiădeăhipersensibilitateălaăantiinflamatoareănesteroidieneăşiăanalgezice 
    111.ăReac iiădeăhipersensibilitateălaăsubstan eădeăcontrastăiodate 
    112.ăReac iiădeăhipersensibilitateălaăantihipertensive 
    113.ăReac iiădeăhipersensibilitateălaăagen iăfibrinolitici,ăanticoagulanteăşiăhemostatice 
    114.ăReac iiădeăhipersensibilitateăasociateădializei 
    115.ăReac iiădeăhipersensibilitateălaăantibiotice 
    116.ăReac iiădeăhipersensibilitateălaăanticonvulsivanteăşiămedicamenteădeăuzăpsihiatric 
    117. Reac iiădeăhipersensibilitateălaăantidiabetice 
    118.ăDieteălaăpacientulăalergicăşiăcuăreac iiădeăhipersensibilitate 
    119.ăProfilaxiaăbolilorăalergiceăşiăatopice 
    120.ăM suriădeăprofilaxieăaăexpuneriiălaăalergene 
    121.ăImunoterapiaăspecific ăcuăextracteăalergeniceăadministrat ăinjectabil 
    122.ăImunoterapiaăspecific ăcuăextracteăalergeniceăadministrat ăsublingualăsauănazal 
    123. Imunoterapia anti-IgE 
    124.ăBazeleăfarmacologiceăaleăac iuniiămedicamentelorăantialergiceăşiăantiinflamatoare 
    125.ăProfilulădeăsiguran ăalămedicamentelorăantialergiceăşiăantiinflamatoare 
    126.ăProfilulăfarmacoeconomicăalămedicamentelorăantialergiceăşiăantiinflamatoare 
    127.ăTratamentulăurgen elorăalergologice 
    128. Antihistaminicele H(1) de uz sistemic în alergologie 
    129. Antihistaminicele H(1) de uz topic în alergologie 
    130.ăAntihistaminiceleăH(2)ăşiăceleăcuăac iuneăpeăreceptoriiăH(3)ăşiăH(4)ăînăalergologie 
    131. Antileucotrienele 
    132. Glucocorticosteroizii inhalatori 
    133. Glucocorticosteroizii intranazali 
    134. Dermatocorticoizii 
    135. Antidegranulantele mastocitare 
    136. Bronhodilatatoarele 
    137. Dispozitive de administrare inhalatorie a medicamentelor 
    138.ăDispozitiveădeăadministrareăintranazal ăaămedicamentelor 
    139.ăEpidemiologiaăimunodeficien elor 
    140.ăImunodeficien eleăprimareăprinădeficităimunăumoralăsauălimfocitarăB 
    141.ăImunodeficien eleăprimareăprinădeficităimunăcelularăsauălimfocitarăT 
    142.ăImunodeficien eleăprimareăprinădeficităimunăcombinat sauălimfocitarăTăşiăB 
    143.ăImunodeficien eleăprimareăcuăhiper-IgE 
    144.ăImunodeficien eleăprimareăprinădeficiteăaleăfunc ieiăcelulelorăfagocitare 
    145.ăImunodeficien eleăprimareăprinădeficiteăaleăcomponentelorăsistemuluiăcomplement 



    146. Imunodeficien eăsecundareămalnutri ieiăşiădeăcauz ăiatrogen  
    147.ăImunodeficien eăsecundareăunorăboliăinfec ioaseăşiămaligne 
    148.ăSindromulădeăimunodeficien ădobândit ă- imunopatologie 
    149.ăSindromulădeăimunodeficien ădobândit ă- imunodiagnostic, imunoterapie 
    150.ăAfec iunileăautoimuneădeăorganăşiăsistemiceă- imunopatologie, diagnostic, imunoterapie: 
    151.ăTiroiditaăautoimun ,ăboalaăGraves 
    152.ăAutoimunitateaăendocrin ăşiăsindroameleăpoliendocrineăautoimune 
    153.ăAfec iuniădermatologice buloase cu mecanism autoimun 
    154.ăUveiteăcuămecanismăautoimunăşiămediateăcelular 
    155.ăMiasteniaăgravisăşiăsindromulămiastenicăLambert-Eaton 
    156.ăSclerozaămultipl ,ăsindromulăGuillain-Barreăşiăalteăafec iuniădemielinizante 
    157. Boala Crohnăşiăcolitaăulceroas  
    158. Miocardite, cardiomiopatii, pericardite cu mecanism imun, sindromul Dressler 
    159.ăHepatitaăautoimun  
    160.ăCirozaăbiliar ăprimitiv ,ăcolangitaăsclerozant ă- imunopatologie, imunomodulare 
    161. Glomerulonefrite cu mecanismăautoimunăşiăprinăcomplexeăimune 
    162. Sindromul Goodpasture 
    163. Hemopatii autoimune 
    164. Lupusul eritematos sistemic 
    165.ăArtritaăreumatoid  
    166. Spondilartropatii 
    167. Sindromul Sjogren 
    168.ăPolimiozitaăşiădermatiomiozita 
    169.ăSclerozaăsistemic  
    170.ăBoalaămixt ăaă esutuluiăconjunctiv 
    171. Vasculite sistemice - clasificareăimunopatologic ăşiăcaracteristiciăclinico-morfologice 
    172. Granulomatoza Wegener 
    173.ăPoliangeitaămicroscopic  
    174. Poliarteritaănodoas  
    175. Purpura Henoch-Schonlein 
    176.ăVasculitaăcrioglobulinemic  
    177. Transplantarea, tipuri de grefe 
    178.ăRecunoaştereaăaloantigenelor 
    179. Imunocompatibilitatea 
    180. Mecanisme imunologice ale rejetului grefelor 
    181. Tipuriădeărejetădeăgref  
    182. Teste de histocompatibilitate 
    183. Teste de citotoxicitate 
    184.ăMecanismeleăimunomodul rii 
    185. Glucocorticosteroizii sistemici 
    186.ăInhibitoriădeăcalcineurin  
    187.ăSirolimus/rapamicinaăşiămicofenolatulămofetil 
    188. Imunosupresive citotoxice 
    189.ăAnticorpiămonoclonaliăşiăpoliclonaliăînăimunoterapie 
    190.ăTerapiaăgenic ,ăantisensăşiăcuăceluleăstemă(principii) 
    191.ăMarkeriăimunologiciătumoraliăşiăimunopatologiaăcancerului 
    192. Gamapatii monoclonale - imunopatologie, imunodiagnostic, principii de terapie 
    193. Imunoterapia în cancer (principii) 
    194.ăPerturb riăimunologiceăaleăsistemuluiăreproductiv 
    195.ăInterrela iiăpsiho-neuro-endocrino-imunologice 
    196.ăTerapiaădeăsubstitu ieăînăimunodeficien eleăprimare 
    197.ăCitokine,ăinhibitoriăaiăsecre ieiăcitokinelorăînăimunoterapie 
    198.ăReceptoriădeăcitokineăşiăantagoniştiălorăînăimunoterapie 
    199.ăImunizareaăactiv ăşiăpasiv ă(principii) 
    200. Metode imunosupresive (plasmaferez ,ăimunoadsorb ie,ăcitoferez ) 
    1.4.1.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    înăclinic ădeăalergologieăşiăimunologieăclinic ăşiălaboratorădeăimunologie 
    - principiu,ăindica ii,ătehnic ,ăasistareăsauăefectuareă(dup ăcaz),ăinterpretare 
    - demonstrareaă abilit iloră deă comunicareă (prezent riă deă cazuri,ă referat)ă şiă cercetareă (dup ă
caz) 
    1. Teste cutanate alergologice prick la alergene de mediu: 1000 
    2. Teste cutanate alergologice prick la alergene alimentare: 1000 
    3. Teste cutanate intradermice (medicamente, veninuri, ser autolog): 1000 



    4. Teste cutanate alergologice patch: 1000 
    5. Teste cutanate alergologice prick sau patch la medicamente: 500 
    6.ăTesteăgravita ionaleăşiăvolumetriceădeădeterminareăaăexpuneriiălaăpolenuri:ă2 
    7.ăTesteămorfologiceădeăidentificareăaăpolenurilorăşiăplantelorăpolenizatoare:ă100 
    8. Teste morfologice de identificare a acarienilor: 20 
    9. Teste morfologice de identificare a mucegaiurilor: 50 
    10. Teste imunochimice pentru determinarea expunerii la aeroalergene: 5 
    11. Determinare PEF prin peak flow-metrie: 500 
    12.ăProbeăfunc ionaleăventilatoriiă(spirometrie):ă500 
    13.ăProbeăfunc ionaleăventilatoriiăpost-bronhodilatator: 500 
    14.ăTesteădeăprovocareănazal /conjunctival ăcuăalergene: 20 
    15.ăTesteădeăprovocareăalimentar :ă100 
    16.ăTesteădeăprovocareămedicamentoas :ă500 
    17.ăTesteădeăprovocareăcuăagen iăfizici:ă500 
    18. Teste de provocare la efort: 100 
    19.ăTesteălaăalergeneăocupa ionale:ă100 
    20. Imunoterapie specific ăcuăextracteăalergeniceăstandardizate:ă200 
    21.ăUtilizareaătruseiădeăurgen ăînăalergologie:ă200 
    22. Determinarea IgE totale serice prin metode imunocromatografice: 100 
    23. Determinarea IgE totale serice prin nefelometrie sau alte metode cantitative: 500 
    24. Determinarea IgE specifice serice prin metode semicantitative: 100 
    25. Determinarea IgE specifice serice prin metode cantitative: 50 
    26. Determinare anticorpi IgG serici antigen-specifici: 10 
    27. Determinarea componentelor sistemului complement: 500 
    28. Determinarea C1-INH: 100 
    29.ăTesteădeălaboratorăscreeningăpentruăimunodeficien eăprimareăumorale:ă200 
    30.ăTesteădeălaboratorăscreeningăpentruăimunodeficien eăprimareăcelulare:ă200 
    31.ăTesteădeălaboratorăscreeningăpentruăimunodeficien eăprimareăaleăcelulelorăfagocitare: 200 
    32.ăTesteădeălaboratorăscreeningăpentruăimunodeficien eleădobândite:ă300 
    33.ăTesteădeălaboratorăavansate/deăcercetareăpentruăinvestigareaăimunodeficien elor:ă50 
    34. Teste de laborator pentru determinarea autoanticorpilor: 300 
    35. Teste de laborator pentru determinarea complexelor imune circulante: 100 
    36. Teste de laborator pentru determinarea crioproteinelor: 300 
    37. Teste imunologice de screening pentru transplantare: 50 
    38. Teste imunologice de avansate pentru transplantare: 5 
    39.ăDetermin riăimunologiceădeămarkeriăserologiciătumorali:ă300 
    40.ăDetermin riăimunologiceădeămarkeriăserologiciăvirali:ă300 
    41.ăDetermin riăimunologiceădeămarkeriăserologiciăbacterieni:ă300 
    42.ăDetermin riăimunologiceădeămarkeriăserologici parazitari: 200 
    43.ăElectroforezaăproteinelorăsericeăşiăimunoelectroforeza:ă100 
    44.ăDetermin riădeăsubseturiăceluleăimune:ă50 
    45.ăDetermin riădeămediatoriăcelulari,ămarkeriăsericiădeăinflama ie:ă100 
    46. Determinarea de mediatori umorali înăproduseăbiologiceă(alteleădecâtăserul)ălaăpacien iăcuă
patologie imuno-alergic :ă10 
    47.ăHemoleucogrameălaăpacien iăcuăpatologieăimuno-alergic :ă1000 
    48.ăInvestiga iiăbiochimiceălaăpacien iăcuăpatologieăimuno-alergic :ă1000 
    49. Exudate faringieneăşiănazale,ăanalizaăsputei:ă500 
    50.ăUroculturiălaăpacien iăcuăpatologieăimuno-alergic :ă500 
    51. Coproculturi, examene coproparazitologice: 500 
    52. Teste imunologice ale sistemului reproductiv: 100 
    53.ăExplor riăimagisticeălaăpacien iăcuăpatologie imuno-alergic :ă1000 
    54.ăExameneăcitologiceăînăproduseăbiologiceălaăpacien iăcuăpatologieăimuno-alergic :ă100 
    55.ăExameneăanatomopatologiceăşiăimunohistochimiceăînăpatologiaăimuno-alergic :ă200 
 
    1.4.2.ăSTAGIULăDEăMEDICIN ăINTERN  
    1.4.2.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(160ăore) 
    1.ăBronşitaăacut ăşiăcronic ,ăemfizemulăpulmonar 
    2.ăBronhopneumopatiaăobstructiv ăcronic  
    3. Pneumoniile 
    4. Abcesul pulmonar 
    5. Fibrozele pulmonare 
    6. Cancerul bronhopulmonar 
    7. Sindromulădeăcompresieămediastinal  



    8. Pleureziile 
    9. Valvulopatii 
    10.ăEndocarditeăinfec ioase 
    11.ăTulbur rileădeăritmăşiădeăconducere 
    12. Pericarditele 
    13.ăMiocarditeleăşiăcardiomiopatiile 
    14.ăBoalaăcardiac ăischemic  
    15. Sincopa 
    16.ăŞoculăcardiogen 
    17. Bolile arterelor periferice 
    18. Bolile venelor 
    19.ăEdemulăpulmonarăacutăcardiogenăşiănecardiogen 
    20. Cordul pulmonar cronic 
    21.ăInsuficien aăcardiac ăcongestiv  
    22. Tromboembolismul pulmonar 
    23. Hipertensiuneaăarterial  
    24. Glomerulonefritele 
    25. Sindromul nefrotic 
    26.ăNefropatiiăintersti iale 
    27.ăInsuficien aărenal ăacut  
    28.ăInsuficien aărenal ăcronic  
    29.ăTransplantulărenalăşiăhemodializa 
    30.ăSindroameădeămalabsorb ie 
    31. Anemiile 
    32. Leucemiile acute 
    33. Sindroamele mielodisplazice 
    34. Sindroamele mieloproliferative cronice 
    35. Sindroamele limfoproliferative cronice 
    36. Gamapatii monoclonale 
    37. Sindroamele hemoragipare 
    38. Sindroamele trombotice 
    39. Diabetul zaharat 
    40. Hemocromatoza 
    1.4.2.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    - principiu,ăindica ii,ătehnic ,ăasistareăsauăefectuareă(dup ăcaz),ăinterpretare 
    - demonstrareaă abilit iloră deă comunicareă (prezent riă deă cazuri, referat)ă şiă cercetareă (dup ă
caz) 
    1.ăInterpret riăECG:ă200 
    2. Examene radiologice: 200 
    3.ăExplor riăfunc ionaleărespiratorii:ă90 
    4.ăElectrocardiogrameă(tehnic ,ăinterpretare):ă100 
    5.ăExamin riăultrasonograficeă(interpretare):ă50 
    6. Oscilometrii (efectuare, interpretare): 10 
    7.ăInterpret riădeăbuletineădeăanalizeăhematologiceă(sângeăperiferic,ăm duv ăosoas ):ă200 
    8.ăInterpret riădeăbuletineădeăanalizeăbiochimiceăşiăimunologice:ă200 
    9.ăPunc iiăvenoaseălaăadult:ă20 
 
    1.4.3. STAGIUL DE GASTROENTEROLOGIE 
    1.4.3.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(50ăore) 
    1. Boala de reflux gastroesofagian 
    2.ăGastriteleăacuteăşiăcronice 
    3.ăUlcerulăgastricăşiăduodenal 
    4.ăTumorileăbenigneăşiămaligneăaleătractuluiăgastrointestinal 
    5.ăSindromulădeămalabsorb ie 
    6.ăEnteropatiaăglutenic  
    7. Parazitozele intestinale 
    8. Boala Crohn 
    9.ăRectocolitaăhemoragic  
    10. Intestinul iritabil 
    11.ăPancreatiteleăacuteăşiăcronice 
    12. Sindromul icteric 
    13. Colecistiteleăşiălitiazaăbiliar  
    14. Hepatitele cronice postvirale 



    15.ăHepatitaăautoimun  
    16.ăHepatiteămedicamentoaseăşiăautoimune 
    17.ăPatologiaăhepatic ăindus ădeăalcool 
    18. Cirozele hepatice 
    19.ăTumorileăbenigneăşiămaligneăaleăficatuluiăşi c ilorăbiliare,ăchistulăhidaticăhepatic 
    20.ăAfec iuniăhepaticeăcuădeterminareăgenetic  
    1.4.3.2.ăBaremulăactivit ilorăpracticeă(interpretare) 
    1. Examene radiologice ale tubului digestiv: 60 
    2. Endoscopii digestive: 30 
    3. Ecografii abdominale: 30 
    4. Paracenteza: 30 
    5.ăPunc ieăbiopsieăhepatic :ă10 
    6.ăInvestiga iiăfunc ionaleăînăgastroenterologie:ă30 
 
    1.4.4.ăSTAGIULăDEăTERAPIEăINTENSIV  
    1.4.4.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(20ăore) 
    1.ăResuscitareaăcardiopulmonar  
    2.ăTehniciădeămen inereăaăpermeabilit iiăc ilorăaerifere:ăintuba iaătraheal ,ătraheotomia 
    3. Oxigenoterapia 
    4. Tehnicile de suport ventilator 
    5.ăDefibrilareaăelectric ăşiăcardioversia 
    6. Echilibrul acido-bazic,ătratamentulătulbur rilor echilibrului acido-bazic 
    7.ă Asisten aă înă urgen ă şiă terapieă intensiv ă aă pacien iloră cuă reac iiă sistemiceă severeă deă
hipersensibilitate,ăinclusivăanafilaxiaăsever ăşiăexacerb rileăsevereăaleăastmului 
    8.ă Asisten aă înă urgen ă şiă terapieă intensiv ă aă pacien iloră cuă angioedemă cuă localizareă deă
gravitate 
    9. Anestezia la bolnavii astmatici 
    10.ăAnesteziaălaăpacien iiăcuăantecedenteădeăreac iiădeăhipersensibilitateălaămedicamente 
    1.4.4.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1.ăIntuba iaăorotraheal ăşiănazotraheal ă- asistare/efectuare (inclusiv pe manechin): 10. 
    2.ăResuscitareaăcardiopulmonar ă- asistare/efectuare (inclusiv pe manechin): 10 
    3. Defibrilare, cardioversie - asistare/efectuare: 5 
    4. Instalarea de linii venoase periferice/centrale - asistareăşiăefectuare:ă10 
    5.ă Cricotirotomie,ă cateterizareă transtraheala,ă minitraheostomieă percutan :ă tehnic ,ă asistare,ă
înăcondi iiădeănecesitate. 
    6. Oxigenoterapie, monitorizare puls-oximetrie: 10 
 
    1.4.5. STAGIUL DE PEDIATRIE 
    1.4.5.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(70ăore) 
    1.ăAlimenta iaăsugaruluiăşiăcopiluluiămic 
    2.ăAlimenta iaăcopiluluiăs n tosăşiăalergic 
    3.ăVaccin rileăînăneonatologieăşiăpediatrie 
    4.ăBoalaăhemolitic ăneonatal  
    5.ăInfec iileătractuluiărespirator superior 
    6. Wheezing-ulărecurentăşiăastmulălaăcopil 
    7.ăAlergiiăalimentareălaăcopil,ăintoleran aălaălactoz ăşiălaăgluten 
    8.ăSindroameleădeămalabsorb ieălaăcopil 
    9.ăBoalaăinflamatorieăcronic ăintestinal ălaăcopil 
    10. Hepatitele în pediatrie 
    11.ăSindroameleădeăhipertensiuneăportal  
    12. Parazitozele intestinale la copil 
    13.ăInfec iileătractuluiăurinarălaăcopil 
    14.ăAnemiileăhemoliticeăşăsindroameleăhemoragipareălaăcopil 
    15.ăLeucemiileăşiălimfoameleălaăcopil 
    16. Hematuriileăşiăproteinuriileăcopilului 
    17.ăGlomerulonefriteleăşiăsindroameleănefroticeăînăpediatrie 
    18. Reumatismul articular acut 
    19. Artritele cronice juvenile 
    20. Colagenozele: lupusul eritematos sistemic, dermatomiozita, sclerodermia, boala Kawasaki 
    21. Vasculite imune în pediatrie 
    22.ăImunodeficien eleăprimare 
    23.ăImunodeficien eleădobânditeăînăpediatrie 
    24.ăUrticariaăşiăangioedemulălaăcopil 



    25.ăDermatitaăatopic ăşiătipuriădeăprurigoăînăpracticaăpediatric  
    26.ăUrgen ele pediatrice majore 
    1.4.5.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    - principiu,ăindica ii,ătehnic ,ăasistareăsauăefectuareă(dup ăcaz),ăinterpretare 
    - demonstrareaă abilit iloră deă comunicareă (prezent riă deă cazuri,ă referat)ă şiă cercetareă (dup ă
caz) 
    1.ăPunc iiăvenoaseălaăcopil:ă10 
    2.ăManevreădeăresuscitareăaăfunc iilorăvitale:ă20 
    3. Electrocardiograme: 20 
    4. Examene radiologice: 20 
    5.ăExplor riăfunc ionaleărespiratoriiălaăcopii:ă50 
    6.ăInterpret riădeăbuletineădeăanalizeăhematologice la copil: 50 
    7.ăInterpret riădeăbuletineădeăanalizeăbiochimiceăşiăimunologiceălaăcopil:ă50 
    8.ăRecomand riădeăpreparateădeălapteăutilizateăînăalimenta ie:ă20 
 
    1.4.6. STAGIUL DE MEDICINA MUNCII 
    1.4.6.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(20ăore) 
    1.ăAgen iăetiologiciăînăbolileăprofesionale 
    2. Boli profesionale ale aparatului respirator 
    3. Boli dermatologice profesionale 
    4.ă No iuniă deă reabilitareă medical ă înă cază deă boal ă profesional ,ă reinser ieă şiă reorientareă
profesional ,ăno iuniădeălegisla ieăna ional ăşiăeuropean ăînămedicinaămuncii. 
    1.4.6.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1.ăAnamnezeădeăboal ăprofesional :ă20 
    2.ăAsistareaăşi/sauăefectuareaătestelorădeăprovocareăcuăagen iăprofesionali:ă5 
 
    1.4.7. STAGIUL DE IMUNOLOGIEăFUNDAMENTAL  
    1.4.7.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(50ăore) 
    A.ăAnatomiaăşiăelementeleăcelulareăaleăsistemuluiăimunitar 
    1.ăOrganeleălimfoide:ăanatomieăşiăfunc ie 
    2.ă Celuleleă relevanteă aleă r spunsuluiă imun,ă tr s turileă loră uniceă deă identificare,ă selec iaă
pozitiv ăşiănegativ ăînăcursulăontogenezei. 
    B. Mecanismele imunologice 
    1.ăImunitateaăînn scut ăşiădobândit  
    2. Complexul major de histocompatibilitate - structuraămolecular ăşiăfunc ia 
    3. Antigenele - structur ,ăepitopi,ăprocesareăşiăprezentare 
    4. Imunogenetica 
    5.ăImunitateaămediat ăprinăceluleleăT 
    a) Activarea celulelor T - receptoriiă celuleloră T,ă recunoaştereaă epitopiloră şiă moleculeleă
accesoriiăînătransduc iaăsemnalului 
    b)ăCitokineleăşiămoleculeleăcostimulatorii în activarea celulelor T 
    c)ăR spunsulăimunămediatăprinăceluleleăTă- celule participante 
    6.ăImunitateaămediat ăprinăceluleăB 
    a) Activarea celulelor B - interac iuneaăcuăceluleleăTăşiătransduc iaăsemnalului 
    b)ăProduc iaădeăimunoglobulineăşiărecunoaştereaăepitopilor 
    c)ăIzotipuriădeăanticorpiăşiămaturareaăr spunsuluiăumoral 
    d)ăProceseăbiologiceăini ialeădeăanticorpiă- mediate prin IgM, IgG, IgA, opsonizarea, fixarea 
complementului,ăcitotoxicitateaămediat ăcelularăanticorp-dependent  
    e) Imunoglobuline - structur ,ăfunc ie,ăsintez ,ăreglare,ăreceptori. 
    f)ăReac iiăimuneămediate 
    g) Complexele imune - propriet iăfizice,ăimunologiceăşiămecanismeădeăclearance. 
    7.ăAlteămecanismeăimunologice,ăcareăimplic  
    a) Celulele "natural killer". 
    b) Celulele killer activate de limfokine. 
    c) Bazofile activate. 
    8.ă Interac iuniă receptoră - ligandă înă func ionareaă imun ă - molecule de adeziune, receptori 
pentruă complement,ă receptoriă pentruă IgE.ă Transduc iaă semnaluluiă caă rezultată ală interac iuniiă
receptori - ligand.ăPolimorfismulăgenetic.ăMemoriaăimunologic . 
    C.ăModulareaăr spunsuluiăimun. 
    1.ăCitokine,ăchemokine,ămoleculeădeăadeziuneăşiăfactoriădeăcreştere. 
    2.ăInflama iaăşiămodulareaăei. 
    a) Mediatori - preforma iăşiăneoforma i. 
    b)ăCeluleăefectoareăînăinflama ieă(alergic ăşiăaltele). 



    c)ăMastociteleăşiăbazofileleă- structur ,ăactivare,ămediatoriăpreforma i,ămetabolismulăaciduluiă
arahidonic, prostaglandine, leucotriene, PAF. 
    d) Eozinofilele - structur ,ăactivare, mediatori. 
    D. Imunitatea mucoaselor. 
    1. Non-imunologic ă- enzime,ăaciziăglicosali,ăfloraănormal . 
    2.ăImunologic ă- esutulălimfoidăasociatămucoasei,ăprocesareaăantigenului,ăproduc iaăcelular ă
şiădeăanticorpi,ătraficulăcelularăşiăprocesul de "homing". 
    E. Imunologia transplantului. 
    1. Mecanismele de rejet 
    2.ăReac iaăgref ăcontraăgazd ăşiăgazd ăcontraăgref  
    F.ăImunologiaătumoral  
    1. Antigenele tumorale - antigeneăspecificeătumoraleăuniceăşiăantigeneătumoraleăasociate 
    2.ăOncogene,ăgeneătumoraleăsupresoare,ătransloca iiăcromozomiale 
    3. Mecanismele imunosupravegherii 
    G. Mecanisme imunoreglatoare 
    1.ăMecanismeleădeătoleran  
    2.ăRe eleăidiotipic. 
    3. Apoptoza 
    1.4.7.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    - principiu,ăindica ii,ătehnic ,ăasistareăsauăefectuareă(dup ăcaz),ăinterpretare 
    - demonstrareaă abilit iloră deă comunicareă (prezent riă deă cazuri,ă referat)ă şiă cercetareă (dup ă
caz) 
    1.ăTehniciăîn elegereaăprincipiilorăşiămetodologieiăacestorătehnici,ăînămodăparticularădac ăeleă
sunt legate de: 
    - m surareaăniveluluiăimunoglobulinelor, 
    - claselor sau subclaselor de imunoglobuline, 
    - anticorpi specifici, 
    - fenotip rileălimfocitare, 
    - r spunsulăcelularălaămitogeni, 
    - antigene sau 
    - celule alogenice, 
    - complexele imune, 
    - examinarea proteinelor crioprecipitate, 
    - activit ileăcomplementuluiăsericătotalăşi 
    - componentelorăcomplementuluiăşi 
    - tipareaăhistocompatibilit ii. 
    a) Serologic: 
    - ELISA, 
    - RIA, RAST, 
    - FEIA, 
    - eliberareaădeăhistamin ădinăbazofileăsensibilizate, 
    - imunodifuzieăradial , 
    - nefelometrie, 
    - imunoblot, 
    - cromatografieăînăfaz ălichid ădeăînalt ăperforman , 
    - imunoelectroforeza, 
    - CIE 
    - CRIE 
    b) Celular: 
    - citometrie în flux, 
    - evaluarea chemotaxiei, fagocitozei, citolizei, 
    - evaluareaăprolifer riiălimfocitare,ăproduc ieiădeăimunoglobuline. 
    c)ăImunofluorescen aăşiăhistochimiaăimun . 
    d) Molecular: 
    - Northern, Southern, Western blot, 
    - PCR 
    - hibridizarea în situ. 
    e)ăHibridoameăşiăanticorpiămonoclonali. 
    2.ăCaracteristicileăefectu riiătestelor: 
    - principiiădeăsensibilitate,ăspecificitateăşiăvaloareăpredictiv . 
 
    1.4.8.ăMODULăDEăBIOETIC  
    1.4.8.1. Tematica curs (20 ore) 



    I.ăIntroducereăînăBioetic ă- 2 ore 
    1.ăMorala,ăetica,ăeticaămedical ă- definire, delimitarea obiectului de studiu 
    2.ăContextulăapari ieiăbioeticii 
    3. Definirea bioeticii 
    4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii 
    5.ăTeoriiăşiămetodeăînăbioetic  
    II.ăConcepteleădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin ăprinăprismaăbioeticiiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăconceptelorădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin  
    2.ă Concepteleă deă s n tate,ă boal ă şiă suferin ă înă contextulă evolu ieiă medicinii şiă ştiin eloră
vie ii 
    3.ăRolulăcredin elorăşiăvalorilorăpersonaleăsauădeăgrupăînăconturareaăconceptelorădeăs n tate,ă
boal ăşiăsuferin ă(percep iiăparticulareăfunc ieădeăcredin aăreligioas ,ăetnieăetc.) 
    III.ăRela iaămedică- pacient I - 2 ore 
    1. Valoriăaleărela ieiămedică- pacient 
    2. Paternalism versus autonomie 
    3.ăModeleăaleărela ieiămedică- pacient 
    4.ăDreptatea,ăechitateaăşiăaccesulăpacien ilorălaăîngrijirileădeăs n tate 
    IV.ăRela iaămedică- pacient II - 2 ore 
    1.ăConsim mântul informat 
    2.ăConfiden ialitateaăînărela iaămedică- pacient 
    3.ăRela iaămedică- pacient minor 
    4.ăActeănormativeăcareăreglementeaz ărela iaămedică- pacient 
    V.ăGreşeliăşiăeroriăînăpracticaămedical ă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroare 
    2.ăCulpaămedical ă- definire,ăforme,ăimplica iiăjuridiceăşiădeontologice 
    3.ăManagementulăgreşeliiăşiăeroriiămedicaleăînăpracticaămedical  
    VI.ăProblemeăeticeălaăînceputulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăLibertateaăprocrea iei 
    2. Dileme etice în avort 
    3. Etica reproducerii umane asistate medical 
    4.ăProblemeăeticeăînăclonareaăreproductiv  
    VII.ăProblemeăeticeălaăfinalulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaămor iiăînăeraănoilorătehnologiiăînămedicin  
    2.ăProblemeăeticeăînăst rileăterminale 
    3.ăTratamenteăinutileăînăpracticaămedical  
    4.ăEutanasiaăşiăsuicidulăasistat 
    5. Îngrijirile paliative 
    VIII.ăProblemeăeticeăînătransplantulădeă esuturiăşiăorganeăumaneă- 2 ore 
    1. Donarea de organe de la cadavru 
    2. Donarea de organe de la persoana vie 
    3.ăEticaăaloc riiădeăresurseăînătransplant 
    IX.ăProblemeăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ă- 2 ore 
    1.ăEugeniaăşiădiscriminareaăpeăbazaăgeneticii 
    2. Proiectul genomului uman - problemeă etice,ă redefinireaă no iuniiă deă boal  prin prisma 
cunoaşteriiăgenomuluiăuman 
    3.ăEtic ăşiătestareaăgenetic ăprenatal ,ăneonatal ăşiăpostnatal  
    4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni 
    5.ăTerapiaăgenic  
    6.ăPosibilitateaăîmbun t iriiăraseiăumaneăprinăinterven iiăgenetice 
    X.ăEticaăcercet riiăpeăsubiec iăumaniă- 2 ore 
    1.ăPrincipiiăeticeăînăcercetareaăpeăsubiec iăumani 
    2.ăProtec iaăparticipan ilorăîntr-oăcercetareăbiomedical ă- discutarea principalelor coduri de 
etic ă şiă conven iiă interna ionaleă înă cercetare,ă aă cadruluiă legislativă înă careă seă deruleaz ă
cercetareaăpeăsubiec iăumani 
    3.ăPopula iiăvulnerabileăînăcontextulăcercet riiăpeăsubiec iăumani 
    4.ăAspecteăeticeăînăcercet rileămulticentrice,ămultina ionale 
    5.ăComiteteleădeăetic ăaăcercet rii 
    6.ăComportamentulăştiin ificăneadecvat,ăconflictulădeăintereseăînăcercetareaăştiin ific  
    1.4.8.2. Tematica seminariilor (20 ore) 
    I.ăIlustrareaăprinăcazuriăparticulareăaăteoriilorăşiăprincipiilorăînăbioetic ă- 2 ore 
    II. Reglementarea practiciiămedicaleăprinăcoduriădeăetic ă- 2 ore 
    1.ă Jur mântulă luiă Hipocrateă - comentareaă formeiă ini ialeă aă jur mântuluiă luiă Hipocrateă şiă
evaluareaăgraduluiădeăaplicabilitateăaăperceptelorăacestuiaăînăcondi iileămediciniiăactuale 



    2.ăAlternativeăaleăjur mântului lui Hipocrate 
    3.ăAlteăcoduriădeăetic ăşiădeontologieămedical ăfolositeăînăprezent 
    III.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăValoareaăşiălimiteleăconsim mântuluiăinformatăînăpracticaămedical ăcurent  
    2.ăValoareaăşiălimiteleăconfiden ialit iiăînăpracticaămedical ăcurent  
    3.ăRolulăcomunic riiăînărela iaămedică- pacient 
    IV.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1. Accesul la îngrijirileădeăs n tateă- discutare de cazuri 
    2.ăDrepturileăpacien iloră- reglementareălegislativ  
    3.ăRolulăcomitetelorădeăetic ădinăspitale 
    V.ăExemplificareaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroareăînămedicin ăprinăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    1. Delimitareaăcadruluiăno iuniiădeămalpraxis 
    2.ăGreşealaămedical ădinăperspectivaăsistemuluiădeămalpraxis 
    3.ăPerspectivaădeontologic ăasupraăgreşelilorămedicale 
    VI.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăînceputulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    VII.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăfinalulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    VIII.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă transplantulă deă esuturiă şiă organeă peă bazaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
    IX.ăDiscutareaăproblemelorăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    X.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă cercetareaă peă subiec iă umaniă prină prismaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
 
    1.4.9. STAGIUL DE DERMATOLOGIE 
    1.4.9.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(50ăore) 
    1. Infec iiăcutanateăvirale,ăbacteriene,ăfungice,ăepizoonoze 
    2. Prurigouri 
    3. Eczeme/dermatite 
    4. Urticaria, vasculite urticariene 
    5. Mastocitoze 
    6. Dermatoze buloase 
    7. Psoriazisul 
    8. Eritrodermii 
    9. Purpure 
    10. Bolile tesutului conjunctiv (lupus eritematos, dermatomiozita, sclerodermia) 
    11.ăManifest riăcutanateăînăimunodeficien e 
    12.ăReac iiăadverseăpostmedicamentoaseăcutaneo-mucoase 
    13. Eritem polimorf 
    14. Eritem nodos 
    15.ăLimfoameăşiăpseudolimfoameăcutanate 
    16. Boala Kaposi 
    17.ăLichenăplanăşiăerup iiălichenoide 
    18.ăDermatozeăprinăagen iăfizici 
    19.ăManifest riăcutanateădismetaboliceă(porfirii,ăamiloidoze,ămucinoze,ădiabetăzaharat) 
    20.ăMedica iaăantiinflamatorieăşiăimunomodulatorieăînăpatologiaăcutanat  
    1.4.9.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    - principiu,ăindica ii,ătehnic ,ăasistareăsauăefectuareă(dup ăcaz),ăinterpretare 
    - demonstrareaă abilit iloră deă comunicareă (prezent riă deă cazuri,ă referat)ă şiă cercetareă (dup ă
caz) 
    1. Efectuarea de teste cutanate pentru diagnosticul dermatitelor prin hipersensibilizare: 40 
    2.ăTehnicaăimunofluorescen eiăînădermatologie:ă5 
    3. Citodiagnosticul Tzanck: 5 
    4. Examenul micologic în dermatologie: 10 
    5. Efectuarea biopsiei cutanate: 5 
    1.4.10. STAGIUL DE PNEUMOLOGIE 
    1.4.10.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(40ăore) 
    1.ăStructuraăşiăfunc iaăsistemuluiărespirator 
    2.ăBolileăc ilorăaerifere 
    3. Tumori toracice 
    4.ăInfec iiărespiratoriiănon-TB 
    5. Tuberculoza 
    6. Bolile vasculare pulmonare 
    7.ăBoliăpulmonareăintersti ialeădifuze 
    8. Boli pulmonare iatrogene 



    9. Bolile pleurei 
    10.ăInsuficien aărespiratorie 
    11.ăAnomaliiăpulmonareăgeneticeăşiădeădezvoltare 
    12. Sindroame de apnee 
    13. Sindromulădeătuseăcronic  
    14.ăManifest riăpulmonareăînăimunodeficien e 
    1.4.10.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    - principiu,ăindica ii,ătehnic ,ăasistareăsauăefectuareă(dup ăcaz),ăinterpretare 
    - demonstrareaă abilit iloră deă comunicareă (prezent riă deă cazuri,ă referat)ă şiă cercetareă (dup ă
caz) 
    1. Peak-flow-metrie: 100 
    2. Spirometrie: 100 
    3. Pletismografie: 20 
    4. Factorul de transfer prin membrana alveolo-capilar :ă20 
    5. Evaluarea gazelor sanguine: 20 
    6.ăTesteădeăprovocareăbronşic ă(nespecific ,ăspecific ):ă20 
    7.ăSputaăindus :ă10 
    8. Lavajul bronho-alveolar: 10 
    9. Toracocenteza: 10 
 
    1.4.11. STAGIUL DE OTO-RINO-LARINGOLOGIE 
    1.4.11.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(20ăore) 
    1.ăRiniteleăacuteăşiăcronice 
    2. Rinosinuziteleăacuteăşiăcronice 
    3.ăTumoriăbenigneăşiămaligneărinosinusale 
    4.ăPatologiaăinflamatorieăşiăinfec ioas ăfaringian  
    5. Patologia inflamatorie a glandelor salivare 
    6.ăLaringiteleăacuteăşiăcronice 
    7.ăInsuficien aărespiratorieăacut ădeăcauz ălaringian  
    8.ăAdenopatiaăcervical  
    9.ăOtiteleămediiăacuteăşiăcronice 
    10.ăFarmacoterapiaălocal ăînăORL 
    1.4.11.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    - principiu,ăindica ii,ătehnic ,ăasistareăsauăefectuareă(dup ăcaz),ăinterpretare 
    1.ăRinoscopieăşiărinomanometrie:ă20 
    2. Bucofaringoscopie: 20 
    3. Otoscopie: 10 
    4.ăExameneăradiologieăşiăCTăînăORL:ă20 
    5.ăExamenulădeălaboratorăalăsecre ieiănazaleăşiăevaluareaăfunc ieiăciliare:ă10 
    1.4.12. STAGIUL DE OFTALMOLOGIE 
    1.4.12.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(20ăore) 
    1.ăPatologiaăpleoapelorăşiăaparatuluiălacrimal 
    2. Conjunctivitele 
    3. Keratitele 
    4. Patologia inflamatorie a sclerei 
    5. Patologia inflamatorie a uveei 
    6. Cataractele 
    7. Glaucoamele 
    8.ăOchiulăroşuăşiădureros 
    9.ăBolileădeăsistemăcuăcomplica iiăoculare 
    10.ăFarmacoterapiaălocal ăocular  
    1.4.12.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    - principiu,ăindica ii,ătehnic ,ăasistareăsauăefectuareă(dup ăcaz),ăinterpretare 
    1. Examenul polului anterior al ochiului: 20 
    2.ăExamenulăpleoapelorăşiăconjunctivei:ă20 
    3. Examenul citologic al lacrimilor, raclatului sau amprentelor conjunctivale: 20 
 
    1.4.13.ăSTAGIULăDEăBOLIăINFEC IOASE 
    1.4.13.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(30 ore) 
    1.ăInfec iiăaleăc ilorărespiratoriiăsuperioareăşiăinferioare 
    2.ăInfec iiăcutanateăşiăaleăsistemuluiălimfatic 
    3.ăGastroenteriteăşiăenterocolite 
    4.ăInfec iiăvirale,ăbacteriene,ăfungiceăşiăparazitareăcuămanifest riăcutaneo-mucoase 



    5.ăDiareeaăinfec ioas  
    6. Hepatite virale 
    7.ăInfec iiăaleătractuluiăurinar 
    8.ăInfec iaăcuăHIV,ăinfec iiălaăpacien iăcuăimunosupresie 
    9.ă Particularit iă aleă tratamentuluiă antiinfec iosă laă pacien iiă cuă afec iuniă deă
hipersensibilitate sau imunosupresie 
    1.4.13.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    - principiu,ăindica ii,ătehnic ,ăasistareăsauăefectuareă(dup ăcaz),ăinterpretare 
    1.ăRecoltareaăproduseăpatologiceă(sput ,ăsecre iiăetc.):ă20 
    2. Hemocultura: 5 
    3. Urocultura, coprocultur :ă20 
    4. Examen coproparazitologic: 10 
    5.ăExudatăfaringian,ăexamenădeăsput :ă10 
    6.ăMarkeriăimunologiciăserologiciăvirali,ăbacterieniăşiăparazitari:ă20 
 
    1.4.14. STAGIUL DE REUMATOLOGIE 
    1.4.14.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(100ăore) 
    1.ăPoliartritaăreumatoid ăaăadultului 
    2.ăArtritaăjuvenil ăidiopatic ăşiăboalaăStill 
    3. Spondiloartropatiile seronegative 
    4. Lupusul eritematos sistemic 
    5.ăSclerodermiaăsistemic  
    6. Fenomenul Raynaud 
    7. Miopatiile inflamatoare 
    8.ăBoalaămixt ăaă esutuluiăconjunctivăşiăalteăcolagenozeăintricate 
    9.ăFasciitaăenzinoficilic ădifuz ăşiăsindromulămialgie-eozinofilie 
    10. Sindromul Sjogren 
    11. Vasculitele sistemice 
    12. Boala (sindromul) Behcet 
    13. Reumatismul articular acut 
    14.ăBoalaăartrozic ăperiferic  
    15.ăBoalaădegenerativ ăaăcoloaneiăvertebrale 
    16. Forme de reumatism abarticular 
    17.ăGutaăşiăalteăatriteămicrocristaline 
    18.ăArtritaăpsoriazic  
    19.ăArtriteleăinfec ioaseăşiăreactive 
    20. Bolile ereditare ale tesutului conjunctiv 
    21. Sindroame paraneoplazice musculo-scheletale 
    22.ăOsteoporozaăşiăosteonecrozaăaseptic  
    23.ăManifest riăreumatologiceădinăboliăendocrine 
    24.ăTratamentulăinflamatorăşiăimunomodulatorăînăbolileăreumatice 
    1.4.14.2.ăBaremulăactivit ilorăpracticeă(interpretare) 
    1.ăTesteăbiologiceădeăinflama ieăşiădeăalterareăaăr spunsuluiăimunăînăreumatologie:ă200 
    2. Teste pentru explorarea metabolismului fosfo-calcic în reumatologie: 200 
    3. Examene radiologice în reumatologie: 120 
    4. Scintigrafii osoase: 20 
    5. Osteodensitometrii: 20 
    6.ăInterpretareaăbiopsieiăsinovialeăşiăaălichiduluiăsinovial:ă20 
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    ●ăGASTROENTEROLOGIEăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă(I.3)ăăăăăăă3ăluni 
    ●ăTERAPIEăINTENSIV ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă(I.4)ăăăăăăă1ălun  
    ●ăPEDIATRIEă(3ăluni)ăŞI NEONATOLOGIEă(1ălun )ăăăăă(I.5)ăăăăăăă4ăluni 
    ●ăMEDICINAăMUNCIIăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă(I.6)ăăăăăăă1ălun  
    ●ăIMUNOLOGIEăFUNDAMENTAL ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă(I.7)ăăăăăăă3ăluni 
    ●ăBIOETIC ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă(I.8)ăăăăă  2ăs pt. 
    ●ăDERMATOLOGIEăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă(I.9)ăăăăăăă2ă˝ăluni 
    ●ăPNEUMOLOGIEăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă(I.10)ăăăăăă2ăluni 
    ●ăO.R.L.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă(I.11)ăăăăăă1ălun  
    ●ăOFTALMOLOGIEăăăăăăă                             (I.12)ăăăăăă1ălun  
    ●ăBOLIăINFEC IOASEăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă(I.13)ăăăăăă2ăluni 
    ●ăREUMATOLOGIEăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă(I.14)ăăăăăă6ăluni 
    ●ăALERGOLOGIEăŞIăIMUNOLOGIEăCLINIC ăăăăăăăăăăăăăăă(I.15)ăă    18 luni 
 
┌───────┬───────┬───────────────────┬───────────────────────────────┬─────────┬──────┐ 
│ăăANăăă│ANULăIă│ăăăăăăANULăIIăăăăăă│ăăăăăăăăăăăANULăIIIăăăăăăăăăăăă│ăANULăIVă│ANULăV│ 
├───────┼───┬───┼───┬───┬───┬───┬───┼───┬───┬───┬────┬────┬────┬────┼────┬────┼──────┤ 
│STAGIUL│I.1│I.2│I.2│I.3│I.4│I.5│I.6│I.7│I.8│I.9│I.10│I.11│I.12│I.13│I.14│I.15│ăI.15ă│ 
└───────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴──────┘ 
*ST* 
 
 
                 CURRICULUMăDEăPREG TIREăÎNăSPECIALITATEA 
                              ANATOMIEăPATOLOGIC  
 
 
    ART. 1. - Defini ie 
    ŞcoalaădeăSpecializareăînăAnatomieăPatologic ăareăscopulădeăformareăaămedicilorăspecialiştiăînă
sectorul profesional al diagnosticului anatomo-cito-histopatologic al bolilor, care include 
urm toareleă activit i:ă examenă macroscopică (cuă ocaziaă efectu riiă necropsiei,ă şiă cuă ocaziaă
examin riiă macroscopiceă aă pieseloră chirurgicale),ă examenă microscopică citopatologică (frotiuri,ă
amprenteăşiăpunc iileăaspirativeăcuăacăfin),ăhistopatologicălaăparafin ă(alăbiopsiilorăob inuteădeă
laă endoscopii,ă prină punc ieă - biopsie,ă alăsec iuniloră recoltateă dină pieseleă chirurgicale,ă sauă ală
pieseloră recoltateă laă necropsie)ă histopatologică laă ghea ă (sauă ală sec iuniloră prelevateă
intraoperator), imunohistochimic şiăeventualăultrastructural. 
    Art. 2. - Responsabilitateaăpreg tiriiădeăspecialitate 
    SpecializareaăînăAnatomieăPatologic ăseădesf şoar ăînăcadrulăCatedrelorădeăAnatomieăPatologic ă
dină Facult ileă deă Medicin ,ă recunoscuteă deă Ministerulă S n t iiă Publice, sub conducerea unui 
profesoră (sauă conferen iar)ă universitară înă Anatomieă Patologic ă (activit ileă teoreticeă şiă
practice),ă respectivă înă Serviciileă Cliniceă deă Anatomieă Patologic ă şiă înă Serviciileă deă Anatomieă
Patologic ă bineă utilateă aleă spitaleloră mari,ă sub conducerea unui medic primar anatomo-patolog cu 
experien ă îndelungat ă (activit ileă practice).ă Alegereaă loculuiă deă desf şurareă aă Reziden iatuluiă
seă faceă cuă ocaziaă promov riiă examenuluiă deă reziden iat.ă Loculă poateă fiă schimbată peă motiveă
temeinice, o singur ădat ,ădarănumaiăpentruăunăcentruădeăpreg tireăechivalent.ăPentruăuneleămodule,ă
loculădeădesf şurareăpoateăfiăaltăcentruăbineăutilatădină ar ăsauăstr in tate. 
    Art. 3. - Durataăpreg tiriiăînăspecialitate 
    Seăacord ătitlulădeăMedicăSpecialistăînăAnatomieăPatologic ădup ăoădurat ădeăpreg tireădeă5ăaniă
şiădup ăpromovareaăunuiăexamenăfinal,ăscrisăşiăpractic.ăPeăperioadaăceloră5ăaniădeăreziden iatăesteă
obligatorieă frecventareaă zilnic ă aă prosecturiloră respective,ă dotateă astfelă încâtă s ă asigureă oă
preg tireă adecvat ,ă teoretic ă şiă practic .ă Serviciileă deă Anatomieă Patologic ă cuprind:ă Salaă deă
necropsie (prosectura), Laborator de cito-histopatologie, Laborator de Imunohistochimie, eventual 
deăMicroscopieăelectronic ăşiădeăBiologieămolecular . 
    Art. 4. - Caieteleădeăstagiuăaleăreziden ilor 
    Suntă obligatorii,ă voră fiă supravegheateă deă cadreleă ceă coordoneaz ă activit ileă teoreticeă şiă
practiceăşiăvorăfiăprezentateăComisieiădeăexamenăcuăocaziaăexamenuluiăfinal. 
    Eleă voră con ineă elementeă careă certific ă participareaă direct ă aă rezidentuluiă laă urm toareleă
activit i: 
    ●ăNecropsii:ăexecutare,ădiagnosticăanatomo-patologic: ........... 200 
    ●ăDiagnosticeăpeăpieseădeăbiopsie:ă.............................ă8000 
    ●ăDiagnosticeăcitopatologiceă................................... 8000 
    ●ăDiagnosticeăintraoperatoriiă(biopsieăextemporanee)ă............ă200 
    Art. 5. - Examenul final de Specialitate 



    Seă organizeaz ă într-ună singură locă pentruă reziden iiă uneiă singureă genera ii,ă prină rota ieă înă
centrele care asigur ă preg tireaă reziden ilor,ă cuă oă Comisieă propus ă şiă aprobat ă deă Comisiaă deă
SpecialitateăaăMinisteruluiăS n t iiăPublice.ăElăvaăconstaădintr-oăprob ăscris ăcuă20ădeăîntreb riă
(4 ore), dintr-oătematic ăcomunicat ădinătimpă(minimăşaseăluniăînainteădeăexamen),ăoăprob ăpractic ă
deănecropsieă(executare,ăredactareaăprotocoluluiădeănecropsieăşiăsus inereaădiagnosticuluiăanatomo-
patologic)ăşiădou ăprobeăpracticeădeădiagnosticăhistopatologic.ăAcesteăprobeăvorăconsta:ăunaădină5ă
preparate histopatologice de patologie netumoral ,ă iară cealalt ă dină 5ă preparateă deă patologieă
tumoral . 
    Art. 6. - Structuraăcursurilorăteoreticeăşiăaăactivit iiăpractice:ăconformăpracticilorădinăUE,ă
apreciemăactivit ileăteoreticeălaă200ădeăoreăpeăan,ăiarăpeăceleăpracticeălaăaproximativă1000 de 
oreăanual,ăînăaşaăfelăîncâtăs ăneăîncadr măînăceleă30ădeăoreădeăactivitateăs pt mânal . 
    Curriculumulăprevedeăunănum rădeă200ădeăoreădidacticeă(curs,ăseminar,ăprezent riădeăcazuri)ăpeă
anulădeăstudiuăuniversitar,ăpentruătematicaăprezentat ,ăînăafara c roraăsuntăprev zuteăşiă40-50 de 
ore de studiu individual. 
    Cuantificareaăpreg tiriiăînăvedereaăechival rii,ăseăfaceăprinăcrediteă(CFU). 
    1 credit = 25 ore de instruire 
    Dină timpulă alocată preg tirii,ă activitateaă didactic ă acoper ă 20-30%, restul de 70-80%, fiind 
dedicat ăactivit ilorăpracticeăşiăstudiuluiăindividual. 
    Laăsfârşitulăfiec ruiămodulădeăpreg tireă(celăpu inăoădat ăpeăan),ăareălocăoăevaluareădeăetap ,ă
f cut ăînăunitateaădeăpreg tireădeăc treăresponsabilulădeăstagiuăşiăîndrum tor. 
    Evaluareaăseăfinalizeaz ăprinăacordareaădeăcrediteăCFU. 
    Întreagaăactivitateădeăpreg tireăesteămonitorizat ăprinăcaietulădeăstagiuă(log-book), în care 
vorăfiătrecuteădeăasemeneaăevalu rileădeăetap ăînăcredite,ăactivitateaăînăprogrameleădeăcercetare,ă
participareaălaămanifest riăştiin ificeăşiădeăeduca ieăcontinu . 
    A.ăAriaăcunoştin elorăgenerale:ăvaăasiguraăcunoştin eăsolideăşiămoderneădeăgenetic ,ăbiologieă
molecular ,ăpatologieămolecular ,ăprecumăşiăcunoştin eădeăstatistic ămedical . 
    - Sectoare: 
    - Genetic ămedical  
    - Biologieămolecular  
    - Patologieămolecular  
    - Statistic ămedical  
    - Bioetic  
    B. Aria diagnosticului anatomo-patologic:ă vaă asiguraă preg tireaă deă specialitate,ă începândă cuă
cunoştin eăfermeădeătehniciănecropsice,ătehniciăhistopatologiceă(orientare,ăprelucrareălaăparafin ă
sauă laă ghea ,ă colora iiă uzualeă şiă specialeă etc.),ă citopatologice,ă imunohistochimice,ă înă
fluorescen ,ămicroscopieăelectronic .ăToat ăactivitateaădeădiagnosticăhisto- şiăcitopatologicăvaă
avea la baz ăcunoştin eăaprofundateădeăhistologie.ăActivitateaădeăformareăaăviitoruluiăspecialistă
vaă începeă cuă cunoştin eă teoreticeă deă patologieă general ,ă careă voră fiă urmateă deă cunoştin eă
aprofundateădeăpatologiaăspecial ăaădiferitelorăaparateăşiăsisteme. 
    Sectoare: 
    - Citologieăşiăhistologie:ătehniciăşiăcriteriiădeădiagnostic 
    - Necropsie:ătehniciăşiăcriteriiădeădiagnostic 
    - Citopatologieăşiăhistopatologie:ătehniciăşiăcriteriiădeădiagnostic 
    - Tehniciă speciale:ă colora iiă speciale,ă tehnicaă deă imunohistochimie,ă imunofluorescen a,ă
microscopieăelectronic ăetc. 
    - Patologieăgeneral :ăobligatorieăînăprimulăanădeăreziden iat 
    - Patologieăspecial :ăprinărota ie,ăînăurm toriiăpatruăani 
    C.ă Ariaă Medicineiă clinice:ă viitorulă specialistă vaă trebuiă s ă de in ă cunoştin eă cliniceă dină
diferiteă specialit iă pentruă aă fiă capabilă deă corela iiă anatomo-cliniceă precumă şiă cunoştin eă deă
Neuropatologie,ădeăMedicin ăLegal ,ăOncologie,ăcaăspecialit iăconexe. 
    Sectoare: 
    - Patologieăclinic ăşiăcorela iiăanatomo-clinice 
    - Medicin ăLegal  
    - Oncologie 
    - Neuropatologie 
    Art. 7. - Repartizareaăpeăaniăaăactivit ilorăteoreticeăşiăpractice 
*T* 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐ 
│ANULăIăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                                 │Num răă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│deăoreă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Activit iăteoretice:ă200ădeăoreăăăăăăăăăăăăăăăăăă                    │ăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 



│Genetic ămedical ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│20ăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Biologieămolecular ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│20ăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Patologieămolecular ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│20ăăă  │ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Statistic ămedical ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│10ăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Bioetic                                                               │20ăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Histologieăşiăcitologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│50ăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Patologieăgeneral ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│80ăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Activit iăpractice:ăpesteă1000ăde oreăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Tehniciădeănecropsieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│3ăluniă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Tehniciădeăhisto- şiăcitopatologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│2ăluniă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Tehniciădeăcitogenetic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă          │2ăluniă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Tehniciădeăimunohistochimieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│4ăluniă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Lucr riăpracticeădeăbioetic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│2ăs pt.│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Tehniciădeămicroscopieăelectronic ăop ionalăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│1ălun ă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Diagnosticulăhistopatologicăală esuturilorăşiăorganelorăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Studiuăindividuală                                                    │ăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│ANULăIIăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                                       │ăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Activit iăteoretice:ă200ădeăoreăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Imunologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│40ăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Patologiaăap.ărespiratorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă             │45ăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Patologiaăcardiovascular ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│40ăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Patologiaătubuluiădigestivăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│40ăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Patologieăhepatic ăşiăpancreatic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│35ăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Activit iăpractice:ăpesteă1000ădeăoreăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Necropsiiăăăăăă                                                       │ăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Stagiulădeămorfopatologieăcardiovascular ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│4ăluniă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Stagiulădeămorfopatologieărespiratorieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│4ăluniă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Stagiulădeămorfopatologieăhepato-digestiv ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│4ăluniă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Diagnosticeăcitopatologiceăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Participareălaăşedin eăanatomo-cliniceăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Studiuăindividualăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă   │ăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 



├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│ANULăIIIăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Activit iăteoretice:ă200ădeăoreăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Patologiaăap.ăhematoformator,ăsistemălimfoidăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│40ăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Nefropatologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│35ăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Uropatologieăşiăpatologiaăap.ăgenitalămasc.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│40ăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Patologiaăap.ăgenitalăfemininăăăăăăăăă                                │60ăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Patologiaăap.ăendocrinăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│25ăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Activit iăpractice:ăpesteă1000ăoreăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Necropsiiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă      │ăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Stagiulădeăhemato- şiăimunopatologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│3ăluniă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Nefropatologieăşiăpatologieăurogenital ămasculin ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│4ăluniă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Patologiaăap.ăgenitalăfemininăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│4ăluniă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Patologiaăap.ăendocrinăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│1˝ălun │ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Diagnosticeăînăexamenăextemporaneuăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Participareălaăşedin eăanatomo-cliniceăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Studiuăindividualăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│ANULăIVăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Activit iăteoretice:ă200ădeăoreăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă         │ăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Patologieăpediatric ăşiăfetopatologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│65ăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Dermatopatologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│45ăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Patologiaăosteoarticular ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│35ăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Patologiaătumoral ăaă esuturilorămoiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│30ăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Patologieăoftalmologic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│25ăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Activit iăpractice:ăpesteă1000ădeăoreăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Necropsiiăpediatrice/Patologieăpediatric ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│5ăluniă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Stagiulădeădermatopatologieăăăăăăăăăăăăăăăăăă                         │4˝ăluni│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Stagiulădeăoftalmopatologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│1ălun ă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Stagiulădeăpatologieăosteoarticular ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│2ăluniă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Diagnosticeăcito- şiăhistopatologiceăcuăaccentăpeăpatologiileăînv ate│       │ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Diagnosticeăînăexamenăextemporaneuăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Participareălaăşedin eăanatomo-cliniceăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ 



├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Studiuăindividualăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│ANULăVăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Activit iăteoretice:ă200ădeăoreăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Medicin ăLegal ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                            │35ăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Patologieăoncologic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│40ăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│PatologieăORLăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│25ăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Patologieăoral ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă  │40ăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Patologiaăsistemuluiănervosăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│60ăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Activit iăpractice:ăpesteă1000ădeăoreăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Necropsiiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Stagiulădeămedicin ălegal ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│3ăluniă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Stagiulăînăpatologieăoncologic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│6ăluniă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Stagiulăînăneuropatologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│3ăluniă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
│Studiuăindividualăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘ 
*ST* 
 
    Stagiile de anul I - seă desf şoar ă într-un singură serviciuă deă Anatomieă Patologic ă şiă seă
finalizeaz ăcuăunăexamenăteoreticăşiăpractic.ăLaăsfârşitulăfiec ruiămodulădinăaniiăurm toriădup ă
activitateaăteoretic ăseăvaădaăunăexamenăscrisăşiăoral/practic. 
 
    1.1. STRUCTURA STAGIILOR 
    1.1.1. Etapa de angajare,ă luareă înă eviden ,ă rezolvareă aă problemeloră socială administrative,ă
prezentareă laă spitalulă şiă clinicaă repartizat ,ă alegereaă îndrum toruluiă şiă fixareaă planuluiă deă
activitateă(2ăs pt mâni) 
 
    AnulăIă(obligatoriuăînăacelaşiăserviciu,ăînaltăspecializat) 
 
    1.1.2.ăPatologiaăgeneral ălegat ădeătehniciădeămacroscopieăşiămicroscopieăseăvorădesf şuraăpeăoă
perioad ă deă şaseă luni.ă Tehniciă deă necropsieă (înă decursulă tuturoră aniloră deă preg tireă voră fiă
efectuate 200 necropsii) 6 luni 
    1.1.3. Patologie cardiorespiratorie                     3 luni 
    1.1.4.ăTehniciădeăcitogenetic ăşiăinterpretareăăăăăăăăăă2ăluni 
    1.1.5.ăLucr riăpracticeădeăbioetic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăs pt. 
    1.1.6.ăTehniciădeămicroscopieăelectronic ăăăăăăăăăăăăăăă2ăs pt. 
 
    Anul II, AnulăIII,ăAnulăIV,ăAnulăVă(prinărota ie) 
 
    1.2. Stagiul de patologie hepato-digestiv ăăăăăăăăăăăăăă6ăluni 
    1.3.ăNefropatologieăşiăpatologieăurogenital ămasculin ăă4ăluni 
    1.4. Patologia ap. genital feminin                      6 luni 
    1.5. Dermatopatologie                                   4 ½ luni 
    1.6. Patologia ap. endocrin                             1 ½ luni 
    1.7.ăPatologieăosteoarticular ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăluni 
    1.8. Neuropatologie                                     3 lun  
    1.9.ăPatologieăpediatric ă(şiănecropsiiăpediatrice)ăăăăă3ăluni 
    1.10.ăPatologieăleucemic ăşiălimfoid ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3ăluni 
    1.11.ăStagiulădeăoftalmopatologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ălun  



    1.12.ăImunohistochimie:ătehniciăşiăinterpretare         6 luni 
    1.13.ăMedicin ălegal ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3ăluni 
    1.14.ăPatologieăoncologic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3ăluni 
    1.15.ăPatologieăoftalmologic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ăluni 
    1.16. Patologie O.R.L.                                  2 luni 
 
    STAGIULăDEăANATOMIEăPATOLOGIC  
    Tematicaălec iilorăconferin  
 
    Patologieăgeneral ă(AnulăI) 
    PATOLOGIAăCELULAR  
    Procesulă deă lezareă celular ,ă morfologiaă leziuniloră celulareă reversibileă şiă ireversibile.ă
Necrozaă şiă apoptoza.ă R spunsulă organiteloră celulareă laă lezareaă celular .ă Reac iiă celulareă deă
adaptareă aleă creşteriiă şiă diferen ierii:ă atrofia,ă hipertrofia,ă hiperplazia,ă metaplazia.ă Acumul riă
intracelulareă caă urmareă aă tulbur riloră deă metabolism:ă lipide,ă proteine,ă glicogen,ă pigmen i.ă
Hialinoza.ăCalcificareaăpatologic . 
 
    INFLAMA IAăACUT ăŞIăCRONIC  
    Generalit iădespreăprocesulăinflamator. 
    Inflama iaăacut :ămodific rileădinăfocarulăinflamatorăacut,ăClasificareaăinflama ieiăexudative.ă
Inflama iaăseroas ,ăfibrinoas ,ăsupurativ ăsauăpurulent .ăPosibilit iădeăevolu ieăaleăinflama ieiă
acute.ăAbcesulăşiăflegmonul,ăsepticemiileăşiăseptico-pioemiile. 
    Inflama iaă cronic .ă Modific riă celulare,ă modific rileă morfologiceă dină inflama iaă cronic ă
nespecific . 
    Inflama iaă granulomatoas .ă Generalit iă şiă clasificare.ă Tuberculoza,ă sifilisul,ă lepra,ă boalaă
zgârieturiiădeăpisic ,ătoxoplasmoza,ăreac iaăgranulomatoas ădeăcorpăstr in,ăsarcoidoza. 
 
    PROCESUL DE VINDECARE 
    Aspecteă aleă creşteriiă celulareă (regenerarea).ă Reparareaă prină esută conjunctivă (angiogeneza,ă
fibroza).ăVindecareaăpl gilor. 
 
    IMUNOPATOLOGIA 
    Modific rileă morfologiceă înă bolileă determinateă deă hipersensibilizare.ă Respingereaă
transplantului.ă Boliă autoimune:ă LES,ă sindromă Sjogren,ă sclerozaă sistemic ,ă artritaă reumatoid ,ă
sindroameădeădeficien ăimun ăprimareăşiăsecundare.ăAmiloidoza. 
 
    BOLI GENETICE 
    Boli asociate cu defecte ale proteinelor structurale: sindrom Marfan, sindrom Ehlers-Danlos. 
Boli asociate cu defecte în proteine receptor: hipercolesterolemiaă familial .ă Boliă asociateă cuă
defecte enzimatice: boli de stocaj lizozomal, boala Gaucher, boala Niemann-PickătipăAăşiăB,ăboalaă
Tay-Sachs,ă mucopolizaharidoze,ă glicogenoze.ă Boliă asociateă cuă defecteă aleă proteineloră ceă regleaz ă
creştereaăcelular :ăneurofibromatozaătipă1ăşiă2. 
 
    MODIFIC RIăHEMODINAMICE 
    Modific riă morfologiceă înă edem,ă hiperemieă şiă congestie.ă Hemoragia.ă Tromboza.ă Sindromulă deă
coagulareă intravascular ă diseminat .ă Embolia:ă trombemboliaă pulmonar ă şiă sistemic ,ă emboliaă
lipidic ,ă emboliaă cuă lichidă amniotică şiă emboliaă gazoas .ă Ischemiaă acut ă şiă cronic .ă Infarctulă - 
tipuriădeăinfarct.ăLeziuniămorfologiceăînăşoc. 
 
    NEOPLAZIA 
    Nomenclatur .ăCaractereleăgeneraleăaleăneoplasmelorăbenigneăşiămaligne.ăCarcinogeneza.ăBiologiaă
dezvolt riiătumorale.ăAngiogenezaătumoral .ăModific rileăclinico-patologiceăînătumori.ăGradiereaăşiă
stadierea neoplasmelor maligne. Diagnosticul morfologic în cancere. 
 
    MORFOLOGIAăŞIăDIAGNOSTICULăTUMORILORă ESUTURILORăMOI 
    Bolile nonneoplazice ale pielii, tumorile nonmelanocitare ale pielii, leziuni melanocitare 
tumorileădeăp r iămoi. 
 
    MORFOLOGIAăBOLILORăINFEC IOASE 
    Infec iiă piogeneă bacterieneă gram-pozitive;ă infec iiă viraleă eruptiveă aleă copiluluiă şiă
adolescentului.ă Morfologiaă boliloră transmiseă sexual.ă Infec iiă oportunisteă şiă asociateă cuă SIDA.ă
Parazitoze. 
 



    Patologieăspecial  
 
    PATOLOGIAăVASCULAR  
     Patologiaă arterelor:ă Ateroscleroza.ă Modific rileă morfologiceă vasculareă înă hipertensiune.ă
Vasculite: arterita cu celule gigante, arterita Takayasu, poliarteritaănodoas ă(clasic ),ăsindromulă
Kawasaki,ă poliangeitaă microscopic ă (poliarteritaă microscopic ),ă angeitaă deă hipersensibilizareă sauă
leucocitoclazic ,ă granulomatozaă Wegener,ă trombangeitaă obliterant ă (boalaă Buerger).ă Anevrisme:ă
clasificare, tipuri de anevrisme.ăDisec iaădeăaort . 
     Patologia venelor: tromboflebite, flebotromboze. Varice. 
     Patologiaăinterven iilorăterapeuticeăînăboliăvasculare. 
 
    PATOLOGIAăCARDIAC  
     Leziunileă cordului:ă cardiopatiaă ischemic ă acut ă şiă cronic .ă Modific rileă cordului în 
hipertensiuneaă arterial ă sistemic .ă Valvulopatii:ă modific riă degenerativeă valvulareă (degenerareaă
mixomatoas ă aă valvuleiă mitrale,ă prolapsulă deă valv ă mitral ).ă Stenozaă aortic ă calcificat ,ă
calcificareaă ineluluiă valvulară mitral.ă Reumatismulă cardiacă acută şi cronic. Endocardite. 
Cardiomiopatiiăprimareă(dilatativ ,ăhipertrofic ,ărestrictiv )ăşiăsecundare.ăMiocardite. 
     Patologia pericardului: lichide patologice pericardice. 
     Angiocardiopatiiăcongenitale.ăInsuficien aăcardiac . 
 
    PATOLOGIA SISTEMULUI RESPIRATOR 
    Patologiaăc ilorărespiratorii:ărinofaringite,ălaringite,ătraheiteăşiăbronşite. 
    Sindromulădeădetres ărespiratorieălaăadultăşiăcopil. 
    Atelectazia.ăBronhopneumopatiaăcronic ăobstructiv . 
    Infec iiă pulmonare:ă Pneumoniaă lobar .ă Bronhopneumonia.ă Pneumoniileă intersti ialeă (pneumoniaă
atipic ăprimar ).ăBronhopneumoniaădeăaspira ie.ăAbceseleăpulmonare. 
    Tuberculozaă pulmonar :ă tuberculozaă pulmonar ă primar ,ă tuberculozaă pulmonar ă secundar ,ă
tuberculozaăpulmonar ăprogresiv . 
    Pneumonia laăbolnaviiăimunocompromişi. 
    Boliă intersti ialeă difuze:ă pneumoconiozeă (pneumoconiozeă laă lucr toriiă înă mineleă deă c rbune,ă
silicoza,ăberilioza),ăsarcoidoza,ăfibrozaăpulmonar ăidiopatic . 
    Tumorile bronho-pulmonare: carcinom bronhogenic, sindroame paraneoplazice, carcinom bronhiolo-
alveolar, tumori neuroendocrine, metastaze pulmonare. 
    Patologiaă pleurei:ă rev rsateleă pleuraleă inflamatoriiă şiă acumul riă deă lichideă patologiceă înă
cavitateaă pleural .ă Pneumotorax.ă Tumoriă pleuraleă primareă şiă secundare.ă Citologia aparatului 
respiratorăşiăaăepansamentelor. 
 
    PATOLOGIA TRACTULUI DIGESTIV 
    Patologiaăesofagului:ăanomaliiăcongenitale,ăesofagiteăşiătumori. 
    Patologiaăstomacului:ăanomaliiăcongenitale,ăgastriteăacuteăşiăcronice.ăUlcerulăgastro-duodenal. 
Tumorileăbenigneăşiămaligne. 
    Patologiaăintestinuluiăsub ireăşiăcolonului:ăAnomaliiăcongenitale.ăDiverticuloza.ăEnterocoliteă
infec ioaseă şiă neinfec ioase.ă Sindroameă deă malabsorb ie.ă Boliă inflamatoriiă croniceă idiopatice:ă
boala Crohn, rectocolita ulcero-hemoragic .ă Afec iuniă intestinaleă vasculare.ă Tumoriă benigneă şiă
maligne. 
    Patologiaăapendicelui:ăapendiciteăacuteăşiăcronice;ătumori. 
 
    PATOLOGIAăFICATULUI,ăC ILORăBILIAREăŞIăPANCREASULUIăEXOCRIN 
    Patologiaă ficatului:ă Icterulă şiă colestaza.ă Hepatiteleă infec ioaseă viraleă acuteă şiă cronice.ă
Infec iiăbacteriene,ăparazitareăşiăhelmintice.ăHepatitaăautoimun .ăHepatiteăinduseămedicamentosăşiă
deătoxice:ăafec iuniăhepaticeăalcoolice.ăSteatozaănon-alcoolic .ăEroriăgeneticeăaleămetabolismului:ă
hemocromatoza, boala Wilson,ă deficien aă deă alfa-1-antitripsin ,ă hepatitaă neonatal .ă Cirozaă
hepatic .ăHipertensiuneaăportal .ăTumoriăbenigneăşiămaligne. 
    Patologiaă c iloră biliare:ă Colelitiaza.ă Colangitaă acut ă şiă cronic .ă Colecistitaă acut ă şiă
cronic .ăCarcinomulăveziculeiăbiliareăşiăaăc ilorăbiliareăextra-hepatice. 
    Patologiaă pancreasuluiă exocrin:ă Fibrozaă chistic .ă Pancreatiteleă acuteă şiă cronice.ă Tumorileă
benigneăşiămaligne. 
 
    PATOLOGIA APARATULUI URINAR 
    Anomalii congenitale. 
    Nefropatii glomerulare: sindroamele clinice:ă alter riă histologice;ă patogenezaă leziuniloră
glomerulare:ă depunereaă deă complexeă imuneă circulanteă şiă înă situ,ă nefritaă anti-membran ă bazal ă
glomerular ,ă activareaă c iiă alterneă aă complementului.ă Glomerulonefritaă proliferativ ă acut ă difuz ă



postinfec ioas . Glomerulonefritaă rapidă progresiv ă (cuă semilune).ă Glomerulonefritaă membranoas ă
(glomerulopatiaă membranoas ).ă Boalaă cuă modific riă minimeă (nefrozaă lipoidic ).ă Glomerulonefritaă
membrano-proliferativ .ă Nefropatiaă cuă IgAă (boalaă Berger).ă Glomerulonefritaă necrotizant ă şiă
proliferativ ă înă focară (glomerulonefritaă înă focar).ă Glomerulonefritaă cronic .ă Leziuniă glomerulareă
în boli sistemice. 
    Nefropatii tubulo-intersti iale:ă necrozaă tubular ă acut ;ă nefritaă tubulo-intersti ial :ă
pielonefrite acute, cronice, nefropatia de reflux, nefrita tubulo-intersti ial ă indus ă deă
medicamenteăşiătoxine.ăNefropatiiăvasculare:ănefroangiosclerozaăbenign ăşiămalign ;ăstenozaăartereiă
renale. 
    Obstruc iaătractuluiăurinară(uropatiaăobstructiv ).ăTumorileărenale. 
    Morfopatologia veziciiă urinareă şiă aă c iloră urinare:ă anomaliiă congenitale,ă inflama ii,ă tumoriă
benigneăşiămaligne. 
 
    PATOLOGIAăSISTEMULUIăHEMATOPOIETICăŞIăLIMFOID 
    Patologiaă m duveiă hematogene:ă morfologiaă anemiilor,ă policitemiilor.ă Leucemiiă şiă boliă
mieloproliferative: leucemiiăacute,ăleucemiaămieloid ăcronic . 
    Patologiaă ganglioniloră limfatici:ă limfadeniteleă nespecificeă acuteă şiă cronice.ă Prolifer riă
tumoraleălimfoide:ălimfoameăşiăleucemiiăaleălimfocituluiăB,ălimfoameăşiăleucemiiăaleălimfocituluiăTă
şiăNK,ălimfomulăHodgkin. 
    Patologia splinei: substratul morfologic al splenomegaliilor. 
    Patologiaătimusului:ăhiperplaziaătimic ,ătimomul. 
 
    PATOLOGIA APARATULUI GENITAL MASCULIN 
    Malforma ii,ă orhiepididimiteă acuteă şiă cronice.ă Tumorileă testiculului.ă Hiperplaziaă nodular ă şiă
tumorile prostatei. 
 
    PATOLOGIA APARATULUI GENITAL FEMININ 
    Metodeă morfologiceă deă investiga ie.ă Patologiaă coluluiă uterin:ă citologieă cervicovaginal ,ă
cervicite,ă polipiă endocervicali,ă neoplaziaă intraepitelial ă cervical ,ă carcinomă scuamocelular. 
Patologia corpului uterin: endometrioza, adenomioza, endometrite, leziuni dishormonale, tumori 
benigneăşiămaligne.ăPatologiaăsalpingelui:ăinflama iiăacuteăşiăcronice,ătumori.ăPatologiaăovarului:ă
inflama ii,ă ovarulă polichistic,ă pseudotumoriă şiă tumori.ă Patologiaă sarcinii:ă inflama iileă
placentare,ăsarcinaăectopic ,ăboalaătrofoblastuluiăgesta ional. 
 
    PATOLOGIA GLANDEI MAMARE 
    Tulbur riădeădezvoltare.ăCitologiaăglandeiămamareă(secre ieăşiăpunc ieăaspirativ.ă Inflama ii.ă
Mastopatia fibro-chistic .ăCarcinomulădeăgland ămamar :ăclasificare,ătipuriăhistologice,ăfactorădeă
prognostic.ă Tumoriă stromale:ă fibroadenomul,ă tumoraă filod ă şiă sarcoamele.ă Metodeă deă diagnostică
morfologicăalăcarcinomuluiădeăgland ămamar .ăAlteătumoriăbenigneăşiămaligne.ăGinecomastia. 
 
    PATOLOGIA SISTEMULUI ENDOCRIN 
    Patologia glandei hipofize: adenoame. 
    Patologia glandei tiroide: hipotiroidismul (cretinism, mixedem), hipertiroidismul 
(tireotoxicoza), boala Basedow-Graves,ă tiroiditeă acuteă şiă cronice,ă guşaă difuz ă netoxic ă simpl ,ă
guşa multinodular ,ătumoriăbenigneăşiămaligne.ăCitologiaăprinăpunc ieăaspira ieăaătiroidei. 
    Patologiaăglandelorăparatiroidiene:ăhiperparatiroidismăprimarăşiăsecundar. 
    Patologia glandelor corticosuprarenale: hiperadrenalism (sdr. Cushing), hiperaldosteronism 
primar,ă sdr.ă adrenogenitale,ă deficien aă deă 21-hidroxilaz ,ă insuficien aă adrenocortical ă acut ă
primar ă (sdr.ă Waterhouse-Friderichsen),ă insuficien aă cronic ă primar ă (boalaă Addison).ă Tumoriă
adrenocorticale. 
    Patologia medulosuprarenalei: feocromocitom, neuroblastom, ganglioneuromul. 
    Patologiaă pancreasuluiă endocrin:ă modific riă morfologiceă înă diabetulă zaharată tipă Iă şiă II.ă
Tumori: insulinom, gastrinom. 
 
    DERMATOPATOLOGIA 
    Boli ne-neoplaziceăaleăpielii.ăTumoriăbenigneăşiămaligneăaleăpielii. 
    Tulbur riă aleă pigment rii.ă Tumoriă benigneă şiă maligneă aleă sistemuluiă melanocitar:ă neviă
melanocitari, nevi displazici, melanomul malign. 
 
    PATOLOGIA SISTEMULUI OSOS SCHELETIC 
    Patologiaăoaselor:ăBoliăasociateăcuămatriceăanormal :ăosteoporoza.ăBoliăasociateăcuădeficien eă
aleăhomeostazieiămineralelor:ărahitismulăşiăosteomalacia.ăFractura.ăInfec ii:ăosteomieliteăpiogene,ă
tuberculozaăosoas .ăTumoriăosoase. 



 
    PATOLOGIAăMUŞCHIULUIăSCHELETIC 
    Atrofia de denervare. Distrofii musculare: boala Duchenne, boalaăBecker,ădistrofiaămiotonic .ă
Miopatiiăinflamatorii,ămiopatiiătoxice.ăBoliăaleăjonc iuniiăneuromusculare:ămiasteniaăgravis. 
 
    PATOLOGIAăSISTEMULUIăNERVOSăPERIFERICăŞIăCENTRAL 
    Polineuropatiiăinfec ioase:ălepra,ădifteria,ăv.ăVaricela-Zoster. Neuropatii traumatice. Tumori 
ale nervilor periferici. 
    Malforma ii.ă Leziuniă vasculareă traumatice:ă hematomulă epidurală şiă subdural.ă Boliă
cerebrovasculare:ă infarctulă cerebral,ă hemoragiaă intracerebral ă şiă hemoragiaă subarahnoidian .ă
Encefalopatiaăhipertensiv .ăInfec ii:ămeningiteăacuteăbacterieneăşiăvirale.ăInfec iiăsupurateăacuteă
în focar: abcesul cerebral, empiemul subdural, abcese extradurale. Meningoencefalite bacteriene 
cronice:ătuberculoza,ăneurosifilisul.ăTumoriăprimareăşiăsecundare. 
 
    BAREMULăACTIVIT ILORăPRACTICEăALEăSPECIALIT IIăDEăANATOMIEăPATOLOGIC  
 
    A. Efectuarea necropsiei: 200 
    B. Diagnostic histopatologic: 8000 
 
    1. Orientarea materialului prelevat chirurgical: 8000 
    2.ăPrelucrareaătehnic ă(includereălaăparafin ):ă100 
    3. Prelucrareătehnic ă(sec ionareălaămicrotomnăşiăcriotom):ă80 
    4.ăPrelucrareătehnic ă(colora iiăuzuale):ă100 
    5.ăPrelucrareătehnic ă(colora iiăspecialeăşiăimunohistochimie):ă300 
    6.ăExaminareaăhistopatologic ădinăpatologiaăcardiovascular :ă300 
    7. Examinareaăhistopatologic ădinăpatologiaădigestiv ăşiăanexe:ă1500 
    8.ăExaminareaăhistopatologic ădinăpatologiaărespiratorie:ă500 
    9.ăExaminareaăhistopatologic ădinăpatologiaăurinar :ă300 
    10.ăExaminareaăhistopatologic ădinăpatologiaăpielii:ă450 
    11. Examinareaăhistopatologic ădinăneuropatologie:ă100 
    12.ăExaminareaăhistopatologic ădinăpatologiaătumoral ăaă esuturilorămoi:ă800 
    13.ăExaminareaăhistopatologic ădinăpatologiaăosoas ăşiăarticular :ă150 
    14.ăExaminareaăhistopatologic ădinăpatologia endocrin :ă100 
    15.ăExaminareaăhistopatologic ădinăpatologiaăcoluluiăuterin:ă1000 
    16.ăExaminareaăhistopatologic ădinăpatologiaăcorpuluiăuterin:ă800 
    17.ăExaminareaăhistopatologic ădinăpatologiaătrompeiăuterine:ă100 
    18. Examinarea histopatologic ădinăpatologiaăovarului:ă500 
    19.ăExaminareaăhistopatologic ădinăpatologiaătesticulului:ă100 
    20.ăExaminareaăhistopatologic ădinăpatologiaăepididimului:ă100 
    21.ăExaminareaăhistopatologic ădinăpatologiaăprostatei:ă200 
    22. Examinarea histopatologic ădinăpatologiaăglandelorămamare:ă900 
    C. Diagnosticarea frotiurilor (citologie): 8000 
    1. Frotiuri cervicovaginale: 6000 
    2. Frotiuri epansamente pleura, peritoneu, pericard, articular, etc.: 1000 
    3.ăFrotiuriăpunc ieăcuăacăfină(tiroida,ăglandaămamar ,ăganglioni,ăetc.):ă1000 
 
    MODULULăDEăBIOETIC  
    TEMATIC ăCURSă(20ăore) 
    I.ăIntroducereăînăBioetic ă- 2 ore 
    1.ăMorala,ăetica,ăeticaămedical ă- definire, delimitarea obiectului de studiu 
    2.ăContextulăapari ieiăbioeticii 
    3. Definirea bioeticii 
    4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii 
    5.ăTeoriiăşiămetodeăînăbioetic  
    II.ăConcepteleădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin ăprinăprismaăbioeticiiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăconceptelorădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin  
    2. Concepteleă deă s n tate,ă boal ă şiă suferin ă înă contextulă evolu ieiă mediciniiă şiă ştiin eloră
vie ii 
    3.ăRolulăcredin elorăşiăvalorilorăpersonaleăsauădeăgrupăînăconturareaăconceptelorădeăs n tate,ă
boal ăşiăsuferin ă(percep iiăparticulareăfunc ieădeăcredin aăreligioas ,ăetnie,ăetc.) 
    III.ăRela iaămedică- pacient I - 2 ore 
    1.ăValoriăaleărela ieiămedică- pacient 
    2. Paternalism versus autonomie 



    3.ăModeleăaleărela ieiămedică- pacient 
    4.ăDreptatea,ăechitateaăşiăaccesulăpacien ilorălaăîngrijirileădeăs n tate 
    IV.ăRela iaămedică- pacient II - 2 ore 
    1.ăConsim mântulăinformat 
    2.ăConfiden ialitateaăînărela iaămedică- pacient 
    3.ăRela iaămedică- pacient minor 
    4.ăActeănormativeăcareăreglementeaz ărela iaămedică- pacient 
    V.ăGreşeliăşiăeroriăînăpracticaămedical ă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroare 
    2.ăCulpaămedical ă- definire,ăforme,ăimplica iiăjuridiceăşiădeontologice 
    3.ăManagementulăgreşeliiăşiăeroriiămedicaleăînăpracticaămedical  
    VI. Probleme eticeălaăînceputulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăLibertateaăprocrea iei 
    2. Dileme etice în avort 
    3. Etica reproducerii umane asistate medical 
    4.ăProblemeăeticeăînăclonareaăreproductiv  
    VII.ăProblemeăeticeălaăfinalulăvie iiă- 2 ore 
    1. Definirea mor iiăînăeraănoilorătehnologiiăînămedicin  
    2.ăProblemeăeticeăînăst rileăterminale 
    3.ăTratamenteăinutileăînăpracticaămedical  
    4.ăEutanasiaăşiăsuicidulăasistat 
    5. Îngrijirile paliative 
    VIII.ăProblemeăeticeăînătransplantulădeă esuturiăşiăorgane umane - 2 ore 
    1. Donarea de organe de la cadavru 
    2. Donarea de organe de la persoana vie 
    3.ăEticaăaloc riiădeăresurseăînătransplant 
    IX.ăProblemeăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ă- 2 ore 
    1.ăEugeniaăşiădiscriminareaăpeăbazaăgeneticii 
    2. Proiectul genomului uman - problemeă etice,ă redefinireaă no iuniiă deă boal ă prină prismaă
cunoaşteriiăgenomuluiăuman 
    3.ăEtic ăşiătestareaăgenetic ăprenatal ,ăneonatal ăşiăpostnatal  
    4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni 
    5.ăTerapiaăgenic  
    6.ăPosibilitateaăîmbun t iriiăraseiăumaneăprinăinterven iiăgenetice 
    X.ăEticaăcercet riiăpeăsubiec iăumaniă- 2 ore 
    1.ăPrincipiiăeticeăînăcercetareaăpeăsubiec iăumani 
    2.ăProtec iaăparticipan ilorăîntr-oăcercetareăbiomedical  - discutarea principalelor coduri de 
etic ă şiă conven iiă interna ionaleă înă cercetare,ă aă cadruluiă legislativă înă careă seă deruleaz ă
cercetareaăpeăsubiec iăumani 
    3.ăPopula iiăvulnerabileăînăcontextulăcercet riiăpeăsubiec iăumani 
    4. Aspecte etice în cercet rileămulticentrice,ămultina ionale 
    5.ăComiteteleădeăetic ăaăcercet rii 
    6.ăComportamentulăştiin ificăneadecvat,ăconflictulădeăintereseăînăcercetareaăştiin ific  
 
    TEMATICA SEMINARIILOR 
    I.ăIlustrareaăprinăcazuriăparticulareăaăteoriilorăşiăprincipiilorăînăbioetic ă- 2 ore 
    II.ăReglementareaăpracticiiămedicaleăprinăcoduriădeăetic ă- 2 ore 
    1.ă Jur mântulă luiă Hipocrateă - comentareaă formeiă ini ialeă aă jur mântuluiă luiă Hipocrateă şiă
evaluarea gradului de aplicabilitate a perceptelor acestuia înăcondi iileămediciniiăactuale 
    2.ăAlternativeăaleăjur mântuluiăluiăHipocrate 
    3.ăAlteăcoduriădeăetic ăşiădeontologieămedical ăfolositeăînăprezent 
    III.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1. Valoareaăşiălimiteleăconsim mântuluiăinformatăînăpracticaămedical ăcurent  
    2.ăValoareaăşiălimiteleăconfiden ialit iiăînăpracticaămedical ăcurent  
    3.ăRolulăcomunic riiăînărela iaămedică- pacient 
    IV.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedic - pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăAccesulălaăîngrijirileădeăs n tateă- discutare de cazuri 
    2.ăDrepturileăpacien iloră- reglementareălegislativ  
    3.ăRolulăcomitetelorădeăetic ădinăspitale 
    V.ăExemplificareaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroareăînămedicin ăprinăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    1.ăDelimitareaăcadruluiăno iuniiădeămalpraxis 
    2.ăGreşealaămedical ădinăperspectivaăsistemuluiădeămalpraxis 
    3.ăPerspectivaădeontologic ăasupraăgreşelilorămedicale 



    VI. Discutarea problemelor eticeălaăînceputuluiăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    VII.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăfinalulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    VIII.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă transplantulă deă esuturiă şiă organeă peă bazaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
    IX.ăDiscutareaăproblemelorăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    X.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă cercetareaă peă subiec iă umaniă prină prismaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
 
                          TEMATICA 
                  PENTRU EXAMENUL DE MEDIC SPECIALIST 
                   SPECIALITATEAăANATOMIEăPATOLOGIC  
 
    I.ăPROBAăSCRIS  
 
    1.ă Leziuniă hemodinamice,ă (edem,ă hiperemieă şiă congestie,ă hemoragie,ă hemostazaă şiă tromboza,ă
embolism, infarct, soc) 
    2. Inflama iaă- generalit i 
    3.ăInflama iaăacut  
    4.ăInflama iaăcronic ăgranulomatoas  
    5.ăProceseădeăvindecare:ăregenerareaăşiăreparareaăconjunctiv  
    6.ă Boliă aleă sistemuluiă imună (lupusă eritematos,ă poliartritaă reumatoid ,ă sclerodermie,ă sindromă
Sjogren)ăsindromădeădeficien ăcomun ăIăşiăII.ăAmiloidoza. 
    7.ăPatologiaădeătransplantăşiăSIDA 
    8.ăTulbur riămetaboliceăadaptativeă(atrofie,ăhipertrofie,ăhiperplazieăşiămetaplzie) 
    9.ă Acumul riă intracelulareă aleă tulbur riloră deă metabolismă (protidic,ă glucidic, lipidic, 
pigmen i,ăsubstan eăminerale) 
    10.ăAgresiuniăcelulareăreversibileăşiăireversibile.ăNecrozaăşiăapoptoza. 
    11. Boli genetice: Boli asociate cu defecte ale proteinelor structurale: sindrom Marfan, 
sindrom Ehlers-Danlos. Boli asociate cu defecte în proteine receptor: hipercolesterolemia 
familial .ă Boliă asociateă cuă defecteă enzimatice:ă boliă deă stocajă lizozomal,ă boalaă Gaucher,ă boalaă
Niemann-PickătipăAăşiăB,ăboalaăTay-Sachs, mucopolizaharidoze, glicogenoze. Boli asociate cu defecte 
ale proteinelorăceăregleaz ăcreştereaăcelular :ăneurofibromatozaătipă1ăşiă2. 
    12.ă Neoplazii:ă generalit iă (etiopatogenez ,ă evenimenteă genetice,ă clasific ri,ă gradare,ă
stadializare,ămarkeriătumorali,ămacroscopie,ămicroscopie,ăextindere,ăefecteălocaleăşiăsistemice). 
    13.ăTumoriădeăp r iămoi:ă(tumoriăfibrohistiocitare,ătumoriăaleă esutuluiăadipos,ăaleă esutuluiă
muscularănetedăşiăstriat,ătumoriăvasculare) 
    14.ăPatologieănetumoral ăosoas . 
    15.ăPatologieătumoral ăosoas . 
    16.ă Patologieă tumoral ă cutanat ă (carcinom bazocelular, carcinom spinocelular, nevi 
nevocelulari, melanom malign) 
    17.ăMalforma iiăcongenitaleăcardiace 
    18.ăCardiopatiaăischemic ăacut ăşiăcronic .ăModific rileăcorduluiăînăhipertensiuneaăarterial ă
sistemic . 
    19. Valvulopatii 
    20. Reumatismulăcardiacăacutăşiăcronic. 
    21. Endocardite. 
    22.ăCardiomiopatiiăprimareă(dilatativ ,ăhipertrofic ,ărestrictiv )ăşiăsecundare.ăMiocardite. 
    23. Patologia pericardului: lichide patologice pericardice 
    24.ăAteroscleroza.ăModific rileămorfologice vasculare în hipertensiune. 
    25. Vasculite. 
    26. Patologia venelor 
    27.ăPatologiaăc ilorărespiratorii:ărinofaringite,ălaringite,ătraheiteăşiăbronşite. 
    28.ăAtelectazia.ăBronhopneumopatiaăcronic ăobstructiv . 
    29.ăInfec iiăpulmonare: Pneumoniaălobar .ăBronhopneumonia.ăPneumoniileăintersti ialeă(pneumoniaă
atipic ăprimar ).ăBronhopneumoniaădeăaspira ie.ăAbceseleăpulmonare. 
    30.ă Tuberculozaă pulmonar :ă tuberculozaă pulmonar ă primar ,ă tuberculozaă pulmonar ă secundar ,ă
tuberculoza pulmonar ăprogresiv . 
    31.ăPneumoniaălaăbolnaviiăimunocompromişi. 
    32.ăBoliăintersti ialeădifuze:ăpneumoconiozeă(pneumoconiozeălaălucr toriiăînămineleădeăc rbune,ă
silicoza,ăberilioza),ăsarcoidoza,ăfibrozaăpulmonar ăidiopatic . 
    33. Tumorile bronho-pulmonare: carcinom bronhogenic, sindroame paraneoplazice, carcinom 
bronhiolo-alveolar, tumori neuroendocrine, metastaze pulmonare. 



    34.ăPatologiaăpleurei:ărev rsateleăpleuraleăinflamatoriiăşiăacumul riădeălichideăpatologiceăînă
cavitateaăpleural .ăPneumotorax. Tumoriăpleuraleăprimareăşiăsecundare 
    35.ăPatologiaătumoral ăşiănetumoral ăaăcavit iiăbucale,ăglandelorăsalivareăşiăfaringelui 
    36.ăPatologiaăesofagului:ăanomaliiăcongenitale,ăesofagiteăşiătumori. 
    37.ăGastriteăacuteăşiăcronice. 
    38. Ulcerul gastro-duodenal. 
    39.ăPatologieătumoral ăgastric . 
    40.ăAnomaliiăcongenitaleăintestinuluiăsub ireăşiăcolonului. 
    41.ă Patologieă inflamatorieă intestină sub ireă şiă colonă (Diverticuloza.ă Enterocoliteă infec ioaseă
şiă neinfec ioase.ă Sindroameă deă malabsorb ie.ă Boliă inflamatoriiă croniceă idiopatice:ă boalaă Crohn,ă
rectocolita ulcero-hemoragic .ăAfec iuniăintestinaleăvasculare.) 
    42.ăPatologieătumoral ăintestinăsub ireăşiăcolon. 
    43.ăHepatiteăacuteăşiăcronice 
    44. Ciroze hepatice 
    45. Patologie tumoral ăhepatic . 
    46.ăPatologiaăcolecistuluiăşiăc ilorăbiliareăextrahepatice. 
    47.ă Patologiaă pancreasuluiă exocrin:ă fibrozaă chistic ,ă pancreatitaă acut ă şiă cronic .ă Tumoriă
benigneăşiămaligne. 
    48. Anomalii congenitale ale aparatului urinar 
    49. Nefropatii glomerulare 
    50. Nefropatii tubulo-intersti iale 
    51.ăPatologiaătumoral ărenal . 
    52.ăPatologiaăveziciiăurinareăşiăaăc ilorăurinare. 
    53.ăLeucemiiăacuteăşiăcronice 
    54. Patologia ganglionilor limfatici: limfadenitele nespecifice acute şiăcronice. 
    55.ăLimfoameăşiăleucemiiăaleălimfocituluiăB 
    56.ăLimfoameăşiăleucemiiăaleălimfocituluiăTăşiăNK 
    57. Limfomul Hodgkin. 
    58. Patologia mediastinului. 
    59.ăMalforma iiăaleăaparatuluiăgenitalămasculin.ăOrhiepididimiteăacuteăşiăcronice. 
    60.ăPatologiaătumoral ăaătesticulului. 
    61.ăPatologiaătumoral ăaăprostatei. 
    62.ăDezvoltareaăembriologic ăşiăhistologiaăaparatuluiăgenitalăfeminin 
    63.ăMalforma iileăaparatuluiăgenitalăfeminin 
    64.ăPatologiaăvulveiăşiăvaginului 
    65. Patologiaănetumoral ăşiătumoral ăaăcervixuluiăuterin 
    66.ăBoalaăinflamatorieăpelvin :ăinflama iaăgonococic ,ăinfec iiăpuerperale,ătuberculoza 
    67. Hiperplaziile endometrului 
    68. Tumorile corpului uterin 
    69.ăPatologiaăsalpingeluiăşiăaăligamentului larg 
    70. Tumorile ovarului 
    71.ăBoalaătrofoblastic ăgesta ional  
    72.ăExamenulămacroscopicăşiăhistologiaăplacenteiănormale 
    73.ăAnomaliiăplacentare,ăinflama iiăşiătumori 
    74. Citologia cervico-vaginal  
    75.ăPatologiaănetumoral ăaăglandei mamare 
    76.ăTumoriămamareăbenigneăşiămaligne 
    77.ăPatologieătiroidian ănetumoral  
    78.ăPatologieătiroidian ătumoral  
    79. Patologia glandei CSR. 
    80. Patologia MSR. 
    81.ă Patologiaă pancreasuluiă endocrin:ă modific riă morfologiceă înă diabetulă zaharată tipă Iă şiă II.ă
Tumori: insulinom, gastrinom 
    82.ăMalforma iileăSNC 
    83. Bolile vasculare ale SNC 
    84.ăInflama iileăSNCăşiămeningelui 
    85.ăTumorileăSNCăşiămeningelui 
    86.ăPatologiaănetumoral ăaăsistemuluiănervosăperiferic 
    87. Patologiaătumoral ăaăsistemuluiănervosăperiferic 
    88.ăLegisla iaăromân ăprivindăAnatomiaăPatologic  
    89.ăPrincipiiădeătehnic ăhistopatologic :ăfixare,ăincludere,ăcolora ii 
 
    II.ăPRIMAăPROB ăPRACTIC  



    Executarea unei necropsii. 
 
    III. A DOUA PROB ăPRACTIC  
    Diagnosticămicroscopicădinătematicaădat ăpentruălucrareaăscris ă(cinciăpreparateănetumoraleăşiă
cinci preparate tumorale) 
 
                     ANATOMIEăPATOLOGIC  
 
                             5 ani 
 
                 STAGIIăPRACTICEăŞIăCURSURI - CONFERIN  
                            STRUCTURA STAGIILOR 
 
    Anul I 
 
    1.16.1.ăEtapaădeăangajareă(2ăs pt mâni) 
 
    Anatomieăpatologic ăgeneral ,ăprincipiiăşiătehnici 
 
    1.16.2.ăPatologieăgeneral ,ătehniciădeămacro- şiămicroscopieăăă6ăluni 
    1.16.3. Patologie cardiorespiratorie                           3 luni 
    1.16.4.ăTehniciădeăcitogenetic ăşiăinterpretareăăăăăăăăăăăăăăăă2ăluni 
    1.16.5.ăLucr riăpracticeădeăbioetic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăs pt. 
    1.16.6. Tehnici de microscopieăelectronic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăs pt. 
 
    Anul II 
 
    1.17.ăImunohistochimie:ătehniciăşiăinterpretareăăăăăăăăăăăăăăăă6ăluni 
    1.18. Stagiul de morfopatologie hepato-digestiv ăăăăăăăăăăăăăăă6ăluni 
 
    Anul III 
 
    1.19.ăPatologieăleucemic ăşiălimfoid ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3ăluni 
    1.20.ăNefropatologieăşiăpatologieăurogenital ămasculin ăăăăăăăă4ăluni 
    1.21.ăNecropsiiăpediatrice/Patologieăpediatric ăăăăăăăăăăăăăăăă3ăluni 
    1.22. Patologie ORL                                            2 luni 
 
    Anul IV 
 
    1.23.ăOftalmopatologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ălun  
    1.24. Dermatopatologie                                         4 ½ luni 
    1.25.ăPatologiaăap.ăendocrinăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ă½ălun  
    1.26. Stagiulădeăpatologieăosteoarticular ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăluni 
    1.27.ăStagiulădeămedicin ălegal ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3ăluni 
 
    Anul V 
 
    1.28. Patologia ap. genital feminin                            6 luni 
    1.29. Stagiul în patologie oncologic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3ăluni 
    1.30. Stagiul în neuropatologie                                3 luni 
 
 
                   CURRICULUMăDEăPREG TIREăÎNăSPECIALITATEA 
                        ANESTEZIEăŞIăTERAPIEăINTENSIV  
 
    Structura modulelor şiăstagiilorădeăspecialitate 
 
    DEFINI IE:ă Anesteziaă şiă terapiaă intensiv ă esteă specialitateaă medical ă careă asigur ,ă prină
mijloaceăfarmacologiceăşiătehniceăspecifice,ăpeădeăoăparteăcondi iileănecesareăpentruădesf şurareaă
actului chirurgical, a îngrijirii perioperatoriiăşiăaăaltorăproceduriădiagnostice/terapeuticeăiar,ă
peă deă alt ă parte,ă suportulă indispensabilă pacientuluiă critică pentruă evaluareaă şiă tratamentulă
disfunc iilor/leziunilorădeăorgan. 
 



    DURATA: 5 ani 
 
    PREG TIREăTEORETIC  
    200 de ore/an 
    Preg tireaăreziden ilorăseăfaceăînăcentreăuniversitare,ăsubăconducereaăunuiăprofesor. 
    Pentru fiecare modul este responsabil un cadru didactic. 
    Preg tireaăteoretic ăseăfaceăprinăcursuriăşiăseminarii,ăpeăbazaăuneiăbibliografiiărecomandateă
pentru fiecare modul. 
    Curriculumulăprevedeăunănum rădeă200ădeăoreădidacticeă(curs,ăseminar,ăprezent riădeăcazuri)ăpeă
anulădeăstudiuăuniversitar,ăpentruătematicaăprezentat ,ăînăafaraăc roraăsuntăprev zuteăşiă40-50 de 
ore de studiu individual. 
    Cuantificarea preg tiriiăînăvedereaăechival rii,ăseăfaceăprinăcrediteă(CFU). 
    1 credit = 25 ore de instruire 
    Dină timpulă alocată preg tirii,ă activitateaă didactic ă acoper ă 20-30%, restul de 70-80%, fiind 
dedicat ăactivit ilorăpracticeăşiăstudiuluiăindividual. 
    Laăsfârşitulăfiec ruiămodulădeăpreg tireă(celăpu inăoădat ăpeăan),ăareălocăoăevaluareădeăetap ,ă
f cut ăînăunitateaădeăpreg tireădeăc treăresponsabilulădeăstagiuăşiăîndrum tor. 
    Evaluareaăseăfinalizeaz ăprinăacordareaădeăcrediteăCFU. 
    Întreaga activitateădeăpreg tireăesteămonitorizat ăprinăcaietulădeăstagiuă(log-book), în care 
vorăfiătrecuteădeăasemeneaăevalu rileădeăetap ăînăcredite,ăactivitateaăînăprogrameleădeăcercetare,ă
participareaălaămanifest riăştiin ificeăşiădeăeduca ieăcontinu . 
 
    Tematica modulelor 
    1. Baze fundamentale ale anesteziei. 
    2.ăAnestezieăgeneral .ă(tehnici) 
    3.ăAnestezieălocoregional .ă(tehnici) 
    4.ăFunc iaărespiratorieăşiăanestezia. 
    5.ăFunc iaăcardiovascular ăşiăanestezia. 
    6.ăSistemulănervosăşiăanestezia. 
    7.ăTulbur rileămetaboliceăşiăanestezia. 
    8.ăFunc iaărenal ăşiăanestezia. 
    9.ăHemostazaăşiătransfuzie. 
    10.ăAnestezieăînăchirurgiaăgeneral . 
    11.ăAnestezieăînăORL,ăoftalmologieăşiăstomatologie. 
    12.ăAnestezieăînăobstetric . 
    13. Anestezie pediatric . 
    14.ăTerapieăintensiv ăpediatric ăşiăobstetrical . 
    15.ăMedicinaădeăurgen ăşiătoxicologie. 
    16.ăTerapieăintensiv ăînătraumatologie. 
    17.ăTerapieăintensiv ăcardiovascular . 
    18.ăTerapieăintensiv ărespiratorie. 
    19. Terapie intensiv ăneurologic . 
    20.ăTerapieăintensiv ămetabolic ăşiănutri ie. 
    21.ăTerapieăintensiv ădigestiv . 
    22.ăTerapieăintensiv ăşiăpatologiaăinfec ioas . 
    23.ăTerapieăintensiv ărenal . 
    24.ăTerapieăintensiv ăînăpatologiaăhemato-oncologic ăşiătransplant. 
    25.ăTulbur riămultisistemiceălaăbolnaviiăcritici. 
    26.ăEvaluareaăşiăetica. 
    27.ăOrganizare,ădrepturiăşiăresponsabilit i. 
 
    PREG TIREăPRACTIC  
    Stagii 
    Anestezie 3 ani (36 luni) 
 
    30 luni în clinici universitare, 6 luni în serviciu acreditat, la alegere 
*T* 
┌─────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐ 
│Anestezieăînăchirurgiaăgeneral ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă●ă12ăluniă(200ăoreăcurs)ă│ 
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Anestezieăchirurgieăortopedic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă●ă3ăluniă(50ăoreăcurs)ăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Anestezieăchirurgieăurologic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă●ă2ăluniă(40ăoreăcurs)ăăă│ 



├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Anestezieăînăobstetric -ginecologieăăăăăăăăăăăăăă│ăăă●ă2ăluniă(40ăoreăcurs)ăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Anestezieăînăchirurgieăcardiac ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă●ă2ăluniă(40ăoreăcurs)ăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Anestezieăînăchirurgiaăvascular ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă●ă2ăluniă(40ăoreăcurs)ăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Anestezieăînăchirurgieătoracic ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă●ă2ăluniă(40ăoreăcurs)ăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Anestezieăînăneurochirurgieăăă                   │ăăă●ă2ăluniă(40ăoreăcurs)ăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│AnestezieăORL,ăoftalmologieăşiăstomatologieăăăăăă│ăăă●ă2ăluniă(40ăoreăcurs)ăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Anestezieăînăchirurgieăambulatorieăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă●ă2ăluniă(40ăoreăcurs)ăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Anestezieăpediatric ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă●ă2 ˝ăluniă(50ăoreăcurs)ă│ 
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Terapiaădureriiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă●ă2ăluniă(40ăoreăcurs)ăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Bioetic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă●ă2ăS pt.ă(20ăoreăcurs)ăă│ 
└─────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘ 
*ST* 
 
    Terapieăintensiv ă- 2 ani (24 luni) în clinici universitare 
*T* 
┌─────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐ 
│Terapieăintensiv ăpolivalent ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă●ă18ăluniăăăăăăăăăăăăăă│ 
│- Chirurgical ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă(150ăore)ăăăăăăăăăăăăăă│ 
│- Medical ă(diabet,ăintoxica iiăacute,ăcomeăăăăăă│ăăăăă(150ăore)ăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăneurologice,ăboliăcardiace,ănefrologie)ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│*ăMinimumă3ăluniăterapieăintensiv ăpediatric ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Terapieăintensiv ătraumatologic ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă●ă3ăluniă(50ăore)ăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤ 
│Unitateăprimiriăurgen eăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă  │ăăăăă●ă3ăluniă(50ăore)ăăăăăă│ 
└─────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘ 
*ST* 
 
    Specialiştiiă înă urm toareleă domeniiă potă aplicaă pentruă diplomaă complementar ă înă terapieă
intensiv . 
*T* 
┌─────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐ 
│Cardiologieăşiăboliăvasculareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Neurologieăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│Endocrinologieăşiăboliămetaboliceăăăăăăăăăăăăăăăă│Oncologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│Gastroenterologieăşiăhepatologieăăăăăăăăăă       │Pediatrieăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│Hematologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Pneumologieăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│Medicin ăintern ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Chirurgieăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│Nefrologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă                       │ 
└─────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘ 
*ST* 
 
    Aceştiaăvorăefectuaăstagiileădeăterapieăintensiv ăşiămoduleleă14-27 
 
                   CURRICULAăDEăANESTEZIEăŞIăTERAPIEăINTENSIV  
                     Tematica modulelor - lec iilorăconferin  
 
    MODULUL 1. BAZE FUNDAMENTALE ALE ANESTEZIEI 
    (fiziologie,ăfarmacologieăşiăfizic ăaplicat ) 
 
    Fiziologie 
    - somnulăşiăanestezia 
    - termoreglarea 
    - jonc iuneaăneuromuscular  



    - sistemul nervos autonom 
    Farmacologie 
    - no iuniăgeneraleădeăfarmacologieă(farmacocinetic ,ăfarmacodinamie,ăreceptori,ăinterac iuni) 
    - mecanismulădeăac iuneăalăanestezicelor 
    - substan e 
      ●ăanesteziceăintravenoase 
      ●ăsedative,ăhipnotice, psihotrope 
      ●ăcuăac iuneăvegetativ ă(colinergice,ăparasimpaticolitice,ăcatecolamine,ăalfablocante,ăalfaă2ă
agoniste, betablocante) 
      ●ăanesteziceleăvolatileăşiăgazoase 
        - mecanismulădeăac iuneăalăanestezicelorăinhalatorii 
        - absorb iaăşiădistribu iaăanestezicelorăinhalatorii 
        - efecteleăcirculatoriiăşiărespiratoriiăaleăanestezicelorăinhalatorii 
        - metabolismulăşiătoxicitateaăanestezicelorăinhalatorii 
        - farmacologia protoxidului de azot 
        - anestezicele volatile halogenate 
      ●ăsubstan eăcuăac iuneărelaxant  
        - farmacologia curarelor non-deporalizante 
        - farmacologia curarelor deporalizante 
        - antagonişti 
        - monitorizareaăfunc ieiăneuromusculare 
        - droguriăşiăboliăcareăinterfer ăcuăac iuneaăsubstan elorărelaxanteămusculare 
    Durere-analgezie 
      ●ăFiziopatologiaădurerii 
      ●ăOpiacee 
      ●ăAlteăanalgetice 
      ●ăAnesteziceălocale 
    Mecanismulădeăac iuneăalăanestezicelorălocale 
    Farmacologiaăcomparat ăaăanestezicelor locale 
    Analgeticeămorfiniceăutilizateăînăanesteziaăregional  
    Agen iăalfaăagoniştiăutiliza iăînăanesteziaăregional  
 
    Fizica 
    ●ăFizicaăgazelorăşiăvaporilorăaplicat ălaăanesteziaăprinăinhala ie 
 
    I.ăMODULULă2.ăANESTEZIEăGENERAL ă(tehnici) 
    Evaluarea preoperatorie 
    - Consultulăpreanestezicădeărutin ă(clinic,ăparaclinic,ăimplica iiămedico-legale) 
    - Implica iileă anesteziceă aleă boliloră concomitenteă (cardio-vasculare, pulmonare, renale, 
gastrointestinale, hepatice, SNC, endocrine, hematologice). 
    - Implica iileăanesteziceăaleăterapieiămedicamentoaseăcronice. 
    - Evaluareaărisculuiăoperatorăşiăanestezic. 
    - Riscul alergic. 
    - Premedica iaă(scop,ăsubstan e,ăc iădeăadministrare,ăindica ii). 
 
    Probleme generale 
    - Intuba iaătraheal ă(tehnica,ăcomplica ii) 
    - Aparatulădeăanestezieă(maşinaădeăgaze,ăsistemeăanestezice,ăvaporizoare) 
    - Respiratoare utilizate în anestezie 
    - Abordul venos în anestezie 
    - Tehniciă deă anestezieă intravenoas ă (induc ie,ă men inere,ă trezire,ă combina ieă deă substan eă
anestezice,ămodalit iădeăadministrare:ăbolus,ădiscontinuu,ăcontinuu) 
    - Tehniciădeăanestezieăinhalatorieă(induc ie,ămen inere,ătrezire,ăsubstan eăanestezice) 
    - Asigurarea homeostaziei bolnavului în timpul anesteziei 
    - Terapieălichidian ăperioperatorie 
    - Supraveghereaăşiămonitorizareaăbolnavuluiăînătimpulăanesteziei 
      ●ămonitorizareaădeărutin  
      ●ămonitorizareaăprofunzimiiăanesteziei 
      ●ămonitorizareaăconcentra ieiăgazelorăşiăvaporilorăanestezici 
      ●ămonitorizareaăventila iei 
      ●ămonitorizareăcardio-vascular  
      ●ămonitorizareaăfunc ieiărenale 
      ●ămonitorizareaătemperaturii 



      ●ămonitorizareădeălaboratoră(gazeăsanguine,ăelectroli i,ăglicemie,ăosmolaritate,ăcoagulare) 
    - Securitateaăelectric ăînăsalaădeăopera ie 
    - Fişaădeăanestezie 
    - Informatizarea în anestezie 
    - Incidenteleăşiăaccidenteleăanestezieiăgenerale 
    - Hipotermia:ăprevenire,ăconsecin e,ămetodeădeăreînc lzire 
 
    Perioadaăpostanestezic ăimediat  
 
    - Salonul de trezire/postoperator (organizare) 
    - Monitorizare 
    - Complica ii 
    - Aspecte medico-legale 
    - Anestezie ambulatorie (tehnici, mod de organizare) 
 
    MODULULă3.ăTEHNICIăDEăANALGEZIE/ANESTEZIEăLOCOREGIONAL  
    Tehnici de anestezie locoregional ă (indica ii,ă materială utilizat,ă substan eă folosite,ă
complica ii) 
    ●ăNo iuniădeăanatomie 
      - sistem nervos periferic 
      - coloanaăvertebral  
    ●ăAnesteziaălocal ăprinăinfiltra ieăşiăanesteziaădeăcontact 
    ●ăAnesteziaăregional ăintravenoas  
    ●ăBlocajeleădeănerviăperiferici 
    ●ăBlocajulădeănerviăintercostaliăşiăbloculăintrapleural 
    ●ăBlocajeleăregionaleăcentraleă(subarahnoidian,ăperidural,ăcaudal) 
    ●ăComplica iileălocale,ăregionaleăşiăsistemiceăaleătehnicilorădeăanestezieăregional  
    ●ăAnesteziaăregional ălaăcopilă(indica ii,ătehnici,ăincidenteăşiăaccidenteăspecifice) 
 
    Terapia durerii 
    ●ăEvaluareaădureriiăacuteăpostoperatorii 
    ●ăTerapiaădureriiăacuteăpostoperatorii 
    ●ăTerapiaădureriiăcronice 
 
    MODULULă4.ăFUNC IA RESPIRATORIEăŞIăANESTEZIA 
    Anatomiaăşiăfiziologiaăaparatuluiărespirator 
    Testeleă func ionaleă pulmonare.ă Bronhoscopia.ă Radiografiaă toracic ă şiă alteă explor riă
paraclinice. 
    Fiziopatologie 
    - hipoxia 
    - hiperoxiaănormobar  
    - hipocapnia - hipercapnia 
    - efecteleă respiratoriiă aleă intuba ieiă traheale,ă aleă anestezieiă generaleă şiă regionaleă şiă aleă
actului chirurgical 
    Patologia respiratorie 
    - insuficien aărespiratorieăacut  
    - ALIă(injuriaăpulmonar ăacut ) 
    - ARDSă(pulmonădeăşoc) 
    - insuficien aărespiratorieăcronic  
    - boalaăastmatic ă- status astmaticus 
    - arsurileădeăc iăaerieneăşiăinhalareaădeăfum 
    - pneumoniaăchimic ăprinăaspira ieădeăcon inutăgastric 
    - infec iileăbronhopulmonare 
    - obstruc iaăc ilorăaerieneăsuperioare 
    - emboliaăpulmonar  
    - epanşamenteleăpleurale 
 
    Terapie respiratorie 
    - men inereaă libert iiă c iloră aerieneă (intuba iaă traheal ,ă traheotomia,ă intuba iaă traheal ă
prelungit ,ăvs.ătraheotomia) 
    - oxigenoterapiaănormobar ăşiăhiperbar  
    - terapiaărespiratorieăadjuvant  



    - tehniciă deă suportă ventilatoră mecanică (indica ii,ă aparatur ,ă tehniciă conven ionale,ă tehniciă
nonăconven ionale,ămoduriădeăventila ie) 
      - tehniciădeă"în rcare" 
      - oxigenareaăextracorporal ăşiăeliminarea extracorporal ădeăCO2 
    Anesteziaă laă bolnaviă cuă suferin eă pulmonareă (evaluare,ă preparare,ă tehnic,ă ventila ieă
postoperatorie) 
    - anestezia la astmatic 
    - anestezia la obez 
    - anesteziaălaăbolnavulăcuăinsuficien ărespiratorieăcronic  
    Anesteziaăînăchirurgiaătoracic  
    - anestezia pentru toracoscopie 
    - anestezia în chirurgia esofagului 
 
    MODULULă5.ăFUNC IAăCARDIOVASCULAR ăŞIăANESTEZIA 
    Anatomiaăşiăfiziologiaăsistemuluiăcardio-vascular 
    - circula iaăcoronarian  
    Metode de explorareă (electrofiziologiaă cardiac ,ă debitulă cardiacă şiă determinanteleă sale,ă
presiuneaăarterial ,ăecocardiografia,ăcateterismulăcardiac) 
    Fiziopatologie 
    - efecteleă anestezieiă şiă opera ieiă asupraă sistemuluiă cardio-vasculară normală (substan eleă
anestezice,ăanesteziaăşiăopera ia,ăventila iaăartificial ) 
    - recunoaşterea,ăevaluareaăşiătratamentulădeăurgen ăalăhipertensiuniiăarteriale 
    Farmacologieăcardiovascular  
    ●ăDrogurileăcuăac iuneăinotrop ăşiădrogurileăvasoactive 
    ●ăTerapiaăcuădroguriăanticoagulante, antiagregante, trombolitice 
    Anesteziaălaăbolnaviăcuăpatologieăcardiovascular  
    ●ăAnesteziaălaăbolnavulăcoronarian.ăIschemiaăperioperatorie 
    ●ăAnesteziaălaăbolnaviăcuătulbur riădeăritmăşiăconducere 
    ●ă Anesteziaă laă bolnaviă cuă valvulopatiiă (regurgitareaă şiă stenozaă mitral ,ă regurgitareaă şiă
stenozaăaortic ,ăprolapsădeăvalv ămitral ) 
    ●ăAnesteziaălaăbolnaviăcuăinsuficien ăcardiac  
    ●ăAnesteziaălaăbolnavăhipertensiv 
    ●ăAnesteziaălaăbolnavăînăşoc 
    Anestezia în chirurgia vascular ă(carotidian ,ăaortic ,ăperiferic ) 
    Anesteziaăînăchirurgiaăcardiac  
    ●ăAnesteziaăpentruăînlocuiriăvalvulare 
    ●ăAnesteziaăpentruăpontajeăcoronariene 
    ●ăAnesteziaăpentruăcateterismăcardiacăşiăangioplastie 
    ●ăAnesteziaăpentruăpericardite 
    Tamponadaăcardiac ă(diagnostic,ătratament) 
    ●ăAnesteziaălaăbolnaviăcuăhipertensiuneaăpulmonar ăşi/sauăcordăpulmonarăcronic 
    Emboliaăpulmonar ă(diagnostic,ătratament) 
    Tehnici speciale 
    ●ăCircula ieăextracoporeal  
    ●ăHipotensiuneăcontrolat  
    ●ăSuportăcirculatorămecanică(balonădeăcontraăpulsa ie,ăsistemeădeăasistareăventricular ) 
 
    MODULULă6.ăSISTEMULăNERVOSăŞIăANESTEZIA 
    Anatomieăşiăfiziologieănervoas  
    ●ăOrganizareaăanatomo-func ional ăaăsistemuluiănervosăcentral 
    ●ăCircula ia cerebral  
    ●ăMetabolismulăcerebral 
    Metode de diagnostic în neurologie 
    ●ăExamenulăclinicăneurologic 
    ●ă Metodeă deă diagnostică paraclinică înă neurologieă (electroencefalograma,ă poten ialeă evocate,ă
electromiograma, CT, RMN, angiografie, etc.) 
    Fiziopatologie 
    ●ăEdemulăcerebral 
    ●ăSt rileădeăcom  
    ●ăMoarteaăcerebral ă(aspecteămedicaleăşiălegale) 
    ●ăEfectulăanestezicelorăasupraăpresiuniiăintracranieneăşiăcircula ieiăcerebrale 
    Monitorizareaăfunc ieiăsistemuluiănervosăcentral 
    Anesteziaăşiăterapiaăintensiv ăaădonatoruluiădeăorgane 



    Anestezia în neurochirurgie 
    ●ăChirurgiaăintracranian ăsupratentorial  
    ●ăChirurgiaăfoseiăposterioare 
    ●ăChirurgiaăanevrismelorăcerebrale 
    ●ăChirurgiaăcoloaneiăvertebrale 
    Anestezia la bolnavi cu miastenia gravis sau alte miopatii 
 
    MODULULă7.ăTULBUR RILEăMETABOLICEăŞIăANESTEZIA 
    Fiziologiaăşiăfiziopatologiaătermoregl rii 
    ●ăhipotermiaăindus ăşiăaccidental  
    ●ăhipertermiaămalign  
    ●ăşoculăcaloric 
    Echilibrul hidroelectroliticăşiăacido-bazicănormalăşiăpatologic 
    Anestezia la bolnavul diabetic 
    ●ăDiabetulăzaharată(Formeăclinice,ăcomeleăcetoziceăşiănormocetozice,ăhipoglicemia) 
    Anesteziaăînăchirurgiaătiroidian  
    Anesteziaăînăchirurgiaăparatiroidian  
    Anestezia în chirurgia suprarenalei 
    ●ăFeocromocitomul 
    Anestezia în chirurgia hipofizei 
    ●ăTulbur rileăfunc ieiăhipofizare 
 
    MODULULă8.ăFUNC IAăRENAL ăŞIăANESTEZIA 
    Anatomiaăşiăfiziologiaărinichiului 
    Fiziopatologiaăinsuficien eiărenaleăacuteăşiăcronice 
    ●ăUtilizareaădiverselorădroguriăînăinsuficien aărenal  
    ●ă Metodeă deă epurareă extrarenal ă (hemodializa,ă ultrafiltrarea,ă dializaă peritoneal ,ă
hemofiltrarea, hemoperfuzia) 
    Anesteziaălaăbolnavulăcuăinsuficien ărenal ăcronic  
    Anesteziaăşi terapiaăintensiv ăînătransplantulărenal 
    Anesteziaăşiăterapiaăintensiv ăînăchirurgiaăurologic  
 
    MODULULă9.ăHEMOSTAZAăŞIăTRANSFUZIE 
    Hemostaza 
    ●ăCoagulareaăşiăfibrinolizaăfiziologic  
    ●ăTulbur rileăcongenitaleădeăhemostaz  
    ●ăCoagularea intravascular ădiseminat  
    ●ăPrevenireaătrombozelor 
    Transfuzia 
    ●ăGrupeleăsanguineă(metodeădeădeterminare,ăprincipiiădeăcompatibilitate) 
    ●ăSângeleăintegrală(recoltare,ăconservare) 
    ●ăFrac iunileădeăsângeă(metodeădeăpreparare,ăindica ii) 
    ●ăTransfuziaădeăsângeăşiăfrac iuni 
    ●ăTransfuziaămasiv  
    ●ăComplica iileătransfuziilorădeăsângeăşiăfrac iuni 
    ●ăMetodeăfarmacologiceădeăreducereăaăsânger riiăşiătransfuziei 
    ●ăMetodeădeătransfuzieăautolog  
    Anestezia la bolnavi cu suferin eă hematologiceă (anemiaă şiă policitemia,ă anemiiă hemoliticeă
autoimune,ă granulocitopenie,ă trombocitopeniiă şiă trombopatii,ă hemofilieă şiă alteă tulbur riă aleă
hemostazei, trombofilie) 
 
    MODULULă10.ăANESTEZIEăÎNăCHIRURGIAăGENERAL  
    Anestezia în chirurgia digestiv ă(stomac,ăduoden,ăpancreas,ăintestinăsub ire,ăcolon,ărect) 
    ●ăComplica iiăpostoperatorii,ăincluzândăfistule,ăinfec iaăpl gii,ăeviscera ia 
    ●ăOcluziaăintestinal  
    ●ăAnesteziaăpentruăendoscopiaădigestiv  
    ●ăAnesteziaăpentruăchirurgiaălaparoscopic  
    ●ăAnestezieăpentruăexplor riăînăafaraăbloculuiăoperator 
    ●ăAnestezieăpentruăradiologieăinterven ional  
    Anestezia în chirurgia hepato-biliar  
    ●ăMetabolizareaăhepatic ăaădrogurilorăşiăsubstan elorăanestezice 
    ●ăAnesteziaălaăbolnaviăcuăsuferin ăhepatic  
    ●ăAnesteziaăpentruăchirurgiaăc ilorăbiliare 



    ●ăAnesteziaăînăchirurgiaăhepatic  
    ●ăTransplantulăhepatic 
    ●ăProblemeădeăanestezieăînătransplanturiădeăorganeă(rinichi,ăficat,ăcord) 
    Anesteziaă înă ortopedieă (coloan ,ă membrul superior,ă membrulă inferior,ă chirurgieă protetic ă şiă
nonprotetic ) 
    Anesteziaăînăchirurgiaăplastic  
    ●ăReimplant riădeămembre 
    Anesteziaăînăchirurgiaăurologic ă(prostat ,ănefrectomie,ăcistectomie) 
    Anestezia ambulatorie 
    Anesteziaălaăb trâni 
 
    MODULULă11.ăANESTEZIEăÎNăORL,ăOFTALMOLOGIEăŞIăSTOMATOLOGIE 
    AnesteziaăînăchirurgiaăORLă(ureche,ălaringe,ăchirurgiaăceăutilizeaz ăLASER) 
    ●ăLaringectomie 
    ●ăChirurgieăcuălaser 
    ●ăEndoscopie 
    ●ăChirurgiaăurechiiămedii 
    ●ăAmigdalectomie, adenoidectomie 
    Anesteziaăînăchirurgiaăoftalmologic  
    ●ăLocoregional  
    ●ăAnestezieăpentruăglobulăocular 
    ●ăAnestezieăpentruăcataract ,ădecolareădeăretin ,ăglaucomăşiăstrabism 
    Anestezia în chirurgia maxilo-facial  
 
    MODULUL 12. ANESTEZIEăÎNăOBSTETRIC  
    Modific rileăfiziologiceădinătimpulăsarcinii 
    ●ăFluxulăsanguinăuterin.ăActivitateaăuterin ăînătimpulănaşterii 
    ●ăC ileădurerii 
    Fiziopatologie 
    ●ăTransferulăplacentarăalădrogurilorăanestezice 
    ●ăEfecteleăsubstan elorăanesteziceăasupraămameiăşiăf tului 
    ●ăSuferin aăfetal ăacut ăşiăcronic  
    ●ăSarcinaăcuăriscămare 
    ●ăEclampsiaăşiăpreeclampsia 
    Analgeziaăobstetrical  
    Anestezia pentru expulzie 
    Anesteziaăpentruăcezarian  
    Anesteziaăînăurgen eleăobstetricale 
    Anesteziaăpentruăopera iiăînătimpulăsarcinii 
    Reanimarea nou-n scutului 
 
    MODULULă13.ăANESTEZIAăPEDIATRIC  
    Particularit ileăfiziologiceăaleănou-n scutuluiăşiăsugarului 
    Farmacologiaăaplicat ăînăanesteziaăpediatric  
    Generalit iăreferitoare la tehnicile de anestezie adaptate la pediatrie 
    ●ăEvaluareăşiăpreg tireăpreoperatorie 
    ●ăTehniciădeăanestezieăadaptateălaătipulăinterven ieiăchirurgicale 
    ●ăAnestezieăgeneral ă(circuite,ăintuba ie,ăanestezice) 
    ●ăAnestezieăregional ă(tehnici,ăsubstan e) 
    ●ăAbordulăvenos 
    ●ăEchilibrulăhidroelectrolitic 
    ●ăTransfuziaăînăanesteziaăpediatric  
    ●ăSupraveghereaăcopiluluiăînătimpulăanesteziei 
    ●ăIncidenteăşiăaccidenteăperianestezice 
    Anestezieăspecific  
    ●ăAmigdalectomieăşi adenoidectomie 
    ●ăProceduriădiagnosticeăşiăterapeuticeăînăafaraăbloculuiăoperator 
    ●ăCopilulăcuămalforma iiăcongenitaleăcardiace 
    ●ăUrgen eleăînăanesteziaăpediatric : 
    - urgen eăchirurgicale 
      - omfalocel, laparoschizis 
      - hernia diafragmatic  
      - atreziaădeăesofag,ăocluziaăneonatal  



      - invagina iaăintestinal ăacut  
      - stenozaăpiloric  
      - torsiunea de testicul 
      - apendicectomie 
    - traumatologie: 
      - arsuri 
      - politraumatisme 
    Analgezie postoperatorie 
 
    MODULULă14.ăTERAPIEăINTENSIV ăPEDIATRIC ăŞIăOBSTETRICAL  
    Tehniciăadaptateăcopiluluiă(abordăvascular,ăintuba ie,ăventila ie) 
    Patologieăpediatric  
    - insuficien aărespiratorieăaănouăn scutuluiăşiăcopilului 
    - adaptarea cardio-respiratorieălaăvia aăextra-uterin  
    - oprirea cardiorespiratorie 
    - moarteaăsubit ălaănou-n scut 
    - traumatismele copilului 
    - deshidratareaăacut ăaănouăn scutului 
    - insuficien aărenal ăacut ăaănou-n scutului 
    - sindromul hemolitic uremic 
    - corpiăstr iniăînăc ileăaeriene 
    - patologia farino-laringian  
    - convulsiile 
    - purpura 
    - tulbur riădeăhemostaz  
    - intoxica iileăacute 
    Urgen eăobstetricale 
    - sarcinaătoxic  
    - hemoragii obstetricale 
    - embolia cu lichid amniotic 
    - sindromul HELLP 
    - molaăhidatiform  
    - placenta praevia 
    - cardiomiopatia peripartum 
 
    MODULULă15.ăMEDICINAăDEăURGEN ăŞIăTOXICOLOGIE 
    Organizareaăunuiăsistemădeămedicin ădeăurgen  
    Probleme medico-legaleăaleăurgen elor 
    Organizareaăşiăprincipiileădeăacordareăaăasisten eiămedicaleăînăcazădeăcatastrof  
    Tehniciăfolositeăînămedicinaădeăurgen  
    ●ămijloaceădeătransportămedicalizatăalăunuiăbolnavăcritică(intraăşiăextraspitalicesc) 
      - analgeziaăşiăsedareaăbolnavilorăcritici pe parcursul unui transport medicalizat 
    ●ă evaluareaă primar ă aă unuiă politraumatizat,ă aă unuiă bolnavă cuă insuficien ă respiratorie,ă
circulatorie sau neurologic în afara spitalului 
    ●ăresuscitareaăcardiorespiratorieă(basicăşiăadvancedălifeăsupport) 
    ●ătehniciădeăresuscitareăvolemic  
    ●ătehniciădeăabordăalăc ilorăaerieneăşiădeăventila ieăartificial  
    ●ătehniciădeămonitorizare 
    Oprireaăcardiocirculatorieă(cauze,ăforme,ăbasicăşiăadvancedălifeăsupport) 
    Accidente vasculare cerebrale: hemoragieăcerebral ,ăhemoragieămeninge 
    Urgen eăhipertensive 
    Sindroame coronariene acute 
    Convulsii 
    Durereaăşiăanalgeziaăînămediuăextraspitalicesc 
    Intoxica ii 
    ●ăconduitaăgeneral ăînăintoxica ii 
    ●ămedicamentoase 
    - supradozarea medicamentelorăşiăîntrerupereaăloră(barbiturice,ănarcotice,ăsalicila i,ăalcool,ă
cocaina, antidepresive triciclice, acetaminofen altele) 
    ●ătoxicomanii 
    ●ăproduseăindustrialeăşiădomestice 
    - substan eăcaustice 
    ●ăgazeă(fumădeăincendiu,ămonoxidădeăcarbon) 



    ●ămuşc turaădeăşarpe 
    Leziuni datorate temperaturii 
    a.ăHipertermia,ăşoculătermic 
    b.ăHipotermia,ădeger turile 
    Accidenteăprinăagen iăfiziciă(submersia,ăelectrocutarea,ăiradierea,ăplonjarea) 
    R ulădeăaltitudine 
    R ulădeădecompresie 
    Accesul palustru grav 
    Îngrijireaăpieliiăşiăaăr nilor 
    Terorismulăbiologicăşiăchimic 
 
    MODULULă16.ăTERAPIEăINTENSIV ăÎNăTRAUMATOLOGIE 
    ●ăEvaluareaăprimar ăşiăresuscitareaăunuiăpolitraumatismă(înăafaraăspitaluluiăşiălaăsosireaăînă
spital) 
    ●ăEvaluareaăsecundar ăşiătransferulăunuiăpolitraumatism 
    ●ăImagisticaălaăpolitraumatiza i 
    ●ăTraumatismeăcraniocerebrale 
    ●ăTraumatismeămedulare 
    ●ăTraumatismeătoraciceăpenetranteăşiănepenetrante 
    ●ăTraumatismeăabdominale 
    ●ăTraumatismeăosoase,ăincluzândăcoloanaăvertebral ,ăpelvisulăşiăextremit ile 
    ●ăLeziuniăprinăstrivire 
    ●ăEmboliaăgr soas  
    ●ăÎngrijireaăbolnavuluiăcuăarsuriă(terapiaăintensiv ăînăprimeleă72ăore) 
 
    MODULULă17.ăTERAPIEăINTENSIV ăCADIOVASCULAR  
    Fiziologie 
    Evaluareaăfunc ieiăcardiaceăşiăaăvariabilelorăhemodinamice 
    ●ădeterminan iiădebituluiăcardiac 
    ●ăreglareaăpresiuniiăarteriale 
    ●ăprincipiileătransportuluiăşiăutiliz riiăoxigenului 
    ●ăefecteleăhemodinamiceădeterminateădeăaparateleădeăasistare ventilatorie 
    Tehnici 
    ●ă principiileă monitoriz riiă electrocardiografice,ă m surareaă temperaturiiă tegumentelor,ă
m sur toriătranscutanate 
    ●ămonitorizareaăhemodinamic ănon-invaziv  
    ●ăecocardiografie 
    ●ăcomplica iileăangioplastiei 
    ●ămonitorizareaăhemodinamic ăinvaziv  
    a.ăprincipiileădeăfunc ionareăaătransductorilor 
    b.ăîntre inereaăsemnalelor,ăcalibrarea,ăajustarea 
    c.ătehniciădeăafişare 
    d.ă principiileă cateteriz riiă arteriale,ă venoaseă centrale,ă artereiă pulmonareă şiă monitorizarea 
presiunilor 
    Patologieăcardiovascular  
    ●ăşoculăşiăcomplica iileăsale 
    ●ăinsuficien aăcardiac ăpostăcircula ieăextracorporeal  
    ●ăinfarctulămiocardicăşiăcomplica iileăsale 
    ●ăaritmiileăşiătulbur rileădeăconducere 
    ●ăindica iileăpentru diversele tipuri de pace-maker 
    ●ădisec iaădeăaort  
    ●ărupturaăanevrismuluiădeăaort  
    ●ăemboliaăpulmonar ă- aeric ,ăgr soas ,ăcuălichidăamniotic,ătromboembolism 
    ●ăedemulăpulmonar-cardiogen, non-cardiogen 
    ●ătamponadaăcardiac ăşiăalteăafec iuniăpercardiceăacute 
    ●ăvalvulopatiiăacuteăşiăcroniceăcareăpunăînăpericolăvia a 
    ●ăafec iuniăvasculareăperifericeăşiăaorticeăacute,ăinclusivăfistulaăarterio-venoas  
    ●ăcomplica iileăacuteăaleăcardiomiopatieiăşiămiocarditei 
    ●ăhipertensiuneaăpulmonar ăşiăcordulăpulmonar 
    ●ăbolileăcongenitaleăcardiaceămodific rileăfiziologiceăcuăreparareăchirurgical  
    Terapieăspecific ăcardiovascular  
    ●ătratamentulăvasoactivăşiăinotrop 
    ●ăterapiaătrombolitic ăşiăanticoagulant  



    ●ăantianginoase 
    ●ăantiaritmice 
    ●ăsolu iiădeăumplereăvolemic  
    ●ămanagementulăperioperatorăalăpacientuluiăceăvaăfiăsupusăuneiăinterven iiăcardiovasculare 
    ●ămanagementulăurgen elorăhipertensive 
    ●ămetodeădeăasisten ăventricular  
 
    MODULUL 18. TERAPIE INTENSIV ăRESPIRATORIE 
    Fiziologie 
    ●ăreglareaăventila iei 
    ●ămecanicaăventilatorie 
    ●ăfiziologiaămuşchilorărespiratori 
    ●ăschimburileăgazoase 
    ●ăvaria iileăcapniei 
    Tehnici 
    ●ămen inereaăpermeabilit iiăc ilorărespiratorii 
    a. managementulădeăurgen ăalăc ilorărespiratorii 
    b.ăintuba iaăendo-traheal  
    c.ătraheostomia,ădeschis ăşiăpercutan  
    d.ăintuba iaăprelungit ăvs.ătraheostomie 
    ●ăventila iaămecanic  
    a.ăventila ieămecanic ăînăpresiuneăşiăvolum 
    b. presiune pozitiv ăend-expiratorie 
    c.ăindica iileăventila ieiămecanice 
    d.ămoduriădeăventila ie 
    - ventila ieăintermitentăobligatorie 
    - presiuneăcontinu ăpozitiv  
    - ventila ieăcuăraportăinversat 
    - ventila ieăcuăsuportăpresional 
    - ventila ieăcu suport de volum 
    - ventila ieăcuăpresiuneănegativ  
    - ventila iaăpulmonar ădiferen ial  
    - ventila iaănon-invaziv ăcuăcontrolăpresional 
    - ventila iaăpeăunăpl mân 
    - ventila ieăcuăfrecven ăînalt  
    e.ăbarotraumaăşiăvolutrauma 
    f. criteriileădeădetubareăşiătehniciădeăsevrare 
    g.ăoxigenareaăextracorporeal  
    h.ăhipercapniaăpermisiv  
    i.ăventila ieăcuălichid 
    j. terapie cu surfactant pulmonar 
    ●ăoxigenoterapia 
    ●ăoxigenareaăhiperbar  
    ●ădrenajulăpleural 
    ●ăimagistica toraco-pulmonar  
    ●ă monitorizareaă respiratorieă (presiuneaă c iloră respiratorii,ă presiuneaă intratoracic ,ă volumulă
curent,ăpulsoximetria,ăraportulăspa iuămort/volumăcurent,ăcomplian a,ărezisten a,ăcapnografie) 
    Patologie 
    ●ăinsuficien aărespiratorieăacut  
    a.ăinsuficien aărespiratorieăhipoxemic ,ăinclusivăsindromulădeădetres ărespiratorieăacut  
    b.ăinsuficien aărespiratorieăhipercapnic  
    c.ăinsuficien aărespiratorieăcronic ăacutizat  
    ●ăstatusulăastmatic 
    ●ăinhalareaădeăfum,ăarsurileăc ilorărespiratorii 
    ●ăaspira ia 
    ●ăcomplica iiărespiratoriiăpostoperatorii 
    ●ătraumatismeleătoraciceă(voletulăcostal,ăcontuziaăpulmonar ,ăfracturiăcostale) 
    ●ăinfec iileăbronhopulmonare,ăinclusivăbronşiolita 
    ●ăobstruc iaăc ilorărespiratorii superioare 
    ●ăfistuleăbronhopleurale 
    ●ăpolineuropatiaăbolnavilorăcriticiăşiăefecteleăprelungiteăaleăblocan ilorăneuromusculari 
    ●ăchilotoraxul 
    ●ăhemoragiaăpulmonar ăşiăhemoptizia 



    ●ăafec iuniăpleurale 
      - Empiemul 
      - Efuziunea pleural  
      - Pneumotoraxul 
      - Hemotoraxul 
    Terapie 
    ●ăoxidănitricăşiăprostaglandine 
    ●ăbronhodilatatoare 
    ●ăanalepticeărespiratorii 
    ●ăfluidificanteăbronşice 
    ●ăkinesiterapia 
    ●ăaerosoloterapie 
    ●ăterapiaăpozi ional ă(decubităventral,ăterapiaărota ional ) 
 
    MODULULă19.ăTERAPIEăINTENSIV ăNEUROLOGIC  
    Fiziologie 
    ●ăorganizareaăanatomo-func ional ăaăsistemuluiănervosăcentral 
    ●ăcircula iaăcerebral  
    ●ămetabolismulăcerebral 
    Tehnici 
    ●ăExamenulăclinicăneurologic 
    ●ă Metodeă deă diagnostică paraclinică înă neurologieă (electroencefalograma,ă poten ialeă evocate,ă
electromiograma, CT, RMN, angiografie, etc.) 
    ●ă Monitorizareaă func ieiă sistemuluiă nervosă centrală (presiuneă intracranian ,ă fluxă sangvină
cerebral, rata metabolismului, electroencefalograma, Doppler transcranian) 
    ●ăDiagnosticulămor iiăcerebrale 
    ●ăDiagnosticulăşiămanagementulăstatusuluiăvegetativăpersistent 
    Patologie 
    ●ăEdemulăcerebral 
    ●ăSt rileădeăagita ieăacut  
    ●ăSt rileădeăcom  
      - Metabolic  
      - Traumatic  
      - Infec ioas  
      - Leziuniădeăsubstan ăcerebral  
      - Vascular -anoxic ăşiăischemic  
      - Indus ămedicamentos 
    Evaluareaăşiăprognosticul 
    ●ăHidrocefaliaă- func ionalitateaăşiădisfunc iaăşuntului 
    ●ăStatusul epilpetic 
    ●ăInfec iileăgraveăaleăsistemuluiănervosăcentrală(abces,ăencefalit ,ămeningit ) 
    ●ăSânger rileăintracranieneătraumaticeăşiănetraumatice 
     - Subarahnoidian  
     - Intracerebral  
     - Epidural  
     - Alteleă(subdural ) 
    ●ăTraumatisme cerebrale 
    ●ăTraumatismeămedulare 
    ●ăLeziuneaăaxonal  
    ●ăHipotermiaăaccidental  
    ●ăŞoculăcaloric 
    ●ăHipertermiaămalign  
    ●ăComplica iileăneuromusculareăaleăbolnavuluiăcritic 
    ●ăAfec iunileăneuro-musculareăceădetermin ăinsuficien aărespiratorie 
     - poliradiculonevritele 
     - sclerozaălateral ăamiotrofic  
     - miastenia gravis 
     - miopatiile (Duchenne etc.) 
    ●ăProblemeăpsihiatriceălaăbolnavulăcritic 
    ●ăProblemeăpsihologiceăpentruăbolnavi,ărudeleăbolnavilorăşiăpersonalul medical 
    Terapie 
    ●ăManagementulăperioperatorăalăpacientuluiăceăvaăfiăsupusăuneiăinterven iiăneurochirurgicale 
    ●ăManagementulăhipertensiuniiăintracraniene,ăincluzândămonitorizareaăpresiuniiăintracraniene 



    ●ăManagementulădurerii:ăintravenos,ăoral,ătransdermic,ăregionalăşiăaxial 
    ●ăBlocareaăneuro-muscular :ăutilizare,ămonitorizareăşiăcomplica ii 
    ●ăSedareaăînăreanimare 
 
    MODULULă20.ăTERAPIEăINTENSIV ăMETABOLIC ăŞIăNUTRI IE 
    Fiziologie 
    ●ăMetabolismulăapeiăşiăelectroli ilor 
    ●ăEchilibrulăacido-bazic 
    ●ăReglareaăglicemiei 
    ●ăNecesarulănutri ional 
    ●ăTermoreglarea 
    Tehnici 
    ●ăMonitorizareaăhidroelectrolitic ăşiăacido-bazic  
    ●ă Monitorizareaă metabolic ă (consumulă deă oxigen,ă produc iaă deă dioxidă deă carbon,ă calorimetria 
indirect ) 
    Patologie 
    ●ă Tulbur riă hidroelectroliticeă (deshidrat ri,ă hiperhidrat ri,ă disnatremii,ă diskaliemii,ă
alterarea metabolismului calciului, magneziului, fosfatului) 
    ●ăTulbur riăacido-bazice 
    ●ăDiabetulăzaharat 
     - coma hiperosmolar ăcetozic ăşiănon-cetozic  
     - hipoglicemia 
    ●ăDisfunc iaătiroidian ă(furtunaătiroidian ,ăcomaămixedematoas ,ăsindromulă"sickăeuthyroid") 
    ●ăCrizaăşiăinsuficien aăadrenal ă(primar ăşiăsecundar ) 
    ●ăAlterareaămetabolismuluiăhormonuluiăantidiuretic 
    ●ăFeocromocitomul 
    ●ăInsulinomul 
    ●ăTulbur riămetaboliceămoştenite 
    Terapie 
    ●ăTerapieăvolemic  
    ●ăTerapiaătulbur rilorăhidroelectroliticeăşiăacido-bazice 
    ●ăManagementulăglicemiei 
    ●ăSuportulănutri ional 
    a. Enteral şiăparenteral 
    b.ăEvaluareaănecesaruluiănutri ional,ăincluzândăcalorimetriaăindirect  
    c.ăImunonutri iaăşiăformuleăspeciale 
 
    MODULULă21.ăTERAPIEăINTENSIV ăDIGESTIV  
    Fiziologia 
    ●ăFiziologiaătubuluiădigestiv 
    ●ăFiziologieăhepatic  
    Tehnici 
    ●ăDozareaămedicamentelorăînăinsuficien aăhepatic  
    ●ăExplorareaăabdominal ăînăreanimare 
    Patologie 
    ●ăHemoragiileădigestiveăsuperioare 
    ●ăHemoragiileădigestiveăinferioare 
    ●ăInsuficien aăhepatic ăacut ăfulminant  
    ●ăInsuficien aăhepatic ăcronic ăşiăcirozaăhepatic  
    ●ăColecistitaănelitiazic  
    ●ăOcluziaăintestinal  
    ●ăMegacolonulătoxicăşiăsindromulăpseudo-obstructiv (Oligvie) 
    ●ăColiteăacuteăgrave 
    ●ăIcterul 
    ●ăAfec iuniăinflamatoriiăacuteăintestinale 
    ●ăAfec iuni acute vasculare ale intestinului, incluzând infarctul mezenteric 
    ●ăPerfora iileăacuteăaleătractuluiădigestiv 
    ●ăRupturaădeăesofag 
    ●ăPeritoniteleăpostoperatorii 
    ●ăPancreatitaăacut ăcuăşoc 
    ●ăFistuleleădigestiveăexterneăpostoperatorii 
    ●ăModific rileădeălaănivelulătubuluiădigestivăînăstressă(insuficien aătubuluiădigestiv) 
    Terapie 



    ●ăDozareaămedicamentelorăînăinsuficien aăhepatic  
    ●ăManagementulăperioperatorăalăpacientuluiăchirurgical 
    ●ăProfilaxiaăulceruluiădeăstress 
    ●ăModificatoriăaiătranzituluiăintestinal 
    ●ăTransplantulăhepatic 
    ●ăMARS 
 
    MODULULă22.ăTERAPIAăINTENSIV ăÎNăPATOLOGIAăINFEC IOAS  
    Evaluareaăfebreiălaăpacien iiădinăunitateaădeăterapieăintensiv  
    Diagnosticulădeăinfec ie 
    Diagnosticul de sepsis 
    Clasificareaăinfec iilor 
    Infec iileăînăleg tur ăcuăîngrijireaămedical ăînăspitalăşiăînăTerapiaăintensiv  
    Controlulăinfec iilorăînăspitalăşiăînăterapieăintensiv  
    Risculăinfec iosăalăpersonaluluiămedical 
    Mecanismeleărezisten eiăla antibiotice 
    Patologie 
    ●ăCelulitaăşiăgangrenaăgazoas  
    ●ăTetanos 
    ●ăInfec iiăfungice 
    ●ăMediastinite 
    ●ăFebraăpostoperatorie 
    ●ăImunodepresia 
     - Infec iileăoportunisteălaăpacien iiăcritici 
     - Sindromulăimunodeficien eiădobândite 
     - Bolnavul cu transplant 
     - Bolnavul neoplazic 
    Terapie 
    ●ăControlulăinfec iilorăînăunit ileăspecialeădeăterapie 
    a.ăDezvoltareaărezisten eiălaăantibiotice 
    b.ăPrecau iiăuniversale 
    c. Izolarea 
    ●ăAntibioprofilaxieăînăchirurgie 
    ●ăAntibioterapieădeăprim ăinten ie 
    ●ăReac iileăadverseăaleăagen ilorăantimicrobieni 
    ●ăAntibioticeăşiăantifungice:ămecanismeădeăac iune,ăindica iiălaăbolnavulăcritic 
    ●ăAntivirale 
    ●ăSuportulăînăserviciulădeăterapieăintensiv ăaăpacien ilorăimunodeprima i 
 
    MODULULă23.ăTERAPIEăINTENSIV ăRENAL  
    Fiziologie 
    ●ăFormareaăurinii 
    ●ăFiziologieărenal  
    ●ăReglareaărenal ăaăechilibruluiăhidro-electrolitic 
    Tehnici 
    ●ăInterpretareaăelectroli ilorăurinari 
    ●ăEvaluareaăoliguriei 
    ●ăDozareaămedicamentelorăînăinsuficien aărenal  
    Patologie 
    ●ăInsuficien aărenal ăacut :ăprerenal ,ărenal ,ăpostrenal  
     - Etiopatogeniaăinsuficien eiărenaleăacute 
     - Fiziopatologie (mecanismele oligoanuriei: tubulare, vasculare, glomerulare, mecanismele 
poliuriei) 
     - Leziuni anatomopatologice 
     - Simptomatologiaă insuficien eiă renaleă acuteă (simptomatologiaă clinic :ă manifest riă
respiratorii, cardiovasculare, cutanate, digestive, renale, endocrine, hematologice, neuro-psihice, 
generale). 
     - Fazeleă insuficien eiă renaleă acute:ă oligoanuria,ă anuria,ă reluareaă diurezei,ă recuperareă
func ional ) 
     - Semnifica iaălaboratoruluiăînădiagnosticulăinsuficien eiărenaleăacute 
     - Rolulăimagisticiiăînădiagnosticulăinsuficien eiărenaleăacute 
     - Monitorizareaăînăinsuficien aărenal ăacut  



     - Particularit iădiagnosticeăaleăformelorăpatogeniceădeăinsuficien ărenal ăacut :ăprerenal ,ă
renal ăşiăpostrenal .ăFormeleăcliniceăaleăinsuficien eiărenaleăacute. 
     - Complica ii,ăevolu ieăşiăprognostic 
     - Tratamentulăsuportivăşiănutri iaăînăinsuficien aărenal ăacut  
     - Antibioticeleăînăinsuficien aărenal ăacut  
    ●ăInsuficien aărenal ăcronic  
    ●ăRabdomioliza 
    ●ăAfec iunileăsistemiceăcareăafecteaz ărinichiiă(purpuraătrombotic ătrombocitopenic ,ăsindromulă
hemolitic-uremic) 
    ●ăUropatiiăobstructive,ăreten iaăacut ădeăurin  
    ●ăSânger riăaleătractuluiăurinar 
    Terapie 
    ●ă Principiileă terapieiă deă substitu ieă renal ă şiă metodeleă asociateă (hemodializa,ă dializaă
peritoneal ,ă ultrafiltrarea, hemofiltrarea arterio-venoas ă continu ,ă hemofiltrareaă venovenoas ă
continu ) 
    ●ăMetodeădeăepurareăextrarenal  
    Hemodializa 
     - Bazele fizico-chimice 
     - Defini iaă rinichiuluiă artificial,ă elementeleă sistemuluiă deă hemodializ ,ă proceseleă fizico-
chimiceă laă nivelulă membraneiă semipermeabile,ă caractereă opera ionaleă aleă dializorului,ă aplica iiă
cliniceăaleădifuziuniiăşiăultrafiltr rii 
     - Chirurgiaădializei.ăNo iuniădeăanatomie,ăprincipiiăşiăstrategiaăaccesuluiăvascular,ătehniciă
de realizare aăaccesuluiăvascular,ăincidenteăşiăaccidente 
     - Dializantul - solu iiădeădializ .ăCompozi iaădializantului,ăpreparare,ăpropriet iăfizice,ă
chimiceăşiăbiologice,ăcontrolul,ăproblemeădeăorganizare 
     - Circuitul extracorporeal - anticoagulare. Hemostazaănormal ,ămodific riăaleăhemostazeiăprină
interac iuneaă cuă suprafe eleă artificiale,ă investigareaă coagul riiă înă practicaă hemodializei,ă
medica iaă anticoagulant ,ă antiagregant ă şiă trombolitic ,ă metodeă deă heparinizareă aă circuituluiă
extracorporeal, coagularea circuitului extracorporeal 
     - Dializoare.ăCaracteristicileădializoruluiăideal,ătipuriă deădializoareăînăpracticaăclinic ,ă
membraneleă deă dializ ă - calit i,ă tipuri,ă transferulă substan eloră prină membrane,ă componenteleă
func ionaleă aleă dializorului,ă circula iaă sângeluiă şiă aă dializantuluiă prină dializor,ă parametriă deă
apreciereăaăperforman elorăunuiădializor 
     - Monitorizareă şiă tehnicaă hemodializei.ă Monitorizareaă circuituluiă sanguină extracorporeal,ă
monitorizarea circuitului dializantului, monitorizarea dializei,ădializaăsecven ial ăşiădializaăcuă
bicarbonat 
     - Indica iileăşiăcontraindica iileăhemodializei 
     - Strategieăşiăeficien aăhemodializei.ăIni iereaăhemodializei,ăstrategiiăînăabordulăvasculară
ini ial,ăinvestigareaăpacien ilorădializa i 
     - Incidentele,ă accidenteleă şiă complica iileă hemodializei.ă Complica iiă acido-bazice, 
cardiovasculare, hematologice, hidroelectrolitice, neurologice, probleme de metabolism, imunitatea 
pacien iloră dializa i,ă complica iiă infec ioaseă şiă manifest riă musculo-cutanate; complica iiă
generateădeăsolu iaădeădializ ,ădeătehnicaădializei,ădeădefec iuniătehnice;ăincidenteăşiăaccidenteă
determinateă deă accesulă vascular;ă reac iiă laă materialeleă deă dializ ,ă problemeă legateă deă
biocompatibilitate 
     - Alte metode de epurare extrarenal .ă Ultrafiltrarea,ă hemofiltrarea,ă ultrafiltrareaă
secven ial :ăgeneralit i,ăbazeleăteoretice,ăproblemeătehnice,ăproceduri,ăavantajeăşiădezavantaje,ă
perspective 
     - Administrarea medicamentelor la bolnavul dializat 
     - Epurareaăextrarenal ăînăintoxica iileăacute 
    ●ăDializaăperitoneal  
     - date generale 
     - anatomiaăfunc ional ăaăperitoneului 
     - fiziologia peritoneului 
     - bazele fizico-chimiceăşiăfactoriiăcareăinfluen eaz ăeficien aădializeiăperitoneale 
     - solu iileăfolositeăînădializaăperitoneal  
     - tehnica dializei peritoneale 
     - determinareaăeficien eiădializeiăperitoneale 
     - indica iileăşiăcontraindica iileădializeiăperitoneale 
     - complica iileădializeiăperitoneale. 
    ●ăPlasmafereza 
     - bazele teoretice ale plasmaferezei 
     - principii de tratament 



     - probleme tehnice 
     - aplica iiăterapeutice 
     - complica iileăplasmaferezei 
     - tehniciănoiădeăplasmaferez  
    ●ăHemoperfuzia 
 
    MODULULă24.ăTERAPIEăINTENSIV ăHEMATO-ONCOLOGIC ăŞIăÎNăTRANSPLANT 
    Defecteăacuteădeăhemostaz  
    ●ăTrombocitopenia/trombopatia 
    ●ăCoagulareaăintravascular ădiseminat  
    ●ăFibrinolizaăacut  
    ●ăAnomaliiăcongenitale 
    Tulbur riăhemoliticeăacute,ăincluzândămicroangiopatiaătrombotic  
    Sindroame acute asociate cuăneoplasmeăşiăterapiaăantineoplazic  
    Tulbur riăhematologiceăacuteăasociateăterapieiăantineoplazice 
    Tulbur riădeăhemostaz ălaănou-n scut 
    Siclemia 
    Anticoagulareaăşiăterapiaăfibrinolitic  
    ●ăTerapiaăcuăanticoagulante,ăantiagreganteăşiăterapiaăfibrinolitic  
    ●ăProfilaxiaătromboembolismului 
    Anemiaăînăunitateaădeăterapieăintensiv  
    ●ăIndica iileătransfuziei 
    Imunologieăşiătransplant 
    ●ă Principiileă transplantuluiă (donareaă deă organe,ă prelevarea,ă p strarea,ă transportarea,ă
alocarea,ăimplantarea,ămen inereaădonatorilorădeăorgane,ăprogrameleăna ionaleăprivindătransplantulă
de organe) 
    ●ăImunosupresia 
    ●ăTransplantulădeăorgane:ăindica iiădeăterapieăpre- şiăpostoperatorie 
    ●ăBolileăinfec ioaseălegateădeătransplant 
    Principiileăterapieiăcuăproduşiădeăsânge 
    ●ăTransfuziaădeămas ăeritrocitar  
    ●ăTransfuziaădeăplasm ăproasp t ăcongelat  
    ●ăTransfuziaădeămas ătrombocitar  
    ●ăTransfuziaădeăcrioprecipitat 
    ●ăConcentrateădeăfactoriăspecificiăaiăcoagul rii 
    ●ăAlbumina,ăfrac iuniăaiăproteinelorăplasmatice 
    ●ăSubstituen iăaiăhemoglobinei 
    ●ăAgen iăfarmacologiciăcareămodific ănecesarulătransfuzională(acidulăaminocaproic,ăaprotinina) 
    ●ăEritropoetina 
 
    MODULULă25.ăTULBUR RIăMULTISISTEMICEăLAăBOLNAVULăCRITIC 
    ●ăR spunsulăneuroendocrin,ămetabolicăşiăinflamatorălaăagresiune 
    - Fenomenologia sindromului de stress 
    - Modific riăfiziopatologiceăinduseădeăinjurieă(compensareaăcardiovascular ,ăreten iaădeăap ăşiă
sare,ămodific riămetabolice,ăprocesulădeărepara ieătisular ,ăimuno-modularea) 
    - R spunsulăcelularălaăagresiune 
    ●ăStructuraăşiăfunc ionareaăsistemuluiăimunitar 
    - mecanisme locale 
    - mecanisme sistemice: 
      - r spunsulăimunăinflamatoră(elementeăcelulareăşiăelementeăumorale) 
      - imunitateaăspecific ă(elementeăumoraleăşiăelementeăcelulare) 
    ●ăModific riăimunologiceălaăbolnavulăcritic 
    ●ăFiziopatologiaăgeneral ăaăst rilorădeăşoc 
    ●ăŞoculăhipovolemică(cauze,ămecanisme,ătratament) 
    ●ăŞoculătraumatică(fiziopatologie,ătratament) 
    ●ăŞoculăcardiogenă(cauze,ămecanisme,ătratament) 
    ●ăŞoculăanafilactică(fiziopatologie,ătratament) 
    ●ăInfec ie,ăsepsis,ăşocăseptic 
    ●ăTratamentulăşoculuiăseptic 
    ●ăSolu iiăînlocuitoareădeăvolumăsanguin 
    ●ăDroguriăcuăac iuneăcardiotonic ăşiăvasoactiv ăutilizateăînăst rileădeăşoc 
    ●ăSindromulădeădisfunc iiăorganiceămultiple: 
      - cauzeă(factoriădeclanşatori) 



      - mediatori 
      - efecte la nivelul sistemelor de organe 
    ●ăTratamentulăSDOM 
 
    MODULULă26.ăEVALUAREăŞIăETIC  
    Indiciădeăprognostic,ăscoruriădeăseveritateăşiăscoruriădeăinterven ieăterapeutic  
    Metodologiaăevalu riiăpracticilorădeăîngrijireăşiăcercetareăclinic ăşiăepidemiologic ăînăATI 
    Evaluareaăcalit ii 
    Utilizarea statisticii medicale 
    Etica 
    1. Consim mânt 
    2. Înrolarea în studii 
    3.ăDeciziaădeăîntrerupereăaăvie iiăşiăîngrijirea 
    4. Procurarea organelor 
    5. Prognosticul 
    6.ăCalitateaăsfârşituluiăvie ii 
    Genetica 
    1.ăAfec iuniăcongenitaleă(trisomia,ăetc.) 
    2. Tezaurismoze (Hurlers, etc.) 
    3. Polimorfisme 
 
    MODULULă27.ăORGANIZARE,ăDREPTURIăŞIăRESPONSABILIT I 
    Administra ie 
    1.ăCl direa 
    2. Contractul 
    3.ăTriajulăpacien ilor 
    4.ăMedici,ăasisten iăşiăaltăpersonal 
    5.ăComplian aăcomplet riiădocumentelorăşi calcularea costurilor 
    6.ăSiguran aăpacien ilor 
 
    Securitateaăelectric  
    Utilizareaăcomputerelorăînăunit ileădeăterapieăintensiv  
 
                             MODULULăDEăBIOETIC  
 
    TEMATIC ăCURS 
    I.ăIntroducereăînăBioetic ă- 2 ore 
    1. Morala,ăetica,ăeticaămedical ă- definire, delimitarea obiectului de studiu 
    2.ăContextulăapari ieiăbioeticii 
    3. Definirea bioeticii 
    4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii 
    5.ăTeoriiăşiămetodeăînăbioetic  
    II.ăConcepteleădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin ăprinăprismaăbioeticiiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăconceptelorădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin  
    2.ă Concepteleă deă s n tate,ă boal ă şiă suferin ă înă contextulă evolu ieiă mediciniiă şiă ştiin eloră
vie ii 
    3.ăRolulăcredin elorăşiăvalorilorăpersonaleăsauădeăgrupăînăconturareaăconceptelorădeăs n tate,ă
boal ăşiăsuferin ă(percep iiăparticulareăfunc ieădeăcredin aăreligioas ,ăetnie,ăetc.) 
    III.ăRela iaămedică- pacient I - 2 ore 
    1.ăValoriăaleărela ieiămedică- pacient 
    2. Paternalism versus autonomie 
    3.ăModeleăaleărela ieiămedică- pacient 
    4.ăDreptatea,ăechitateaăşiăaccesulăpacien ilorălaăîngrijirileădeăs n tate 
    IV.ăRela iaămedică- pacient II - 2 ore 
    1.ăConsim mântulăinformat 
    2.ăConfiden ialitateaăînărela iaămedică- pacient 
    3.ăRela iaămedică- pacient minor 
    4.ăActeănormativeăcareăreglementeaz ărela iaămedică- pacient 
    V.ăGreşeliăşiăeroriăînăpracticaămedical ă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroare 
    2.ăCulpaămedical ă- definire, forme, implica iiăjuridiceăşiădeontologice 
    3.ăManagementulăgreşeliiăşiăeroriiămedicaleăînăpracticaămedical  
    VI.ăProblemeăeticeălaăînceputulăvie iiă- 2 ore 



    1.ăLibertateaăprocrea iei 
    2. Dileme etice în avort 
    3. Etica reproducerii umane asistate medical 
    4.ăProblemeăeticeăînăclonareaăreproductiv  
    VII.ăProblemeăeticeălaăfinalulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaămor iiăînăeraănoilorătehnologiiăînămedicin  
    2.ăProblemeăeticeăînăst rileăterminale 
    3.ăTratamenteăinutileăînăpracticaămedical  
    4. Eutanasiaăşiăsuicidulăasistat 
    5. Îngrijirile paliative 
    VIII.ăProblemeăeticeăînătransplantulădeă esuturiăşiăorganeăumaneă- 2 ore 
    1. Donarea de organe de la cadavru 
    2. Donarea de organe de la persoana vie 
    3.ăEticaăaloc riiădeăresurseăînătransplant 
    IX.ăProblemeăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ă- 2 ore 
    1.ăEugeniaăşiădiscriminareaăpeăbazaăgeneticii 
    2. Proiectul genomului uman - problemeă etice,ă redefinireaă no iuniiă deă boal ă prină prismaă
cunoaşteriiăgenomuluiăuman 
    3.ăEtic ăşiătestareaăgenetic ăprenatal ,ăneonatal ăşiăpostnatal  
    4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni 
    5.ăTerapiaăgenic  
    6.ăPosibilitateaăîmbun t iriiăraseiăumaneăprinăinterven iiăgenetice 
    X.ăEticaăcercet riiăpeăsubiec iăumaniă- 2 ore 
    1.ăPrincipiiăeticeăînăcercetareaăpeăsubiec iăumani 
    2.ăProtec iaăparticipan ilorăîntr-oăcercetareăbiomedical ă- discutarea principalelor coduri de 
etic ă şiă conven iiă interna ionaleă înă cercetare,ă aă cadruluiă legislativă înă careă seă deruleaz ă
cercetareaăpeăsubiec iăumani 
    3.ăPopula iiăvulnerabileăînăcontextulăcercet riiăpeăsubiec iăumani 
    4.ăAspecteăeticeăînăcercet rileămulticentrice,ămultina ionale 
    5.ăComiteteleădeăetic ăaăcercet rii 
    6.ăComportamentulăştiin ificăneadecvat,ăconflictulădeăintereseăînăcercetareaăştiin ific  
 
    TEMATICA SEMINARIILOR 
    I.ăIlustrareaăprinăcazuriăparticulareăaăteoriilorăşiăprincipiilorăînăbioetic ă- 2 ore 
    II.ăReglementareaăpracticiiămedicaleăprinăcoduriădeăetic ă- 2 ore 
    1.ă Jur mântulă luiă Hipocrateă - comentareaă formeiă ini ialeă aă jur mântuluiă luiă Hipocrateă şiă
evaluareaăgraduluiădeăaplicabilitateăaăperceptelorăacestuiaăînăcondi iileămediciniiăactuale 
    2.ăAlternativeăaleăjur mântuluiăluiăHipocrate 
    3.ăAlteăcoduriădeăetic ăşiădeontologieămedical ăfolosite în prezent 
    III.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăValoareaăşiălimiteleăconsim mântuluiăinformatăînăpracticaămedical ăcurent  
    2.ăValoareaăşiălimiteleăconfiden ialit iiăînăpracticaămedical ăcurent  
    3.ăRolulăcomunic riiăînărela iaămedică- pacient 
    IV.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăAccesulălaăîngrijirileădeăs n tateă- discutare de cazuri 
    2.ăDrepturileăpacien iloră- reglementareălegislativ  
    3.ăRolulăcomitetelorădeăetic ădinăspitale 
    V.ăExemplificareaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroareăînămedicin ăprinăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    1.ăDelimitareaăcadruluiăno iuniiădeămalpraxis 
    2.ăGreşealaămedical ădinăperspectivaăsistemului de malpraxis 
    3.ăPerspectivaădeontologic ăasupraăgreşelilorămedicale 
    VI.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăînceputulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    VII.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăfinalulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcrete - 2 ore 
    VIII.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă transplantulă deă esuturiă şiă organeă peă bazaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
    IX.ăDiscutareaăproblemelorăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    X. Discutarea problemelor eticeă înă cercetareaă peă subiec iă umaniă prină prismaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
 
                   CURRICULAăDEăANESTEZIEăŞIăTERAPIEăINTENSIV  
 
                        Baremulădeăactivit iăpractice 
 



    ANESTEZIAăGENERAL  
    ●ăExamenulăpreanestezică- 50 
    ●ăInstalareaădeăliniiăvenoaseăperifericeă- 200 
    ●ăInstalareaădeăliniiăvenoaseăcentraleă- 100 
    ●ăIntuba iaătraheal  
      - orotraheal ă- 200 
      - nasotraheal ă- 50 
    ●ăAnesteziaăgeneral ăcuăpivotăvolatilă- 100 
    ●ăAnestezieăgeneral ăi.v.ă- 100 
    ●ăInstalareădeăliniiăarterialeăpentruămonitorizareăTAă- 50 
    ●ăInstalareaădeăsond ăgastric ă- 50 
    ●ăInstalareaădeăsondeăjejunaleă- 20 
    ●ăInstalareaădeăsond ăuretrovezical ă- 50 
    ●ăMonitorizareăEKGă- 100 
    ●ăMonitorizareăpulsăoximetrie - 100 
    ●ăMonitorizareăcapnografieă- 100 
    ●ăMonitorizareăPVCă- 50 
    ●ăMonitorizareăpresiuneăcapilar ăpulmonar ăşiădebităcardiacă- 10 
    ●ăMonitorizareaătemperaturiiăcentraleăşiăperifericeă- 100 
    ●ăMonitorizareaăprofunzimiiăanestezieiă- 10 
    ● Pozi ionareaăbolnavuluiăpeămasaădeăopera ieă- 100 
 
    ANESTEZIAăREGIONAL  
    ●ăRahianestezieă- 50 
    ●ăAnestezieăperidural ăsimpl ă- 50 
    ●ăAnestezieăperidural ăcontinu ă- 20 
    ●ăBlocajădeăplexăbrahialăpeăcaleăaxilar ă- 20 
    ●ăBlocajădeăplexăbrahialăpeăcaleăsupraclavicular ă- 10 
    ●ăAnestezieăregional ăintravenoas ă- 10 
    ●ăBlocajădeănervăsciatică- 10 
    ●ăBlocajădeănerviăintercostaliă- 20 
    ●ăAnalgezieăintrapleural ă- 10 
    ●ăAnestezieăregional ălaăcopilă- 10 
 
    TERAPIEăINTENSIV  
    Libertateaăc ilorăaeriene 
    ●ăMen inereaălibert iiăc ilorăaerieneălaăbolnaviăneintuba i,ăinconştien i,ăparaliza iă- 200 
    ●ăIntuba iaătraheal  
      - oral ă- 200 
      - nazal ă- 50 
    ●ăCricotirotomie,ăcateterizareătranstraheal ,ăminitraheostomieăpercutan ă- 50 
    Respira ie-Ventila ie 
    ●ăVentila ieăpeămasc ă- 200 
    ●ă Utilizareaă diverseloră moduriă deă ventila ie:ă IMV-SIMV,ă PSV,ă PCV,ă BIPAP,ă CPAP,ă ventila ieă cuă
frecven ăcrescut ă- 200 
    ●ăTehniciădeăîn rcareădeăpeăventilatoră- 200 
    ●ăUtilizareaăbronhodilatatoarelor,ămucoliticelorăşiăumidificatoarelor 
    ●ăTehniciădeăaspira ieătraheo-bronşic ă- 100 
    ●ăTehniciădeăfizioterapieătoracic ăşiăspirometrieă- 100 
    ●ăBronhoscopieă- 5 
    ●ăTratamentulăpneumotoraxuluiă(punc ieăcuăac,ăinser ieădeădren percutan, sisteme de drenaj) - 
10 
    ●ăMonitorizareaăpresiuniiăînăc ileăaerieneă- 10 
    ●ăUtilizareaăaparatelorădeăventila ieămecanic ă- 300 
    ●ăOxigenoterapieă- 200 
    ●ăInterpretareaătestelorăfunc ionaleăpulmonareă- 100 
    ●ăRecoltareaădeăprobeăbacteriologiceădinăsput ,ăsecre ieătraheal ăşiăbronşic ă- 100 
    ●ăInterpretareaăradiografieiătoraco-pulmonare - 100 
    ●ăInterpretareaăscintigrafieiăpulmonareă- 10 
    ●ăInterpretareaăCTăpulmonareă- 10 
    Circula ie 
    ●ăPunc ieăarterial ăşiărecoltarea de sânge - 100 
    ●ăInstalareaădeăcateterăarterialăpentruămonitorizareaăpresiuniiăarterialeă- 100 



    ●ăPunc iiăvenoaseăperifericeă- 500 
    ●ăInstalareaădeăcatetereăvenoaseăcentrale: 
      - jugular ă- 100 
      - subclavie - 50 
      - ven ăfemural ă- 50 
    ●ăInstalareaădeăcateterăarterialăpulmonară- 10 
    ●ăInterpretareaădatelorăob inuteăcuăcateterăarterialăpulmonară- 50 
    ●ăCalculeăhemodinamiceăpeăbazaăacestorădateă- 50 
    ●ăPericardiocentezaă- 5 
    ●ăInstalareaădeăpacemakerătransvenosă- 5 
    ●ăDeterminareaădebituluiăcardiacăprinătermodilu ieă- 50 
    ●ăDeterminareaădebituluiăcardiacănoninvazivăsauăsemi-invaziv - 50 
    ●ăEfectuareaăECGăînăderiva iileăstandardă- 100 
    ●ăAnalizaădeăsegmentăST,ădetectareaădeăaritmii)ă- 100 
    ●ăInterpretareaăECGăînădiverseăcircumstan eăpatologiceă- 50 
    ●ăInterpretareaăRxă- 20 
    ●ăAdministrareaădrogurilorăinotropăpozitiveăşiăvasoactiveă- 100 
    ●ăUtilizareaăinfuzomatelorăşiăinjectomateloră- 200 
    ●ăResuscitareăcardiorespiratorieă- 100 
    ●ăDefibrilareaăelectric ăşiăcardioversiaă- 50 
    ●ăInser iaăşiăutilizareaăbalonuluiădeăcontrapulsa ieă- 5 
    ●ăEcocardiografieătranstoracic ă- 50 
    ●ăEcocardiografieătransesofagian ă- 50 
    ●ăInterpretareaădatelorăob inuteăprinătehniciădeămedicin ănuclear ă- 20 
    ●ăInterpretareaădatelorădeăcateterismăşiăangiografieă- 30 
 
    Sistemul nervos central 
    ●ăPunc iaălombar ădiagnostic ă- 20 
    ●ăMonitorizareaăEEGă- 100 
    ●ăMonitorizareaăpresiuniiăintracranieneă- 10 
    ●ăHipotermieăindus ă- 10 
 
    Rinichi 
    ●ăInstalareaăunuiăcateterăpercutanăpentruăhemodializ :ăvenaăfemural ,ăvenaăsubclavieă- 20 
    ●ăDializaăperitoneal ă- 5 
    ●ăHemodializaă- 10 
    ●ăHemofiltrare:ă- 50 
 
    Tub digestiv 
    ●ăInstalareaădeăsondeănazo-gastrice - 200 
    ●ăInstalareaădeăsondeăjejunaleăpentruăalimenta ieă- 25 
    ●ăInstalareaădeăsondeăBlackmoreă- 50 
    ●ăAlimenta iaăpeăsondaăgastric ăşiăpeăsondaăjejunal ă- 200 
 
    Hematologie - Transfuzie 
    ●ăRecoltareaăşiăconservareaăsângeluiă- 50 
    ●ăDetermin riădeăgrupeăsanguineă- 50 
    ● Utilizareaăsistemelorădeăînc lzireăşiăperfuzieărapid ă- 100 
    ●ăUtilizareaăcomponentelorădeăsângeă- 200 
    ●ăUtilizareaătehnicilorădeăautotransfuzieă(hemodilu iaăacut ănormovolemic ,ăCellsaver)ă- 100 
    ●ăIndica ia,ărecoltareaăşiăinterpretareaărezultatelor testelor de coagulare - 100 
    ●ăPlasmaferezaă- 20 
 
    Infec ie 
    ●ăTehniciădeăsterilizareăşiăprofilaxieăaăinfec iilorăînăterapieăintensiv  
    ●ăRecoltareaăşiăinterpretareaăprobelorăbacteriologiceădinăsânge,ăsput ,ăurin ,ădrenaje 
    ●ăInterpretareaăsensibilit iiăşiănivelelorădeăantibiotice 
    ●ăDecontaminareaăselectiv ăaătubuluiădigestiv 
 
    Metabolism - Nutri ie 
    ●ăUtilizareaăanalizoruluiădeăgazeăsanguineă- 100 
    ●ăInterpretareaădatelorăechilibruluiăacido-bazic - 200 
    ●ăAlimenta iaăpeăsondaăgastric ăşiăenterală- 200 



    ●ăAlimenta iaăparenteral ă- 100 
    ●ăMonitorizareaăşiăevaluareaămetabolismuluiăşiănutri ieiă- 50 
    ●ăMen inereaăechilibruluiătermică- 200 
 
    Monitoare - Computere 
    ●ăCalibrareaătransducerilor 
    ●ăUtilizareaăamplificatoarelorăşiăînregistratoarelor 
    ●ăUtilizareaăcomputerelorăînăATI 
    ●ăElementeădeăbaz ădeăprotec ieăîmpotrivaăaccidentelorăelectrice 
 
    Trauma 
    ●ăImobilizareaăprovizorieăaăfracturiloră- 5 
    ●ăMetodeădeăhemostaz ăprovizorieă- 10 
    ●ăUtilizarea paturilor speciale de TI - 100 
    ●ăLavajulăperitonealădiagnostică- 5 
 
               CURRICULAăDEăANESTEZIEăŞIăTERAPIEăINTENSIV  
 
                                 Evaluare 
 
    Evaluareăteoretic  
    1.ăEvaluareăperiodic :ăexamenăscrisălaăsfârşitulăfiec ruiămodul 
    Responsabil: cadrul didactic coordonator al modulului 
    2.ăEvaluareăfinal :ăexamenăscrisăna ionalălaăsfârşitulăceloră5ăaniădeăreziden iat. 
    Responsabil:ăComisieăna ional ădeăexaminare 
    Evaluareăpractic  
    Evaluareă periodic : laă sfârşitulă fiec ruiă stagiuă practică seă verific ă baremulă minimă deă
activit i. 
    Responsabil: cadrul didactic coordonator al stagiului 
    Observa ii:ăînăfiecareăanăseăpredauă9ămodule;ăprimeleă3ămoduleăseăpredauăînăfiecareăan,ăavândă
înă vedereă c ă noileă seriiă deă reziden iă trebuieă s ă cunoasc ă no iunileă deă baz ;ă celelalteă 6ă moduleă
suntănoiăînăfiecareăan.ăPracticăceleă27ădeămoduleăsuntăpredateăînă4ăaniădinăceiă5ădeăreziden iat. 
    Tabelul sinoptic al succesiunii modulelor este redat mai jos. 
 
 
    Tablou sinoptic al succesiunii modulelor teoretice 
*T* 
┌──────────────┬───────────┬────────────┬─────────────┬────────────┬───────────┐ 
│ăăăăModuleăăăă│ăăAnulă1ăăă│ăăăAnulă2ăăă│ăăăAnulă3ăăăă│ăăăAnulă4ăăă│ăăAnulă5ăăă│ 
├──────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă1ăăăăăă│ăăăăăXăăăăă│ăăăăăXăăăăăă│ăăăăăăXăăăăăă│ăăăăăXăăăăăă│ăăăăăXăăăăă│ 
├──────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă2ăăăăăă│ăăăăăXăăăăă│ăăăăăXăăăăăă│ăăăăăăXăăăăăă│ăăăăăXăă    │ăăăăăXăăăăă│ 
├──────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă3ăăăăăă│ăăăăăXăăăăă│ăăăăăXăăăăăă│ăăăăăăXăăăăăă│ăăăăăXăăăăăă│ăăăăăXăăăăă│ 
├──────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă4ăăăăăă│ăăăăăXăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăXăăăăă│ 
├──────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă5ăăăăăă│ăăăăăXăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăXăăăăă│ 
├──────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă6ăăăăăă│ăăăăăXăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăXăăăăă│ 
├──────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă7ăăăăăă│ăăăăăXăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăXăăăăă│ 
├──────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă8ăăăăăă│ăăăăăXăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăXăăăăă│ 
├──────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăă9ăăăăăă│ăăăăăXăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăXăăăăă│ 
├──────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăă10ăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăXăăăăăă│ăăăăăă       │ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăă11ăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăXăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăă12ăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăXăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 



├──────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăă13ăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăXăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăă      │ 
├──────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăă14ăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăXăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤ 
│ăăăă  15ăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăXăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăă16ăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăXăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăă17ăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăXăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăă18ăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăă         │ăăăăăăXăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăă19ăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăXăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăă20ăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăXăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăă21ăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăXăăăăăă│ăă          │ăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăă22ăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăXăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăă23ăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăXăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăă24ăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăXăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăă25ăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăXăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăă26ăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăXăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăă27ăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăXăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
└──────────────┴───────────┴────────────┴─────────────┴────────────┴───────────┘ 
*ST* 
 
 
                        CURRICULUMăDEăPREG TIREăÎNăSPECIALITATEA 
 
                                   BOLIăINFEC IOASE 
 
    DEFINI IE:ăSpecialitateaăBoliăinfec ioaseăesteăoăspecialitateămedical ăcareăseăocup ăcuăstudiulă
bolilorăprovocateădeăgermeniătransmisibiliăşiănetransmisibili,ăprecumăşiăcuăprevenirea,ădepistarea,ă
diagnosticareaăşiătratareaăbolilorăprovocateădeăprioni,ăvirusuri,ăbacterii,ăfungi,ăparazi iăşiăal iă
agen iăpatogeniăceăvorăfiăidentifica iăulterior. 
    DURATA: 5 ani 
    Curriculumulăprevedeăunănum rădeă200ădeăoreădidacticeă(curs,ăseminar,ăprezent riădeăcazuri)ăpeă
anulădeăstudiuăuniversitar,ăpentruătematicaăprezentat ,ăînăafaraăc roraăsuntăprev zuteăşiă40ă- 50 
de ore de studiu individual. 
    Cuantificareaăpreg tiriiăînăvedereaăechival rii,ăseăfaceăprinăcrediteă(CFU). 
    1 credit = 25 ore de instruire 
    Dină timpulă alocată preg tirii,ă activitateaă didactic ă acoper ă 20-30%, restul de 70-80%, fiind 
dedicat ăactivit ilorăpracticeăşiăstudiului individual. 
    Laăsfârşitulăfiec ruiămodulădeăpreg tireă(celăpu inăoădat ăpeăan),ăareălocăoăevaluareădeăetap ,ă
f cut ăînăunitateaădeăpreg tireădeăc treăresponsabilulădeăstagiuăşiăîndrum tor. 
    Evaluareaăseăfinalizeaz ăprinăacordareaădeăcrediteăCFU. 
    Întreagaăactivitateădeăpreg tireăesteămonitorizat ăprinăcaietulădeăstagiuă(log-book), în care 
vorăfiătrecuteădeăasemeneaăevalu rileădeăetap ăînăcredite,ăactivitateaăînăprogrameleădeăcercetare,ă
participareaălaămanifest riăştiin ificeăşiădeăeduca ieăcontinu . 
 
    STRUCTURA STAGIILOR 
    I.ăSTAGIULăDEăBOLIăINFEC IOASE:ă30ăluni 
    A.ăSTAGIULăDEăPREG TIREăTEORETIC ăŞIăPRACTIC :ă24ăluni 
    B.ăACTIVITATEăDEăCERCETARE:ă6ăluniă(dinăcareă1ălun ăbiostatistic ) 
    II. STAGII COMPLEMENTARE: 
    A. STAGII CLINICE MEDICALE: 24 luni 



    1.ăMedicin ăintern :ă9ăluni 
    2. Neurologie: 2,5 luni 
    3.ăHematologieăclinic :ă1ălun  
    4. Pediatrie: 6 luni 
    5. Dermato-venerologie:ă1ălun  
    6.ăTerapieăintensiv ăşiăurgen eămedicale:ă2ăluni 
    7.ăImagistic ămedical :ă1ălun  
    8.ăBioetic ă2ăs pt. 
    9.ăBiostatistic :ă1ălun  
    B.ăLABORATORăCLINICăŞIăEPIDEMIOLOGIE:ă7ăluni 
    1. Epidemiologie: 2,5 luni 
    2. Laborator clinic: 4,5 luni 
    ●ăMicrobiologieăclinic :ăbacteriologieăşiămicologieă(3ăluni) 
    ●ăVirusologie (0,5 luni) 
    ●ăGenetic ămolecular ă(0,5ăluni) 
    ●ăParazitologieă(0,5ăluni) 
 
    STRUCTURA STAGIILOR 
 
    A.ăSTAGIULăDEăMEDICIN ăINTERN  
    Tematicaălec iilorăconferin ă(120ăore) 
    1.ăAstmulăbronşic. 
    2.ăBronhopneumoniaăcronic ăobstructiv ăşiăemfizemul pulmonar. 
    3.ăPleureziiăneinfec ioase. 
    4.ăInsuficien aărespiratorieăacut ăşiăcronic . 
    5.ăCardiopatiaăischemic . 
    6.ăTulbur rileădeăconducereăaleăinimii. 
    7.ăTulbur rileădeăritmăaleăinimii. 
    8.ăPericarditeăneinfec ioase. 
    9. Edemulăpulmonarăacutăcardiogenăşiănoncardiogen. 
    10. Cordul pulmonar cronic. 
    11.ăInsuficien aăcardiac ăcongestiv . 
    12.ăHipertensiuneaăarterial ăesen ial ăşiăsecundar . 
    13. Tromboflebite. 
    14. Sindrom nefrotic. 
    15.ăInsuficien aărenal ăacut ăşiăcronic . 
    16.ăEsofagitaădeăreflux.ăHemiaăhiatal . 
    17.ăBoalaăulceroas . 
    18. Cancerul gastric. 
    19. Cancerul colo-rectal. 
    20.ăColitaăulceroas . 
    21. Icterele. 
    22. Hepatopatiile cronice de alte cauze decât cele postvirale. 
    23.ăInsuficien aăhepatic ăşiăencefalopatiaăportal . 
    24. Hemoragiile digestive superioare. 
    25.ăDiareiăacuteăşiăcroniceădeăcauz ăneinfec ioas ă- diagnosticăpozitivăşiădiferen ial. 
    26. Diabet zaharat. 
    27. Reumatismul articular acut. 
    28. Boli de colagen-vasculare:ăpoliartritaăreumatoid ,ăspondilartriteăseronegative,ăcolagenozeă
(lupus eritematos, sclerodermia, dermatomiozite). 
 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
    1.ă Interpretareaă examenuluiă radiologică înă afec iunileă prev zuteă înă tematic , peă aparateă şiă
sisteme: 50 cazuri. 
    2.ă Interpretareaă rezultateloră deă laă explor rileă respiratoriiă (spirometrieă şiă determinareaă
gazelor sanguine): 10 cazuri. 
    3. Interpretarea unei electrocardiograme: 50 cazuri. 
    ●ăstabilireaăaxuluiăelectricăşiămodific rileăpatologiceăaleăaxului. 
    ●ăhipertrofiileăatrialeăşiăventriculare. 
    ●ămodific rileăelectrocardiogrameiăînăcardiopatiaăischemic . 
    ●ăcardiomiopatii. 
    ●ădiagnosticulăînăcordulăpulmonarăacutăşiăcronic. 



    ●ă tulbur rileă deă ritmă cardiac;ă tulbur riă deă conducere;ă indica iile,ă tehnicaă şiă interpretareaă
probei de efort. 
    4.ăInterpretareaăprincipalelorădateăecocardiograficeăpentruăpatologiaăprev zut ăînătematic :ă30ă
cazuri. 
    5.ăInterpretareaădatelorădeăecografieăabdominal :ă30ăcazuri. 
    6. Toracocenteza: 4 cazuri. 
    7. Paracenteza: 10 cazuri. 
    8. Interpretarea oscilometriei: 5 cazuri. 
    9. Interpretarea probei de digestie: 5 cazuri. 
    10.ăInterpretareaădatelorădeăexplorareăfunc ional ărenal ,ăhepatic ,ăpancreatic :ă200ăcazuri. 
 
    B.ăSTAGIUăDEăTERAPIEăINTENSIV ăŞIăURGEN EăMEDICALE: 
    Tematicaălec iilorăconferin ă(40ăore) 
    1. Stopul cardio-respiratorie:ăcauze,ăatitudineăterapeutic . 
    2.ăDisfunc iiăşiăinsuficien eădeăorgan:ăetiopatogenie,ădiagnosticăşiăatitudineăterapeutic . 
    3.ă Coagulareaă intravascular ă diseminat ă (fibrinolizaă şiă trombembolismulă sistemic):ă
etiopatogenie,ădiagnostic,ăatitudineăterapeutic . 
    4.ăTransfuziaădeăproduseăsanguine:ăaccidenteăşiăincidente,ămanagement. 
    5.ăŞoculăanafilactic. 
    6. Reechilibrarea hidro-electrolitic ăşiăacido-bazic . 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
    1. Tehnicile de resuscitare cardiorespiratorie: 20 pe manechin. 
    2.ăDefibrilareaăşiăcardioversia:ă10ăcazuriă(asistatădeăspecialist). 
    3. Determinarea gazelor sanguine: 20 cazuri. 
 
    C. STAGIUL DE NEUROLOGIE 
    Tematicaălec iilorăconferin ă(40ăore) 
    1.ăDiagnosticulăşiătratamentulăcomelor. 
    2.ăDiagnosticulăşiătratamentulăsindromuluiădeăhipertensiuneăcranian . 
    3.ăDiagnosticulăşiătratamentulădeficien elorămotorii centrale. 
    4.ăDiagnosticulăşiătratamentulădeficien elorămotoriiăperiferice. 
    5.ăDiagnosticăşiătratamentăcrizeăconvulsive. 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
    1. Examinarea fundului de ochi: 5 cazuri. 
    2.ăEfectuareaăpunc ieiărahidieneăşiăinterpretareaămodific rilorădinăLCR:ă5ăcazuri. 
    3. Interpretarea electromiogramei: 20 cazuri. 
    4.ăInterpretareărezultatelorăangiografiei,ăCTăşiăRMNădinăprincipaleleăafec iuniăneurologice:ă20ă
cazuri. 
 
    D. STAGIUL DE PEDIATRIE (60 ore) 
    Tematicaălec iilorăconferin  
    1.ă Bolileă diareiceă şiă sindromulă deă deshidratareă acut ,ă dieteticaă sugaruluiă şiă rehidratareaă
sugarului. 
    2.ă Insuficien aă respiratorieă acut :ă bronşiolit ,ă epiglotit ,ă bronhopneumonii,ă corpiă str ini,ă
etc. 
    3. Sindromul hemoragipar. 
    4. Sindromul convulsivant. 
    5.ăPatologiaăcardiovascular ădeăurgen :ăinsuficien aăcardiac ăprinămalforma iiăcardiovasculareă
congenitale,ătulbur riădeăritm,ăetc. 
    6. Abdomenul acut. 
    7.ăIntoxica ii. 
    8. Dezechilibre metabolice majore ale nou-n scutului - diagnosticăşiătratament. 
    9.ăParticularit ileădieteiănormaleăşiădeăreadaptareăînăfunc ieădeăvârst . 
    10.ăImunodeficien eăcongenitaleăşiădobânditeăaleăcopiluluiă(înăafaraăinfec ieiăcuăHIV). 
    11.ăMalforma iiăşiădefecteăconsecutiveăinfec iilor materne în cursul sarcinii. 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
    1. Interpretarea hemogramei: 100 cazuri. 
    2.ăEfectuareaăpunc ieiălombareălaăcopilulădeădiferiteăvârste:ă10ăcazuri. 
    3.ăExamenulămicroscopicăşiăinterpretareaărezultatelorăLCR:ă10 cazuri. 
    4.ăTehnicaărecolt riiădirecteăaăproduselorăbiologiceăpentruăexamenulădeălaborator:ă30ăcazuri. 
    5. Efectuarea toracentezei: 2 cazuri. 
    6.ăInterpretareaăexamenuluiăradiologicăpentruăafec iunileădinătematic ă(torace,ăschelet,ătractă
digestiv): 50 cazuri. 



    7.ă Însuşireaă manevreloră deă resuscitareă aă func iiloră vitaleă înă urgen eleă toxico-septice la 
copil: 5 cazuri 
    8.ă Interpretareaă urm toareloră probe:ă hepaticeă (100ă cazuri),ă renaleă (100ă cazuri),ă deă digestieă
(20 cazuri) 
 
    E. STAGIUL DE DERMATOLOGIE-VENEROLOGIE 
    Tematicaălec iilorăconferin ă(20ăore) 
    1.ăInfec iiăcutanateăvirale. 
    2.ăInfec iiăcutanateăbacteriene. 
    3.ăInfec iiăfungiceăcutanate. 
    4. Urticaria. 
    5. Eczeme/dermatite. 
    6. Prurigouri. 
    7. Vasculite. 
    8. Reac iiăcutanateăpostmedicamentoase. 
    9. Eritrodermiile. 
    10. Purpure. 
    11. Boli buloase. 
    12. Psoriazisul. 
    13.ăLichenăplanăşiăerup iiălichenoide. 
    14.ăSifilisulădobândităşiăcongenital. 
    15.ăAlteăinfec iiăcuătransmitereăsexual . 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
    1. Interpretarea testelor cutanate pentru diagnosticul dermatozelor alergice: 3 cazuri. 
    2. Interpretarea examenului micologic direct (KOH): 2 cazuri. 
    3. Interpretarea rezultatelor testelor serologice pentru diagnosticul sifilisului: 5 cazuri. 
    4.ăInterpretareaărezultatelorădeăbiopsieăcutanat :ă10ăcazuri. 
 
    F.ăSTAGIULăDEăHEMATOLOGIEăCLINIC  
    Tematicaălec iilorăconferin ă(20ăore) 
    1.ăClasificarea,ădiagnosticulăşiătratamentulăurm toarelorătipuriiădeăanemii: hipocrome, cronice 
simple, megaloblastice, hemolitice, aplastice. 
    2.ă Clasificarea,ă criteriileă deă diagnostică şiă managementulă boliloră mieloproliferativeă croniceă
(leucemieăgranulocitar ăcronic ,ăpolicitemiaăvera,ătrombocitemiaăesen ial ,ămetaplaziaămieloid ăcuă
mielofibroz )ăşiăaleăleucemieiălimfaticeăcronice. 
    3.ăClasificarea,ădiagnosticulăşiămanagementulăleucemiilorăacuteămieloblasticeăşiălimfoblastice. 
    4.ăLimfoameămaligne:ădiagnosticăşiămanagement. 
    5.ă Limfoprolifer riă reactiveă - limfocitoze benigne (sindroame mononucleozice, limfocitoza 
infec ioas ăacut ,ăinfec iaăcuăBordetellaăpertusis). 
    6.ăAgranulocitoza:ăcauzeăşiămanagement. 
    7.ăClasificarea,ădiagnosticulăşiămanagementulăsindroamelorăhemoragice. 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
    1. Interpretarea unei hemoleucograme: 30. 
    2. Interpretarea unei medulograme: 5. 
    3. Interpretarea probelor de coagulare: 10. 
    4. Determinarea grupului sanghin, a Rh-ului: 5. 
 
    G.ăSTAGIULăDEăIMAGISTIC ăCLINIC ă(20ăore) 
    Tematicaălec iilorăconferin ă(20ăore) 
    1.ăRadiologiaăşiăCT/RMNăînăpatologiaăinfec ioas . 
    2. Examene ecografice diverse (normal vs. patologic). 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
    1.ă Interpretareaă examenuluiă radiologică înă afec iunileă prev zuteă înă tematic ,ă peă aparateă şiă
sisteme: 100 cazuri. 
    2.ăInterpretareaăexamenuluiăCT/RMNăînăafec iunileăprev zuteăînătematic ăvs.ăaspectănormală(peă
sec iuniălaădiverseăniveluri),ăpeăaparateăşiăsisteme:ă50ăcazuri. 
    3.ăInterpretareaăprincipalelorădateăecograficeă(p r iămoi,ăDoppler, abdomen): 30 cazuri. 
 
    H.ăSTAGIULăDEăBIOETIC  
    Tematicaălec iilorăconferin ă(10ăore) 
    I.ăRela iaămedică- pacient 
    1.ăValoriăaleărela ieiămedică- pacient. 
    2.ăDreptatea,ăechitateaăşiăaccesulăpacien ilorălaăîngrijirileădeăs n tate. 



    3.ăConsim mântulăinformat. 
    4.ăConfiden ialitateaăînărela iaămedică- pacient. 
    5.ăActeănormativeăcareăreglementeaz ărela iaămedică- pacient. 
    6.ăCulpaămedical ă- definire,ăforme,ăimplica iiăjuridiceăşiădeontologice. 
    7.ăManagementulăgreşeliiăşi eroriiămedicaleăînăpracticaămedical . 
    II.ăEticaăcercet riiăpeăsubiec iăumani 
    1.ăPrincipiiăeticeăînăcercetareaăpeăsubiec iăumani. 
    2.ăProtec iaăparticipan ilorăîntr-oăcercetareăbiomedical ă- discutarea principalelor coduri de 
etic ă şiă conven iiă interna ionaleă înă cercetare,ă aă cadruluiă legislativă înă careă seă deruleaz ă
cercetareaăpeăsubiec iăumani. 
    3.ăPopula iiăvulnerabileăînăcontextulăcercet riiăpeăsubiec iăumani. 
    4.ăAspecteăeticeăînăcercet rileămulticentrice,ămultina ionale. 
    5. Comiteteleădeăetic ăaăcercet rii. 
    6.ăComportamentulăştiin ificăneadecvat,ăconflictulădeăintereseăînăcercetareaăştiin ific . 
    7.ăRela iiămedic-companii farmaceutice-furnizori. 
    Baremulăactivit ilorăpractice: 
    I.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela iei medic - pacient prin cazuri practice - 1ăor  
    1.ăValoareaăşiălimiteleăconsim mântuluiăinformatăînăpracticaămedical ăcurent . 
    2.ăValoareaăşiălimiteleăconfiden ialit iiăînăpracticaămedical ăcurent . 
    3.ăRolulăcomunic riiăînărela iaămedică- pacient. 
    II.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 1ăor  
    1.ăAccesulălaăîngrijirileădeăs n tateă- discutare de cazuri. 
    2.ăDrepturileăpacien iloră- reglementareălegislativ . 
 
    3.ăRolulăcomitetelorădeăetic ădin spitale. 
    III.ăExemplificareaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroareăînămedicin ăprinăcazuriăconcreteă- 30 min 
    1.ăDelimitareaăcadruluiăno iuniiădeămalpraxis. 
    2.ăGreşealaămedical ădinăperspectivaăsistemuluiădeămalpraxis. 
    3. Perspectiva deontologic ăasupraăgreşelilorămedicale. 
    IV.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă cercetareaă peă subiec iă umaniă prină prismaă unoră cazuriă
concrete - 30 min 
 
    I. STAGIUL DE EPIDEMIOLOGIE 
    Tematicaălec iilorăconferin ă(40ăore) 
    1.ăProcesăinfec ios.ăFocarăepidemiologic. 
    2.ă Procesă epidemiologic:ă condi ionareă (factoriă determinan iă şiă favorizan i),ă formeă deă
manifestareă(sporadic ,ăendemic ,ăepidemic ,ăpandemic ). 
    3.ă EPIDEMIOLOGIEă SPECIAL ă ÎNă INFEC IIă CUă AGENTă ETIOLOGICă CUNOSCUT/NECUNOSCUTă (importan aă
clinico-epidemiologic ,ă etiologie,ă surs /rezervoră deă agentă cauzal,ă transmitere,ă receptivitate,ă
rolulă factoriloră epidemiologici,ă formeă deă manifestareă popula ional ,ă prevenire,ă combatere,ă
modalit iădeăinterven ieărapid ăînăfocarăpeătipuriădeăcategoriiădeărisc): 
    a.ăInfec iiărespiratoriiăacuteăşiăsindroameăgripale. 
    b. Exanteme febrile. 
    c.ăInfec iiădigestive. 
    d.ăInfec iiăaleăSNCăşiăperiferic. 
    e.ăInfec iiăcuătransmitereăparenteral . 
    f.ăInfec iiăcuăpoart ădeăintrareăcutanat . 
    4. Principii de prevenire,ăcombatereăşiăcontrolăaăinfec iilorănosocomiale. 
    5.ăImuniz ri:ăprogramăna ionalădeăimuniz ri,ăimuniz riălaăgrupeădeărisc. 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
    1. Studii (anchete) epidemiologice: 8. 
    2. Triajul epidemiologic: 2. 
    3. Supraveghereaăbolilorăinfec ioase:ă2. 
    4.ăSupraveghereaăşiăcontrolulăpurt torilorădeăgermeniăpatogeniăşiăoportunişti:ă2. 
    5.ă Organizareaă şiă efectuareaă unoră ac iuniă deă recoltare,ă conservareă şiă transportă deă produseă
destinateă depist riiă prină examenă deă laboratoră aă surseloră deă infec ie,ă înă cadrulă activit iiă deă
profilaxie,ăsupraveghere,ăcontrolăşiăcombatere:ă2. 
    6.ăMetodologiaăancheteiăepidemiologiceăînăfocarulădeăboal ătransmisibil :ă5. 
    7.ă Imunoprofilaxiaă boliloră infec ioaseă - principiiă deă baz ,ă imunoprofilaxiaă activ ă (20),ă
imunoprofilaxiaăpasiv ă(20). 
 
    J. STAGIUL DE LABORATOR CLINIC 
    Tematicaălec iilorăconferin ă(80ăore) 



 
    1. BACTERIOLOGIE 
    1.ăM suriădeăprotec ieăînălaboratorulădeămicrobiologie.ăDetergen i,ădezinfectante,ăantiseptice. 
    2.ăMicroscopie,ăfrotiuri,ămetodeădeăcolorare,ăpreparatăproasp tăîntreălam ăşiălamel . 
    3.ă Aportulă laboratoruluiă deă microbiologieă înă diferen iereaă dintreă colonizare,ă contaminareă şiă
infec ie. 
    4.ăDiagnosticădeălaboratorăînăinfec iileăcu: 
     - coci gram pozitivi (stafilococice, streptococice, Enterococcus spp.); 
     - coci gram negativi (meningococice, Moraxella catarhalis); 
     - baciliăgramăpozitiviă(difterie,ălisterioz ,ăantrax); 
     - baciliă gramă negativi:ă (boalaă diareic ă acut ,ă toxiinfec iiă alimentare,ă alteă infec iiă cuă
Enterobacteriaceae,ă Ps.ă aeruginosa,ă Haemophilusă spp.,ă bruceloz ,ă tularemie,ă tuseaă convulsiv ,ă
legioneloze, Bartonella spp. etc.); 
     - spirochete (Leptospira spp., Borrelia spp., Spirilum minus etc.); 
     - anaerobi (Clostridium spp., Bacteroides spp. etc.); 
     - Mycoplasma spp.; 
     - Chlamydia spp.; 
     - Rickettsia spp.; 
     - Mycobacterium tuberculosis, leprae, MAC; 
     - Fungi. 
    5.ă Controlulă sensibilit iiă germeniloră laă antibioticeă şiă chimioterapice:ă antibiograma 
(utilizareaădatelorăînăclinic ),ăCMI,ăCMB,ăEtest,ăfungigrameăetc. 
    6.ăControlulăeficien eiăterapieiăanti-infec ioase. 
 
    2. VIRUSOLOGIE 
    1.ăMetodeădeădiagnosticăvirusologică(utilizareaădatelorăînăclinic ). 
    2. Aspecte particulare: 
    a. Poliomelitaăşiădiagnosticulădeălaboratorăalăpoliomielitei. 
    b.ăGripaăşiădiagnosticulădeălaboratorăalăinfec ieiăgripaleă(HA,ăHAI). 
    c.ăVirusurileăhepaticeăşiădiagnosticulădeălaboratorăalăhepatiteiăvirale. 
    d.ăInfec iaăHIVăşiădiagnosticulădeălaboratorăal infec ieiăHIV. 
    e.ăDiagnosticădeălaboratorăînăinfec iileăcuăvirusurileăherpetice. 
    f. Diagnostic de laborator în bolile virale eruptive. 
 
    3.ăGENETIC ăMOLECULAR  
    1.ă Utilizareaă tehniciloră deă genetic ă molecular ă înă diagnosticulă virusologică şiă monitorizarea 
bolilorăinfec ioaseăspecifice. 
    2.ăDiagnosticulăşiămonitorizareaăterapieiăînăinfec iileăcuăvirusuriăhepatitice. 
    3.ăDiagnosticulăşiămonitorizareaăterapieiăînăinfec iaăHIV. 
    4. Quantiferon etc. 
 
    4. PARAZITOLOGIE 
    1.ăAmibiazaăşiăgiardioza: patologie, diagnostic; 
    2. Diagnostic de laborator în protozooze sanghine: malarie, babesioze, leishmanioze; 
    3. Helmintiaze autohtone: patologie, diagnostic; 
    4. Diagnostic de laborator în helmintiaze tropicale: schistosomiaze, distomatoze, filarioze; 
    5.ă Infec iiă parazitareă oportunisteă înă sindroameă deă imunodeficien :ă toxoplasmoz ,ă
criptosporidioz ,ămicrosporidioz ; 
    6. Diagnostic imunologic în parazitoze. 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
    1. Recoltarea produselor patologice (medii de transport): 100. 
    2.ăExamenulămicroscopicăalăprodusuluiăpatologicăsauădinăcultur ă(frotiuăcoloratăcuăalbastruădeă
metilen,ă colora iaă Gram,ă May-Grunwald-Giemsa, Ziehl-Nielsen),ă preparatulă proasp tă întreă lam ă şiă
lamel :ă50. 
    3.ăÎns mân areaăproduselorăpatologice:ăculturiăaerobeăşiăanaerobe:ă50. 
    4.ăIdentificareaăagen ilorăpatogeniădinădiverseăproduseăpatologice: 
      - exsudat faringian: 50 
      - sput :ă30 
      - urocultur :ă30 
      - coprocultur :ă20 
      - hemocultur :ă30 
      - LCR: 20 
      - secre iiăpurulente:ă50 



    5.ă Efectuareaă şiă interpretareaă testeloră deă determinareă aă sensibilit iiă bacterieneă laă
antibiotice,ăinclusivăidentificareaăprezen eiăbetalactamazelorăşiăaăESBL-urilor: 300. 
    6.ăDiagnosticulădeălaboratorăalăinfec iilor virale: 50. 
    7.ă Diagnosticulă deă laboratoră ală infec iiloră parazitareă (parazi iă intestinali,ă parazi iă
sanguini,ăparazi iăcuăalteălocaliz ri):ă30. 
    8.ăDiagnosticulăimunologicăînăbolileăinfec ioase:ădeterminareădeăantigeneăşiăanticorpi:ă50. 
    9. Tehniciămoleculareăînădiagnosticulăbolilorăinfec ioase:ă50. 
    10.ăDiagnosticulădeălaboratorăalăinfec iilorăfungiceă(cultur ,ăidentificare).ăFungigram :ă30. 
 
    K.ăSTAGIULăDEăBOLIăINFEC IOASE 
    Tematicaălec iilorăconferin ă(550ăore) 
    1. Tehnica prezent riiăcazurilorăclinice,ăaărezumatelor,ăaăreferatelorăgeneraleăşiăaălucr riloră
ştiin ifice. 
    2.ă Sec iaă deă spitală pentruă boliă infec ioase:ă structur ,ă cl dire,ă echipament,ă organizare,ă
func ionare,ăconcep iiămoderneă(spitalădeăzi),ălegisla ieăsanitar . 
    3.ăEtiologiaăbolilorăinfec ioase:ăprioni,ăvirusuri,ăbacterii,ăfungi,ăparazi i. 
    4.ăDinamicaăşiăpatogenezaăbolilorăinfec ioase. 
    5.ăDiagnosticulăbolilorăinfec ioase: 
    5.1. Diagnostic pozitiv 
    5.1.1. Date epidemiologice 
    5.1.2. Date clinice 
    5.1.3. Date de laborator 
    5.2.ăDiagnosticădiferen ială(înăfunc ieădeăpatologie). 
    6. Tratamentul antimicrobian: 
    6.1.ă Antibioticeă şiă chimioterapice:ă clasificareaă şiă descriereaă principaleloră antibioticeă şiă
chimioterapice;ă mecanismeă deă ac iuneă aleă substan eloră antimicrobiene;ă farmacocineticaă
antibioticelorăşiăchimioterapicelor;ărezisten aămicrobian ălaăantibiotice. 
    6.2.ăAntibioticoterapia:ăreguliădeăbaz ăînăterapiaăcuăantibiotice;ămetodeădeăcontrolăclinicăşiă
de laborator în conducerea terapieiăantiinfec ioase;ăasocieriădeăantibiotice;ăcauzeădeăinsuccesăînă
terapiaăantimicrobian . 
    6.3.ă Problemeă specialeă înă antibioticoterapie:ă indica iileă antibioticeloră şiă chimioterapiceloră
laă gravide;ă particularit iă aleă antibioticoterapieiă laă sugariă şiă copii; antibioticoterapia în 
insuficien aărenal ,ăhepatic ,ălaăvârstniculăcuăcomorbidit i;ăp trundereaăînăLCRăşiăSNC. 
    6.4.ăProfilaxiaăcuăantibioticeăşiăchimioterapice. 
    6.5.ăReac iiăadverseălaăantibioticeăşiăchimioterapice. 
    6.6.ăModalit iădeăprevenireăşiămanagementăalărezisten eiălaăagen iiăanti-infec ioşi. 
    7. Tratamentul antiviral: 
    7.1.ăMecanismeădeăac iune. 
    7.2. Clasificare. 
    7.3. Chimioterapice antivirale. 
    7.4. Practica terapiei. 
    8.ăTerapiaăantifungic : 
    8.1. Mecanisme deăac iune. 
    8.2. Clasificare. 
    8.3. Chimioterapice antifungice. 
    8.4. Practica terapiei. 
    9.ăTerapiaăantiparazitar : 
    9.1.ăMecanismeădeăac iune. 
    9.2. Clasificare. 
    9.3. Chimioterapice antiparazitare. 
    9.4. Practica terapiei. 
    10. Tratament cu produse biologice de uz uman: seruri imune, imunoglobuline. 
    11.ăTratamentănespecific:ărepaus,ădiet ,ăsimptomatic. 
    12. Tratament patogenetic: antiinflamator (nesteroidian, corticosteroizi); imunomodulatoare. 
    13.ă Diagnosticulă şiă tratamentul:ă SIRS,ă sepsis,ă sepsisă sever,ă şoculă infec ios,ă insuficien ă
organic ăsistemic ămultipl . 
    14.ăFebr ădeăorigineănecunoscut ;ăsindromăfebrilăprelungit:ădiagnostic,ăterapie. 
    15.ă Delimitareaă întreă infec iileă acuteă comunitare,ă infec iileă deă spitală şiă infec iileă
nosocomialeă(scorulăCarmeli)ăşiămodulădeăabordareăterapeuticăspecificăşiănespecific. 
    16.ăInfec iiăaleăc ilorărespiratoriiăsuperioare: 
     - Guturaiul 
     - Angine 
     - Epiglotita 



     - Laringitaăacut  
     - Laringo-traheobronşitaăacut  
     - Otitaăextern ăşiămedie 
     - Sinuzite 
     - Infec iiăaleăcavit iiăbucale,ăgâtuluiăşiăcapului 
    17.ăInfec iiăaleăc ilorărespiratoriiăinferioare: 
     - Bronşiteăacute,ăbronşiteăcroniceăacutizate 
     - Bronşiolita 
     - Pneumonii acute virale, bacteriene (inclusiv cu Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia spp., 
Coxiella burnetti, Legionella spp.) 
     - Abcesul pulmonar 
     - Pleurezii 
    18.ăInfec iiăcardio-vasculare: 
     - Endocardite, miocardite, pericardite 
     - Infec iiăintravasculare (tromboflebite septice, endarterite) 
     - Infec iiăpeăvalveăprostetice 
    19.ăInfec iiăaleăsistemuluiănervos: 
     - Meningite acute (virale, bacteriene, tuberculoase, fungice, amibiene) 
     - Encefaliteăinfec ioase,ăpostinfec ioase,ăpostvaccinale 
     - Mielite, nevrite 
     - Abces cerebral 
     - Empiem sub- şiăepidural,ătromboflebit ăintracranian ăsupurativ  
     - Infec iiădeăşuntăLCR 
    20.ăInfec iiăcutanateăşiădeăp r iămoi: 
     - Celuliteăşiăinfec iiăaleă esutuluiăsubcutanat;ăhidrosadenite,ăorjelet etc. 
     - Miozite, fasciite 
     - Infec iileăpl gilor,ăarsurilor 
    21.ăInfec iiăaleăsistemuluiălimfatic: 
     - Limfadenopatiaălocalizat ăşiăgeneralizat  
     - Limfangite 
    22.ă Diareiă acuteă infec ioase:ă clasificare,ă etiologieă (bacterii,ă virusuri,ă fungi,ă parazi i),ă
patogenez ,ădiagnostic,ătratament. 
     - Diareiăacuteăneinvaziveă("secretorii"):ăenterite,ăenterocolite,ădiareeaăc l torilor 
     - Diarei invazive (inflamatorii) 
     - Diarei post-antibiotice 
     - Toxiinfec iiăalimentare 
     - Boala Whipple 
    23.ăInfec iiăintraabdominale 
     - Peritonite 
     - Supura iiăintraabdominaleălocalizate 
     - Abcese parenchimatoase 
     - Infec iiăaleăc ilorăbiliare:ăcolecistite,ăangiocolite 
    24.ăHepatiteăviraleăacuteăşiăcronice. 
    25. Infec iiăaleătractuluiăurinar:ăînalte,ămedii,ăjoase,ăprostatite. 
    26.ăInfec iiăosteo-articulare: 
     - Infec iiăaleăarticula iilorănative 
     - Infec iiăaleăprotezelorăosoaseăşiăarticulare 
     - Osteomielita 
    27.ăInfec iiăcuătransmitereăsexual ă(Chlamydia trachomatis, Candida, Papilomavirusuri, virusuri 
herpesă simplex,ă sifilis,ă gonoree,ă limfogranulomatoz ă benign ,ă trichomoniaz ,ă vaginite,ă vaginozeă
etc.). 
    28.ă Infec iiă streptocociceă (angin ,ă scarlatin ,ă erizipel,ă celulite,ă fasciiteă necrozante,ă
purpuraăfulminans,ăsindromădeăşocătoxicăstreptococicăetc.)ăşiăcomplica iileăacestora. 
    29.ăInfec iiăstafilococice. 
    30.ăInfec iiăpneumococice. 
    31.ăInfec iiăcuăBGN. 
    32.ăInfec iiămeningococice. 
    33.ăInfec iiăcuăanaerobi. 
    34.ăInfec iiăfungiceăsistemice: candidoze, aspergiloza, criptococoza. 
    35. Boli eruptive virale: 
     - Rujeola 
     - Rubeola 
     - Infec iiăcuăvirusulăvaricelo-zosterian 



     - Roseola infantum 
     - Megaleritemul epidemic 
    36.ă Infec iiă cuă virusuriă herpeticeă (herpesă simplex,ă citomegalic,ă mononucleozaă infec ioas ,ă
etc.). 
    37. Gripa. 
    38.ăInfec iaăurlian . 
    39. Difteria. 
    40.ăTuseaăconvulsiv . 
    41.ăInfec iiăcuăenterovirusuri:ăPoliomielita,ăCoxsackie,ăEcho. 
    42.ăFebraătifoid ăşiăparatifoid . 
    43. Dizenteriaăbacterian . 
    44. Holera. 
    45. Trichineloza. 
    46. Botulism. 
    47. Antrax. 
    48. Tetanos. 
    49.ăGangrenaăgazoas . 
    50. Bruceloza. 
    51. Listerioza. 
    52. Tularemia. Pateureloze. Erlichioze. 
    53. Leptospiroze. Boala Lyme. Febra recurent . 
    54.ăRickettsiozeă(tifosăexantematic,ăfebraăbutunoas ,ăfebraăQ). 
    55. Erizipeloid Rosenbach. 
    56.ăBoalaăghearelorădeăpisic . 
    57.ăFebraămuşc turiiădeăşobolan. 
    58. Boli tropicale. 
     - Amibiaza 
     - Leishmanioze 
     - Malaria 
     - Schistosomiaze 
     - Filarioze 
     - Tripanosomiaz  
     - Pesta 
     - Febreăhemoragice,ăfebraăDenga,ăfebraăDengaăhemoragic  
     - Boala Kawasaki 
    59.ăInfec iaăcuăHIV. 
    60.ăInfec iiălaăgazdeăimunocompromise: 
     - pacien iăcuăboliămaligne, febrili neutropenici 
     - pacien iăconsumatoriădeădroguriăi.v. 
     - pacien iăcuătransplantădeăm duv ăosoas ăsauădeăorganăsolid 
     - pacien iăcuăinterven iiăneurochirurgicale 
     - pacien iăaspleniciă(splenectomie,ădisfunc iiăsplenice) 
     - vârstnici 
     - proteza iă(biofilme) 
    61.ăParticularit iăaleăprincipalelorăinfec iiălaăpacientulăpediatric. 
    62.ăInfec iiănosocomialeăcuăpunctădeăplecare: 
     - respirator 
     - urinar 
     - digestiv 
     - cutanatăşiăprinădispozitiveăintravasculare percutanate 
     - infec iiătransmiseăprinăsânge/produseădeăsângeăşiăgrefeădeăorgane 
    63.ăMedicinaădeăc l torie. 
    64.ăBoliăinfec ioaseăemergente: 
     - SARS 
     - Gripaăaviar ăetc. 
    65.ăNo iuniădeăbioterorism.ăAtitudineaăînăcazădeăatacăteroristăcuăarmeăbiologiceă(recunoaştereaă
precoce,ă epidemiologia,ă managementulă şiă controlulă infec iiloră cuă agen iă patogeniă r spândi iă
deliberatăînăcomunitate:ăvariol ,ăantrax,ăpest ,ăbotulism,ătularemie) 
     - Baremulăactivit ilorăpractice 
    1. Interpretarea leucogramei: 150, 
    2.ăRecoltareaădiverselorăproduseăpatologiceă(sput ,ăsecre iiăpurulenteăetc.):ă50, 
    3.ăHemoculturaă(interpretare,ăatitudineăterapeutic ):ă30, 
    4.ăUroculturaă(interpretare,ăatitudineăterapeutic ):ă100, 



    5. Coprocultura (interpretare,ăatitudineăterapeutic ):ă100, 
    6.ăExsudatăfaringiană(interpretare,ăatitudineăterapeutic ):ă100, 
    7.ăExamenăsput ă(interpretare,ăatitudineăterapeutic ):ă100, 
    8.ăPunc iaărahidian :ă10, 
    9.ăInterpretareaărezultatelorăexamin rilorădinăLCR:ă100, 
    10.ăInterpretareaătestelorădeăsensibilitateălaăantibioticeăşiăchimioterapice:ă500, 
    11.ă Interpretareaă urm toareloră probe:ă hepaticeă (biochimice,ă serologice,ă factoriă deă coagulare)ă
(200), renale (100), 
    12. Interpretarea valorilor procalcitoninei (100), 
    13. Interpretarea unei radiografii pulmonare: 100, 
    14.ăÎnsuşireaămanevrelorădeăresuscitareăaăfunc iilorăvitale:ă10. 
 
    BOLIăINFEC IOASE 
 
    STAGIIăPRACTICEăŞIăCURSURI-CONFERIN E 
*T* 
┌─────────┬─────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ăăANULăăă│ăăNR.ăLUNIăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăSTAGIUăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├─────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ăăăăIăăăă│6ăluniăăăăăăă│Boliăinfec ioaseăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă            │ 
│ăăăăăăăăă│6ăluniăăăăăăă│Medicin ăintern ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├─────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ăăăIIăăăă│3ăluniăăăăăăă│Medicin ăintern ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăă│2ăluniăăăăăăă│Terapieăintensiv ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăă│1ălun ăăăăăăă│Hematologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăă│6ăluniăăăăăăă│Pediatrieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├─────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ăăăIIIăăă│2,5ăluniăăăăă│Neurologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăă│1ălun ăăăăăăă│Dermatologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăă│1ălun ăăăăăăă│Imagistic ămedical :ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăă│0,5ăluniăăăăă│Bioetic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăă│2,5ăluniăăăăă│Epidemiologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăă│4,5ăluniăăăăă│Laborator:ăăă                                         │ 
│ăăăăăăăăă│3ăluniăăăăăăă│ăăă- Bacteriologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăă│0,5ălun ăăăăă│ăăă- Virusologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăă│0,5ălun ăăăăă│ăăă- Parazitologie                                    │ 
│ăăăăăăăăă│0,5ălun ăăăăă│ăăă- Genetic ămolecular ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├─────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ăăăIVăăăă│12ăluniăăăăăă│Boliăinfec ioaseăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă               │ 
├─────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ăăăăVăăăă│6ăluniăăăăăăă│Boliăinfec ioaseă- activitateădeăcercetareă(dinăcareă1│ 
│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│lun ădeăbiostatistic )ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă  │ 
│ăăăăăăăăă│6ăluniăăăăăăă│BoliăInfec ioaseăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
└─────────┴─────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘ 
*ST* 
------------ 
    *ă Înă cadrulă stagiuluiă clinic,ă pentruă fiecareă bolnavă seă vaă urm ri:ă managementul general, 
diagnosticulăpozitivăşiădiferen ial,ăconduitaăterapeutic . 
    **ă Înă cadrulă stagiuluiă deă laboratoră clinică seă voră însuşiă elementeleă deă baz ă înă stabilireaă
diagnosticuluiă deă laboratoră ală boliloră infec ioaseă precumă şiă principiileă chimioterapice 
antibacteriene. 
    ***ă Înă cadrulă stagiuluiă deă epidemiologieă seă voră însuşiă principiileă şiă practicileă imuniz rii,ă
managementulăînăcontrolulăşiăprevenireaăinfec iilorănosocomialeăşiăcomunitare. 
 
                    CURRICULUMăDEăPREG TIREăÎNăSPECIALITATEA 
                                CARDIOLOGIE 
 
    1.1.ă DEFINI IE:ă Cardiologiaă esteă specialitateaă careă seă ocup ă cuă depistarea,ă diagnosticarea,ă
tratareaăşiărecuperareaăbolnavilorăcuăsuferin eăcardiovasculareăprinămijloaceănechirurgicale. 
 
    1.2. DURATA: 6 ani 



    Curriculumulăprevedeăunănum rădeă200ădeăoreădidacticeă(curs,ăseminar,ăprezent riădeăcazuri)ăpeă
anulădeăstudiuăuniversitar,ăpentruătematicaăprezentat ,ăînăafaraăc roraăsuntăprev zuteăşiă40ă- 50 
de ore de studiu individual. 
    Cuantificareaăpreg tiriiăînăvedereaăechival rii,ăseăfaceăprinăcrediteă(CFU). 
    1 credit = 25 ore de instruire 
    Dină timpulă alocată preg tirii,ă activitateaă didactic ă acoper ă 20-30%, restul de 70-80%, fiind 
dedicat ăactivit ilorăpracticeăşiăstudiuluiăindividual. 
    La sfârşitulăfiec ruiămodulădeăpreg tireă(celăpu inăoădat ăpeăan),ăareălocăoăevaluareădeăetap ,ă
f cut ăînăunitateaădeăpreg tireădeăc treăresponsabilulădeăstagiuăşiăîndrum tor. 
    Evaluareaăseăfinalizeaz ăprinăacordareaădeăcrediteăCFU. 
    Întreaga activitate de preg tireăesteămonitorizat ăprinăcaietulădeăstagiuă(log-book), în care 
vorăfiătrecuteădeăasemeneaăevalu rileădeăetap ăînăcredite,ăactivitateaăînăprogrameleădeăcercetare,ă
participareaălaămanifest riăştiin ificeăşiădeăeduca ieăcontinu . 
 
    1.3. STRUCTURA STAGIILOR: 
    1.3.1.ă Etapaă deă angajare,ă luareă înă eviden ,ă rezolvareaă problemeloră socială - administrative, 
prezentareaă laă spitală şiă clinicaă repartizat ,ă alegereaă îndrum toruluiă şiă fixareaă planuluiă deă
activitateă(2ăs pt mâni). 
    A. Trunchi comun: Medicina Intern ăcuăsubspecialit ileămedicaleă- durata 2 ani 
    a.ă Seă începeă cuă medicinaă intern ă - 1ă ană şiă 6ă luniă dintreă careă 3ă luniă voră fiă înă ambulatoriuă
(policlinic ) 
    b. ATI - 2 luni 
    c.ăDiabetăzaharat,ănutri ieăşiăboliămetaboliceă- 2 luni 
    d. Endocrinologie - 2 luni 
    B. Cardiologie - 4ăaniăcuăaccentăpeăpreg tireaăpractic ă(70%ădinăîntreagaăactivitate). 
    a.ăCardiologieăclinic ăşiăexplor riăneinvaziveă(stagiiăclinice,ăseminariiăclinice,ăseminarii,ă
cursuri) - 18ăluniă(1ăanăşiă6ăluni) 
    b. Terapieă intensiv ă cardiologic ă (UTIC)ă - timpă înă careă seă vaă faceă şiă cursă deă resuscitareă
cardiorespiratorie - 6 luni 
    c. Ecocardiografie - 6 luni 
    d.ăCardiologieăinvaziv ă(cateterism,ăcoronarografie,ăstimulatoare,ăelectrofiziologie)ă- 6 luni 
    e. Chirurgie cardiovascular ă- 3 luni 
    f.ăCardiologieăpreventiv ăşiărecuperareă- 3 luni 
    g.ă Stagiiă op ionaleă pentruă aprofundareaă preg tiriiă într-un anumit domeniu (cardiologie 
interven ional ,ăelectrofiziologie,ăecocardiografie,ăetc.)ă- 6 luni 
    h.ăBioetic ă- ½ălun  
    Fiecareărezidentădeăcardiologieăvaăparticipaăînăcursulăspecializ riiălaăminimă1ăunăproiectădeă
cercetareăaleăc reiărezultateăvorăfiăcomunicate/publicate 
    Înă ultimeleă 6ă luniă seă voră faceă stagiiă op ionaleă pentruă aprofundareaă unoră domeniiă cumă ară fi: 
testeădeăefort,ăecocardiografie,ăcardiologiaăpreventiv ăetc.,ăvenindăînăajutorulăcelorăcareădorescă
s -şiăocupeăunălocădeămunc ăîntr-un domeniu mai restrâns al cardiologiei. 
 
    1.4.ăCON INUTULăSTAGIILOR 
    1.4.1.ăSTAGIULăDEăMEDICIN ăINTERN  
    1.4.1.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(300ăore) 
    1.ă Introducereă înă medicinaă intern :ă aspecteă privindă practicaă medical ,ă factoriiă sociali,ă
patologiaăînăraportăcuăvârsta,ăfactoriiădeărisc,ăprofilaxiaăbolilorăcronice,ărela iaăcost-beneficiu 
înăasisten ,ăetic ămedical ,ăetc. 
    2. Principii de diagnostic: 
    - diagnosticul clinic 
    - diagnosticul de laborator 
    - imagisticaăşiămedicinaăintern  
    3. Principiile terapeuticii medicale 
    4.ăBiologiaămolecular ,ăgenetic ăşiăbolileăinterne 
    5. Septicemiile,ăşoculăseptic 
    6.ăBoliăinfec ioaseăpulmonareăvirale,ăbacteriene,ăriketsii 
    7.ăBoliăinfec ioaseăabdominale 
    8.ăInfec iiăaleăc ilorăurinare,ăpielonefrite 
    9.ăInfec iiăarticulare 
    10.ăInfec iiănozocomiale 
    11.ăFormeădeătuberculoz ăpulmonar ăşiăcuăalteălocaliz ri 
    12. AIDS - forme de manifestare 
    13.ăBronşitaăcronic ,ăemfizemulăşiăobstruc iileăc ilorăaeriene 



    14.ăAstmulăbronşic 
    15. Pneumoniile, pneumopatiile acute 
    16.ăBoliăpulmonareăintersti iale 
    17.ăBronşiectazii,ăabces pulmonar,ăfibrozaăchistic  
    18. Neoplasmul pulmonar 
    19.ăBoliăaleăpleureiăşiămediastinului 
    20.ăSindromulădeăsuferin ăacut ărespiratorie 
    21.ăInsuficien ărespiratorieăacut ăşiăcronic .ăMetodeădeădiagnosticăşiătratament. 
    22. Fiziologia, fiziopatologia,ă manifest rileă cliniceă şiă procedeeleă deă diagnostică înă bolileă
digestive 
    23. Bolile esofagului 
    24.ăGastriteleăşiăulcerulăpeptic 
    25.ăNeoplasmulăesofagianăşiăgastric 
    26.ăNeoplasmulăintestinuluiăsub ireăşiăalăcolonului 
    27. Tulbur rileădeămobilitateăşiăabsorb ieădigestiv  
    28.ăColitaăulceroas ăşiăboalaăCrohn 
    29.ăAbdomenulăacut:ăperitonita,ăapendicitaăşiăocluziaăintestinal  
    30. Hepatitele acute 
    31. Hepatitele cronice. Cirozele hepatice 
    32. Tumorile hepato-biliare 
    33.ăAfec iunileăveziciiăşiăaleăc ilorăbiliare 
    34.ăPancreatiteleăacuteăşiăcronice 
    35. Lupusul eritematos sistemic 
    36.ăSclerozaăsistemic  
    37.ăArtritaăreumatoid  
    38.ăSpondilitaăanchilopoetic  
    39. Dermatomiozita, sindromul Behcet, sindromul Sjogren 
    40. Osteoartrita 
    41. Anemiile 
    42. Leucemiile 
    43. Limfoamele maligne 
    44.ăTulbur riădeăcoagulareăşiătrombozele 
    45.ăBolileărenaleăşiăaleăc ilorăurinare 
    - Introducere:ăfiziologie,ăclinicaăşiămetodeleădeădiagnostic 
    - Insuficien aărenal ăacut ăşiăcronic ,ădializaăşiătransplantulărenal 
    46.ăGlomerulopatiiămajoreăacuteăşiăcronice 
    47.ăBolileătubulointersti ialeărenale 
    48. Nefropatiile obstructive 
    49. Boli tubulare specifice 
    50. Nefrolitiaza 
    51.ăObstruc iaăc ilorăurinare 
    52.ăNeoplasmulărenalăşiăalăc ilorăurinare 
    53. Boli ale sistemului imun 
    54. Date generale de oncologie 
    - Oncogeneza,ămarkeri,ăepidemiologie,ămanifest riăsistemice 
    - principii terapeutice 
    55. Patologia indus ădeăfactoriiădeămediuăşiădeăactivit iăprofesionale. 
    1.4.1.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1. Toracocenteze: 10 manevre 
    2. Paracenteze: 10 manevre 
    3.ăTesteăfunc ionaleăpulmonare:ă50ăbuletineă(interpretare) 
    4.ăTesteăfunc ionaleăhepatice: 150 buletine (interpretare) 
    5.ăTesteăfunc ionaleărenale:ă150ăbuletine 
    6. Buletine hematologice: 150 buletine (interpretare) 
    1.4.2. STAGIUL DE A.T.I 
    1.4.2.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(40ăore) 
    1. Echilibrul acido-bazicănormalăşi patologic 
    2.ăTratamentulătulbur rilorăechilibruluiăacido-bazic 
    3.ăDiagnosticulăşiătratamentulătulbur rilorăelectrolitice 
    4.ăAnesteziaălocal ăşiăgeneral  
    5.ăCircula iaăextracorporeal  
    6.ăResuscitareaăcardiopulmonar  
    7.ăCircula iaăasistat :ăbalonăintraaorticădeăcontrapulsa ii,ăalteătehnici 



    8.ăEvaluareaăşiătratamentulăbolnavilorăpostoperatoră(primeleăzile) 
    9.ăIndica iileăşiătehnicaădializei 
    1.4.2.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1.ăIntuba iaăoro-traheal :ă10ă(peămanechin)ăşiă3ăpeă"viu" 
    2.ăPunc iaăveneiăsubclaviculareăşiăaăveneiăjugulareăinterne:ă20 
    3.ăTehnicaămasajuluiăcardiac:ă30ă(peămanechin)ăşiă5ăpeă"viu" 
    4.ă Reechilibrareă hidroelectrolitic :ă 60ă profileă (interpretare)ă şiă 10ă cazuriă (dirijareaă
reechilibr rii) 
    1.4.3.ăSTAGIULăDEăDIABET,ăBOLIăDEăNUTRI IEăŞIăMETABOLISM 
    1.4.3.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(40ăore) 
    1. Diabet zaharat 
    2.ăTratamentulăcuăinsulin  
    3.ăSt rileăhipoglicemie 
    4. Obezitatea 
    5. Dislipidemiile. Sindromul metabolic 
    6.ăGutaăşiăalteătulbur riăaleămetabolismuluiăpurinic 
    7. Hemocromatoza 
    8. Porfiriile 
    9. Lipodistrofiile 
    10.ăTulbur riăînă metabolismulăhidra ilorădeăcarbon,ăgalactozemie,ădeficien ăgalactokinaseăşiă
altele 
    11.ăTulbur riămoşteniteăale metabolismuluiăacizilorăamina i 
    12.ăBoliăcuădepozitareădeăglicogenăşiălisosomal  
    13. Hipoglicemiile 
    14.ăAfec iunileărenaleăînădiabetulăzaharat 
    1.4.3.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1.ăTestădeăînc rcareălaăglucoza:ă30ăbuletineă(interpretare) 
    2. Profilele dislipidemice: 100 buletine (interpretare) 
    3. Reechilibrare acido-bazic :ă30ăbuletineă(interpretare)ăşiă30ădeăcazuriă(dirijare) 
    4. Reechilibrarea diabetului decompensat: 30 de cazuri 
    5. Tratamentul comei ceto-cetozice: 30 de cazuri 
    6. Tratamentul comei hiperosmolare: 10 cazuri 
    1.4.4. STAGIUL DE ENDOCRINOLOGIE 
    1.4.4.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(40ăore) 
    1.ăHormoniiăşiăac iuneaăacestoraăasupraăaparatuluiăcardiovascular 
    2.ăAc iunileăhipofizeiăanterioareăşiăaleăhipotalamusului.ăReglareaăneuroendocrin . 
    3.ăTumorileăhipofizareăşiăhipopituitarismul 
    4.ăBoliăaleătiroidei.ăHipotiroidiaăşiăhipertiroidia 
    5. Boli ale glandelor paratiroide 
    6.ăHipertensiuneaăsecundar ăendocrin :ăboliăaleăcortexului suprarenal; feocromocitomul 
    7.ăTulbur riătesticulareăşiăovariene 
    8. Sindroame poliglandulare 
    9. Sindromul carcinoid 
    10.ăTulbur riăînădiferen iereaăsexual  
    1.4.4.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1.ăDetermin riăhormonale:ă75ăbuletine (interpretare) 
    2.ăScintigrafiaătiroidian :ă30ăbuletineă(interpretare) 
    3.ăExplor riăimagisticeăaleăsuprarenaleiă(echografie,ăCT):ă50ă(interpretare) 
    1.4.5.ăSTAGIULăDEăCARDIOLOGIEăINVAZIV  
    1.4.5.1.ăCardiologieăinterven ional ă(100ăore) 
    1.ăAnatomiaăcoronarian .ăFiziologiaăcircula ieiăcoronare. 
    2.ăCoronarografiaădiagnostic :ăindica ii,ătehnic ,ăcomplica ii 
    3.ăAngioplastiaăcoronarian ăpercutan :ăindica ii,ătehnic ,ăcomplica ii 
    4.ăAngioplastiaăcoronarian ăînăSCAăcuăsauăf r ăsupradenivelare de segment ST 
    5. Tehnici complementare PCI: 
    6.ăTehniciăinterven ionaleănoi 
    7. Metode diagnostice complementare: 
    8.ăAngioplastiaărenal ăşiăangioplastiaăcarotidian :ătehnic ,ăindica ii,ăcomplica ii 
    9.ăArteriografiaăperiferic  
    10.ăAngioplastiaăarterelorăperifericeăşiăviscerale 
    1.4.5.2.ăElectrofiziologieăclinic  
    1.ăElementeădeăbaz ăaleăstudiuluiăelectrofiziologic 
    2.ăIndica iileăstudiuluiăelectrofiziologic 



    3.ăApreciereaăfunc ieiănoduluiăsinusal 
    4. Diagnosticul electrofiziologic 
    5. Tehnici de cartografiere în electrofiziologie 
    6.ăIndica iileăabla ieiăprinăradiofrecven  
    7.ăTratamentulăinterven ionalăalăaritmiilor 
    1.4.5.3. Dispozitive implantabile 
    1.ăIndica iileăstimul riiăcardiaceătemporare şiăpermanente 
    2.ăBazeleăfiziceăşiăhemodinamiceăaleăstimul riiăcardiaceăartificiale 
    3.ăStimulareaăcardiac ătemporar  
    4.ăStimulareaăcardiac ăpermanent  
    5. Defibrilatorul implantabil 
    6.ăTerapiaădeăresincronizareăcardiac  
    7.ăComplica iiăşiămalfunc iiăaleădispozitivelorăimplantabile 
    1.4.5.4.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1.ăCoronarografiiăşiăventriculografiiă- 200 cazuri (A/I) 
    2. PCI - 50 cazuri (A) 
    3. Implantarea unui cardiostimulator permanent - 30 cazuri (A) 
    4. Implantarea unui cardiostimulator temporar - 30 cazuri (A/E) 
    5. Studii electrofiziologice - 25 cazuri (A) 
    6. Implantarea unui defibrilator - 5 (A) 
    7.ăArteriografieăperiferic ă- 20 cazuri (A) 
    8. Programarea de stimulator - 30 cazuri (A/E) 
     A = asistat 
     I = interpretat 
     E = efectuat 
    1.4.6.ăMODULULăDEăBIOETIC  
    1.4.6.1.ăTEMATIC ăCURSă(20ăore) 
    I.ăIntroducereăînăBioetic ă- 2 ore 
    1.ăMorala,ăetica,ăeticaămedical ă- definire, delimitarea obiectului de studiu 
    2. Contextul apari ieiăbioeticii 
    3. Definirea bioeticii 
    4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii 
    5.ăTeoriiăşiămetodeăînăbioetic  
    II.ăConcepteleădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin ăprinăprismaăbioeticiiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăconceptelorădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin  
    2.ă Concepteleă deă s n tate,ă boal ă şiă suferin ă înă contextulă evolu ieiă mediciniiă şiă ştiin eloră
vie ii 
    3.ăRolulăcredin elorăşiăvalorilorăpersonaleăsauădeăgrupăînăconturareaăconceptelorădeăs n tate,ă
boal ăşiăsuferin ă(percep iiăparticulareăfunc ieădeăcredin aăreligioas ,ăetnie,ăetc.) 
    III.ăRela iaămedică- pacient I - 2 ore 
    1.ăValoriăaleărela ieiămedică- pacient 
    2. Paternalism versus autonomie 
    3.ăModeleăaleărela ieiămedică- pacient 
    4.ăDreptatea,ăechitateaăşiăaccesul pacien ilorălaăîngrijirileădeăs n tate 
    IV.ăRela iaămedică- pacient II - 2 ore 
    1.ăConsim mântulăinformat 
    2.ăConfiden ialitateaăînărela iaămedică- pacient 
    3.ăRela iaămedică- pacient minor 
    4.ăActeănormativeăcareăreglementeaz ărela iaămedic - pacient 
    V.ăGreşeliăşiăeroriăînăpracticaămedical ă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroare 
    2.ăCulpaămedical ă- definire,ăforme,ăimplica iiăjuridiceăşiădeontologice 
    3.ăManagementulăgreşeliiăşiăeroriiămedicaleăînăpracticaămedical  
    VI.ăProblemeăeticeălaăînceputulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăLibertateaăprocrea iei 
    2. Dileme etice în avort 
    3. Etica reproducerii umane asistate medical 
    4.ăProblemeăeticeăînăclonareaăreproductiv  
    VII.ăProblemeăeticeălaăfinalulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaămor iiăînăeraănoilorătehnologiiăînămedicin  
    2.ăProblemeăeticeăînăst rileăterminale 
    3.ăTratamenteăinutileăînăpracticaămedical  
    4.ăEutanasiaăşiăsuicidulăasistat 



    5. Îngrijirile paliative 
    VIII. Probleme etice în transplantulădeă esuturiăşiăorganeăumaneă- 2 ore 
    1. Donarea de organe de la cadavru 
    2. Donarea de organe de la persoana vie 
    3.ăEticaăaloc riiădeăresurseăînătransplant 
    IX.ăProblemeăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ă- 2 ore 
    1.ăEugeniaăşiădiscriminarea pe baza geneticii 
    2. Proiectul genomului uman - problemeă etice,ă redefinireaă no iuniiă deă boal ă prină prismaă
cunoaşteriiăgenomuluiăuman 
    3.ăEtic ăşiătestareaăgenetic ăprenatal ,ăneonatal ăşiăpostnatal  
    4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni 
    5.ăTerapiaăgenic  
    6.ăPosibilitateaăîmbun t iriiăraseiăumaneăprinăinterven iiăgenetice 
    X.ăEticaăcercet riiăpeăsubiec iăumaniă- 2 ore 
    1.ăPrincipiiăeticeăînăcercetareaăpeăsubiec iăumani 
    2.ăProtec iaăparticipan ilorăîntr-oăcercetareăbiomedical ă- discutarea principalelor coduri de 
etic ă şiă conven iiă interna ionaleă înă cercetare,ă aă cadruluiă legislativă înă careă seă deruleaz ă
cercetareaăpeăsubiec iăumani 
    3.ăPopula iiăvulnerabileăînăcontextulăcercet riiăpeăsubiec iăumani 
    4.ăAspecteăeticeăînăcercet rileămulticentrice,ămultina ionale 
    5.ăComiteteleădeăetic ăaăcercet rii 
    6.ăComportamentulăştiin ificăneadecvat,ăconflictulădeăintereseăînăcercetareaăştiin ific  
    1.4.6.2. TEMATICA SEMINARIILOR 
    I. Ilustrarea prin cazuriăparticulareăaăteoriilorăşiăprincipiilorăînăbioetic ă- 2 ore 
    II.ăReglementareaăpracticiiămedicaleăprinăcoduriădeăetic ă- 2 ore 
    1.ă Jur mântulă luiă Hipocrateă - comentareaă formeiă ini ialeă aă jur mântuluiă luiă Hipocrateă şiă
evaluarea gradului de aplicabilitateăaăperceptelorăacestuiaăînăcondi iileămediciniiăactuale 
    2.ăAlternativeăaleăjur mântuluiăluiăHipocrate 
    3.ăAlteăcoduriădeăetic ăşiădeontologieămedical ăfolositeăînăprezent 
    III.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăValoareaăşiălimiteleăconsim mântuluiăinformatăînăpracticaămedical ăcurent  
    2.ăValoareaăşiălimiteleăconfiden ialit iiăînăpracticaămedical ăcurent  
    3.ăRolulăcomunic riiăînărela iaămedică- pacient 
    IV. Ilustrarea valorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăAccesulălaăîngrijirileădeăs n tateă- discutare de cazuri 
    2.ăDrepturileăpacien iloră- reglementareălegislativ  
    3.ăRolulăcomitetelorădeăetic ădinăspitale 
    V. Exemplificareaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroareăînămedicin ăprinăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    1.ăDelimitareaăcadruluiăno iuniiădeămalpraxis 
    2.ăGreşealaămedical ădinăperspectivaăsistemuluiădeămalpraxis 
    3.ăPerspectivaădeontologic ăasupraăgreşelilorămedicale 
    VI.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăînceputuluiăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    VII.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăfinalulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    VIII.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă transplantulă deă esuturiă şi organe pe baza unor cazuri 
concrete - 2 ore 
    IX.ăDiscutareaăproblemelorăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    X.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă cercetareaă peă subiec iă umaniă prină prismaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
 
    1.4.7. STAGIUL DE CARDIOLOGIE 
    1.4.7.1. Tematica cursului (178 ore) 
    1.ăLec ieăintroductiv ă- 2 ore 
    2.ăNo iuniădeăembriologiaăşiăanatomiaăaparatuluiăcardiovasculară- 4 ore 
    3. Fiziologia aparatului cardiovascular - 4 ore 
    4.ăNo iuniădeăgenetic ăşiăcardiologieămolecular ăînăbolileăcardiovasculareă- 4 ore 
    5.ăLoculăexamenuluiăclinicăînăcardiologiaămodern ă- 2 ore 
    6.ăExplorareaăradiologic ă(conven ional )ăaăaparatuluiăcardiovasculară- 2 ore 
    7. Tehnici moderne imagistice (CT, RMN) - 4 ore 
    8.ăExplorareaăradionuclidic ăînăcardiologieă(PET)ă- 2 ore 
    9.ăRolulăexplor riiărespiratoriiăînăbolileăcardiovasculareă- 2 ore 
    10. Examenul anatomopatologic în bolile cardiovasculare - 2 ore 
    11.ăHTAăprimar ăşiăsecundar ă- 6 ore 
    12. Valvulopatiile mitrale aortice, tricuspidiene, pulmonare - 8 ore 



    13.ăIndica iileăchirurgicale/interven ionaleăînăvalvulopatiiă- 2 ore 
    14. Proteze valvulare - 2 ore 
    15. Cardiopatiile congenitale ale adultului - 2 ore 
    16. Patologia cordului operat - 2 ore 
    17.ăEndocarditeăinfec ioaseă- 4 ore 
    18. Aterogeneza - 2 ore 
    19. Riscul cardiovascular - 2 ore 
    20.ăBoalaăcardiac ăischemicaădureroas ăşiănedureroas ă- 12 ore 
    - Anginaăstabil ă- 2 ore 
    - SCAăf r ăsupradenivelareăSTă- 4 ore 
    - IMA cu supradenivelare ST- 4 ore 
    - Formeănedureroaseădeăboal ăcoronarian ă- 2 ore 
    21.ăTulbur rileădeăritmă- 8 ore 
    22.ăTulbur rileădeăconducereă - etiopatogenie,ădiagnostic,ătratament,ăindica iileădeăstimulareă
temporar ăşiăpermanent ă- 4 ore 
    23.ăSincopaăşiăintoleran ăortostatic ă- 2 ore 
    24.ăMoarteaăsubit ăcardiac ă- 2 ore 
    25.ăPatologiaămiocardului;ămiocarditeăşiăcardiomiopatiiă- 6 ore 
    26. Patologia pericardului - 4 ore 
    27. Tumori cardiace - 2 ore 
    28. Hipertensiuneaăarterial ăpulmonar ăprimitiv ăşiăsecundar ;ă4ăore 
    29. Tromboembolismul pulmonar - 4 ore 
    30. Cordul pulmonar cronic - 2 ore 
    31.ăInsuficien aăcardiac ăcronic ă- 6 ore 
    32.ăInsuficien aăcardiac ăacut ă- 2 ore 
    33. Socul cardiogen - 2 ore 
    34.ăDetermin riăcardiovasculareăînăbolileăreumatismaleă(autoimune,ăRAA,ăsarcoidoza,ăetc.)ă - 2 
ore 
    35.ăDetermin riăcardiovasculareăînăbolileăendocrineă- 2 ore 
    36.ăPatologiaăcardiovascular ăşiăbolileăhematologiceă- 2 ore 
    37.ăSarcinaăşiăbolileăcardiovasculare - 2 ore 
    38. Traumatismele cardiovasculare - 2 ore 
    39.ăPatologiaăcardiovascular ăşiăbolileăneurologiceă- 4 ore 
    40.ăAfectareaărenal ăşiăbolileăcardiovasculareă- 2 ore 
    41.ăBolileăaorteiă(anevrismulăşiădisec ia,ăaortite)ă- 4 ore 
    42.ăBolileăarterelorăperifericeă(ischemiaăarterial ăacut ăşiăcronic ,ăvasculite)ă- 4 ore 
    43.ă Patologiaă digestiv ă deă cauz ă vascular ă (ischemiaă mezenteric ă acut ă şiă cronic ,ă
angiodisplazia) - 2 ore 
    44. Bolile venelor - 2 ore 
    45. Bolile cardiovasculare la grupe speciale (tineri, vârstnici) - 2 ore 
    46. Cordul atletic - 2 ore 
    47.ăAfectareaăcardiac ăşiăafec iunileăpsihiceă- 2 ore 
    48.ăTerapiaăantiplachetar ,ăantitrombotic ,ăfibrinolitic ă- 4 ore 
    49. Terapia cu betablocante - 2 ore 
    50. Terapia cu blocante de calciu - 2 ore 
    51. Inhibitorii sistemului renina-angiotensina-aldosteron - 2 ore 
    52.ăTerapiaăinotropăpozitiv ă- 2 ore 
    53.ăTerapiaăantiaritmic ă- 2 ore 
    54. Diureticele - 2 ore 
    55.ăTerapiaăhipolipemiant ă- 2 ore 
    56.ăEvaluareaăbolnavuluiăcardiacăpentruăinterven iiăchirurgicaleănecardiaceă- 2 ore 
    57.ăTransplantulăcardiac,ădispozitiveădeăasistareăventricular ă- 2 ore 
    58. Utilizarea computerului în cardiologie - 2 ore 
    59. Analiza cost-eficien ăîn cardiologie - 2 ore 
 
    *ăÎNăPARALELăCUăCURSULăSEăVORăDESF ŞURA:ă(MODULăEKG,ăMODULăDEăRESUSCITARE,ăMODULăDEăCERCETARE) 
    A.ăModululădeăelectrocardiografieă(prelegeriăşiăaplica iiăpractice)ă- 1ălun  
    Tematic : 
    Electrocardiografieăclinic ă(4ăs pt mâni) - 20 ore 
    1.ă Instrumenteleă diagnosticuluiă electrocardiografic.ă Normală şiă anormală înă electrocardiogram .ă
Variantele electrocardiogramei normale. 
    2.ăValoareaăelectrocardiogrameiăînădiagnosticulăşiămanagementulăsindroamelorăcoronarieneăacute. 
    3.ăValoareaăelectrocardiogrameiăînădiagnosticulăşiămanagementulăinfarctuluiămiocardicăacut 



    4.ăValoareaăelectrocardiogrameiăînădiagnosticulăşiămanagementulătahicardiilorăcuăQRSăîngust. 
    5.ăValoareaăelectrocardiogrameiăînădiagnosticulăşiămanagementul tahicardiilor cu QRS larg 
    6.ăMedicamenteleăşiăelectrocardiograma 
    7. Bradiaritmii 
    8.ăDiagnosticulăşiăsemnifica iaătulbur rilorădeăconducereăintraventriculare. 
    9. Valoarea electrocardiogramei în stabilirea riscului cardiovascular 
    10. Valoareaă electrocardiogrameiă înă diagnosticulă şiă apreciereaă prognosticuluiă
diselectrolitemiilor. 
    11.ăInterpretareaăelectrocardiogrameiălaăunăpacientăpurt torădeădispozitivăimplantabil. 
    12.ăElectrocardiogramaăînăpatologiaăcardiovascular ăgeneral  
    13.ăMetodeămoderneădeăelectrocardiologieănoninvaziv . 
    B.ăModululădeăresuscitareaăcardiopulmonar ăşiăcerebral ă(2ăs pt mâni) 
    I.ăTematic ă- Curs - 15 ore 
    1.ăIntroducere.ăImportan aăpreg tiriiăînăresuscitareăcardiopulmonar ăşiăcerebral  
    2. Suportulăvitalădeăbaz ă(SVB). 
    3. Suportul vital avansat (SVA) 
    4.ăResuscitareaăînăcondi iiăspeciale 
    5. Sindromul postresuscitare 
    6.ăAspecteleăeticeăaleăresuscit rii 
    7. Organizarea echipei de resuscitare 
    II.ăExerci iiăpracticeă(12ăore) 
    1.ăÎnsuşireaătehnicilorădeăSVBăşiăSVA 
    2. Scenarii practice 
    III. Examen 
    C.ăModulădeăcercetareă(1ăs pt mân ) 
     Tematic  
     INTRODUCEREăÎNăCERCETAREAăŞTIIN IFIC ăMEDICAL ă(20ăore) 
    - Medicinaăbazat ăpeădoveziă- introducerea unui concept. 
    - No iuniădeăepidemiologieăgeneral . 
    - No iuniădeăbaz ădeăstatistic ămedical .ăStrategiaădeăeşantionare.ăNo iuneaădeăhazard. 
    - Interpretareaăcritic ăaăstudiilorăclinice. 
    - Concepereaăşiăredactareaăunuiăarticolăştiin ifică- ghid practic. 
    - Cumăs ăfaciăoăprezentareăştiin ific ămedical . 
    1.4.7.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1.ăActivitateaădeăasisten ăaăbolnavilorăcuăresponsabilitateădirect :ăzilnic 
    2.ăProgramădeăconsulta iiăînăambulatoriu:ă2ăluni/an 
    3. Activitate de contravizit :ă3ăzile/s pt mân  
    4.ăG rziă2/lun  
    5.ăDemonstra iiăclinice:ăs pt mânal 
    6.ăConferin aădeăcateterism:ăs pt mânal 
    7. Referat informativ: 10 pt. fiecare rezident 
    8.ăConferin aăanatomo-clinic :ălunar 
    9.ăDemonstra iiădeăECG,ăECO,ăRx.: zilnic 
    10.ăExerci iiădeăprezent riădeăcazuri:ăs pt mânal 
    11.ăÎnsuşireădeătehnici: 
    - ECG - 1000 (I/E) 
    - Holter ECG - 200 (I/E) 
    - test de efort - 300 (I/E) 
    - scintigrafieămiocardic ă- 20 (A/I) 
    - conversiaăelectric :ă200A/100P 
    13.ăTesteăgril ălaăînceputulăşiăsfârşitulăcapitolelorămari. 
    1.4.8.ăSTAGIULăDEăCARDIOLOGIEăPREVENTIV ăRECUPERARE 
    1.4.8.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(50ăore) 
    1. Factorii de risc cardio-vasculari clasici 
    2. Factorii de risc în curs de evaluare 
    3. Riscul global sau absolut 
    4. Metode noninvazive de evaluare a aterosclerozei subclinice 
    5.ăProfilaxiaăprimar ăaăbolilorăcardio-vasculare 
    6.ăProfilaxiaăsecundar ăaăbolilorăcardio-vasculare 
    7.ăReabilitareaădup ăsindroameleăcoronariene acute 
    8.ăReabilitareaăînăinsuficien aăcardiac  
    9.ăPrincipiiăgeneraleădeăreabilitareăaăbolnavuluiădup ăopera iileăpeăcordădeschis 
    1.4.8.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 



    1.ăÎnsuşireaădiverselorăprotocoaleăpentruătestulădeăefort 
    2. Stratificarea riscului cardio-vascular la bolnavii hipertensivi, coronarieni, diabetici, 
etc. 
    3.ăAlc tuireaăunuiăprogramădeăantrenamentăfizicăînăfunc ieădeăgrupaădeărisc. 
    4.ăAlc tuireaăunuiăprogramăeduca ional. 
    1.4.9. MODULUL DE ECOCARDIOGRAFIEăŞIăECOGRAFIEăVASCULAR  
    1.4.9.1.ăTematic ă(100ăore) 
    2.ăPrincipiileăfiziciiăultrasunetelorăşiăaăefectuluiăDoppler 
    3.ăTehnicaăexamenuluiăecocardiograficăînămodulăMăşiăbidimensional;ăaparaturaăecocardiografic  
    4. Tehnica examenului Doppler spectralăşiăcolor 
    5. Examenul ecocardiografic normal 
    6.ăDateăhemodinamiceăob inuteăprinăecocardiografieăşiăDoppler 
    7.ăEvaluareaăecografic ăaăbolilorăvalveiămitrale 
    8.ăEvaluareaăecografic ăaăbolilorăvalveiăaortice 
    9. Evaluarea ecografic ăaăvalveiătricuspide 
    10.ăEvaluareaăecografic ăaăprotezelorăvalvulare 
    11.ăEcocardiografiaăşiăexamenulăDopplerăînăbolileămiocardului 
    12.ăEcocardiografiaăşiăexamenulăDopplerăînăbolileăpericardului 
    13.ăEvaluareaăecocardiografic ăşiăexamenulăDopplerăînăcardiopatiaăischemic  
    14.ăEvaluareaăecografic ăaăfunc ieiăventricululuiăstâng 
    15.ăEvaluareaăecografic ăaătumorileăintracardiace 
    16.ăEvaluareaăecografic ăînăbolileăaortei 
    17.ăEcografiaăşiăexamenulăDopplerăînăbolileăcardiaceăcongenitaleănecianogeneăşiăcianogene 
    18.ăEcografiaăarterelorămembrelorăinferioare;ăindica ii,ăinterpretare. 
    19.ăEcografiaăvenelorăperiferice;ăindica ii,ăinterpretare. 
    20.ă Ecocardiografiaă transesofagian :ă tehnic ,ă indica ii,ă contraindica ii,ă complica ii. 
Planurileădeăsec iuneăînăETE.ăModalit iădeăexaminare. 
    21.ă Ecocardiografiaă deă stress:ă bazeă fiziopatologice,ă modalit iă deă stres,ă protocoale,ă
indica ii,ăcontraindica ii,ăreac iiăadverse,ăprecau ii. 
    22. Ecocardiografia de contrast miocardic: baze fiziopatologice,ătehnic ,ăagen iădeăcontrast,ă
indica ii,ăprecau ii. 
    23.ăEcocardiografiaătridimensional :ătehnic ,ăutilitateăclinic . 
    24. Doppler-ulătisular:ătehnic ,ăutilitateăclinic . 
    1.4.9.2. Barem manevre 
    - EcocardiografiiăşiăexameneăDoppler - 350 cazuri (I/E) 
    - Ecografii transesofagiene - 30 cazuri (A) 
 
                                CARDIOLOGIE 
                                   6 ANI 
*T* 
    A. Trunchi comun 
 
    ●ăMEDICINAăINTERN ăINCLUSIVă3ăLUNIăAMBULATORIUă(I.1)ăăăăăăăă- 18 LUNI 
    ●ăA.T.Iă(I.2)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 2 LUNI 
    ●ăDIABETăZAHARAT,ăNUTRI IEăŞIăBOLIăMETABOLICEă(I.3)ăăăăăăăăă- 2 LUNI 
    ●ăENDOCRINOLOGIEă(I.4)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 2 LUNI 
 
    B. Cardiologie 
 
    ●ăCARDIOLOGIEăCLINIC ăŞIăEXPLOR RIăNEINVAZIVEă(I.5)ăăăăăăăăăăă- 18 LUNI 
    ●ăTERAPIEăINTENSIV ăCARDIOLOGIC ă(TIC)ă(I.6)ăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 6 LUNI 
    ●ăECOCARDIOGRAFIEă(I.7)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 6 LUNI 
    ●ăCARDIOLOGIEăINVAZIV ă(I.8)ăăăăăăăăăăăăă                     - 6 LUNI 
    ●ăCHIRURGIEăCARDIOVASCULAR ă(I.9)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 3 LUNI 
    ●ăCARDIOLOGIEăPREVENTIV ăŞIăRECUPERAREăCARDIOVASCULAR ă(I.10)ă- 3 LUNI 
    ●ăSTAGIIăOP IONALEăDEăAPROFUNDAREă(I.11)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 5ă˝ăLUNI 
    ●ăBIOETIC ă(I.12)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- ˝ăLUN  
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*ST* 
 
   N.ăB.ăPreg tireaăseăîncepe cuăunămodulădeăcardiologieădeă6ăluni,ăpentruădobândireaăabilit iloră
generaleăînăspecialitate,ăconformăcuărecomand rileăUEMS. 
 
                   CURRICULUMăDEăPREG TIREăÎNăSPECIALITATEA 
 
                     CHIRURGIEăCARDIAC ăŞIăAăVASELORăMARI 
 
    1.1. Defini ie 
    Chirurgiaă cardiovascular ă esteă specialitateaă chirurgical ă careă seă ocup ă cuă diagnosticulă şiă
tratamentulă chirurgicală ală boliloră cardiovasculareă (afec iuniă congenitale,ă afec iuniă câştigate,ă
afec iuniăaleăvasculariza ieiăcordului,ăanevrisme,ădisec iiăsauăocluziiăaleătrunchiurilorăcranio-
braheo-cefalice,ăarterelor,ăvenelorăşiălimfaticelor). 
 
    1.2. Durata: 7 ani 
    Curriculumulăprevedeăunănum rădeă200ădeăoreădidacticeă(curs,ăseminar,ăprezent riădeăcazuri)ăpeă
anul de studiu universitar, pentru tematicaăprezentat ,ăînăafaraăc roraăsuntăprev zuteăşiă40ă- 50 
de ore de studiu individual. 
    Cuantificareaăpreg tiriiăînăvedereaăechival rii,ăseăfaceăprinăcrediteă(CFU). 
    1 credit = 25 ore de instruire 
    Dină timpulă alocată preg tirii,ă activitateaă didactic ă acoper ă 20-30%, restul de 70-80%, fiind 
dedicat ăactivit ilorăpracticeăşiăstudiuluiăindividual. 
    Laăsfârşitulăfiec ruiămodulădeăpreg tireă(celăpu inăoădat ăpeăan),ăareălocăoăevaluareădeăetap ,ă
f cut ăînăunitateaădeăpreg tireădeăc treăresponsabilulădeăstagiuăşiăîndrum tor. 
    Evaluareaăseăfinalizeaz ăprinăacordareaădeăcrediteăCFU. 
    Întreagaăactivitateădeăpreg tireăesteămonitorizat ăprinăcaietulădeăstagiuă(log-book), în care 
vorăfiătrecuteădeăasemeneaăevalu rileădeăetap ăînăcredite,ăactivitatea în programele de cercetare, 
participareaălaămanifest riăştiin ificeăşiădeăeduca ieăcontinu . 
 
    1.3. Structura stagiilor 
    1.3.1.ă Etapaă deă angajare,ă luareă înă eviden ,ă rezolvareaă problemeloră social-administrative, 
prezentareaă laă spitalulă şiă clinicaă undeă aă fostă repartizat,ă fixareaă planuluiă deă activitateă şiă
alegereaăîndrum torului. 
    1.3.2.ăStagiulădeăchirurgieăgeneral ăăăăăăăăăăăăăăă1ăan 
    1.3.3. Stagiul de ortopedie - traumatologie        3 luni 
    1.3.4.ăStagiulădeăchirurgieătoracic ăăăăăăăăăăăăă  6 luni 
    1.3.5.ăA.T.Iăcardiovascular ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă6ăluni 
    1.3.6. EKG-ECO-DOPLLER standard - esofagian        3 luni 
    1.3.7.ăImagistic ăvase+cateterismă- angiografie    3 luni 
    1.3.8. By pass-ul cardiopulmonar                   2 ½ luni 
    1.3.9.ăStagiulădeăchirurgieăvascular ăăăăăăăăăăăăăă1ăan 
    1.3.10.ăStagiulădeăchirurgieăcardiac ăăăăăăăăăăăăăă3ăani 
    1.3.11.ăStagiulădeăbioetic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăs pt mâni 
 
    TOTAL                                              7 ani 
 
    STAGIULăDEăCHIRURGIEăGENERAL ă- 1 an 
 
    TEMATICAălec iilorăconferin ă(200ăore) 
    1. Traumatismele toraco-abdominale. 
    2. Cancerul esogastric. 
    3.ăHerniaădiafragmatic ăretroxifoidian . 
    4. Fistulele bilio-bronşice. 
    5. Abcesul subfrenic. 
    6. Traumatismele abdominale. 
    7. Herniile hiatale. 
    8. Sindromul Chilaiditi. 
    9. Achalazia cardiei. 
    10. Cancerul gastric. 
    11.ăStenozeleăesofaguluiă(esofagitaăpeptic ). 
    12. Ulcerul esofagian, diverticuli esofagieni, fistule esofagiene. 
    13. Tumorile esofagului (benigne - maligne). 



    14.ăTraumatismeleăesofagului,ăcorpiăstr iniăintra-esofagieni. 
     Urgen eleăchirurgicaleăabdominale: 
    15. Peritonitele. 
    16. Ocluziile intestinale. 
    17.ăHemoragiaădigestiv ăsuperioar . 
    18. Infarctul entero-mezenteric. 
    19.ăPancreatitaăacut . 
    20.ăColecistitaăacut . 
    21.ăApendicitaăacut . 
    22.ăHerniaăinghinal ăşiăfemural ăstrangulat . 
    23. Torsiunea de organ. 
    24. Hemoperitoneul. 
    25.ăŞoculăhemoragic. 
     BAREMUL ACTIVIT ILORăPRACTICE: 
    1. Gastrostomia.                   - 5 
    2. Splenectomia.                   - 2 
    3.ăSuturaăhepatic .ăăăăăăăăăăăăăăăă- 5 
    4.ăSuturaăgastric .ăăăăăăăăăăăăăăăă- 5 
    5. Colecistostomia.                - 5 
    6. Enterorafia.                    - 5 
    7.ăEnterectomiaăsegmentar .ăăăăăăăă- 5 
    8. Colorafia.                      - 5 
    9. Colostomia.                     - 5 
 
     STAGIULăDEăORTOPEDIEăŞIăTRAUMATOLOGIEă- 3 luni 
     TEMATICAăLEC IILORăCONFERIN :ă(50ăore) 
    1. Politraumatismele - şoculătraumatic. 
    2.ăTraumatismeleăp r ilorămoiăaleămembrelor. 
    3. Fracturile oaselor membrelor superioare. 
    4. Fracturile oaselor membrelor inferioare. 
    5.ăTraumatismeleăarticulareăaleămembrelorăsuperioareăşiăinferioare. 
    6. Fracturi deschise ale membrelor - particularit iă- tratament. 
    7. Traumatismele bazinului. 
    8. Traumatismele coloanei vertebrale. 
 
     BAREMULăACTIVIT ILORăPRACTICE: 
    1. Tratamentul ortopedic al fracturilor.                         - 10 
    2.ăTratamentulăortopedicăalăluxa iilor.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 10 
    3. Tratamentul chirurgical al fracturilor deschise.              - 3 
    4. Tratamentul chirurgical al fracturilor închise.               - 3 
    5. Tratamentul chirurgical al traumatismelor articulare.         - 3 
    6.ăTratamentulăcomplexăalătraumatismelorăcoloaneiăvertebraleăşiăbazinului.ă- 2 
    7.ăTratamentulăcomplexăalăsupura iilorămembrelor.ăăăăăăăăăăăăăăăă- 2 
    8.ăAmputa iiătipice,ăatipiceăaleămembrelorăsuperioare.ăăăăăă     - 2 
    9.ăAmputa iiătipice,ăatipiceăaleămembrelorăinferioare.ăăăăăăăăăăă- 2 
 
     STAGIULăDEăCHIRURGIEăTORACIC ă- 6 luni 
     Tematicaălec iilorăconferin ă(100ăore) 
    1.ăAnatomiaăchirurgical ăaăpereteluiătoracic,ăcavit iiăpleuraleăşiădiafragmei. 
    2.ăAnatomiaăchirurgical ăaămediastinului. 
    3.ăAnatomiaăchirurgical ăaăpl mânilor. 
    4.ăC iădeăaccesăînăcavitateaăpleural ,ămediastinăşiăpl mân. 
    5.ăŞocul. 
    6.ăTromboemboliaăpulmonar . 
    7. Hemoptizia. 
    8.ăMetodeădeăinvestiga ieăînăpatologia toraco-mediastino-pulmonar . 
    9.ăTumorileăpereteluiătoracicăşiămalforma iileăacestuia. 
    10. Traumatismele toracice. 
    11.ăPleureziileăpurulenteăspecificeăşiănespecifice. 
    12.ăSupura iileăpulmonare. 
    13. Hemotoraxul, chilotoraxul. 
    14. Tuberculozaăpulmonar . 
    15.ăTumorileăpleuraleăprimitiveăşiăsecundare. 



    16. Tumorile pulmonare benigne. 
    17. Tumorile pulmonare maligne. 
    18. Tumorile mediastinale. 
    19. Chistul hidatic pulmonar. 
    20.ăChirurgiaădeăgrani ătoraco-abdominal . 
    21. Mediastinitele. 
     BAREMULăACTIVIT IIăPRACTICE: 
    1.ăPleurotomieăminim ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 15 
    2.ăPleurotomieăcuărezec ieădeăcoast ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 5 
    3. Pleuroscopia                                                 - 1 
    4. Mediastinoscopia                                             - 1 
    5. Traheostomia                                                 - 3 
    6.ăToracotomiaăaxilar ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 15 
    7. Toracotomia antero-lateral ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 5 
    8. Toracotomia postero-lateral ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 10 
    9. Toracofreno-laparotomia                                      - 5 
    10. Sternotomia                                                 - 5 
    11.ăRezec iaăpulmonar ăatipic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 2 
    12.ăRezec iaăcostal ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 5 
    13. Suturi parenchim pulmonar                                   - 15 
    14. Procedee chirurgicale în chistul hidatic pulmonar           - 2 
    15. Procedee de drenaj toracic                                  - 5 
    16.ăSimpatectomiaătoracic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 3 
 
     STAGIUL A.T.I. CARDIOVASCULAR  - 6 luni 
     Tematica lec iilorăconferin ă(100ăore) 
    1.ăPrincipiiăgenerale,ăorganizareăşiătratamentăînăterapiaăintensiv . 
    2.ăMonitorizareaăbolnavuluiăcardiacă(EKG,ăpresiuneăarterial ăsângerând /nesângerând ,ăpresiuneă
venoas ăcentral ,ăpresiuneăarter ăpulmonar ,ăpresiuneăarterial ăsângerând ,ăECOă - transesofagian, 
pulsoximetria,ătemperatur ,ădiurez ,ăetc.). 
    3. Hemodinamica postoperatorie: 
    - evaluarea statusului hemodinamic 
    - monitorizareaăhemodinamic ădeăbaz  
    - debitul cardiac 
    - sindromul de debit cardiacăsc zută- tratament 
    - insuficien aăventricular ădreapt ă- tratament 
    - ischemiaămiocardic ăpostoperatorie:ădiagnostică- tratament 
    - hipertensiunea postoperatorie - tratament 
    - hipotensiunea postoperatorie: cauze - tratament 
    - sindromul miocardic hiperdinamic 
    - hemodinamica postoperatorie a transplantului cardiac - tratamentăcomplica iiăpostoperatorii 
    4.ăVentila iaăartificial :ăindica iiă- evaluareaăfunc ieiărespiratorii,ăsupravegherea,ăcriteriiă
pentruăextuba ie,ăindica iileăprelungiriiăventila ieiăasistate,ăcauzeleăinsuficien eiărespiratoriiă
dup ăchirurgiaăcardiac . 
    Alegereaă tipuluiă deă ventila ie,ă disfunc iaă diafragmatic ă - edemul pulmonar acut non-cardiac, 
traheostomia - urm rireaăpostăextuba ie. 
    5.ăHemoragiaăşiătamponada cardiac ăpostoperatorie. 
    Evaluarea preoperatorie, testele de laborator, coagulograma - factoriă predispozan iă (boliă
concomitente, efectele by pass-uluiă cardiopulmonar,ă Heparina,ă Protamina,ă mecanismeleă coagul rii,ă
coagulareaăintravascular ădiseminat ). 
    Tratamentul:ăconsidera iiăchirurgicaleă- tratamentămedicalăcuăsânge,ăsubstituen i. 
    Complica iileăhemoragiei:ătamponadaăpericardic ,ăinfec ia,ăcomplica iileătransfuziei. 
    6. Aritmiile 
    Diagnosticul electrocardiografic al aritmiilor - EKG de baz ,ăcauzeleăaritmiilorăperioperator,ă
cardiostimulareătemporar ă(urm rireaăEKG,ămedica iaăantiaritmic ). 
    Clasificareaăelectrofiziologic ăaămedica ieiăantiaritmiceă(Văcategorii)ăintoxica iaădigitalic ,ă
aritmiaă supraventricular ă - tahiaritmiaă sinusal ,ă tahicardiaă paroxistic ă supraventricular ,ă
tahicardiaăatrial ăectopic ,ăfibrila iaăatrial ,ăflutterulăatrial,ăbradicardiaăsinusal . 
    Aritmiaă ventricular :ă contrac iaă ventricular ă prematur ,ă tahicardiaă ventricular ,ă fibrila iaă
ventricular ,ădefibrilarea,ăcardioconversia. 
    7.ăSuportulănutri ională(energetică- caloric)ădup ăchirurgiaăcardiovascular : 
    - indica ii. 
    - mod de administrare. 



    - evaluare - complica iiăpoten iale. 
    - necesit ileănutri ionale. 
    - considera iiănutri ionaleăînăinsuficien aămultiorganic ă(renal ,ăhepatic ,ăpulmonar ). 
    - nutri iaăenteral ă- indica ii,ăformeleădeăadministrare,ăcomplica ii. 
    - nutri iaăparenteral ă- indica ii,ămodădeăadministrare,ăcomplica ii. 
    - monitorizareaămetabolic ăşiăterapeutic . 
    8. Suferin aămultiorganic ăşiăsistemic  
    - disfunc iiăneurologice. 
    - disfunc iiăgastrointestinale. 
    - disfunc iiărenale: 
      - azotemiaăprerenal  
      - necrozaătubular ăacut  
      - glomerulonefritaăacut  
      - nefritaăintersti ial ăacut  
      - uropatiaăobstructiv  
      - profilaxie - tratament. 
    9.ăAnesteziaăînăchirurgiaăcardiovascular  
    - monitorizarea. 
    - protec iaămiocarduluiă- rolul anestezistului. 
    - agen iăanestezici. 
    - vasodilatatoare. 
    - metode de anestezie. 
 
     BAREMULăACTIVIT IIăPRACTICE: 
    1. Sondaj vezical                                          - 25 
    2. Cateter subclavie                                       - 25 
    3.ăDescoperireăarter ăradial ,ăarter ăcubital ăpentruăpresiuneăsângerând ă- 10 
    4. Traheostomia                                            - 5 
    5.ăIntuba iaăorotraheal ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 10 
    6.ăPunc ieă- drenaj toracic                                - 5 
    7.ăPunc ieă- drenajătamponad ăcardiac ăăăăăăăăăăăăăăăăăă   - 5 
    8.ăDefibrilareăextern ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 5 
    9. Resuscitare cardiorespiratorie                          - 5 
    10.ăSondaădeăaspira ieănasogastric ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 10 
 
    STAGIUL EKG - ECOăDOPPLERăCARDIOVASCULARăŞI VENOS 
                           3 luni 
 
    TEMATICAăCURSURILORăŞIăBAREMULăACTIVIT IIăPRACTICE 
                    (3 LUNI CARDIOLOGIE) 
 
    STRUCTURA STAGIILOR 
    DATE GENERALE 
    (2ăs pt mâni):ăăăăăAterogeneza 
                       Alte etiologii ale arteriopatiilor 
                       Moarteaăsubit  
                       Resuscitareaăcardiovascular  
                       Tratamentul cu "pacemakeri" etc. 
    - Electrocardiogramaă(1ălun ) 
    - Testeădeăefortă(2ăs pt mâni) 
    - Eco - Doppler vasculară(1ălun ) 
    TEMATICA CURSURILOR DE ELECTROCARDIOGRAFIE (30 ore) 
    - Anatomiaăşiăiriga iaă esutuluiădeăconducere. 
    - Date de electrofiziologie. 
    - Electrocardiogramaănormal . 
    - Vectocardiogramaănormal . 
    - Hipertrofii atriale. 
    - Hipertrofii ventriculare. 
    - Blocuriădeăramur . 
    - Ischemie,ăleziune,ănecroz . 
    - Tulbur riădeăritm. 
    - Tulbur riădeăconducere. 
    - Sindromulădeăpreexcita ieăW.P.W. 



    - Modific riăECGăînăvalvulopatii. 
    - Modific riăECGăînăboliăcongenitale. 
    - Modific riăECGăînăcadiopatiaăischemic . 
    TESTE DE EFORT 
    - Fiziologia efortului. 
    - Modalit iădeătestare. 
    - Teste de efort fizic. 
    - Teste de efort farmacologic. 
    ECO - DOPPLER - 20 ore 
    - Fizica ultrasunetelor. 
    - Fenomenul Doppler. 
    - Examenul ECO bidimensional. 
    - ECO - Dopplerăspectralăşiăcolor. 
    - Ecocardiografia - Doppler. 
    - Examenul ECO - Doppler arterial normal. 
    - Examenul ECO - Doppler venos normal. 
    - Examenul Duplex. 
    - Examenul ECO - Doppler în arteriopatii periferice. 
    - Examenul ECO în stenoza arterelor de la baza gâtului. 
    - Examenul ECO - Doppler în venopatii. 
    - Limitele examenului Doppler. 
    - Date privind R.M.N. în investigarea vaselor periferice. 
 
    STAGIUL DE CATETERISMăŞIăANGIOGRAFIEă- 3 luni 
 
    Tematicaălec iilorăconferin ă(50ăore) 
    1.ă Istoriculă investiga iiloră invaziveă hemodinamiceă şiă imagisticeă şiă ală cardiologieiă
interven ionale. 
    Principiileăgeneraleăaleăexamenuluiăhemodinamicăşiăangiografic. 
    Aportul investiga ieiă hemodinamiceă şiă angiograficeă înă perfectareaă tratamentuluiă chirurgical.ă
Loculătratamentuluiăprinăcateterismăfa ădeărezultateleămedicaleăşiăchirurgicale. 
    2.ăNo iuniădinăpracticaădeăcateterism: 
    - structuraăuneiăs liădeăcateterismăşiăangiografie. 
    - principiulă cinematografiei,ă imagisticaă digitalic ă şiă substrac ia,ă stocareaă imaginiiă
radiologice. 
    - sondele de cateterism. 
    - tehnica Seldinger. 
    - tehnicaă oximetrieiă sangvine,ă aă consumuluiă deă oxigenă şiă ală m sur toriiă deă presiuneă
intravascular . 
    3.ăPrincipiiădeăhemodinamic : 
    - presiuniăintracavitare,ăvaloriăabsolute,ăcurbeădeăpresiuniănormaleăşiăpatologice. 
    - debiteăsangvineăpulmonare,ăaorticeăşiădeăshunt. 
    - rezisten eăvasculare,ăcalcul,ăvaloriănormaleăşiăpatologice. 
    4. Principii de angiocardiografie (cu exemple): 
    - anatomiaăangiografic ăaăcorduluiăşiămarilorăvase. 
    - tehnica de injectare. 
    - aspecteănormaleăşiăpatologice. 
    - ventriculografiaă stâng ă cuă m surareaă volumelor,ă frac ieiă deă ejec ieă şiă studiul kineticei 
segmentare. 
    5. Principii de angiografie (cu exemple): 
    - aortografia toraco-abdominal . 
    - angiopneumografia. 
    - coronarografia. 
    - arteriografiaămembrelorăinferioareăşiăsuperioare. 
    - arteriografiaăhepatic ,ăsplenic ,ăgastroduodenal ,ăgastric ăstâng ăşiăaătrunchiuluiăceliac. 
    - arteriografiaămezenteric ăsuperioar ăşiăinferioar . 
    - arteriografia vertebro-carotidian . 
    - arteriografiaăbronşic . 
    6.ăSindromulădeăhipertensiuneăarterial ă(tipologie,ădiagnostic,ăimplica iiăclinice): 
    - hipertensiune de debit. 
    - hipertensiuneădeărezisten . 
    - hipertensiuneăarterial ăpulmonar ,ăarteriolar ,ăcapilar ,ădeădebităcrescut. 
    - hipertensiuneaăvenoas ăpulmonar . 



    - hipertensiuneaăarterial ăsistemic ,ăneurologic ,ăfeocromocitom,ărenovascular ,ăcoarcta ieădeă
aort . 
    7.ăSindromulăhemodinamicăşiăaspectulăangiograficăînăbarajulădiastolicăşiăsistolic: 
    - pericardita,ăfibroelastoza,ădilatareăventricular . 
    - stenozaăvalvular ,ăstenozaăinfundibular ,ăstenozaăarterial ,ăcoarcta iaădeăaort . 
    8.ăSindromulăhemodinamicăşiăaspectulăangiograficăînăscurtcircuităşiăregurgitareăvalvular : 
    - comunicareă interatrial ,ă veneă pulmonareă aberantă conectate,ă canală ventriculă stângă - atriu 
drept, canal atrioventricular comun (formaăcomplet ăşiăincomplet ),ăsinusăValsalvaăruptăînăatriulă
drept. 
    - comunicareăinterventricular ,ăsinusăValsalvaăruptăînăventricul. 
    - canalul arterial, fereastra aorto-pulmonar . 
    - fistulaăarteriovenoas . 
    - insuficien aăvalvular ămitral , tricuspidian ,ăaortic ,ăpulmonar . 
    9.ăInvestiga iaăinvaziv ăînăcardiopatiaăischemic : 
    - indica iileăcoronarografiei. 
    - aspectul anatomo-angiografic al patului coronarian. 
    - pozi iileăradiologice. 
    - gradareaăşiătipologiaăstenozelorăcoronariene. 
    - indica iaăoperatorieăşiădeăangioplastieăînăraportăcuăaspectulăangiografic. 
    - valoareaăventriculografieiăstângiăînăapreciereaăperforman eiăcardiace. 
    10.ăInvestiga iaăinvaziv ăînăsindromulădeăischemieăperiferic . 
    11.ăInvestiga iaăinvaziv ăînăsindroameleădeăinsuficien ăsauătromboz ăvenoas . 
    12.ăPrincipaleleătehniciăterapeuticeăaleăcardiologieiăinterven ionale: 
    - Angioplastia 
    - Valvuloplastia 
    - Embolizareaăarterial  
    - Extragereaădeăcorpiăstr iniădinăcircula iaăsangvin  
    - Septostomiaăatrial  
    - Închiderea defectelor septale 
    - Închiderea canalului arterial 
    - Filtrul cav. 
    13.ăInvestiga iiăcomputeră- tomograf cardiovasculare. 
    BAREMULăACTIVIT ILORăPRACTICE 
    1.ăPunc iaăSeldingerăarterial ăşiăvenoas ăfemural ăăăăăăăăă- 20 
    2.ăPunc iaăSeldingerăarterial ăşiăvenoas ăaxilar ăăăăăăăăăă- 5 
    3.ăPunc iaăSeldingerăarterial ăşiăvenoas ăbrahial ăăăăăăăăă- 5 
    4. Cateterismul cordului drept                             - 10 
    5. Cateterismul cordului stâng                             - 10 
    6. Arteriografia membrelor inferioare                      - 20 
    7.ăPunc ieătranslombar ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 5 
    8. Arteriografie celiaco-mezenteric ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 5 
    9. Arteriografieăcerebral ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 2 
    10. Coronarografie                                         - 10 
 
    STAGIULăDEăCIRCULA IEăEXTRACORPOREAL ă- 2 ½ luni 
                  (BY PASS CARDIOPULMONAR) 
 
    Tematicaălec iilorăconferin ă(40 ore): 
    1.ăFiziologiaăşiăfiziopatologiaăcircula ieiăextracorporale. 
    2.ăMaşinaăcordăpulmonarăartificial. 
    3. Oxigenatoare: 
    - cu bule 
    - cu membrane 
    Caracteristici - performan e: 
    - hemodinamice 
    - schimburi gazoase 
    - volumul "primingului" 
    - hemoliza, leziuni plachetare, etc. 
    4.ăPreg tireaăpentruăCEC. 
    Conducerea CEC: 
    ●ăcanulariăarteriale,ăvenoase 
    By pass-ul standard: 
     - HeparinaăşiăProtamina 



     - Parametrii CEC: 
        - debitul sangvin 
        - gazeleăînăarter ăşiăechilibrulăacido-bazic 
    - Hematocritul 
    - Potasiul 
    - Debitul urinar 
    ●ăCECăînăfluxăcontinuu 
    ●ăCECăînăfluxăpulsatil 
    ●ăCECălaăadul i 
    ●ăCECălaănou-n scu iăşiăcopii 
    ●ăIntrareaăînăbyăpass 
    ●ăIeşireaădinăbyăpass 
    ●ăIncidenteăşiăcomplica iiăaleăbyăpass-ului cardiopulmonar 
    5.ăCECăînăchirurgiaăaortic . 
    6.ăCECăînănormotermie,ăhipotermieămoderat ,ăhipotermieăprofund . 
    7.ăProtec iaămiocarduluiăînătimpulăCEC: 
    - metabolismul cardiac 
    - restabilirea func ieiămiocardiceădup ăischemie 
    - perfuziaăcoronar  
    - inducereaăfibrila ieiăventriculare 
    - hipotermia 
    - stopul ischemic 
    - embolismul coronarian 
    Stimulente cardiace: 
    - izoprenalina 
    - adrenalina 
    - calciu 
    - glucoz ă- insulin ă- potasiu 
    - glucagon 
    Droguri antiaritmice: 
    - potasiu 
    - lidocaina - xilocaina 
    - agen iăblocan iăbetaă- adrenergici (Oxprenolol = Trasicor) 
    - Digoxin 
    Droguriăceăinfluen eaz ăfluxulăcoronar: 
    - vasopresoare injectabile 
    - metaraminol 
    - phenylephrine 
    - adrenalina, etc. 
    - cardioplegia rece 
    - cardioplegia cu sânge cald 
    - cardioplegiaăretrograd ă(sinusulăcoronar). 
 
    BAREMULăACTIVIT ILORăPRACTICE: 
    1. Conducerea CEC         - 5 
 
    MODUL DE BIOETIC ă- 2ăs pt mâni 
    TEMATIC ăCURSă(20ăore) 
    I.ăIntroducereăînăBioetic ă- 2 ore 
    1.ăMorala,ăetica,ăeticaămedical ă- definire, delimitarea obiectului de studiu. 
    2.ăContextulăapari ieiăbioeticii. 
    3. Definirea bioeticii. 
    4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii. 
    5.ăTeoriiăşiămetodeăînăbioetic . 
    II.ăConcepteleădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin ăprinăprismaăbioeticiiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăconceptelorădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin . 
    2.ă Concepteleă deă s n tate,ă boal ă şiă suferin ă înă contextulă evolu ieiă mediciniiă şiă ştiin eloră
vie ii. 
    3.ăRolulăcredin elorăşiăvalorilorăpersonaleăsauădeăgrupăînăconturareaăconceptelorădeăs n tate,ă
boal ăşiăsuferin ă(percep iiăparticulareăfunc ieădeăcredin aăreligioas ,ăetnie,ăetc.). 
    III.ăRela ia medic - pacient I - 2 ore 
    1.ăValoriăaleărela ieiămedică- pacient. 
    2. Paternalism versus autonomie. 



    3.ăModeleăaleărela ieiămedică- pacient. 
    4.ăDreptatea,ăechitateaăşiăaccesulăpacien ilorălaăîngrijirileădeăs n tate. 
    IV.ăRela iaămedică- pacient II - 2 ore 
    1.ăConsim mântulăinformat. 
    2.ăConfiden ialitateaăînărela iaămedică- pacient. 
    3.ăRela iaămedică- pacient minor. 
    4.ăActeănormativeăcareăreglementeaz ărela iaămedică- pacient. 
    V.ăGreşeliăşiăeroriăînăpracticaămedical ă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroare. 
    2.ăCulpaămedical ă- definire,ăforme,ăimplica iiăjuridiceăşiădeontologice. 
    3.ăManagementulăgreşeliiăşiăeroriiămedicaleăînăpracticaămedical . 
    VI.ăProblemeăeticeălaăînceputulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăLibertateaăprocrea iei. 
    2. Dileme etice în avort. 
    3. Etica reproducerii umane asistate medical. 
    4.ăProblemeăeticeăînăclonareaăreproductiv . 
    VII.ăProblemeăeticeălaăfinalulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaămor iiăînăeraănoilorătehnologiiăînămedicin . 
    2.ăProblemeăeticeăînăst rileăterminale. 
    3.ăTratamenteăinutileăînăpracticaămedical . 
    4.ăEutanasiaăşiăsuicidulăasistat. 
    5. Îngrijirile paliative. 
    VIII.ăProblemeăeticeăînătransplantulădeă esuturiăşiăorganeăumaneă- 2 ore 
    1. Donarea de organe de la cadavru. 
    2. Donarea de organe de la persoana vie. 
    3.ăEticaăaloc riiădeăresurseăînătransplant. 
    IX.ăProblemeăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ă- 2 ore 
    1.ăEugeniaăşiădiscriminareaăpeăbazaăgeneticii. 
    2. Proiectul genomului uman- problemeă etice,ă redefinireaă no iuniiă deă boal ă prină prismaă
cunoaşteriiăgenomuluiăuman. 
    3.ăEtic ăşiătestareaăgenetic ăprenatal ,ăneonatal ăşiăpostnatal . 
    4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni. 
    5. Terapia genic . 
    6.ăPosibilitateaăîmbun t iriiăraseiăumaneăprinăinterven iiăgenetice. 
    X.ăEticaăcercet riiăpeăsubiec iăumaniă- 2 ore 
    1.ăPrincipiiăeticeăînăcercetareaăpeăsubiec iăumani. 
    2.ăProtec iaăparticipan ilorăîntr-oăcercetareăbiomedical ă- discutarea principalelor coduri de 
etic ă şiă conven iiă interna ionaleă înă cercetare,ă aă cadruluiă legislativă înă careă seă deruleaz ă
cercetareaăpeăsubiec iăumani. 
    3.ăPopula iiăvulnerabileăînăcontextulăcercet riiăpeăsubiec iăumani. 
    4.ăAspecteăeticeăînăcercet rileămulticentrice,ămultina ionale. 
    5.ăComiteteleădeăetic ăaăcercet rii. 
    6.ăComportamentulăştiin ificăneadecvat,ăconflictulădeăintereseăînăcercetareaăştiin ific . 
 
    TEMATICA SEMINARIILOR 
    I.ăIlustrareaăprinăcazuriăparticulareăaăteoriilorăşiăprincipiilorăînăbioetic ă- 2 ore 
    II.ăReglementareaăpracticiiămedicaleăprinăcoduriădeăetic ă- 2 ore 
    1.ă Jur mântulă luiă Hipocrateă - comentareaă formeiă ini ialeă aă jur mântuluiă luiă Hipocrateă şiă
evaluarea gradului de aplicabilitate a perceptelor acestuia în condi iileămediciniiăactuale. 
    2.ăAlternativeăaleăjur mântuluiăluiăHipocrate. 
    3.ăAlteăcoduriădeăetic ăşiădeontologieămedical ăfolositeăînăprezent. 
    III.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1. Valoareaăşiălimiteleăconsim mântuluiăinformatăînăpracticaămedical ăcurent . 
    2.ăValoareaăşiălimiteleăconfiden ialit iiăînăpracticaămedical ăcurent . 
    3.ăRolulăcomunic riiăînărela iaămedică- pacient. 
    IV.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăAccesulălaăîngrijirileădeăs n tateă- discutare de cazuri. 
    2.ăDrepturileăpacien iloră- reglementareălegislativ . 
    3.ăRolulăcomitetelorădeăetic ădinăspitale. 
    V.ăExemplificareaăno iunilorădeăgreşeal ăşi eroareăînămedicin ăprinăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    1.ăDelimitareaăcadruluiăno iuniiădeămalpraxis. 
    2.ăGreşealaămedical ădinăperspectivaăsistemuluiădeămalpraxis. 
    3.ăPerspectivaădeontologic ăasupraăgreşelilorămedicale. 



    VI. Discutarea problemelor eticeălaăînceputulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    VII.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăfinalulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    VIII.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă transplantulă deă esuturiă şiă organeă peă bazaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
    IX.ăDiscutareaăproblemelorăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    X.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă cercetareaă peă subiec iă umaniă prină prismaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
 
    STAGIULăDEăCHIRURGIEăCARDIAC  - 3 ani 
 
    Tematicaălec iilorăconferin ă(600ăore): 
    1. Istoricul chirurgiei cardiace (cu accent pe dezvoltarea ei în România; aspecte istorice ale 
înlocuirii valvulare în România). 
    2. Mediastinul - anatomieăchirurgical ă(c iădeăacces). 
    3. Anatomiaădescriptiv ăşiătopografic ăaăpericardului,ăcorduluiăşiămarilorăvaseă(c iădeăacces). 
    4.ăVasculariza iaăşiăinerva iaăcorduluiă- varianteăanatomiceăaleăvasculariza iei. 
    5. Sistemul excito-conductor al cordului. 
    6. Principii de organizare ale blocului operator. Etapele circuitului clinic al bolnavului 
cardiacăînăserviciulădeăchirurgieăcardiac . 
    7. Evaluarea preoperatorie a bolnavului cardiac. 
    8.ăPreg tireaăpreoperatorieăaăbolnavuluiăcardiac. 
    9. Monitorizarea bolnavului cardiac, chirurgical. 
    10. Hemodinamica postoperatorie. 
    11. Aritmiile postoperatorii. Cauze, tratament. 
    12.ăAlimenta iaăbolnavuluiăcardiacăoperat: 
    - evaluarea status-uluiănutri ional 
    - evaluareăclinic  
    - markeri biochimici 
    - aspecte ale catabolismuluiă(catecolamine,ăglucocorticoizi)ăşiăaleăanabolismuluiă(insulin ăşiă
hormoniiădeăcreştere) 
    13.ăInfec iaăînăchirurgiaăcardiac ă- mediastinita postoperatorie. 
    14.ăSindromulădeădebităcardiacăsc zut.ăFiziopatologieăşiătratament. 
    15. Oprireaăcardiac : 
    - etiologie 
    - fiziopatologie 
    - metode de resuscitare 
    - indica iiădeăresuscitare,ăetc. 
    16.ăInsuficien aărenal ăacut ăpostoperatorieă(etiologieă- fiziopatologie, tratament). 
    17. Edemul pulmonar acut în perioada perioperatorie. 
    18. Stopul respirator: 
    - cauze 
    - fiziopatologie 
    - metodeădeăresuscitareărespiratorieăartificial ,ăetc. 
    19.ăHipertensiuneaăpulmonar ă- evaluare, mijloace terapeutice. 
    20. Hemoragia - şoculăhemoragic,ăhemostaza. 
    21.ăTulbur ri ale echilibrului fluido-coagulant în perioada perioperatorie: 
    - cauze 
    - fiziopatologie 
    - diagnostic 
    - mijloace terapeutice 
    22. Cardio-stimulareaăartificial ă- metode,ăindica ii,ătipuriădeăcardio-stimulatoare. 
    23.ăInsuficien aăcardiac ăstâng : 
    - defini ie 
    - semneăcliniceăşiăparaclinice 
    - tratament 
    - complica ii 
    24.ăInsuficien aăcardiac ădreapt : 
    - diagnostic 
    - fiziopatologie 
    - etiologie 
    - semneăcliniceăşiăparaclinice 
    - tratament 
    - complica ii 



    25. Valvulopatii mitrale: 
    - defini ie 
    - fiziopatologie 
    - cauze 
    - semneăcliniceăşiăparaclinice 
    - tratament 
    - complica ii 
    26. Chirurgia valvei mitrale: 
    - comisurotomie 
    - valvuloplastie 
    - anuloplastie 
    - înlocuire 
    27. Valvulopatii aortice: 
    - defini ie 
    - fiziopatologie 
    - etiologie 
    - semneăcliniceăşiăparaclinice 
    - tratament 
    28. Chirurgia valvei aortice: 
    - valvulotomie 
    - înlocuireăvalvular  
    - chirurgia stenozelor subvalvulare 
    - cardiomiopatiaăobstructiv ,ăetc. 
    29. Valvulopatiile tricuspidiene: 
    - defini ieăşiămecanisme 
    - fiziopatologie 
    - etiologie 
    - semneăcliniceăşiăparaclinice 
    - tratament 
    30. Chirurgia valvei tricuspide: 
    - anuloplastie 
    - comisurotomie 
    - înlocuireăvalvular ătricuspidian  
    31. Protezele mecanice valvulare cardiace: 
    - istoric 
    - tipuriădeăproteze:ăcuădisc,ăcuăbil ,ăetc. 
    - aspecte hemodinamice ale diferitelor tipuri de proteze - indica ii,ăurm rireăpostoperatorie, 
fiabilitate 
    32. Bioproteze valvulare cardiace: 
    - istoric 
    - tipuri de bioproteze 
    - aspecte hemodinamice - indica ii,ăurm rireăpostoperatorie,ăfiabilitate 
    33.ăDisfunc iiădeăprotezeăvalvulareăcardiace: 
    - etiologie 
    - fiziopatologie 
    - metode de diagnostic 
    - tratament medico-chirurgical 
    34. Conducte valvulare - indica ii.ăÎnlocuiriămultivalvulare. 
    35. Endocardite: 
    - etiologie 
    - fiziopatologie 
    - forme clinice 
    - aspecte terapeutice 
    36. Chirurgia arterelor coronare: 
    - indica iiăpentruăinterven ieăchirurgical  
    - tacticaăşiăstrategiaăchirurgical  
    - tehnici chirurgicale 
    - complica ii,ărezultate 
    - reinterven ii 
    37. Anevrismul de ventricul stâng - diagnosticăşiătratament. 
    38. Defectul septal ventricular post infarct: 
    - indica iiăchirurgicale 
    - strategieăchirurgical  



    - anatomieăchirurgical  
    - tehnici chirurgicale 
    - rezultate 
    39. Embolii pulmonare. 
    40. Canalul arterial permeabil: 
    - indica iiăchirurgicale 
    - strategieăchirurgical  
    - anatomiaăchirurgical  
    - tehnici chirurgicale 
    - rezultate 
    41.ăCoarcta iaădeăaort : 
    - indica iiăpentruăangioplastie 
    - indica iiăchirurgicale 
    - strategie anatomo-chirurgical  
    - tehnici chirurgicale 
    42. Shunturi pulmonaro-sistemice. 
    43.ăStenozaăvalvular ăpulmonar : 
    - valvuloplastie 
    - valvulotomie 
    44. Defectul septal atrial: 
    - diagnostic 
    - clasificare 
    - indica iiăchirurgicale 
    - tehnici chirurgicale 
    45. Canalul atrio-ventricular complet: 
    - diagnostic 
    - indica ieăchirurgical  
    - strategie anatomo-chirurgical  
    - tehnici chirurgicale 
    46. Drenajul venos pulmonar aberant: 
    - diagnostic 
    - indica iiăchirurgicale 
    - tehnici chirurgicale 
    47. Defectul septal ventricular: 
    - diagnostic 
    - clasificare 
    - anatomieătopografic  
    - indica ieăchirurgical  
    - strategie anatomo-chirurgical  
    - tehnici chirurgicale 
    48. Complexul Fallot: 
    - diagnostic 
    - clasificare 
    - indica iiăchirurgicale 
    - strategie anatomo-chirurgical  
    - tehnici chirurgicale 
    49.ăTranspozi iaădeămariăvase: 
    - diagnostic 
    - clasificare 
    - indica iiăchirurgicale 
    - strategie anatomo-chirurgical  
    - tehnici chirurgicale 
    - rezultate 
    50.ăDisec iaădeăaort : 
    - diagnostic 
    - fiziopatologie 
    - clasificare 
    - tratament 
    51. Traumatismele cardiace: 
    - diagnostic 
    - cauze 
    - fiziopatologie 
    - clasificare 



    - tratament 
    52. Traumatismele marilor vase, intratoracice: 
    - diagnostic 
    - cauze 
    - fiziopatologie 
    - tratament 
    53. Pericardite: 
    - etiologie 
    - diagnostic 
    - indica iiăchirurgicale 
    54.ăTamponadaăcardiac : 
    - etiologie 
    - diagnostic 
    - tratament 
    55.ăTratamentulăchirurgicalăalătulbur rilorădeăritmăcardiac: 
    - indica ii 
    - tehnici, rezultate 
    56. Anevrismele aortei toracice: 
    - etiologie 
    - diagnostic 
    - indica iiăchirurgicale 
    - tehnici chirurgicale 
    57.ăTranspozi iaădeămari vase corectate: 
    - leziuni asociate 
    - diagnostic 
    - indica iiăchirurgicale 
    58. Boli congenitale cianotice la adult: 
    - diagnostic 
    - etiologie 
    - indica iiăşiăcontraindica iiăchirurgicale 
    59. Cardiomiopatii: 
    - etiopatogenie 
    - diagnostic 
    - indica iiăchirurgicale 
    60.ăAsistareaămecanic ăaăcircula iei: 
    a)ăasistareaăstâng ăexclusiv : 
    - balonulădeăcontrapulsa ieăaortic  
    - hemopompa 
    b)ăasistareădreapt ăexclusiv ă(pompaăBiomedicus) 
    c) - asistare dreapta - dreapta, stânga - stânga,ăbivalvular  
    - asistarea cu ventricul artificial (Jarvik, Symbion, Thoratec) 
    d) cordul artificial 
    61. Transplantul cardiac 
    62. Transplantul cord - pulmon 
    BAREMULăACTIVIT ILORăPRACTICE 
    1. Canal arterial permeabil               - 5 
    2. Defect septal interatrial              - 5 
    3. Defect septal interventricular         - 5 
    4.ăProtezareăvalvular ămitral ăăăăăăăăăăăă- 5 
    5.ăProtezareăvalvular ăaortic ăăăăăăăăăăăă- 5 
    6.ăProtezareăvalvular  tricuspidian ăăăăăă- 1 
    7. By pass aortocoronarian                - 5 
    8.ăAnevrismădeăaort ăascendent ăăăăăăăăăăă- 2 
    9.ăProtezareăbivalvular ăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 2 
    10.ăCoarcta ieădeăaort ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 2 
 
    STAGIUL DE CHIRURGIE VASCULAR ă- 1 an 
    Tematicaălec iilorăconferin ă(200ăore): 
    1. Istoricul chirurgiei vasculare. 
    2. Embriologia sistemului vascular (arterial, venos, limfatic). 
    3.ăNo iuniădeăanatomieădescriptiv ăvascular : 
    - sistemul aortic superior 
    - sistemul aortic inferior 



    - sistemul cav superior 
    - sistemul cav inferior 
    - sistemul limfatic 
    - vasculariza iaăcardio-pulmonar  
    - vasculariza iaăvisceral  
    4. Sistemul nervos vegetativ. 
    5.ăNo iuniădeăfiziologieăaleăsistemuluiăarterialăvenosăşiălimfatic: 
    a)ăFiziologiaămicrocircula iei: 
    >ă anatomiaă func ional ă aă patuluiă microvasculară (arteriole,ă metaarteriole,ă capilare,ă venuleă
postcapilare, venule colectoare, musculare, anastomoze arteriovenoase). 
    > rolul segmentelor vasculare dinăsectorulămicrocircula iei. 
    >ăschimburileălaănivelulămicrocircula ieiă(difuziunea,ăfiltrarea,ăosmoza,ăetc.). 
    >ădinamicaăschimburilorălichidieneăintersti ialeă(edemele). 
    >ăreglareaăfluxuluiăsangvinăşiămicrocircula ieiă(nervoas ,ămetabolic ,ăumoral ,ăetc.). 
    > autoreglarea. 
    b)ăFiziopatologiaămicrocircula iei: 
    - microcircula iaăîn: 
      - diabetul zaharat 
      - nefropatii 
      - afec iuniăpulmonare,ăcerebrale,ăhepatice,ăcord,ăetc. 
    - coagulareaăintravascular ădiseminat  
    - microcircula iaăînătransplantulăcardiacăşiăînăfenomeneleădeărejet 
    c)ăFiziologiaăcircula ieiăarteriale: 
    - anatomiaăfunc ional ăaăarterelor 
    - presiuneaăarterial  
    - presiunea pulsului 
    - reglarea presiunii arteriale 
    d)ăFiziologiaăcircula iei venoase: 
    - anatomiaăfunc ional ăaăsistemuluiănervos 
    - parametriiă hemodinamiciă aiă circula ieiă venoaseă (volumă sangvină - debit,ă presiuneaă venoas ,ă
vitezaădeăcircula ie,ăetc.) 
    - capacitateaăvenoas  
    - func iaă deă rezervoră sangvină aă sistemului nervos (teritoriul splanhnic, pulmonar, musculo-
cutanat) 
    - sistemulănervosăşiădebitulăcardiac 
    e) Fiziologia sistemului limfatic: 
    - anatomiaăfunc ional ăaăsistemuluiălimfatic 
    - rolulă circula ieiă limfaticeă înă sistemulă circulatoră (formareaă limfei,ă compozi iaă limfei,ă
circula iaălimfei) 
    6.ăExplorareaăfunc ional ăaăsistemuluiăvascular: 
    - explorareăneinvaziv  
    - explorareăinvaziv  
    7. Anomalii congenitale vasculare: 
    - canalul arterial permeabil 
    - coarcta iaădeăaort  
    - stenoze aortice supravalvulare 
    - fereastra aorto-pulmonar  
    - trunchi arterial aorto-pulmonar comun 
    - anomalii de arc aortic 
    - anomalii venoase 
    - anomalii limfatice 
    - fistule arteriovenoase congenitale 
    8. Traumatismele aortice. 
    9. Traumatismele arteriale, inclusiv cele de campanie. 
    10. Traumatismele sistemului cav (superior - inferior). 
    11. Traumatismele vaselor limfatice. 
    12. Anevrismele arteriale (aortice, viscerale, periferice). 
    13.ăSindromulădeăcros ăaortic . 
    14. Boala Takayasu. 
    15.ăInsuficien aăcirculatorieă(cerebral ,ăvisceral ,ăperiferic )ăacut ă- cronic . 
    16.ăHipertensiuneaăarterial ăreno-vascular . 
    17.ăSindromulăobstruc iilorăaorto-iliace. 
    18. Arteriopatii periferice: 



    - etiologie 
    - patogenie 
    - clasificare 
    - principii de tratament 
    19. Emboliile arteriale. 
    20.ăTrombozaăarterial ăacut . 
    21. Anevrismul disecant. 
    22. Sindromul de furt arterial sanguin. 
    23.ăSindroameleăvasomotoriiăaleăextremit ilor. 
    24. Sindromulădeăloj ătibial ăanterioar . 
    25.ăÎntreb riăşiăr spunsuriădeăbazaăînătratamentulăbolilorăarteriale. 
    26. Tumorile vasculare. 
    27.ăBoalaăvaricoas ăşiăvariceleăsecundare. 
    28.ăBoalaătromboembolic . 
    29.ăEmboliaăpulmonar . 
    30. Sindromul post-trombotic. 
    31.ăInsuficien aăvenoas ăcronic . 
    32.ăSindromulădeăhipertensiuneăportal . 
    33.ăSindroameleădeăcompresieăneurovascular ă(entrapmentăsyndrom). 
    34.ăOpera iaădeăsalvareăaămembrelorăcuăsafenaă"înăsitu". 
    35.ăOpera iiăcombinate în ischemiile grave ale membrelor inferioare. 
    36. Edemele limfatice cronice ale membrelor. 
    37. Tratamentul medical al bolilor arteriale (vasodilatator, anticoagulant, antiagregant, 
trombofibrinolitic). 
    38. Autotransfuzia în practicarea opera iilorăvasculare. 
    39.ăDescopeririăaleăarterelor,ăvenelorăşiălimfaticelor: 
    a) Descoperirea arterelor membrelor superioare: 
    - descoperirea arterei subclavii 
    - descoperirea arterei axilare 
    - descoperirea arterei humerale 
    - descoperirea arterei radiale 
    - descoperirea arterei ulnare 
    - descoperireaăarcadelorăpalmare,ăsuperficial ăşiăprofund  
    - descoperirea arterelor colaterale digitale 
    b) Descoperirea arterelor membrelor inferioare: 
    - descoperirea arterelor iliace primitive 
    - descoperirea arterelor femurale 
    - descoperirea arterelor poplitee 
    - descoperirea arterelor tibiale anterioare 
    - descoperirea arterelor tibiale posterioare 
    c) Descoperirea venelor membrului superior: 
    - descoperirea venelor bazilice 
    - descoperirea venelor cefalice 
    - descoperirea venelor axilare 
    - descoperirea venelor subclavii 
    d) Descoperirea venelor membrului pelvin: 
    - descoperirea venelor safene interne 
    - descoperirea venelor safene externe 
    - descoperirea venelor poplitee 
    - descoperirea venelor femurale 
    40.ăC ileădeăaccesăasupraăvaselorăintra-abdominaleăşiăsimpaticuluiălombară(celiotomiile). 
    41.ăC ileădeăaccesăasupraăvaselorăintra-toraciceă(toracotomiileăşiămediastinotomiile): 
    - toracotomiaăposterolateral  
    - toracotomiaăaxilar  
    - toracotomiaăanterioar  
    - toracotomiaăanterolateral ăsubmamar  
    - c iădeăabordăneobişnite 
    - sternotomiaămedian  
    - sternotomia 
    42.ăProcedeeăoperatoriiăînăchirurgiaăarterial ăindirect ă(opera ii): 
    - simpatectomiaătoracic  
    - simpatectomiaălombar  
    - simpatectomiaăcervicotoracic  



    - suprarenalectomia 
    - splanhnicectomia 
    - interven iiă operatoriiă asociate:ă (simpatectomiaă lombar ă +ă splanhnicectomiaă +ă
suprarenalectomia) 
    - fasciotomia 
    43.ăChirurgiaălimfedemelorăşiăalăelefantiazisuluiă(interven iiădeădrenajăşiăexereza). 
    44. Chirurgia canalului toracic. 
 
     BAREMULăACTIVIT ILORăPRACTICE: 
    1.ăSimpatectomiaălombar ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 10 
    2. Embolectomia                               - 25 
    3.ăSimpatectomiaătoracic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 5 
    4. Suprarenalectomia                          - 5 
    5. Suturi vasculare                           - 25 
    6. Trombendarterectomie                       - 10 
    7.ăAngioplastiaădeăl rgireăcuăpetecăăăăăăăăăăă- 5 
    8. Restabiliri de flux arterial: 
    - aorto-iliace                                - 10 
    - aorto-femural                               - 10 
    - femuro-femural                              - 20 
    - femuro-popliteu                             - 20 
    - extra-anatomice                             - 10 
    9.ăLigaturaăsubfascial ăaăvenelorăcomunicanteă- 10 
    10. Anastamoze porto-cave; tronculare; radiculare - 1 
    11.ăCuraăchirurgical ăaăvaricelor                 - 25 
    12.ăAmputa ii: 
    - antepicior                                      - 5 
    - gamb ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 5 
    - coaps ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 5 
 
                      CHIRURGIE CARDIOVASCULAR  
                          DURATA: 7 ANI 
 
             STAGIIăPRACTICEăşiăCURSURIă- CONFERIN  
*T* 
*Font 9* 
    I. 
    ●ăCHIRURGIEăCARDIAC ă(I.1)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă6ăLUNI 
    ●ăCHIRURGIEăGENERAL ă(I.2)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă  1 AN 
    ●ăORTOPEDIEăTRAUMATOLOGIEă(I.3)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3ăLUNI 
    ●ăCHIRURGIEăTORACIC ă(I.4)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă6ăLUNI 
    ●ăA.T.I.ăCARDIOVASCULARă(I.5)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă6ăLUNI 
    ●ăEKG-ECO-DOPPLER STANDARD ESOFAGIAN (I.6)                3 LUNI 
    ●ăIMAGISTIC ăVASE+CATETERISM-ANGIOGRAFIE (I.7)            3 LUNI 
    ●ăBY-PASSăCARDIOPULMONARă(I.8)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ă˝ăLUNI 
    ●ăBIOETIC ă(I.9)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăs pt mâni 
 
    II. 
    ●ăCHIRURGIEăVASCULAR ă(II.1)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă12ăLUNI 
    ●ăCHIRURGIEăCARDIAC ă(II.2)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăANIăşiă6ăLUNI 
 
┌───────┬───────┬───────────┬───────────┬────────────────┬──────┬───────┬────────┐ 
│ăăăăăăă│ANULăIă│ăăANULăIIăă│ăANULăIIIăă│ăăăăANULăIVăăăăă│ANULăV│ANULăVI│ANULăVII│ 
├───────┼───┬───┼───┬───┬───┼───┬───┬───┼───┬───┬───┬────┼──────┼───────┼────────┤ 
│STAGIUL│I.1│I.2│I.2│I.3│I.4│I.4│I.5│I.6│I.7│I.8│I.9│II.2│ăII.1ă│ăăII.2ă│ăăII.2ăă│ 
└───────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┴──────┴───────┴────────┘ 
*ST* 
 
 
                              MINISTERULăS N T II 
                 CENTRULăNA IONALăDEăPERFEC IONAREăÎNăDOMENIUL 
                               SANITARăBUCUREŞTI 
 



                            CURRICULUM DEăPREG TIRE 
                                ÎN SPECIALITATEA 
 
                           CHIRURGIE DENTO-ALVEOLAR  
 
 
    Toateădrepturileăprivindăpublicareaăşiădifuzareaăacesteiălucr riăapar inăCentruluiăNa ionalădeă
Perfec ionareăînăDomeniulăSanitarăBucureşti 
 
    1.ăDefini ie 
    Chirurgia dento-alveolar ăesteăoăspecialitateăaămedicineiădentareăceăseăpractic ăînăambulatoriuă
şiăcareăseăocup ăcuăstudiul,ăprevenireaăşiătratamentulăinclusivăchirurgicalăalăafec iunilorădento-
parodontale,ă careă deă regul ă suntă complica iiă aleă cariiloră dentare.ă Metodeleă chirurgicaleă deă
ambulatoriuăseărefer ăla: 
    1.ăchirurgiaăendodontic  
    2.ăchirurgiaăpreprotetic  
    3.ăchirurgiaăparodontal  
    4.ăaccidenteleădeăerup ieăaleădin ilor 
    5. incluziile dentare 
    6. traumatisme dento-parodontale 
    7.ătratamentulăedenta iilorăprinăimplanturiădentare 
    2.ăDurataăreziden iatului:ă3ăani 
    Curriculumul prevede un numar de 200 de ore didactice (curs, seminar, prezentari de cazuri) pe 
anul de studiu universitar, pentru tematica prezentata,ăinafaraăcaroraăsuntăprevazuteăşiă40ă- 50 de 
ore de studiu individual. 
    Cuantificarea pregatirii în vederea echivalarii, se face prin credite (CFU). 
    1 credit = 25 ore de instruire 
    Din timpul alocat pregatirii, activitatea didactica acopera 20-30%, restul de 70-80%, fiind 
dedicataăactivitatilorăpracticeăşiăstudiuluiăindividual. 
    La sfarsitul fiecarui modul de pregatire (cel putin o data pe an), are loc o evaluare de etapa, 
facuta în unitatea de pregatire de catre responsabilul de stagiuăşiăindrumator. 
    Evaluarea se finalizeaza prin acordarea de credite CFU. 
    Intreagaăactivitateădeăpregatireăesteămonitorizat ăprinăcaietulădeăstagiuă(log-book), în care 
vor fi trecute de asemenea evaluarile de etapa în credite, activitatea în programele de cercetare, 
participareaălaămanifestariăştiin ificeăşiădeăeduca ieăcontinu . 
    3A.ăStructuraăstagiilorădeăpreg tireăînăreziden iat 
    3A.1.ă Etapaă deă angajareă şiă luareă înă eviden ,ă rezolvareă aă problemeloră social-administrative, 
prezentare la Spitalulă sauă Clinicileă undeă aă fostă repartizat,ă alegereaă îndrum toruluiă şiă fixareaă
planuluiădeăactivitate:ă2ăs pt mâni 
    3A.2.ăStagiulădeăChirurgieăoral ăşiămaxilo-facial :ă3ăluni 
    3A.3. Stagiul de Chirurgie dento - alveolar :ăăăăăă15ăluniă+ă2ăs pt mâni 
    3A.4. Stagiul de Implantologie:                     5 luni 
    3.A5.ăStagiulădeăBioetic :ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăs pt mâni 
    3.A6. Stagiul de Parodontologie                     2 luni 
    3.A7.ăStagiulădeăStagiulădeăPatologieăoral :ăăăăăăăă2ăluni 
    3.A8.ăStagiulădeăEndodon ieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăluni 
    3.A9.ăStagiulădeăOrtodon ie-Pedodon ieăăăăăăăăăăăăăă2ăluni 
    3.A10.StagiulădeăProtetic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăluni 
    3.A11.StagiulădeăOdontoterapieărestauratoareăăăăăăăă1ălun  
    3.A12.StagiulădeăManagementulăcabinetuluiădentarăăăă1ălun  
 
    * Stagiul de Chirurgie Dento-Alveolar ă seă desf şoar ă înă Sec iileă Cliniceă Universitareă deă
ChirurgieăOral ăşiăMaxilo-Facial . 
 
    3B.ăOrdineaădeărota ieăaăstagiilorăînăreziden iat 
 
    Anul I:   Chirurgieăoral ăşiămaxilo-facial ăă3ăluni 
              Chirurgie Dento-Alveolar ăăăăăăăăăă9ăluni 
 
    Anul II:  Chirurgie dento-alveolar ăăăăăăăăăă6ăluniă+ă2ăs pt mâni 
              Implantologie                      5 luni 
              Bioetic ăăăăăăăă                   2ăs pt mâni 
 



    Anul III: Parodontologie                     2 luni 
              Patologieăoral ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăluni 
              Endodon ieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăluni 
              Ortodon ie-Pedodon ieăăăăăăăăăăăăăă2ăluni 
              Protetic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăluni 
              Odonterapieărestauaratoareăăăăăăăăă1ălun  
              Managementulăcabinetuluiădentarăăăă1ălun  
 
    3C. Barem de promovare: 
 
    Anul I 
             Examen scris 
             Prezentare caz 
             Examen practic 
    din: 
             a.ăChirurgieăoral ăşiămaxilo-facial  
             b. Chirurgie Dento-Alveolar  
 
    Anul II 
             Examen scris 
             Prezentare caz 
             Examen practic 
    din: 
             a. Chirurgie Dento-Alveolar  
             b. Implantologie 
 
    Anul III 
             Examen scris 
             Prezentare caz 
             Examen practic 
    din 
             a.ăPatologieăoral  
             b.ăEndodon ie 
             c. Parodontologie 
 
    4.ăProgramulădeăactivitateăteoretic ăşiăpractic ăpeăaniădeăpreg tire 
    4.1. Anul I 
    4.1.1.ăStagiulădeăChirurgieăOral ăşiăMaxilo-Facial :ă3ăluni 
    4.1.1.1ăPreg tireăteoretic ăprinăcursuri/seminarii:ă20 
    Cursuri 
    1.ăTraumatologieăoral ăşiămaxilo-facial  
    2.ăSupura iiăperiosoase 
    3.ăSupura iiăaleălojilorăsuperficiale,ăprofundeăşiăsupura iiădifuze 
    4.ăAdeniteleăspecificeăşiănespecifice 
    5.ăSinuzitaămaxilar ădeăcauz ădentar  
    6.ăTumoriăbenigneăaleăp r ilorămoiăoraleăşiămaxilo-faciale 
    7. Tumori benigne ale oaselor maxilare 
    8.ăDepistareaăprecoceăaătumorilorămaligneăoraleăşiămaxilo-faciale 
    9.ăFormeăcliniceă deădebutăşiăînăperioadaădeăstareăaătumorilorămaligneădeăp r iămoiăoraleăşiă
maxilo-faciale 
    10.ăFormeădeădebutăşiăînăperioada de stare a tumorilor maligne ale oaselor maxilare 
    11.ăPrincipiiădeătratamentăcomplexăînătumorileămaligneăoraleăşiămaxilo-faciale 
    12. Patologia glandelor salivare 
    13.ăPatologiaăarticula ieiătemporo-mandibulare 
    14. Anomalii cranio-maxilo-faciale 
    15.ăDespic turiălabio-maxilo-palatine 
 
    Prezent riădeăcaz 
    Recenzii ale articolelor de specialitate 
 
    4.1.1.2.ăPreg tireăpractic  
    4.1.2.ăşiă4.2.1.ăStagiulădeăchirurgieădento-alveolar :ă15ă1/2ăluni 
    4.1.2.1.ăşiă4.2.1.1ăPreg tire teoretic ăprinăcursuri/seminarii:ă40ăore 



 
    Cursuri 
    1.ăAnesteziceălocaleăutilizateăînăstomatologie,ădoze,ăpropriet i 
    2. Tehnici de anestezie loco-regional  
    3.ăAccidenteăşiăcomplica iiăînăanesteziaăloco-regional  
    4.ăAnesteziaăgeneral ăîn stomatologie 
    5.ăExtrac iaădentar .ăIndica ii,ăcontraindica ii,ătehniciăgenerale 
    6.ăTehnicaăextrac ieiădentareăpeăgrupeădeădin i,ătehniciăspeciale 
    7.ăExtrac iiădentareălaăcopii,ăindica ii,ătehnici 
    8.ăExtrac iaădin ilorăincluşi 
    9. Accidenteleăextrac ieiădentare,ăcauze,ăpreven ie,ătratament 
    10.ăComplica iileăextrac ieiădentare,ăetiologie,ătratament 
    11.ăMetodeăchirurgicaleăajut toareăînătratamentulăendodontic 
    12. Metode chirurgicale în tratamentul protetic 
    13. Tratamentul chirurgical al incluziei dentare 
    14.ăAccidenteăaleăerup ieiădentareăşiătratamentulălorăchirurgical 
    15.ăRefacereaăchirurgical ăaădefectelorăosoaseădeălaănivelulăosuluiăalveolar 
    16.ăAntibioterapiaăînăleziunileătraumaticeăşiăinflamatoriiăaleăcavit ii orale 
    17.ăUrgen eăşiăafec iuniămedicaleăînăcabinetulăstomatologic 
 
    Prezent riădeăcaz 
    Recenzii ale articolelor de specialitate 
 
    4.1.2.2.ăşiă4.2.1.2.ăPreg tireăpractic : 
    1. Efectuarea de anestezii tronculare periferice: 5 
    2. Extrac iiădentare:ă5 
    3.ăExtrac iiăalveoloplasticeăcuăprotezareăimediat :ă2 
    4.ăDecapuşon riăînătratamentulăaccidentelorădeăerup ie:ă5 
    5. Odontectomii molari de minte inferiori: 5 
    6. Odontectomii canini superiori: 5 
    7.ăOdontectomii,ăal iădin iăincluşi:ă1 
    8.ă Eviden iereaă caniniloră incluşiă cuă aplicareaă deă dispozitiveă deă redresareă chirurgical-
ortodontic :ă1 
    9.ăRezec iiăapicale:ă10 
    10.ăReplant riădeădin iă(post-traumaticăsauăinten ional):ă1 
    11. Chiuretaj gingival în parodontopatii marginale cronice: 1 
    12. Gingivectomie: 2 
    13. Gingivoplastii: 2 
    14.ăInterven iiăchirurgicaleăproproteticeăîn:ă3 
        - mucoasaăsub ire 
        - creastaăgingival ăbalant  
        - fibromatoz ătuberozitar  
        - hiperplazie epitelio-conjunctiv  
        - deficien eăaleăfrenurilorălabialeăsauălinguale 
        - brideăvestibulareăşiăparalinguale 
        - îngustareaăzoneiădeămucoas ăfix ă(adânciriădeăşan uriăvestibulareăsauăparalinguale) 
        - regulariz riădeăcreast  
        - plastii de adi ieăînăatrofiiădeăcreast ăcuămaterialeăosteoinductoare 
    15.ăDeschidereaădeăsupura iiăperiosoase:ă5 
 
    4.2.2.ăStagiulădeăImplantologieăoral :ă5ăluni 
    4.2.2.1.ăPreg tireăteoretic ăprinăcursuri/seminarii:ă34ăore 
 
    Cursuri 
    1.ăRolulăşiăloculăterapiei implanto-proteticeăînămedicinaădentar ămodern ;ăinterrela iaădintreă
implantologiaăoral ăşiăcelelalteădisciplineădentare 
    2.ăAnatomiaăclinic ăaăaparatuluiădento-maxilar - ofertaăosoas ăînăterapiaăimplanto-protetic ă- 
aspecteăprivindăselec iaăşiăpozi ionareaăimplanturilorăpeăcreastaăalveolar . 
    3.ă Clasificareaă edenta iiloră înă terapiaă implanto-protetic ,ă edenta iiă şiă modalit iă deă
solu ionareăaăacestoraăprinăintermediulăcomplexuluiăterapeuticăimplanto-protetic. 
    4. Evaluarea câmpului protetic şiăaăstatusuluiăbiologicăgeneralăalăpacientuluiăînăperspectivaă
inser riiă implanturiloră dentareă - diagnostică preoperator,ă bilan ă preprotetic,ă analizaă şiă
planificareaăsecven ial ăaăcazului,ăindica iiăşiăcontraindica ii 



    5.ăBiomecanicaăA.D.M.ăşiărolulăacesteia în terapia implanto-protetic  
    6.ăBiomaterialeăutilizateăînăpracticaăimplantologic ă- titanul,ămaseleăceramice,ămaterialeăşiă
membraneăbiologiceăutilizateăînătehnicileădeăaugmentareăosoas  
    7.ă Fiziologiaă osteogenezei,ă aă osteointegr riiă şiă patologiaă osteodezintegr rii,ă raport riiă laă
modele biologice 
    8.ă Optimizareaă câmpuluiă protetică înă vedereaă inser riiă implanturiloră dentareă - asanarea 
cavit iiăorale,ăchirurgiaămucoaseiăpatologiceăşiăaăleziunilorăparodontale 
    9.ăProtezareaăpreimplantar ăfiziologic ,ăautoechilibrat ă- etap ădeăbaz ăaăterapieiăimplanto-
protetice 
    10.ă Reconstruc iaă cresteloră edentateă cuă deficită ososă utilizândă metodeă deă augmentareă osoas ă
autogen ă cuă grefeă recoltateă dină creastaă iliac ,ă neurocraniu,ă tibieă şiă mandibul ,ă materiale 
sinteticeăpeăbaz ădeăhidroxiapatit ,ăfosfatătricalcicăsauămaterialeăomologe,ăsus inuteăînăprincipală
de membrane biologice. 
    11.ăDistrac iaăosoas ăînăvedereaăcre riiăoferteiăimplantare 
    12.ăSistemeăşiătipuriădeăimplanturiăutilizateăînăterapiaăimplanto-protetic  
    13.ăInser iaăimediatăpostextrac ional ăaăimplanturilorăorale 
    14.ăInser iaăimplanturilorăînăcresteleăalveolareăcuădiferiteăformeăşiăoferteăosoase. 
    15.ă Restaur riă proteticeă peă implanturiă - biomecanica aparatului dento-maxilar. Tehnici de 
amprentareăşiărealizareăaălucr rilorăprotetice 
    16.ăAccidenteăşiăincideneaăînăpracticaămedicineiădentare 
    17.ăDispensarizareaăpacien ilorăpurt toriădeăimplanturi 
 
    Prezent riădeăcaz 
    Recenzii ale articolelor de specialitate 
 
    4.2.2.2. Preg tireăpractic  
    4.2.3.ăStagiulădeăBioetic ă- 2ăs pt mâni 
    4.2.3.1.ăTematic ăcursă(20ăore) 
 
    I.ăIntroducereăînăBioetic - 2 ore 
    1.ăMorala,ăetica,ăeticaămedical - definire, delimitarea obiectului de studiu 
    2.ăContextulăapari ieiăbioeticii 
    3. Definirea bioeticii 
    4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii 
    5.ăTeoriiăşiămetodeăînăbioetic  
 
    II.ăConcepteleădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin ăprinăprismaăbioeticii- 2 ore 
    1.ăDefinireaăconceptelorădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin  
    2.ă Concepteleă deă s n tate,ă boal ă şiă suferin ă înă contextulă evolu ieiă mediciniiă şiă ştiin eloră
vie ii 
    3.ăRolulăcredin elorăşiăvalorilorăpersonaleăsauădeăgrupăînăconturareaăconceptelorădeăs n tate,ă
boal ăşiăsuferin ă(percep iiăparticulareăfunc ieădeăcredin ăreligioas ,ăetnie,ăetc) 
 
    III.ăRela iaămedic-pacient I- 2 ore 
    1.ăValoriăaleărela ieiămedic-pacient 
    2. Paternalism versus autonomie 
    3.ăModeleăaleărela ieiămedic-pacient 
    4.ăDreptatea,ăechitateaăşiăaccesulăpacien ilorălaăîngrijirileădeăs n tate 
 
    IV.ăRela iaămedic-pacient II- 2 ore 
    1.ăConsim mîntulăinformat 
    2.ăConfiden ialitateaăînărela iaămedic-pacient 
    3.ăRela iaămedic-pacient minor 
    4.ăActeănormativeăcareăreglementeaz ărela iaămedic-pacient 
 
    V.ăGreşeliăşiăerori înăpracticaămedical - 2 ore 
    1.ăDefinireaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroare 
    2.ăCulpaămedical - definire,ăforme,ăimplica iiăjuridiceăşiădeontologice 
    3.ăManagementulăgreşeliiăşiăeroriiămedicaleăînăpracticaămedical  
 
    VI. Probleme etice la începutulăvie ii- 2 ore 
    1.ăLiberertateaăprocrea iei 
    2. Dileme etice în avort 



    3. Etica reproducerii umane asistate medical 
    4.ăProblemeăeticeăînăclonareaăreproductiv  
 
    VII.ăProblemeăeticeălaăfinalulăvie ii- 2 ore 
    1.ăDefinireaămor iiăînăera noilorătehnologiiăînămedicin  
    2.ăProblemeăeticeăînăst rileăterminale 
    3.ăTratamenteăinutileăînăpracticaămedical  
    4.ăEutanasiaăşiăsuicidulăasistat 
    5. Îngrijirile paliative 
 
    VIII.ăProblemeăeticeăînătransplantulădeă esuturiăşiăorganeăumane- 2 ore 
    1. Donarea de organe de la cadavru 
    2. Donarea de organe de la persoana vie 
    3.ăEticaăaloc riiădeăresurseăînătransplant 
 
    IX.ăProblemeăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic - 2 ore 
    1.ăEugeniaăşiădiscriminareaăpeăbazaăgeneticii 
    2. Proiectul genomului uman- problemeă etice,ă redefinireaă no iuniiă deă boal ă prină prismaă
cunoaşteriiăgenomuluiăuman 
    3.ăEtic ăşiătestareaăgenetic ăprenatal ,ăneonatal ăşiăpostnatal  
    4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni 
    5. Terapia genic  
    6.ăPosibilitateaăîmbun t iriiăraseiăumaneăprinăinterven iiăgenetice 
 
    X.ăEticaăcercet riiăpeăsubiec iăumani- 2 ore 
    1.ăPrincipiiăeticeăînăcercetareaăpeăsubiec iăumani 
    2.ă Protec iaă participan iloră într-oă cercetareă biomedical - discutarea principalelor coduri de 
etic ă şiă conven iiă interna ionaleă înă cercetare,ă aă cadruluiă legislativă înă careă seă deruleaz ă
cercetareaăpeăsubiec iăumani 
    3.ăPopula iiăvulnerabileăînăcontextulăcercet riiăpeăsubiec iăumani 
    4.ăAspecteăeticeăînăcercet rileămulticentrice,ămultina ionale 
    5.ăComiteteleădeăetic ăaăcercet rii 
    6.ăComportamentulăştiin ificăneadecvat,ăconflictulădeăintereseăînăcercetareaăştiin ific  
 
    4.2.3.2.Tematica seminariilor 
    I.ăIlustrareaăprinăcazuriăparticulareăaăteoriilorăşiăprincipiilorăînăbioetic - 2 ore 
    II.ăReglementareaăpracticiiămedicaleăprinăcoduriădeăetic ă- 2 ore 
    1.ă Jur mântulă luiă Hipocrate- comentareaă formeiă ini ialeă aă jur mântuluiă luiă Hipocrateă şiă
evaluarea gradului de aplicabilitate a perceptelor acestuia în condi iileămediciniiăactuale 
    2.ăAlternativeăaleăjur mântuluiăluiăHipocrate 
    3.ăAlteăcoduriădeăetic ăşiădeontologieămedical ăfolositeăînăprezent 
    III.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedic-pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1. Valoarea şiălimiteleăconsim mântuluiăinformatăînăpracticaămedical ăcurent  
    2.ăValoareaăşiălimiteleăconfiden ialit iiăînăpracticaămedical ăcurent  
    3.ăRolulăcomunic riiăînărela iaămedic-pacient 
    IV.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedic-pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăAccesulălaăîngrijirileădeăs n tateă- discutare de cazuri 
    2.ăDrepturileăpacien iloră- reglementareălegislativ  
    3.ăRolulăcomitetelorădeăetic ădinăspitale 
    V.ăExemplificareaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroareăînămedicin ăprinăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    1.ăDelimitareaăcadruluiăno iuniiădeămalpraxis 
    2.ăGreşealaămedical ădinăperspectivaăsistemuluiădeămalpraxis 
    3.ăPerspectivaădeontologic ăasupraăgreşelilorămedicale 
    VI. Discutarea problemelor etice la începutuluiăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcrete- 2 ore 
    VII.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăfinalulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcrete- 2 ore 
    VIII.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă transplantulă deă esuturiă şiă organeă peă bazaă unoră cazuriă
concrete- 2 ore 
    IX.ăDiscutareaăproblemelorăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ăpeăbazaăunorăcazuriăconcrete- 2 ore 
    X.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă cercetareaă peă subiec iă umaniă prină prismaă unoră cazuriă
concrete- 2 ore 
 
    4.3. Anul III 
    4.3.1. Stagiul de Parodontologie: 2 luni 



    4.3.1.1.ăPreg tireăteoretic ăprinăcursuri/seminarii:ă10ăore 
    Cursuri 
    1. Etiopatogenia bolilor parodontale 
    2.ăMetodeădeăinvestiga ieăînăbolileăparodontale 
    3. Forme clinice ale bolii parodontale 
    4. Tratamentul complex al bolilor parodontale 
    5.ăRolulăşiăloculăprofilaxieiăînăbolileăparodontale 
 
    Prezent riădeăcaz 
    Recenzii ale articolelor de specialitate 
 
    4.3.1.2.ăPreg tireăpractic  
 
    4.3.2.ăStagiulădeăPatologieăoral :ă2ăluni 
    4.3.2.1.ăPreg tireăteoretic ăprin cursuri/seminarii: 15 ore 
    Cursuri 
    1.ăCompletareaăfoiiădeăobserva ieăînăpatologiaăoral  
    2.ăSistemulăimunitarăalăcavit iiăorale 
    3.ăAfec iuniăcuăpoten ialădeămalignizareăşiăafec iuniăpremaligneăorale 
    4.ăLichenulăplanăoralăşiălupusulăoral 
    5.ăStomatiteleăbuloaseăşiăulcerative 
    6. Hiperplazii gingivale 
    7.ăAlergiiănespecificeăaleăcavit iiăorale 
    8.ăExameneăcomplementareăînăpatologiaăoral  
    9. Metode de diagnostic precoce în tumorile maligne orale 
 
    Prezent riădeăcaz 
    Recenzii ale articolelor de specialitate 
 
    4.3.2.2.ăPreg tireăpractic  
 
    4.3.3.ăStagiulădeăEndodon ie:ă2ăluni 
    4.3.3.1.ăPreg tireăteoretic ăprinăcursuri/seminarii:ă10 
    1.ăMetodeădeătratamentăînăpulpitaăacut ăşiăcronic  
    2. Metode de tratamentăînăgangrenaăpulpar  
    3.ăExtirpareaăvital ăcuăobtura ieădeăcanal 
    14.ăObtura iaădeăcanală- metodeăşiătehniciămoderne 
    15.ăTratamentulăparodontitelorăapicaleăacuteăşiăcronice 
 
    Prezent riădeăcaz 
    Recenzii ale articolelor de specialitate 
 
    4.3.3.2.ăPreg tireăpractic  
 
    4.3.4.ăStagiulădeăOrtodon ie,ăPedodon ie:ă1+1ăluniăţă2ăluni 
    4.3.4.1.ăPreg tireăteoretic ăprinăcursuri/seminarii:ă29ăore 
 
    Cursuri 
    1. Epidemiologia anomaliilor dento-maxilare 
    2.ăFormarea,ăcreştereaăşiădezvoltarea masivului facial 
    3. Dezvoltarea ocluziei 
    4. Etiopatogenia anomaliilor dento-maxilare 
    5.ăPrincipiiăşiămetodeădeăclasificareăaăanomaliilorădento-maxilare 
    6.ăDiagnosticulăînăortodon ie 
    7.ăPrincipiiădeăbaz ăînătratamentulăortodontic 
    8.ă Examinareaă pacientuluiă copilă şiă adolescent.ă Foaiaă deă observa ie.ă Cronologiaă form riiă
din ilor 
    9.ă Particularit iă morfologiceă şiă deă structur ă aleă din iloră temporariă şiă implica iileă înă
patologiaăodontal .ăParticularit iămorfologiceăşiădeăstructur ăaleădin ilorăpermanen iătineriăşiă
implica iileăînăpatologiaăodontal  
    10.ă Cariaă precoceă sever ă aă din iloră temporari:ă tablouă clinic,ă diagnostic,ă principiiă deă
tratament,ătratamentădeăurgen  



    11.ă Cariaă complicat ă laă din iiă permanen iă tineriă - tablou clinic, diagnostic, principii de 
tratament,ătratamentădeăurgen  
    12.ă Patologiaă molaruluiă deă şaseă ani- atitudineaă terapeutic ă înă cariaă simpl ă profund ă şiă înă
destruc iaămareăcoronar  
    13.ă Traumatismeleă laă din iiă temporariă şiă permanen iă tineriă - forme clinice, diagnostice, 
tratamentădeăurgen  
    14.ăPeriodontitaăjuvenil ă- diagnostic, principii de tratament 
    15.ăMetodeădeăprevenireăaăcarieiăşiăboliiăparodontaleălaăcopilăşiăadolescent 
 
    Prezent riădeăcaz 
    Recenzii ale articolelor de specialitate 
 
    4.3.4.2.ăPreg tireăpractic  
 
    4.3.5.ăStagiulădeăProtetic ădentar :ă2ăluni 
    4.3.5.1.ăPreg tireăteoretic ăprinăcursuri/seminarii:ă10ăore 
 
    Cursuri 
    1.ăDiagnosticulăşiătratamentulătulbur rilorăcranio-mandibulare 
    2. Sisteme protetice fixe alternative (integral ceramice, adezive, etc) 
    3.ăParticularit iăclinico-tehniceăînăprotezareaăfix ămetalo-ceramic  
    4.ăRestaur riăproteticeăfixeăînăcazuriăcomplexe,ăcuăpatologieămultidisiplinar  
    5.ăTratamentulăproteticăalăedenta ieiăunidentare 
    6.ăTratamentulăproteticăînăterapiaăcomplex ăaăparodontitelorămarginaleăcronice 
    7. Tratamentul protetic combinat fix-mobilizabil 
    8.ăVarianteădeăprotezareăaăedenta iilorăterminale 
    9.ăMetodeăşiătehniciădeăamprentareăpentruăprotezareaăfix /mobilizabil /aăedenta ieiătotale 
    10.ăMetodeăşiătehniciădeăînregistrareăşiătransferăalărapoartelorădeăocluzie 
 
    Prezent riădeăcaz 
    Recenzii ale articolelor de specialitate 
 
    4.3.5.2.ăPreg tireăpractic  
 
    4.3.6. Stagiul de Odontoterapie restauratoare:ă1ălun  
    4.3.6.1.ăPreg tireăteoretic ăprinăcursuri/seminarii:ă10 
 
    Cursuri 
    1. Concepte moderne în etiopatogenia cariei dentare 
    2.ă Metodeă uzualeă şiă specialeă deă preparareă aă cavit iloră înă cariaă dentar ă simpl ,ă impuseă deă
utilizarea materialelorădeăobtura ieăcoronar ăbazateăpeăadeziune 
    3.ăTratamentulăactualăalăpl giiădentinareăşiăadeziuneaălaăstructurileădureădentare 
    4.ăModalit iăterapeuticeădeărefacereăaămorfologieiădentareăcuămaterialeăadeziveăestetice 
    5. Tratamentul cariei simpleăcuădestruc iiăcoronareăîntinse 
    6.ăTratamentulăcarieiăsimpleăprinăincrusta iiămetaliceăşiănemetalice 
 
    Prezent riădeăcaz 
    Recenzii ale articolelor de specialitate 
 
    4.3.6.2.ăPreg tireăpractic  
 
    4.3.7. Stagiul de Managementul cabinetului dentar 
 
    Preg tireăpractic  
    Prezent riădeăcaz 
 
 
 
                             CHIRURGIE DENTO-ALVEOLAR  
 
                                        3 ani 
 
                       STAGIIăPRACTICEăŞIăCURSURIăCONFERIN  



 
    ●ăCHIRURGIEăORAL ăŞIăMAXILO-FACIAL ă(I.2)ăăăăă3ăluni 
    ●ăCHIRURGIEăDENTO-ALVEOLAR ă(I.1ăşiăII.1)ăăăă15ăşiă1/2ăluni 
    ●ăIMPLANTOLOGIEă(II.2)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă5ăluni 
    ●ăBIOETIC ă(II.3)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăsaptamani 
    ●ăPARODONTOLOGIEă(III.1)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă 2 luni 
    ●ăPATOLOGIEăORAL ă(III.2)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăluni 
    ●ăENDODON IEă(III.3)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăluni 
    ●ăORTODON IE,ăPEDODON IEă(III.4)ăăăăăăăăăăăăăă2ăluni 
    ●ăPROTETIC ă(III.5)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăluni 
    ●ăODONTOTERAPIEăRESTAURATOAREă(III.6)ăăăăăăăăă1ălun  
    ●ăMANAGEMENTULăCABINETULUIăDENTARă(III.7)ăăăăă1ălun  
*T* 
┌───────┬────────┬──────────────┬─────────────────────────────────────────┐ 
│Stagiul│ăAnulăIă│ăăăăAnulăIIăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăAnulăIIIăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───┬───┼───┬────┼────┬────┬────┼─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤ 
│ăăă│ăăă│I.1│I.II│II.1│II.2│II.3│III.1│III.2│III.3│III.4│III.5│III.6│III.7│ 
└───┴───┴───┴────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 
*ST* 
---------- 
    Curriculum de preg tireăînăspecialitateaăchirurgieădento-alveolar ăaăfostămodificatădeăpct.ă2ă
al art. I din ORDINUL nr. 1.398 din 4 noiembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 11 
ianuarieă2010,ăavândăformaăprev zut ăînăanexaă2ădinăactulăanteriorămen ionat. 
 
 
                   CURRICULUMăDEăPREG TIREăÎN 
 
                        CHIRURGIEăGENERAL  
 
    Defini ie.ă Chirurgiaă general ă esteă specialitateaă ceă seă ocup ă cuă diagnosticulă şiă tratamentulă
afec iuniloră chirurgicaleă aleă abdomenuluiă precumă şiă aă altoră afec iuniă chirurgicaleă careă facă
obiectulă altoră specialit i,ă ceă necesit ă tehniciă specialeă cumă ară fiă traumatisme,ă afec iuniă
vasculare,ăgenitale,ăurologice,ătoracice,ăendocrine,ăneurochirurgicale,ăchirurgieăoncologic ăetc. 
    Durata: - 6 ani 
    Curriculumulăprevedeăunănum rădeă200ădeăoreădidacticeă(curs,ăseminar,ăprezent riădeăcazuri)ăpeă
anulădeăstudiuăuniversitar,ăpentruătematicaăprezentat ,ăînăafaraăc roraăsuntăprev zuteăşiă40ă- 50 
de ore de studiu individual. 
    Cuantificarea preg tiriiăînăvedereaăechival rii,ăseăfaceăprinăcrediteă(CFU). 
    1 credit = 25 ore de instruire 
    Dină timpulă alocată preg tirii,ă activitateaă didactic ă acoper ă 20-30%, restul de 70-80%, fiind 
dedicat ăactivit ilorăpracticeăşiăstudiuluiăindividual. 
    La sfârşitulăfiec ruiămodulădeăpreg tireă(celăpu inăoădat ăpeăan),ăareălocăoăevaluareădeăetap ,ă
f cut ăînăunitateaădeăpreg tireădeăc treăresponsabilulădeăstagiuăşiăîndrum tor. 
    Evaluareaăseăfinalizeaz ăprinăacordareaădeăcrediteăCFU. 
    Întreaga activitate deăpreg tireăesteămonitorizat ăprinăcaietulădeăstagiuă(log-book), în care 
vorăfiătrecuteădeăasemeneaăevalu rileădeăetap ăînăcredite,ăactivitateaăînăprogrameleădeăcercetare,ă
participareaălaămanifest riăştiin ificeăşiădeăeduca ieăcontinu . 
    Structura stagiilor 
    - Etapaă administrativ :ă repartizareă peă spitaleă şiă stagii,ă angajare,ă prezentareă laă spital,ă
repartizareăînăserviciu,ăalc tuireaăplanuluiădeăactivitateă- (oăs pt mân ) 
    Stagii (Anexa I) 
    1. - Chirurgieăgeneral ă(dinăcareă3ăluniă- Chir. laparoscopic )ă35ă½ăluni 
    2. - Chirurgieăvascular ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă4ăluni 
    3. - Chirurgieăurologic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3ăluni 
    4. - Chirurgieăoncologic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă4ăluni 
    5. - Chirurgieătoracic                                     4 luni 
    6. - Ortopedieăşiătraumatologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă4ăluni 
    7. - Chirurgieăplastic ăşiăreparatorieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3ăluni 
    8. - Neurochirurgie                                        3 luni 
    9. - Chirurgieăginecologic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3ăluni 
    10. - Anestezie - terapieăintensiv ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăluni 
    11. - Chirurgieădeăurgen ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă6ăluni 
    12. - Bioetic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă              ½ălun  



 
    - Reziden iatulăînăchirurgieăgeneral ăpresupuneă6ăaniădeăantrenamentăclinicăşiăesteăgândităs ă
ofereăprogresivăcreştereaăexperien eiăcliniceăşiăaăresponsabilit ilorărezidentului. 
    - Consider mă utilă c ă efectuareaă stagiiloră înă specialit ileă chirurgicale,ă s ă seăfac ă înă aniiă
II,ă IIIă şiă IVă deă reziden iată iară repartizareaă reziden iloră înă acesteă stagiiă s ă fieă f cut ă
centralizat,ă înc ă deă laă început,ă înă etapaă administrativ ă (înă primaă s pt mân ),ă înă raportă deă
posibilit ileădeăinstruireăaăclinicilorărespective,ăcuăscopulădeăaăevitaăaglomer rileăşiăaăob ineă
oăpreg tireăcalitativ ăaăreziden iloră(Anexaă2). 
    - Consider m,ădeăasemeni,ăc ăstagiulădeătraumatologieăs ăseăfac ăînăclinicileădeăortopedieădină
spitaleădeăurgen ,ăundeăseăofer ăposibilitateaăform riiăcomplexeăaărezidentului,ăînăacestădomeniu.ă
Pentruă aceleaşiă motive,ă stagiulă deă chirurgieă deă urgen ă seă vaă efectuaă numaiă înă clinicileă deă
chirurgie de profil. 
    - Stagiileă voră cuprindeă oă parteă teoretic ă (cursul)ă şiă oă parteă practic ,ă ceă se vor efectua 
simultan,ăînăsistemămodular,ăastfelăc ălaăterminareaăunuiăstagiuădeăspecialitateăs ăfieăparcurs ă
toat ăprograma. 
    - Pentruăstagiileădinăalteăspecialit iăchirurgicale,ăprogramaăanalitic ăpoateăfiăcompletat ădeă
c treă coordonatoriiă programeloră respective,ă dup ă consultulă cuă şefiiă departamenteloră deă chirurgieă
general . 
    - Cursulăvaăfiă inutădeăcadreleădeăpredare,ădup ăoăprogram ăcareăs ăcuprind ătoateăaspecteleăcuă
care se va confrunta viitorul chirurg specialist în activitatea sa. În cadrul cursului vor fi 
abordateă no iuniă deă etiopatogenie,ă diagnostic,ă complica iiă şiă tehniciă chirurgicale.ă Înă cadrulă
tehniciloră chirurgicaleă seă voră prezentaă atâtă tehnicileă clasiceă precumă şiă tehniciă moderneă deă
chirurgieălaparoscopic ăşiăendoscopic . 
    - Stagiul practică vaă constaă înă activitateă laă patulă bolnavului,ă efectuareaă unoră manevreă şiă
tehniciănecesareăpreciz riiădiagnosticuluiăşiăparticipareaălaăinterven iiăoperatoriiăcaăajutorăşiă
prim-operator. 
    - Pentruă formareaă complet ă aă rezidentuluiă consider mă necesar ca, în cadrul stagiilor, 
reziden iiă s ă fieă cuprinşiă într-un sistem de cercetare. Aceasta presupune obligativitatea 
reziden ilorădeăaăprezentaăreferateădinărevisteleădeăspecialitateăsauăsintezeăpeăanumiteăproblemeă
şiă participareaă loră laă elaborareaă unoră lucr riă deă cercetareă înă cadrulă colectiveloră cliniciloră
respective, în special în ultimii ani de stagiu. 
    Laăsfârşitulăprogramuluiădeăreziden iat,ăabsolven iiăacestuiaătrebuie: 
    - S ă aib ă capacitateaă deă aă rezolvaă afec iunileă chirurgicaleă peă bazaă cunoştin eloră cliniceă
medicale 
    - S ăposedeăcapacit ileăşiăabilit ileănecesareăefectu riiătehnicilorăchirurgicale 
    - S ăcolaborezeăefectivăcuăceilal iăcolegi 
    - S ăaib ăcapacitateaădeăaăpredaăşiăaăîmp rt şiăcunoştin eleăcuăcolegiiăreziden iăşiăstuden i 
    - S ă poat ă sf tuiă pacien iiă şiă familiileă loră înă leg tur ă cuă dispensarizareaă bolnavilor,ă
monitorizareaălor,ăregimulădeăvia ,ăetc. 
    - S ăaib ăcapacitateaădeăaăparticipaălaăunăstudiuădeăcercetare 
    Peă lâng ă preg tireaă intens ă clinic ă înă primulă ană seă puneă ună accentă importantă peă preg tireaă
continu ă înă ştiin eleă deă baz ă - anatomie,ă biochimie,ă microbiologie,ă fiziologieă şiă anatomieă
patologic ,ăînăspecială inândăcontădeăîntrep trundereaăacestoraăcuăclinica. 
 
    PROGRAMAăDEăPREG TIREăÎNăSTAGII 
    1. Stagiulădeăchirurgieăgeneral ăţă32ă½ăluni 
    a/CURSUL = 150 ore 
*T* 
    - Metode moderne de diagnostic în chirurgie ................... 2 ore 
    - Tehniciăelementareădeăchirurgie:ăincizii,ăhemostaz , 
      cauterizare,ădrenaj,ăsuturi,ădescopeririădeăvaseăşiănervi, 
      traheostomia, pleurotomia, colpotomia, cistostomia, fimoza, 
      parafimoza .................................................. 4 ore 
    - No iuniădeăchirurgieălaparoscopic ă..........................ă6ăore 
    - No iuniădeătransplantareădeăorgane .......................... 2 ore 
    - Asepsiaăşiăantisepsiaă.......................................ă2ăore 
    - Preg tireaăpreoperatorieăaăbolnavuluiă.......................ă2ăore 
    - Îngrijiriăşiăcomplica iiăpostoperatoriiă.....................ă4 ore 
    - Infec iiăchirurgicaleălocalizateăşiădifuze.ăAntibioterapia 
       în chirurgie ............................................... 6 ore 
    - Glande endocrine: tiroida, paratiroida, suprarenale ......... 6 ore 
    - Mamela:ătraumatisme,ăinfec iiăacuteăşiăcronice,ăleziuni 
      degenerative,ătumoriăbenigneăşiămaligneă.....................ă6ăore 



    - Pereteăabdominal:ăhernii,ăeventra ii,ăeviscera iiă...........ă8ăore 
    - Esofagul:ătraumatisme,ăesofagite,ătulbur riădeămotilitate, 
      refluxul gastro-esofagian, hernii hiatale, tumori benigne 
      şiămaligneă..................................................ă6ăore 
    - Stomac - duoden:ătulbur riăfunc ionale,ăgastropatii, 
      (hemoragice,ăatroficeădeăstress)ădiverticoli,ădilata ia 
      acut ăgastric ,ăvolvulusulăgastric,ăulcerulăgastricăşi 
      duodenal,ătumoriăbenigneăşiămaligneă........................ă12ăore 
    - Intestinăsub ireăşiămezenter:ădiverticoli,ăboalaăCrohn, 
      tbcăintestinal ,ăenteritaăradic ,ălimfadenitaămezenteric , 
      infarctul entero-mezenteric,ăischemiaăcronic  
      intestinal ă.................................................ă8ăore 
    - Apendiceleăcecal:ăapendicitaăacut ăşiăcronic ,ătumori 
      apendiculare ................................................ 4 ore 
    - Colonul:ădiverticuloza,ămegacolonul,ăcoliteă(ulceroas , 
      ischemica,ăpseudomembranoas ,ădeăiradiere,ăamoebian ), 
      boalaăCrohn,ătumoriăbenigneăşiămaligneă.....................ă10ăore 
    - Rect: prolapsul rectal, rectocolita ulcero-hemoragic , 
      tumoriăbenigneăşiămaligneă...................................ă6ăore 
    - Anusăşiăregiuneaăperianal :ăhemoroizi,ăfisuraăanal , 
      infec iiă(abcese,ăăflegmoane,ăfistule),ăincontinen aăanal , 
      tumoriăbenigneăşiămaligneă................................... 6 ore 
    - Ficat: abcese (piogene, amoebiene), chistul hidatic, litiaza 
      intrahepatic ,ăhipertensiuneaăportal ,ătumoriăbenigneăşi 
      maligne,ăno iuniădeătransplantareăaăficatuluiă.............ă12ăore 
    - C iăbiliareăextrahepatice:ălitiaza vezicular ăşi 
      coledocian ,ăcolecistitaăacut ăcolcistopatiiăcronice 
      nelitiazice,ăcolangitaă(acut ,ăscleroas ),ătumoriăbenigne 
      şiămaligneă................................................ă10ăore 
    - Pancreas:ăanomalii,ăpancreatitaăacut ăşiăcronic ,ătumori 
      benigneăşiămaligneă8ăore- Icterul mecanic .................. 2 ore 
    - Splina:ăafec iuniăhematologiceădeăindica ieăchirurgical , 
      tumoriăbenigneăşiămaligne,ăindica iileăsplenectomieiă.......ă4ăore 
    - Epiploonăşiăretroperitoneu: torsiuni de epiploon, 
      infarctul epiploic, tumori epiploice, fibroza 
      retroperitoneal ,ătumoriăretroperitonealeă..................ă6ăore 
    - Patologiaădiafragmului:ăherniiăhiatale,ăeventra ii 
      diafragmatice, rupturi diafragm ............................ 4 ore 
*ST* 
    b/ACTIVIT IăPRACTICEă(manevre) 
 
    - tuşeeărectaleă..................................ă100 
    - tuşeeăvaginaleă.................................ă50 
    - aspira ieăşiăsp l turaăgastric ă................ă30 
    - montajul unei perfuzii ......................... 30 
    - paracenteze .................................... 10 
    - anesteziiălocaleăşiăloco-regionale ............. 20 
    - anuscopii ...................................... 50 
    - rectoscopii .................................... 20 
    - participare la endoscopii digestive ............ 10 
    - punc iiădeătumoriă..............................ă15 
    - resuscitare cardio-respiratorie ................ 10 
    - cateterisme venoase ............................. 5 
 
    c/TEHNICI CHIRURGICALE 
    Tehniciăchirurgicaleădeăbaz  
    1. Manevrarea instrumentelor 
    2. Efectuarea nodurilor, 
    a. manual 
    b. cu ajutorul instrumentelor 
    3.ăTehniciădeăsutur ăchirurgical  
    4. Utilizarea diatermiei în chirurgie - sisteme de electrochirurgie 
    5.ăDebridareaă esuturilor 



    6. Sutura tendoanelor 
    7.ăIzolareaăşiălegareaăvaselorălaănivelulămezenterului 
    8. Anastomozele intestinale 
    a. Anastomozele gastro-intestinale 
    b.ăAnastomozeleădeăintestinăsub ire 
    c. Anastomoze colonice 
    d.ăVarianteăcuădiferen eădeăcalibru 
    e. Suturi mecanice 
    9. Anastomozele vasculare 
    a. Arteriotomia 
    b. Angioplastia 
    c. Anastomoze termino-terminale 
    d. Anastomoze termino-laterale 
    10. Tehnici chirurgicale miniminvazive 
    Interven iiăchirurgicale 
    Efectuate ca prim-operatoră(seăvaăîncercaăs ăfieăefectuateăcâtămaiămulteădinăinterven iileădeă
mai jos) 
 
    - Apendicectomii ................................. 30 
    - Hernii inghinale ................................ 8 
    - Hernii femurale ................................. 2 
    - Hernii ombilicale ............................... 2 
    - Eventra iiă......................................ă3 
    - Eviscera iiă.....................................ă2 
    - Mastite acute ................................... 2 
    - Mamectomii sectoriale ........................... 3 
    - Mamectomii radicale ............................. 1 
    - Tiroidectomii subtotale ......................... 1 
    - Hernii hiatale .................................. 1 
    - Gastrostomii .................................... 4 
    - Gastroenteroanastomoze .......................... 3 
    - Jejunostomii .................................... 2 
    - Colonostomii .................................... 2 
    - Rezec iiăgastriceă...............................ă3 
    - Vagotomiiătronculareăşiăselectiveă...............ă3 
    - Splenectomii .................................... 1 
    - Colecistostomii ................................. 2 
    - Colecistectomii clasice şiălaparoscopiceă........ă5 
    - Coledocotomii cu drenaj coledocian .............. 5 
    - Deriva iiăbilio-digestive ....................... 2 
    - Enterectomii segmentare ......................... 2 
    - Colectomii segmentare ........................... 2 
    - Opera iiăHartmană................................ă1 
    - Hemicolectomii .................................. 2 
    - Amputa iiădeărectă...............................ă1ă- 2 
    - Rezec iiădeărectă................................ă1 
    - Amputa iiădeăgamb ă..............................ă1 
    - Amputa iiădeăcoaps ă.............................ă1 
    - Cura hemoroizilor ............................... 5 
    - Supura iiăano-rectale ........................... 5 
    - Furuncule, hidrosadenite ........................ 5 
    - Simpatectomii lombare ........................... 1 
    - Cura varicelor membrelor inferioare ............. 3 
 
    ●ă Participareă caă ajutor,ă laă interven iiă chirurgicaleă mari,ă ceă seă efectueaz ă înă clinic ,ă înă
echipe operatorii, stabiliteă deă şefulă clinicii,ă astfelă caă s ă acopereă ună câmpă câtă maiă largă deă
tehnici operatorii cu care se va confrunta viitorul specialist. 
    Rezidentulăînăchirurgieăgeneral ăvaăparticipaălaăunăminimăde: 
    ●ă50ăopera iiămari,ădinăcareă15%ăcaăprimăoperator 
    ● 120ăopera iiămediiădinăcareă20%ăcaăprimăoperator 
    ●ă150ăopera iiămiciădinăcareă40%ăcaăprimăoperator 
    Dinătoateăinterven iile,ăunăprocentădeă10%ăvorăfiăefectuateăînăg rzi,ăînăregimădeăurgen  
 



    2.ăStagiulădeăchirurgieăvascular ăţă4ăluni 
    a/CURSUL = 30 ore 
 
    - Traumatismeăvasculareăşiăpolitraumatismeăcuăcomponent ăvascular ă...ă2ăore 
    - Anevrisme arteriale ................................................ 2 ore 
    - Ischemiaăacut ăarterial ă...........................................ă2ăore 
    - Arteriopatii cronice obstructive ................................... 4 ore 
    - Varicele membrelor inferioare ...................................... 2 ore 
    - Boalaătromboembolic ă...............................................ă2ăore 
    - Sindromul posttrombotic ............................................ 2 ore 
    - Limfedemul ......................................................... 2 ore 
    - C iădeăabordăînăchirurgiaăvascular ăperiferic ă.....................ă4ăore 
    - Suturi vasculare: indica ii,ătehnic ă...............................ă2ăore 
    - Plastii vasculare .................................................. 4 ore 
    - Imagistica patologiei vasculare .................................... 2 ore 
 
    b/ACTIVIT IăPRACTICEă(manevre) 
 
    - Arteriografii ..................................................... 4 
    - Flebografii ....................................................... 2 
    - Oscilometrii ...................................................... 5 
 
    c/OPERA IIă(participare) 
 
    - Suturi vasculare ................................................. 3 
    - Cura varicelor membrelor pelvine ................................. 3 
    - Plastii vasculare cu vena ........................................ 3 
    - Plastii vasculare cu grefe ....................................... 3 
    - Embolectomii periferice .......................................... 2 
 
    2. Stagiul de urologie = 3 luni 
    a/CURS = 26 ore 
*T* 
    - Traumatisme ale aparatului urinar .......................... 2 ore 
    - Litiazaăurinar ă............................................ă2ăore 
    - Tumoriăbenigneăşiămaligneăaparatăurinară....................ă4ăore 
    - Adenomulădeăprostat ă.......................................ă2ăore 
    - Adenocarcinomulădeăprostat ă................................ 2 ore 
    - Traumatismele aparatului genital masculin .................. 2 ore 
    - Malforma iiăşiăafec iuniăcongenitale:ăhipospadias, 
      epispadias, criptorhidia ................................... 2 ore 
    - Hidrocel, varicocel ........................................ 2 ore 
    - Orhiepididimitaăacut ăşiăcronic ă...........................ă1ăor  
    - Insuficien aărenal ăacut ălaăbolnavulăchirurgicală..........ă2ăore 
    - Tehnici moderne urologice .................................. 4 ore 
    - Imagistica în urologie ..................................... 2 ore 
*ST* 
 
    b/ACTIVIT IăPRACTICE 
 
    - Sondaj vezical ............................................. 10 
    - Punc iiăvezicaleăsuprapubieneă............................... 2 
    - Cistostomii ................................................. 2 
    - Uretrocistoscopii ........................................... 5 
 
    c/OPERA II 
 
    - Pielolitotomii .............................................. 5 
    - Ureterolitotomii ............................................ 5 
    - Nefrectomii ................................................. 5 
    - Adenomectomii ............................................... 5 
    - Cura hidrocelului ........................................... 3 
    - Cura varicocelului .......................................... 3 



 
   4.ăStagiulădeăchirurgieăoncologic ădigestiv ăţă4ăluni 
    a/CURS = 4 LUNI 
 
    - Epidemiologia cancerelor .................................. 2 ore 
    - No iuniădeăoncogenez ă.....................................ă4ăore 
    - Biologia cancerelor ....................................... 4 ore 
    - Etiopatogenia bolii canceroase ............................ 2 ore 
    - Clinica bolii canceroase .................................. 4 ore 
    - Tehniciădeăexplorareăşiădiagnosticăînăcancerologieă........ă2ăore 
    - Anatomieăpatologic ă.......................................ă2ăore 
    - Tratamentul complex al cancerelor ......................... 6 ore 
 
    b/ACTIVIT IăPRACTICE 
*T* 
    - Biopsii diverse pentru diagnosticul cancerelor .................. 10 
    - Interpretareaădiverselorămetodeăşiăprocedeeădeădiagnostic 
      în cancere ...................................................... 20 
*ST* 
 
    c/OPERA II 
    - Participareălaăinterven iiămari. 
 
    5.ăStagiulădeăchirurgieătoracic ăţă4ăluni 
    a/CURS = 30 ORE 
 
    - Traumatismeătoraciceăînchiseăşiădeschiseă.....................ă2ăore 
    - Politraumatismeăcuăcomponentaătoracic ă.......................ă2ăore 
    - Pleurezii purulente .......................................... 2 ore 
    - Infec iiăpulmonareăchirurgicale .............................. 2 ore 
    - Chistul hidatic pulmonar ..................................... 2 ore 
    - Tumoriăbenigneăşiămaligneă....................................ă4ăore 
    - Interven iiădeăgrani ă....................................... 4 ore 
    - Mediastinul,ămediastinite,ătumoriăbenigneăşiămaligneă.........ă4ăore 
    - Explorareaăimagistic ăaătoraceluiă............................ă4ăore 
    - No iuniădeăchirurgieătoracoscopic ă...........................ă4ăore 
 
    b/ACTIVIT IăOPERATORII 
 
    - Toracotomie .................................................. 3 
    - Punc iiăpleuraleă.............................................ă5 
    - Drenaj pleural ............................................... 3 
    - Primul ajutor în voletul costal .............................. 2 
    - Primulăajutorăînăpl gileătoraco-pulmonare .................... 2 
    - Toracoscopii ................................................. 4 
 
    c/OPERA II 
    - Participare ca ajutor 
 
    6. Stagiul de traumatologie = 4 luni 
    a/CURS = 30 ore 
 
    - Imagistica în traumatologie ................................. 4 ore 
    - Traumatismădeăp r iămoiăextrascheletaleă.....................ă4ăore 
    - Tratamentulăpl gilorăcurateăşiăsupurateă.....................ă2ăore 
    - Entorseă.....................................................ă1ăor  
    - Luxa iiăşiăfracturiăaleăcoloaneiăvertebraleăşiăbazinuluă.....ă4ăore 
    - Traumatismeăexterneăcuăcomponentaăvisceral ..................ă3ăore 
    - Politraumatisme ............................................. 6 ore 
 
    b/ACTIVIT IăPRACTICE 
*T* 
    - Reducereădeăluxa iiă........................................ă10 



    - Reducereăşiăimobilizareădeăfracturiăaleămembrelorăîn 
       aparat gipsat ............................................. 10 
    - Montarea unei extensii continue transscheletale ............. 5 
    - Atitudine în voletul costal ................................. 3 
*ST* 
 
    c/OPERA II 
    - Participare ca ajutor 
 
    7.ăStagiulădeăchirurgieăplastic ăşiăreparatorie = 3 luni 
    a/CURS = 26 ore 
 
    - Traumatisme ale mâinii ......................................... 2 ore 
    - Panari iiăşiăflegmoaneăaleămâiniiă..............................ă4ăore 
    - Arsuri ......................................................... 6 ore 
    - Traumatismeăprinătemperaturiăsc zute,ădeger turi,ăînghe areă....ă2ăore 
    - Escare de decubit .............................................. 2 ore 
    - Plastiiăcutanate:ăgeneralit i,ăindica ii,ătehnic ă.............ă6ăore 
    - No iuniădeămicrochirurgie ...................................... 4 ore 
 
    b/ACTIVIT IăPRACTICE 
 
    - Tratamentulăunorăpanari iiăşiăflegmoaneăaleămâiniiă.............ă6 
    - Tratamentul escarelor de decubit ............................... 2 
    - Grefe libere de piele .......................................... 5 
    - Plastii cutanate cu lambouri ................................... 3 
    - Tenorafii ...................................................... 2 
    - Tratamentulăarsurilorăşiădeger turiloră........................ 10 
    - Amputa iiăşiădezarticula iiăaleădegetelorămâiniiă...............ă5 
 
    c/OPERA II 
    - Participare ca ajutor 
 
    8. Stagiul de neurochirurgie = 3 luni 
    a/CURS = 26 ORE 
*T* 
    - Traumatisme cranio-cerebrale ................................ 4 ore 
    - Traumatisme vertebro-medulare ............................... 4 ore 
    - Hernii discale .............................................. 2 ore 
    - Procese expansive intracraniene ............................. 2 ore 
    - Procese expansive intrarahidiene ............................ 2 ore 
    - Politraumatisme cu interesare cranio-cerebral ăşi 
       vertebro-medular ă..........................................ă4ăore 
    - Diagnosticulăşiătratamentulăcomeloră.........................ă4ăore 
    - Imagistica neuro-chirurgical ................................ 4 ore 
*ST* 
    b/MANEVRE 
 
    - Punc iiărahidiene:ălombareăşiăsuboccipitaleă.................ă10 
    - Neuroliza .................................................... 5 
    - Neurorafie ................................................... 5 
 
    c/OPERA II 
    - Participare ca ajutor 
 
    9.ăStagiulădeăchirurgieăginecologic ăţă3ăluni 
    a/CURS = 26 ore 
 
    - Fibromul uterin ........................................... 2 ore 
    - Cancerulădeăcolăşiăcorpăuterină............................ă4ăore 
    - Tumori benigne ovariene ................................... 4 ore 
    - Cancerul de ovar .......................................... 2 ore 
    - Cancerul trompei .......................................... 2 ore 



    - Cancerul vulvar ........................................... 2 ore 
    - Incontinen aădeăurin ălaăfemeiă............................ă2ăore 
    - Sarcinaăextrauterin ă......................................ă2ăore 
    - Pelviperitonitele ......................................... 2 ore 
    - No iuniădeăchirurgieălaparoscopic ăginecologic ă...........ă4ăore 
 
    b/ACTIVIT IăPRACTICE 
 
    - Tuşeeăvaginaleă............................................ă50 
    - Curetaje uterine bioptice .................................. 5 
    - Biopsii din tumori ......................................... 5 
    - Anexectomii ................................................ 3 
 
    c/TEHNICI OPERATORII 
    - Participare ca ajutor 
 
    10.ăStagiulădeăanestezieăşiăterapieăintensiv ăţă2ăluni 
    a/CURS = 26 ORE 
 
*T* 
    - Anesteziaălocal ăşiăloco-regional ă...........................ă2ăore 
    - No iuniădeăanestezieăgeneral .ăRisculăanestezică..............ă4ăore 
    - Homeostaziaănormal ăşiătulbur riăaleăhomeostaziei 
      organismului uman ............................................ 2 ore 
    - Reechilibrarea bolnavului chirurgical: volemica, 
      electrolitic ,ăbiologic ă.....................................ă4ăore 
    - Hemoragie,ăhemostaz ,ătransfuziiă.............................ă2ăore 
    - Socul ........................................................ 4 ore 
    - Monitorizarea în chirurgie ................................... 2 ore 
    - Resuscitarea cardio-respiratorie ............................. 2 ore 
    - Nutri iaăbolnavuluiăchirurgicală.............................. 4 ore 
*ST* 
    b/ACTIVIT IăPRACTICE 
 
    - Anestezieălocal ă.............................................ă6 
    - Anestezii loco-regionale ..................................... 4 
    - Monitorizarea bolnavului ..................................... 4 
    - Resuscit riăcardio-respiratorii .............................. 3 
 
    11.ăStagiulădeăchirurgieădeăurgen ăţă6ăluni 
    a/CURS = 46 ORE 
*T* 
    - No iuniăgeneraleădeăchirurgieădeăurgen ă.........................ă2ăore 
    - Explor riăcliniceăşiăimagisticeăînăchirurgiaădeăurgen  
      abdominal ă.......................................................ă4ăore 
    - Traumatisme abdominale ........................................... 6 ore 
    - Hemoragiiădigestiveăsuperioareăşiăinferioareă..................... 6 ore 
    - Hemoragiaăintraperitoneal ........................................ă2ăore 
    - Peritonitele ..................................................... 6 ore 
    - Ocluzii intestinale .............................................. 6 ore 
    - Politraumatisme cu componente viscerale abdominale ............... 4 ore 
    - Traumatismeăprinăaccidenteădeăcircula ieă.........................ă2ăore 
    - Atitudineaădeăurgen ăînăcalamit iă..............................ă4ăore 
    - Leziuni combinate ................................................ 2 ore 
    - No iuniădeăchirurgieălaparoscopic ,ăînăurgen eăabdominaleă........ă2ăore 
*ST* 
    b/ACTIVIT IăPRACTICE 
 
    - Hemostazaăprovizorieăşiădefinitiv ă...............................ă6 
    - Celioscopiaăînăurgen eăabdominaleă................................ă5 
    - Punc iaă- sp l turaăperitoneal ă..................................ă4 
    - Sutura ulcerului perforat ........................................ 2 
    - Drenajăperitonealămultipluăşiădrenajă- sp l tur ă.................ă2 



 
    c/OPERA II 
    - Participareăcaăajutorăşiăprimă- ajutor 
 
    Caietul de stagiu 
    Caietulădeăstagiuăvaăcuprindeăunănum rădeăaproximativă400ădeărubriciăînăcareăseăvorămen ionaă
activit ileă şiă manevreleă practicateă precumă şiă interven iileă operatoriiă efectuateă înă perioadaă
diverseloră stagiiă autentificateă prină semn turaă îndrum toruluiă deă reziden iat.ă Cadreleă medicaleă
îndrum toareă auă obliga iaă s ă asigureă reziden ilor,ă înă limitaă activit iloră chirurgicaleă dină
clinic ,ăcondi iile pentru efectuarea baremului stabilit. 
    Neîndeplinireaă acestuiă barem,ă dină cauzaă îndrum toriloră atrageă reevaluareaă posibilit iloră
cliniciloră deă aă formaă reziden iă iară neîndeplinireaă luiă dină cauzaă rezidentuluiă atrage,ă dup ă sine,ă
reevaluareaăacord riiădreptului de a se prezenta la examenul de specialist. 
    Caietulărezidentuluiăvaăcon ine: 
    1.ăCVădeăactivitateăprofesional ăşiăştiin ific  
    2.ăpunctajulăob inutălaăterminareaăprogramuluiă"Tehniciăchirurgicaleădeăbaz " 
    3.ăpunctajulăob inutălaăterminareaăprogramuluiă"Tehniciăchirurgicaleălaparoscopiceădeăbaz " 
    4.ăpunctajulăob inutălaăevaluareaăscris ălaăfinalulăfiec ruiăan 
    5.ăevaluareaăîndrum toruluiădirect 
    6.ă formulară cuă num rulă deă manevreă şiă tehniciă efectuateă (conformă curricula,ă evaluateă de 
îndrum torulădirect),ăcuăprecizarea: 
    a.ăf r ăsupraveghereăsauăsupraveghindăunărezidentămaiătân r 
    b. sub supraveghere 
    c. ajutând 
    Îndrum riăpentruăevaluareaăreziden ilor 
    1. Fiecare procedeu din curricula va fi evaluat: 
 
    a. Nu a fostăefectuat ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăNănecunoscut 
    b.ăCompetentăs ăefectuezeăprocedeulăf r ăsupraveghereăăăăăA 
    c. Poate necesita ajutor ocazional                        B 
    d. Poate efectua procedeul sub supraveghere               C 
    e. Nu a putut efectua tot procedeul sub supraveghere      D 
 
    2.ăPaşiădeăurmatăînăevaluareaăreziden ilor 
    a.ăAnamnezaăexamenulăfizicăşiăconsensulăpacien ilor 
    b. Buna comunicare cu echipa operatorie 
    c.ăPreg tireaăpreoperatorie 
    d.ăSp latăbine, asepsie antisepsie 
    e.ăPozi ionareaăpacientuluiăpeămasaădeăopera ie 
    f.ăIncizieăadecvat  
    g.ăDisec ieăatent ,ăînăplan 
    h.ăCunoştin eăsolideădeăanatomie 
    i. Familiarizat cu timpii operatori 
    j.ăUtilizeaz ăatentăşiăeficaceăinstrumentele 
    k.ăFoloseşteăajutoareleăînăcelămaiăavantajosămod 
    l. Buna coordonare ochi - mân  
    m.ăManevreaz ă esuturileăcuădelicate eăşiădexteritate 
    n.ăTehnicaădeăcusutăşiăînnodatăbun  
    o. Anastomoza 
    p.ăElectrocoagulareăadecvat  
    q. Control hemostaz  
    r. Laparorafia 
    s. Factor timp 
    t. Protocol operator 
 
    12.ăMODULULăDEăBIOETIC ă- 2ăs pt mâni 
 
    TEMATIC ăCURSă(20ăore) 
    I.ăIntroducereăînăBioetic ă- 2 ore 
    1.ăMorala,ăetica,ăeticaămedical ă- definire, delimitarea obiectului de studiu 
    2.ăContextulăapari ieiăbioeticii 
    3. Definirea bioeticii 
    4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii 



    5.ăTeoriiăşiămetodeăînăbioetic  
    II.ăConcepteleădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin ăprinăprismaăbioeticiiă- 2 ore 
    1. Definirea conceptelorădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin  
    2.ă Concepteleă deă s n tate,ă boal ă şiă suferin ă înă contextulă evolu ieiă mediciniiă şiă ştiin eloră
vie ii 
    3.ăRolulăcredin elorăşiăvalorilorăpersonaleăsauădeăgrupăînăconturareaăconceptelorădeăs n tate,ă
boal ăşiăsuferin ă(percep iiăparticulareăfunc ieădeăcredin aăreligioas ,ăetnie,ăetc.) 
    III.ăRela iaămedică- pacient I - 2 ore 
    1.ăValoriăaleărela ieiămedică- pacient 
    2. Paternalism versus autonomie 
    3.ăModeleăaleărela ieiămedică- pacient 
    4. Dreptatea,ăechitateaăşiăaccesulăpacien ilorălaăîngrijirileădeăs n tate 
    IV.ăRela iaămedică- pacient II - 2 ore 
    1.ăConsim mântulăinformat 
    2.ăConfiden ialitateaăînărela iaămedică- pacient 
    3.ăRela iaămedică- pacient minor 
    4. Acte normative care reglementeaz ărela iaămedică- pacient 
    V.ăGreşeliăşiăeroriăînăpracticaămedical ă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroare 
    2.ăCulpaămedical ă- definire,ăforme,ăimplica iiăjuridiceăşiădeontologice 
    3.ăManagementulăgreşeliiăşiăeroriiămedicaleăînăpracticaămedical  
    VI.ăProblemeăeticeălaăînceputulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăLibertateaăprocrea iei 
    2. Dileme etice în avort 
    3. Etica reproducerii umane asistate medical 
    4.ăProblemeăeticeăînăclonareaăreproductiv  
    VII. Probleme eticeălaăfinalulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaămor iiăînăeraănoilorătehnologiiăînămedicin  
    2.ăProblemeăeticeăînăst rileăterminale 
    3.ăTratamenteăinutileăînăpracticaămedical  
    4.ăEutanasiaăşiăsuicidulăasistat 
    5. Îngrijirile paliative 
    VIII. Problemeăeticeăînătransplantulădeă esuturiăşiăorganeăumaneă- 2 ore 
    1. Donarea de organe de la cadavru 
    2. Donarea de organe de la persoana vie 
    3.ăEticaăaloc riiădeăresurseăînătransplant 
    IX.ăProblemeăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ă- 2 ore 
    1.ăEugeniaăşiădiscriminareaăpeăbazaăgeneticii 
    2. Proiectul genomului uman - problemeă etice,ă redefinireaă no iuniiă deă boal ă prină prismaă
cunoaşteriiăgenomuluiăuman 
    3.ăEtic ăşiătestareaăgenetic ăprenatal ,ăneonatal ăşiăpostnatal  
    4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni 
    5.ăTerapiaăgenic  
    6.ăPosibilitateaăîmbun t iriiăraseiăumaneăprinăinterven iiăgenetice 
    X.ăEticaăcercet riiăpeăsubiec iăumaniă- 2 ore 
    1.ăPrincipiiăeticeăînăcercetareaăpeăsubiec iăumani 
    2. Protec iaăparticipan ilorăîntr-oăcercetareăbiomedical ă- discutarea principalelor coduri de 
etic ă şiă conven iiă interna ionaleă înă cercetare,ă aă cadruluiă legislativă înă careă seă deruleaz ă
cercetareaăpeăsubiec iăumani 
    3.ăPopula iiăvulnerabileăînăcontextulăcercet riiăpeăsubiec iăumani 
    4.ăAspecteăeticeăînăcercet rileămulticentrice,ămultina ionale 
    5.ăComiteteleădeăetic ăaăcercet rii 
    6.ăComportamentulăştiin ificăneadecvat,ăconflictulădeăintereseăînăcercetareaăştiin ific  
 
    TEMATICA SEMINARIILOR 
    I. Ilustrareaăprinăcazuriăparticulareăaăteoriilorăşiăprincipiilorăînăbioetic ă- 2 ore 
    II.ăReglementareaăpracticiiămedicaleăprinăcoduriădeăetic ă- 2 ore 
    1.ă Jur mântulă luiă Hipocrateă - comentareaă formeiă ini ialeă aă jur mântuluiă luiă Hipocrateă şiă
evaluarea graduluiădeăaplicabilitateăaăperceptelorăacestuiaăînăcondi iileămediciniiăactuale 
    2.ăAlternativeăaleăjur mântuluiăluiăHipocrate 
    3.ăAlteăcoduriădeăetic ăşiădeontologieămedical ăfolositeăînăprezent 
    III.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedic - pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăValoareaăşiălimiteleăconsim mântuluiăinformatăînăpracticaămedical ăcurent  



    2.ăValoareaăşiălimiteleăconfiden ialit iiăînăpracticaămedical ăcurent  
    3.ăRolulăcomunic riiăînărela iaămedică- pacient 
    IV.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăAccesulălaăîngrijirileădeăs n tateă- discutare de cazuri 
    2.ăDrepturileăpacien iloră- reglementareălegislativ  
    3.ăRolulăcomitetelorădeăetic ădinăspitale 
    V.ăExemplificareaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroareăînămedicin ăprinăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    1.ăDelimitareaăcadruluiăno iuniiădeămalpraxis 
    2.ăGreşealaămedical ădinăperspectivaăsistemuluiădeămalpraxis 
    3.ăPerspectivaădeontologic ăasupraăgreşelilor medicale 
    VI.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăînceputulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    VII.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăfinalulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    VIII. Discutarea problemelor etice în transplantul deă esuturiă şiă organeă peă bazaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
    IX.ăDiscutareaăproblemelorăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    X.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă cercetareaă peă subiec iă umaniă prină prismaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
    Tehnicileădeăbaz ădeăchirurgieălaparoscopic ăţă3ăluni 
    I.ăEchipamentulăpentruăchirurgieălaparoscopic  
    1.ăSistemulădeăinsuflareăaăcavit iiăperitonealeăşiătehnicileăalternativeădeăcreareăaăspa iuluiă
de lucru 
    2.ăSistemulădeăpreluareăşi transmitere a imaginii 
    3.ăSistemulădeăiriga ieă- aspira ie 
    4. Sistemul de electrochirurgie 
    5.ăPreg tireaăs liiădeăopera ie 
    Instalarea,ăverificarea,ăfunc ionareaăşiăîntre inereaăechipamentelor. 
    Defec iuniăposibile,ăincidenteăşiăaccidente 
    II.ăInstrumentarulăpentruăchirurgieălaparoscopic  
    1.ăInstrumentarulăstandardăpentruătehnicileădeăbaz  
    2.ăInstrumentarăpentruăsitua iiăspeciale 
    3.ăUtilizarea,ăîntre inereaăşiăsterilizareaăinstrumentaruluiălaparoscopic. 
    Defec iuniăposibile,ăincidenteăşiăaccidente 
    III.ăPrincipiiădeăbaz ăaleăchirurgieiălaparoscopice 
    1.ăCriteriiăgeneraleădeăop iuneăpentruăabordulălaparoscopic,ăindica iiăşiăcontraindica ii 
    2. Evaluarea preoperatorie a pacientului propus pentru chirurgie laparoscopic  
    3.ăParticularit ileăanestezieiăpentruăchirurgiaălaparoscopic ăşiăconsecin eleăfiziopatologiceă
aleăinsufl riiăperitoneale 
    Incidenteăşiăaccidenteăintraoperatoriiăspecifice 
    4.ăEvolu iaăşiăîngrijirileăpostoperatoriiăînăchirurgiaălaparoscopic . 
    Complica iiăpostoperatoriiăspecifice 
    IV.ăTehniciăchirurgicaleălaparoscopiceădeăbaz  
    1. Instituirea pneumoperitoneului 
    2.ăDispozitivulăoperatorăşiăplasareaătrocarelor 
    3.ăUtilizareaălan uluiăimagistic 
    4. Utilizarea sistemului de electrochirurgie 
    5.ăUtilizareaăsistemuluiădeăiriga ieăaspira ie 
    6.ă Incidente,ă accidenteă şiă complica iiă aleă gesturiloră deă baz ă înă chirurgiaă laparoscopic ă
(insuflare,ătrocarizare,ămânuireaăcamerei,ăutilizareaăsistemuluiăelectric,ăiriga ieăaspira ie) 
    7.ăExplorareaălaparoscopic ăgeneral ăaăcavit iiăperitoneale 
    8.ăVisceroliza,ăexplorareaăpentruăascitaăşiătehniciădeăbiopsieălaparoscopic  
    9.ăTehniciădeăligaturiăşiăsuturaălaparoscopic  
    10.ăExtragereaăpieselorăoperatoriiăşiădrenajulălaparoscopic 
    V.ăExplorareaălaparoscopic ăaăabdomenuluiăacutăchirurgical 
    1.ăIndica iiăşiăcontraindica ii 
    2. Abdomenul acut chirurgical 
    3. Abdomenul acut netraumatic 
    4.ă Gesturiă terapeuticeă deă baz ă înă abdomenulă acută chirurgical:ă suturi,ă hemostaza,ă lavajă şiă
drenaj. Atitudinea în ulcerul perforat 
    VI.ăColecistectomiaălaparoscopic  
    1.ăIndica iiăşiăcontraindica ii 
    2. Tehnica operatorie standard 
    3.ăVarianteădeătehnic ăoperatorie 
    4.ăDificult i,ăincidenteăşiăaccidenteăintraoperatorii 



    5.ăCriteriiădeăconversieălaăchirurgiaădeschis  
    6. Colangiografia intraoperatorie 
    7.ăEvolu ia,ăîngrijirileăşiăcomplica iileăpostoperatorii 
    VII.ăApendicectomiaălaparoscopic  
    1.ăIndica iiăşiăcontraindica ii 
    2. Tehnica operatorie standard 
    3.ăVarianteădeătehnic ăoperatorie 
    4.ăDificult i,ăincidente,ăşiăaccidenteăintraoperatorii 
    5.ăCriteriiădeăconversieălaăchirurgiaădeschis  
    6.ăEvolu ia,ăîngrijirileăşiăcomplica iileăpostoperatorii 
    VIII.ăBaremăminimalădeăactivit iăpractice 
    1.ăAsistareaălaădesf şurareaăopera iilorălaparoscopiceăînădirectă- 20 
    2. Activitate ca instrumentar în echipa operatorie - 10 
    3. Mânuirea telescopului - 10 
    4. Ajutor în echipa operatorie - 10 
    5.ăInterven iiăefectuateăcaăprimăoperator:ăexplor ri,ă(3ăop.), 
    Colecistectomii (4 op.), apendicectomii (3 op.). 
    IX.ăEvaluareăfinal ăaăstagiuluiădeăpreg tireăteoretic ăşiăpractic . 
 
    Posibilit i: 
    - Testeăcuăr spunsuriămultiple 
       - Examen oral 
       - Testareăpractic ăaăgesturilorădeăbaz ăutilizândăunăpelvitrainer/simulator 
       - Apreciereăîntocmit ădeăinstructor/tutoreleădeăpractic  
 
 
                        CHIRURGIEăGENERAL  
 
                              6 ANI 
*T* 
┌────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐ 
│ăăăăăăăă│CHIRURGIEăGENERAL ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│11ă˝ăLUNIă│ 
│ăANULăIă├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ 
│ăăăăăăăă│BIOETIC ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│˝ăLUN ăăăă│ 
├────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ 
│ăăăăăăăă│ATIăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│2ăLUNIăăăă│ 
│ăăăăăăăă├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ 
│ANULăIIă│TRAUMATOLOGIEăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│4ăLUNIăăăă│ 
│ăăăăăăăă├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ 
│ăăăăăăăă│CHIRURGIEăVASCULAR ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│4ăLUNIăăăă│ 
│ăăăăăăăă├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ 
├────────┤CHIRURGIEăPLASTIC ăŞIăREPARATORIEăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│3ăLUNIăăăă│ 
│ăăăăăăăă├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ 
│ăăăăăăăă│CHIRURGIEăTORACIC ăă                                      │4ăLUNIăăăă│ 
│ANULăIII├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ 
│ăăăăăăăă│CHIRURGIEăUROLOGIC ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│3ăLUNIăăăă│ 
│ăăăăăăăă├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ 
│ăăăăăăăă│CHIRURGIEăONCOLOGIC ăDIGESTIV ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│4ăLUNIăăăă│ 
├────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ 
│ăăăăăăăă│NEUROCHIRURGIEăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă            │3ăLUNIăăăă│ 
│ăăăăăăăă├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ 
│ANULăIVă│CHIRURGIEăGINECOLOGIC ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│3ăLUNIăăăă│ 
│ăăăăăăăă├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ 
│ăăăăăăăă│CHIRURGIEăDEăURGEN ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│6ăLUNIăăăă│ 
├────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ 
│ăăăăăăăă│CHIRURGIEăGENERAL ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│9ăLUNIăăăă│ 
│ ANULăVă├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ 
│ăăăăăăăă│CHIRURGIEăLAPAROSCOPIC ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│3ăLUNIăăăă│ 
├────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ 
│ANULăVIă│CHIRURGIEăGENERAL ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│12ăLUNIăăă│ 
└────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘ 
*ST* 
 



   N.ăB.ăÎnăanulăVăsauăVIădeăpreg tireăseăvaăefectuaămodululădeăChirurgieălaparoscopic ăcuădurataă
de 3 luni. 
 
 
 
 
                              MINISTERULăS N T II 
 
                 CENTRULăNA IONALăDEăPERFEC IONAREăÎNăDOMENIUL 
                               SANITARăBUCUREŞTI 
 
                            CURRICULUMăDEăPREG TIRE 
                                ÎN SPECIALITATEA 
 
                       CHIRURGIEăORAL ăŞIăMAXILO-FACIAL  
 
 
    Toateădrepturileăprivindăpublicareaăşiădifuzareaăacesteiălucr riăapar inăCentruluiăNa ionalădeă
Perfec ionareăînăDomeniulăSanitarăBucureşti 
 
    1.ăDefini ie 
    Chirurgia oral ă şiă maxilo-facial ă cuprindeă tratamentulă chirurgicală ală p r iloră moiă cervico-
faciale,ă ală oaseloră craniuluiă visceral,ă ală glandeloră salivare,ă articula ieiă temporomandibulare,ă
diformit ilorăşiămalforma iilorăcranio-faciale,ăplastiaăreconstructiv ăînăsferaăoral ă şiămaxilo-
facial ăşiătratamentulăchirurgicalăalăafec iunilorădento-parodontale. 
    Specialitateaăcuprindeă2ăp r i: 
    a.ă chirurgiaă oral ,ă careă seă preocup ă deă studiul,ă prevenireaă şiă tratamentulă chirurgicală ală
afec iunilorădento-parodontale: 
    ●ăchirurgiaăendodontic  
    ●ăchirurgiaăpreprotetic  
    ●ăaccidenteădeăerup ieăaleădin ilorăşiăincluziileădentare 
    ●ătraumatismeădento-parodontale 
    ●ăchirurgiaăparodontal  
    ●ăinserareaăimplanturilorădentare 
    b. chirurgia maxilo-facial ă cuprindeă patologiaă şiă tratamentulă chirurgicală ală traumatismeloră
maxilo-mandibulareăşiăaleăp r ilorămoiăcervico-faciale,ăinfec iiăoro-maxilo-faciale, tumori benigne 
aleă p r iloră moiă şiă osoaseă oro-maxilo-faciale,ă tumoriă maligneă aleă p r iloră moiă şiă osoaseă oro-
maxilo-faciale,ă bolileă glandeloră salivareă şiă aleă articula ieiă temporo-mandibulare,ă diformit iă şiă
malforma iiă congenitaleă aleă fe eiă şiă maxilarelor,ă durereaă înă sferaă oro-maxilo-facial ,ă plastiaă
reconstructiv ădup ădefecteăoro-maxilo-faciale etc. 
 
    2. Durata: 5 aniă(cuădubl ălicen :Medicin ăGeneral /Medicin ăDentar ) 
    Înă conformitateă cuă recomand rileă organismeloră deă specialitateă aleă Comunit iiă Europene,ă
specialiştiiă înă chirurgiaă oral ă şiă maxilo-facial ă trebuieă s ă posedeă oă dubl ă licen ,ă ceaă deă
absolvent al Facult iiădeăMedicin ăDentar ăşiădeăabsolventăalăFacult iiădeăMedicin ăGeneral . 
    Înă acestă context,ă potă fiă accepta iă laă specializareă înă chirurgiaă oral ă şiă maxilo-facial ă
absolven iăaiăFacult iiădeăMedicin ăDentar ă(careăîşiăcompleteaz ăstudiileădeăMedicin ăGeneral )ă
şiăabsolven iăaiăFacult iiădeăMedicin ă(careăîşiăcompleteaz ăstudiileădeămedicin ădentar ). 
    Curriculumulăprevedeăunănum rădeă200ădeăoreădidacticeă(curs,ăseminar,ăprezent riădeăcazuri)ăpeă
anul de studiu universitar, pentru tematica prezentata,ăînăafaraăc roraăsuntăprev zuteăsiă40ă- 50 
de ore de studiu individual. 
    Cuantificareaăpreg tiriiăînăvedereaăechival rii,ăseăfaceăprinăcrediteă(CFU). 
    1 credit = 25 ore de instruire 
    Dină timpulă alocată preg tirii,ă activitateaă didactic ă acoper ă 20-30%, restul de 70-80%, fiind 
dedicat ăactivit ilorăpracticeăşiăstudiuluiăindividual. 
    Laăsfârşitulăfiec ruiămodulădeăpreg tireă(celăpu inăoădat ăpeăan),ăareălocăoăevaluareădeăetap ,ă
f cut ăînăunitateaădeăpreg tireădeăc treăresponsabilulădeăstagiuăşiăîndrum tor. 
    Evaluareaăseăfinalizeaz ăprinăacordareaădeăcrediteăCFU. 
    Întreagaăactivitateădeăpreg tireăesteămonitorizataăprinăcaietulădeăstagiuă(log-book), în care 
vorăfiătrecuteădeăasemeneaăevalu rileădeăetap ăînăcredite,ăactivitateaăînăprogramele de cercetare, 
participareaălaămanifest riăştiin ificeăşiădeăeduca ieămedical ăcontinu ăînăspecialitate. 
 
    3A.ăStructuraăstagiilorădeăpreg tireăînăreziden iat 



    3A.1.ă Etapaă deă angajare,ă luareă înă eviden ,ă rezolvareă aă problemeloră social-administrative, 
prezentareălaăspitalăşiăclinic ărepartizat ,ăfixareaăplanuluiădeăactivitate. 
    3A.2.ăStagiulădeăChirurgieăgeneral :ă1ăan 
    3A.3.ăStagiulădeăchirurgieăoral ăşiămaxilo-facial :ă3ăaniă5ăluniăşiă2ăs pt mâniă(aniiăII,ăIII,ă
IV, V). 
    Înă sec iileă cliniceă acreditateă deă Ministerulă S n t ii,ă subă îndrumareaă mediciloră şefiă
sec ie/clinic ,ămediciiăreziden iăseăvorăfamiliarizaăcuăactivit ileăpracticeădeăchirurgieăoral ăşiă
maxilo-facial ,ă completându-şiă înă acelaşiă timpă şiă cunoştin eleă teoretice,ă pentruă aă seă alinia 
standardelorăeuropeneăaleăspecialit ii. 
    3A.4. Stagiul de O.R.L.: 2 luni 
    3A.5.ăStagiulădeăChirurgieăplastic ăşiăreconstructiv :ă3ăluni 
    3A.6.ăStagiulădeăNeurochirurgie:ă1ălun  
    3A.7.StagiulădeăBioetic ă2ăs pt mâni 
 
    3B.ăOrdineaădeărota ieăaăstagiilorăînăreziden iat 
    AnulăI:ăăăChirurgieăgeneral ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă12ăluni 
    AnulăII:ăăChirurgieăoral ăşiămaxilo-facial ăăăă12ăluni 
    AnulăIII:ăChirurgieăoral ăşiămaxilo-facial ăăăă12ăluni 
    AnulăIV:ăăChirurgieăoral ăşiămaxilo-facial ăă  12 luni 
    AnulăV:ăăăChirurgieăoral ăşiămaxilo-facial ăăăăă5ă1/2ăluni 
              O.R.L.:                               2 luni 
              Chirurgieăplastic ăşiăreconstructiv :ă3ăluni 
              Neurochirurgie:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ălun  
              Bioetic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăs pt mâni 
 
    4.ăProgramulădeăactivitateăteoretic ăşiăpractic ăpeăaniădeăpreg tire 
 
    4.1. Anul I 
    CuprindeăstagiuădeăChirurgieăgeneral :ă12ăluni 
 
    4.1.1.ăPreg tireăteoretic ăprinăcursuri/seminarii:ătotal 200 ore 
    Cursuri: 70 ore 
    1.ăTehniciădeăasepsieăşiăantisepsieăînăchirurgiaăgeneral :ă4ăore 
    2.ăInstrumentarulădeăchirurgieăgeneral ăşiăfolosireaălui:ă2ăore 
    3. Tehnici de drenaj: 2 ore 
    4.ăTehniciădeăsutur :ă2ăore 
    5. Tehnica pansamentului: 2 ore 
    6.ăTratamentulăpl gilor.ăProfilaxiaăinfec ieiătetanice:ă4ăore 
    7.ăTratamentulăinfec ieiăacuteălocalizateă(abcesăcald,ăfuruncul):ă2ăore 
    8. Tehnici de anestezie loco-regional :ă2ăore 
    9. Resuscitarea cardiorespiratorie: 4 ore 
    10.ăTehniciădeăhemostaz ămedical ăşiăchirurgical :ă4ăore 
    11.ăTransfuziaă(indica ii,ăcontraindica ii,ătesteădeăcompatibilitate,ăaccidenteătransfuzionale)ă
substituen iădeăsânge:ă2ăore 
    12.ăReechilibrareaăhidroelectric ăşiăechilibrulăacido-bazic (interpretarea ionogramei sanguine 
şiăurinare,ămodific riăpatologiceăaleăechilibruluiăacido-bazic): 4 ore 
    13.ăArsurile,ădeger turileă(criteriiădeăevaluare,ădiagnostic,ăconduit ăterapeutic ăînăurgen e):ă
2 ore 
    14. Tehnica pleurotomiei: 2 ore 
    15. Tehnica gastrostomiei: 2 ore 
    16.ăTubajulăşiăsp l turaăgastric :ă2ăore 
    17. Sondajul vezical: 2 ore 
    18. Examenul unui bolnav politraumatizat: 4 ore 
    19.ăŞoculă(criteriiădeădiagnostic,ăprincipiiădeătratament):ă4ăore 
    20. Principii de tratament în politraumatisme: 4 ore 
    21.ăPatologiaăhemostazeiăînăpracticaăchirurgical :ă2ăore 
    22.ăTraumatismeătoraciceă(diagnostic,ăconduit ăterapeutic ):ă4ăore 
    23.ă Patologiaă esofaguluiă (corpă str in,ă stenozeă benigne,ă achalazia,ă cancerulă esofagian,ă
diverticuli esofagieni, herniile hiatale): 4 ore 
    24.ăUrgen eăînăchirurgiaăabdomenuluiă(diagnostic,ăconduit ăterapeutic ):ă4ăore 
    25.ăPatologiaăchirurgical ăaăglandeiătiroide:ă2ăore 
 
    Prezent riădeăcaz:ă80ăore 



    Recenzii ale articolelor de specialitate: 50 ore 
 
    4.1.2.ăPreg tireăpractic : 
    1. Participare la: 
    - tiroidectomii subtotale: 2 
    - tiroidectomii totale: 2 
    - tratamentul chirurgical al megaesofagului: 2 
    - gastrostomii: 5 
    - pleurotomii: 2 
    - apendicectomii: 10 
    - colecistoctemii: 10 
    2.ăAsistareălaăinterven iiăsauămanopereăchirurgicale: 
    - chirurgiaăreconstructiv ăvascular  
    - urgen eă(cameraădeăgard )ăla: 
    - politraumatiza i:10 
    - traumatisme toracice:10 
    - traumatisme abdominale:10 
    3. Manopere: 
    - abord venos periferic: 40 
    - aspira iiăşiăsp l turiăgastrice:10 
    - cateterismăvenosă(humeral ,ăsubclavie,ăjugular ,ăsafen ):ă10 
    - tratamentulăinfec iilorămâiniiăşiădegetelor:ă5 
 
    4.1.3.ăBaremădeăpromovareăaăanuluiăIădeăreziden iat: 
    1. Participareălaăcursuriăşiăseminarii 
    2.ăParticipareălaăactivitateaăpractic  
    3. Promovarea examenului scris 
    4. Prezentare a minimum 3 cazuri clinice 
    5. Recenzie a minimum 3 articole 
 
    4.2. Anul II 
    Cuprindeăstagiuădeăchirurgieăoral ăşiămaxilo-facial :ă12ăluni 
 
    4.2.1.ăPreg tireăteoretic ăprinăcursuri/seminarii:ătotală210ăore 
    Cursuri: 80 ore 
    1.ăAnatomiaăcapuluiăşiăgâtului:ă10ăore 
    2.ăProblemeăgeneraleăaleăchirurgieiăoraleăşiămaxilo-faciale: 4 ore 
    - particularit ileăchirurgieiăoraleăşiămaxilo-faciale 
    - examenulăclinicăoralăşiămaxilo-facial 
    3. Probleme de anestezie-reanimareăînăchirurgiaăoral ăşiămaxilo-facial :ă4ăore 
    - anesteziaăgeneral ăînăchirurgiaăoral ăşiămaxilo-facial  
    - reanimareăşiăreechilibrareăfunc ional ăînăchirurgiaăoral ăşiămaxilo-facial  
    - anestezia loco-regional ăşiălocal :ăsubstan e,ătehnici,ăaccidenteăşiăcomplica ii 
    4.ăExtrac iaădentar :ăindica ii,ătehnici,ăaccidente,ăcomplica ii:ă4ăore 
    5. Traumatisme dento-parodontale: aspecte cliniceăşiăterapeutice:ă4ăore 
    5.ăChirurgieăendodontic :ă4ăore 
    6. Tratamentul chirurgical în parodontopatiile marginile cronice: 4 ore 
    7.ăChirurgiaăproprotetic :ă4ăore 
    8.ăIncluziaădentar ăşiăpatologiaăerup ieiădentare:ă6ăore 
    9.ăInfec iile p r ilorămoiăoraleăşiămaxilo-faciale: 4 ore 
    - generalit i,ăetiopatogenie,ămicrobiologie,ăanatomieăpatologic  
    - supura iiăperiosoase 
    10.ăImplantologieăoral :ă10ăore 
    11.ăAtitudineaăterapeutic ăfa ădeăpacien iiăcuăafec iuniăgeneraleăasociate: 20 ore 
    12.ăAntibioterapiaăînăleziunileătraumaticeăşiăsupurativeădinăsferaăoro-maxilo-facial :ă2ăore 
 
    Prezent riădeăcaz:ă80ăore 
    Recenzii ale articolelor de specialitate: 50 ore 
 
    4.2.2.ăPreg tireăpractic : 
    Interven iiădeămic ădificultate: 
    1. Efectuarea de anestezii tronculare periferice: 150 
    2.ăExtrac iiăchirurgicale:ă150 



    3.ăExtrac iiăalveoloplasticeăcuăprotezareăimediat :ă4 
    4.ăDecapuşon riăînătratamentulăaccidentelorădeăerup ie:ă15 
    5. Odontectomii molari de minte inferiori: 30 
    6. Odontectomii canini superiori: 5 
    7.ăOdontectomii,ăal iădin iăincluşi:ă3 
    8.ă Eviden iereaă caniniloră incluşiă cuă aplicareaă deă dispozitiveă deă redresareă chirurgical-
ortodontic :ă2 
    9.ăRezec iiăapicale:ă30 
    10.ăReplant riădeădin i (post-traumaticăsauăinten ional):ă2 
    11. Chiuretaj gingival în parodontopatii marginale cronice: 5 
    12. Gingivectomie: 2 
    13.ăOpera iiăparodontaleăcuălambou:ă3 
    14. Gingivoplastii: 3 
    16.ăInterven iiăchirurgicaleăproproteticeăîn: 
    - mucoasaăsub ire:ă2 
    - creastaăgingival ăbalant :ă2 
    - fibromatoz ătuberozitar :ă1 
    - hiperplazie epitelio-conjunctiv :ă6 
    - deficien eăaleăfrenurilorălabialeăsauălinguale:ă6 
    - brideăvestibulareăşiăparalinguale:ă4 
    - îngustarea zonei de mucoas ăfix ă(adânciriădeăşan uriăvestibulareăsauăparalinguale):ă2 
    - regulariz riădeăcreast :ă3 
    - plastiiădeăadi ieăînăatrofiiădeăcreast ăcuămaterialeăosteoinductoare:ă2 
    17.ăDeschidereaădeăsupura iiăperiosoase:ă20 
 
    4.2.3. Barem de promovare a anuluiăIIădeăreziden iat: 
    1.ăParticipareălaăcursuriăşiăseminarii 
    2.ăParticipareălaăactivitateaăpractic  
    3. Promovarea examenului scris 
    4. Prezentare a minimum 3 cazuri clinice 
    5. Recenzie a minimum 3 articole 
    6. Examen practic din baremul operator 
 
    4.3. Anul III 
    Cuprindeăstagiuădeăchirurgieăoral ăşiămaxilo-facial :ă12ăluni 
 
    4.3.1.ăPreg tireăteoretic ăprinăcursuri/seminarii:ătotală194ăore 
    Cursuri: 64 ore 
    1. Traumatologie oro-maxilo-facial :ă10ăore 
    - pl gileăp r ilorămoiăoraleăşiămaxilo-faciale:ăparticularit iăanatomo-clinice, tratament de 
urgen ăşiădefinitiv 
    - şoculăşiăreanimareaăînătraumatismeleăoraleăşiămaxilo-faciale 
    - fracturile mandibulei 
    - fracturile maxilarului 
    - fracturile orbito-zigomatice 
    - fracturile asociate 
    2.ăInfec iileăoraleăşiămaxilo-faciale: 10 ore 
    - supura iileălojilorăsuperficiale 
    - supura iileălojilorăprofundeăşiăsupura iileădifuze 
    - particularit ileăproceselorăinfec ioaseăoraleăşiămaxilo-faciale la copii 
    - osteitaăşiăosteomielitaămaxilaruluiăşiămandibulei 
    - necroza maxilarelor 
    - infec iileăspecificeăoraleăşiămaxilo-faciale, luesul, TBC-ul, actinomicoza 
    - limfadeniteăacuteăşiăcronice 
    3.ăAfec iuniădeăcauz ădentar ăaleăsinusurilorămaxilare: 4 ore 
    4.ăTumorileăbenigneăaleăp r ilorămoi:ă10ăore 
    - pseudotumori 
    - tumori benigne epiteliale 
    - tumori benigne mezenchimale 
    - chisturileăp r ilorămoi 
    - chisturiăşiăfistule 
    5. Tumorile benigne osoase: 6 ore 
    - tumori neodontogene: osteogene, non-osteogene 



    - tumori odontogene: epiteliale, mezenchimale 
    - chisturile oaselor maxilare: odontogene, neodontogene 
    6. Patologia glandelor salivare: 10 ore 
    - infec iileăglandelorăsalivare 
    - traumatismele glandelor salivare 
    - litiazaăsalivar  
    - tumorileăbenigneăşiămaligneăaleăglandelorăsalivare 
    - sialozele 
    7.ăPatologiaăarticula ieiătemporo-mandibulare: 6 ore 
    - sindroameădisfunc ionaleătemporo-mandibulare 
    - artropatiileăacuteăşiăcroniceătemporo-mandibulare 
    - traumatismeleăarticula ieiătemporo-mandibulare 
    - luxa iileăarticula ieiătemporo-mandibulare 
    - constric iaămandibulei 
    - anchiloza temporo-mandibular  
    8. Osteodistrofiile maxilarelor: 2 ore 
    - osteitaăfibroas  
    - boala Recklinghausen 
    - boala Paget 
    - Leontiasis ossea 
    9.ăOsteopatiiăînăbolileădeăsistemăcuălocalizareăoral ăşiămaxilo-facial :ă2ăore 
    10. Durerea în teritoriul maxilo-facial: 4 ore 
 
    Prezent riădeăcaz:ă80ăore 
    Recenzii ale articolelor de specialitate: 50 ore 
 
    4.3.2.ăPreg tireăpractic : 
    Interven iiădeămic ădificultate: 
    1.ăRezec iiăapicale:ă30 
    2.ăDeschidereaădeăsupura iiăperiosoase:ă10 
    3.ăImobilizareaădeăurgen ăaăfracturilorădentareălaăcopiiăşiăadul i:ă10 
    4. Imobilizarea deăurgen ăşiădefinitiv ăînăfracturileădeămandibul :ă10 
    5.ăImobilizareaădeăurgen ăşiădefinitiv ăaăfracturilorăetajuluiămijlociuăalăfe ei:ă10 
    6.ăPrelevareădeăbiopsiiăînătumorileăcuălocalizareăoral ăşiămaxilo-facial :ă10 
    7.ăCuraăradical ăaăchisturilorădeămaxilarăcuăsauăf r ăconservareaădin ilor:ă6 
    8.ă Extirpareaă tumoriloră benigneă limitateă aleă mucoaseiă orale,ă limbii,ă planşeuluiă orală şiă aleă
gingiei: 5 
    9.ăExtirpareaătumorilorăendoosoaseăsauămandibulareăcuăp strareaăcontinuit iiăosoase:2 
    10. Extirpare de calculi salivari din canalul Warthon sau Stenon: 2 
    11.ăExtirpareădeătumoriăaleăglanedlorăsalivareămiciădinăv lulămoale,ăbolt ,ăobrazăşiăplanşeuă
oral: 2 
    12.ăReducereaănechirurgical ăaăluxa ieiădeăarticula ieătemporo-mandibular :ă2 
 
    Interven iiădeădificultateămedie: 
    1. Deschidere de abcese ale lojilor superficiale: 10 
    2.ă Deschidereă deă supura iiă aleă lojiloră profundeă aleă fe eiă şiă gâtuluiă (fosaă infratemporal ,ă
spa iulălaterofaringian,ălojaămarilorăvase):ă10 
    3. Deschidere deăsupura iiădifuzeăaleăplanşeuluiăoralăsauăfe ei:ă3 
    4.ăDeschidereaăsupura iilorălimfonodulilorăfe eiăşiăgâtului:ă10 
    5. Tratamentul fistulelor cronice perimaxilare: 5 
    6.ăTratamentulăsupura iilorăcroniceăperimaxilareă(actinomicoz ,ăTBC):ă3 
    7. Curaăradical ăînăsinuzitaămaxilar ădeăcauz ădentar :ă3 
    8.ăPlastiaăcomunic riiăoro-sinuzale: 3 
    9. Sechestrectomia în osteomielita sau radionecroza maxilarelor: 2 
    10. Corticotomia în osteomielita maxilarelor: 2 
    11.ăTratamentulăprimarăşiăsecundarăalăpl gilorăoraleăşiăcervicofaciale:ă20 
    12. Reducerea fracturilor orbito-sinuzaleăşiăaleăarcadeiătemporo-zigomatice: 5 
    13.ă Osteosintezaă cuă sârm ă sauă pl cu eă înă fracturiă deă mandibul ,ă etajă mijlociuă sauă orbito-
sinuzale: 5 
    14. Ligatura arterei carotide externe: 3 
    15. Traheotomie: 3 
 
    4.3.3.ăBaremădeăpromovareăaăanuluiăIIIădeăreziden iat: 



    1.ăParticipareălaăcursuriăşiăseminarii 
    2.ăParticipareălaăactivitateaăpractic  
    3. Promovarea examenului scris 
    4. Prezentare a minimum 3 cazuri clinice 
    5. Recenzie a minimum 3 articole 
    6. Examen practic din baremul operator 
 
    4.4. Anul IV 
    - chirurgieăoral ăşiămaxilo-facial :ă12ăluni 
 
    4.4.1.ăStagiulădeăchirurgieăoral ăşiămaxilo-facial :ă12ăluni 
    4.4.1.1.ăPreg tireăteoretic ăprinăcursuri/seminarii:ătotală105ăore 
    Cursuri: 40 ore 
    1.ăTumoriămaligneăoraleăşiămaxilo-faciale: 40 ore 
    - No iuniădeăbiologieăaăprocesuluiăneoplazic 
    - Etiopatogenia tumorilor maligne oro-maxilo-facial  
    - Forme anatomo-clinice ale tumorilor maligne oro-maxilo-faciale 
    - Adenopatiaămetastatic ăcervical  
    - Diagnosticul tumorilor maligne oro-maxilo-faciale 
    - Principii de tratament multimodal în tumorile maligne oro-maxilo-faciale (I) 
    - Tumorile maligne ale buzelor 
    - Tumorileămaligneăaleălimbiiăşiăplanşeuluiăbucal 
    - Tumorileămaligneăaleămucoaseiăjugale,ăcomisuriiăintermaxilare,ăfibromucoaseiăpalatuluiădurăşiă
v luluiăpalatin 
    - Tumorileămaligneăaleămaxilaruluiăşiămandibulei 
    - Tumorile maligne ale tegumentelor cervico-faciale 
    - Melanomul malign în regiunea oro-maxilo-facial  
    - Tumorile maligne ale glandelor salivare 
    - Accidenteăşiăcomplica iiăaleătratamentuluiămultimodală(RT+CT) 
 
    Prezent riădeăcaz:ă40ăore 
    Recenzii ale articolelor de specialitate: 25 ore 
 
    4.4.1.2.ăPreg tireăpractic  
    Interven iiădeădificultateămedie: 
    1. Submaxilectomie: 3 
    Interven iiădeădificultateămare: 
    1.ăRezec ieădeăplatouăpalato-alveolar: 2 
    2.ăHemirezec iiădeămaxilarăcuăamprentareăşiăaplicareădeăobturator: 4 
    3.ăHemirezec iiădeămandibul ă(participare):ă2 
    4.ăExtirpareădeătumor ădeăbuz ăinferioar ăcuăplastieăimediat :ă5 
    5. Hemiglosectomie (participare): 5 
    6. Hemipelvectomie (participare): 5 
    7. Hemiglosopelvectomie (participare):5 
    8.ăEvidareăcervical ăsupraomohioidian :ă2 
    9.ăExtirpareădeătumor ălaterocervical :ă2 
 
    4.4.3.ăBaremădeăpromovareăaăanuluiăIVădeăreziden iat: 
    1.ăParticipareălaăcursuriăşiăseminarii 
    2.ăParticipareălaăactivitateaăpractic  
    3. Promovarea examenului scris 
    4. Prezentare a minimum 3 cazuri clinice 
    5. Recenzie a minimum 3 articole 
    6. Examen practic din baremul operator 
 
    4.5. Anul V 
    Cuprinde stagii de: 
    - Chirurgieăoral ăşiămaxilo-facial :ăăăă5ă1/2ăluni 
    - O.R.L:                                2 luni 
    - Chirurgieăplastic ăşiăreconstructiv :ă3ăluni 
    - Neurochirurgie:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ălun  
    - Bioetic :ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1/2ălun  
 



    4.5.1.ăPreg tireăteoretic :ătotală205ăore 
    Cursuri: 35 ore 
    1.ăPlastiaăreconstructiv ăînăchirurgiaăoral ăşiămaxilo-facial :ă20ăore 
    - fiziopatologia lambourilor 
    - clasificareaămetodelorădeăplastieăreconstructiv  
    - tipuriădeăînchidereăprimar  
    - grefe de piele 
    - lambouri locale 
    - lambouri loco-regionale pediculate 
    - lambouri liber vascularizate 
    - grefe osoase nevascularizate 
    - tratamentul chirurgical al parezei de facial de tip periferic 
    2. Anomalii dento-facialeăşiătratamentulăcomplexăortodontic-chirurgical al acestora: 10 ore 
    - prognatismulăşiăretrognatismulămandibular 
    - prognatismulăşiăretrognatismulămaxilar 
    - proalveoliaăşiăproalveolodentia 
    - ocluziaădeschis  
    - laterodevia iileămandibulare 
    - anomalii asociate 
    3.ăMalforma iileăcongenitaleăoraleăşiămaxilo-faciale: 5 ore 
    - despic turileălabio-maxilo-palatine 
    - malforma iiăcranio-faciale 
 
    Prezent riădeăcaz:ă20ăore 
    Recenzii ale articolelor de specialitate: 10 ore 
    Preg tireăindividual ăpentruăexamenulădeămedicăspecialist:ă140ăore 
 
    4.5.2.ăPreg tireăpractic  
    Interven iiădeădificultateămare: 
    1. Hemiglosopelvimandibulectomii (participare): 2 
    2.ă Extirpareă deă tumoriă superficialeă aleă fe eiă şiă gâtuluiă cuă plastieă imediat ă cuă lambouriă
locale: 2 
    3.ăEvidareăcervical ăradical :ă2 
    4.ăEvidareăcervical ăradical ămodificat :ă2 
    5.ăParotidectomiaătotal ăsauăsegmentar :ă2 
    6. Artroplastie în anchiloza temporo-mandibular ă(participare):ă2 
    7.ăPlastiiădeăbolt ,ăv lămoaleăşiăluet ,ăînădespic turiăcongenitaleăaleămaxilarelor:ă2 
    8. Plastii labio-narinareăînădespic turiăcongenitale:ă2 
    9.ăFaringoplastiiăînăinsuficien eăvelare:ă2 
    10.ăOsteotomiiăaleămandibuleiăşiămaxilarului,ăînăanomaliiădeădezvoltareăsauăasimetrii:ă2 
    11. Osteoplastii în defectele osoase congenitale posttraumaticeăsauăpostrezec ie:ă2 
    12.ă Plastiaă reconstructiv ă aă defecteloră oro-maxilo-faciale cu ajutorul diferitelor tipuri de 
lambouri osteo-mio/fascio-cutanate,ă pediculate,ă sauă liberă vascularizateă şiă anastomozateă
microchirurgical (participare): 2 
 
    4.5.2. Stagiul de O.R.L: 2 luni 
    4.5.2.1.ăPreg tireăteoretic ăprinăcursuri/seminarii:ătotală36ăore 
 
    1. Metode de explorare rino-sinuzal  
    2. Traumatismele nazo-sinuso-faciale 
    3. Epistaxisul 
    4.ăSinuziteăacuteăşiăcronice 
    5.ăComplica iile sinuzitelor 
    6. Alergia rino-sinuzal  
    7.ăAmigdalitaăşiăadenoiditaăacut  
    8. Tumorile benigne ale faringelui 
    9. Tumorile maligne laringiene 
    10. Tumorile parafaringiene 
    11.ăInsuficien aărespiratorieăacut ădeăcauz ălaringian  
    12. Tumorile benigne laringiene 
    13. Tumorile maligne laringiene 
    14.ăCorpiiăstr iniătraheo-bronşici 
    15. Metode de explorare traheo-bronşic  



    16.ăAfec iunileăurechiiăexterne 
    17.ăTumorileăbenigneăşiămaligneăaleăurechii 
    18. Traumatismele urechii 
 
    4.5.2.2.ăPreg tireăpractic ă(participare): 
    1. Tamponament nazal anterior: 10 
    2. Tamponament nazal posterior: 10 
    3.ăPunc iiăsinuzaleămaxilare:ă10 
    4.ăReducereăfracturiăpiramid ănazal :ă2 
    5. Incizie flegmon periamigdalian: 5 
    6. Chirurgia sinuzitei maxilare: 5 
    7. Chirurgia sinuzitei etmoidale: 5 
    8. Traheotomia: 2 
    9.ăTraheotomiiăînăcondi iiădificile:ă1 
    10.ăAsisten ălaăinterven iiăcuălasserăînăsferaăORL:ă5 
 
    4.5.3.ăStagiulădeăChirurgieăplastic ăşiăreconstructiv :ă3ăluni 
    4.5.3.1.ăPreg tireăteoretic ăprinăcursuri/seminarii:ătotală50ăore 
    1.ăArsurileă(fiziopatologie,ăclinic ,ătratament) 
    2. Chirurgia arsului 
    3. Arsuri asociate cu traumatisme 
    4. Metode ale chirurgiei plastice (grefe, lambouri, tehnici microchirurgicale) 
 
    4.5.3.2.ăPreg tireăpractic ă(participare): 
    1.ăReanimareaăbolnavuluiăarsăînădiferiteăetapeăaleăevolu iei:ă2 
    2.ăExciziaăprimar ăaăarsurilorăprofundeăşiălimitate:ă1 
    3. Incizii de decompresiune circumvolare: 2 
    4. Grefareaăpl gilorăgranulare:ă2 
    5. Tratamentul bridelor cicatriceale, placardelor cicatriceale: 2 
    6. Acoperirea defectelor tegumentare cu grefe de piele: 2 
    7. Plastii pediculate cu lambouri locale: 1 
    8. Neurorafii: 1 
    9. Plastia cu lambouri loco-regionale: 1 
    10.ăPlastiaăcuălambouriădeălaădistan :ă1 
    11.ăPlastiaădeătranspozi ieădeălaănivelulăscalpului:ă1 
    12. Transfer liber de lambouri anastomozate microchirurgical: 1 
 
    4.5.4.ăStagiulădeăNeurochirurgie:ă1ălun  
    4.5.4.1.ăPreg tireăteoretic ăprinăcursuri/seminarii:ătotală20ăore 
    1. Examen clinic neuro-chirurgical 
    2. Traumatisme craniocerebrale 
    3.ăDiagnosticulăşiătratamentulăcomelor 
    4. Politraumatisme cu interesare cranio-cerebral ăşiăvertebro-medular  
 
    4.5.4.2. Preg tireăpractic  
    1. Examene clinice neurochirurgicale: 10 
    2.ăPunc iiărahidieneălombare:ă2ă(patricipare): 
    3.ăPunc iiărahidieneăsuboccipitale:ă2ă(participare) 
    4. Neurorafie: 2 (participare) 
 
    4.5.5ăStagiulădeăBioetic :ă1/2ălun  
    Tematic ăcursă(20ăore) 
 
    I.ăIntroducereăînăBioetic - 2 ore 
    1.ăMorala,ăetica,ăeticaămedical - definire, delimitarea obiectului de studiu 
    2.ăContextulăapari ieiăbioeticii 
    3. Definirea bioeticii 
    4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii 
    5.ăTeoriiăşiămetodeăînăbioetic  
 
    II.ăConcepteleădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin ăprinăprismaăbioeticii- 2 ore 
    1.ăDefinireaăconceptelorădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin  



    2.ă Concepteleă deă s n tate,ă boal ă şiă suferin ă înă contextulă evolu ieiă medicinii şiă ştiin eloră
vie ii 
    3.ăRolulăcredin elorăşiăvalorilorăpersonaleăsauădeăgrupăînăconturareaăconceptelorădeăs n tate,ă
boal ăşiăsuferin ă(percep iiăparticulareăfunc ieădeăcredin ăreligioas ,ăetnie,ăetc) 
 
    III.ăRela iaămedic-pacient I- 2 ore 
    1. Valoriăaleărela ieiămedic-pacient 
    2. Paternalism versus autonomie 
    3.ăModeleăaleărela ieiămedic-pacient 
    4.ăDreptatea,ăechitateaăşiăaccesulăpacien ilorălaăîngrijirileădeăs n tate 
 
    IV.ăRela iaămedic-pacient II- 2 ore 
    1.ăConsim mîntulăinformat 
    2.ăConfiden ialitateaăînărela iaămedic-pacient 
    3.ăRela iaămedic-pacient minor 
    4.ăActeănormativeăcareăreglementeaz ărela iaămedic- pacient 
 
    V.ăGreşeliăşiăeroriăînăpracticaămedical - 2 ore 
    1.ăDefinireaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroare 
    2.ăCulpaămedical - definire,ăforme,ăimplica iiăjuridiceăşiădeontologice 
    3.ăManagementulăgreşeliiăşiăeroriiămedicaleăînăpracticaămedical  
 
    VI.ăProblemeăeticeălaăînceputulăvie ii- 2 ore 
    1.ăLiberertateaăprocrea iei 
    2. Dileme etice în avort 
    3. Etica reproducerii umane asistate medical 
    4.ăProblemeăeticeăînăclonareaăreproductiv  
 
    VII.ăProblemeăeticeălaăfinalulăvie ii- 2 ore 
    1.ăDefinireaămor iiăînăeraănoilorătehnologiiăînămedicin  
    2.ăProblemeăeticeăînăst rileăterminale 
    3.ăTratamenteăinutileăînăpracticaămedical  
    4.ăEutanasiaăşiăsuicidulăasistat 
    5. Îngrijirile paliative 
 
    VIII.ăProblemeăeticeăînătransplantulădeă esuturiăşiăorganeăumane- 2 ore 
    1. Donarea de organe de la cadavru 
    2. Donarea de organe de la persoana vie 
    3.ăEticaăaloc riiădeăresurseăînătransplant 
 
    IX.ăProblemeăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic - 2 ore 
    1.ăEugeniaăşiădiscriminareaăpeăbazaăgeneticii 
    2. Proiectul genomului uman- problemeă etice,ă redefinireaă no iuniiă deă boal ă prină prismaă
cunoaşteriiăgenomuluiăuman 
    3.ăEtic ăşiătestareaăgenetic ăprenatal ,ăneonatal ăşiăpostnatal  
    4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni 
    5.ăTerapiaăgenic  
    6.ăPosibilitateaăîmbun t iriiăraseiăumaneăprinăinterven iiăgenetice 
 
    X.ăEticaăcercet riiăpeăsubiec iăumani- 2 ore 
    1.ăPrincipiiăeticeăînăcercetareaăpeăsubiec iăumani 
    2.ăProtec iaăparticipan ilorăîntr-oăcercetareăbiomedical ă- discutarea principalelor coduri de 
etic ă şiă conven iiă interna ionaleă înă cercetare,ă aă cadruluiă legislativă înă careă seă deruleaz ă
cercetareaăpeăsubiec iăumani 
    3.ăPopula iiăvulnerabileăînăcontextulăcercet riiăpeăsubiec iăumani 
    4.ăAspecteăeticeăînăcercet rileămulticentrice,ămultina ionale 
    5.ăComiteteleădeăetic ăaăcercet rii 
    6. Comportamentulăştiin ificăneadecvat,ăconflictulădeăintereseăînăcercetareaăştiin ific  
 
    4.5.2. TEMATICA SEMINARIILOR 
 
    I.ăIlustrareaăprinăcazuriăparticulareăaăteoriilorăşiăprincipiilorăînăbioetic - 2 ore 
    II. Reglementarea practicii medicale prin coduriădeăetic ă- 2 ore 



    1.ă Jur mântulă luiă Hipocrate- comentareaă formeiă ini ialeă aă jur mântuluiă luiă Hipocrateă şiă
evaluareaăgraduluiădeăaplicabilitateăaăperceptelorăacestuiaăînăcondi iileămediciniiăactuale 
    2.ăAlternativeăaleăjur mântuluiăluiăHipocrate 
    3.ăAlteăcoduriădeăetic ăşiădeontologieămedical ăfolositeăînăprezent 
    III.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedic-pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăValoareaăşiălimiteleăconsim mântuluiăinformatăînăpracticaămedical ăcurent  
    2. Valoareaăşiălimiteleăconfiden ialit iiăînăpracticaămedical ăcurent  
    3.ăRolulăcomunic riiăînărela iaămedic-pacient 
    IV.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedic-pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăAccesulălaăîngrijirileădeăs n tateă- discutare de cazuri 
    2.ăDrepturileăpacien iloră- reglementareălegislativ  
    3.ăRolulăcomitetelorădeăetic ădinăspitale 
    V.ăExemplificareaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroareăînămedicin ăprinăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    1.ăDelimitareaăcadruluiăno iuniiădeămalpraxis 
    2.ăGreşealaămedical ădinăperspectivaăsistemuluiădeămalpraxis 
    3.ăPerspectivaădeontologic ăasupraăgreşelilorămedicale 
    VI.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăînceputuluiăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcrete- 2 ore 
    VII. Discutarea problemelorăeticeălaăfinalulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcrete- 2 ore 
    VIII.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă transplantulă deă esuturiă şiă organeă peă bazaă unoră cazuriă
concrete- 2 ore 
    IX.ăDiscutareaăproblemelorăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ăpeăbazaăunorăcazuri concrete- 2 ore 
    X.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă cercetareaă peă subiec iă umaniă prină prismaă unoră cazuriă
concrete- 2 ore 
 
    4.5.6.ăBaremădeăpromovareăaăanuluiăVădeăreziden iat: 
    1.ăParticipareălaăcursuriăşiăseminarii 
    2. Participare la activitateaăpractic  
    3. Promovarea examenului scris 
    4. Prezentare a minimum 3 cazuri clinice 
    5. Recenzie a minimum 3 articole 
    6. Examen practic din baremul operator 
 
 
                       CHIRURGIEăORAL ăŞIăMAXILO-FACIAL  
 
                                     5 ani 
 
                     STAGIIăPRACTICEăŞIăCURSURIăCONFERIN  
 
    ●ăANULăI:ăăăăCHIRURGIEăGENERAL ă(I.1)ăăăăăăăăăăăăăăăăăă12ăluni 
    ●ăANULăII:ăăăCHIRURGIEăORAL ăŞIăMAXILO-FACIAL ă(I.2)ăăă12ăluni 
    ●ăANULăIII:ăăCHIRURGIEăORAL ăŞIăMAXILO-FACIAL ă(I.3)ăăă12ăluni 
    ●ăANULăIV:ăăăCHIRURGIEăORAL ăŞIăMAXILO-FACIAL ă(I.4)ăăă12ăluni 
    ●ăANULăV:ăăăăCHIRURGIEăORAL ăŞIăMAXILO-FACIAL ă(I.5)ăăăă5ă1/2ăluni 
                 OTORINOLARINGOLOGIE (I.6)                  2 luni 
                 CHIRURGIEăPLASTIC ăŞIăRECONSTRUCTIV ă(I.7)ă3ăluni 
                 NEUROCHIRURGIEă(I.8)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ălun  
                 BIOETIC ă(I.9)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăs pt mâni 
 
 
 
 
*T* 
┌───────┬──────┬───────┬────────┬───────┬───────────────────┐ 
│ăăăă   │ANULăI│ANULăII│ANULăIII│ANULăIV│ăăăăăăăANULăVăăăăăă│ 
├───────┼──────┼───────┼────────┼───────┼───┬───┬───┬───┬───┤ 
│STAGIUL│ăăI.1ă│ăăI.2ăă│ăăI.3ăăă│ăăI.4ăă│I.5│I.6│I.7│I.8│I.9│ 
└───────┴──────┴───────┴────────┴───────┴───┴───┴───┴───┴───┘ 
*ST* 
---------- 
    Curriculumădeăpreg tireăînăspecialitateaăchirurgieăoral ăşiămaxilo-facial ăaăfostămodificatădeă
pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.398 din 4 noiembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 18 
din 11 ianuarie 2010, avândăformaăprev zut ăînăanexaă2ădinăactulăanteriorămen ionat. 



 
 
                    CURRICULUMăDEăPREG TIREăÎNăSPECIALITATEA 
                              CHIRURGIEăPEDIATRIC  
 
    DEFINI IE 
    Chirurgiaăpediatric ăesteăspecialitatea,ăcareăareăcaăobiectăde studiuăpatologiaăchirurgical ăaă
vârsteiă copil rieiă (0ă - 16ă aniă sauă eleviă ceă auă dep şită vârstaă deă 16ă ani,ă pân ă laă terminareaă
studiilor),ăcuăexcep iaăpatologieiăortopedice,ăneurochirurgicaleăşiăcardiovasculareăaăcopilului. 
    ORGANIZARE 
    Specializarea înăchirurgieăpediatric ăseăpoateăob ineădeăabsolven iăcuălicen ,ăaiăfacult iloră
deă medicin ă acreditate,ă înă urmaă promov riiă concursuluiă deă admitereă înă reziden iat,ă înă limitaă
locurilorădisponibileăpentruăaceast ăspecializare,ălaăunămomentădat. 
    Specializareaă înă chirurgieă pediatric ă seă realizeaz ă înă clinicileă deă chirurgieă pediatric ă aleă
universit ilorădeămedicin ,ăînăspitaleăuniversitareăacreditate,ăsubădirectaăîndrumareăaăşefuluiădeă
clinic ăşiăaăechipeiădeămedici/cadreădidacticeădesemnateădeăacesta,ăcare r spundădeăbunaăpreg tireă
şiăactivitateaăpractic ăaăreziden ilor. 
    Dobândireaă şiă evaluareaă cunoştin eloră dină domeniulă ştiin eloră fundamentale,ă trunchiuluiă comună
deăpreg tireăpentruătoateăspecialit ileăchirurgicale,ădeăc treăreziden iiădeăchirurgieăpediatric ,ă
seă realizeaz ă înă cadrulă catedrelor/disciplineloră respective.ă Evaluareaă cunoştin eloră seă faceă laă
finalulăfiec ruiăanădeăpreg tireăsubăformaăunuiătestăgril . 
    Durataăstagiuluiădeăpreg tireă(reziden iat),ăînăvedereaăob ineriiătitluluiădeămedicăspecialist 
înăchirurgieăpediatric ăesteădeă6ăani. 
 
    ARIA DE CUPRINDERE A DISCIPLINELOR DE STUDIU 
    Propedeutica 
    Obiectiv:ădobândireaădeăcunoştin eăfundamentaleădinăurm toareleădomenii: 
    - biochimie 
    - fiziologie 
    - embriologie 
    - anatomie topografic  
    - histologie 
    - farmacologie 
    - patologieăgeneral  
 
    ChirurgieăGeneral  
    Obiectiv:ădobândireaădeăcunoştin eăînăceeaăceăpriveşteădiagnosticulăşiătratamentulăpre,ăintraă
şiăpostoperatoriuăalăprincipalelorăafec iuniăchirurgicaleăale adultului, 
    - anatomieăpatologic  
    - chirurgieăgeneral  
    - imagistic  
    - radioterapie 
    - anestezie-terapieăintensiv  
 
    ChirurgieăPediatric  
    Obiectiv:ă dobândireaă deă cunoştin eă teoreticeă şiă practiceă cuă privireă laă îngrijireaă preă şiă
postoperatorieă (inclusivă terapieă intensiv )ă şiă tratamentulă chirurgicală ală maladiiloră chirurgicaleă
aleăf tului,ănou-n scutuluiăşiăcopilului, 
    - chirurgieăplastic  
    - chirurgie neo-natal  
    - chirurgieătoracic  
    - urologie 
    - pediatrieăgeneral  
    - ginecologieăşiăobstetric  
    - imagistic ăşiăradioterapie 
 
    PREGATIREAăTEORETIC ă- PLAN DE STUDIU 
   (200 ore/an - cursuri,ăseminarii,ăprezent riădeăcaz) 
    Curriculumulăprevedeăunănum rădeă200ădeăoreădidacticeă(curs,ăseminar,ăprezent riădeăcazuri) pe 
anulădeăstudiuăuniversitar,ăpentruătematicaăprezentat ,ăînăafaraăc roraăsuntăprev zuteăşiă40ă- 50 
de ore de studiu individual. 
    Cuantificareaăpreg tiriiăînăvedereaăechival rii,ăseăfaceăprinăcrediteă(CFU). 
    1 credit = 25 ore de instruire 



    Din timpulă alocată preg tirii,ă activitateaă didactic ă acoper ă 20-30%, restul de 70-80%, fiind 
dedicat ăactivit ilorăpracticeăşiăstudiuluiăindividual. 
    Laăsfârşitulăfiec ruiămodulădeăpreg tireă(celăpu inăoădat ăpeăan),ăareălocăoăevaluareădeăetap ,ă
f cut ăînăunitateaădeăpreg tireădeăc treăresponsabilulădeăstagiuăşiăîndrum tor. 
    Evaluareaăseăfinalizeaz ăprinăacordareaădeăcrediteăCFU. 
    Întreagaăactivitateădeăpreg tireăesteămonitorizat ăprinăcaietulădeăstagiuă(log-book), în care 
vor fi trecute de asemenea evalu rileădeăetap ăînăcredite,ăactivitateaăînăprogrameleădeăcercetare,ă
participareaălaămanifest riăştiin ificeăşiădeăeduca ieăcontinu . 
 
    Anul I 
    - Biochimie 
    - Fiziologie 
    - Embriologie 
    - Anatomieătopografic  
    - Histologie 
    - Chirurgieăgeneral  
    - Pediatrie 
    - Chirurgieăpediatric  
    - Statistic ămedical  
    - Bioetic  
 
    Anul II 
    - Farmacologie 
 
    - Fiziopatologie 
    - Imunologie 
    - Genetic  
    - Chirurgieăgeneral  
    - Anestezie - Terapieăintensiv  
    - Imagistic ămedical  
    - Neonatologie 
    - Chirurgieăpediatric  
 
    Anul III 
    - Anatomieăpatologic  
    - Chirurgieăgeneral  
    - Pediatrie 
    - Chirurgieăpediatric  
    - Imagistic ămedical  
 
    Anul IV 
    - Chirurgieăgeneral  
    - Pediatrie - Oncologieăpediatric  
    - Chirurgieăplastic  
    - Chirurgieătoracic  
    - Chirurgieăpediatric  
    - Chirurgieălaparoscopic  
 
    Anul V 
    - Obstetric -Ginecologie 
    - Urologie 
    - Ortopedieăpediatric  
    - Diagnosticulăprenatalăalămalforma iilor 
    - Neonatologie - Terapieăintensiv ăneonatal  
    - Chirurgieăprenatal  
    - Chirurgieăneonatal  
 
    Anul VI 
    - Chirurgieă pediatric ă - stagiu practic într-oă clinic ă deă chirurgieă pediatric ,ă înă spitaleă
universitareă acreditate,ă subă directaă îndrumareă aă şefuluiă deă clinic ă şiă aă echipeiă deă medici/cadreă
didacticeă desemnateă deă acesta,ă careă r spundă deă bunaă preg tireă şiă activitateaă practic ă aă
reziden ilor. 
 



    STRUCTURA STAGIILOR - durata: 6 ani 
    - Chirurgieăgeneral ăăăăăă11ă1/2ăluni 
    - Bioetic ăăăăăăăăăăăăăă  1/2ălun  
    - Chirurgieătoracic ăăăăăă1ălun  
    - Chirurgieăplastic ăăăăăă1ălun  
    - Chirurgieăvascular ăăăăă1ălun  
    - Obstetric -Ginecologieăă1ălun  
    - Urologieăăăăăăăăăăăăăăăă1ălun  
    - Ortopedieăpediatric ăăăă1ălun  
    - Chirurgie pediatric ăăăă4ăaniă6ăluni 
    Titlulă deă medică specialistă înă chirurgieă pediatric ă seă ob ineă înă urmaă unuiă examenă final,ă
teoretică (testă gril )ă şiă practică (prezentareă deă cază şiă probaă operatorie),ă sus inută laă sfârşitulă
celoră 6ă aniă deă preg tireă înă fa aă uneiă comisiiă de specialitate.ă Examenulă trebuieă s ă includ ă şiă
sus inereaăuneiătezeădeăabsolvire. 
    Pentruăaăputeaăfiăadmisălaăexamenulăfinal,ărezidentulădeăchirurgieăpediatric ătrebuieăs ăfac ă
dovada: 
    - c ăaăabsolvităcursulăteoretic, 
    - c ăaăparticipatănemijlocit la actele medicale cuprinse în planul de studiu, 
    - c ăaăefectuatăcelăpu ină50ădeăinterven iiăchirurgicaleădeămareădificultateă(M),ădintreăcareă
10% ca prim operator, 
    - c ăaăefectuatăcelăpu ină100ădeăinterven iiăchirurgicaleădeămedieădificultateă(m), dintre care 
20% ca prim operator, 
    - c ăaăefectuatăcelăpu ină200ădeăinterven iiădeămicaăchirurgieă(mc),ădintreăcareă30%ăcaăprimă
operator, 
    - c ă aă participată laă elaborareaă aă celă pu ină 20ă lucr ri/studiiă deă specialitateă
publicate/prezentate în cadrul unorămanifest riăştiin ificeăacreditateăEMC. 
 
    CON INUTULăSTAGIILOR 
    Chirurgieăgeneral ă(180ăore) 
    Tematica prelegerilor 
    1. Asepsia, antisepsia 
    2.ăŞocul 
    3.ăOcluziaăintestinal  
    4.ăPancreatitaăacut  
    5.ăColecistitaăacut  
    6. Cancerul esofagian 
    7. Cancerul colic 
    8. Ulcerul gastro-duodenal 
    9.ăAbcesulăşiăflegmonul 
    10.ăCelulita,ăfasceitaănecrozant ,ăgangren ăgazoas  
    11.ăEsofagitaăpostcaustic  
    12.ăHerniaăinghinal ăşiăfemural  
    13. Varicocelul 
    Baremul activit ilorăpractice 
    1. Cura herniei inghinale - 1 
    2. Cura herniei femurale - 1 
    3.ăRezec iaădeăileonăcuăanastomoz ă- 1 
    4.ăRezec iaădeăcolonăcuăanastomoz ă- 1 
    5. Colecistectomie - 1 
    6. Proctoplastie - 1 
    7. Colostomie - 1 
    8. Ileostomie - 1 
    9. Apendicectomie - 3 
    10.ăIncizieădeăabceseăşiăflegmoaneă- 5 
    11.ăSuturiădeăpl giă- 5 
    12.ăCuraăpanari iuluiă- 5 
    13.ăRezec ieăgastric ă- 1 
    14. Cura varicocelului - 1 
 
    Urologie 
    Tematica prelegerilor (30 ore) 
    1. Radiologia aparatului urinar 
    2.ăLitiazaăurinar  



    3. Hidronefroza 
    4. Tumorile aparatului urinar 
    5. Traumatismele aparatului urinar 
    6.ăInfec iileăurinare 
    7.ăEndoscopiaăurologic  
    8.ăImportan aăstudiilorădeăurodinamic  
    Baremul activit ilorăpractice 
    1. Orhiectomie - 1 
    2. Cistostomie - 1 
    3. Cura hidrocelului - 1 
    4. Cistoscopie - 5 
    5. Cateterism uretral - 10 
 
    Chirurgieătoracic  
    Tematica prelegerilor (30 ore) 
    1.ăDeform rileătoracice 
    2. Tumorile pulmonare 
    3.ăSupura iileăpleuro-pulmonare 
    4. Chistul hidatic pulmonar 
    5. Tumorile mediastinale 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
    1.ăPunc ieăpleural ă- 5 
    2. Pleurotomie - 2 
    3.ăDecorticareăpulmonar ă- 1 
    4. Chistotomie cu extragerea membranei proligere - 1 
    5.ăExtirpareădeătumoriăpulmonareăşiămediastinaleă- 1 
 
    Chirurgieăplastic  
    Tematica prelegerilor (30 ore) 
    1. Tratamentul arsurilor 
    2.ăPrincipiileăcorect riiămalforma iilorăfacialeăşiăaleămembrelor 
    3. Principiileăneurorafieiăşiătenorafiei 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
    1. Pansamente arsuri - 3 
    2. Neurorafie - 2 
    3. Tenorafie - 2 
    4. Corectare sindactilie - 1 
    5.ăGrefaăpieleăliber ă- 1 
    6.ăGrefaăpieleăpediculat ă- 1 
 
    Chirurgie vascular ă(30ăore) 
    Tematica prelegerilor 
    1. Arterita 
    2. Anevrismele 
    3.ăInsuficien aăarterial ăperiferic  
    4.ăInsuficien aăvenoas ăperiferic  
    5. Principiile suturii vasculare 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
    1.ăDescoperireădeăven ăperiferic ă- 3 
    2.ăCateterismădeăven ăcentral /periferic ă- 3 
    3.ăAnastomozaăvascular ă- 2 
    4. Ligatura canal arterial - 1 
 
    Obstetric -Ginecologie 
    Tematica prelegerilor (30 ore) 
    1.ăEvolu iaăsarciniiănormale 
    2.ăDezvoltareaăşiămorfologia fetal  
    3.ăNaştereănormal ăşiăpatologic  
    4.ăDiagnosticulăantenatalăalămalforma iilorăfetale 
    5.ăEvolu iaămalforma iilorăcongenitaleălaăfemeie 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
    1.ăAsistareănaştereănormal ă- 2 
    2. Cezariana - 1 



 
    Ortopedieăpediatric  
    Tematica prelegerilor (30 ore) 
    1. Traumatologie 
    2. Osteocondritele 
    3.ăHemoăşiăhidrartrozaădeăgenunchi 
    4.ăLuxa iaăcongenital ădeăşold 
    5. Piciorul strâmb congenital 
    6.ăOsteomielitaăacut  
    7. Artritele acute 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
    1.ăPunc ieăarticular ă- 2 
    2. Incizie-drenajăînăosteomielitaăacut ă- 1 
    3.ăReducereăortopedic ădeăfracturiăoaseălungiă+ăimobilizareăaparatăgipsată- 3 
    4.ăOsteosintezaăfracturaădiafizar ă- 1 
 
    MODULUL DE BIOETIC ă- 2ăs pt mâni 
 
    TEMATIC ăCURSă(20ăore) 
    I.ăIntroducereăînăBioetic ă- 2 ore 
    1.ăMorala,ăetica,ăeticaămedical ă- definire, delimitarea obiectului de studiu 
    2.ăContextulăapari ieiăbioeticii 
    3. Definirea bioeticii 
    4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii 
    5.ăTeoriiăşiămetodeăînăbioetic  
 
    II.ăConcepteleădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin ăprinăprismaăbioeticiiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăconceptelorădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin  
    2.ă Concepteleă deă s n tate,ă boal ă şiă suferin ă înă contextulă evolu ieiă mediciniiă şiă ştiin eloră
vie ii 
    3.ăRolulăcredin elorăşiăvalorilorăpersonaleăsauădeăgrupăînăconturareaăconceptelorădeăs n tate,ă
boal ăşiăsuferin ă(percep iiăparticulareăfunc ieădeăcredin aăreligioas ,ăetnie,ăetc.) 
 
    III.ăRela iaămedic - pacient I - 2 ore 
    1.ăValoriăaleărela ieiămedică- pacient 
    2. Paternalism versus autonomie 
    3.ăModeleăaleărela ieiămedică- pacient 
    4.ăDreptatea,ăechitateaăşiăaccesulăpacien ilorălaăîngrijirileădeăs n tate 
 
    IV.ăRela iaămedică- pacient II - 2 ore 
    1.ăConsim mântulăinformat 
    2.ăConfiden ialitateaăînărela iaămedică- pacient 
    3.ăRela iaămedică- pacient minor 
    4.ăActeănormativeăcareăreglementeaz ărela iaămedică- pacient 
 
    V.ăGreşeliăşiăeroriăînăpracticaămedical ă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroare 
    2.ăCulpaămedical ă- definire,ăforme,ăimplica iiăjuridiceăşiădeontologice 
    3.ăManagementulăgreşeliiăşiăeroriiămedicaleăînăpracticaămedical  
 
    VI.ăProblemeăeticeălaăînceputulăvie iiă- 2 ore 
    1. Libertateaăprocrea iei 
    2. Dileme etice în avort 
    3. Etica reproducerii umane asistate medical 
    4.ăProblemeăeticeăînăclonareaăreproductiv  
 
    VII.ăProblemeăeticeălaăfinalulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaămor iiăînăeraănoilorătehnologiiăînămedicin  
    2.ăProblemeăeticeăînăst rileăterminale 
    3.ăTratamenteăinutileăînăpracticaămedical  
    4.ăEutanasiaăşiăsuicidulăasistat 
    5. Îngrijirile paliative 
 



    VIII.ăProblemeăeticeăînătransplantulădeă esuturiăşiăorganeăumaneă- 2 ore 
    1. Donarea de organe de la cadavru 
    2. Donarea de organe de la persoana vie 
    3.ăEticaăaloc riiădeăresurseăînătransplant 
 
    IX.ăProblemeăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ă- 2 ore 
    1.ăEugeniaăşiădiscriminareaăpeăbazaăgeneticii 
    2. Proiectul genomului uman - probleme etice,ă redefinireaă no iuniiă deă boal ă prină prismaă
cunoaşteriiăgenomuluiăuman 
    3.ăEtic ăşiătestareaăgenetic ăprenatal ,ăneonatal ăşiăpostnatal  
    4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni 
    5.ăTerapiaăgenic  
    6. Posibilitatea îmbun t iriiăraseiăumaneăprinăinterven iiăgenetice 
 
    X.ăEticaăcercet riiăpeăsubiec iăumaniă- 2 ore 
    1.ăPrincipiiăeticeăînăcercetareaăpeăsubiec iăumani 
    2.ăProtec iaăparticipan ilorăîntr-oăcercetareăbiomedical ă- discutarea principalelor coduri de 
etic ă şiă conven iiă interna ionaleă înă cercetare,ă aă cadruluiă legislativă înă careă seă deruleaz ă
cercetareaăpeăsubiec iăumani 
    3.ăPopula iiăvulnerabileăînăcontextulăcercet riiăpeăsubiec iăumani 
    4.ăAspecteăeticeăînăcercet rileămulticentrice,ămultina ionale 
    5.ăComiteteleădeăetic ăaăcercet rii 
    6.ăComportamentulăştiin ificăneadecvat,ăconflictulădeăintereseăînăcercetareaăştiin ific  
 
    TEMATICA SEMINARIILOR 
    I.ăIlustrareaăprinăcazuriăparticulareăaăteoriilorăşiăprincipiilorăînăbioetic - 2 ore 
 
    II. Reglementareaăpracticiiămedicaleăprinăcoduriădeăetic - 2 ore 
    1.ă Jur mântulă luiă Hipocrate- comentareaă formeiă ini ialeă aă jur mântuluiă luiă Hipocrateă şiă
evaluareaăgraduluiădeăaplicabilitateăaăperceptelorăacestuiaăînăcondi iileămediciniiăactuale 
    2. Alternativeăaleăjur mântuluiăluiăHipocrate 
    3.ăAlteăcoduriădeăetic ăşiădeontologieămedical ăfolositeăînăprezent 
 
    III.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăValoareaăşiălimiteleăconsim mântuluiăinformatăînăpracticaămedical ăcurent  
    2.ăValoareaăşiălimiteleăconfiden ialit iiăînăpracticaămedical ăcurent  
    3.ăRolulăcomunic riiăînărela iaămedică- pacient 
 
    IV.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăAccesulălaăîngrijirileădeăs n tateă- discutare de cazuri 
    2.ăDrepturileăpacien ilor- reglementareălegislativ  
    3.ăRolulăcomitetelorădeăetic ădinăspitale 
 
    V.ăExemplificareaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroareăînămedicin ăprinăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    1.ăDelimitareaăcadruluiăno iuniiădeămalpraxis 
    2.ăGreşealaămedical ădinăperspectivaăsistemuluiădeămalpraxis 
    3.ăPerspectivaădeontologic ăasupraăgreşelilorămedicale 
 
    VI.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăînceputuluiăvie iiăpeăbazaăunorăcazuri concrete - 2 ore 
 
    VII.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăfinalulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
 
    VIII.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă transplantulă deă esuturiă şiă organeă peă bazaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
 
    IX. Discutarea problemelorăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
 
    X.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă cercetareaă peă subiec iă umaniă prină prismaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
 
    Chirurgieăpediatric  
 
    Tematica prelegerilor (700 ore) 



    1. Meningoencefalocelul 
    2.ăDespic turileălabio-velo-palatine 
    3.ăFistuleleăşiăchisturileăcongenitaleăaleăgâtului 
    4. Torticolisul muscular congenital 
    5.ăMalforma iileăbronho-pulmonare 
    6. Chistul hidatic pulmonar 
    7.ăSupura iileăpleuro-pulmonare 
    8.ăInfec iileămediastinale 
    9.ăArsurileăşiăstenozeleăcicatricealeăaleăesofagului 
    10.ăHerniaădiafragmatic ăcongenital  
    11.ăHerniaăhiatal  
    12.ăTumorileămediastinaleăşiăpleuro-pulmonare 
    13.ăMalforma iileăcongenitaleăaleăesofagului 
    14. Cardiospasmul 
    15.ăStenozaăhipertrofic ădeăpilor 
    16. Ocluziile neo-natale 
    17. Patologia diverticulului Meckel 
    18.ăInvagina iaăintestinal  
    19.ăApendicitaăacut  
    20. Peritonitele acute primitive 
    21.ăPeritonitaăşiăileusulămeconial 
    22. Megacolonul congenital 
    23.ăMalforma iileăano-rectale 
    24. Hemoragiile digestive superioare 
    25. Hemoragiile digestive inferioare 
    26. Chistul hidatic hepatic 
    27. Icterle neo-natale.ăMalforma iileădeăc iăbiliare 
    28. Traumatismele abdominale 
    29. Tumorile abdominale 
    30.ăOmfalocelulăşiăgastroschizisulăşiăalteăanomaliiăaleăregiuniiăombilicale 
    31. Patologia canalului peritoneo-vaginal 
    32. Polipoza recto-colic  
    33. Hidronefroza 
    34. Megaureterul 
    35. Refluxul vezico-ureteral 
    36.ăExtrofiaădeăvezic .ăEpispadias 
    37. Valvele congenitale ale uretrei posterioare 
    38.ăLitiazaăurinar  
    39. Tumorile renale 
    40. Hipospadias 
    41.ăAmbiguitateaăgenital  
    42. Testiculul necoborât 
    43. Sindromul de scrot acut 
    44.ăTorsiunileădeăanex  
    45. Fimoza 
    46. Hidrocolpos. Hematocolpos 
    47. Tumorile tractului urinar 
    48. Tumorile genitale 
    49. Varicocelul 
    50. Enurezis 
    51. Mielomeningocelul 
    52.ăIncontinen aădeăurin  
 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
    1.ăDenudareăşiăcateterizareăvenoas ă- m 
    2.ăSuturaădeăplag ăsuperficial ă- mc 
    3. Apendicectomie - m 
    4. Cura herniei inghinale, hidrocelului, chistului de cordon - m 
    5. Circumcizie - mc 
    6. Pleurotomie - mc 
    7. Tenorafie - m 
    8. Cura chistului sinovial - mc 
    9. Excizie hemangiom cutanat - m/M 



    10. Corectare torticolis muscular - m 
    11. Traheostomie - m 
    12. Gastrostomie - m/M 
    13.ăPilorotomieăextramucoas ă- m 
    14. Cistostomie - m 
    15. Orhiopexie - m/M 
    16. Nefrostomie - M 
    17. Ureterostomie - M 
    18.ăPlastieăcutanat ăcuăgref ădeăpieleăliber ă-m 
    19. Neurorafie - M 
    20.ăExciziaădeăfistuleăşiăchisteăaleăgâtuluiă- m 
    21. Ileostomie - M 
    22. Colostomie - M 
    23. Splenectomie - M 
    24. Hepatorafie - M 
    25. Cura omfalocelului - M 
    26. Cura herniei ombilicale - m 
    27. Cura varicocelului - m 
    28.ăRezec ieăintestinal ăcuăanastomoz ă- m 
    29. Cura hipospadias-ului - M 
    30. Biopsie ganglion periferic - m 
    31.ăCorectareădespic tur ălabio-velo-palatin ă- M 
    32. Pieloureteroplastie - M 
    33. Pielolitotomie - M 
    34. Ureterolitotomie - M 
    35. Cistolitotomie - m 
    36. Reimplantare uretero-vezical ă- m 
    37. Extirparea teratomului sacrococcigian - M 
    38. Chistotomie cu extragerea membranei proligere - M 
    39. Lobectomie - M 
    40. Esofagostomie - m/M 
    41.ăAnastomozaăesofagian ăînăatrezieăesofagian ă- M 
    42. Fundoplicatura Nissen - M 
    43.ăCorectareămalforma ieăano-rectal ăjoas ă- M 
    44.ăCorectareămalforma ieăano-rectal ăînalt ă- M 
 
 
                              CHIRURGIEăPEDIATRIC  
                                     6 ANI 
                      STAGIIăPRACTICEăŞIăCURSURIăCONFERIN  
 
*T* 
 
●ăCHIRURGIEăPEDIATRIC ă(I.1)ăăăăăăăăăăăăăăă                         6 luni 
●ăBIOETIC ă(I.10)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1/2ălun  
●ăCHIRURGIEăGENERAL ă(I.2)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă11ă1/2ăluni 
●ăCHIRURGIEăTORACIC ă(I.3)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă 1ălun  
●ăCHIRURGIEăPLASTIC -MICROCHIRURGIEăRECONSTRUCTIV ă(I.4)ăăăăăăăăăăăă1ălun  
●ăCHIRURGIEăVASCULAR ă(I.5)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ălun  
●ăOBSTETRIC -GINECOLOGIEă(I.6)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ălun  
●ăUROLOGIEă(I.7)ăăăăăăă                                             1ălun  
●ăORTOPEDIEăPEDIATRIC ă(I.8)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ălun  
●ăCHIRURGIEăPEDIATRIC ă(I.9)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă4ăani 
 
┌───────┬────────────┬────────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┬─────┐ 
│ăăăăăăă│ăăăANULăIăăă│ăăăăăăăăăăăăANULăIIăăăăăăăăăăăăă│ăANUL│ăANULă│ăANUL│ăANUL│ 
│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIIIă│ăăIVăă│ăăVăă│ăVIăă│ 
├───────┼───┬────┬───┼───┬────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┤ 
│STAGIUL│I.1│I.10│I.2│I.2│I.3,ăI.4,ăI.5,ăI.6,ăI.7,ăI.8│ăI.9ă│ăăI.9ă│ăI.9ă│ăI.9ă│ 
└───────┴───┴────┴───┴───┴────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┘ 
*ST* 
 
 



                    CURRICULUMăDEăPREG TIREăÎNăSPECIALITATEA 
                CHIRURGIEăPLASTIC -MICROCHIRURGIEăRECONSTRUCTIV  
 
    1.1.ă DEFINI IE:ă Specialitateaă careă seă ocup ă cuă diagnosticulă şiă tratamentulă chirurgicală ală
arsurilor,ă electrocu iilor,ă traumatismeloră înso iteă deă distrugeriă deă p r iă moi,ă aleă mâiniloră
traumatizate (leziuni tegumentare, scheletice, tendinoase, vasculo-nervoase), al tumorilor de 
suprafa ,ă ală malforma iiloră congenitaleă şiă ală unoră suferin eă estetice.ă Esteă oă specialitateă
interdisciplinar ăceăseăocup ăcuăreparareaădiformit ilor,ăcorectareaădeficien elorăfunc ionaleăşiă
modificareaă aparen elor.ă Chirurgiaă plastic ă restaureaz ă şiă amelioreaz ă formaă înă scopulă ob ineriiă
uneiăîmbun t iriăaăaspectuluiăşiăaproprieriiădeăcelănormal.ăChirurgiaăplastic ăfoloseşteăînăafaraă
tehniciloră chirurgicaleă nespecializateă şiă tehniciă caracteristiceă (transferareă şiă transplantareă
tisular ),ădintreăcareăuneleămicrochirurgicale. 
 
    1.2. DURATA: 6 ani 
 
    1.3. STRUCTURA STAGIILOR 
    Curriculumulăprevedeăunănum rădeă200ădeăoreădidacticeă(curs,ăseminar,ăprezent riădeăcazuri)ăpeă
anul deăstudiuăuniversitar,ăpentruătematicaăprezentat ,ăînăafaraăc roraăsuntăprev zuteăşiă40ă- 50 
de ore de studiu individual. 
    Cuantificareaăpreg tiriiăînăvedereaăechival rii,ăseăfaceăprinăcrediteă(CFU). 
    1 credit = 25 ore de instruire 
    Din timpul alocată preg tirii,ă activitateaă didactic ă acoper ă 20-30%, restul de 70-80%, fiind 
dedicat ăactivit ilorăpracticeăşiăstudiuluiăindividual. 
    Laăsfârşitulăfiec ruiămodulădeăpreg tireă(celăpu inăoădat ăpeăan),ăareălocăoăevaluareădeăetap ,ă
f cut ăînăunitateaădeăpreg tireădeăc treăresponsabilulădeăstagiuăşiăîndrum tor. 
    Evaluareaăseăfinalizeaz ăprinăacordareaădeăcrediteăCFU. 
    Întreagaăactivitateădeăpreg tireăesteămonitorizat ăprinăcaietulădeăstagiuă(log-book), în care 
vorăfiătrecuteădeăasemeneaăevalu rileăde etap ăînăcredite,ăactivitateaăînăprogrameleădeăcercetare,ă
participareaălaămanifest riăştiin ificeăşiădeăeduca ieăcontinu . 
    Etapaă deă angajare,ă luareă înă eviden ,ă rezolvareă aă problemeloră socială administrative,ă
prezentareaă laă spitalulă şiă clinicaă undeă aă fostă repartizat,ă alegereaă îndrum toruluiă şiă fixareaă
planuluiădeăactivitateă(2ăs pt mâni) 
    1.3.1.ăChirurgieăGeneral ăăăăăăăăăăăăăăă1ăan 
    1.3.2.ăOrtopedieăşiătraumatologieăăăăăăă2ăluni 
    1.3.3. O.R.L.                           2 luni 
    1.3.4. Chirurgie OMF                    2 luni 
    1.3.5.ăRecuperareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ălun  
    1.3.6. Dermatologie                     1 1/2 luni 
    1.3.7.ăChirurgieăvascular ăperiferic ăăă1ă1/2ăluni 
    1.3.8. Ginecologie                      2 luni 
    1.3.9. Urologie                         2 luni 
    1.3.10.ăAnestezieăşiăterapieăintensiv ăă1ălun  
    1.3.11. Oftalmologie                    2 luni 
    1.3.12.ăMedicin ălegal ăăăăăăăăăăăăăăăăă1/2ălun  
    1.3.13.ăBioetic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1/2ălun  
    1.3.14.ăChirurgieăplastic ăşiămicrochirurgieăreconstructiv ăăă42ăluniă(3ăaniă6ăluni) 
    Peăparcursulăprogramuluiădeăpreg tireăseăvaăaveaăînăvedereăşiăparcurgereaăunorătemeădeăcursăşiă
actualit iă înă domeniulă chirurgieiă plastice,ă dină anatomieă şiă embriologieă uman ,ă farmacologieă
clinic ,ăgenetic ămedical ,ăpsihologie,ăneurochirurgie,ăradiodiagnosticăşiăradioterapie,ărelevanteă
pentruăcapitolulăcorespunz torădeăpatologie. 
 
    1.4.ăCON INUTULăSTAGIILOR 
    1.4.1.ăSTAGIULăDEăCHIRURGIEăGENERAL ă- 1 an 
    1.4.1.1. Tematicaălec iilorăconferin ă(200ăore) 
    1.ăPatologiaăchirurgical ăaăstomacului,ătransplantulădeăepiplon,ăgastrostomia 
    2.ăPatologiaăchirurgical ăaăintestinuluiăsub ire 
    3.ă Patologiaă chirurgical ă aă colonuluiă şiă apendicelui,ă colostomia,ă reconstruc ia sfincterului 
anal 
    4.ăPatologiaăchirurgical ăaăficatuluiăşiăc ilorăbiliare 
    5.ăPatologiaăchirurgical ăaăpancreasului 
    6.ăPatologiaăchirurgical ăano-perianal  
    7. Abdomenul acut chirurgical 
    8. Hemoragiile digestive 



    9. Defecte parietale abdominale 
    10. Traumatismele toracice 
    11. Traumatismele cranio-cerebrale 
    12. Politraumatismele 
    1.4.1.2.ăBaremulăactivit ilorăpracticeăăăăăăăăăăăăăăăăăNum rădeăproceduri 
    1.ăTuşeuăvaginal,ătuşeuărectal:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă   50 
    2.ăCateterismăvenosă(humeral ,ăsubclavicular ,ăjugular ,ăsafen ):ăăăăă5 
    3. Montarea unei perfuzii:                                           30 
    4. Paracenteza:                                                      10 
    5. Toracocenteza:                                                    10 
    6.ăDebrid ri,ăsuturaăpl gilor:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă50 
    1.4.2.ăSTAGIULăDEăORTOPEDIEăŞIăTRAUMATOLOGIEă- 2 luni 
    1.4.2.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(30ăore) 
    1. Traumatismeleăp r ilorămoiăextraăscheletice 
    2.ăFracturi,ăluxa iiăaleămembrelor 
    3. Fracturi ale coloanei vertrebrale, bazinului 
    4.ăAmputa iileăcoapsei 
    5.ăAmputa iileăgambei 
    6. Politraumatismele 
    7.ăTratamentulăîntârzietorădeăconsolidareăşiăalăpseudartrozelor 
    8.ăMalforma iileăcongenitaleăaleămembrelor 
    1.4.2.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1.ăReducereaăluxa iilor:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă10 
    2.ăReducereaăfracturilorăşiăimobilizareăînăaparatăgipsat:ăăăăăăăăăăă  25 
    3.ăMontareaăextensieiăcontinueătransscheleticeă(supracondilian ,ătranscalcanean ):ă5 
    1.4.3. STAGIUL DE ORL - 2 luni 
    1.4.3.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(30ăore) 
    1. Traumatismele nasului 
    2. Traumatismele pavilionului auricular 
    3.ăReconstruc iaădeănas 
    4.ăReconstruc iaăpavilionuluiăauricular 
    5. Fracturile oaselor nazale 
    6.ăTumoriăaleăp r ilorămoiăaleănasuluiăşiăpavilionuluiăauricular 
    7.ăRinocorec ia 
    1.4.3.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1. Tratamentul epistaxisului: 10 
    2.ăAnesteziiăpentruăinterven iiăchirurgicaleăpeănas:ă10 
    3. Reducerea fracturilor oaselor nasului: 10 
    4. Traheostomii: 5 
    1.4.4. STAGIUL DE Chirurgie Oro-Maxiloăfacial ă- 2 luni 
    1.4.4.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(30ăore) 
    1.ăTraumatismeleăp r ilorămoiăaleăfe ei 
    2. Traumatismele scheletului facial 
    3.ăMalforma iiăcongenitaleălabiopalatine 
    4.ăTumorileădeăsuprafa ă- laănivelulăfe ei 
    5.ăMalforma iileăcongenitaleăaleămandibulei 
    1.4.4.2. Baremul activit ilorăpractice: 
    1.ăReducereaăşiăimobilizareaăfracturilorădeămandibul :ăăăăăăăăăă5 
    2.ăReducereaăşiăimobilizareaăfracturilorădeăorbit ăşiăzigon :ăăă5 
    3. Cateterizarea canalului Stenon:                              5 
    4.ăCuraăchirurgical ăaădespic turilorălabiale:ăăăăăăăăăăăăăăăăăă2 
    5.ăCuraăchirurgical ăaăprognatismuluiăşiămicrogna iei:ăăăăăăăăăă2 
    6. Anestezii loco regionale în chirurgia maxilo-facial :ăăăăăăă10 
    1.4.5. STAGIUL DE RECUPERARE - 1ălun ă(20ăore) 
    1.4.6. STAGIUL DE DERMATOLOGIE - 1ă1/2ălun ă(25ăore) 
    1.4.7.ăSTAGIULăDEăCHIRURGIEăVASCULAR ăPERIFERIC ă- 1ă1/2ălun ă(25ăore) 
    1.4.8. STAGIUL DE GINECOLOGIE - 2 luni (30 ore) 
    1.4.9. STAGIUL DE UROLOGIE - 2 luni (30 ore) 
    1.4.10.ăSTAGIULăDEăANESTEZIEăŞIăTERAPIEăINTENSIV ă- 1ălun ă(20ăore) 
    1.ăAspira ie,ăsp l turaăgastric :ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă15 
    2.ăAnesteziaălocal :ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă50 
    3. Rahianestezia:                                              20 
    4. Resuscitarea cardiorespiratorie:                            15 



    1.4.11. STAGIUL DE OFTALMOLOGIE - 2 luni 
    1.4.11.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(30ăore) 
    1. Arsurile corneo-conjunctivale 
    2. Arsurile palpebrale 
    3. Traumatismele pleoapelor 
    4. Reconstruc iileăpleoapelor 
    5.ăTratamentulăobstruc iilorădeăc iălacrimale 
    1.4.11.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1. Tarsorafii:                                                 5 
    2. Cateterizarea canalelor lacrimale:                         10 
    3. Enucleerea globului ocular:                                 5 
    4. Blefaroplastii:                                             5 
    5.ăReconstruc iaăcavit iiăorbitaleăînăvedereaăprotez rii:ăăăăă5 
    1.4.12.ăSTAGIULăDEăMEDICIN ăLEGAL ă- 1/2ălun  (20 ore) 
    1.4.13.ăMODULULăDEăBIOETIC ă- 1/2ălun  
 
    TEMATIC ăCURSă(20ăore) 
 
    I.ăIntroducereăînăBioetic ă- 2 ore 
    1.ăMorala,ăetica,ăeticaămedical ă- definire, delimitarea obiectului de studiu 
 
    2.ăContextulăapari ieiăbioeticii 
    3. Definirea bioeticii 
    4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii 
    5.ăTeoriiăşiămetodeăînăbioetic  
 
    II.ăConcepteleădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin ăprinăprismaăbioeticiiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăconceptelorădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin  
    2. Concepteleă deă s n tate,ă boal ă şiă suferin ă înă contextulă evolu ieiă mediciniiă şiă ştiin eloră
vie ii 
    3.ăRolulăcredin elorăşiăvalorilorăpersonaleăsauădeăgrupăînăconturareaăconceptelorădeăs n tate,ă
boal ăşiăsuferin ă(percep iiăparticulareăfunc ieădeăcredin aăreligioas ,ăetnie,ăetc.) 
 
    III.ăRela iaămedică- pacient I - 2 ore 
    1.ăValoriăaleărela ieiămedică- pacient 
    2. Paternalism versus autonomie 
    3.ăModeleăaleărela ieiămedică- pacient 
    4.ăDreptatea,ăechitateaăşiăaccesulăpacien ilorălaăîngrijirileădeăs n tate 
 
    IV.ăRela iaămedică- pacient II - 2 ore 
    1.ăConsim mântulăinformat 
    2.ăConfiden ialitateaăînărela iaămedică- pacient 
    3.ăRela iaămedică- pacient minor 
    4.ăActeănormativeăcareăreglementeaz ărela iaămedică- pacient 
 
    V.ăGreşeliăşiăeroriăînăpracticaămedical ă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroare 
    2.ăCulpaămedical ă- definire,ăforme,ăimplica iiăjuridiceăşiădeontologice 
    3.ăManagementulăgreşeliiăşiăeroriiămedicaleăînăpracticaămedical  
 
    VI. Probleme etice la începutulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăLibertateaăprocrea iei 
    2. Dileme etice în avort 
    3. Etica reproducerii umane asistate medical 
    4.ăProblemeăeticeăînăclonareaăreproductiv  
 
    VII.ăProblemeăeticeălaăfinalulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaămor iiăînăeraănoilorătehnologiiăînămedicin  
    2.ăProblemeăeticeăînăst rileăterminale 
    3.ăTratamenteăinutileăînăpracticaămedical  
    4.ăEutanasiaăşiăsuicidulăasistat 
    5. Îngrijirile paliative 
 



    VIII.ăProblemeăeticeăînătransplantulădeă esuturiăşiăorgane umane - 2 ore 
    1. Donarea de organe de la cadavru 
    2. Donarea de organe de la persoana vie 
    3.ăEticaăaloc riiădeăresurseăînătransplant 
 
    IX.ăProblemeăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ă- 2 ore 
    1.ăEugeniaăşiădiscriminareaăpeăbazaăgeneticii 
    2. Proiectul genomului uman - problemeă etice,ă redefinireaă no iuniiă deă boal ă prină prismaă
cunoaşteriiăgenomuluiăuman 
    3.ăEtic ăşiătestareaăgenetic ăprenatal ,ăneonatal ăşiăpostnatal  
    4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni 
    5. Terapiaăgenic  
    6.ăPosibilitateaăîmbun t iriiăraseiăumaneăprinăinterven iiăgenetice 
 
    X.ăEticaăcercet riiăpeăsubiec iăumaniă- 2 ore 
    1.ăPrincipiiăeticeăînăcercetareaăpeăsubiec iăumani 
    2.ăProtec iaăparticipan ilorăîntr-oăcercetareăbiomedical ă- discutarea principalelor coduri de 
etic ă şiă conven iiă interna ionaleă înă cercetare,ă aă cadruluiă legislativă înă careă seă deruleaz ă
cercetareaăpeăsubiec iăumani 
    3.ăPopula iiăvulnerabileăînăcontextulăcercet riiăpeăsubiec iăumani 
    4. Aspecte etice în cercet rileămulticentrice,ămultina ionale 
    5.ăComiteteleădeăetic ăaăcercet rii 
    6.ăComportamentulăştiin ificăneadecvat,ăconflictulădeăintereseăînăcercetareaăştiin ific  
 
    TEMATICA SEMINARIILOR 
    I.ăIlustrareaăprinăcazuriăparticulareăaăteoriilorăşiăprincipiilorăînăbioetic ă- 2 ore 
 
    II.ăReglementareaăpracticiiămedicaleăprinăcoduriădeăetic ă- 2 ore 
    1.ă Jur mântulă luiă Hipocrateă - comentareaă formeiă ini ialeă aă jur mântuluiă luiă Hipocrateă şiă
evaluarea gradului de aplicabilitate a perceptelor acestuia înăcondi iileămediciniiăactuale 
    2.ăAlternativeăaleăjur mântuluiăluiăHipocrate 
    3.ăAlteăcoduriădeăetic ăşiădeontologieămedical ăfolositeăînăprezent 
 
    III.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1. Valoareaăşiălimiteleăconsim mântuluiăinformatăînăpracticaămedical ăcurent  
    2.ăValoareaăşiălimiteleăconfiden ialit iiăînăpracticaămedical ăcurent  
    3.ăRolulăcomunic riiăînărela iaămedică- pacient 
 
    IV.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedic - pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăAccesulălaăîngrijirileădeăs n tateă- discutare de cazuri 
    2.ăDrepturileăpacien iloră- reglementareălegislativ  
    3.ăRolulăcomitetelorădeăetic ădinăspitale 
 
    V.ăExemplificareaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroareăînămedicin ăprinăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    1.ăDelimitareaăcadruluiăno iuniiădeămalpraxis 
    2.ăGreşealaămedical ădinăperspectivaăsistemuluiădeămalpraxis 
    3.ăPerspectivaădeontologic ăasupraăgreşelilorămedicale 
 
    VI. Discutarea problemelor eticeălaăînceputuluiăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
 
    VII.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăfinalulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
 
    VIII.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă transplantulă deă esuturiă şiă organeă peă bazaă unoră cazuri 
concrete - 2 ore 
 
    IX.ăDiscutareaăproblemelorăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
 
    X.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă cercetareaă peă subiec iă umaniă prină prismaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
 
    1.4.14. STAGIUL DE CHIRURGIEăPLASTIC ăŞIăREPARATORIEă- 3 ani 6 luni (700 ore) 
    1.4.14.1.ăPrimulăanădeăpreg tireăînăspecialitate 
    Introducereăînăchirurgiaăplastic  



    ●ăIstoriaăchirurgieiăplastice 
    ●ăBiologiaăinjurieiăşiărepar rii 
    ●ăCicatrizareaănormal ăşiăpatologic  
    Tehnici elementare de microchirurgie 
    ●ăMicrochirurgiaănervilorăperiferici 
    ●ăStructuraănervuluiăperiferic 
    ●ăMorfologiaăşiăfiziopatologiaănervuluiăperifericăposttraumatic 
    ●ăClinicaăleziunilorăposttraumaticeădeănervăperiferic 
    ●ăDiagnosticulădeăleziuneăposttraumatic ăaănervuluiăperiferic 
    ●ăReconstruc iaănervilorăperifericiă- principiileăreconstruc iei 
    ●ăIndica iileăreconstruc ieiănervilorăperiferici 
    ●ăFactoriiăcareăinfluen eaz ăreconstruc iaănervilorăperiferici 
    ●ăTehnicileădeăreconstruc ieăaănervilorăperiferici 
    ●ăTratamentulăasociatămicrochirurgieiănervilorăperiferici 
    ●ăEvaluareaărezultatelorăînămicrochirurgiaănervilorăperiferici 
    ●ăConcluziiăînămicrochirurgiaănervilorăperiferici 
    ●ăAnastomozeăvasculareămicrochirurgicale 
    ●ăComplica ii 
    Arsuri 
    ●ăArsurileă(fiziopatologie,ăclinic ,ătratament) 
    ●ăParticularit ileăclinice,ăevolutiveăşiăterapeuticeăaleăarsurilorăînăfunc ieădeăetiologieăşiă
localizare 
    ●ăChirurgiaăarsului 
    ●ăSecheleleăcicatricealeăpostcombustionaleă(genez ,ăprevenire,ătratamenteăchirurgicale) 
    ●ăArsuriăasociateăcuătraumatisme 
    Chirurgiaăreconstructiv ăaădeger turilor 
    ●ăDeger turiă(fiziopatologie,ăclinic ,ătratament) 
    ●ăParticularit ileăclinice,ăevolutiveăşiăterapeuticeăaleădeger turilor 
    Chirurgiaăplastic ăgeneral  
    ●ăPrincipiiăşiătehniciădeăchirurgieăplastic  
    ●ăSutura 
    ●ăGrefeleădeăpiele 
    ●ăLambouriădermograsoaseăpeăcircula ieăîntâmpl toare:ăplate,ăcilindrice,ălambouriătriunghiulareă
încrucişate 
    ●ăLambouriădermogr soaseăpeăaxiale 
    ●ăLambouriăfasciocutane 
    ●ăLambouriămusculareăşiămusculocutane 
 
    1.4.14.2.ăTematicaălec iilorăconferin  
    1.ăArsurileă(fiziopatologie,ăclinic ,ătratament):ă4 
    1.ăParticularit ileăclinice,ăevolutiveăşiăterapeuticeăaleăarsurilorăînăfunc ieădeăetiologieăşiă
localizare: 4 
    2. Chirurgia arsului: 4 
    3.ăSecheleleăcicatricealeăpostcombustionaleă(genez ,ăprevenire,ătratamenteăchirurgicale):ă4 
    4. Arsuri asociate cu traumatisme: 2 
    5. Traumatismele membrelorăînso iteădeădistrugeriăaleăp r ilorămoi:ă4 
    6.ăMânaătraumatizat ă(leziuniădeăp r iămoi,ămusculo-tendinoase, vasculo-nervoase, scheletice), 
amputa ii:ă16 
    7. Anestezia în chirurgia mâinii: 2 
    8.ăInfec iiăchirurgicale,ăinfec iiăacuteăextensive,ăinfec iileămâinii:ă8 
    9. Managementul în traumatologie: 4 
 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
    1. T.C.P în arsuri:                                                  50 
    2.ăReanimareaăbolnavuluiăarsăînădiferiteăetapeăaleăevolu iei:ăăăăăăă100 
    3. Exciziaăprimar ăaăarsurilorăprofundeăşiălimitate:ăăăăăăăăăăăăăăăăă25 
    4. Incizii de decompresiune, incizii de circumvolare:                50 
    5.ăGrefareaăpl gilorăgranulare:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă50 
    6. Tratamentul bridelor cicatriceale, placardelor cicatriceale:      20 
    7.ăT.C.Păaăpl gilorălaămân :ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă50 
    8. Acoperirea defectelor tegumentare cu grefe de piele:              30 
    9.ăAcoperireaăbonturilorădeăamputa ieădigitaleăcuălambouriălocale:   20 
    10. Plastii pediculate cu lambouri dermo-gr soase:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă10 



    11.ăOsteosintezaăoaselorăfracturateălaămân :ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă25 
    12. Tenorafii (tendoane extensoare, tendoane flexoare):              25 
    13. Suturi de magistrale vasculare:                                   5 
    14. Neurorafii:                                                       5 
    15. Anestezii intraosoase, plexale, intravenoase:                    50 
 
    1.4.14.2.ăAlădoileaăanădeăpreg tireăînăspecialitate 
    Tematicaălec iilorăconferin  
    1.ăBiologiaăinjurieiăşiărepar rii:ă2 
    2.ăCicatrizareaănormal ăşiăpatologic .ăPrincipiiăşiătehniciădeăchirurgieăplastic :ă2 
    3. Sutura: 1 
    4. Grefele de piele: 3 
    5.ă Lambouriă dermogr soaseă peă circula ieă întâmpl toare:ă plate,ă cilindrice,ă lambouriă
triunghiulareăîncrucişate:ă4 
    6.ăLambouriădermogr soaseăpeăaxiale:ă4 
    7. Lambouri fasciocutane: 4 
    8.ăLambouriămusculareăşiămusculocutane:ă4 
    9. Grefele compozite: 2 
    10. Principiile transplanturilor osoase: 1 
    11. Principiile transplanturilor grefelor tendinoase: 1 
    12. Principiile transplanturilor grefelor nervoase: 1 
    13. Principiile transplanturilor grefelor cartilaginoase: 1 
    14. Biomateriale (implantele): 2 
    15. Expansiuneaătisular :ă1 
    16.ăTehniciămicrochirurgicaleăvasculareăşiănervoase:ă2 
 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
    1.ăRezec iiăartroplasticeăaleăarticula iilorădegetelor:ăăăăăăă5 
    2. Implante articulare:                                       3 
    3. Transferuri tendinoase:                                    5 
    4. Tenoplastii 
    5. Tenoliza:                                                  5 
    6. Neuroliza:                                                 5 
    7.ăTranspozi iiădeădegete:ăăăăăăăăăăăăă                       1 
    8.ăInterven iiăpaleativeăînăparaliziaădeănervămedian:ăăăăăăăăă3 
    9.ăInterven iiăpaleativeăînăparaliziaădeănervăulnar:ăăăăăăăăăă3 
    10.ăInterven iiăpaleativeăînăparaliziaădeănervăradial:ăăăăăăăă3 
    11.ăCuraăchirurgical ăa maladiei Dupuytren:                   3 
    12.ăCuraăchirurgical ăaămaladieiăVolkmann:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3 
    13.ăCuraăchirurgical ăaăsindactiliei:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă5 
    14.ăLambouriăcutanogr soaseădeăvecin tate:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă10 
    15. Lambouriăcutanogr soaseădeălaădistan :ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă5 
    16. Lambouri fasciocutane:                                    3 
    17.ăLambouriămusculareăşiămiocutane:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1 
    18.ăCuraăchirurgical ăaăepispadiasului,ăhipospadiasului:ăăă   1 
    19.ăReconstruc iaădeăpenis:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1 
    20.ăReconstruc iaădeăvagin:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1 
 
    1.4.14.3.ăAlătreileaăanădeăpreg tireăînăspecialitate 
    Tematicaălec iilorăconferin  
    1. Chirurgia reconstructiv ăaăsechelelorămâinii.ăInterven iiăpaleativeăînăparaliziileămâinii:ă4 
    2. Refacerea prehensiunii: 4 
    3.ăMalforma iileăcongenitaleăaleămâinii:ă4 
    4. Maladia Dupuytren: 4 
    5. Boala Volkmann: 4 
    6.ăTumorileădeăsuprafa ăşiăchirurgieăplastic :ă4 
    7. Traumatismele organelor genitale externe: 4 
    8.ăChirurgiaăreconstructiv ăaăorganelorăgenitaleăexterne:ă4 
    9.ăMalforma iileăcongenitaleăaleăorganelorăgenitaleăexterne:ă4 
    10. Transsexualismul, intersexualitatea: 4 
    11. Chirurgia reconstructiv ăaădeger turilor:ă4 
 
    Baremulăactivit ilorăpractice 



    1.ăRezec iiăartroplasticeăaleăarticula iilorădegetelor:ăăăă5 
    1. Implante articulare:                                    3 
    2. Transferuri tendinoase:                                 5 
    3. Tenoplastii:                                           10 
    4. Tenoliza:                                               5 
    5. Neuroliza:                                              5 
    6.ăTranspozi iiădeădegete:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă          1 
    7.ăInterven iiăpaleativeăînăparaliziaădeănervămedian:ăăăăăă3 
    8.ăInterven iiăpaleativeăînăparaliziaădeănervăulnar:ăăăăăăă3 
    9.ăInterven iiăpaleativeăînăparaliziaădeănervăradial:ăăăăăă3 
    10.ăCuraăchirurgical ăaămaladieiăDupuytren:ăă              3 
    11.ăCuraăchirurgical ăaămaladieiăVolkmann:ăăăăăăăăăăăăăăăăă3 
    12.ăCuraăchirurgical ăaăsindactiliei:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă5 
    13.ăLambouriăcutanogr soaseădeăvecin tate:ăăăăăăăăăăăăăăăă10 
    14.ăLambouriăcutanogr soaseădeălaădistan :ăăăăăăăăăăăăăăăă5 
    15. Lambouri fasciocutanate:                               3 
    16.ăLambouriămusculareăşiămiocutanate:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1 
    17.ăCuraăchirurgical ăaăepispadiasului,ăhipospadiasului:ăăă1 
    18.ăReconstruc iaădeăpenis:ăăăăăăăăăă                      1 
    19.ăReconstruc iaădeăvagin:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1 
 
    1.4.14.4.ăAlăpatruleaăanădeăpreg tireăînăspecialitate 
    Tematicaălec iilorăconferin  
    1. Tratamentul chirurgical al ulcerului trofic: 4 
    2. Tratamentul chirurgical al limfedemului cronic al membrelor: 4 
    3. Tratamentul chirurgical al radionecrozelor pielii: 4 
    4.ăParaliziaăfacial :ă4 
    5.ăHemiatrofiaăfacial :ă4 
    6.ăReconstruc iaăpereteluiăabdominalăprinămetodeăaleăchirurgieiăplastice:ă4 
    7. Chirurgiaăreconstructiv ăaănasului:ă4 
    8.ăChirurgiaăreconstructiv ăaăurechii:ă4 
    9.ăChirurgiaăreconstructiv ăaăbuzelor:ă4 
    10.ăChirurgiaăreconstructiv ăaăpleoapelor:ă4 
    11.ăElementeădeăchirurgieăestetic ăfacial :ă4 
    12. Elemente de chirurgie estetic ăaăsânului:ă4 
    13.ăElementeădeăchirurgieăestetic ăaăsiluetei:ă4 
    14.ăChirurgiaăcalvi iei:ă4 
 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
    1.ăCuraăchirurgical ăaăulcerelorătrofice:ăăăăăăăăăăăăăăă3 
    2.ăCuraăchirurgical ăaăradionecrozei:ăăăăăăăăăăă        3 
    3.ăCuraăchirurgical ăaălimfedemuluiăcronic:ăăăăăăăăăăăăă3 
    4.ăReconstruc iaăpereteluiăabdominal:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1 
    5.ăReconstruc iaănasului:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2 
    6.ăReconstruc iaăurechii:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2 
    7.ăReconstruc iaăbuzei:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă5 
    8.ăReconstruc iaăpleoapei:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă5 
    9.ăRinocorec ia:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă5 
    10. Urechi decolorate:                                  3 
    11. Tratamentul chirurgical al ptozei faciale:          5 
    12. Tratamentul chirurgical al ptozei palpebrale:       5 
    13. Mamoplastii de reducere, de augmentare:             5 
    14. Abdominoplastii:                                    5 
    15. Lipoaspira ii:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă5 
    16.ăTranspozi iiădeălambouriălaănivelulăscalpului:ăăăăăă3 
    17.ăReplant riădeămembre:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3 
    18. Transfer liber de lambou:                           3 
 
    1.4.15. STAGIUL DEăMICROCHIRURGIEăRECONSTRUCTIV ă- 12 LUNI 
    Tematicaălec iilorăconferin  
    1.ăConcep iaăMicrochirurgieiăReconstructive 
    2. Istoric 
    3. Microchirurgia nervilor periferici 



    - Structura nervului periferic 
    - Morfologiaăşiăfiziopatologiaănervului periferic posttraumatic 
    - Clinica leziunilor posttraumatice de nerv periferic 
    - Diagnosticulădeăleziuneăposttraumatic ăaănervuluiăperiferic 
    - Reconstruc iaănervilorăperifericiă- principiileăreconstruc iei 
    - Indica iileăreconstruc ieiănervilor periferici 
    - Factoriiăcareăinfluen eaz ăreconstruc iaănervilorăperiferici 
    - Tehnicileădeăreconstruc ieăaănervilorăperiferici 
    - Tratamentul asociat microchirurgiei nervilor periferici 
    - Evaluarea rezultatelor în microchirurgia nervilor periferici 
    - Concluziile în microchirurgia nervilor periferici 
    - Opera iileăpaleative 
    4. Microchirurgia paraliziilor posttraumatice de plex brahial 
    - Morfologiaăşiăfiziopatologiaăleziunilorăposttraumaticeădeăplexăbrahial 
    - Microanatomiaăcantitativ ăaăplexuluiăbrahial 
    - Clinica leziunilor posttraumatice de plex brahial 
    - Diagnosticulădeăleziuneăposttraumatic ăaăplexuluiăbrahial 
    - Principiileăreconstruc ieiămicrochirurgieiăleziunilorăposttraumaticeădeăplexăbrahial 
    - Indica iileăreconstruc iilorăînăleziunileăposttraumaticeădeăplexăbrahial 
    - Factoriiăcareăinfluen eaz ăreconstruc iaăleziunilorăposttraumaticeădeăplexăbrahial 
    - Tehnicileăreconstruc ieiăleziunilorăposttraumaticeădeăplexăbrahial 
    - Tratamentul asociat microchirurgiei plexului brahial 
    - Evaluarea rezultatelor în microchirurgia plexului brahial 
    - Concluziile în microchirurgia plexului brahial 
    - Opera iiăpaleativeăînăparaliziileăposttraumaticeădeăplexăbrahial 
    5. Microchirurgia reconstructiv ăaăreplant rilorădeăsegmentădeămembru 
    - Defini ie,ăepidemiologieăreplantareă- revascularizare 
    - Patogenie, etiologie pe regiuni 
    - Simptomatologie, diagnostic 
    - Investiga iiăparaclinice 
    - Evolu ie,ăprognostic 
    - Indica ii,ăcontraindica ii 
    - Anastomoze vasculare microchirurgicale 
    - Complica ii 
    - Evaluarea rezultatelor 
    - Concluziiălaămicrochirurgiaăreconstructiv ăaăreplant rilor,ărevasculariz rilor 
    6.ă Aplica iileă cliniceă aleă lambouriloră compuse.ă Microchirurgiaă reconstructiv ă aă transferuluiă
liber microchirurgical 
    - Concep iaăgeneral  
    - Principiileăselec ieiălambourilorăcompuseăînăreconstruc ii 
    - Anatomia lambourilor compuse 
    - Indica iiăpeăregiuniăanatomice 
    - Transferul liber microchirurgical cutan, muscular, musculo-cutan, fascio-cutan, fascial, 
musculo-osteo-cutan, osteo-cutan,ăososădegetădeălaăpiciorălaămân  
    - Complica iileăposibile 
    - Evaluarea rezultatelor 
    - Concluziiălaăreconstruc iaăprinălambouriăcompuse 
    7. Microchirurgia în patologiaăgeneral  
    - Microchirurgiaăsterilit iiăfeminine 
    - Microchirurgiaăsterilit iiămasculine 
    - Microchirurgia fistulelor arteriovenoase la copii 
    - Microchirurgiaărevasculariz riiăinimii 
    - Microchirurgia limfedemului 
    - Microchirurgiaăreconstruc ieiăesofagului 
    8.ăUrgen aăînămicrochirurgiaăreconstructiv  
 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
    1. Microchirurgia nervilor periferici 
    2. Microchirurgia paraliziilor posttraumatice de plex brahial 
    3.ăMicrochirurgiaăreconstructiv  aăreplant rilorădeăsegmentădeămembru 
    4.ă Aplica iileă cliniceă aleă lambouriloră compuse.ă Microchirurgiaă reconstructiv ă aă transferuluiă
liber microchirurgical 
 



    ChirurgiaăEstetic  
    ●ăParaliziaăfacial  
    ●ăReconstruc iaăpereteluiăabdominalăprinămetode ale chirurgiei plastice 
    ●ăHemiatrofiaăfacial  
    ●ăChirurgiaăreconstructiv ăaănasului 
    ●ăChirurgiaăreconstructiv ăaăurechii 
    ●ăChirurgiaăreconstructiv ăaăbuzelor 
    ●ăChirurgiaăreconstructiv ăaăpleoapelor 
    ●ăElementeădeăchirurgieăestetic ăfacial  
    ●ăElementeădeăchirurgieăestetic ăaăsânului 
    ●ăElementeădeăchirurgieăestetic ăaăsiluetei 
    ●ăChirurgiaăcalvi iei 
 
 
                CHIRURGIEăPLASTIC -MICROCHIRURGIEăRECONSTRUCTIV  
                                     6 ani 
 
                    STAGIIăPRACTICEăŞIăCURSURIăCONFERIN  
 
*T* 
●ăCHIRURGIEăGENERAL ă(I.1)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ăAN 
●ăORTOPEDIEăŞIăTRAUMATOLOGIEă(I.2)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăLUNI 
●ăO.R.L.ă(I.3)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă 2 LUNI 
●ăCHIRURGIEăOMFă(I.4)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăLUNI 
●ăRECUPERAREă(I.5)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ăLUN  
●ăDERMATOLOGIEă(I.6)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ă1/2ăLUNI 
●ăCHIRURGIEăVASCULAR ăPERIFERIC ă(I.7)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ă1/2ăLUNI 
●ăGINECOLOGIEă(I.8)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăLUNI 
●ăUROLOGIEă(I.9)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăLUNI 
●ăANESTEZIEăŞIăTERAPIEăINTENSIV ă(I.10)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă        1ăLUN  
●ăOFTALMOLOGIEă(I.11)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăLUNI 
●ăMEDICIN ăLEGAL ă(I.12)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1/2ăLUN  
●ăBIOETIC ă(I.13)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1/2ăLUN  
●ăSTAGIUăŞIăCURSăDEăCHIRURGIEăPLASTIC ă(II.1)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ă1/2ăani 
●ăMICROCHIRURGIEăRECONSTRUCTIV ă(II.2)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ăan 
*ST* 
 
 
                    CURRICULUMăDEăPREG TIREăÎNăSPECIALITATEA 
                               CHIRURGIEăTORACIC  
 
    1.1. DEFINI IE 
    Chirurgiaătoracic ăesteăramuraăchirurgical ăceăseăocup ăcuădiagnosticulăşiătratamentulăoperatoră
ală afec iuniloră pereteluiă toracică şiă pleurei,ă traheobronhopulmonare,ă organeloră mediastinale,ă
diafragmului,ăprecumăşiăaleăgrani elorăcervico-toracic ăşiăabdominal . 
 
    1.2. DURATA 
    6 ani 
    Curriculumulăprevedeăunănum rădeă200ădeăoreădidacticeă(curs,ăseminar,ăprezent riădeăcazuri)ăpeă
anulădeăstudiuăuniversitar,ăpentruătematicaăprezentat ,ăînăafaraăc roraăsuntăprev zuteăşiă40ă- 50 
de ore de studiu individual. 
    Cuantificareaăpreg tiriiăînăvedereaăechival rii,ăseăfaceăprinăcrediteă(CFU). 
    1 credit = 25 ore de instruire 
    Dină timpulă alocată preg tirii,ă activitateaă didactic ă acoper ă 20-30%, restul de 70-80%, fiind 
dedicat ăactivit ilorăpracticeăşiăstudiuluiăindividual. 
    Laăsfârşitulăfiec ruiămodulădeăpreg tireă(celăpu inăoădat ăpeăan),ăareălocăoăevaluareădeăetap ,ă
f cut ăînăunitateaădeăpreg tireădeăc treăresponsabilulădeăstagiuăşiăîndrum tor. 
    Evaluareaăseăfinalizeaz ăprinăacordareaădeăcredite CFU. 
    Întreagaăactivitateădeăpreg tireăesteămonitorizat ăprinăcaietulădeăstagiuă(log-book), în care 
vorăfiătrecuteădeăasemeneaăevalu rileădeăetap ăînăcredite,ăactivitateaăînăprogrameleădeăcercetare,ă
participareaălaămanifest riăştiin ificeăşiădeăeduca ieăcontinu . 
 
    1.3. STRUCTURA STAGIILOR 



    A.ă Etapaă deă angajare,ă luareă înă eviden ,ă rezolvareă aă problemeloră social-administrative, 
prezentareă laă spitalulă şiă clinicaă undeă aă fostă repartizat,ă alegereaă îndrum toruluiă şiă fixareaă
planului de activitate (2ăs pt mâni) 
 
    B.ăStagiulădeăchirurgieăgeneral :ă2ăani 
    Înă perioadaă celoră 2ă aniă deă chirurgieă general ,ă accentulă seă vaă puneă peă urgen eă chirurgicale,ă
traumatologieăşiăprocedeeleăchirurgicaleăaferente. 
 
    C.ăStagiulădeăchirurgieătoracic :ă4ăani 
    Înăperioadaăceloră4ăaniădeăchirurgieătoracic ăseăvorăfaceă5ămicrostagiiăde: 
    1.ăChirurgieăcordăşiăvaseămari:ă3ăluni 
    2. Bronhologie: 3 luni 
    3.ăImagistic ătoracic ă(Rx.,ăCT,ăMRI):ă2ăluni 
    4.ăExplor riăfunc ionaleărespiratorii:ă1ălun  
    5. Bioetic ă- 2ăs pt mâni 
    Laă sfârşitulă stagiuluiă deă chirurgieă toracic ă rezidentulă vaă faceă dovadaă efectu rii,ă caă
primoperator,ăaăminimumă100ăinterven iiăchirurgicaleăclasiceăşiămininvazive.ăEsteărecomandabilăcaă
rezidentulăs ăefectuezeăşiăprocedeeădeăexplorare traheobronşice. 
 
    1.4.ăCON INUTULăSTAGIILOR 
    1.4.1.ăStagiulădeăChirurgieăToracic  
    1.4.1.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(650ăore) 
    1.ăAnatomiaăchirurgical ăaăpereteluiătoracic. 
    2.ăAnatomiaăchirurgical ăaăcavit iiăpleurale. 
    3. Anatomiaăchirurgical ăaămediastinului. 
    4.ăAnatomiaăchirurgical ăaătraheii. 
    5.ăAnatomiaăchirurgical ăaăpl mânuluiăstâng. 
    6.ăAnatomiaăchirurgical ăaăpl mânuluiădrept. 
    7.ăAnatomiaăchirurgical ăaăcavit iiăpericardice. 
    8.ăAnatomiaăchirurgical ăaădiafragmului. 
    9.ăFiziologiaărespira iei. 
    10.ăFiziopatologiaăinsuficien eiărespiratoriiăacute. 
    11.ăSindromulădeădetres ărespiratorieăaăadultuluiă(ARDS). 
    12.ăŞocul. 
    13.ăTromboemboliaăpulmonar ă(diagnostic,ătratament). 
    14. Hemoptizia. 
    15.ăMetodeădeăinvestiga ieăînăpatologiaătoraco-pulmonar ăşiămediastinal . 
    16.ăPreg tireaăpreoperatorieăaăbolnavuluiăchirurgicalătoracic. 
    17.ăProblemeădeăanestezieăînăchirurgiaătoracic . 
    18.ăMalforma iileăcongenitaleăaleăpereteluiătoracic. 
    19.ăInfec iileăpereteluiătoracic. 
    20. Tumorile peretelui toracic. 
    21. Pneumotoraxul spontan. 
    22. Pleureziile purulente nespecifice (netuberculoase). 
    23. Pleureziile specifice (tuberculoase). 
    24.ăTumorileăpleuraleăprimitiveăşiăsecundare. 
    25. Chilotoraxul. 
    26.ăMalforma iileăcongenitaleătraheo-bronho-pulmonare. 
    27.ăSupura iileăpulmonareăparenchimatoase. 
    28.ăBronşiectaziile. 
    29. Micozele pulmonare 
    30.ă Tuberculozaă pulmonar ă chirurgical ă (formeă anatomo-clinice, diagnostic, moment operator, 
indica ii,ătehniciăchirurgicale). 
    31. Chistul hidatic pulmonar. 
    32. Tumorile traheo-bronho-pulmonare benigne. 
    33. Tumorile traheo-bronho-pulmonare maligne 
    34. Mediastinitele. 
    35. Tumorile mediastinale. 
    36. Miastenia:ăindica ieăchirurgical ,ămomentăoperator. 
    37. Pericarditele acute. 
    38. Pericarditele cronice. 
    39. Stenozele esofagiene (benigne, maligne) 
    40. Ulcerul esofagian. 



    41.ăTulbur rileădeămotilitateăesofagian . 
    42. Diverticulii esofagieni. 
    43. Fistulele eso-trahealeăşiăeso-bronşice. 
    44.ăHerniileădiafragmaticeăcongenitaleăşiădobândite. 
    45. Boala de reflux gastroesofagian. 
    46. Herniile hiatale. 
    47.ăChisturileăşiătumorileădiafragmului. 
    48. Traumatismele toracelui. 
    49.ă Sindromulă deă apertur ă toracic ă superioar ă (scalenic,ă coast ă cervical ,ă costoclavicular,ă
hiperabduc ie). 
    50.ă Aspecteă aleă chirurgieiă deă grani ă toraco-abdominal ă (chistulă hidatică hepatică cuă evolu ieă
toracic ,ăfistulaăbilio-bronşic ,ăabcesulăsubfrenic). 
    51.ăComplica iileăpostoperatoriiăînăchirurgiaătoracic . 
    52. Transplantul pulmonar. 
    Lec iileăconferin ăseăvorădesf şuraăsubăform ădeăcursuri,ăprezent riădeăcaz,ăseminariiăastfelă
încâtăs ăcuprind ă200ăore/an. 
 
    1.4.1.2. Baremul activit ilorăpracticeă(efectuate,ăasistate) 
    Laă sfârşitulă întreguluiă stagiuă deă chirurgieă toracic ă (4ă ani),ă rezidentulă vaă faceă dovadaă
efectu rii,ăcaăprim-operator,ăaăminimumă100ăinterven iiăchirurgicaleăclasiceăşiămininvazive.ăEsteă
recomandabil ca rezidentul s ă efectuezeă şiă procedeeă deă explorareă traheobronşice.ă Interven iileă
chirurgicaleă atâtă caă primă operatoră câtă şiă celeă efectuateă caă prim-ajutoră trebuieă s ă cuprind ă
urm toareaătematic : 
    1.ăPleurotomiaăminim  
    2.ăPleurotomiaăcuărezec ieădeăcoast  
    3. Toracoscopiaădiagnostic  
    4.ăTehniciădeăchirurgieătoracoscopic  
    5.ăTehniciădeăchirurgieătoracic ăvideoasistat  
    6. Mediastinoscopia 
    7. Traheostomia 
    8.ăToracotomiaăaxilar  
    9. Toracotomia antero-lateral  
    10. Toracotomia postero-lateral  
    11. Toraco-freno-laparotomia 
    12. Sternotomia 
    13.ăToracoplastiaăsuperioar ăclasic  
    14.ăToracoplastiaăosteoplastic  
    15. Toraco-pleuroplastia 
    16.ăDecorticareaăpleuropulmonar  
    17.ăPneumonectomiaădreapt ă(varianteătehnice) 
    18.ăPneumonectomiaăstâng ă(varianteătehnice) 
    19.ăPleuropneumonectomiaădreapt  
    20.ăPleuropneumonectomiaăstâng  
    21.ăLobectomiaăsuperioar ădreapt ă(varianteătehnice) 
    22. Lobectomia medie 
    23.ăLobectomiaăinferioar ădreapt ă(varianteătehnice) 
    24.ăLobectomiaăsuperioar ăstâng ă(varianteătehnice) 
    25.ăLobectomiaăinferioar ăstâng ă(varianteătehnice) 
    26.ăBilobectomiaăinferioar  
    27.ăBilobectomiaăsuperioar  
    28.ăCulmenectomiaătipic  
    29.ăLingulectomiaătipic  
    30.ăRezec iaăpulmonar ăatipic ă(varianteătehnice) 
    31.ăRezec iaăsegmentuluiăFowlerădrept 
    32.ăRezec iaăsegmentuluiăFowlerăstâng 
    33.ăRezec iaăpiramideiăbazaleădrepte 
    34.ăRezec iaăpiramideiăbazaleăstângi 
    35.ăRezec iiăcombinateăînăpl mânulădrept 
    36. Rezec iiăcombinateăînăpl mânulăstâng 
    37.ăRezec iiăasociateăînăpl mânulădrept 
    38.ăRezec iiăasociateăînăplamanulăstâng 
    39.ăTehniciădeăsutur ăaăbontuluiăbronşic 
    40.ăProcedeeăchirurgicaleădeăRezec ieătraheal ăşiătraheo-bronşic  



    41. Procedee chirurgicale de bronho-anastomoz  
    42. Procedee chirurgicale de bronhoplastie (wedge bronchial resection) 
    43. Procedee chirurgicale în chistul hidatic pulmonar 
    44.ăProcedeeăchirurgicaleăînădeforma iileădeăpereteătoracic 
    45.ăRezec iaăcostal  
    46.ăParietectomiaătoracic ăpentruăleziuniămaligneăşiăprocedeeăplastice 
    47.ăRezec iaăpar ial ăşiătotal ădeăstern,ăprocedeeăplastice 
    48. Suturile parenchimului pulmonar 
    49. Procedee chirurgicale în voletele toracice 
    50. Timectomia 
    51. Simpatectomiaătoracic  
    52.ăDiverticulectomiaăesofagian  
    53.ăProcedeeăchirurgicaleăînăstenozeleăesofagieneăbenigneăşiămaligne 
    54.ăProcedeeăchirurgicaleăînătulbur rileădeămotilitateădigestiv  
    55. Pericardectomia 
    56. Procedee de pericardoplastie 
    57. Fereastra pericardo-pleural  
    58. Fereastra pericardo-peritoneal  
    59.ăFrenorafii,ăfrenoplicaturiăşiăfrenoplastiiădiafragmatice 
    60.ăRezec iaămuşchiuluiădiafragm 
    61.ăReinser iaăînalt ăaădiafragmului 
    62. Procedee chirurgicale în herniile hiatale 
    63.ăProcedeeădeăsutur ăvascular  
    64.ăSuturaăpl gilorăcardiace 
    65.ăProcedeeădeădrenajăînăchirurgiaătoracic  
    66.ăProcedeeăchirurgicaleăînăsindromulădeăapertur ătoracic ăsuperioar ă(scalenectomia,ăRezec iaă
coastei cervicale, Rezec iaăcoasteiăI) 
    Deăasemeneaărezidentulăvaătrebuiăs ăfac ădovadaăparticip riiăatâtăcaăprim-operatorăcâtăşiăcaă
primăajutorălaăunănum răminimădeăinterven iiăchirurgicaleătoraciceăcareăs ăcuprind : 
    - Interven iiăchirurgicaleăefectuateălaănivelulăpl mânului,ăpleureiăşiăpereteluiătoracică- 100 
      - pneumonectomii, lobectomii, segmentectomii - 50 
      - altele - 50. 
    - Interven iiăchirurgicaleăefectuateălaănivelulămediastinuluiă(rezec ii)ă- 10. 
    - Interven iiăchirurgicaleăefectuateălaănivelul esofagului - 10. 
    - Interven iiăchirurgicaleătoracoscopiceă- 30. 
    - Mediastinoscopii - 25. 
 
    1.4.2.ăSTAGIULăDEăCHIRURGIEăGENERAL ă- 2 ani 
    1.4.2.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(400ăore) 
    1. Traumatismele toraco-abdominale. 
    2. Traumatismele abdominale. 
    a. Traumatismele abdominale închise. 
    b. Traumatismele abdominale deschise. 
    3.ăChirurgiaădeăgrani ătoraco-abdominal . 
    a.ăChistulăhidaticăcuăevolu ieătoracic . 
    b.ăFistuleleăbiliobronşice. 
    c. Herniile diafragmatice. 
    d. Congenitale. 
    e. Dobândite: posttraumatice, retrocostoxifoidiene, Bochdalek. 
    f. Herniile hiatale. 
    g. Abcesul subfrenic. 
    h. Sindromul Chilaiditi. 
    i.ăTulbur rileădeămotilitateăesofagian . 
    j. Boala de reflux gastroesofagian. 
    k. Cancerul polului superior gastric. 
    4. Chirurgia esofagului. 
    a. Stenozele esofagului (benigne, maligne). 
    b. Ulcerul esofagian. 
    c. Diverticulul esofagian. 
    d.ăFistuleăesobronşice,ăesotraheale. 
    e. Traumatismele esofagului. 
    5. Urgen eleăchirurgicaleăabdominale. 
    a.ăPeritoniteleăgeneralizateăşiălocalizateă(abcese). 



    b.ăOcluziileăintestinale:ădinamiceăşiămecanice. 
    c.ăHemoragiaădigestiv ăsuperioar . 
    d. Infarctul enteromezenteric. 
    e.ăPancreatitaăacut . 
    f. Colecistitaăacut . 
    g.ăApendicitaăacut . 
    h.ăHerniaăinghinal ăşiăfemural ăstrangulat . 
    i. Torsiunea de organ. 
    j. Hemoperitoneul acut. 
 
    1.4.2.1.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    Num rulăminimădeăinterven iiăchirurgicaleăefectuateătrebuieăs ăcuprind : 
    1. Gastrostomia - 5 
    2. Splenectomia - 2 
    3.ăSuturaăhepatic ă- 5 
    4.ăSuturaăgastric ă- 3 
    5. Enterorafia - 10 
    6.ăEnterectomiaăsegmentar ă- 5 
    7. Colorafia - 5 
    8.ăColostomiaătemporar ă- 5 
 
    1.4.3. STAGIUL DE CHIRURGIE CARDIO-VASCULAR ă- 3 luni 
    1.4.3.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(50ăore) 
    I. Anatomie 
    1.ăAnatomiaăcorduluiăşiăpericardului. 
    2. Mediastinul. 
    3. Aorta. 
    4. Venele cave. 
    5. Sistemul venos azygos. 
    6. Canalul limfatic. 
    7. Arterele carotide. 
    8.ăArteraăsubclavie,ăaxilar ,ăbrahial ,ăartereleăantebra ului,ăartereleămâinii. 
    9. Arterele iliace, femurale, poplitee, arterele gambei, arterele piciorului. 
    10. Venele safene. 
    11. Hemostaza, coagularea, fibrinoliza. 
    12. Fiziologiaăcircula ieiăarteriale,ăvenoase,ălimfatice. 
    13.ă Explorareaă func ional ă aă sistemuluiă arterial:ă metodeă neinvaziveă şiă metodeă invaziveă
(arteriografia). 
    14. Flebografia. 
    15. Limfografia. 
    II.ăPatologieăcardiac  
    1. Pericarditele. 
    2. Pl gileăcardio-pericardice. 
    3.ăEmboliaăpulmonar . 
    4. Stopul cardiorespirator - resuscitarea cardiorespiratorie. 
    5.ăInsuficien aăcardiac . 
    III.ăChirurgiaăcardiac  
    1. Traumatismele aortei. 
    2. Traumatismele arterelor periferice. 
    3. Anevrismele aortei. 
    4. Anevrismele arterelor periferice. 
    5. Arteriopatiile obliterante ale membrelor-Ischemiaăcronic . 
    6.ăSindromulădeăobstruc ieăaorto-iliac . 
    7.ăIschemiaăacut ăaămembrelor. 
    8.ăEmboliaăarterial . 
    9. Sindromul de revasculariza ie. 
    10.ăSindromulădeăapertur ătoracic ăsuperioar . 
    11. Tumorile vasculare. 
    12. Fistulele arteriovenoase. 
    13.ăChirurgiaăindirect ăarterial . 
    14.ăChirurgiaădirect ăarterial ă(restabilireaăfluxuluiăarterial). 
    15.ăAmputa ia. 
    16. Varicele membrelor pelvine. 



    17. Sindromul posttrombotic. 
    18.ăBoalaătromboembolic . 
    19.ăPatologiaăchirurgical ăaăsistemuluiălimfatic. 
    20. Tratamentul medical al arteriopatiilor. 
 
    1.4.3.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    Rezidentulă vaă trebuiă s ă fac ă dovadaă efectu riiă aă unuiă num ră minimă deă interven iiă careă s ă
cuprind : 
    1.ă Descopeririă arterialeă (carotid ,ă subclaviaă brahial ,ă medial ,ă ulnar ,ă aortaă iliac ,ă
femural ,ăpopliteea,ătibial )ă- 10 
    2. Descoperiri venoase (safena intern ,ăsafenaăextern ,ăcefalic ,ăbasilic )ă- 20 
    3. Pericardocenteza - 5 
    4. Pericardotomia - 2 
    5. Resuscitarea cardiorespiratorie - 5 
    6.ăSuturaăarterial ăşiăvenoas ă- 5 
    7. Tehnica embolectomiei - 2 
    8. Tehnica trombarterectomiei - 2 
    9.ăSimpatectomiaătoracic ă- 3 
    10. Chirurgia varicelor hidrostatice - 3 
 
    1.4.4. STAGIUL DE BRONHOLOGIE - 3 luni 
    1.4.4.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(50ăore) 
    I.ăSemiologiaănormal ătraheobronsic :ăanatomiaăşiătopografiaăarboreluiăbronşic 
    1.ăArboreleăbronşicădrept 
    2.ăArboreleăbronşicăstâng 
    3.ăSemiologiaăendoscopic ănormal ăaătraheii 
    4.ăSemiologiaăendoscopic ănormal ăaăarboreluiăbronşicădrept 
    5.ăSemiologiaăendoscopic ănormal ăaăarboreluiăbronşicăstâng 
    6. Anomalii de diviziune 
    II.ă Indica iile,ă contraindica iileă bronhoscopiei:ă tehnicaă endoscopieiă rigideă şiă flexibile,ă
anestezia în bronhoscopie. 
    1.ăIndica iileăbronhoscopiei 
    2.ăContraindica iileăbronhoscopiei 
    3. Tehnica bronhoscopiei-etape, puncte de reper 
    4.ăComplica iileăposibileăînăbronhoscopie 
    5.ăAnesteziaălocal ăînăbronhologie-tehnic  
    6.ăAccidentele,ăcomplica iileăanestezieiălocale 
    III. Tehnici bronhologice de prelevare, lavajul bronhioloalveolar 
    1. Tehnici bronhologice de prelevare 
    2. Tehnica lavajului bronhoalveolar 
    3.ăIndica iileălavajuluiăbronhoalveolar 
    4.ăComplica iileălavajuluiăbronhoalveolar 
    5.ăBiopsiaăbronşic ă- tehnic ,ăasistareaăhemoptizieiăcareăurmeaz ăuneiăbiopsii 
    IV. Patologia traheii 
    1. Semnele endoscopiceăînătraheite,ătraheobronşite. 
    2. Stenozele traheale iatrogene. 
    3. Tumori traheale - clasificare. 
    4. Tumori traheale - tratament endoscopic. 
    5.ăTraheopatiaăosteocondroplastic ă- aspecte endoscopice. 
    V. Cancerul bronhopulmonar 
    1.ăSemiologiaăendobronşic ăînăcancerulăbronhopulmonar. 
    2.ăSemiologiaăendobronşic ăînăcarcinoidulăbronşic. 
    3.ăIndica iileăterapieiăendobronşiceăînătumorileăpulmonare. 
    VI.ăTuberculozaăpulmonar  
    Semiologiaăendobronşic ăînătuberculozaăpulmonar ă(primar ,secundar ) 
    VII.ăAspecteăendoscopiceăînăalteăafec iuniăpulmonare 
    1.ăSemiologiaăendoscopic ăînăsarcoidoz  
    2.ăCorpulăstr inăendobronşică- aspecteăendobronşice 
    3.ăDiagnosticăşiăterapieăendobronşic ăînăbronşiectazii 
 
    1.4.4.2. Baremulăactivit ilorăpractice 
    1) participarea la procesul de sterilizare a bronhoscoapelor - 10 
    2) anestezii locale - 50 



    3)ăintuba ii,ăbronhoscopiiădiagnosticeă- 5 
    4)ăbronhoscopiiăterapeuticeă(bronhoaspira ii)ă- 2 
 
    1.4.5. STAGIUL DE IMAGISTIC ăMEDICAL ăAăTORACELUIă- 2 luni 
    1.4.5.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(40ăore) 
    1.ăMetodeădeăinvestiga ieăradioimagistic ăaăpatologieiătoraco-pleuro-mediastino-pulmonar ă(Rx,ă
CT, RM, scintigrafie) 
    2.ă Anatomiaă radiologic ă şiă sec ional ă (axial ,ă coronal ,ă sagital )ă aă structuriloră anatomiceă
intratoracice: 
    - segmenta iaăpulmonar  
    - regiunileăanatomiceăaleămediastinuluiănormalăînăplanătransvers,ăsagitalăşiăcoronal 
    3. Mediastinul 
    3.1. Ganglionii limfatici mediastinopulmonari: aspecteănormaleăşiăpatologice 
    3.2. Diagnosticul radioimagistic al tumorilor mediastinale 
    3.3.ă Diagnosticulă radioimagistică ală patologieiă esofaguluiă (tumori,ă esofagit ,ă variceă
esofagiene,ăherniaăhiatal ) 
    3.4. Diagnosticul radioimagistic al mediastiniteloră şiă abceseloră mediastinale;ă
pneumomediastinul. 
    3.5. Diagnosticul radioimagistic al tumorilor paraspinale (tumori neurogene) 
    4.ăDiagnosticulăradioimagisticăalăpatologieiăc ilorărespiratorii 
    4.1.ăSindromădeăcondensareăpulmonar  
    4.2. Atelectaziile 
    5. Tumori bronho-pulmonare 
    5.1. Tumori maligne primare 
    5.2. Metastazele pulmonare 
    5.3. Tumori pulmonare benigne 
    6. Traumatismele toraco-pleuro-pulmonare 
    7. Diagnosticul radioimagistic al patologiei peretelui toracic, pleureiăşiădiafragmului 
    8. Aspectul radioimagistic al toracelui operat 
 
    1.4.5.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1.ăInterpretareaăuneiăradiografiiătoraciceă(fa ăşiăprofilănormal )ă- 10 
    2.ăInterpretareaăuneiăradiografiiătoraciceă(fa ăşiăprofilăpatologic )ă- dinătematicaălec iiloră
conferin ă- 10 
    3. Interpretarea unui film CT normal 10 
    4. Interpretarea unui film CT patologic 10 
    5. Interpretarea unui film MRI normal 10 
    6. Interpretarea unui film MRI patologic 10 
 
    1.4.6. STAGIUL DEăEXPLOR RIăFUNC IONALEăRESPIRATORII 
    1.4.6.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(30ăore) 
    1.ăPrezentareaătestelorădeăinvestiga ieăfunc ional ărespiratorie: 
    - determinarea volumelor pulmonare; 
    - determinareaădebitelorăventilatoriiăfor ate; 
    - determinareaăpropriet ilorămecaniceăaleăaparatuluiătoracoăpulmonar; 
    - determinareaărezisten eiălaăflux; 
    - determinarea transferului gazos prin membrana alveolo-capilar ; 
    - determinarea schimburilor gazoase; 
    - testarea la efort; 
    - evaluareaăhiperreactivit iiăbronşice. 
    2.ăSindroameăfunc ionaleăpulmonare: 
    - disfunc iaăventilatorieărestrictiv ; 
    - disfunc iaăventilatorieăobstructiv ; 
    - disfunc iaăventilatorieămixt ; 
    3. Tablouri clinico-func ionaleăpulmonare;ăintegrarea explor riiăfunc ionaleăînăclinic : 
    - astmulăbronşic; 
    - bronşitaăobstructiv ăcronic ,ăBPOC,ăemfizemulăpulmonar; 
    - patologiaăintersti ial ăpulmonar ; 
    - explorareaă func ional ă pulmonar ă înă vedereaă evalu riiă capacit iiă func ionaleă (expertizaă
capacit iiădeămunc ); 
    - evaluareaăpreoperatorieăaărisculuiăfunc ional; 
    - evaluareaăfunc ional ăpulmonar ăînăterapiaăintensiv . 
 



    1.4.6.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    - Spirometrie - 20 
    - Curbe F/V - 20 
    - Pletismografiaăcorporal ă- 10 
    - Factor de transfer gazos - 10 
    - Indiciădeăelasticitateăpulmonar ă- 2 
    - Probe de bronhomotricitate - 20 
    - Probe de efort - 3 
    - Analiza gazelor sanguine - 20 
 
    MODULULăDEăBIOETIC ă- 2ăs pt mâni 
 
    TEMATIC ăCURSă(20ăore) 
 
    I.ăIntroducereăînăBioetic ă- 2 ore 
    1.ăMorala,ăetica,ăeticaămedical ă- definire, delimitarea obiectului de studiu 
    2.ăContextulăapari ieiăbioeticii 
    3. Definirea bioeticii 
    4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii 
    5.ăTeoriiăşiămetode înăbioetic  
 
    II.ăConcepteleădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin ăprinăprismaăbioeticiiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăconceptelorădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin  
    2.ă Concepteleă deă s n tate,ă boal ă şiă suferin ă înă contextulă evolu ieiă mediciniiă şiă ştiin eloră
vie ii 
    3.ăRolulăcredin elorăşiăvalorilorăpersonaleăsauădeăgrupăînăconturareaăconceptelorădeăs n tate,ă
boal ăşiăsuferin ă(percep iiăparticulareăfunc ieădeăcredin aăreligioas ,ăetnie,ăetc.) 
 
    III.ăRela iaămedică- pacient I - 2 ore 
    1.ăValoriăaleărela iei medic - pacient 
    2. Paternalism versus autonomie 
    3.ăModeleăaleărela ieiămedică- pacient 
    4.ăDreptatea,ăechitateaăşiăaccesulăpacien ilorălaăîngrijirileădeăs n tate 
 
    IV.ăRela iaămedică- pacient II - 2 ore 
    1.ăConsim mântulăinformat 
    2. Confiden ialitateaăînărela iaămedică- pacient 
    3.ăRela iaămedică- pacient minor 
    4.ăActeănormativeăcareăreglementeaz ărela iaămedică- pacient 
 
    V.ăGreşeliăşiăeroriăînăpracticaămedical ă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroare 
    2.ăCulpaămedical ă- definire,ăforme,ăimplica iiăjuridiceăşiădeontologice 
    3.ăManagementulăgreşeliiăşiăeroriiămedicaleăînăpracticaămedical  
 
    VI.ăProblemeăeticeălaăînceputulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăLibertateaăprocrea iei 
    2. Dileme etice în avort 
    3. Etica reproducerii umane asistate medical 
    4.ăProblemeăeticeăînăclonareaăreproductiv  
 
    VII.ăProblemeăeticeălaăfinalulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaămor iiăînăeraănoilorătehnologiiăînămedicin  
    2.ăProblemeăeticeăînăst rileăterminale 
    3. Tratamenteăinutileăînăpracticaămedical  
    4.ăEutanasiaăşiăsuicidulăasistat 
    5. Îngrijirile paliative 
 
    VIII.ăProblemeăeticeăînătransplantulădeă esuturiăşiăorganeăumaneă- 2 ore 
    1. Donarea de organe de la cadavru 
    2. Donarea de organe de la persoana vie 
    3.ăEticaăaloc riiădeăresurseăînătransplant 
 



    IX.ăProblemeăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ă- 2 ore 
    1.ăEugeniaăşiădiscriminareaăpeăbazaăgeneticii 
    2. Proiectul genomului uman - problemeă etice,ă redefinireaă no iuniiă deă boal ă prină prismaă
cunoaşteriiăgenomuluiăuman 
    3.ăEtic ăşiătestareaăgenetic ăprenatal ,ăneonatal ăşiăpostnatal  
    4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni 
    5.ăTerapiaăgenic  
    6.ăPosibilitateaăîmbun t iriiăraseiăumaneăprinăinterven iiăgenetice 
 
    X.ăEticaăcercet riiăpeăsubiec iăumaniă- 2 ore 
    1.ăPrincipiiăeticeăînăcercetareaăpeăsubiec iăumani 
    2.ăProtec iaăparticipan ilorăîntr-oăcercetareăbiomedical ă- discutarea principalelor coduri de 
etic ă şiă conven iiă interna ionaleă înă cercetare,ă aă cadruluiă legislativă înă careă seă deruleaz ă
cercetareaăpeăsubiec iăumani 
    3.ăPopula iiăvulnerabileăînăcontextulăcercet riiăpeăsubiec iăumani 
    4.ăAspecteăeticeăînăcercet rileămulticentrice,ămultina ionale 
    5.ăComiteteleădeăetic ăaăcercet rii 
    6. Comportamentulăştiin ificăneadecvat,ăconflictulădeăintereseăînăcercetareaăştiin ific  
 
    TEMATICA SEMINARIILOR 
    I.ăIlustrareaăprinăcazuriăparticulareăaăteoriilorăşiăprincipiilorăînăbioetic ă- 2 ore 
 
    II. Reglementarea practicii medicale prin coduri de etic ă- 2 ore 
    1.ă Jur mântulă luiă Hipocrateă - comentareaă formeiă ini ialeă aă jur mântuluiă luiă Hipocrateă şiă
evaluareaăgraduluiădeăaplicabilitateăaăperceptelorăacestuiaăînăcondi iileămediciniiăactuale 
    2.ăAlternativeăaleăjur mântuluiăluiăHipocrate 
    3. Alteăcoduriădeăetic ăşiădeontologieămedical ăfolositeăînăprezent 
 
    III.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăValoareaăşiălimiteleăconsim mântuluiăinformatăînăpracticaămedical ăcurent  
    2. Valoareaăşiălimiteleăconfiden ialit iiăînăpracticaămedical ăcurent  
    3.ăRolulăcomunic riiăînărela iaămedică- pacient 
 
    IV.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăAccesulălaăîngrijirileădeăs n tateă- discutare de cazuri 
    2.ăDrepturileăpacien iloră- reglementareălegislativ  
    3.ăRolulăcomitetelorădeăetic ădinăspitale 
 
    V.ăExemplificareaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroareăînămedicin ăprinăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    1.ăDelimitareaăcadruluiăno iuniiăde malpraxis 
    2.ăGreşealaămedical ădinăperspectivaăsistemuluiădeămalpraxis 
    3.ăPerspectivaădeontologic ăasupraăgreşelilorămedicale 
 
    VI.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăînceputuluiăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
 
    VII. Discutarea problemelorăeticeălaăfinalulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
 
    VIII.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă transplantulă deă esuturiă şiă organeă peă bazaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
 
    IX.ăDiscutareaăproblemelorăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ăpeăbazaăunor cazuri concrete - 2 ore 
 
    X.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă cercetareaă peă subiec iă umaniă prină prismaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
 
 
                               CHIRURGIEăTORACIC  
                                     6 ANI 
 
*T* 
●ăCHIRURGIEăGENERAL ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăANI 
●ăBIOETIC ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăS pt. 
●ăCHIRURGIEăCARDIO-VASCULAR ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3ăLUNI 



●ăBRONHOLOGIEăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3ăLUNI 
●ăIMAGISTIC ăTORACIC ă(RX,ăCT,ăMRI)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăLUNI 
●ăEXPLOR RIăFUNC IONALEăRESPIRATORIIăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ăLUN  
●ăSTAGIUăŞIăCURSăCHIRURGIEăTORACIC ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3ăANIă2ă1/2ăLUNI 
*ST* 
 
 
                    CURRICULUMăDEăPREG TIREăÎNăSPECIALITATEA 
                              CHIRURGIEăVASCULAR  
 
    1.1.ă DEFINI IEă - Chirurgiaă vascular ă esteă specialitateaă chirurgical ă careă seă ocup ă cuă
diagnosticulăşiătratamentulăchirurgicalăalăbolilorăvasculareăarteriale,ăvenoaseăşiălimfatice. 
 
    1.2. DURATA: - 5 ani 
    Curriculumulăprevedeăunănum rădeă200ădeăoreădidacticeă(curs,ăseminar,ăprezent riădeăcazuri)ăpeă
anulădeăstudiuăuniversitar,ăpentruătematicaăprezentat ,ăînăafaraăc roraăsuntăprev zuteăşiă40ă- 50 
de ore de studiu individual. 
    Cuantificareaăpreg tiriiăînăvedereaăechival rii,ăseăfaceăprinăcrediteă(CFU). 
    1 credit = 25 ore de instruire 
    Dină timpulă alocată preg tirii,ă activitateaă didactic ă acoper ă 20-30%, restul de 70-80%, fiind 
dedicat ăactivit ilorăpracticeăşiăstudiului individual. 
    Laăsfârşitulăfiec ruiămodulădeăpreg tireă(celăpu inăoădat ăpeăan),ăareălocăoăevaluareădeăetap ,ă
f cut ăînăunitateaădeăpreg tireădeăc treăresponsabilulădeăstagiuăşiăîndrum tor. 
    Evaluareaăseăfinalizeaz ăprinăacordareaădeăcrediteăCFU. 
    Întreagaăactivitateădeăpreg tireăesteămonitorizat ăprinăcaietulădeăstagiuă(log-book), în care 
vorăfiătrecuteădeăasemeneaăevalu rileădeăetap ăînăcredite,ăactivitateaăînăprogrameleădeăcercetare,ă
participareaălaămanifest riăştiin ificeăşiădeăeduca ieăcontinu . 
 
    1.3. STRUCTURA STAGIILOR: 
    1.3.1.ă Etapaă deă angajare,ă luareă înă eviden ,ă rezolvareaă problemeloră social-administrative, 
prezentareaă laă spitalulă şiă clinicaă undeă aă fostă repartizat,ă fixareaă planuluiă deă activitateă şiă
alegereaăîndrum torului 
    1.3.2.ăStagiulădeăchirurgieăgeneral ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 1 an 
    1.3.3. Stagiul de ortopedie-traumatologie                  - 3 luni 
    1.3.4.ăStagiulădeăchirurgieătoracic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 2 luni 
    1.3.5. A.T.I. cardio-vascular                              - 5 luni 
    1.3.6.ăAngiologieăşiăimagistic ăvascular ă(E.K.G.ăCateterism, 
           angiografii, ecografie vasc. (CT, RMN-angio)        - 5 1/2 luni 
    1.3.7.ăStagiulădeăchirurgieăcardiac ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 3 luni 
    1.3.8. Modululădeăbioetic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 2ăs pt mâni 
    1.3.9.ăStagiulădeăchirurgieăvascular ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 2ăaniăşiă5ăluni 
    TOTAL                                                      5 ANI 
 
    STAGIULăDEăCHIRURGIEăGENERAL  
 
    TEMATICAăLEC IILORăCONFERIN ă(200ăore) 
    1. Traumatismele toraco-abdominale. 
    2.ăLitiazaăbiliar . 
    3. Abcesul subfrenic. 
    4. Traumatismele abdominale. 
    5. Tumorile retroperitoneale. 
    6.ăEventra ii,ăeviscera ii. 
    7. Cancerul gastric. 
    8. Neoplasmele colonice. 
    9.ăPatologiaăchirurgical ăaătiroidei. 
    10. Ulcerul gastro-duodenal. 
 
    Urgen eăchirurgicaleăabdominale: 
    11. Peritonitele. 
    12. Ocluziile intestinale. 
    13.ăHemoragiaădigestiv ăsuperioar . 
    14. Infarctul entero-mezenteric. 
    15.ăPancreatitaăacut . 



    16.ăColecistitaăacut . 
    17.ăApendicitaăacut . 
    18.ăHerniaăinghinal ăşiăfemural ăstrangulate. 
    19. Torsiunea de organ. 
    20. Hemoperitoneul. 
    21.ăŞoculăhemoragic. 
 
    BAREMULăACTIVIT ILORăPRACTICE 
    1. Gastrostomia              - 2 
    2. Splenectomia              - 5 
    3.ăSuturaăhepatic ăăăăăăăăăăă- 5 
    4.ăSuturaăgastric ăăăăăăăăăăă- 5 
    5. Colecistectomia           - 5 
    6. Enterorafia               - 5 
    7.ăEnterectomiaăsegmentar ăăă- 5 
    8. Colorafia                 - 5 
    9. Colostomia                - 5 
 
    STAGIUL DE ORTOPEDIE - TRAUMATOLOGIE 
 
    TEMATICAăLEC IILORăCONFERIN ă(50ăORE): 
    1. Politraumatismele - şoculătraumatic. 
    2.ăTraumatismeleăp r ilorămoiăaleămembrelor. 
    3. Fracturile oaselor membrelor superioare. 
    4. Fracturile oaselor membrelor inferioare. 
    5.ăTraumatismeleăarticulareăaleămembrelorăsuperioareăşiăinferioare. 
    6. Fracturile deschise ale membrelor - particularit iă- tratament. 
    7. Traumatismele bazinului. 
    8. Traumatismele coloanei vertebrale. 
 
    BAREMULăACTIVIT ILORăPRACTICE: 
    1. Tratamentul ortopedic al fracturilor                                 - 10 
    2.ăTratamentulăortopedicăalăluxa iilorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 10 
    3. Tratamentul chirurgical al fracturilor deschise                      - 3 
    4. Tratamentul chirurgical al fracturilor închise                       - 3 
    5. Tratamentul chirurgical al traumatismelor articulare                 - 3 
    6. Tratamentulăcomplexăalătraumatismelorăcoloaneiăvertebraleăşiăbazinuluiă-2 
    7.ăTratamentulăcomplexăalăsupura iilorămembrelorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 2 
    8.ăAmputa iiătipice,ăatipiceăaleămembrelorăsuperioareăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 2 
    9.ăAmputa iiătipice,ăatipice ale membrelor inferioare                   - 2 
 
    STAGIULăDEăCHIRURGIEăTORACIC  
 
    TEMATICAăLEC IILORăCONFERIN :ă(40ăORE) 
    1.ăAnatomiaăchirurgical ăaăpereteluiătoracic,ăcavit iiăpleuraleăşiădiafragmei. 
    2.ăAnatomiaăchirurgical ăaămediastinului. 
    3.ăAnatomiaăchirurgical ăaăpl mânilor. 
    4.ăC iădeăaccesăînăcavitateaăpleural ,ămediastinăşiăpl mân. 
    5.ăTromboemboliaăpulmonar . 
    6. Hemoptizia. 
    7.ăMetodeădeăinvestiga ieăînăpatologiaătoraco-mediastino-pulmonar . 
    8. Tumorile pereteluiătoracicăşiămalforma iileăacestuia. 
    9. Traumatismele toracice. 
    10.ăPleureziileăpurulenteăspecificeăşiănespecifice. 
    11.ăSupura iileăpulmonare. 
    12. Hemotoraxul, chilotoraxul. 
    13.ăTuberculozaăpulmonar . 
    14. Tumorile pulmonare primitiveăşiăsecundare. 
    15. Tumorile pulmonare benigne. 
    16. Tumorile pulmonare maligne. 
    17. Tumorile mediastinale. 
    18. Chistul hidatic pulmonar. 
    19.ăChirurgieădeăgrani ătoraco-abdominal . 



 
    BAREMULăACTIVIT IIăPRACTICE: 
    1. Pleurotomie minim ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 5 
    2.ăPleurotomiaăcuărezec ieădeăcoast ăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 5 
    3. Pleuroscopia - toracoscopia                        - 1 
    4. Mediastinoscopia                                   - 1 
    5. Traheostomia                                       - 3 
    6.ăToracotomiaăaxilar ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 5 
    7. Toracotomia antero-lateral ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 5 
    8. Toracotomia postero-lateral ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 2 
    9. Toracofrenolaparotomia                             - 2 
    10. Sternotomia                                       - 5 
    11.ăRezectiaăpulmonar ăatipic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 2 
    12. Suturi parenchim pulmonar                         - 5 
    13. Procedee chirurgicale în chistul hidatic pulmonar - 2 
    14. Procedee de drenaj toracic                        - 5 
    15.ăSimpatectomiaătoracic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 2 
 
    STAGIUL A.T.I. CARDIOVASCULAR 
 
    TEMATICAăLEC IILORăCONFERIN ă(80ăORE): 
    1. Principii generale, organizareăşiătratamentăînăterapiaăintensiv  
    2. Monitorizarea bolnavului cardio-vasculară (EKG,ă presiuneă arterial ă sângerand /nesângerând ,ă
presiuneăvenoas ăcentral ,ăpresiuneăarterial ăpulmonar ,ăECOtransesofagian,ăpulsoximetria,ădiurezaă
etc.,) 
    3. Hemodinamica postoperatorie 
    - evaluarea statusului hemodinamic 
    - monitorizareaăhemodinamic ădeăbaz  
    - debitul cardiac 
    - sindromulădeădebităcardiacăsc zută- tratament 
    - insuficien aăventricular ădreapt ă- tratament 
    - ischemiaămiocardic ăpostoperatorie: diagnostic, tratament 
    - hipertensiunea postoperatorie - tratament 
    - hipotensiunea postoperatorie - cauz ,ătratament 
    4.ăVentila iaăartificial :ăindica iiă- evaluareaăfunc ieiărespiratorii,ăsupravegherea,ăcriteriiă
pentru extubare, indica iileă prelungiriiă ventila ieiă asistate,ă cauzeleă insuficien eiă respiratoriiă
dup ăchirurgieăcardiac ăşiăvascular  
    Alegereaă tipuluiă deă ventila ie,ă disfunc iaă diafragmatic ă - edemul pulmonar acut noncardiac, 
traheostomia - urm rireaăpostăextuba ie. 
 
    1.ăHemoragiaăşiătamponadaăcardiac ăpostoperatorie 
    Evaluarea preoperatorie, teste de laborator, coagulograma - factoriă predispozan iă (boliă
concomitente, efectele by pass-uluiă cardiopulmonar,ă Heparina,ă Protamina,ă mecanismeleă coagul rii,ă
coagularea intravascular ădiseminat ) 
    Tratamentul:ăconsidera iiăchirurgicaleă- tratamentulămedicalăcuăsânge,ăsubstituien i 
    Complica iileăhemoragiei:ătamponadaăpericardic ,ăinfec ia,ăcomplica iileătransfuziei. 
    2. Aritmiile 
    Diagnosticul electrocardiografic al aritmiilor - EKGădeăbaz ,ăcauzeleăaritmiilorăperioperator,ă
cardiostimulareă temporar ă (urm rireaă EKG,ă medica iaă antiaritmic ă - Vă categorii),ă intoxica iaă
digitalic ,ă aritmiaă supraventricular ă - tahiaritmiaă sinusal ,ă tahicardiaă paroxistic ă
supraventricular ,ă tahicardiaă atrial ă ectopic ,ă fibrila iaă atrial ,ă flutterulă atrial,ă bradicardiaă
sinusal . 
    Aritmiaă ventricular :ă contrac iaă ventricular ă prematur ,ă tahicardiaă ventricular ,ă fibrila iaă
ventricular ,ădefibrilarea,ăcardioconversia. 
    3.ăSuportulănutri ional (energetic - caloric)ădup ăchirurgiaăcardiovascular  
    - indica ii 
    - mod de administrare 
    - evaluare - complica iiăpoten iale 
    - necesit ileănutri ionale 
    - considera iiănutri ionaleăînăinsuficien aămultiorganic ă(renal ,ăhepatic ,ăpulmonar ) 
    - nutri iaăenteral ă- indica ii,ăformeleădeăadministrare,ăcomplica ii 
    - nutri iaăparenteral ă- indica ii,ămodădeăadministrare,ăcomplica ii 
    - monitorizareaămetabolic ăşiăterapeutic  



    4.ăSuferin aămultiorganic ăşiăsistemic  
    - disfunc iiăneurologice 
    - disfunc iiăgastrointestinale 
    - disfunc iiărenale 
    a - azotemiaăprerenal  
    b - necrozaătubular ăacut  
    c - glomerulonefritaăacut  
    d - nefritaăintersti ial ăacut  
    e - uropatiaăobstructiv  
    f - profilaxie - tratament 
    5.ăAnesteziaăşiăchirurgiaăcardiovascular  
    a monitorizare 
    băprotec iaămiocarduluiă- rolul anestezistului 
    căagen iăanestezici 
    d vasodilatatoare 
    e metode de anestezie 
 
    BAREMULăACTIVIT ILORăPRACTICE: 
    1. Sondaj vezical                                                       - 25 
    2. Cateter venos central cu abord subclavicular, jugular, femural       - 25 
    3.ăDescoperireăarter ăradial ,arter ăcubital ăpentruăpresiuneăsângerand ă-10 
    4. Traheostomie                                                         - 3 
    5.ăIntuba ieăorotraheal ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 10 
    6.ăPunc ieă- drenaj toracic                                             - 3 
    7.ăPunc ieă- drenajătamponad ăcardiac ăăăăăăăăăă                        - 5 
    8.ăDefibrilareăextern ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 5 
    9. Resuscitare cardiorespiratorie                                       - 5 
    10.ăSondaădeăaspira ieănazogastric ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă       - 10 
 
    CARDIOLOGIEă(EKG,ăIMAGISTIC ăVASE)ă- 6 luni 
 
    STAGIUL EKG 
 
    TEMATICAăCURSURILORăŞIăBAREMULăACTIVIT IIăPRACTICEăPENTRUăREZIDEN IIăDEăCHIRURGIEăVASCULAR  
 
    STRUCTURA STAGIILOR: 
 
    DATE GENERALE 
     ●ăAterogeneza 
     ●ăAlteăetiologii ale arteriopatiilor 
     ●ăResuscitareăcardiovascular  
     ●ăTratamentulăcuăpace-makeri etc 
    - Electrocardiografia 
    Teste de efort 
 
    TEMATICA CURSURILOR DE ELECTROCARDIOGRAFIE (20 ore) 
    ●ăVectocardiogramaănormal  
    ●ăAnatomiaăşiăirigareaă esutuluiădeăconducere 
    ●ăDateădeăelectrofiziologie 
    ●ăElectrocardiogramaănormal  
    ●ăHipertrofiiăatriale 
    ●ăHipertrofiiăventriculare 
    ●ăBlocuriădeăramur  
    ●ăIschemie,ăleziune,ănecroz  
    ●ăTulbur riădeăritm 
    ●ăTulbur riădeăconducere 
    ●ăSindromulăW.P.W. 
 
    TESTE DE EFORT 
    ●ăFiziologiaăefortului 
    ●ăModalit iădeătestare 
    ●ăTesteădeăefortăfizic 
    ●ăTesteădeăefortăfarmacologice 



 
    STAGIULăDEăCATETERISMăŞIăANGIOGRAFIEă(60ăore) 
 
    TEMATICAăLEC IILORăCONFERIN : 
 
    1. - Istoriculă investiga iiloră invaziveă hemodinamiceă şiă imagisticeă şiă ală cardiologieiă
interven ionale. 
    - Principiiăgeneraleăaleăexamenuluiăhemodinamicăşiăangiografic. 
    - Aportulăinvestiga ieiăhemodinamiceăşiăangiograficeăînăperfectareaătratamentuluiăchirurgical. 
    - Pozi iaă tratamentuluiă prină cateterismă fa ă deă rezultateleă tratamentuluiă medicală şiă
chirurgical. 
    2.ăNo iuniădinăpracticaădeăcateterism: 
    a.ăstructuraăuneiăs liădeăcateterismăşiăangiografie 
    b. principiul cinematografiei, imagistic ă digitalic ă şiă substrac ie,ă stocareaă imaginiiă
radiologice 
    c. sondele de cateterism 
    d. tehnica Seldinger 
    e.ătehnicaăoximetrieiăsanguine,ăaăconsumuluiădeăoxigenăşiăalăm suriiădeăpresiuneăintravascular  
    3.ăPrincipiiădeăhemodinamic : 
    a. presiuniăintravasculare,ăvaloriăabsolute,ăcurbeădeăpresiuniănormaleăşiăpatologice 
    b.ădebiteăsangvineăpulmonare,ăaorticeăşiădeăşunt 
    c.ărezisten eăvasculare,ăcalcul,ăvaloriănormaleăşiăpatologice 
    4. Principii de angiocardiografie (cu exemple): 
    a.ăanatomiaăangiografic ăaăcorduluiăşiămarilorăvase 
    b. tehnica de injectare 
    c.ăaspecteănormaleăşiăpatologice 
    d.ă ventriculografiaă stâng ă cuă m surareaă volumelor,ă frac iaă deă ejec ieă şiă studiulă kineticiiă
segmentare 
    5. Principii de angiografie (cu exemple): 
    a. aortografia toraco-abdominal  
    b. coronarografie 
    c.ăarteriografiaămembrelorăinferioareăşiăsuperioare 
    d.ăarteriografiaăhepatic ,ăsplenic ,ăgastroduodenal ,ăgastric ăstâng ăşiăaătrunchiuluiăceliac 
    e. arteriografia mezenteric ăsuperioar ăşiăinferioar . 
    f. arteriografia vertebro-carotidian  
    g.ăarteriografiaăbronşic  
    6.ăSindromulădeăhipertensiuneăarterial ă(tipologie,ădiagnostic,ăimplica iiăclinice): 
    a. hipertensiune de debit 
    b.ăhipertensiuneădeărezisten  
    c.ăhipertensiuneăarterial ăpulmonar ,ăarteriolar ,ăcapilar ,ădeădebităcrescut 
    d.ăhipertensiuneăvenoas ăpulmonar  
    e.ăhipertensiuneăarterial ăsistemic ,ăneurologic ,ăfeocromocitom,ărenovascular ,ăcoarcta ieădeă
aort  
    7.ăSindromulăhemodinamicăşi aspectulăangiograficăînăbarajulădiastolicăşiăsistolic: 
    a.ăpericardita,ădilatareăventricular . 
    b.ăstenozaăvalvular ,ăstenozaăinfundibular ,ăstenozaăarterial ,ăcoarcta iaădeăaort  
    8.ăSindromulăhemodinamicăşiăaspectulăangiograficăînăşuntulăstânga-dreaptaăşiădreapta-stânga: 
    a.ă comunicareă interatrial ,ă veneă pulmonareă aberantă conectate,ă canală ventriculă stâng-atriu 
drept, canal atrio-ventricularăcomună(formaăcomplet ăşiăincomplet ),ăsinusăValsalvaăruptăînăatriuă
drept. 
    b. comunicare interventricular ,ăsinusăValsalvaăruptăînăventricul 
    c.ăcanalulăarterial,ăfereastr ăaorto-pulmonar  
    d.ăfistulaăarteriovenoas  
    e.ăinsuficien aăvalvular ămitral ,ătricuspidian ,ăaortic ,ăpulmonar . 
    9.ăInvestiga iaăinvaziv ăînăcardiopatiaăischemic : 
    a.ăindica iileăcoronarografiei 
    b. aspectul anatomo-angiografic al patului coronarian 
    c.ăpozi iileăradiologice 
    d.ăgradareaăşiătipologiaăstenozelorăcoronariene 
    e.ăindica iaăoperatorieăşiădeăangioplastieăînăraportăcuăaspectulăangiografic 
    f. valoareaăventriculografieiăstângiăînăapreciereaăperforman eiăcardiace 
    10.ăInvestiga iaăinvaziv ăînăsindromulădeăischemieăperiferic . 
    11.ăInvestiga iaăinvaziv ăînăsindroameleădeăinsuficien ăsauătromboz ăvenoas . 



    12. Principalele tehnici terapeuticeăaleăcardiologieiăinterven ionale: 
    a. angioplastia 
    b. valvuloplastia 
    c.ăembolizareaăarterial  
    d.ăextragereaădeăcorpiăstr iniădinăcircula iaăsangvin  
    e.ăseptostomiaăatrial  
    f. închiderea defectelor septale 
    g. închiderea canalului arterial 
    h. filtru cav 
    13.ăInvestiga iiăcomputeră- tomograf cardiovasculare 
    14.ăAngioăRMNăşiăangioscopieă- principii 
 
    BAREMULăACTIVIT ILORăPRACTICE 
    1.ăPunc iaăSeldingerăarterial ăşiăvenoas ăfemuraleăăăă- 20 
    2.ăPunc iaăSeldingerăarterial ăşiăvenoas ăaxilareăăăăă- 5 
    3.ăPunctiaăSeldingerăarterial ăşiăvenoas ăbrahial ăăăă- 5 
    4. Arteriografia membrelor inferioare                 - 20 
    5.ăPunc ieătranslombareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 2 
    6. Arteriografie celiaco-mezenterice                  - 2 
    7. Arteriografie carotidiene                          - 2 
    8. Flebografie                                        - 5 
    9. Cavografie                                         - 2 
    10. Limfografie 
 
    Stagiul de EcografieăVascular ă(20ăore) 
 
    Tematicaălec iilorăconferin  
    1. Ultrasunete - propriet i. 
    2.ăEfectulăDopplerăşiăaplica iileăluiăînămedicin . 
    3. Curgerea lichidelor - câtevaă principiiă deă hemodinamic ă şiă aplicareaă loră laă circula iaă
arterial ăşiăvenoas . 
    4.ăCircula iaăarterial . 
    a) Formarea undei de puls. 
    b) Aspecte Doppler normale 
    c)ăRolulărezisten elorăperifericeăşiăefectulălorăasupraăundeiăDoppler. 
    d) Criterii generale pentru diagnosticul Doppler al stenozelor, ocluziilor şiă anevrismeloră
arteriale. 
    5.ăCircula iaăvenoas . 
    a)ăCarecteristicileăcircula ieiăvenoase. 
    b) Aspecte Doppler normale. 
    6.ăNo iuniădespreăaparaturaăfolosit . 
    a) Tipuri de sonde 
    b)ăParametriiăfolosi iăînăexaminareaăvaselor. 
    c) Surse de eroare legate de reglaje defectuoase. 
    7.ăAspecteămorfologiceănormaleăaleăarterelorăşiăvenelor. 
    a)ăEcografiaăbidimensional  
    b) Examinarea Doppler color 
    c) Angiografia Doppler 
    8. Placa de aterom - aspecte ecografice. 
    9. Examinarea axelor carotidiene extracraniene. 
    a)ăTehnicaăexamin rii 
    b) Rezultate normale 
    c) Rezultate patologice 
    10.ăArtereleăvertebraleăşiăaleămembruluiăsuperior. 
    a)ăTehnicaăexamin rii 
    b) Rezultate normale 
    c) Rezultate patologice 
    11. Examenul Doppler transcranian - principiiăgenerale,ăindica iiăprincipale. 
    12.ăAortaăabdominal ăşiăartereleămembrelorăinferioare. 
    a)ăTehnicaăexamin rii 
    b) Rezultate normale 
    c)ăPatologiaăstenozant  
    d) Anevrismele arteriale 



    13. Examinareaăultrasonografic ăaăarterelorăviscerale 
    a)ăArteraămezenteric ăsuperioar ăşiătrunchiulăceliac 
    b) Arterele renale 
    14.ăPatologiaăstenozant ădegenerativ  
    15.ăPatologiaăstenozant ăinflamatorie 
    16. Explorarea venelor membrelor superioare 
    17. Explorarea sistemului venos profund al membrelor inferioare: 
    a) Tehnica de examinare 
    b) Aspecte normale 
    c) Diagnosticul trombozelor acute 
    d) Sindroamele posttrombotice 
    18.ăFistuleădeădializ : 
    a)ăNo iuniăanatomice 
    b) Aspecte normale 
    c) Calculul debitelor 
    d) Principalele aspecte patologice 
    19.ăPatologiaăvascular ăiatrogen  
 
    Baremulădeăactivit iăpractice 
    1.ăCunoaştereaăşiăîntre inereaăaparatului. 
    2.ăÎnsuşireaădiferitelorămodalit iădeăexplorareăultrasonografic  
    3.ăM sur toriăaleăparametrilorăDoppler 
    4. Explorarea axelor carotidiene extracraniene                    - 10 
    5.ăExplorareaăarterelorăvertebraleăşiăaleămembrelorăsuperioare.ăăă- 10 
    6.ăExplorareaăaorteiăabdominaleăşiăaăarterelor viscerale.         - 10 
    7. Arterele membrelor inferioare                                  - 10 
    8. Venele membrelor inferioare                                    - 10 
    9.ăInvestigareaăfistulelorădeădializ ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 10 
    10. Întocmirea unui buletin 
    11. Calculele debitului arterial 
    12.ăImaginiăechograficeăînătrombozaăvenoas ăprofund ăaămembrelorăă- 10 
    13. Aspectul echo Doppler al sistemului venos jugular cav 
        superiorăşiăinferiorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă              - 10 
    14. Explorarea arterelor renale - 10 
 
    STAGIULăDEăCHIRURGIEăCARDIAC  
 
    TEMATICAăLEC IILORăCONFERIN ă(50ăore): 
 
    1. Istoricul chirurgiei cardiace (cu accent pe dezvoltarea lor în România; aspecte istorice ale 
înlocuirii valvulare în România). 
    2. Mediastinul - anatomieăchirurgical ă(c iădeăacces)ă- veziăstagiuădeăchirurgieătoracic  
    3.ăAnatomiaădescriptiv ăşiătopografic ăaăpericardului,ăcorduluiăşiămarilorăvaseă(c iădeăacces). 
    4.ăVasculariza iaăşiăinerva iaăcordului - varianteăanatomiceăaleăvasculariza iei 
    5. Sistemul excito-conductor al cordului 
    6. Principii de organizare ale blocului operator. Etapele circuitului clinic al bolnavului 
cardiacăînăserviciulădeăchirurgieăcardiac  
    7. Evaluarea preoperatorie a bolnavului cardiac 
    8.ăPreg tireaăpreoperatorieăaăbolnavuluiăcardiac 
    9. Monitorizarea bolnavului cardiac chirurgical 
    10. Hemodinamica postoperatorie - vezi ATI 
    11. Aritmii postoperatorii. Cauze, tratament - vezi ATI 
    12.ăAlimenta iaăbolnavului cardiac operat: - vezi ATI 
    - evaluareaăstatusuluiănutri ional 
    - evaluareaăclinic  
    - markeri biochimici 
    - aspecteăaleăcatabolismuluiă(catecolamine,ăglucocorticoizi)ăşiăaleăanabolismuluiă(insulinaăşiă
hormoniiădeăcreştere). 
    13. Infec iaăînăchirurgiaăcardiac ă- mediastinita postoperatorie. 
    14.ăSindromulădeădebităcardiacăsc zut.ăFiziopatologieăşiătratamentă- vezi ATI 
    15.ăOprireaăcardiac : 
    - etiologie 
    - fiziopatologie 



    - metode de resuscitare 
    - indica iiădeăresuscitare, etc. 
    16.ăInsuficien aărenal ăacut ăpostoperatorieă(etiologie,ăfiziopatologie,ătratament). 
    17. Edemul pulmonar acut în perioada perioperatorie. 
    18. Stopul respirator: 
    - cauze 
    - fiziopatologie 
    - metode de resuscitare respiratorieăartificial ,ăetc. 
    19.ăHipertensiuneaăpulmonar ă- evaluare, mijloace terapeutice 
    20. Hemoragia - socul hemoragic, hemostaza - veziăchirurgieăgeneral ăşiăATI 
    21.ăTulbur riăaleăechilibruluiăfluido-coagulant în perioada perioperatorie: 
    - cauze 
    - fiziopatologie 
    - diagnostic 
    - mijloace terapeutice 
    22. Cardio-stimulareaăartificial ă- metode,ăindica ii,ătipuriădeăcardio-stimulatoare 
    23.ăInsuficien aăcardiac ăstâng : 
    - defini ie 
    - semneăcliniceăşiăparaclinice 
    - tratament 
    - complica ii 
    24.ăInsuficien aăcardiac ădreapt : 
    - diagnostic 
    - fiziopatologie 
    - etiologie 
    - semneăcliniceăşiăparaclinice 
    - tratament 
    - complica ii 
 
    VALVULOPATII 
    25. Valvulopatii mitrale: 
    - defini ie 
    - fiziopatologie 
    - cauze 
    - semneăcliniceăşiăparaclinice 
    - tratament 
    - complica ii 
    26. Chirurgia valvei mitrale: 
    - comisurotomie 
    - valvuloplastie 
    - anuloplastie 
    - înlocuire 
    27. Valvulopatii aortice 
    - defini ie 
    - fiziopatologie 
    - etiologie 
    - semneăcliniceăşiăparaclinice 
    - tratament. 
    28. Chirurgia valvei aortice: 
    - valvulotomie 
    - înlocuireăvalvular  
    - chirurgia stenozelor subvalvulare 
    - cardiomiopatiaăobstructiv ,ăetc. 
    29. Valvulopatiile tricuspidiene: 
    - defini ieăşiămecanisme 
    - fiziopatologie 
    - etiologie 
    - semneăcliniceăşiăparaclinice 
    - tratament 
    30. Chirurgia valvei tricuspide: 
    - anuloplastie 
    - comisurotomie 
    - înlocuireăvalvular ătricuspid  



    31.ăProtezeleămecaniceăşiăbiologiceăvalvulareăcardiace,ăconducteăvalvulate: 
    - istoric 
    - tipuriădeăproteze:ăcuădisc,ăcuăbil ,ăetc. 
    - aspecte hemodinamice ale ale diferitelor tipuri de proteze - indica ii,ă urm rireă
postoperatorie, fiabilitate. 
    32.ăDisfunc iiădeăprotezeăvalvulareăcardiace: 
    - etiologie 
    - fiziopatologie 
    - metode de diagnostic 
    - tratament medico-chirurgical. 
    33. Endocardite: 
    - etiologie 
    - fiziopatologie 
    - forme clinice 
    - aspecte terapeutice 
    34. Chirurgia arterelor coronare: 
    - indica iiăpentruăinterven ieăchirurgical  
    - tacticaăşiăstrategiaăchirurgical  
    - tehnici chirurgicale 
    - complica ii,ărezultate 
    - reinterven ii 
    35. Anevrismul de ventricul stâng - diagnosticăşiătratament 
    36. Defectul septal ventricular post infarct: 
    - indica iiăchirurgicale 
    - strategii chirurgicale 
    - anatomieăchirurgical  
    - tehnici chirurgicale 
    - rezultate. 
    37. Embolii pulmonare. 
    38. Canalul arterial permeabil: 
    - indica iiăchirurgicale 
    - strategii chirurgicale 
    - anatomieăchirurgical  
    - tehnici chirurgicale 
    - rezultate. 
    39.ăCoarcta iaădeăaort : 
    - indica iiăpentruăangioplastie 
    - indica iiăchirurgicale 
    - strategie anatomo-chirurgical  
    - tehnici chirurgicale 
    40.ăStenozaăvalvular ăpulmonar : 
    - valvuloplastie 
    - valvulotomie 
 
    ŞUNTăSTÂNGA-DREAPTA 
    41. Defectul septal atrial 
    - diagnostic 
    - clasificare 
    - indica ieăchirurgical  
    - tehnici chirurgicale 
    42. Canal atrio-ventricular complet 
    - diagnostic 
    - indica ieăchirurgical  
    - strategie anatomo-chirurgical  
    - tehnici chirurgicale 
    43. Drenaj venos pulmonar aberant 
    - diagnostic 
    - indica iiăchirurgicale 
    - tehnici chirurgicale 
    44. Defectul septal ventricular: 
    - diagnostic 
    - clasificare 
    - anatomieătopografic  



    - indica ieăchirurgical  
    - strategie anatomo-chirurgical  
    - tehnici chirurgicale 
 
    ŞUNTăDREAPTA-STÂNGA 
    45. Complexul Fallot 
    - diagnostic 
    - clasificare 
    - interven ieăchirurgical  
    - strategie anatomo-chirurgical  
    - tehnici chirurgicale 
    46.ăDisec iaădeăaort : 
    - diagnostic 
    - fiziopatologie 
    - clasificare 
    - tratament 
    47. Traumatismele cardiace: 
    - diagnostic 
    - cauze 
    - fiziopatologie 
    - clasificare 
    - tratament 
    48. Traumatismele marilor vase intratoracice 
    - diagnostic 
    - cauze 
    - fiziopatologie 
    - tratament 
    49. Pericardita: 
    - etiologia 
    - diagnostic 
    - indica iiăchirurgicale 
    50.ăTamponadaăcardiac  
    - etiologie 
    - diagnostic 
    - tratament 
    51.ăTratamentulăchirurgicalăalătulbur rilorădeăritmăcardiac: 
    - indica ii 
    - tehnici, rezultate 
    52. Anevrismele aortei toracice: 
    - etiologie 
    - diagnostic 
    - indica iiăchirurgicale 
    - tehnici chirurgicale 
    53. Cardiomiopatii: 
    - etiopatologie 
    - diagnostic 
    - indica iiăchirurgicale 
    54.ăAsisten aămecanic ăaăcircula iei: 
    - asistareaăstâng ăexclusiv : 
      - balonul de contrapulsa ieăaortic  
      - hemopompa 
    - dispozitiveădeăasisten ăventricular  
    - cordul artificial 
 
    BAREMULăACTIVIT ILORăPRACTICE: 
    1. Canal arterial permeabil       - 2 
    2.ăCoarcta iaădeăaort ăăăăăăăăăăăă- 1 
    3. Pericardectomie                - 2 
    4.ăPunc ieă- drenaj pericardic    - 5 
 
    MODULULăDEăBIOETIC ă- 2ăs pt mâni 
 
    TEMATIC ăCURSă(20ăore) 



 
    I.ăIntroducereăînăBioetic ă- 2 ore 
    1.ăMorala,ăetica,ăeticaămedical ă- definire, delimitarea obiectului de studiu 
    2. Contextulăapari ieiăbioeticii 
    3. Definirea bioeticii 
    4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii 
    5.ăTeoriiăşiămetodeăînăbioetic  
 
    II.ăConcepteleădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin ăprinăprismaăbioeticiiă- 2 ore 
    1. Definirea conceptelor de s n tate,ăboal ,ăsuferin  
    2.ă Concepteleă deă s n tate,ă boal ă şiă suferin ă înă contextulă evolu ieiă mediciniiă şiă ştiin eloră
vie ii 
    3.ăRolulăcredin elorăşiăvalorilorăpersonaleăsauădeăgrupăînăconturareaăconceptelorădeăs n tate,ă
boal ăşiăsuferin ă(percep iiăparticulareăfunc ieădeăcredin aăreligioas ,ăetnie,ăetc.) 
 
    III.ăRela iaămedică- pacient I - 2 ore 
    1.ăValoriăaleărela ieiămedică- pacient 
    2. Paternalism versus autonomie 
    3.ăModeleăaleărela ieiămedică- pacient 
    4.ăDreptatea,ăechitateaăşi accesulăpacien ilorălaăîngrijirileădeăs n tate 
 
    IV.ăRela iaămedică- pacient II - 2 ore 
    1.ăConsim mântulăinformat 
    2.ăConfiden ialitateaăînărela iaămedică- pacient 
    3.ăRela iaămedică- pacient minor 
    4.ăActeănormativeăcareăreglementeaz ărela iaămedică- pacient 
 
    V.ăGreşeliăşiăeroriăînăpracticaămedical ă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroare 
    2.ăCulpaămedical ă- definire,ăforme,ăimplica iiăjuridiceăşiădeontologice 
    3.ăManagementulăgreşeliiăşiăeroriiămedicaleăînăpracticaămedical  
 
    VI.ăProblemeăeticeălaăînceputulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăLibertateaăprocrea iei 
    2. Dileme etice în avort 
    3. Etica reproducerii umane asistate medical 
    4.ăProblemeăeticeăînăclonareaăreproductiv  
 
    VII. Probleme etice la finalulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaămor iiăînăeraănoilorătehnologiiăînămedicin  
    2.ăProblemeăeticeăînăst rileăterminale 
    3.ăTratamenteăinutileăînăpracticaămedical  
    4.ăEutanasiaăşiăsuicidulăasistat 
    5. Îngrijirile paliative 
 
    VIII. Probleme eticeăînătransplantulădeă esuturiăşiăorganeăumaneă- 2 ore 
    1. Donarea de organe de la cadavru 
    2. Donarea de organe de la persoana vie 
    3.ăEticaăaloc riiădeăresurseăînătransplant 
 
    IX.ăProblemeăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ă- 2 ore 
    1. Eugeniaăşiădiscriminareaăpeăbazaăgeneticii 
    2. Proiectul genomului uman - problemeă etice,ă redefinireaă no iuniiă deă boal ă prină prismaă
cunoaşteriiăgenomuluiăuman 
    3.ăEtic ăşiătestareaăgenetic ăprenatal ,ăneonatal ăşiăpostnatal  
    4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni 
    5.ăTerapiaăgenic  
    6.ăPosibilitateaăîmbun t iriiăraseiăumaneăprinăinterven iiăgenetice 
 
    X.ăEticaăcercet riiăpeăsubiec iăumaniă- 2 ore 
    1.ăPrincipiiăeticeăînăcercetareaăpeăsubiec iăumani 



    2.ăProtec iaăparticipan ilorăîntr-oăcercetareăbiomedical ă- discutarea principalelor coduri de 
etic ă şiă conven iiă interna ionaleă înă cercetare,ă aă cadruluiă legislativă înă careă seă deruleaz ă
cercetareaăpeăsubiec iăumani 
    3.ăPopula iiăvulnerabileăînăcontextulăcercet riiăpeăsubiec iăumani 
    4.ăAspecteăeticeăînăcercet rileămulticentrice,ămultina ionale 
    5.ăComiteteleădeăetic ăaăcercet rii 
    6.ăComportamentulăştiin ificăneadecvat,ăconflictulădeăintereseăînăcercetareaăştiin ific  
 
    TEMATICA SEMINARIILOR 
 
    I. Ilustrareaăprinăcazuriăparticulareăaăteoriilorăşiăprincipiilorăînăbioetic ă- 2 ore 
 
    II.ăReglementareaăpracticiiămedicaleăprinăcoduriădeăetic ă- 2 ore 
    1.ă Jur mântulă luiă Hipocrateă - comentareaă formeiă ini ialeă aă jur mântuluiă luiă Hipocrateă şiă
evaluarea graduluiădeăaplicabilitateăaăperceptelorăacestuiaăînăcondi iileămediciniiăactuale 
    2.ăAlternativeăaleăjur mântuluiăluiăHipocrate 
    3.ăAlteăcoduriădeăetic ăşiădeontologieămedical ăfolositeăînăprezent 
 
    III.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăValoareaăşiălimiteleăconsim mântuluiăinformatăînăpracticaămedical ăcurent  
    2.ăValoareaăşiălimiteleăconfiden ialit iiăînăpracticaămedical ăcurent  
    3.ăRolulăcomunic riiăînărela iaămedică- pacient 
 
    IV. Ilustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăAccesulălaăîngrijirileădeăs n tateă- discutare de cazuri 
    2.ăDrepturileăpacien iloră- reglementareălegislativ  
    3.ăRolulăcomitetelorădeăetic ădinăspitale 
 
    V.ăExemplificareaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroareăînămedicin ăprinăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    1.ăDelimitareaăcadruluiăno iuniiădeămalpraxis 
    2.ăGreşealaămedical ădinăperspectivaăsistemuluiădeămalpraxis 
    3.ăPerspectivaădeontologic ăasupraăgreşelilor medicale 
 
    VI.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăînceputuluiăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
 
    VII.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăfinalulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
 
    VIII. Discutarea problemelor etice în transplantulă deă esuturiă şiă organeă peă bazaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
 
    IX.ăDiscutareaăproblemelorăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
 
    X.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă cercetareaă peă subiec iă umaniă prină prismaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
 
    STAGIULăDEăCHIRURGIEăVASCULAR  
 
    TEMATICAăLEC IILORăCONFERIN ă(500ăore) 
    1. Istoricul chirurgiei vasculare 
    2. Anatomia vaselor: sistemul aortic superior, inferior, sistemul cav superior, inferior, 
sistemul limfatic, vasele viscerale,ăcordulăşiăpl mânii 
    3.ăEmbriogiaăsistemuluiăsangvin;ădezvoltareaăşiăanomaliileăarterelor,ăvenelor,ălimfaticelor 
    4.ăBiologiaămolecular ăînădiagnosticulăşiătratamentulăbolilorăvasculare 
    5.ăFiziologiaăşiăfiziopatologiaăcircula iei: 
    a. anatomiaă func ional ă aă patuluiă microvasculară (arteriole,ă metaarteriole,ă capilare,ă venuleă
postcapilare, venule colectoare, musculare, anastomoze arterio-venoase) 
    b.ărolulăsegmentelorăvasculareădinăsectorulămicrocircula iei. 
    c. schimburile la nivelul microcircula ieiă(difuziune,ăfiltrare,ăosmoz ,ăetc.). 
    d.ădinamicaăschimburilorălichidieneăintersti ialeă(edemele). 
    e.ăreglareaăfluxuluiăsangvinăşiămicrocircula ieiă(nervoas ,ămetabolic ,ăumoral ,ăetc.). 
    f. autoreglarea. 
    6. Fiziopatologia microcircula iei: 
    a.ămicrocircula iaăîn:ă- diabet zaharat 



    - nefropatii 
    - afec iuniăpulmonare,ăcerebrale,ăhepatie,ăcordăetc 
    b.ăcoagulareaăintravascular ădiseminat  
    c.ămicrocircula iaăînătransplantulăcardiacăşiăînăfenomeneleădeărejet. 
    7.ăFiziologiaăcircula ieiăarteriale; 
    a.ăanatomiaăfunc ional ăaăarterelor 
    b.ăpresiuneaăarterial  
    c. presiunea pulsului 
    d. reglarea presiunii arteriale 
    8.ăFiziologiaăcircula ieiăvenoase; 
    a.ăanatomiaăfunc ional ăaăsistemuluiăvenos. 
    b.ă parametriiă hemodinamiciă aiă circula ieiă venoaseă (volumă sangvină - debit,ă pesiuneă venoas ,ă
vitezeădeăcircula ieăetc.). 
    c.ăcapacitateaăvenoas . 
    d.ă func iaă deă rezervoră sangvină aă sistemuluiă venosă (teritoriulă splanhnic,ă pulmonar,ă musculo-
cutanat). 
    e.ăsistemulăvenosăşiădebitulăcardiac. 
    9. Fiziologia sistemului limfatic: 
    a.ăanatomiaăfunc ional ăaăsistemuluiălimfatic 
    b.ă rolulă circula ieiă limfaticeă înă sistemulă circulatoră (formareaă limfei,ă compozi iaă limfei,ă
circula iaălimfei). 
    10. Hemodinamicaăşiăateroscleroza 
    a.ăBiologiaăcelular ăînăbolileăvasculare:ăfactoriădeăcreştere,ăceluleleăendoteliale,ăceluleleă
musculare netede vasculare, macrofagele, trombocitele. 
    b.ăR spunsulăpereteluiăarterialălaăinjuriiăşiăhiperplaziaăintimal . 
    c. Ateroscleroza:ăetiologieăşiăpatogenie. 
    d.ă Tr s turileă histopatologiceă aleă boliloră nonateroscleroticeă aleă aorteiă şiă arterelor:ă
degenerative,ă disec ia,ă colagenoze,ă boalaă cistic ă adventi ial ,ă vasculite,ă sifilis,ă reumatoid ,ă
Takayasu, arterita cu celule gigante,ăsclerodermia,ăspondilartropatiileăseronegative,ăinfec ioas ,ă
alergic ,ătrombangeitaăobliterant ,ăergot,ăetc. 
    e.ăReglareaătonusuluiăvasomotorăşiăvasospasmul. 
    f.ăBoalaăvascular ădiabetic :ămacro- şiămicroangiopatiaădiabetic . 
    g. Lipoproteineleăplasmaticeăşiăboalaăvascular :ăchilomicroni,ăVLDL,ăLDL,ăHDL. 
    h.ăFumatulăşiăboalaăvascular . 
    11.ăCoagulareaăşiăderegl rileăhemostazei:ăfiziologia,ăst riăhipercoagulante,ăst riăhemoragice,ă
terapii farmacologice (anticoagulant, antiagregant, vasodilatator,ă trombofibrinolitic)ă şiă
nefarmacologice, autotrasfuzia. 
    12.ăReologiaăsangvin ăşiămicrocircula ia. 
    13. Medicamente utilizate în bolile vasculare. 
    14. Embolectomia. 
    15.ăPrincipiiădeăbaz ăînăterapiaăendovascular . 
    16. Înlocuitoriăvasculariăbiologiciăşiăsintetici. 
    17.ăNo iuniădeăstatistic ămedical ,ăstratificareaărisculuiăşiăfactoriădeărisc. 
    18.ăExplorareaăfunc ional ăaăsistemuluiăvascular:ăneinvaziv ăşiăinvaziv . 
    19. Principii de organizare ale blocului operator - etapele circuitului bolnavului vascular 
    - evaluarea preoperatorie a bolnavului vascular 
    - preg tireaăpreoperatorieăaăbolnavuluiăvascular 
    - monitorizarea preoperatorie a bolnavului vascular 
    20.ăBoalaăanevrismal ăaăaorteiăşiăaăarterelorăperiferice. 
    21.ăDisec iaăaortei. 
    22.ăBoalaăocluziv ăvascular ăperiferic :ăaortoiliac ,ăfemuro-poplitee, a membrului superior, a 
piciorului. 
    23.ăHipertensiuneaăarterial ărenovascular :ăetiologie,ădiagnostic,ătratament. 
    24.ăIschemiaăvisceral :ăacut , cronic ;ădiagnosticăşiătratament. 
    25.ăBolileăarterelorăcarotideăşiăfluxulăcerebral;ădiagnostic,ătratament. 
    26.ăSindromulădeăcros ăaortic . 
    27.ăInsuficien aăcirculatorieăvertebrobazilar . 
    28. Sindromul de furt arterial sangvin. 
    29. Sindromulă deă apertur ă toracic ă superioar :ă complica iiă arteriale,ă venoase,ă neurologiceă
diagnostic, tratament. 
    30.ă Ischemiaă acut ă periferic :ă embolia,ă tromboza,ă sindromulă deă compartiment,ă sindromulă deă
reperfuzie. 
    31.ăIschemiaăcritic . 



    32. Piciorul diabeticădiagnosticăşiătratament. 
    33.ăComplica iileăchirurgieiăvasculare:ăpseudoanevrisme,ăfistule,ăinfec iiăprotetice,ăischemie,ă
seroame,ăocluzii,ădilat ri,ăischemiaăspinal ăasociat ăcuăclampareaăaortic ăînalt . 
    34. Traumatismele vasculare: aortice, arteriale, venoase, limfatice; diagnostic, tratament. 
    35.ăBoalaătromboembolic ,ăemboliaăpulmonar ,ăsindromulăpostătrombotic;ăprofilaxie,ădiagnostic,ă
tratament. 
    36.ăBoalaăvaricoas ăşiăvariceleăsecundare:ădiagnostic,ătratament. 
    37. Limfedemul procedeeădeădrenajăşiăexereza. 
    38.ăAmputa iile. 
    39.ă Diagnosticulă şiă tratamentulă arteriopatiiloră vasculogenice:ă vasospasmul,ă neurogenice,ă
causalgia,ădeger turi. 
    40.ăMalforma iiăarteriovenoaseăşiăfistuleăarteriovenoase. 
    41. Accesul vascular. 
    42.ăHipertensiuneaăportal . 
    43.ăDescopeririăaleăarterelor,ăvenelorăşiălimfaticelor: 
    a) - Descoperirea arterelor membrelor superioare: descoperirea arterei subclavii, descoperirea 
arterei axilare, descoperirea arterei humerale, descoperirea arterei radiale, descoperirea arterei 
ulnare,ădescoperireaăarcadelorăpalmare,ăsuperficial ăşiăprofund ,ădescoperireaăarterelorăcolateraleă
digitale. 
    b) - Descoperirea arterelor membrelor inferioare: descoperirea arterelor iliace primitive, 
descoperirea arterelor femurale, descoperirea arterelor poplitee, descoperirea arterelor tibiale 
anterioare, descoperirea arterelor tibiale posterioare. 
    c) - Descoperirea venelor membrului superior: descoperirea venelor bazilice, descoperirea 
venelor cefalice, descoperirea venelor axilare, descoperirea venelor subclavii. 
    d) - Descoperirea venelor membrului pelvin: descoperirea venelor safenei interne, descoperirea 
venelor safene externe, descoperirea venelor poplitee, descoperirea venelor femurale. 
    44.ăC ileădeăaccesăasupraăvaselorăintra-abdominaleăşiăsimpaticuluiălombară(celiotomiile). 
    45.ă C ileă deă accesă asupraă vaseloră intra-toraciceă (toracotomiileă şiă mediastinotomiile):ă
toracotomiaă posterolateral ,ă toracotomiaă axilar ,ă toracotomiaă anterioar ,ă toracotomiaă
anterolateral ăsubmamar ,ăc iădeăabordăneobişnuite,ăsternotomiaămedian ,ăsternotomiaăpar ial . 
    46.ă Procedeeă operatoriiă înă chirurgiaă arterial ă indirect ă (opera ii):ă simpatectomiaă toracic ,ă
simpatectomiaă lombar ,ă simpatectomiaă cervicotoracic ,ă suprarenalectomia,ă splahnicectomia,ă
interven iiă operatoriiă asociate:ă simpatectomiaă lombar ă +ă splahnicectomiaă +ă suprarenalectomia),ă
fasciotomia. 
    47. Chirurgia canalului toracic. 
    48.ăÎngrijireaăpostoperatorieăşiăsupraveghereaăbolnavuluiăvascular operat. 
    49. Tumorile vasculare. 
 
    BAREMULăACTIVIT ILORăPRACTICE: 
    1.ăSimpatectomiaălombar ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 5 
    2. Embolectomia                                - 25 
    3.ăSimpatectomiaătoracic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 5 
    4. Suturi vasculare                            - 25 
    5. Trombendaterectomie                         - 10 
    6.ăAngioplastiaădeăl rgireăcuăpetecăăăăăăăăăăăă- 5 
    7. Restabiliri de flux arterial: 
    - aorto-iliace                                 - 10 
    - aorto-femural                                - 10 
    - femuro-femural                               - 20 
    - femuro-popliteu                              - 20 
    - extra-anatomice                              - 10 
    8.ăLigaturaăsubfascial ăaăvenelorăcomunicante  - 10 
    9.ăCuraăchirurgical ăaăvaricelorăăăăăăăăăăăăăăă- 10 
    10.ăAmputa ii: 
    - antepicior                                   - 5 
    - gamb ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 5 
    - coaps ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 5 
    11.ăChirurgiaădeăangioaccesăpentruăhemodializ ă- 25 
    12. By-pass-ul safen în-situ                   - 2 
    13.ăOpera iiăcombinateăînăischemiileăsevereăăăă- 2 
 
 
 



                              CHIRURGIEăVASCULAR  
                                     5 ANI 
 
                    STAGIIăPRACTICEăŞIăCURSURIăCONFERIN  
 
*T* 
●ăCHIRURGIEăVASCULAR ă(I.1)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă6ăluni 
●ăCHIRURGIEăGENERAL ă(I.2)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ăan 
●ăORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE (I.3)                                 3 luni 
●ăCHIRURGIEăTORACIC ă(I.4)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăluni 
●ăA.T.I.ăCARDIO-VASCULAR (I.5)                                  5 luni 
  ANGIOLOGIEăŞIăIMAGISTIC ăVASCULAR ă(I.6) 
  (E.K.G; CATETERISM; ANGIOGRAFII; ECOGRAFIE VASCULAR ; 
  CT, R.M.N.-angio)                                             5 1/2 luni 
●ăCHIRURGIEăCARDIAC ă(I.7)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3ăluni 
●ăBIOETIC ă(I.8)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1/2ălun  
●ăCHIRURGIEăVASCULAR ă(I.9)ăăăă                                 1ăanăşiă11ăluni 
 
┌───────┬───────────┬───────────────────────┬──────────────┬───────────┬───────┐ 
│ăăăăăăă│ăăANULăIăăă│ăăăăăăăăANULăIIăăăăăăăă│ăăăANULăIIIăăă│ăăANULăIVăă│ANULăVă│ 
├───────┼─────┬─────┼─────┬─────┬─────┬─────┼────┬────┬────┼───┬───┬───┼───────┤ 
│STAGIUL│ăI.1ă│ăI.2ă│ăI.2ă│ăI.3ă│ăI.4ă│ăI.5ă│ăI.5│I.6ă│I.7ă│I.7│I.8│I.9│ăăI.9ăă│ 
└───────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴───┴───┴───┴───────┘ 
*ST* 
 
 
                    CURRICULUMăDEăPREG TIREăÎNăSPECIALITATEA 
                              DERMATO-VENEROLOGIE 
 
    1.1.ăDEFINI IE: 
    Obiectul dermato-venerologiei îl constituie totalitatea patofenomenelor care se produc la 
nivelulăorganuluiăcutanată(piele,ămucoaseăaccesibile,ăfanere),ălaăoriceăvârst . 
    Dermato-venerologulăareăcompeten aădeăaăleătrataăprinămijloaceămedicaleăşiăchirurgicale. 
    Venerologia,ă ală careiă obiectă deă studiuă îlă constituieă totalitateaă infec iiloră cuă transmitereă
sexual ,ă apar ineă acesteiă specialit iă deoareceă atâtă caleaă deă contaminareă câtă şiă majoritateaă
manifest rilorăcliniceăaăacestorăinfec iiăsuntălocalizateălaănivelăcutaneo-mucos. 
 
    1.2. DURATA: 
    5 ani 
    Curriculumulăprevedeăunănum rădeă200ădeăoreădidacticeă(curs,ăseminar,ăprezent riădeăcazuri)ăpeă
anul de studiu universitar,ăpentruătematicaăprezentat ,ăînăafaraăc roraăsuntăprev zuteăşiă40ă- 50 
de ore de studiu individual. 
    Cuantificareaăpreg tiriiăînăvedereaăechival rii,ăseăfaceăprinăcrediteă(CFU). 
    1 credit = 25 ore de instruire 
    Dină timpulă alocată preg tirii,ă activitateaă didactic ă acoper ă 20-30%, restul de 70-80%, fiind 
dedicat ăactivit ilorăpracticeăşiăstudiuluiăindividual. 
    Laăsfârşitulăfiec ruiămodulădeăpreg tireă(celăpu inăoădat ăpeăan),ăareălocăoăevaluareădeăetap ,ă
f cut ăînăunitateaădeăpreg tireădeăc treăresponsabilulădeăstagiuăşiăîndrum tor. 
    Evaluareaăseăfinalizeaz ăprinăacordareaădeăcrediteăCFU. 
    Întreagaăactivitateădeăpreg tireăesteămonitorizat ăprinăcaietulădeăstagiuă(log-book), în care 
vorăfiătrecuteădeăasemeneaăevalu rileădeăetap ăînăcredite, activitatea în programele de cercetare, 
participareaălaămanifest riăştiin ificeăşiădeăeduca ieăcontinu . 
 
    1.3. STRUCTURA STAGIILOR: 
    0.ăEtapaădeăini ializareăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăs pt mâni 
    angajare,ă luareă înă eviden ,ă rezolvareă aă problemeloră social-administrative,ă prezen aă laă
spitalulăşiăclinicaărepartizat ,ăalegereaăîndrum toruluiăşiăfixareaăplanuluiădeăactivitate. 
 
    I. Stagiu general medico-chirurgical 
    I.1.ăMedicin ăintern ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă7ăluni 
    I.1.1.ăMedicin ăintern ăăăăăăăă           6 luni 
    I.1.2.ăMedicin ăintern ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ălun  
    I.2.ăChirurgieăgeneral ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăluni 



    I.3.ăChirurgieăplastic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăluni 
 
    II.ăStagiuăspecialit iăînrudite 
    II.1.ăAlergologieăşiăimunologieăclinic ăăă3ăluni 
    II.2.ăBoliăinfec ioaseăşiăparazitareăăăăăă2ăluni 
    II.3. Ginecologie                         2 luni 
    II.4.ăUrologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ălun  
    II.5. Endocrinologie                      2 luni 
    II.6. Histopatologie                      3 luni 
    II.7.ăBioetic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1/2ălun  
 
    III.ăStagiuădeăbaz  
    III.1. Dermato-venerologie                35 1/2 luni 
    III.1.1. Dermato-venerologie              5 1/2 luni 
    III.1.2. Dermato-venerologie              6 luni 
    III.1.3. Dermato-venerologie              24 luni 
 
    1.4.ăCON INUTULăSTAGIILOR 
    I.1.ăSTAGIULăDEăMEDICIN ăINTERN  
    demonstra iiăclinice,ăpracticeăînso iteădup ăcazădeăscurteăprelegeriăteoretice 
 
    I.1.A. TEMATICA STAGIULUI DE MEDICIN ăINTERN ă(120ăore) 
    ●ăInsuficien aăcardiac . 
    ●ăAritmiiăcardiace. 
    ●ăHipertensiuneaăarterial . 
    ●ăAteroscleroza. 
    ●ăAnginaăpectoral . 
    ●ăInfarctulămiocardic. 
    ●ăBolileăvasculareăaleămembrelor. 
    ●ăŞocul. 
    ●ăAstmulăbronşic. 
    ●ăTromboembolismulăpulmonar. 
    ●ăTuberculoza. 
    ●ăLitiazaăurinar . 
    ●ăInfec iileătractuluiărespirator. 
    ●ăInsuficien aărenal ăcronic . 
    ●ăBoliăinflamatoriiăintestinale. 
    ●ăBoliăhepato-biliare. 
    ●ăPancreatite. 
    ●ăAnemii. 
    ●ăLeucemii. 
    ●ăLimfoame. 
    ●ăHemostazaăşiătulbur rileăei. 
    ●ăDiabetulăzaharat. 
    ●ăAmiloidoza. 
    ●ăPorfiriile. 
    ●ăGuta. 
    ●ăLupusulăeritematos. 
    ●ăSclerozaăsistemic . 
    ●ăDermatomiozita. 
    ●ăPoliartritaăreumatoid . 
    ●ăSindromulăSjogren. 
    ●ăVasculiteăsistemice. 
    ●ăCorela iiăîntreăpatologiaăintern ăşiăafec iunileădermatologice. 
 
    I.1.B.ăBAREMULăACTIVIT ILORăPRACTICEăMEDICIN ăINTERN  
    ●ă Interpretareaă examenuluiă radiologică înă afec iunileă prev zuteă înă tematic ,ă peă aparateă şiă
sisteme. 
    ●ă Interpretareaă rezultateloră deă laă explor rileă respiratoriiă (spirometrieă şiă determinareaă
gazelor sanguine). 
    ●ăInterpretareaăuneiăelectrocardiograme. 
    ●ăInterpretareaăprincipalelorădateăecocardiograficeăpentruăpatologiaăprev zut ăînătematic . 
    ●ăInterpretareaădatelorădeăecografieăabdominal . 



    ●ăToracocenteza. 
    ●ăParacenteza. 
    ●ăTehniciădeăexplorareăaăsecre ieiăgastriceăşiăinterpretareaărezultatelor. 
    ●ăInterpretareaăoscilometriei. 
    ●ăInterpretareaăprobeiădeădigestie. 
    ●ăTehnicile de resuscitare cardio-respiratorie. 
    ●ăDefibrilareaăşiăcardioversia. 
    ●ă Interpretareaă rezultateloră deă sângeă periferică şiă m duv ă pentruă principaleleă afec iuniă
hematologiceăprev zuteăînătematic ă(anemii,ăleucozeăacuteăşiăcronice,ăsindroameămieloproliferative, 
sindroame hemoragipare. 
    ●ăPunc iaăbiopsieăhepatic ă- interpretare. 
    ●ăInterpretareaădatelorădeăexplorareăfunc ional ărenal ,ăhepatic ,ăpancreatic . 
 
    I.2.ăSTAGIULăDEăCHIRURGIEăGENERAL  
    demonstra iiăcliniceăpracticeăînso iteădup ăcazădeăscurteăprelegeriăteoretice. 
 
    I.2.A.ăTEMATICAăSTAGIULUIăDEăCHIRURGIEăGENERAL ă(40ăore) 
    ●ăAsepsiaăşiăantisepsia,ăno iuniăteoreticeăşiăpractice. 
    ●ăTehnicaăligaturilor. 
    ●ăTehnicaăsuturilor. 
    ●ăTehnicaăpunc iilor. 
    ●ăTehnicaăbiopsiei ganglionare. 
    ●ăTehnicaăbiopsiilorăcutanateăşiăaăbiopsiilorămusculo-cutanate. 
    ●ăInciziileăşiădrenajele,ăextirpareaăforma iunilorătumorale,ăchistice,ăetc. 
    ●ăHemoragiileăşiăhemostaza. 
    ●ăPl gile:ăclasificare,ăsutur ,ăvindecare,ăcicatrizare, complica ii,ătratament. 
    ●ăHematoameăşiăechimoze. 
    ●ăFimozaăşiăparafimoza. 
    ●ă Afec iuniă supurativeă (furuncul,ă furunculă antracoid,ă hidrosadenita,ă abcesul,ă flegmoanele,ă
panari iul,ăcelulita,ăadenita,ăfasciita,ăgangrena,ăetc.) 
    ●ăBoalaăhemoroidal . 
 
    I.2.B.ăBAREMULăACTIVIT ILORăPRACTICEăDEăCHIRURGIEăGENERAL  
    ●ăTehnicaăligaturilor. 
    ●ăTehnicaăpunc iilor. 
    ●ăTehnicaăbiopsieiăganglionare. 
    ●ăTehnicaăbiopsiilorămusculo-cutanate. 
    ●ăInciziileăşiădrenajele,ăextirpareaăforma iunilorătumorale, chistice, etc. 
    ●ăSutur ăpl gi. 
    ●ăReducereăfimozaăşiăparafimoza. 
 
    I.3.ăSTAGIULăDEăCHIRURGIEăPLASTIC ă(40ăore) 
    demonstra iiăclinice,ăpracticeăînso iteădup ăcazădeăscurteăprelegeriăteoretice. 
 
    I.3.A. TEMATICA STAGIULUI DE CHIRURGIEăPLASTIC  
    ●ăAnesteziaălocal ăşiăinfiltra iile. 
    ●ăTehnicaăscleroz riiăvaricelor. 
    ●ăTehniciădeăgrefareăcutanat . 
    ●ăPlastiileăcutanate. 
    ●ăAvulsiaăunghial . 
    ●ăArsurileă(termice,ăchimice,ăelectrice,ăetc.). 
    ●ăDeger turile. 
 
    I.3.B.ăBAREMULăACTIVIT ILORăPRACTICEăDEăCHIRURGIEăPLASTIC  
    ●ăAnesteziaălocal ăşiăinfiltra iile. 
    ●ăSclerozareaăvaricelor. 
    ●ăTehniciădeăgrefareăcutanat . 
    ●ăPlastiileăcutanate. 
    ●ăAvulsiaăunghial . 
 
    II.1.ăSTAGIULăDEăALERGOLOGIEăŞIăIMUNOLOGIEăCLINIC  
    demonstra iiăclinice,ăpracticeăînso iteădup ăcazădeăscurteăprelegeriăteoretice. 
 



    II.1.A.ăTEMATICAăSTAGIULUIăDEăALERGOLOGIEăŞIăIMUNOLOGIEăCLINIC ă(50ăore) 
    ●ăNo iuniăgeneraleădeăimunologie,ăalergieăşiăautoimunitate. 
    ●ăMecanismeleăreac iilorăimunologice. 
    ●ăExplorareaăpacien ilorăcuăafec iuniăalergiceăşiăimunologice. 
    ●ăNo iuniădeătratamentăantialergicăşiăimunologicăspecific. 
 
    II.1.B.ăBAREMULăACTIVIT ILORăPRACTICEăDEăALERGOLOGIEăŞIăIMUNOLOGIEăCLINIC  
    ●ăTehnicaăimunofluorescen eiădirecteăşiăindirecte. 
    ●ăEfectuareaădeătesteăcutanateăpentruădiagnosticulădermatozelorăalergiceăşiăinterpretareaălor. 
    ●ăTrus ăşocăanafilactică- interven ie. 
 
    II.2.ăSTAGIULăDEăBOLIăINFEC IOASEăşiăPARAZITARE 
    demonstra iiăclinice,ăpracticeăînso iteădup ăcazădeăscurteăprelegeriăteoretice. 
 
    II.2.A.ăTEMATICAăSTAGIULUIăDEăBOLIăINFEC IOASEăşiăPARAZITAREă(40ăore) 
    ●ăAngine. 
    ●ăGastroenteriteăşiăenterocoliteleăacute. 
    ●ăBoliăeruptiveăvirale. 
    ●ăEnteroviroze. 
    ●ăHepatiteăvirale. 
    ●ăSalmoneloze. 
    ●ăToxiinfec iiăalimentare. 
    ●ăTrichinoza. 
    ●ăLambliaza. 
    ●ăRickettsioze. 
    ●ăToxoplasmoza. 
    ●ăErizipeloidulăRosenbach. 
    ●ăInfec iiăcuăanaerobi. 
    ●ăTrichomoniazaăurogenital . 
    ●ăAntibioterapiaăantiinfec ioas ăşiăantibiograma,ăno iuniăgeneraleăşiăpractice 
    ●ăInfec iaăHIV. 
 
    II.2.B.ăBAREMULăACTIVIT ILORăPRACTICEăDEăBOLIăINFEC IOASEăşiăPARAZITARE 
    ●ăExudatulănaso-rinofaringian. 
    ●ăExamenăbacteriologicăsecre iiăcutaneo-mucoase. 
    ●ăExamenăparazitologic cutanat. 
    ●ăExamenăcopro-parazitologic. 
    ●ăExamenămicologicădirectăcutaneo-mucos. 
    ●ăExamenăcuălampaăWood. 
    ●ăInterpretareăinvestiga iiădeălaboratorăpentruăvirusurileăhepatitice. 
    ●ăAntibiograma. 
    ●ăInterpretareăinvestiga iiădeălaboratorăpentruăinfec iaăHIV. 
 
    II.3. STAGIUL DE GINECOLOGIE 
    demonstra iiăclinice,ăpracticeăînso iteădup ăcazădeăscurteăprelegeriăteoretice. 
 
    II.3.A. TEMATICA STAGIULUI DE GINECOLOGIE (40 ore) 
    ●ăBiofiziologieăgeneral .ăGonadostatul.ăAxulăhipotalamo-hipofizo-ovarian. 
    ●ăCiclurileăsexuale.ăCiclulămenstrual,ăciclulăuterin.ăCiclulăovarian,ătubar,ăvaginal. 
    ●ăFunc iaăgenital ăînădiferiteăetapeăaleăvie ii.ăPubertatea.ăMenopauza. 
    ●ăSimptomeleăcardinaleăînăginecologieă(durerea,ăhemoragia,ăleucoreea). 
    ●ăTulbur rileămenstrualeăprinăinsuficien . 
    ●ăTulbur rileămenstrualeăprinăexces. 
    ●ăNo iuniădeăginecologieăinfantil . 
    ●ăTulbur rileădeăsensibilitateăaleăaparatuluiăgenital.ăSindroameăneurohormonaleăînăginecologie. 
    ●ăProlapsulăgenital.ăIncontinen aăurinar ălaăefort. 
    ●ăProblemeădeăsexologie.ăApari iaăşiădezvoltareaăpsiho-sexualit ii.ăConsidera iiăasupraăvie iiă
psiho-sexualeăpatologiceăfeminineăşiămasculine. 
    ●ăInflama iileăaparatuluiăgenital.ăBoalaăinflamatorieăpelvin .ăTuberculozaăgenital . 
    ●ăPatologiaătumoral ăbenign ăaăaparatuluiăgenital.ăFibromulăuterin.ăEndometrioza. 
    ●ă Oncologieă ginecologic .ă Cancerulă deă corpă şiă colă uterin.ă Tumorileă ovariene,ă cancerulă deă
tromp . 
    ●ăPatologiaăsânului.ăTumorileăbenigneăaleăsânului. Cancerul mamar. 



    ●ăSterilitateaăcuplului.ăSterilitateaăfeminin .ăSterilitateaămasculin . 
    ●ăNo iuniădeăcontracep ieăşiăplanningăfamilial. 
 
    II.3.B.ăBAREMULăACTIVIT ILORăPRACTICEăDEăGINECOLOGIE 
    ●ăRecoltareaăşiăinterpretareaăfrotiuluiăBabeş-Papanicolaou. 
    ●ăInterpretareăhisterosalpingografie. 
    ●ăInterpretareămamografie. 
    ●ăInterpretareaăecografic ăabdominal . 
 
    II.4. STAGIUL DE UROLOGIE 
    demonstra iiăclinice,ăpracticeăînso iteădup ăcazădeăscurteăprelegeriăteoretice. 
 
    II.4.A. TEMATICA STAGIULUI DE UROLOGIE (20 ore) 
    ●ăAnatomiaăaparatuluiăurinarăşiăgenitalămasculin. 
    ●ăExamenulăclinicăalăaparatuluiăurogenital. 
    ●ăExplor rileăinstrumentaleăaleăaparatuluiăurinar. 
    ●ă Investiga iileă radiologiceă aleă aparatuluiă urinară şi genital masculin (radiografia reno-
vezical ăsimpl ,ăurografia,ăcistografia,ăuretrografia,ăTC,ăRMN,ăetc.). 
    ●ă Semiologiaă afec iuniloră aparatuluiă urogenitală (polakiuria,ă disuria,ă reten iaă incomplet ă şiă
complet ădeăurin ,ăpiuriaăşiăhematuria,ăincontinen aădeăurin ,ăcolicaăreno-ureteral ) 
    ●ăInfec iileăspecificeăaleăaparatuluiăurinar:ăpielonefritaăacut ,ăpielonefritaăcronic ădeăcauz ă
urologic ,ă pielonefritaă xantogranulomatoas ,ă pionefrita,ă pionefroza,ă perinefrita,ă cistitaă acut ,ă
pericistita, prostatita, abcesul prostatic. 
    ●ăUretriteleăacuteăşiăcronice,ăperiuretriteleă(inclusivăceleăcuătransmisieăsexual ).ăGangreneleă
genitale. 
    ●ăOrhiepididimiteăacuteăşiăcronice. 
    ●ăTuberculozaăaparatuluiăurinarăşiăgenitalămasculin. 
    ●ăTumorileădeăcaleăurinar . 
    ●ăTumorileăprostateiă(benigneăşiămaligne). 
    ●ăTumorileăuretraleă(laăb rbatăşiăfemeie). 
    ●ăTumorileăpeniene. 
    ●ăTumorileăcon inutuluiăscrotală(testicul,ăepididim,ăfuniculăspermatic,ăînvelişuri). 
    ●ăVaricocelul. 
    ●ăTorsiuneaăcordonuluiăspermatic. 
    ●ăFimoza.ăParafimoza. 
    ●ăBoalaăPeyronie. 
    ●ăPriapismul.ăTrombozaăcorpilorăcavernoşi. 
 
    II.4.B.ăBAREMULăACTIVIT ILORăPRACTICEăDEăUROLOGIE 
    ●ăInterpretareaăUIV. 
    ●ăInterpretareaăecografic ăabdominal . 
    ●ăInterpretareaăecografic ăreno-vezical . 
    ●ăInterpretareaăecografic ătransrectal ăşiăscrotal . 
    ●ăInterpretareăTomografieăComputerizat . 
    ●ăInterpretareaătestelorăbiologiceărenale. 
    ●ăInterpretareaătestelorăfunc ionaleărenale. 
    ●ăInterpretareaătestelorăbacteriologice. 
    ●ăExplorareaăendoscopic ăaăaparatuluiăurinarăinferior. 
    ●ăDiagnosticulăanatomo-patologic în patologia aparatului urinar inferior. 
 
    II.5. STAGIUL DE ENDOCRINOLOGIE 
    demonstra iiăclinice,ăpracticeăînso iteădup ăcazădeăscurteăprelegeriăteoretice. 
 
    II.5.A. TEMATICA STAGIULUI DE ENDOCRINOLOGIE (40 ore) 
    ●ăPatologiaăadenohipofizei. 
    ●ăPatologiaăsuprarenaleiăadrenocorticale. 
    ●ăPatologiaăovarian .ăHirsutismăşiăvirilizare.ăMenopauza.ăDismenoreea. 
    ●ăPatologiaătiroidian . 
    ●ăDiabetulăzaharatăşiăhipoglicemiile. 
    ●ăExplorareaăhormonal ădeălaboratorăînăendocrinopatii. 
    ●ăSintezaămanifest rilorăcutanateăînăendocrinopatii. 
 
    II.5.B.ăBAREMULăACTIVIT ILORăPRACTICEăDEăENDOCRINOLOGIE 



    ●ăInterpretareăradiografieăşaăturceasc . 
    ●ăInterpretareănivelăsericăhormoniăsuprarenalieni,ăgonadaliăşiătiroidieni. 
    ●ăInterpretareăscintigrafieătiroidian . 
    ●ăExplor riădeălaboratorăînădiabetăzaharatăşiăhipoglicemii. 
 
    II.6. STAGIUL DE HISTOPATOLOGIE 
    demonstra iiăpracticeăînso iteădup ăcazădeăscurteăprelegeriăteoretice. 
 
    II.6.A. TEMATICA STAGIULUI DE HISTOPATOLOGIE (60 ore) 
    ●ăStructuraăpieliiălaămicroscopulăopticăşiăelectronic. 
    ●ăPrincipaleleăproceseăhistopatologiceăşiăparticularit ileălorălaănivelulăpielii. 
 
    II.6.B.ăBAREMULăACTIVIT ILORăPRACTICEăDEăHISTOPATOLOGIE 
    ●ă Interpretareaă unuiă preparată histopatologică pentruă diagnosticulă principaleloră afec iuniă
dermatologice. 
    ●ăTehnicaăpreg tiriiăunuiăpreparatăhistopatologicăînăvedereaăexamin rii. 
    ●ăEfectuareaăşiăinterpretareaăexamenuluiăcitologicăTzanck. 
 
    II.7.ăMODULULăDEăBIOETIC ă- 2ăs pt mâni 
 
    TEMATIC ăCURSă(20ăore) 
    I.ăIntroducereăînăBioetic ă- 2 ore 
    1.ăMorala,ăetica,ăeticaămedical ă- definire, delimitarea obiectului de studiu. 
    2. Contextulăapari ieiăbioeticii. 
    3. Definirea bioeticii. 
    4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii. 
    5.ăTeoriiăşiămetodeăînăbioetic . 
 
    II.ăConcepteleădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin ăprinăprismaăbioeticiiă- 2 ore 
    1. Definirea conceptelor de s n tate,ăboal ,ăsuferin . 
    2.ă Concepteleă deă s n tate,ă boal ă şiă suferin ă înă contextulă evolu ieiă mediciniiă şiă ştiin eloră
vie ii. 
    3.ăRolulăcredin elorăşiăvalorilorăpersonaleăsauădeăgrupăînăconturareaăconceptelorădeăs n tate,ă
boal ăşiăsuferin ă(percep iiăparticulareăfunc ieădeăcredin aăreligioas ,ăetnie,ăetc.). 
 
    III.ăRela iaămedică- pacient I - 2 ore 
    1.ăValoriăaleărela ieiămedică- pacient. 
    2. Paternalism versus autonomie. 
    3.ăModeleăaleărela ieiămedică- pacient. 
    4. Dreptatea, echitateaăşiăaccesulăpacien ilorălaăîngrijirileădeăs n tate. 
 
    IV.ăRela iaămedică- pacient II - 2 ore 
    1.ăConsim mântulăinformat. 
    2.ăConfiden ialitateaăînărela iaămedică- pacient. 
    3.ăRela iaămedică- pacient minor. 
    4. Acte normative care reglementeaz ărela iaămedică- pacient. 
 
    V.ăGreşeliăşiăeroriăînăpracticaămedical ă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroare. 
    2.ăCulpaămedical ă- definire,ăforme,ăimplica iiăjuridiceăşiădeontologice. 
    3.ăManagementulăgreşeliiăşiăeroriiămedicaleăînăpracticaămedical . 
 
    VI.ăProblemeăeticeălaăînceputulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăLibertateaăprocrea iei. 
    2. Dileme etice în avort. 
    3. Etica reproducerii umane asistate medical. 
    4.ăProblemeăeticeăînăclonareaăreproductiv . 
 
    VII. Problemeăeticeălaăfinalulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaămor iiăînăeraănoilorătehnologiiăînămedicin . 
    2.ăProblemeăeticeăînăst rileăterminale. 
    3.ăTratamenteăinutileăînăpracticaămedical . 
    4.ăEutanasiaăşiăsuicidulăasistat. 



    5. Îngrijirile paliative. 
 
    VIII.ăProblemeăeticeăînătransplantulădeă esuturiăşiăorganeăumaneă- 2 ore 
    1. Donarea de organe de la cadavru. 
    2. Donarea de organe de la persoana vie. 
    3.ăEticaăaloc riiădeăresurseăînătransplant. 
 
    IX.ăProblemeăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ă- 2 ore 
    1.ăEugeniaăşiădiscriminareaăpeăbazaăgeneticii. 
    2. Proiectul genomului uman - problemeă etice,ă redefinireaă no iuniiă deă boal ă prină prismaă
cunoaşteriiăgenomuluiăuman. 
    3.ăEtic ăşiătestareaăgenetic ăprenatal ,ăneonatal ăşiăpostnatal . 
    4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni. 
    5.ăTerapiaăgenic . 
    6.ăPosibilitateaăîmbun t iriiăraseiăumaneăprinăinterven iiăgenetice. 
 
    X.ăEticaăcercet riiăpeăsubiec iăumaniă- 2 ore 
    1. Principii etice în cercetarea pe subiec iăumani. 
    2.ăProtec iaăparticipan ilorăîntr-oăcercetareăbiomedical ă- discutarea principalelor coduri de 
etic ă şiă conven iiă interna ionaleă înă cercetare,ă aă cadruluiă legislativă înă careă seă deruleaz ă
cercetareaăpeăsubiec iăumani. 
    3.ăPopula iiăvulnerabileăînăcontextulăcercet riiăpeăsubiec iăumani. 
    4.ăAspecteăeticeăînăcercet rileămulticentrice,ămultina ionale. 
    5.ăComiteteleădeăetic ăaăcercet rii. 
    6.ăComportamentulăştiin ificăneadecvat,ăconflictulădeăintereseăînăcercetareaăştiin ific . 
 
    TEMATICA SEMINARIILOR 
 
    I.ăIlustrareaăprinăcazuriăparticulareăaăteoriilorăşiăprincipiilorăînăbioetic ă- 2 ore 
 
    II.ăReglementareaăpracticiiămedicaleăprinăcoduriădeăetic ă- 2 ore 
    1.ă Jur mântulă luiă Hipocrateă - comentareaă formeiă ini ialeă aă jur mântuluiă luiă Hipocrateă şiă
evaluareaăgraduluiădeăaplicabilitateăaăperceptelorăacestuiaăînăcondi iileămediciniiăactuale. 
    2.ăAlternativeăaleăjur mântuluiăluiăHipocrate. 
    3.ăAlteăcoduriădeăetic ăşiădeontologieămedical ăfolositeăînăprezent. 
 
    III. Ilustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăValoareaăşiălimiteleăconsim mântuluiăinformatăînăpracticaămedical ăcurent . 
    2.ăValoareaăşiălimiteleăconfiden ialit iiăînăpracticaămedical ăcurent . 
    3. Rolul comunic riiăînărela iaămedică- pacient. 
 
    IV.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăAccesulălaăîngrijirileădeăs n tateă- discutare de cazuri. 
    2.ăDrepturileăpacien iloră- reglementareălegislativ . 
    3.ăRolulăcomitetelorădeăetic ădinăspitale. 
 
    V.ăExemplificareaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroareăînămedicin ăprinăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    1.ăDelimitareaăcadruluiăno iuniiădeămalpraxis. 
    2.ăGreşealaămedical ădinăperspectivaăsistemuluiădeămalpraxis. 
    3.ăPerspectivaădeontologic ăasupraăgreşelilorămedicale. 
 
    VI.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăînceputuluiăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
 
    VII.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăfinalulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
 
    VIII.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă transplantulă deă esuturiă şiă organeă peă bazaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
 
    IX.ăDiscutareaăproblemelorăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
 
    X. Discutarea problemelor etice în cercetareaă peă subiec iă umaniă prină prismaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
 



    III.1. STAGIUL DE DERMATOLOGIE-VENEROLOGIE 
    demonstra iiăclinice,ăpracticeăînso iteădup ăcazădeăscurteăprelegeriăteoretice. 
 
    III.1.A. TEMATICA STAGIULUI DE DERMATOLOGIE-VENEROLOGIE (600 ORE) 
    ●ăStructuraăpieliiălaămicroscopulăopticăşiăelectronic. 
    ●ăFiziologiaăorganuluiăcutanat. 
    ●ăPrincipaleleăproceseăhistopatologiceăaleăpielii. 
    ●ăInfec iiăcutanateăvirale. 
    ●ăInfec iiăcutanateăbacteriene. 
    ●ăInfec iiăfungice. 
    ●ăEpizoonoze 
    ●ăTuberculozeăcutanate. 
    ●ăLepra. 
    ●ăNo iuniăgeneraleădespreăalergieăşiăimunologie. 
    ●ăUrticaria. 
    ●ăEczeme/dermatite. 
    ●ăPrurigouri. 
    ●ăVasculite. 
    ●ăReac iiăcutanateăpostmedicamentoase. 
    ●ăEritrodermiile. 
    ●ăDermatoze profesionale. 
    ●ăPurpure. 
    ●ăBolileă esutuluiăconjunctivă(lupusăeritematos,ădermatomiozita,ăsclerodermia). 
    ●ăBoliăbuloase. 
    ●ă Angiologieă dermatologic ă (arterite,ă boalaă şiă fenomenulă Raynaud,ă tromboflebitaă superficial ,ă
varice, sindrom posttrombotic,ă insuficien aă cronic ă venoas ,ă ulceră varicos,ă malforma iiă venoase,ă
limfedeme). 
    ●ăGenodermatoze. 
    ●ăLimfoameăşiăpseudolimfoameăcutanate. 
    ●ăBoalaăKaposi. 
    ●ăMastocitoze. 
    ●ăSarcoidoza. 
    ●ăPsoriazisul. 
    ●ăParapsoriazisurile. 
    ●ăLichenăplanăşiăerup iiălichenoide. 
    ●ăTulbur riădeăkeratinizare. 
    ●ăDermatozeăprinăagen iăfizici. 
    ●ă Distrofiileă elasticeă aleă pieliiă (pseudoxantomă elastică acrodermitaă Pickă - Herxheimer, 
anetodermiile, poikilodermiile). 
    ●ăDiscromiiăcutanate. 
    ●ăSindromăseboreic.ăAcneeaăşiăerup iileăacneiforme. 
    ●ăRozaceea. 
    ●ăDermatozeăprecanceroase. 
    ●ăTumorileăbenigne. 
    ●ăCarcinoameăbazocelulare. 
    ●ăCarcinoameăspinocelulare. 
    ●ăMelanom. 
    ●ăDermatozeăparaneoplazice. 
    ●ăManifest riăcutanateădismetaboliceă(porfirii,ăamiloidoze,ămucinoze,ădiabetăzaharat). 
    ●ăAfec iunileăp ruluiăşiăunghiilor. 
    ●ăAfec iunileămucoaseiăbucaleăşiăgenitale. 
    ●ăPatologiaăgeneral ăaăsifilisului. 
    ●ăSifilisulăprimar. 
    ●ăSifilisulăsecundar. 
    ●ăSifilisulăter iar. 
    ●ăSifilisulăcongenital. 
    ●ăSerodiagnosticulăsifilisului. 
    ●ăTratamentulăsifilisului. 
    ●ăBoalaăNicolasăFavre.ăŞancrulămoale. 
    ●ăInfec iaăgonococic . 
    ●ăInfec iiăgenitaleăcuăChlamidiiăşiăMycoplasme. 
    ●ăSIDA.ăManifest riăcutaneo-mucoaseăînăinfec iaăcuăHIV. 
    ●ăEpidemiologiaăşiăcombatereaăbolilorăvenerice. 



    ●ăDermato-cosmetologie. 
 
    III.1.B.ăBAREMULăACTIVIT ILORăPRACTICEăDEăDERMATOLOGIE-VENEROLOGIE 
    ●ăEfectuareaăbiopsieiăcutanate. 
    ●ăTehnicaăelectrocauteriz rii. 
    ●ăTehnicaăcrioterapiei. 
    ●ăEfectuareaătestelorăcutanateăpentruădiagnosticulădermatozelorăalergiceăşiăinterpretareaălor. 
    ●ă Efectuareaă şiă interpretareaă examenuluiă micologică directă (KOH)ă şiă aă culturiloră pentruă
diagnosticul micozelor. 
    ●ăEfectuareaăşiăinterpretareaăfrotiurilorădinăsecre iaăuretral ăşiăvaginal . 
    ●ăEfectuareaăultramicroscopieiăşiăaătestelorăserologiceăpentruădiagnosticulăsifilisului. 
    ●ăEfectuareaăşiăinterpretareaăcitodiagnosticuluiăTzanck. 
    ●ăInterpretareaăunui preparat histopatologic colorat HE pentru diagnosticul histopatologic al 
urm toareloră dermatoze:ă tuberculozaă cutanat ,ă boalaă Paget,ă boalaă Bowen,ă carcinomă spinocelular,ă
carcinom bazocelular, melanom malign, nevi nevocelulari, lupus eritematos, psoriazis, lichen plan, 
pemfigus vulgar, dermatita herpetiforma, boala Darier 
    ●ăEfectuareaăunorămanevreăfiziceăşiăchirurgicaleăutilizateăînăpracticaădermatologic :ăanesteziaă
local ,ă exciziaă şiă chiuretareaă unoră leziuniă cutanate,ă acoperireaă defecteloră primareă post 
excizionale, avulsia lamei unghiale, dermabraziunea, peeling-ulă chimică cuă substan eă caustice,ă
administrareaăintralezional ăaămedicamentelor,ăPUVA-terapia, fototerapia cu LASER. 
    ●ăPornirea,ămanipulareaăşiăoprireaăaparatuluiălaser. 
    ●ăTehniciădeăanestezie pentru dermatochirurgia laser. 
    ●ăCoagulareaăşiăvaporizareaăcuăfascicululălaser. 
    ●ăTratamentulăleziunilorăvasculareăcuălaser. 
    ●ăTratamentulăleziunilorăpigmentareăcuălaser. 
    ●ăTratamentulăcuălaserăalăunorăvariateăafec iuniădermatologice: veruci, condiloame acuminate, 
granuloamepiogenice,ăcheilitaăactinic ,ăcarcinomăbazocelular,ărinofima,ăetc. 
    ●ăManipulareaălaserelorădeăputereămic ă(soft-lasere). 
    ●ăPornirea,ămanipulareaăşiăoprireaădermatoscopului. 
    ●ăRecunoaştereaădatelorăsemiologice dermatoscopice. 
    ●ăAplicareaăreguleiăABCDăaădermatoscopieiălaădiagnosticulăforma iunilorăcutanateăpigmentare. 
    ●ăCalculareaăscoruluiădermatoscopicăpentruădiferiteăleziuniăcutanate. 
    ●ăDiagnosticulăpozitivăşiădiferen ialădermatoscopicăalăurm toarelor:ăneviămelanocitariătipici,ă
neviă melanocitariă displazici,ă neviă Spitz,ă melanomă malignă extensivă înă suprafa ,ă melanomă malignă
nodular, lentigo malign, melanom pe lentigo malign, carcinom bazocelular pigmentar, keratoza 
seboreic ,ăhemangioameăşiăalteăneoplaziiăvasculare,ăpigment riăsubunghiale,ăetc. 
 
 
                              DERMATO - VENEROLOGIE 
                                     5 ani 
 
                      STAGIIăPRACTICEăşiăCURSURIăCONFERIN  
*T* 
 
ANUL I 
            III.1.1 Dermato-venerologie                              6 luni 
            I.1.1ăăăMedicin ăintern ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă6ăluni 
ANUL II 
            I.1.2ăăăMedicin ăintern ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ălun  
            I.2ăăăăăChirurgieăgeneral ăăăăăăăăăăăăăăăăăă             2 luni 
            I.3ăăăăăChirurgieăplastic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăluni 
            II.1ăăăăAlergologieăşiăimunologieăclinic ăăăăăăăăăăăăăăăă3ăluni 
            II.2ăăăăBoliăinfec ioaseăşiăparazitareăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăluni 
            II.3    Ginecologie                                      2 luni 
ANUL III 
            II.4ăăăăUrologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ălun  
            II.5    Endocrinologie                                   2 luni 
            II.6    Histopatologie                                   3 luni 
            II.7ăăăăBioetic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1/2ălun  
            III.1.2 Dermato-venerologie                              5 1/2 luni 
ANUL IV 
ANUL V 
            III.1.3 Dermato-venerologie                              24 luni 



 
┌───────┬──────────────┬──────────────────────┬─────────────────┬───────┬──────┐ 
│ăăăăăăă│ăăăANULăIăăăăă│ăăăăăăăANULăIIăăăăăăăă│ăăăăANULăIIIăăăăă│ANULăIV│ANULăV│ 
├───────┼──────────────┼──────────────────────┼─────────────────┼───────┴──────┤ 
│STAGIUL│III.1.1,ăI.1.1│I.1.2,ăI.2,ăI.3,ăII.1,│II.4,ăII.5,ăII.6,│ăăăIII.1.3ăăăă│ 
│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăII.2,ăII.3ăăăăăă│ăăII.7ăIII.1.2ăăă│ăăăăăăăăăăăăăă│ 
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                              MINISTERULăS N T II 
                 CENTRULăNA IONALăDEăPERFEC IONAREăÎNăDOMENIUL 
                               SANITARăBUCUREŞTI 
 
 
                            CURRICULUMăDEăPREG TIRE 
                                ÎN SPECIALITATEA 
 
                        DIABETăZAHARAT,ăNUTRI IEăŞIăBOLI 
                                   METABOLICE 
 
    Toateădrepturileăprivindăpublicareaăşiădifuzareaăacesteiălucr riăapar inăCentruluiăNa ionalădeă
Perfec ionareăîn DomeniulăSanitarăBucureşti 
 
 
                            CURRICULUMăDEăPREG TIRE 
                                ÎN SPECIALITATEA 
 
                  DIABETăZAHARAT,ăNUTRI IEăŞIăBOLIăMETABOLICE 
 
    Ordineaă sugerat ă pentruă desf şurareaă stagiiloră deă preg tire în specialitatea diabet zaharat, 
nutri ieăşiăboliămetabolice 
 
    DEFINI IE:ă Specialitateaă Diabetă Nutri ieă şiă Boliă Metaboliceă implic ă însuşireaă abilit iloră
privindăscreeningul,ădiagnosticul,ăm surileădeăpreven ieăşiămanagementulăclinicăgeneralăalătuturor 
aspectelorădiabetuluiăzaharatăşiăalăcomplica iilorăsaleă(acuteăşiăcronice),ăcâtăşiăalăaltorăboliă
metabolice. 
    Ină plus,ă abordeaz ă atâtă nutri iaă individuluiă s n tosă cată şiă evaluareaă st riiă deă nutri ie,ă
managementulănutri ionalăşiădietoterapiaăînăpatologia clinica. 
    Specialiştiiăvorăfiăcapabiliăsaădiagnosticheze,ăsaăevaluezeăşiăsaăacordeăîngrijirileămedicaleă
necesareă unuiă pacientă cuă diabetă zaharată necomplicată sauă înă condi iileă uneiă patologiiă multipleă
asociate. 
    Deasemenea,ăvorăfiăabilita iăs ăevaluezeămecanismeleăşiăs ăapliceămijloaceleăadecvateăpentruăaă
preveniăşiăcontrolaăobezitatea,ădiabetul,ăhipertensiuneaăarterial ,ăateroscleroza,ăhiperuricemiileă
şiă alteă boliă cuă implica iiă metaboliceă şiă nutri ionaleă câtă şiă s ă conduc ă educa iaă medical ă
terapeutic ăşiăactivitateaădeăcercetareăînădomeniu. 
 
    DURATA: 5 ani 
 
    Curriculumulăprevedeăunănum rădeă200ădeăoreădidacticeă(curs,ăseminar,ăprezent riădeăcazuri)ăpeă
anulădeăstudiuăuniversitar,ăpentruătematicaăprezentat ,ăînăafaraăc roraăsuntăprev zuteăşiă40ă- 50 
de ore de studiu individual. 
    Cuantificareaăpreg tiriiăînăvedereaăechival rii,ăseăfaceăprinăcrediteă(CFU). 
    1 credit = 25 ore de instruire 
    Dină timpulă alocată preg tirii,ă activitateaă didactic ă acoper ă 20-30%, restul de 70-80%, fiind 
dedicat ăactivit ilorăpracticeăşiăstudiuluiăindividual. 
    Laăsfârşitulăfiec ruiămodulădeăpreg tireă(celăpu inăoădat ăpeăan),ăareălocăoăevaluareădeăetap ,ă
f cut ăînăunitateaădeăpreg tireădeăc treăresponsabilulădeăstagiuăşiăîndrum tor. 
    Evaluareaăseăfinalizeaz ăprin acordarea de credite CFU. 
    Întreagaăactivitateădeăpreg tireăesteămonitorizat ăprinăcaietulădeăstagiuă(log-book), în care 
vorăfiătrecuteădeăasemeneaăevalu rileădeăetap ăînăcredite,ăactivitateaăînăprogrameleădeăcercetare,ă
participareaălaămanifest riăştiin ificeăşiădeăeduca ieăcontinu . 



 
    STRUCTURA STAGIILOR 
 
    1.ăDIABETăZAHARAT,ăNUTRI IEăŞIăBOLIăMETABOLICE:ă17,5ăluni 
    2. ENDOCRINOLOGIE: 6 LUNI 
    3.ă MEDICINAă INTERN :ă 15ă LUNIă (Cuprindeă stagiile:ă Pneumologieă 2ă luni;ă Cardiologieă 6ă luni;ă
Gastroenterologieă3ăluni;ăNefrologieă3ăluni;ăHematologieă1ălun ) 
    4.ăBOLIăINFEC IOASE:ă2ăLUNI 
    5. NEUROLOGIE: 3 LUNI 
    6.ăTERAPIEăINTENSIV :ă3ăLUNI 
    7.ăBIOSTATISTICAăMEDICAL :ă1ăLUN  
    8.ăBIOETIC :ă2ăSAPTAMÂNI 
    9.ăDIABETăZAHARAT,NUTRI IEăŞIăBOLIăMETABOLICE: 12 LUNI 
    N.B.ăÎnăcadrulăstagiuluiădeăDIABET,ăNUTRI IEăŞIăBOLIăMETABOLICEăDEă17,5 
    LUNIăvorăfiăîncorporateăurm toareleă2ăstagii: 
    - OCHIULăDIABETIC:ă1ăLUN  
    - RINICHIUL DIABETIC: 2 LUNI 
    Acesteă stagiiă seă voră desf şuraă înă cadrulă serviciiloră deă specialitateă (Oftalmologieă şiă
Nefrologie - Dializaă renal ),ă careă func ioneaz ă înă Centrulă deă Diabetă dină Centrulă Universitară
respectiv.ăÎnăcentreleăuniversitareăînăcareănuăexist ădepartamentăseparatăpentruărinichiulădiabetică
(Nefrologie-dializ ărenal )ăacestăstagiuăseăvaăefectuaăînăclinicaădeăprofilăNefrologie. 
    TOTAL: 5 ANI 
 
    STAGIULăDEăDIABETăZAHARAT,ăNUTRI IEăŞIăBOLIăMETABOLICE 
                         (29,5 luni) 
 
    1. Tematica cursurilor 
 
    1.ăMetabolismulăintermediarăşiăenergeticăalăglucidelor,ălipidelorăşiăproteinelor 
    2.ăTulbur rileăechilibruluiăhidro-electroliticăşiăacido-bazic 
    3.ăInsulina,ăbiosinteza,ăsecre ie,ămecanismădeăac iune 
    4.ăIstoriaănatural ăşiăstadializareaădiabetuluiăzaharat 
    5. Diabetul zaharat - diagnosticăşiăclasificare 
    6. Diabetul zaharat - epidemiologie, forme clinice 
    7.ăDiabetulătipăIăşiătipă2- etiopatogeneza 
    8.ăAbordareaădiabetuluiăzaharatăînăpracticaămedical ă- principiiăşiăstrategiaăgeneral  
    9. Tratamentul nefarmacologic în diabetul zaharat 
    10. Educatia în diabetul zaharat - principii, obiective, evaluare 
    11. Tratamentul cu insulina în diabetul zaharat 
    12. Tratamentul cu preparate orale în diabetul zaharat 
    13.ăCetoacidozaădiabetic  
    14. Coma diabetica hiperosmolara şiăacidozaălactic  
    15. Hipoglicemiile 
    16.ăRetinopatiaădiabetic -screening, diagnostic, management 
    17.ăNefropatiaădiabetic -screening, diagnostic, management 
    18.ăNeuropatiaădiabetic -screening, diagnostic, management 
    19. Piciorul diabetic-screening, diagnostic management 
    20.ăRisculăşiăpatologiaăcardiovascular ăînădiabetulăzaharat 
    21. Diabetul zaharat la grupe speciale (gravide,copii,vârstnici) 
    22. Managementul clinic al diabetului zaharat pre-,intra- şiăpostoperator 
    23. Obezitatea - diagnostic, clasificare, epidemiologie 
    24. Obezitatea - etiopatogeneza 
    25.ăManagementulăobezit ii 
    26. Obezitatea - factor de risc în patologie 
    27. Dislipidemiile - nozologie, screening, diagnostic 
    28. Dislipidemiile - etiopatogeneza 
    29. Managementul dislipidemiilor 
    30. Sindromul metabolic 
    31.ăEvaluareaăşiămanagementulărisculuiăcardiovascular 
    32. Hiperuricemiile - diagnostic, tratament 
    33. Hemocromatoza - diagnostic, tratament 
    34. Boala Wilson - diagnostic, tratament 
    35. Porfiriile - diagnostic, tratament 



    36.ăErorileăînn scuteăaleămetabolismuluiăintermediară- diagnostic, tratament 
    37. Leziunile cutanate în diabetul zaharat 
    38.ăPrincipiileăalimenta ieiăs n toase,ăcomportamentăalimentar 
    39. Principii de dietoterapie 
    15. Hipoglicemiile 
    16.ăRetinopatiaădiabetic ă- screening, diagnostic, management 
    17.ăNefropatiaădiabetic ă- screening, diagnostic, management 
    18.ăNeuropatiaădiabetic ă- screening, diagnostic, management 
    19. Piciorul diabetic - screening, diagnostic management 
    20.ăRisculăşiăpatologiaăcardiovascular ăînădiabetulăzaharat 
    21. Diabetul zaharat la grupe speciale (gravide,copii,vârstnici) 
    22. Managementul clinic al diabetului zaharat pre-, intra- şiăpostoperator 
    23. Obezitatea - diagnostic, clasificare, epidemiologie 
    24. Obezitatea - etiopatogeneza 
    25.ăManagementulăobezit ii 
    26. Obezitatea - factor de risc în patologie 
    27. Dislipidemiile - nozologie, screening, diagnostic 
    28. Dislipidemiile - etiopatogeneza 
    29. Managementul dislipidemiilor 
    30. Sindromul metabolic 
    31.ăEvaluareaăşiămanagementulărisculuiăcardiovascular 
    32. Hiperuricemiile - diagnostic,tratament 
    33. Hemocromatoza - diagnostic,tratament 
    34. Boala Wilson - diagnostic, tratament 
    35. Porfiriile - diagnostic, tratament 
    36.ăErorileăînn scuteăaleămetabolismuluiăintermediară- diagnostic, tratament 
    37. Leziunile cutanate în diabetul zaharat 
    38.ăPrincipiileăalimenta ieiăs n toase,ăcomportament alimentar 
    39. Principii de dietoterapie 
    40.ăTulbur riădeănutri ie,ătulbur riădeăcomportamentăalimentar 
    41.ăAlimenta iaăparenteral  
    42. Principii de gastrotehnie 
    43. Principiile studiului epidemiologic 
    44. Grupele alimentare 
    45. Principiile nutritive 
 
    II.ăActivit iăpractice,ămanevreăşiătehnici 
 
    Diagnosticulă şiă managementulă diferiteloră tipuriă deă decompens riă metaboliceă aleă pacientuluiă
diabetic 
    1.ăEvaluareaăst riiădeănutri ie,ăantropometrie,ăperimetre 
    2. Elaborareaă planuriloră deă interven ieă nutri ional ă (ină diabetă zaharat,ă obezitate,ă
dislipidemii,ădenutri ieăşiăhipovitaminoze,ăhiperuricemii) 
    3. Evaluarea riscului cardiovascular 
    4. Determinarea glicemiei, glicozuriei, acetonuriei 
    5. Profilul glicemic - tehnic ăşiăinterpretare 
    6. Spectrul lipidic plasmatic - tehnic ăşiăinterpretare 
    7.ăExplorareaăfunc ional ărenal ă(proteinurie,ămicroalbuminurie,ăclearence,ăcreatininic) 
    8.ăOftalmoscopiaădirect ă- tehnic ăşiăinterpretare 
    9. Explorarea echilibruluiăacidoăbazicăşiăhidro-electrolitic - tehnic ăşiăinterpretare 
    10.ăTesteădeăevaluareăsemicantitativ ăaăsensibilit ii(diapazon,ămonofilamente) 
    11. Evaluarea prin metoda Doppler a presiunilor la arterele membrelor inferioare 
    12. Tehnica şedin elorădeăeduca ieăindividual ăşiădeăgrup 
    13. Principii de gastrotehnie 
    14.ăAnchetaăalimentar  
    15.ăMetodologiaătestuluiădeătoleran ălaăglucoz ăoral 
    16. Screeningul familial în bolile metabolice 
    17.ăMetodologiaăcercet riiăepidemiologice 
    18.ăDiagnosticulăşiămanagementulădiabetuluiăgesta ional 
    19.ăSf tuireaăpacientelorădiabeticeăcuăprivireălaăriscurileăsarciniiă- Planning Familial 
    20.ăManagementulăpluridisciplinarăalăpicioruluiădiabetic:ăidentificareaăpacien ilorăcuărisc. 
    21. Tehnica anchetei alimentare 
    22. Efectuarea anchetei alimentare: minim 30 de cazuri. 



 
    STAGIULăDEăOFTALMOLOGIEă(1ălun ) 
 
    1.ăDiagnosticulăretinopatieiădiabeticeăşiăaăaltorăcomplica iiăaleăochiuluiădiabetic 
    2. Interpretarea fotografiei cuăpatologieăretinian  
    3.ăDeterminareaăacuit iiăvizuale 
    4. Tratamentul chirurgical al ochiului diabetic 
    5.ăUrgen eăoftalmologice 
 
    Activit iăpracticeăOFTALMOLOGIE/DIABET 
 
    1.ăDiagnosticulăretinopatieiădiabeticeăşiăcataracteiăcuăajutorulăoftalmoscopului; 
    2.ăInterpretareaăfotografieiăcuăpatologieăretinian ; 
    3.ăDeterminareaăacuit iiăvizuale. 
 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
    1. Oftalmoscopie: 20 
    2.ăInterpretareaăfotografieiăcuăpatologieăretinian :ă10 
    3. Determinarea acuit iiăvizuale:ă10 
 
    COMENTARIU: 
    ACTIVITATEAăPEăPARCURSULăPERIOADEIăDEăREZIDEN IAT 
 
    Rezidentulăvaămen ionaăatâtăpeădurataătrunchiuluiăcomunăcâtăşiăaăceluiădeăspecialitateăintr-un 
caiet/agendaă deă lucruă atâtă cursurile,ă conferin eleă şiă alteă formeă deă preg tireă teoretic ă laă careă
particip ăcâtăşiăactivit ileăpracticeăpeăcareăleădesf şoar ăindividual. 
    Vorăfiămen ionate,ădeăasemenea,ăactivit ileădeăcercetareălaăcareăparticip ămediciiăafla iăînă
preg tire. 
    Pentruăevaluareaăactivit iiăpracticeăseăvaă ineăcontădeăurm toareleăprincipii: 
    - preg tireaăteoretic ăs ănuădep şeasc ă25%ădinătimpulăefectivădeălucru 
    - s ăparticipeălaăg rziăşiăconsulta iiăînăambulator 
    - s ă urm reasc ă individuală minimumă 80ă pacien iă cuă diabetă zaharat,ă boliă metaboliceă şiă deă
nutri ie. 
 
    MODALITATEA DE EVALUARE 
    1.ăLaăintrareaăînăprogramulădeăpreg tireă(examenulădeăreziden iat) 
    2. La finalizarea trunchiului comun 
    - evaluareăteoretic  
    - evaluareăpeăbazaăportofoliului/agendeiădeălucruă(activit iăpractice din timpul stagiului) 
    3.ăEvaluareălaăsfârşitulăstagiuluiădeădiabetăzaharat,ăboliămetaboliceăşiădeănutri ie 
    - evaluareăteoretic  
    - evaluareăpractic ă(prezentareădeăcaz) 
    - evaluarea portofoliului 
    4.ă Evaluareă laă sfârşitulă programuluiă de preg tireă înă diabetă zaharat,ă boliă metaboliceă şiă deă
nutri ie 
    - evaluareăteoretic  
    - evaluareăpractic ă(prezentareădeăcaz,ăprobaădeălaborator) 
    - evaluarea portofoliului 
 
    Baremădeădeprinderiăpracticeăînăclinic ăşiălaborator: 
    1. Diagnosticulăşiătratamentulădiabetuluiăzaharatăşiăaăprincipalelorăafec iuniămetaboliceăşiădeă
nutri ie 
    2. Manevre practice specifice 
    a.ăEvaluareaăst riiădeănutri ie,ăantropometrie,ăperimetrie 
    b.ăPrescriereaădieteiăînădiabetulăzaharat,ăboliămetaboliceăşiădeănutri ie 
    c.ăEvaluareaăsemicantitativ ăaăsensibilit iiă(diapazon,ămonofilamente) 
    d. Evaluarea prin metoda Doppler a presiunilor la arterele membrelor inferioare. 
    e.ăExaminareaăfunduluiădeăochiăşiăutilizareaăoftalmoscopului 
    f. Evaluarea riscului cardiovascular 
    g.ăAnchetaăalimentar  
    2.ăAbilit iădeăcomunicare: 
    a.ăidentificareaăproblemelorăşiăaştept rilorăpacientului 
    b.ăcomunicareaăcomprehensibil ăaăinforma ieiămedicale 



    c.ăîn elegereaăimpactuluiăboliiăasupraăpacientului 
    d.ăformulareaăşiăimplementareaămanagementuluiăbolilorăcronice 
    e.ăeduca iaăpacien ilor 
    3.ăÎnsuşireaămetodologieiăcercet riiămoderne: 
    a.ăfolosireaătehnologiilorăinformaticeăînăaccesareaădeăpublica iiămedicaleărecente,ăghiduriădeă
practic ăşiăconsensuri medicale; 
    b.ă în elegereaă metodologieiă deă cercetareă prină prezentareaă deă referateă cuă analizaă cercet riiă
unor articole publicate 
    c. participarea la studii locale 
    d.ăprezent riădeăcazuri 
    4.ăEfectuareaăunuiănum rădeăoreăînăserviciulădeăurgen ădiabetăzaharat,ăboliămetaboliceăşiădeă
nutri ieă(minimă1ăgard /lun )ăşiăîngrijireaăcazurilorăcroniceă(conformătematicii) 
 
    STAGIUL DE ENDOCRINOLOGIE (6 luni) 
 
    II.ăTematicaălec iilorăconferin  
    1.ăHormonii.ăNaturaăchimic .ăModădeăac iune 
    2. Sistemul endocrin - rolulăşiăfunc iileăsale 
    3. Adenohipofiza - fiziologie,ăsecre iaăhormonal ăşiăefecteleăsaleăbiologice 
    4. Acromegalia 
    5.ăInsuficien aăantehipofizar ălaăadultăşiăcopii 
    6. Neurohipofiza - secre ieăhormonal ăşiăefecteleăsale biologice 
    7. Diabetul insipid 
    8. Tiroida - fiziologie,ăsecre ieăhormonal ăşiăefecteleăsaleăbiologice 
    9. Hipertiroidia 
    10. Hipotiroidia 
    11.ăGuşaă(simpl ,ăendemic ,ămultinodular ,ănoduliătiroidieni) 
    12. Paratiroidele - secre ieăhormonal ăşiăefecteleăsaleăbiologice 
    13. Hiperparatiroidia - hipercalcemi secundare 
    14.ăInsuficien aăparatiroidian  
    15. Corticosuprarenale - fiziologie,ăsecre ieăhormonal ăşiăefecteleăsaleăbiologice 
    16.ăSindroameădeăhiperfunc ieăcorticosuprarenal  
    17.ăSindroameădeăhipofunc ieăcorticosupranal  
    18. Medulosuprarenale - secre ieăhormonal ăşiăefecteleăsaleăbiologice 
    19. Gonadele - secre ieăhormonal ăşiăefecteleăsaleăbiologice.ăPubertatea 
    20. Menopauza 
 
    I1.ăActivit iăpractice,ămanevreăşiătehnici 
    1.ăPrincipaleleădoz riăhormonale. 
    2.ăTehniciădinamiceădeăapreciereăaăsecre iilorăhipofizare,ăcorticosuprarenaliene,ătiroidieneăşiă
ale gonadelor 
    3.ăScintigrafiaăşiăiodocaptareaătiroidian  
    4.ăReflexogramaăachilian  
    5. Interpretarea radiografiilor 
     - şaăturceasc  
     - pumnă(vârstaăosoas ) 
    6.ăManagementulădisfunc ieiăerectile 
    7.ăExplorareaăfunc ional ăaăpancreasuluiăendocrin 
 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
    1.ăPalpareaăglandeiătiroideăşiăconcordan aăcu explorareaăecografic ăaătiroidei:ă30ăcazuri 
    2.ăInterpretareaăscintigrameiăşiăiodocapt riiătiroidiene:ă20ăbuletine 
    3.ăReflexogramaăachilian :ă20ăbuletine 
    4.ăInterpretareaăradiografiilorăşaăturceasc ă(20),ăpumnă(10) 
    5.ă Efectuareaă şiă interpretareaă testeloră dinamiceă deă apreciereă aă secre iiloră hipofizare,ă
corticosuprarenaliene,ătiroidieneăşiăaleăgonadelor:ă50 
 
    STAGIUL DE PNEUMOLOGIE (2 luni) 
 
    Tematicaălec iilorăconferin  
    1.ăBronşitaăcronic .ăEmfizemulăpulmonar.ăBronhopneumoniaăcronic ăobstructiv  
    2. Pneumoniile microbiene, virale, cu micoplasma, chlamidia 
    3.ăAstmulăbronşic 



    4.ăSupura iileăbronho-pulmonare 
    5. Cancerul bronho-pulmonar 
    6. Pleureziile 
    7.ăTuberculozaăprimar  
    8. Tuberculoza adultului 
    9. Metode moderne în explorarea aparatului respirator 
    10.ăPneumoniiăînăcondi iiăspecialeă(cuăanaerobi,ălaăimunodeprima i,ădeăaspira ie) 
    11. Alveolitele fibrozante 
    12.ăSindroameădeădetres ărespiratorieăacut ăşiăcronic  
    13.ăInsuficien aărespiratorieăacut ăşiăcronic  
    14. Sarcoidoza 
    15. Pneumoconiozele 
    16.ăDetermin riăpulmonareăînăboliăsistemiceăşiăcolagenăvasculare 
    17. Patologia mediastinului 
 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
    1.ăRadiografiaăpulmonar ă(interpretare):ă300 
    2. Computer tomograf (interpretare): 50 
    3.ăPunc ieă- biopsieăpleural :ă5-10 efectuat 
    4.ăEfectuareăşiăinterpretareăIDR:ă25 
 
    STAGIUL DE CARDIOLOGIE (6 luni) 
 
    I.ăTematicaălec iilorăconferin  
    1. Electrocardiografia 
    2. Hipertensiunea arterial ăprimar ăşiăsecundar  
    3. Sincope: fiziopatologie, diagnostic,tratament 
    4.ă Moarteă subit :ă cauzeă şiă mecanisme,ă clinicaă mor iiă subite,ă diagnostic,ă prevenireaă mor iiă
subite,ăevolu ieăşiăprognostic 
    5. Reanimarea cardio - respiratorie: organizarea, personal,ă dotare,ă metodologiaă reanim riiă
cardio - respiratorii,ăevaluareaăreanim rii,ătratamentulăpostreanimare 
    6.ăMetodologiaădetermin riiărisculuiăcardiovascular 
    7.ăAteroscleroza:ăetiopatogeniaăşiăfactoriiădeărisc,ăevolu iaăşiăistoriaănaturala,ăprofilaxia 
    8.ăCardiopatiaăischemic  
    - fiziopatologia ischemiei miocardice 
    - anginaăpectoral ăstabil  
    - anginaăpectoral ăinstabil  
    - varianta anginei 
    - infarctul miocardic 
    - ischemiaămiocardic ăacut  
    - boalaăcoronarian ăneaterosclerotic  
    - tratamentulăchirurgicalăînăcardiopatiaăischemic  
    9.ăTulbur rileăritmuluiăcardiac 
    9.ăInsuficien aăcardiac  
    10.ăArteriopatiaăobliterant ăaămembrelorăinferioare 
    11. Cost - eficien aăînăcardiologie 
 
    II.ăActivit iăpractice,ămanevreăşiătehnici 
 
    Evaluarea factorilor de risc cardiovascular 
    1. Program practic: ECG, ECHO, Rx, cateterism 
    2.ăÎnsuşireădeătehnici: 
    - înregistrarea ECG 
    - tehnica de reanimare cardio-respiratorie 
    - conversiaăelectric  
 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
    1. Interpretarea unei electrocardiograme: 300 ecg 
      Stabilireaăaxuluiăelectricăşiămodific rileăpatologiceăaleăaxului 
      Hipertrofiiieăatrialeăşiăventriculare 
      Modific rileăelectrocardiogrameiăînăcardiopatiaăischemic ,ăcardiomiopatii 
      Diagnosticulăelectrocardiograficăînăcordulăpulmonarăacutăşiăcronic 
      Tulbur riădeăritmăcardiac 



    2.ătulbur riădeăconducere 
    3.ăindica iile,ătehnicaăşiăinterpretareaăprobeiădeăefort 
    4. Interpretarea principalelor date eocardiograficeăpentruăpatologiaăprev zut ăînătematica:ă200ă
ecografii 
    5. Tehnicile de resuscitare cardiorespiratorie: 20 de manevre pe manechin 
    6.ăDefibrilareaăşiăcardioversia:ă5ămanevre 
    7.ăResuscitareăcardiac :ă5ăcazuri 
 
    STAGIUL DE GASTROENTEROLOGIE (3 luni) 
 
    Tematicaălec iilorăconferin  
    1.ăUlcerulăgastricăşiăduodenal;ăesofagitaădeăreflux 
    2.ăSuferin eleăstomaculuiăoperat 
    3. Hemoragiile digestive superioare 
    4.ăHepatitaăcronic  
    5. Cirozele hepatice 
    6. Icterele 
    7.ăPancreatiteăacuteăşiăcronic 
    8.ăLitiazaăbiliar  
    9. Cancerul gastric 
    10. Cancerul de pancreas 
    11. Cancerul colonului 
    12. Cancerul de rect 
    13.ăSindromulădeămalabsorb ie 
    14.ăRectocolitaăhemoragic  
    15. Boala Crohn 
    16.ăNo iuniădeăendoscopieădigestiv  
 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
    1. Radiografia gastro-intestinal ă(interpretare):ă100 
    2.ăTehniciădeăexplorareăaăsecre ieiăgastrice,ăinterpretare:ă20ăbuletine 
    3. Test Adler: 5 
    4. Proba de digestie (interpretare): 20 
    5.ăPunc ieăbiopsieăhepatic ă(asistatăşiăinterpretare):ă10 
    6. Paracenteza: 20 paracenteze 
    6.ăEcografieăabdominal ă(interpretare):ă200 
 
    STAGIUL DE NEFROLOGIE (3 luni) 
 
    I.ăTematicaălec iilorăconferin  
    1.ăExplorareaăfunc ional ăa rinichilor 
    2. Nefropatiile glomerulare 
    3. Nefropatiile tubulare 
    4.ăNefropatiileăintersti iale 
    5.ăInsuficien aărenal ăacut  
    6.ăInsuficien aărenal ăcronic  
    7.ăDiabetulăzaharat,ănutri ia,ăboliămetaboliceăşiăpatologiaănefrologic  
 
    II.ăActivit iăpractice,ămanevreăşiătehnici 
    1.ăExplorareaăfunc ional ăaăfunc ieiăexcretorii 
    2.ăHemodializaăacut  
    3.ăDializaăperitoneal  
    4.ăManagementulăpacientuluiădiabeticăcuăcomplica iiărenale 
 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
    1. Interpretarea testelor renale uzuale: 100 buletine 
    2.ăTesteăfunc ionaleăglomerulare(clearance-uri): 30 buletine 
    3.ăTesteăfunc ionaleătubulareă(probaăconcentra iei/dilu ie,ădeăacidifiereăaăurinii,ăetc.):ă20ă
cazuri 
    4. Evaluarea pacientului dializabilăşiăbilan ăalădializei:ă30ăcazuri 
    5.ăScintigrafiaărenal ă(interpretare):ă10ăteste 
    6.ăBuletinăbiopunc ieărenal ă(interpretare):ă20ăbuletine 
 



    STAGIULăDEăHEMATOLOGIEă(1ălun ) 
    1. Anemiile 
    2.ăLeucemiileăacuteăşiăcronice 
    3. Sindroamele mieloproliferative 
 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
    1. Interpretarea rezultatelor de sânge: 200 buletine de sânge periferic 
 
    STAGIULăDEăBOLIăINFEC IOASEă(2ăluni) 
 
    Tematicaălec iilorăconferin  
    1.ăHepatitaăcronic  
    2. Enterocolita acut  
    3.ăInfec iaăstreptococic  
    4. Tetanosul 
    5.ăInfec iaăstafilococic  
    6. Gripa 
    7. Herpes Zoster 
    8. Holera 
    9. Antibiotice 
    10. Sindromul meningeal 
    11. Septicemiile 
    12.ăInfec iaăHIV 
 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
    1.ăRecoltareaăhemoculturilorăpentruăgermeniăaerobiăşiăanaerobi:ă20ădetermin ri 
    2.ăFrotiu,ăproduseăpatologice:ă20ădetermin ri 
    3.ăRecoltareăşiăîns mân areăurocultur :ă20ădetermin ri 
    4.ăPunc iaărahidian ,ăîns mân riăşiăcolor ri:ă10ădetermin ri 
    5.ă Interpretareaă antibiogrameiă şiă concentra ieă minim ă inhibitorieă aă antibioticelor:ă 50ă
determin ri 
    6.ăInterpretareaăanalizelorămarkerilorăviraliăhepatici:ă200ădetermin ri 
    7. Interpretarea testelor de diagnostic serologic al principalelor boli infec ioaseă (pentruă
fiecareăboal ):ă10ădetermin ri 
 
    STAGIUL DE NEUROLOGIE (3 luni) 
 
    I.ăTematicaălec iilorăconferin  
    1. Examenul neurologic 
    2.ăPrincipaleleămetodeădeăinvestigareăparaclinic ăaăsistemuluiănervos 
    3. Principalele sindroame neurologice 
    4. Patologia nervilor rahidieni 
    5. Accidentele vasculare cerebrale 
    6. Tumorile sistemului nervos 
    7. Traumatismele sistemului nervos 
    8. Epilepsia 
    9. Comele 
    10.ăManifest riăneurologiceăaleăbolilorădeănutri ieăşiămetabolism 
 
    II.ăActivit iăpractice,ămanevreăşiătehnici 
    1.ăEvaluareaăvasculariza ieiăşiăinerva iaămembrelorăinferioare 
    4.ăDeterminareaăsensibilit ilorătactil ,ătermic ,ăvibratorieăşiădureroas  
    5.ăDiagnosticulăşiămanagementulădiferitelorăformeădeăneuropatieădiabetic  
 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
    1. Examinarea fundului de ochi: 20 
    2.ăEfectuareaăşiăinterpretareaăpunc ieiărahidiene:ă5 
    3.ăDeterminareaăsensibilit iiătermice,ăvibratorii,ădureroase:ă50ăcazuri 
 
    STAGIUL DE TERAPIE INTENSIV ă(3ăluni) 
 
    I.ăTematicaălec iilorăconferin  
    1. Echilibrul nutritiv - energeticăşiătulburareaălui 



    2.ăEchilibrulărespiratorăşiătulburareaălui 
    3.ăEchilibrulăcirculatorăşiătulburareaălui 
    4.ăEchilibrulăexcretorăşiătulburareaălui 
    5. Durereaăşiăcombatereaăei 
    6.ăTerapiaăintensiv ăaăprincipalelorăsindroameăacuteădinămedicinaăintern  
    7.ăTerapiaăintensiv ăaăbolilorăinfec ioase 
    8.ăTerapiaăintensiv ăaăintoxica iilorăacute 
    9.ăComaădep şit  
    10.ăTehniciăşiăaparatur ăspecifice terapiei intensive 
 
    II.ăActivit iăpractice,ămanevreăşiătehnici 
    1.ăTehnicaăanestezieiălocaleă(pentruăbiopsieăcutanat ,ăincizii,ădebrid ri) 
    2.ăTehnicaădeăaspira ieăaăc ilorărespiratorii 
    3. Introducerea unei sonde gastrice 
    4. Sondajul vezical 
    5.ăTehnicaărespira ieiăasistate 
    6.ăTehnicaădefibril riiăşiăcardioversiei 
    7.ăTehnicaăpunc ieiălombare 
    8.ăAlimenta iaăparenteral (preparate,ăindica ii) 
 
    Baremulăactivit ilorăpracticeădeăanestezie 
    ●ăInstalareaădeăliniiăvenoaseăperiferice -50 
    ●ăInstalareaădeăsond ăgastric ă-50 
    ●ăInstalareaădeăsond ăuretrovezical ă-20 
    ●ăMonitorizareaătemperaturiiăcentraleăşiăperifericeă-50 
    ●ăMen inereaălibert iiăc ilorăaerieneălaăbolnaviiăneintuba i,ăinconştien i,ăparaliza iă-10 
    ●ăUtilizareaăaparatelorădeăventila ieămecanic ă-10 
    ●ăOxigenoterapieă-10 
    ●ăPunc ieălombar ă-10 
 
    BIOSTATISTIC ă(1ăluna) 
    1.ăDesignulăşiăobiectiveleăunuiăstudiu 
    2. Tipuri de studii (longitudinale, cros-sec ionale) 
    3. Metodele randomiz rii 
    4.ăTipuriădeădateă(tipuriăddeăvariabile,ădistribu ii) 
    5.ăConcepteleăipotezeiănule,ăsemnifica iaăstatistic  
    6.ăDateăcontinuiă(Distribu iaăStudent,ătestulăt-perecheăşiănepereche 
    7. Teste ne-parametrice 
    8.ăCorela iaăşiăregresiaăliniar  
    9.ăRegresiaălogistic  
    10. Studii randomizate controlate 
    11.ăStudiiăobserva ionale 
    12.ăGreşeliăcomuneăînăutilizareaămetodelorăstatistice 
 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
    Utilizarea modulelor din pachetul de programe EPI INFO 
    Realizareaăuneiăbazeădeădateăşiăexecutareaădeăaplica iiăgraficeăutilizândăMicrosoftăExcel 
 
    MODULULăDEăBIOETIC ă- 2ăs pt mâni 
 
    TEMATIC ăCURSă(20ăore) 
 
    I.ăIntroducereăînăBioetic ă- 2 ore 
    1.ăMorala,ăetica,ăeticaămedical ă- definire, delimitarea obiectului de studiu. 
    2.ăContextulăapari ieiăbioeticii. 
    3. Definirea bioeticii. 
    4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii. 
    5.ăTeoriiăşiămetodeăînăbioetic . 
 
    II.ăConcepteleădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin ăprinăprismaăbioeticiiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăconceptelorădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin . 
    2.ă Concepteleă deă s n tate,ă boal ă şiă suferin ă înă contextulă evolu ieiă mediciniiă şiă ştiin eloră
vie ii. 



    3.ăRolulăcredin elorăşiăvalorilorăpersonaleăsauădeăgrupăînăconturareaăconceptelorăde s n tate,ă
boal ăşiăsuferin ă(percep iiăparticulareăfunc ieădeăcredin ăreligioas ,ăetnie,ăetc.). 
 
    III.ăRela iaămedic-pacient I - 2 ore 
    1.ăValoriăaleărela ieiămedic-pacient. 
    2. Paternalism versus autonomie. 
    3.ăModeleăaleărela ieiămedic-pacient. 
    4.ăDreptatea,ăechitateaăşiăaccesulăpacien ilorălaăîngrijirileădeăs n tate. 
 
    IV.ăRela iaămedic-pacient II - 2 ore 
    1.ăConsim mântulăinformat. 
    2.ăConfiden ialitateaăînărela iaămedic-pacient. 
    3.ăRela iaămedic-pacient minor. 
    4. Acteănormativeăcareăreglementeaz ărela iaămedic-pacient. 
 
    V.ăGreşeliăşiăeroriăînăpracticaămedical ă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroare. 
    2.ăCulpaămedical ă- definire,ăforme,ăimplica iiăjuridiceăşiădeontologice. 
    3. Managementulăgreşeliiăşiăeroriiămedicaleăînăpracticaămedical . 
 
    VI.ăProblemeăeticeălaăînceputulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăLibertateaăprocrea iei. 
    2. Dileme etice în avort. 
    3. Etica reproducerii umane asistate medical. 
    4. Probleme etice în clonarea reproductiv . 
 
    VII.ăProblemeăeticeălaăfinalulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaămor iiăînăeraănoilorătehnologiiăînămedicin . 
    2.ăProblemeăeticeăînăst rileăterminale. 
    3.ăTratamenteăinutileăînăpracticaămedical . 
    4.ăEutanasiaăşiăsuicidulăasistat. 
    5. Îngrijirile paliative. 
 
    VIII.ăProblemeăeticeăînătransplantulădeă esuturiăşiăorganeăumaneă- 2 ore 
    1. Donarea de organe de la cadavru. 
    2. Donarea de organe de la persoana vie. 
    3.ăEticaăaloc riiădeăresurseăînătransplant. 
 
    IX. Probleme eticeăînăgenetic ăşiăgenomic ă- 2 ore 
    1.ăEugeniaăşiădiscriminareaăpeăbazaăgeneticii. 
    2. Proiectul genomului uman - problemeă etice,ă redefinireaă no iuniiă deă boal ă prină prismaă
cunoaşteriiăgenomuluiăuman. 
    3.ăEtic ăşiătestareaăgenetic ăprenatal ,ăneonatal ăşiăpostnatal . 
    4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni. 
    5.ăTerapiaăgenic . 
    6.ăPosibilitateaăîmbun t iriiăraseiăumaneăprinăinterven iiăgenetice. 
 
    X.ăEticaăcercet riiăpeăsubiec iăumaniă- 2 ore 
    1. Principii eticeăînăcercetareaăpeăsubiec iăumani. 
    2.ăProtec iaăparticipan ilorăîntr-oăcercetareăbiomedical ă- discutarea principalelor coduri de 
etic ă şiă conven iiă interna ionaleă înă cercetare,ă aă cadruluiă legislativă înă careă seă deruleaz ă
cercetareaăpeăsubiec iăumani. 
    3.ăPopula iiăvulnerabileăînăcontextulăcercet riiăpeăsubiec iăumani. 
    4.ăAspecteăeticeăînăcercet rileămulticentrice,ămultina ionale. 
    5.ăComiteteleădeăetic ăaăcercet rii. 
    6.ăComportamentulăştiin ificăneadecvat,ăconflictulădeăintereseăînăcercetareaăştiin ific . 
 
    TEMATICA SEMINARIILOR 
 
    I.ăIlustrareaăprinăcazuriăparticulareăaăteoriilorăşiăprincipiilorăînăbioetic ă- 2 ore 
 
    II.ăReglementareaăpracticiiămedicaleăprinăcoduriădeăetic ă- 2 ore 
 



    1.ă Jur mântulă luiă Hipocrateă - comentarea formeiă ini ialeă aă jur mântuluiă luiă Hipocrateă şiă
evaluareaăgraduluiădeăaplicabilitateăaăperceptelorăacestuiaăînăcondi iileămediciniiăactuale. 
    2.ăAlternativeăaleăjur mântuluiăluiăHipocrate. 
    3.ăAlteăcoduriădeăetic ăşiădeontologieămedical ăfolositeăînăprezent. 
 
    III.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedic-pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăValoareaăşiălimiteleăconsim mântuluiăinformatăînăpracticaămedical ăcurent . 
    2.ăValoareaăşiălimiteleăconfiden ialit iiăînăpracticaămedical ăcurent . 
    3.ăRolulăcomunic riiăînărela iaămedic-pacient. 
 
    IV.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedic-pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăAccesulălaăîngrijirileădeăs n tateă- discutare de cazuri. 
    2.ăDrepturileăpacien iloră- reglementare legislativ . 
    3.ăRolulăcomitetelorădeăetic ădinăspitale. 
 
    V.ăExemplificareaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroareăînămedicin ăprinăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    1.ăDelimitareaăcadruluiăno iuniiădeămalpraxis. 
    2.ăGreşealaămedical ădinăperspectivaăsistemului de malpraxis. 
    3.ăPerspectivaădeontologic ăasupraăgreşelilorămedicale. 
 
    VI.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăînceputuluiăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
 
    VII.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăfinalulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcrete - 2 ore 
 
    VIII.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă transplantulă deă esuturiă şiă organeă peă bazaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
 
    IX.ăDiscutareaăproblemelorăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
 
    X. Discutarea problemeloră eticeă înă cercetareaă peă subiec iă umaniă prină prismaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
 
                      DIABETăZAHARAT,ăNUTRI IEăŞIăBOLIăMETABOLICE 
                                       5 ani 
                          STAGIIăPRACTICEăşiăCURSURIăCONFERIN  
*T* 
    DIABETăZAHARAT,ăNUTRI IEăŞIăBOLIăMETABOLICEă(I.1)*ăăăăăăăăăăăăăăăă17,5ăluni 
    ENDOCRINOLOGIE (1.2)                                                 6 luni 
    MEDICIN ăINTERN ă(1.3)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă15ăluni 
    (In cadrulămediciniiăinterneăsuntăprev zuteă5ăstagii: 
    Pneumologie I.3.1 (2 luni), Cardiologie I.3.2 (6 luni), 
    Gastroenterologie I.3.3 (3 luni), Nefrologie I.3.4 (3 luni) 
    şiăHematologieăI.3.5ă(1ăluna) 
    BOLIăINFEC IOASEă(1.4)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                      2 luni 
    NEUROLOGIE (I.5)                                                     3 luni 
    TERAPIEăINTENSIV ă(I.6)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3ăluni 
    Biostatistic ămedical ă(I.7)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă      1ălun  
    Bioetic ă(I.8)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăs pt mâni 
*ST* 
    DIABETăZAHARAT,ăNUTRI IEăŞIăBOLIăMETABOLICEă(I.9)ă12ăluni 
 
    *N.B.ă Înă cadrulă stagiuluiă deă Diabet,ă Nutri ieă şiă Boliă Metaboliceă deă 17,5ă luniă voră fiă
încorporateăurm toareleă2ăstagii: 
           - OCHIULăDIABETICă(I.1.1):ăăăăă1ălun  
           - RINICHIUL DIABETIC (I.1.2):  2 luni 
*T* 
┌───────┬──────┬──────────────────┬────────────────┬─────────────────┬─────────┐ 
│ăăăăăăă│ANULăI│ăăăANULăIIăăăăăăăă│ăăăăANULăIIIăăăă│ăăăANULăIVăăăăăăă│ăăANULăVă│ 
├───────┼──────┼──────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┤ 
│STAGIUL│ăI.1ăă│I.1;ăI.1.1;ăI.1.2;│I.3.1;ăI.3.2;ăăă│I.3.4;I.3.5;ăI.4;│ăI.9ăăăăă│ 
│ăăăăăăă│ăăăăăă│I.2;ăI.3.1ăăăăăăăă│I.3.3;ăI.3.4ăăăă│I.5;ăI.6;ăI.7;ăăă│ăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă│I.8ăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ 
└───────┴──────┴──────────────────┴────────────────┴─────────────────┴─────────┘ 



*ST* 
---------- 
    Curriculumă deă preg tireă înă specialitateaă diabetă zaharat,ă nutri ieă şiă boliă metaboliceă aă fostă
modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.398 din 4 noiembrie 2009, publicat în MONITORUL 
OFICIALănr.ă18ădină11ăianuarieă2010,ăavândăformaăprev zut ăînăanexaă2ădinăactulăanteriorămen ionat. 
 
 
                   CURRICULUMăDEăPREG TIREăÎNăSPECIALITATEA 
                              ENDOCRINOLOGIE 
 
    1.1.ă DEFINI IE:ă Endocrinologiaă esteă specialitateaă medical ă careă seă ocup ă cuă profilaxia,ă
depistarea, diagnosticarea, tratarea patologieiăendocrineăşiărecuperareaăbolnavilorăcareăsufer ădeă
boli ale sistemului endocrin. 
 
    1.2. DURATA STAGIILOR - 5 ani 
    Curriculumulăprevedeăunănum rădeă200ădeăoreădidacticeă(curs,ăseminar,ăprezent riădeăcazuri)ăpeă
anul de studiu universitar, pentru tematicaăprezentat ,ăînăafaraăc roraăsuntăprev zuteăşiă40ă- 50 
de ore de studiu individual. 
    Cuantificareaăpreg tiriiăînăvedereaăechival rii,ăseăfaceăprinăcrediteă(CFU). 
    1 credit = 25 ore de instruire 
    Dină timpulă alocată preg tirii,ă activitateaă didactic ă acoper ă 20-30%, restul de 70-80%, fiind 
dedicat ăactivit ilorăpracticeăşiăstudiuluiăindividual. 
    Laăsfârşitulăfiec ruiămodulădeăpreg tireă(celăpu inăoădat ăpeăan),ăareălocăoăevaluareădeăetap ,ă
f cut ăînăunitateaădeăpreg tireădeăc treăresponsabilulădeăstagiuăşiăîndrum tor. 
    Evaluareaăseăfinalizeaz ăprinăacordareaădeăcrediteăCFU. 
    Întreagaăactivitateădeăpreg tireăesteămonitorizat ăprinăcaietulădeăstagiuă(log-book), în care 
vorăfiătrecuteădeăasemeneaăevalu rileădeăetap ăînăcredite,ăactivitatea în programele de cercetare, 
participareaălaămanifest riăştiin ificeăşiădeăeduca ieăcontinu . 
 
    1.3. STRUCTURA STAGIILOR 
    A. STAGII GENERALE - 2 ani 
    1.ăStagiulădeăMedicin ăIntern ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă9ăluni 
    2. Stagiul de Cardiologie                            4 luni 
    3. Stagiul de Ginecologie                            3 luni 
    4.ăStagiulădeăPsihiatrieăPediatric ăşiăAdul iăăăăăăăă2ăluni 
    5. Stagiul de Neurologie                             2 luni 
    6. Stagiul de Nefrologie                             3 luni 
    7.ăTerapieăintensiv ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ălun  
    8.ăBioetic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1/2ălun  
 
    B. STAGII DE SPECIALITATE - 3 ani 
    1. Stagiul de Endocrinologie                         26 luniăşiă2ăs pt. 
    a.ăEndocrinologieăgeneral ăşiăneuroendocrinologie 
    b. Tiroidologie 
    c.ăSexualizareănormal ăşiăpatologic  
    d. Endocrinopediatrie 
    e.ăPatologiaăsuprarenal  
    f.ăPatologieăosoas ăhormono-dependent  
    g.ăUrgen eăendocrino-metabolice 
    h.ăLaborator,ăimagisticaăînăendocrinologie,ăinclusivă3ăluniăecografieăendocrin  
    i.ăGeneticaămedical ă- 3 luni 
    2.ăDiabet,ăNutri ieăşiăBoliăMetaboliceăăăăăăăăăăăăăă9ăluni 
 
    În timpul stagiilor de specialitate în clinici universitare de profil vor avea loc cursuri de 
endocrinologieătimpădeă2ăaniă(200ăore/an);ăcursuriăpentruădiabet,ănutri ieăşiăboliămetaboliceătimpă
deă9ăluniă(150ăore);ăcursuriăpentruăpreg tireăcomplementar ăînăecografie.ăCursurileăvorăcuprindeăşiă
no iunileăfundamentaleădeămorfologie,ăfiziologie,ăfiziopatologie,ăbiochimie,ăgenetic ăşiăimunologieă
aleăsistemuluiăendocrin.ăCursurileăvorăfiăatâtăsubăformaătradi ional ăcâtăşiăsubăform ădeăseminariiă
şiă discu iiă interactiveă cuă cursan iiă peă subiecteă deă endocrinologie,ă diabetă şiă boli metabolice. 
Viziteleă laă patulă bolnavuluiă intr ă înă activitateaă practic ă aă stagiiloră şiă nuă înă activitateaă deă
curs. 
 
    PREG TIREAăTEORETIC ăAăSTAGIULUIăDEăENDOCRINOLOGIEă(2ăani,ăcuă200ăoreăcurs/seminariiăpeăan) 



    Cursuriăs pt mânaleădeăendocrinologie, conform tematicii de mai jos: 
 
    BAZELE ENDOCRINOLOGIEI 
    1. Hormonii - structur ,ămecanismeădeăac iune,ăclasificare. 
    2. Controlul genetic al sintezei hormonale. 
    3.ăReceptorulăhormonalăşiăpatologiaădeăreceptor. 
    4. Tehnici de laborator în diagnosticulăafec iunilorăendocrine. 
 
    HIPOTALAMUS, HIPOFIZA, EPIFIZA 
    1. Hipotalamus - anatomie, fiziologie, axe neuro-endocrine, ritmuri endocrine. 
    2.ă Adenoă şiă neurohipofizaă - anatomie,ă embriologie,ă fiziologie,ă imunocitochimie,ă genetic ,ă
imunologie,ăhormoniiăhipofizariă(structur ,ăbiogenetic ,ărolăfiziologic,ăreglare). 
    3.ăMetodeădeăexplorareăendocrin ăaăaxuluiăhipotalamo-hipofizar. 
    4. Tumorile hipofizare - etiopatogenie,ămetodeădeăevaluare,ădiagnosticădiferen ial. 
    5. Hiperprolactinemia,ăadenoameleăhipofizareăsecretanteădeăprolactin . 
    6.ăAcromegaliaăşiăgigantismul. 
    7. Alte adenoame hipofizare secretante (boala Cushing, tireotropinom, gonadotropinom). 
    8. Adenoamele hipofizare nesecretante. 
    9. Mijloace de tratament în tumorile hipofizare (chirurgie, radioterapie, tratament 
medicamentos). 
    10. Diabetul insipid. 
    11.ăSindromulăsecre ieiăinadecvateădeăADH. 
    12.ăInsuficien aăhipofizar ăaăadultuluiă(etiopatogenie,ăevaluareăşiădiagnostic,ătratament) 
    13.ăInsuficien aăhipofizar ăaăcopiluluiă(etiopatogenie,ăevaluareăşiădiagnostic,ătratament) 
    14.ă Alteă afec iuniă neuroendocrineă (craniofaringiomul,ă sindromulă deă izolareă hipofizar ,ă emptyă
sella). 
    15.ă Glandaă pineal ă (fiziopatologiaă secre ieiă deă melatonin ,ă peptideleă pineale,ă aplica iiă
terapeutice, tumori pineale). 
 
    TIROIDA 
    1. Tiroida - anatomie,ăhistologie,ăimunocitochimie,ăgenetic ,ăimunologie,ămetabolismulăiodului,ă
hormoniiătiroidieniă(sintez ,ăsecre ie,ămodădeăac iune). 
    2.ăMetodeădeăevaluareăaăfunc ieiăşiămorfologiei tiroidiene. 
    3. Boala Graves Basedow. 
    4.ăAlteătireotoxicozeă(guşaăpolinodular ăhipertiroidizat ,ăadenomulătoxic,ăetc.). 
    5.ăCrizaătireotoxic ă(etiologie,ădiagnostic,ătratament). 
    6.ăDeficitulădeăiodăşiăguşaăendemic . 
    7. Insuficien aătiroidian ăaăadultuluiăşiăcopilului.ăMixedemulăcongenital. 
    8.ăComaămixedematoas . 
    9.ăHipoăşiăhipertiroidismulăsubclinic. 
    10.ăSindromulădeărezisten ălaăhormoniiătiroidieni. 
    11. Tiroidite. 
    a.ătiroiditaăacut ăinfec ioas  
    b. tiroiditaăsubacut  
    c.ătiroiditaăautoimun ăHashimotoăşiăalteătiroidite 
    12. Nodulul tiroidian (etiopatogenie, evaluare, tratament). 
    13. Cancerul tiroidian (cancerul papilar, cancerul follicular, cancerul medular, carcinomul 
tiroidianănediferen iat,ăalte cancere tiroidiene primare sau metastaze). 
 
    PARATIROIDELEăşiăMETABOLISMULăMINERAL 
    1. Paratiroidele - anatomie,ăembriologie,ăimunocitochimie,ăgenetic ,ăimunologie,ăbiogeneticaăşiă
fiziologiaăsecre ieiădeăparathormon,ărela iaăstructur -func ie. 
    2. Vitamina D - metabolism,ăac iuneăfiziologic ,ăhomeostaziaăfosfocalcic . 
    3.ăStructuraăşiăfunc iaăosului,ăremodelareaăosoas . 
    4.ăEvaluareaăparaclinic ăaăbolilorămetaboliceăaleăosuluiăşiămetabolismuluiămineral. 
    5. Hipercalcemiile (etiopatogenie, diagnostic, tratament). 
    6. Hipocalcemiile (etiopatogenie, diagnostic, tratament). 
    7. Hiperparatiroidismul primar. 
    8.ăHiperparatiroidismulăsecundarăşiăter iar,ăosteodistrofiaărenal . 
    9. Osteoporoza. 
    10.ăOsteomalaciaăşiărahitismul. 
    11. Boala Paget. 
    12. Hipoparatiroidismul. 



 
    SUPRARENALA 
    1.ă Corticosuprarenala:ă anatomie,ă embriologie,ă imunocitochimie,ă genetic ,ă imunologie,ă hormoniiă
corticosuprarenalieniă(steroidogeneza,ămodădeăac iune,ăefecteăfiziologice) 
    2. Medulosuprarenala:ă anatomie,ă embriologie,ă imunocitochimie,ă genetic ,ă imunologie,ă hormoniiă
medulosuprarenalieniă(biosintez ,ămodădeăac iune,ăefecteăfiziologice). 
    3.ăMetodeădeăexplorareăînăpatologiaăsuprarenalian . 
    4.ăHipercorticismulăşiăsindromulăCushing. 
    5. Corticoterapia. 
    6. Excesul de mineralocorticoizi - hiperaldosteronismul primar, secundar, excesul aparent de 
mineralocorticoizi. 
    7. Bolile adrenale congenitale. 
    8.ăInsuficien aăcorticosuprarenalian ăcronic ăprimar ă(boalaăAdisson,ăsuprarenalectomia). 
    9.ăInsuficien aăcorticosuprarenalian ăacut . 
    10. Tumori corticosuprarenaliene (adenoame, incidentaloame, neoplazii). 
    11.ăFeocromocitomulăşiăparaganglioamele. 
    12.ăHipertensiuneaăsecundar ădeăcauz ăendocrin . 
 
    CREŞTEREAăşiăDEZVOLTAREA 
    1.ă Creştereaă şiă dezvoltareaă normal ă - etapeă fiziologice,ă evaluareaă creşteriiă normale,ă
dezvoltarea somato-psihic ,ăfactoriiăgenetici. 
    2.ăReglareaăendocrin ăaăcreşteriiăstaturale. 
    3.ăFactoriiădeăcreştere:ăbiochimie,ărela ieăstructur -func ie,ăbiogenetic ,ăroluriăfiziologice,ă
implica iiăfiziopatologice,ărela iaăcuăcitochinele. 
    4.ăHipotrofiaăstatural ă- etiopatogenie,ămorfopatologie,ăfiziopatologie,ădiagnosticăpozitivăşiă
diferen ial,ăevolu ie,ăcomplica ii. 
    5. Nanisme endocrine. 
    6. Sexualizareaănormal ăşiăpubertateaăfiziologic . 
    7. Pubertatea precoce. 
    8.ăPubertateaăîntârziat ăşiăinfantilismulăsexual. 
 
    SEXUALIZAREăNORMAL ăşiăPATOLOGIC  
    I. Femeie 
    1. Ovarul - embriologie,ă anatomie,ă imunocitochimie,ă genetic ,ă imunologie, steroidogeneza 
ovarian ,ăinclusivăreglarea,ăfiziologiaăhormonilorăovarieni,ăreceptoriăestrogenici. 
    2. Fiziologia ciclului menstrual. 
    3.ăMetodeădeăinvestigareăînăpatologiaăovarian . 
    4.ăAmenoreeaăprimar . 
    5.ăAmenoreeăsecundar . 
    6. Insuficien aăovarian ăprimar . 
    7.ăHirsutismulăşiăhiperandrogenemia. 
    8. Sindromul ovarului polichistic. 
    9.ăAnovula ia. 
    10.ăContracep iaăhormonal . 
    11.ăPatologiaămamar ăbenign ă- etiopatogenie, evaluare, tratament. 
    - Sânul - dezvoltare, anatomie. 
    - Controlul endocrin al sânului. 
    - Patologiaăbenign ăaăsânuluiă(patologiaăhormono-dependent ) 
    12.ăMenopauzaăşiăterapiaăhormonal ădeăsubstitu ie. 
    13.ăTulbur rileădeădinamic ăsexual . 
 
    II.ăB rbat 
    1. Testiculul - embriologie,ăanatomie,ăimunocitochimie,ăgenetic ,ăimunologie. 
    2. Hormonii testiculari - biosintez ,ă reglare,ă efecteă şiă roluriă fiziologice,ă mecanismă deă
ac iune,ăreceptorulăandrogenic. 
    3. Spermatogeneza. 
    4.ăEvaluareaăfunc ieiăgonadaleămasculine. 
    5. Insuficien aătesticular . 
    6. Criptorhidia. 
    7. Ginecomastia. 
    8. Tumori gonadale secretante. 
    9.ăDisfunc iaăerectil . 
 



    III.ăDiferen iereaăsexual  
    1.ăGeneticaădeterminismuluiăsexualăşiădiferen ieriiăsexuale. 
    2. Principii de clasificare a disgeneziilor gonadale. 
    3. Sindromul Turner. 
    4. Sindromul Klinefelter. 
    5.ăHermafroditismulăadev rat. 
    6. Pseudohermafroditismul masculin. 
    7. Pseudohermafroditismul feminin. 
    8. Transsexualismul. 
 
    IV.ăInfertilitateaădeăcauz ăendocrin  
 
    V. Comportamentul sexual 
    1.ăMotiva iaăsexual . 
    2. Fiziologia actului sexual. 
    3.ăDisfunc iaăsexual ăfeminin . 
    4.ăDisfunc iaăsexual ămasculin . 
    5.ăMetodeădeătratamentăalădisfunc iilorăsexuale. 
 
    AFEC IUNIăPOLIENDOCRINE 
    1. Neoplaziile endocrine multiple (MEN I, MEN II). 
    2.ăAutoimunitateaăendocrin ăşiăsindroameleăpoliendocrineăautoimune. 
    3.ăTumoriăneurendocrineăgastrointestinaleăşiăpancreatice. 
 
    OBEZITATEA 
    1. Obezitatea - defini ie,ă epidemiologie,ă etiopatogenie, mecanisme neuroendocrine, 
morfopatologie,ăfiziopatologiaămetabolismuluiăenergetic,ăevolu ie. 
    2.ăComplica iiăaleăobezit ii. 
    3.ăTratamentulăobezit ii. 
 
    SINDROMUL METABOLIC 
    1.ăDefini ie,ăscreening,ăetiopatogenie. 
    2.ăRezisten aălaăinsulin ă- evaluare, tratament. 
    3. Riscul cardiovascular în sindromul metabolic. 
    4. Tratament. 
 
    URGEN EăînăENDOCRINOLOGIE: 
    1.ăInsuficien aăsuprarenal ăacut . 
    2.ăComaăhipofizar . 
    3. Hipoglicemiile. 
    4.ăCrizaătireotoxic ă(encepalopatiaătireotoxic ). 
    5.ăComaămixedematoas . 
    6.ăTetaniaăhipocalcemic ă(paratireopriv ). 
    7. Hipercalcemia. 
    8. Hipocalemia. 
    9. Hipernatremia. 
    10. Hiponatremia. 
    11. Comele diabetice. 
 
    LABORATOR DE ENDOCRINOLOGIE 
 
    I. Principiul metodelor, interpretare. 
    1. Imunodozare. 
    2.ăExamenăcitovaginal:ă20ăinterpret ri. 
    3.ăSpermograma:ă20ăinterpret ri. 
    4.ăTestăBarr:ă20ăevalu ri. 
    5.ăAntropometrie:ă20ăexamin ri. 
    6.ăReflexogramaăahilean :ă20ăinterpret ri. 
    7. Temperaturaăbazal :ă20ăinterpret ri. 
    8.ăDozareaăRIA,ăIRMA,ăELISA,ăDELPHIAăaăurm torilorăhormoni: 
    - GH,ă ACTH,ă FSH/LH,ă PRL,ă TSH,ă T3,ă T4ă liberiă şiă lega i,ă PTH,ă Calcitonina,ă Cortizolă
plasmatic/cortizol liber urinar, Aldosteron, activitatea reninei plasmatice, Insulina, peptidul C, 



Estrogeniăplasmaticiăşiăurinari,ăProgesteronăplasmatic,ă17ăOHăprogesteron,ăCPGăurinar,ăTestosteronă
plasmatic, DHEA, HCG: câte 20 probe din fiecare. 
    9.ăDozareă17ăcetosteroiziăurinariă(Drehter)ăşiăcromatografic:ă20ăprobeădinăfiecare 
    10. Dozare 17 OH-CS urinar (Porter Silber) static, dinamic, în ritm: 20 probe din fiecare. 
    11.ăDozareaăcatecolaminelorăplasmatice,ăurinareăşiăaămetaboli ilor:ă20ăprobeădinăfiecare. 
    12. Colesterolemie, trigliceridemie, lipidograma. 
    13. Hemoglobinaăglicozilat . 
    14.ăIonogramaăsanguin ,ăechilibruăacido-bazic (Astrup). 
    15. Testul hiperglicemiei provocate cu determinarea glicemiei, GH, insulina: 50 probe din 
fiecare. 
    16.ăTesteădeăhipoglicemieăprovocat ăcuăinsulin ăi.v.ăcuădeterminareaăhormonilor adenohipofizari 
şiăglicemiei:ă20ăprobe. 
    17. Testul de stimulare la ACTH sintetic: 20 probe. 
    18. Testul la metyrapon: interpretarea a 10 teste. 
    19.ăTesteădeăinhibi ieălaădexametazon ăovernight,ăcuădoz ămic ă(2x2)ăsauădoz ămareă(8x2):ă20 
probe. 
    20. Proba de deshidratare cu indicatorii de osmolaritate: 20 probe. 
    21.ăDeterminareaăşiăinterpretareaăglicozuriei:ă20ăprobe. 
    22. Determinarea corpilor cetonici urinari: 20 probe. 
 
    IMAGISTIC ăşiăCOMPETEN ăînăECOGRAFIAăENDOCRIN  
    (1) Bazele clinice ale ecografiei. 
    (2) Transductorul. 
    (3)ăTehnicaădeăexaminareăecografic ăaăglandeiătiroide. 
    (4)ăTehnicaădeăexaminareăecografic ăaăglandelorăsuprarenale. 
    (5)ăTehnicaădeăexaminareăecografic ăaăsânului. 
    (6) Tehnica de examinareăecografic ăaătesticulului. 
    (7)ăTehnicaădeăexaminareăecografic ătransabdominal ăşiătransvaginal ăaăovarului. 
    (8)ăDiagnosticulăecograficăînăpatologiaăbenign ătiroidian . 
    (9) Diagnosticul ecografic în cancerul tiroidian. 
    (10) Diagnosticul ecografic în bolile tiroidiene autoimune. 
    (11)ăTiroiditaăsubacut ă- diagnostic ecografic. 
    (12)ăValoareaăexamenuluiăecograficăînăguşaănodular . 
    (13)ăDiagnosticulăecograficăînăpatologiaătumoral ăsauăhiperplaziaăparatiroidelor. 
    (14) Tumori mamare maligne - diagnostic ecografic. 
    (15)ăPatologiaăbenign ăaăsânului. 
    (16)ăDiagnosticăecograficăînăpatologiaătumoral ăaăglandeiăsuprarenale. 
    (17) Hiperplazia glandelor suprarenale - valoareaăşiălimiteleăexamenuluiăecografic. 
    (18) Diagnosticulăecograficăînăpatologiaăfunc ional ăaăovarului. 
    (19) Diagnosticul ecografic în tumorile testiculare. 
    (20) DEXA. 
    (21) Densitometria cu ultrasunete. 
    (22)ăValoareaăexamenuluiăecocardiograficăînăpatologiaăendocrin . 
 
    Seminarii privind principiulămetodelorăşiăinterpretare 
    a.ă Tomografiaă computerizat ă şiă RMNă aă zoneiă hipotalamohipofizareă şiă aă diferiteloră glandeă
endocrine. 
    b.ăRadiografiiăosoaseădinăpatologiaăendocrin ,ăinclusivăradiografiaădeămân ăpentruăapreciereaă
vârstei osoase (nucleiădeăosificare)ăşiăradiografiaăcraniuprofilăpentruăşauaăturceasc . 
    c.ăEcografiaătiroidian ăşiăovarian . 
    d.ăScintigramaătiroidian ,ăcorticosuprarenale,ămedulosuprarenaleăparatiroide,ăosoas . 
 
    GENETIC ăMEDICAL  
 
    Tematicaălec iilorăconferin ă(50ăore) 
    1. Rolul factorilor genetici în producerea bolilor: 
    a.ăInterac iuneaăereditate-mediu în etiologia bolilor; 
    b.ăEcogenetica,ănutrigeneticaăşiăfarmacogenetica; 
    c.ăMuta iile:ăcauzaămajor ădeăboal ; 
    d. Bolile genetice (clasificare,ăcaractereăgenerale,ăimpactăşiăconsecin e); 
    e.ăAbordareaăgenetic ăînărela iaămedică- pacient. 
    2.ă Bolileă cromozomiale.ă Tipurileă şiă mecanismeleă deă producereă aă anomaliiloră cromosomiale,ă
sindroamele cromosomiale - consecin eăfenotipiceăaleăanomaliilorăcromosomiale,ăfrecven aăşiăcauzeleă



anomaliiloră cromozomiale,ă tulbur riă deă reproducereă deă cauz ă cromosomial ,ă sterilitateaă feminin ,ă
sterilitateaămasculin ,ăavorturiăspontaneăşiănouăn scu iămor i. 
    3.ăBolileămonogenice.ăCorela iiăgenotip-fenotip în boli metabolice. 
    4.ăGeneticaădezvolt riiăşiădefecteleădeăsexualizare. 
    5. Retardul mental. 
    6.ăCeleămaiăfrecventeăboliăgeneticeăpeăsistemeăşiăaparate. 
    7.ăProfilaxiaăşiătratamentulăbolilorăgenetice. 
    8.ăProblemeăşiădilemeăeticeăînăgeneticaămedical . 
 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
    1. Consultul genetic. 
    2.ăExplor rileăgeneticeă- indica ii,ăinterpretareăşiăvaloareădiagnostic : 
    a. Cromozomiale - cariotipulăcuămarcajăînăbenzi,ăFISHăinterfazic,ăFISHămetafazicăşiăCGH; 
    b. Moleculare - amplificarea ADN; hibridizarea acizilor nucleici, fragmentarea acizilor 
nucleiciăcuăenzimeă deărestric ie,ăpolimorfismulălungimiiăfragmentelorădeărestric ie,ăsecven iereaă
ADN; 
    c. Biochimice. 
    3. Sfatul genetic; 
    4. Screeningul genetic: 
    a. Neonatal (fenilcetonuria, hipotiroidismul congenital); 
    b. Screening-ulăpopula ională(familial)ăalăheterozigo ilor. 
 
    PREGATIREAăTEORETIC ăînăDIABETăZAHARAT,ăNUTRI IEăşiăBOLIăMETABOLICEă(150ăoreăcurs/stagiiăpentruă
9 luni) 
 
    I. DIABETUL ZAHARAT 
    1. Pancreasul endocrin 
    - anatomie,ăembriologie,ăimunocitochimie,ăgenetic ,ăimunologie, 
    - insulina:ă structur ,ă biosintez ă şiă biogenetic ,ă secre ie,ă efecteă şiă rolă fiziologic,ă modă deă
ac iune,ăreceptorulăpentruăinsulin ,ăreglareaăproduc ieiădeăinsulin , 
    - hormoniiăhiperglicemia iăpancreatici. 
    2.ăMetabolismulăintermediarăşiăenergeticăalăglucidelor,ălipidelorăşiăproteinelor. 
    3.ăDefinireaăşiăepidemiologiaădiabetuluiăzaharat. 
    4. Clasificarea diabetului zaharat. 
    5. Etiopatogenia diabetului zaharat de tip I. 
    6. Etiopatogenia diabetului zaharat de tip II. 
    7.ăRezisten aălaăinsulin . 
    8.ăMetodeădeăinvestiga ieăşiădiagnosticăaleădiabetuluiăzaharatădeătipăIăşiăIIăşiăaărezisten eiă
laăinsulin . 
    9. Diabetul zaharat secundar. 
    10. Forme particulare de diabet zaharat. 
    11.ă Complica iileă croniceă aleă diabetuluiă zaharată deă tipă IIă - etiopatogenie, morfopatologie, 
fiziopatologie,ăevolu ie. 
    12.ăNefropatiaădiabetic . 
    13.ăRetinopatiaădiabetic . 
    14.ăNeuropatiaădiabetic . 
    15. Piciorul diabetic. 
    16.ăRisculăcardiovascularăînădiabetulăzaharatăşiăsindromulămetabolic. 
    17.ăComplica iileăacuteăaleădiabetuluiăzaharată- patogenie,ădiagnosticăşiătratament 
    a.ăcomaădiabetic ăcetoacidotic  
    b.ăacidozaălactic  
    c. coma hiperosmolar  
    d.ăcomaăhipoglicemic  
    18. Tratamentul diabetului zaharat (dieta, antidiabetice orale, insulinoterapie). 
    19.ăEduca iaăînădiabetulăzaharat. 
 
    II. HIPOGLICEMIILE 
    1.ăEtiologia,ăfiziopatogeniaăşiăclasificareaăhipoglicemiilor. 
    2.ăMetodeădeăinvestigareăşiădiagnosticăalăhipoglicemiilor. 
    3. Insulinomul. 
 
    III.ăALTEăAFEC IUNIăMETABOLICE 
    1. Sindroamele dislipidemice - etiopatogenie,ăclasificare,ădiagnosticăşiătratament. 



    2. Hiperuricemii - diagnostic, tratament. 
    3. Hemocromatoza - diagnostic, tratament. 
    4. Boala Wilson - diagnostic, tratament. 
    5. Porfirii - diagnostic, tratament. 
    6.ăErorileăînn scuteăaleămetabolismuluiăintermediară- diagnostic, tratament. 
    7.ăTulbur rileăelectroliticeăşiăaleăechilibrului acido-bazic. 
 
    IV.ăNUTRI IE 
    1.ăPrincipiileăalimenta ieiăs n toase. 
    2.ăNo iuniădespreămacroăşiămicronutrien i. 
    3.ăPrincipiiădeăalimenta ieăînădiverseăafec iuni. 
    4. Principii de gastrotehnie. 
    5.ăComportamentulăalimentarăs n tos. 
    6.ăTulbur riădeănutri ieăşiăcomportamentăalimentar. 
    7.ăAlimenta iaăparenteral ă(principii,ăindica ii,ăcontraindica ii,ăreac iiăadverse). 
    Prezent riă deă cazuriă deă endocrinologie,ă diabetă zaharat,ă boliă metaboliceă şiă deă nutri ieă şiă
îngrijrea cazurilor curente, conform tematicii. 
    Însuşireaă cunoştin eloră teoreticeă referitoareă laă bolileă endocrineă vaă fiă completat ă înă cursulă
activit iiă cliniceă laă patulă bolnavuluiă cuă deprindereaă abilit iloră deă efectuareă aă anamnezei,ă
examenuluiă clinică generală şiă ală sistemuluiă endocrin,ă precumă şiă capacitateaă deă aă elaboraă ună
diagnostică prezumtivă şiă deă aă propuneă testeă specificeă careă s ă conduc ă laă ună diagnostică deă
certitudine.ă Seă voră dobândiă şiă cunoştin eă despreă rolulă tehniciloră imagisticeă înă stabilireaă
diagnosticuluiă şiă urm rireaă evolu ieiă bolii,ă precumă şiă despreă managementulă terapieiă hormonale.ă
Pentruă atingereaă acestoră obiective,ă experien aă clinic ă aă rezidentuluiă ară trebuiă s ă cuprind ă
întreagaăpatologieăendocrin ,ăîntr-unănum răorientativădeăcazuri: 
 
    1.ăUrgen eăendocrine 
    Crizaătireotoxic ă2ăcazuri 
    Comaămixedematoas ă2ăcazuri 
    Hipercalcemiaăsever ă3ăcazuri 
    Crizaăhipocalcemic ă3ăcazuri 
    Crizaăadisonian ă3ăcazuri 
    Apoplexiaăhipofizar ă2ăcazuri 
    Hiper- şiăhiponatremiaă3ăcazuri 
    Hiper- şiăhipopotasemia 3 cazuri 
 
    2.ăPatologieătiroidian  
    Boala Graves 50 cazuri 
    Oftamopatie Graves 40 cazuri 
    Guşaăpolinodular ă50ăcazuri 
    Sd Plummer 20 cazuri 
    Tiroidite 20 cazuri 
    Guşaăendemic ă40ăcazuri 
    Cancer tiroidian 40 cazuri 
    Hipotiroidism 60 cazuri 
    Hipertiroidism 60 cazuri 
    Homeostaziaătiroidian ăînăboliănon-tiroidiene 5 cazuri 
 
    3.ăPatologieăhipofizar  
    Prolactinom 10 cazuri 
    Acromegalie 20 cazuri 
    Boala Cushing 10 cazuri 
    Adenoameănonfunc ionaleă20ăcazuri 
    Hipopituitarism 30 cazuri 
    SIADH 3 cazuri 
 
    4.ăPatologieăadrenal  
    Incidentalom suprarenal 15 cazuri 
    Hiperplazieăadrenal ăcongenital ă10ăcazuri 
    Tumori adrenale secretante (gluco- şiămineralocorticoizi)ă10ăcazuri 
    Feocromocitom 5 cazuri 
    Terapiaăglucocorticoid ă10ăcazuri 
 



    5.ăPatologieăparatiroidian  
    Adenom paratiroidian 10 cazuri 
    Hipoparatiroidism 10 cazuri 
 
    6.ăBoalaămetabolic ăosoas  
    Osteoporozaăprimar ăşiăsecundar ă30ăcazuri 
    Rahitismăşiăosteomalacieă10ăcazuri 
    Boala Paget 3 cazuri 
    Anomalii de metabolism al vitaminei D 5 cazuri 
 
    7.ăHipertensiuneăendocrin  
    HTAăsecundar ăendocrin ă5ăcazuri 
    Sechele endocrine/metabolice ale terapiei HTA 5 cazuri 
 
    8.ăTulbur riăaleăcreşteriiăşiăpubert ii 
    Staturaămic ă20ăcazuri 
    Deficitul de GH 10 cazuri 
    Staturaăînalt ă20ăcazuri 
    Pubertate precoce 10 cazuri 
    Pubertateăîntârziat ă10ăcazuri 
    Sd. de virilizare 5 cazuri 
    Tulbur riăaleădiferen ieriiăsexualeă10ăcazuri 
 
    9.ăPatologieăovarian  
    Infertilitate 10 cazuri 
    Amenoreeăprimar ă10ăcazuri 
    Amenoreeăsecundar ă20ăcazuri 
    SOPC/hirsutism 20 cazuri 
    Menopauza/terapieădeăsubstitu ieă30ăcazuri 
 
    10.ăPatologieătesticular  
    Infertilitate 10 cazuri 
    Hipogonadism 30 cazuri 
    Sd.ădeărezisten ălaăandrogeniă3ăcazuri 
    Disfunc ieăerectil ă10ăcazuri 
 
    11.ăBoliădeănutri ie 
    Obezitate 20 cazuri 
    Anorexiaănervos ă5ăcazuri 
    Bulimie 5 cazuri 
 
    12. Sindroame pluriglandulare 
    Sd. MEN 2 cazuri 
    Sd. poliglandulare autoimune 4 cazuri 
    Sd. APUD 2 cazuri 
 
    12.ăPatologieămamar  
    Displaziaămamar ăbenign ă20ăcazuri 
    Galactoree 20 cazuri 
    Ginecomastie 10 cazuri 
 
    Fiecareăobiectivădefinităînăcurriculaăşiărecomandatăaăfiăînsuşităînăactivitateaădeăpreg tireăînă
cadrulăreziden iatuluiăvaăfiăevaluatădup ănivelulădeăcompeten ărealizat.ăEvaluareaăvaăfiăefectuat ă
dup ăurm torulăsistemădeăscor: 
    1.ăasisten ăpasiv  
    2.ănecesit ăsupraveghereăatent  
    3. abilitate de a efectua procedura sub o oarecare supraveghere 
    4.ăabilitateădeăaăefectuaăproceduraăf r ăsupraveghere 
    5.ăabilitateădeăaăsupervizaăşiădeăaăpredaăprocedura 
 
 
                                 STAGIILE GENERALE 
 



    A.1.ăSTAGIULăDEăMEDICIN ăINTERN  
    A.1.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(150ăore) 
    1.ăAstmulăbronşic. 
    2. Pleureziile. 
    3.ăInsuficien aărespiratorie. 
    4. Sindromul nefrotic. 
    5.ăLitiazaărenal . 
    6. Diagnosticul hematuriei. 
    7.ăInsuficien aărenal ăcronic . 
    8.ăEsofagitaădeăreflux.ăHerniaăhiatal . 
    9. Boala ulceroas . 
    10. Cancerul gastric. 
    11.ăSuferin eleăstomaculuiăoperat. 
    12.ăColitaăulceroas . 
    13. Cancerul colonului. 
    14.ăHepatitaăcronic . 
    15. Cirozele hepatice. 
    16.ăInsuficien aăhepatic ăşiăencefalopatiaăportal . 
    17. Icterele. 
    18. Hemoragiile digestive superioare. 
    19. Anemiile feriprive. 
    20. Anemiile megaloblastice. 
    21.ă Sindromulă mieloproliferativă (Leucozaă mieloid ă cronic ,ă Policitemiaă vera,ă Trombocitemiaă
esen ial ,ăMetaplaziaămieloid ăcuămieloscleroza). 
    22. Limfoame maligne. 
    23.ăSindroameăhemoragipare,ădeăcauz ătrombocitar ăşiăvascular . 
    35. Diabetul zaharat. 
    36. Reumatismul articular acut. 
    37.ăPoliartritaăreumatoid . 
    38. Artritele seronegative. 
    39.ăSciaticaăvertebral . 
    40. Colagenoze (Lupus eritematos, Sclerodermia, Dermatomiozite). 
 
    A.1.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1.ă Interpretareaă examenuluiă radiologică înă afec iunileă prev zuteă înă tematic ,ă peă aparateă şiă
sisteme - 300 cazuri 
    2. Interpretarea rezultatelor de la explor rileă respiratoriiă (spirometrieă şiă determinareaă
gazelor sanguine) - 120 buletine 
    4.ăInterpretareaădatelorădeăecografieăabdominal ă- 200 ecogr. 
    5. Toracocenteza - 20 toracocenteze 
    6. Paracenteza - 20 paracenteze 
    7. Tehnici de explorare a secre ieiăgastriceăşiăinterpretareaărezultateloră- 60 buletine 
    8. Interpretarea oscilmetriei - 20 buletine 
    9. Interpretarea probei de digestie - 20 buletine 
    10.ă Interpretareaă rezultateloră deă sângeă periferică şiă m duv ă pentruă principaleleă afec iuni 
hematologiceăprev zuteăînătematic ă(anemii,ăleucozeăacuteăşiăcronice,ăsindroameămieloproliferativeă
şiă limfoproliferative,ă sindroameă hemoragipare)ă - 200 buletine de sânge periferic, 20 buletine de 
m duv ăosoas . 
    11. Interpretarea datelor de explorare func ional ărenal ,ăhepatic ,ăpancreatic ă- 500 buletine 
 
    A.2. Stagiul de Cardiologie (60 ore) 
    A.2.1.ăTematicaălec iilorăconferin  
    1.ăTulbur rileădeăconducere. 
    2.ăTulbur rileădeăritm. 
    3.ăCardiopatiaăischemic . 
    4. Edemul pulmonar acutăcardiogenăşiănoncardiogen. 
    5.ăŞoculăcardiogen. 
    6. Cordul pulmonar cronic. 
    7.ăInsuficien aăcardiac ăcongestiv . 
    8. Tromboembolismul pulmonar. 
    9.ăHipertensiuneaăarterial . 
    10. Tromboflebitele. 
    11.ăBolileăaorteiăşiăarterelorăperiferice. 



    12.ă Explorareaă ecocardiografic ă modern ă şiă loculă sauă înă diagnosticulă şiă evaluareaă patologieiă
cardiace. 
    13. Testele de efort în evaluarea bolii coronare. 
    14.ăExplorareaăHolterăşiăexplor riăelectrofiziologiceăînăaritmii. 
    15. Sindromulădeăpreexcita ie. 
    16.ăMetodeănefarmacologiceăînătratamentulătulbur rilorădeăritmăşiădeăconducere. 
    17.ăŞoculăcardiogen. 
    18. Cardiopatii hipertrofice, restrictive: Tipurile principale de cardiomiopatii secundare 
(specifice). 
    19. Aterogeneza. 
    20.ăSincopa.ăMoarteaăsubit . 
    21.ăEvaluareaăşiătratamentulăpostăinfarctămiocardic. 
    22.ăProblemeăactualeăînăcardiologiaăinterven ional . 
    23. Cardiopatiile congenitale ale adultului. 
    24.ăHipertensiuneăpulmonar ăprimitiv . 
    25. Tumorile cardiace. 
    26. Patologia aortei. 
    27.ăSarcinaăşiăbolileăcardiovasculare. 
    28.ăDetermin rileăcardiaceăînăbolileă esutuluiăconjuctiv. 
    29.ăTratamentulăanticoagulantăşiăfibrinoliticăînăcardiologie. 
    30.ăIndica iiăşiătratamenteăchirurgicaleăînăboli vasculare. 
    31.ăUrm rireaăbolnavilorăproteja iăvalvular.ăPatologiaăproteza ilor. 
    32.ăIndica iiăşiătratamentăchirurgicalăalăcardiopatieiăischemice. 
 
    A.2.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1. Interpretarea unei electrocardiograme: 800 ecg 
    - Stabilireaăaxuluiăelectricăşiămodific rileăpatologiceăaleăaxului, 
    - Hipertrofiileăatrialeăşiăventriculare, 
    - Modific rileăelectrocardiogrameiăînăcardiopatiaăischemic ,ăcardiomiopatii, 
    - Diagnosticul electrocardiografic în cordul pulmonar acutăşiăcronic, 
    - Tulbur riădeăritmăcardiac. 
    2.ăTulbur riădeăconducere. 
    3.ăIndica iile,ătehnicaăşiăinterpretareaăprobeiădeăefort:ă10ăprobe 
    4.ăInterpretareaăprincipalelorădateăeocardiograficeăpentruăpatologiaăprev zut ăînătematic :ă200ă
ecografii 
    5. Tehnicile de resuscitare cardiorespiratorie: 20 de manevre pe manechin 
    6.ăDefibrilareaăşiăcardioversia:ă5ămanevre 
    7.ăDenudareăven ăantebra :ă3ăcazuri 
    8.ăCateterizareădeăven ăsubclavie:ă5ăcazuri 
    9.ăResuscitareăcardiac :ă5ăcazuri 
 
    A.3. Stagiul de Ginecologie (50 ore) 
    A.3.1.ăTematicaălec iilorăconferin  
    1.ăDiagnosticulăşiătratamentulăpatologieiăendocrino-ginecologice: 
    ●ăpatologiaăovarian ăprimar  
    ●ăpatologiaăovarian ădeăorigineăhipotalamic  
    ●ăpatologiaădiferen ieriiăsexuale 
    ●ăpatologiaăovarian ăcorelativ  
    ●ăsindromulăgalactoree-amenoree 
    ●ăaspecteăendocrineăaleăsterilit iiăşiăinfertilit ii 
 
    2. Tratamentul hormonal în ginecologie: 
    ●ătratamentulăcuăhormoniăestrogeni 
    ●ătratamentulăcuăprogesteronăşiăprogestativeădeăsintez  
    ●ătratamentulăestroprogestativădeăsintez ,ăcontracep iaăhormonal  
    ●ătratamentulăcuăhormoniăandrogeni 
    ●ătratamentulăcuăhormoniăcorticosteroizi 
 
    3.ăTehniciădeăreproducereăasistat  
    ●ăfertilizareăînăvitro şiătransferădeăembrion 
    ●ăinseminareaăintrauterin  
    ●ăproblemeăeticeăaleăreproduceriiăasistate 
    ●ăfertilizareaăprinăinjectareaăintracitoplasmatic ăaăspermatozoizilor 



    ●ămam ăpurt toare 
    ●ăproblemeăeticeăaleăreproduceriiăasistate 
 
    A.3.2. Baremă deă activit iă practice:ă efectuareaă determin riiă sauă interpretareaă rezultateloră
pentru testele: 
    ●ătemperaturaăbazal :ă15ăprobe 
    ●ăexamenulămucusuluiăcervical:ă10ăteste 
    ●ăexamenulăcitovaginal:ă10ăteste 
    ●ăbiopsiaădeăendometru:ă5ăexamin ri 
    ●ăcelioscopia:ă3ăexamin ri 
    ●ăginecografia:ă10ăinterpret ri 
    ●ăsexulăgenetic/cromozomial:ă10ăteste 
 
    A.4.ăStagiulădeăPsihiatrieăPediatric ăşiăAdul i 
    A.4.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(40ăore) 
    1.ăSemiologiaăproceselorădeăcunoaştere. 
    2.ăTulbur riăinduseădeăsubstan eăpsihotrope. 
    3. Mania. 
    4.ăBoalaăafectiv ăbipolar . 
    5. Depresia. 
    6. Fobia, anxietatea, impulsivitatea, somatizarea. 
    7.ăTulbur rileăapetitului,ăsomnului,ăaleăsexualit ii. 
    8.ăTulbur rileăidentit iiăsexualeăşiăaleăpreferin eiăsexuale. 
    9.ăInteligen aăşiăalter rileăei. 
    10. Patologia de stress. 
    11.ăBoalaăhiperkinetic . 
    12. Anomalii de socializare. 
    13. Ticuri. 
    14. Anomalii diverse (enuresis, encopresis, pica). 
 
    A.4.2. Baremulăactivit ilorăpractice 
    1.ăTesteăpsihometrice.ăEfectuareăşiăinterpretare:ă20ăcazuri 
 
    A.5. Stagiul de Neurologie (40 ore) 
    A.5.1.ăTematicaălec iilorăconferin  
    1.ăDiagnosticulăşiătratamentulăcomelor. 
    2.ăDiagnosticulăşiătratamentulăsindromuluiădeăhipertensiuneăcranian . 
    3.ăDiagnosticulăşiătratamentulădeficien elorămotoriiăcentrale. 
    4.ăDiagnosticulăşiătratamentulădeficien elorămotoriiăperiferice. 
 
    A.5.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1. Examinarea fundului de ochi: 20 
    2.ăEfectuareaăşiăinterpretareaăpunc ieiărahidiene:ă5 
    3. Interpretarea electromiogramei: 20 
 
    A.6. Stagiul de Nefrologie (50 ore) 
    A.6.1.ăTematicaălec iilorăconferin  
    1.ăInsuficien aărenal ăacut ăşiăcronic . 
    2.ăDetermin riărenaleăînăboliăendocrine. 
    3.ăHiperparatiroidismulăprimarăşiăsecundar. 
    4.ăNo iuniădeădializ ăşiătransplantărenal: 
    a.ăindica ii, 
    b. metode, 
    c.ăpatologiaăendocrin ăaăbolnavuluiăhemodializat. 
    5.ăRinichiulăînăsarcin  
 
    A.6.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1.ăInterpretareaătestelorărenaleăuzualeă(sumarăurin ,ătestăAddis,ăetc.):ă100ăbuletine 
    2.ăTesteăfunc ionaleăglomerulareă(clearance-uri): 30 buletine 
    3.ă Testeă func ionaleă tubulareă (probaă concentra ie/dilu ie,ă deă acidifiereă aă urinii,ă etc.): 20 
cazuri 
    4.ăEvaluareaăpacientuluiădializabilăşiăbilan ăalădializei:ă30ăcazuri 
    5.ăScintigrafiaărenal ă(interpretare):ă10ăteste 



    6.ăBuletinăbiopunc ieărenal ă(interpretare):ă20ăbuletine 
 
    A.7.ăStagiulădeăterapieăintensiv ă(20ăore) 
    A.7.1. Tematicaălec iilorăconferin  
    ●ăDiabetulăzaharată(Formeăclinice,ăcomeleăcetoziceăşiănormocetozice,ăhipoglicemia) 
    ●ăFeocromocitomul 
    ●ăCrizaătireotoxic  
    ●ăComaămixedematoas  
    ●ăCrizaăadrenal  
    ●ăComaăhipoglicemic  
    ●ăCrizaădeătetanie paratireopriv  
    ●ăApoplexiaăhipofizar  
    ●ăAnesteziaălaăbolnaviăcuăsuferin eăendocrine 
    Tulbur riămultisistemiceălaăbolnavulăcritic 
    ●ăR spunsulăneuroendocrin,ămetabolicăşiăinflamatorălaăagresiune 
      - Fenomenologia sindromului de stress 
      - Semnaleăaferenteă(volumăsanguinăcirculantăefectiv,ăreflexăchemoceptor,ădurereaăşiăemo ia,ă
modific rileăsubstratului,ătemperatura,ăinfec ia,ăplaga) 
      - Integrareaăstimulilorăşiămodulareaăr spunsurilorăaferente 
      - R spunsurileăaferenteă(neuroendocrin, inflamator) 
 
    A.7.2.ăBaremulăactivit ilorăpracticeădeăanestezie 
    ●ăInstalareaădeăliniiăvenoaseăperifericeă- 50 
    ●ăInstalareaădeăliniiăvenoaseăcentraleă- 20 
    ●ăIntuba iaătraheal  
      - orotraheal ă- 10 
      - nasotraheal ă- 10 
    ●ăInstalareaădeăsond ăgastric ă- 50 
    ●ăInstalareaădeăsond ăuretrovezical ă- 20 
    ●ăMonitorizareaătemperaturiiăcentraleăşiăperifericeă- 40 
    ●ăMen inereaălibert iiăc ilorăaerieneălaăbolnaviăneintuba i,ăinconştien i,ăparaliza iă- 10 
    ●ăUtilizareaăaparatelorădeăventila ieămecanic ă- 10 
    ●ăOxigenoterapieă- 10 
    ●ăPunc ieălombar ă- 10 
 
    A.8.ăMODULULăDEăBIOETIC ă- 2ăs pt mâni 
 
    A.8.1.ăTEMATIC ăCURSă(20ăore) 
    I.ăIntroducereăînăBioetic ă- 2 ore 
    1.ăMorala,ăetica,ăeticaămedical ă- definire, delimitarea obiectului de studiu. 
    2.ăContextulăapari ieiăbioeticii. 
    3. Definirea bioeticii. 
    4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii. 
    5.ăTeoriiăşiămetodeăînăbioetic . 
 
    II.ăConcepteleădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin ăprinăprismaăbioeticii - 2 ore 
    1.ăDefinireaăconceptelorădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin . 
    2.ă Concepteleă deă s n tate,ă boal ă şiă suferin ă înă contextulă evolu ieiă mediciniiă şiă ştiin eloră
vie ii. 
    3.ăRolulăcredin elorăşiăvalorilorăpersonaleăsauădeăgrupăînăconturareaăconceptelorădeăs n tate,ă
boal ăşiăsuferin ă(percep iiăparticulareăfunc ieădeăcredin aăreligioas ,ăetnie,ăetc.). 
 
    III.ăRela iaămedică- pacient I - 2 ore 
    1.ăValoriăaleărela ieiămedică- pacient. 
    2. Paternalism versus autonomie. 
    3. Modele ale rela ieiămedică- pacient. 
    4.ăDreptatea,ăechitateaăşiăaccesulăpacien ilorălaăîngrijirileădeăs n tate. 
 
    IV.ăRela iaămedică- pacient II - 2 ore 
    1.ăConsim mântulăinformat. 
    2.ăConfiden ialitateaăînărela iaămedică- pacient. 
    3.ăRela iaămedică- pacient minor. 
    4.ăActeănormativeăcareăreglementeaz ărela iaămedică- pacient. 



 
    V.ăGreşeliăşiăeroriăînăpracticaămedical ă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroare. 
    2.ăCulpaămedical ă- definire,ăforme,ăimplica iiăjuridiceăşiădeontologice. 
    3.ăManagementulăgreşeliiăşiăeroriiămedicaleăînăpracticaămedical . 
 
    VI.ăProblemeăeticeălaăînceputulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăLibertateaăprocrea iei. 
    2. Dileme etice în avort. 
    3. Etica reproducerii umane asistate medical. 
    4. Problemeăeticeăînăclonareaăreproductiv . 
 
    VII.ăProblemeăeticeălaăfinalulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaămor iiăînăeraănoilorătehnologiiăînămedicin . 
    2.ăProblemeăeticeăînăst rileăterminale. 
    3.ăTratamenteăinutileăînăpracticaămedical . 
    4. Eutanasia şiăsuicidulăasistat. 
    5. Îngrijirile paliative. 
 
    VIII.ăProblemeăeticeăînătransplantulădeă esuturiăşiăorganeăumaneă- 2 ore 
    1. Donarea de organe de la cadavru. 
    2. Donarea de organe de la persoana vie. 
    3.ăEticaăaloc riiădeăresurseăînătransplant. 
 
    IX.ăProblemeăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ă- 2 ore 
    1.ăEugeniaăşiădiscriminareaăpeăbazaăgeneticii. 
    2. Proiectul genomului uman - problemeă etice,ă redefinireaă no iuniiă deă boal ă prină prismaă
cunoaşteriiăgenomuluiăuman. 
    3.ăEtic ăşiătestareaăgenetic ăprenatal ,ăneonatal ăşiăpostnatal . 
    4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni. 
    5.ăTerapiaăgenic . 
    6.ăPosibilitateaăîmbun t iriiăraseiăumaneăprinăinterven iiăgenetice. 
 
    X.ăEticaăcercet riiăpeăsubiec iăumaniă- 2 ore 
    1.ăPrincipiiăeticeăînăcercetareaăpeăsubiec iăumani. 
    2.ăProtec iaăparticipan ilorăîntr-oăcercetareăbiomedical ă- discutarea principalelor coduri de 
etic ă şiă conven iiă interna ionaleă înă cercetare,ă aă cadruluiă legislativă înă careă seă deruleaz ă
cercetareaăpeăsubiec iăumani. 
    3.ăPopula iiăvulnerabileăînăcontextulăcercet riiăpeăsubiec iăumani. 
    4.ăAspecteăeticeăînăcercet rileămulticentrice,ămultina ionale. 
    5.ăComiteteleădeăetic ăaăcercet rii. 
    6.ăComportamentulăştiin ificăneadecvat,ăconflictulădeăintereseăînăcercetareaăştiin ific . 
 
    A.8.2. TEMATICA SEMINARIILOR 
    I.ăIlustrareaăprinăcazuriăparticulareăaăteoriilorăşiăprincipiilorăînăbioetic ă- 2 ore 
 
    II.ăReglementareaăpracticiiămedicaleăprinăcoduriădeăetic ă- 2 ore 
    1.ă Jur mântul lui Hipocrate - comentareaă formeiă ini ialeă aă jur mântuluiă luiă Hipocrateă şiă
evaluareaăgraduluiădeăaplicabilitateăaăperceptelorăacestuiaăînăcondi iileămediciniiăactuale. 
    2.ăAlternativeăaleăjur mântuluiăluiăHipocrate. 
    3.ăAlteăcoduriădeăetic ăşiădeontologieămedical ăfolositeăînăprezent. 
 
    III.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăValoareaăşiălimiteleăconsim mântuluiăinformatăînăpracticaămedical ăcurent . 
    2.ăValoareaăşiălimiteleăconfiden ialit iiăînăpracticaămedical ăcurent . 
    3.ăRolulăcomunic riiăînărela iaămedică- pacient. 
 
    IV.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăAccesulălaăîngrijirileădeăs n tateă- discutare de cazuri. 
    2. Drepturileăpacien iloră- reglementareălegislativ . 
    3.ăRolulăcomitetelorădeăetic ădinăspitale. 
 
    V.ăExemplificareaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroareăînămedicin ăprinăcazuriăconcreteă- 2 ore 



    1.ăDelimitareaăcadruluiăno iuniiădeămalpraxis. 
    2. Greşealaămedical ădinăperspectivaăsistemuluiădeămalpraxis. 
    3.ăPerspectivaădeontologic ăasupraăgreşelilorămedicale. 
 
    VI.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăînceputuluiăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
 
    VII. Discutarea problemelor etice la finalulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
 
    VIII.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă transplantulă deă esuturiă şiă organeă peă bazaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
 
    IX.ăDiscutareaăproblemelorăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ăpeăbazaăunorăcazuriăconcrete - 2 ore 
 
    X.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă cercetareaă peă subiec iă umaniă prină prismaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
 
 
                                 ENDOCRINOLOGIE 
                    (PROGRAMAăANALITIC ăPENTRUăREZIDEN IAT) 
                                     5 ani 
 
                STAGIIăPRACTICEăşiăCURSURI/CONFERIN /SEMINARII 
 
*T* 
*Font 9* 
 
A.ăăăăăăăăăăăăăăăăăA.1.ăMEDICIN ăINTERN ă(I.1)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă9ăluni 
TRUNCHI            A.2. CARDIOLOGIE                                       4 luni 
COMUN              A.3. GINECOLOGIE                                       3 luni 
MEDICAL - 2ăaniăăăăA.4.ăPSIHIATRIEăADUL Iă(I.4)ăşiăPEDIATRIC ăăăăăăăăăăăăă2ăluni 
                   A.5. NEUROLOGIE                                        2 luni 
                   A.6. NEFROLOGIE                                        3 luni 
                   A.7.ăTERAPIEăINTENSIV ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ălun  
                   A.8.ăBIOETIC ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1/2ălun  
B. - 3 ani 
ENDOCRINOLOGIE, 
DIABET ZAHARAT, 
NUTRI IEăşi 
BOLIăMETABOLICEăăăăB.1.ăENDOCRINOLOGIEăGENERAL ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă26ăluniăşiă2ăs pt. 
                        ●ăNEUROENDOCRINOLOGIEăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă(200ăore/an) 
                        ●ăTIROIDOLOGIE 
                        ●ăSEXUALIZAREăNORMAL ăşiăPATOLOGIC  
                        ●ăENDOCRINOPEDIATRIE 
                        ●ăPATOLOGIAăSUPRARENAL  
                        ●ăPATOLOGIAăOSOAS ăHORMONOăDEPENDENT  
                        ●ăECOGRAFIEăENDOCRIN ăăăă                          3 luni 
                        ●ăURGEN EăENDOCRINO-METABOLICE INCLUSIV DIABET     3 luni 
                        ●ăGENETICAăMEDICAL ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3ăluni 
                   B.2.ăDIABETăZAHARAT,ăNUTRI IEăşiăBOLIăMETABOLICE        9 luni 
 
┌────┬──────────────────┬───────────────┬────────────────────────┬────────────┬────────┐ 
│ăăăă│ăăăăăăANULăIăăăăăă│ăăăăANULăIIăăăă│ăăăăăăăăăANULăIIIăăăăăăă│ăăANULăIVăăă│ăANULăVă│ 
├────┼──────────────┬───┼───┬───┬───┬───┼───┬───┬───┬───┬────────┼───┬────────┼────────┤ 
│STA-│Endocrinologie│A.1│A.1│A.2│A.3│A.4│A.5│A.6│A.7│A.8│Endocri-│B.2│Endocri-│Endocri-│ 
│GIUL│6ăluniă(B.1.)ă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│nologieă│ăăă│nologieă│nologieă│ 
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăă │ăăă│ăăă│ăăă│(B.1.)ăă│ăăă│(B.1.)ăă│(B.1.)ăă│ 
└────┴──────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────────┴───┴────────┴────────┘ 
*ST* 
 
 
                              MINISTERULăS N T II 
             CENTRULăNA IONALăDEăPERFEC IONAREăÎNăDOMENIULăSANITAR 
                                   BUCUREŞTI 



 
 
                            CURRICULUMăDEăPREG TIRE 
                                ÎN SPECIALITATEA 
 
                                 EPIDEMIOLOGIE 
 
    Toateădrepturileăprivindăpublicareaăşiădifuzareaăacesteiălucr riăapar inăCentruluiăNa ionalădeă
Perfec ionareăînăDomeniulăSanitarăBucureşti 
 
 
                            CURRICULUMăDEăPREG TIRE 
 
                                ÎN SPECIALITATEA 
                                 EPIDEMIOLOGIE 
 
    Curriculumul prevedeăunănum rădeă200ădeăoreădidacticeă(curs,ăseminar,ăprezent riădeăcazuri)ăpeă
anulădeăstudiuăuniversitar,ăpentruătematicaăprezentat ,ăînăafaraăc roraăsuntăprev zuteăşiă40ă- 50 
de ore de studiu individual. 
    Cuantificareaăpreg tiriiăînăvedereaăechival rii,ăseăfaceăprinăcrediteă(CFU). 
    1 credit = 25 ore de instruire 
    Dină timpulă alocată preg tirii,ă activitateaă didactic ă acoper ă 20-30%, restul de 70-80%, fiind 
dedicat ăactivit ilorăpracticeăşiăstudiuluiăindividual. 
    Laăsfârşitulăfiec ruiămodulădeăpreg tireă(celăpu inăoădat ăpeăan),ăareălocăoăevaluareădeăetap ,ă
f cut ăînăunitateaădeăpreg tireădeăc treăresponsabilulădeăstagiuăşiăîndrum tor. 
    Evaluareaăseăfinalizeaz ăprinăacordareaădeăcrediteăCFU. 
    Întreagaăactivitateădeăpreg tireăesteămonitorizat ăprinăcaietulădeăstagiuă(log-book), în care 
vorăfiătrecuteădeăasemeneaăevalu rileădeăetap ăînăcredite,ăactivitateaăînăprogrameleădeăcercetare,ă
participareaălaămanifest riăştiin ificeăşiădeăeduca ieăcontinu . 
 
    A.ăElementeăfundamentaleădeăS n tateăpublic ăşiămanagementăsanitarăIAă(6ăluni)ă+ăBioeticaă(1ăB- 
2ăs pt))ăInformatic ămedical ăICă(2ăluni) 
 
    I.ă A.MODULULă DEă PREG TIREă FUNDAMENTAL ă ÎNă S N TATEă PUBLIC ă ŞIă MANAGEMENTULă SERVICIILORă DEă
S N TATEă(6ăluni)ă- 120 ore 
    1.1.ăIntroducereăînăs n tatea public .ăStareaădeăs n tateăşiăcaracteristicileăei.ă(1ălun ) 
    1.2.ăMetodeădeăcercetareăaăserviciilorădeăs n tate.ă(2ăluni) 
    1.3.ă Educa iaă pentruă s n tateă şiă promovareaă s n t ii:ă concepte,ă organizare,ă func ionare,ă
evaluare.ă(1ălun ) 
    1.4. Managementulă serviciiloră deă s n tateă şiă sociale.ă Managementulă resurseloră umaneă şiă
materiale.ă Principiileă conceptualeă şiă modalit ileă deă organizareă şiă func ionareă aă sistemuluiă deă
asisten ăpreventiv ăşiăcurativ ăaăs n t iiăînăRomânia.ăSistemulădeăs n tateăna ional. 
    Integrareaă structural ă şiă func ional ă înă sistemeleă şiă organiza iileă deă s n tateă regionaleă şiă
mondiale.ăIntroducereăînăeconomiaăsanitar .ă3ăluni) 
 
    1.1.ăINTRODUCEREăÎNăS N TATEAăPUBLIC ă(1ăLUN ) 
    1.ăS n tateaăindividuluiăşiăs n tateaăpopula iilor.ăDefinireaădomeniuluiăs n t iiăpublice. 
    Principiileămetodeiăştiin ifice.ăEvolu iaăconcep iilorăînăs n tateăpublic .ăM surareaăst riiădeă
s n tateăaăpopula iei. 
    2.ă Demografie:ă Staticaă popula iei.ă Mişcareaă mecanic ă (mobilitate,ă migra ie)ă şiă natural ă
(natalitate, fertilitate, mortalitate). Metode de standardizare. Tabele de mortalitate. 
    3. Morbiditatea. 
    4.ăCalitateaăvie ii. 
    5.ăModeleădeădeterminan iăaiăst riiădeăs n tateăaăuneiăpopula ii: 
    ●ăFactoriăbiologici 
    ●ăFactoriădeămediu 
    ●ăFactoriădeăstilădeăvia ă(comportamentali) 
    ●ăServiciileădeăs n tate 
    6.ăMetodeăaleăştiin elorăsocialeăutilizateăînăm surareaăst riiădeăs n tateăşiăaăfactorilorăcareă
oăinfluen eaz . 
    ●ăCriteriiădeăalegereăaămetodelorădeăcercetare. 
    ●ăMetode cantitative:ăproiectareaăşiăevaluareaăvalidit iiăşiăfiabilit iiăchestionarelor. 
    ●ăMetodeăcalitative:ăinterviul,ăobserva ia,ăprelucrareaădatelorăcalitative. 



 
    Tematicaăactivit ilorăpractice 
    1.ăStareaădeăs n tate: 
    ●ăSurseăoficialeă- na ionaleăşiăinterna ionaleă- accesibileădeăinformareăştiin ific ăşiădeădateă
deăbaz ăînăs n tateaăpublic . 
    2. Demografie: 
    ●ăInterpretareaămedical ăaăinforma iilorădinădomeniulăstaticiiăpopula iei. 
    ●ă M surareaă şiă interpretareaă medical ă aă informa iilor referitoareă laă mişcareaă natural ă aă
popula ieiă(fertilitate,ămortalitate,ătabelaădeămortalitate,ăA.P.V.P.,ăetc.). 
    ●ăAnalizaăfertilit iiăîntr-oăpopula ieădefinit ,ăpeăbazaădatelorădisponibile. 
    ●ăTehniciădeăstandardizareăaăindicatorilorădemograficiăşiădinăalteădomeniiăaleăstudiuluiăst riiă
deăs n tate. 
    3ăşiă4.ăMorbiditate.ăCalitateaăvie ii. 
    ●ăOb inereaădeădateăreferitoareălaăinciden aăunorăboliăsauăgrupeădeăboli. 
    ●ă Proiectareaă unuiă studiuă deă prevalen ă deă momentă pentruă oă boal ă dat ă sauă pentru un grup de 
boli. 
    ●ăProiectareaăunuiăstudiuăpentruăcunoaştereaăincapacit iiăîntr-oăpopula ie. 
    5.ăFactoriăcareăcondi ioneaz ăstareaădeăs n tateăaăuneiăpopula ii. 
    ●ăProiectareaăunuiăstudiuăpentruăcunoaştereaăactorilorăcareăinfluen eaz ăstarea deăs n tateăaă
uneiăpopula ii. 
    ●ăOb inereaădeăinforma iiădinădiverseăsurseăreferitoareălaăfactoriiădeămediuăcareăinfluen eaz ă
stareaădeăs n tateăaăpopula iei. 
    ●ăProiectareaăunuiăstudiuăpentruăcunoaştereaăfactorilorăcomportamentaliăasocia iăs n t ii. 
    ●ăAnalizaăimpactuluiăunorăserviciiădeăs n tateăasupraăst riiădeăs n tateăaăpopula iei. 
    6.ăMetodeăaleăştiin elorăsocialeăutilizateăînăm surareaăst riiădeăs n tateăşiăaăfactorilorăcareă
oăinfluen eaz . 
    ●ăRealizareaăşiătestareaăunuiăchestionar. 
 
    1.2.ăMETODEăDEăCERCETAREăAăSERVICIILORăDEăS N TATEă(2ăluni) 
    1. Identificarea problemelor. 
    2.ăAnalizaăşiăprezentareaăproblemei. 
    3.ăIerarhizareaăpriorit ilor. 
    4.ăAnalizaăşiăevaluareaăvariantelorădeăinterven ie. 
    5. Formularea obiectivelor. 
    6.ăMetodologiaăcercet riiăserviciilorădeăs n tateăînăcercetareaăserviciilorădeăs n tate;ăplanulă
deăprelucrareăşiăanaliz ăaădatelor. 
    7. Pretestarea metodologiei. 
    8. Planul de lucru. 
    9.ăAdministrareaăşiămonitorizareaăproiectuluiăşiăutilizarea rezultatelor. 
    10.ăBugetareaăac iunilor. 
    11. Implementarea proiectului. 
    12. Prezentarea rezultatelor. 
 
    Tematicaăactivit ilorăpractice 
    1.ăProiectareaăunuiăstudiuădeăevaluareăaăserviciilorăuneiăinstitu iiădeăs n tate. 
    2. Identificareaăuneiăproblemeădeăcercetareăaăserviciilorăprimareăşiăsecundare. 
    3. Formularea obiectivelor unui studiu de evaluare. 
    4. Alegerea metodei de cercetare adecvate unei probleme date. 
    5.ăProiectareaăşiătestareaăinstrumentuluiădeăculegereăaădatelor (chestionar, interviu). 
    6.ăDezvoltareaăunuiăinstrumentăpentruăm surareaăcalit iiăserviciilor. 
    7.ăElaborareaăplanuluiădeălucru:ăfolosireaăgraficuluiăGANTTăşiămetodeiăPERT. 
    8. Elaborarea bugetului pentru un proiect de cercetare a serviciilorădeăs n tate. 
    9.ăUtilizareaăprogramelorădeăcalculatorăpentruăplanificareaăşiămonitorizareaăproiectelor. 
    10.ăParticipareaălaărealizareaăunorăstudiiădeăcercetareăaăserviciilorădeăs n tate: 
    ●ăEvaluareaăraportuluiăcost-eficacitate al unor tratamente sau proceduri diagnostice. 
    ●ăIdentificareaăprincipalilorăfactoriămotiva ionaliăpentruăpersonalulăcareălucreaz ăînăsistemulă
deăs n tate. 
    ●ă Proiecteă deă cercetare-dezvoltare pentru identificarea principalelor probleme de micro-
managementăînăcondi iile practicii de grup. 
    ●ăEvaluareaăgraduluiădeăsatisfac ieăaăpacien ilorăînăleg tur ăcuăserviciileăuneiăinstitu iiădeă
s n tate:ăspital,ăCDT,ăcabinetămedical,ăetc. 
    ●ă Cercetareaă calitativ ă aă comportamentuluiă şiă motiva iiloră diferiteloră grupuriă deă actori 
implica iăînăreformaăsistemuluiădeăs n tate. 



 
    1.3.ăEDUCA IAăPENTRUăS N TATEăŞIăPROMOVAREAăS N T IIă(1ălun ) 
    1.ăConcepteădeăpromovareăaăs n t iiăşiăeduca ieiăpentruăs n tate.ăStrategiiăpreventive.ăCartaă
de la Ottawa. 
    2.ăSocietateaăcivil , drepturileăomuluiăşiăpromovareaăs n t ii.ăPoliticiăs n toaseăşiăalian eă
pentruă s n tate.ă Strategiiă deă implicareă aă comunit iiă înă educa iaă pentruă s n tateă şiă promovareaă
s n t ii. 
    3.ăStilulădeăvia ,ăcomportamenteleăşiăeduca iaăpentruăs n tate. 
    4. Mortalitatea feto-infantil ăşiăjuvenil ăşiăocrotireaăs n t iiăcopilului. 
    5. Problematica medico-social ăaăcuplului,ăs n tateaăreproduceriiăşiăeduca iaăsexual . 
    6. Problematica medico-social ăaăpopula ieiăvârstnice. 
    7. Consumul abuziv de tutun,ăalcoolăşiăalteădroguri. 
    8. Marketing social. 
 
    Tematicaăactivit ilorăpractice 
    1.ăConcepteleădeăpromovareăaăs n t iiăşiăeduca ieiăpentruăs n tate.ăStrategiiăpreventive. 
    >ăProiectareaăschi eiăunuiăprogramădeăinterven ieăbazatăpeăstrategiaăecologic . 
    >ăFormulareaăunuiăprogramăintegratădeăm suriăpreventiveăpentruăoăpopula ieădata. 
    2.ă Societateaă civil ,ă drepturileă omuluiă şiă promovareaă s n t ii.ă Strategiiă deă implicareă aă
comunit iiăînăeduca iaăpentruăs n tateăşiăpromovareaăs n t ii. 
    >ă Proiectareaă schi eiă unuiă programă deă interven ieă comunitar ă înă colaborareă cuă oă organiza ieă
non-guvernamental . 
    3.ăStilulădeăvia ,ăcomportamenteleăşiăeduca iaăpentruăs n tate. 
    >ăProiectareaăunuiăstudiuăpentruăevaluareaăcunoştin elor,ădeprinderilorăşiăatitudinilorălegateă
deăs n tate. 
    >ăSus inereaăuneiăprelegeriăpeătemaăleg turiiăîntreăfactoriiăcomportamentaliăşiăs n tateăpentruă
un public nespecializat. 
    > Mortalitatea feto-infantil ăşiăjuvenil ăşiăocrotireaăs n t iiăcopilului: 
    > Proiectareaă şiă efectuareaă uneiă ancheteă privindă aspecteă epidemiologiceă aleă mortalit iiă
infantileăşiăjuvenile. 
    >ăProiectareaăunuiăprogramădeăinterven ieăbazatăpeăstrategiaărisculuiăînalt,ăpentruăreducereaă
mortalit iiăinfantileăşiăjuvenile. 
    > Problematica medico-social ăaăcuplului,ăs n tateaăreproduceriiăşiăeduca iaăsexual . 
    >ăProiectareaăşiăefectuareăunuiăstudiuăprivindăcunoştin ele,ăatitudinileăşiăpracticileălegateă
deăplanificareaăfamilial ăşiăeduca iaăsexual ăaăuneiăpopula ii. 
    > Realizarea unui materialădeăeduca ieăpentruăs n tateădestinatămediilorădeăinformareăînămas ă
(articol, material audio sau video). 
    > Problematica medico-social ăaăpopula ieiăvârstnice: 
    >ăProiectareaăşiă efectuareaăuneiăcercet riăprivindămorbiditateaăpopula ieiăvârstnice dintr-un 
teritoriu. 
    >ă Proiectareaă şiă efectuareaă uneiă cercet riă privindă problemeleă socialeă aleă vârstniciloră
institu ionaliza i. 
    >ăConsumulăabuzivădeătutun,ăalcoolăşiăalteădroguri. 
    >ă Proiectareaă şiă realizareaă unuiă studiuă privindă cunoştin ele,ă atitudinileă şiă comportamenteleă
uneiăpopula iiădeăadolescen iăînăleg tur ăcuăconsumulăabuzivădeătutun,ăalcoolăşiăalteădroguri. 
    >ă Elaborareaă şiă testareaă unoră mesajeă adresateă adolescen iloră înă scopulă influen riiă
atitudinilorăşiăcomportamentelor. 
 
    1.4.ă MANAGEMENTULă SERVICIILORă DEă S N TATEă ŞIă SOCIALE.ă MANAGEMENTULă RESURSELORă UMANEă ŞIă
MATERIALE.ă PRINCIPIILEă CONCEPTUALEă ŞIă MODALIT ILEă DEă ORGANIZAREă ŞIă FUNC IONAREă Aă SISTEMULUIă DEă
ASISTEN ăPREVENTIV ăŞIăCURATIV ăAăS N T IIăÎNăROMÂNIA.ăSISTEMULăDEăS N TATEăNA IONAL.ăINTEGRAREAă
STRUCTURAL ă ŞIă FUNC IONAL ă ÎNă SISTEMELEă ŞIă ORGANIZA IILEă DEă S N TATEă REGIONALEă ŞIă MONDIALE.ă
INTRODUCEREăÎNăECONOMIAăSANITAR ă- 3 luni 
 
    1.ăPlanificareăşiăprogramare. 
    2.ăComunicareăînăorganiza ie 
    3.ăSistemeădeăs n tate:ădescriere,ăanaliz ăcomparat ăşiămodalit iădeăfinan areăaăserviciiloră
deăs n tate. 
    4.ăOrganizareaăserviciilorădeăs n tateă- macroăşiămicrosistemădeăs n tate,ăniveleădeăasisten ă
medical ă- primar ,ăspitaliceasc ,ăambulatorie,ăetc. 
    5.ăPoliticiădeăs n tateă- elaborare, evaluare impact, aplicare. 
    6.ăPrincipiileăşiăfunc iileămanagementului: 
    ●ăProcesulădeăluareăaădeciziei 



    ●ăConflictăşiănegociere 
    7.ăManagementăorganiza ională- structur ,ăcultur ,ămanagementulăschimb rii. 
    8. Managementul şiăevaluareaăproiectelorăşiăprogramelorădinădomeniulăsanitar. 
    9.ăEconomiaăsanitar ă(caracteristicileăpie eiăşiăaleăcompeti ieiăînăs n tate,ămetodeăşiătehniciă
deăevaluareăeconomic ,ăasigur riădeăs n tateăpubliceăşiăprivate). 
    10. Managementul financiară (alternativeă deă finan areă aleă sistemeloră deă s n tate,ă metodeă deă
plat ăaăfurnizorilor). 
    11. Managementul resurselor umane în domeniul sanitar. 
    12.ăManagementulăşiăevaluareaăcalit iiăîngrijirilorăşiăserviciilorădeăs n tate. 
    13.ăNo iuniădeălegisla ieămedical ăs 
    14.ăIntegrareăinăUE:ăinstitu ii,ălegisla ie,ăprograme. 
 
    Tematicaăactivit ilorăpractice 
    1.ăAnalizaăşiăinterpretareaădatelorăprivindăutilizareaăserviciilorădeăs n tate. 
    2.ăIdentificarea,ăanalizaăşiăinterpretareaădatelorăcuăprivireălaădistribu iaăresurselorăfizice,ă
umane,ăfinanciareăşiădeătimpăînăserviciileădeăs n tate. 
    3.ă Analizaă tipuriloră deă costuriă aleă unoră serviciiă deă s n tateă (primar,ă secundar,ă ter iară - 
curativăşiăprofilactic). 
    4. Identificarea surselor de informa iiăpentruăm surareaăcosturilor. 
    5. Realizarea unui protocol de determinare a costului per serviciu. 
    6.ă Evaluareaă economic ă aă unoră serviciiă şiă programeă deă s n tateă utilizândă analizaă deă tipă
cost/eficacitate,ăcost/beneficiuăşiăcost/utilitate. 
    7.ăEvaluareaăsistemuluiădeăluareăaădeciziilorăînăinstitu iiădeălaădiferiteăniveleădinăsectorulă
s n t iiă(primar,ăsecundar,ăter iară- curativăşiăprofilactic). 
    8. Evaluarea sistemului de comunicare dintr-oăorganiza ieă(primar,ăsecundar,ăter iară- curativ 
şiăprofilactic). 
    9.ăElaborareaăuneiămetodologiiădeăevaluare,ărecrutareăşiăselec ieăaăpersonalului. 
    10. Evaluarea unui program de dezvoltare de personal. 
    11.ăEvaluareaărolurilorăşiăposibilit ilorăindividualeăînăcadrulălucruluiăînăechip . 
    12.ăElaborareaăunuiăproiectădeădezvoltareăaăunorăserviciiădeăs n tateădestinateăunorăpopula iiă
vulnerabile. 
    13.ăEvaluareaăsistemuluiăinforma ionalădintr-oăorganiza ie. 
    14.ă Proiectareaă unuiă sistemă deă informa iiă necesară monitoriz riiă şiă evalu riiă unui program de 
s n tate. 
    15.ă Proiectareaă unuiă sistemă deă asigurareă şiă îmbun t ireă aleă calit iiă serviciiloră într-o 
unitateăsanitar . 
    16.ăDescriereaăsistemuluiăserviciilorădeăs n tateăalăuneiă riă(UEăşiănon-UE). 
    17. Dobândirea unor deprinderi de baz ă deă administra ieă şiă secretariat:ă redactareaă
coresponden ei,ăeviden aăşiăarhivareaădocumentelor. 
 
    I.B.ăMODULULăDEăBIOETIC ă2ăs pt 
 
    TEMATIC ăCURSă(20ăore) 
      TEMATIC ăCURSă(20ăore) 
    2.1)ăDefinireaăbioeticii,ăconcepte,ăevolu ie,ăteoriiăşiămetodeăînăbioetic .ădomeniiăprioritareă
deăstudiuăinăbioetic . 
    2.2)ăConcepteleădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin ăprinăprismaăbioeticii,ăinfluentaăcredin elorăşiă
valorilor personale sau de grup în conturarea conceptelor 
    2.3)ă Rela iaă medică - pacient, modeleă aleă rela ieiă medică - pacient,ă dreptatea,ă echitateaă şiă
accesulăpacien ilorălaăîngrijirileădeăs n tate. 
    2.4)ă Rela iaă medică - pacient:ă consim mântulă informat,ă confiden ialitatea,ă rela iaă medică - 
pacientăminor:ăacteănormativeăcareăreglementeaz ărela ia medic - pacient. 
    2.5)ă Greşeliă şiă eroriă înă practicaă medical :ă definireaă no iunilor,ă culpaă medical ă - definire, 
forme,ăimplica iiăjuridiceăşiădeontologice,ămanagement. 
    2.6)ă Problemeă eticeă aleă începutuluiă vie ii:ă libertateaă procrea iei.,ă dilemeă etice în avort, 
reproducereaăumanaăasistataămedical,ăclonareaăreproductiv . 
    2.7)ăProblemeăeticeălaăfinalulăvie ii:ăDefinireaămor iiăînăeraănoilorătehnologiiăînămedicin ,ă
problemeăeticeăînăst rileăterminale:ătratamenteăinutileăînăpracticaămedicala:ăeutanasia şiăsuicidulă
asistat; Îngrijirile paliative. 
    2.8)ăProblemeăeticeăînătransplantulădeă esuturiăşiăorganeăumane 
    2.9)ă Problemeă eticeă înă genetic ă şiă genomic :ă eugeniaă şiă discriminareaă peă bazaă geneticii,ă
statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrionăTerapiaăgenic . 



    2.10)ă Eticaă cercet riiă peă subiec iă umani,ă principiiă etice,ă coduriă deă etic ă şiă conven iiă
interna ionaleăînăcercetare,ăcadrulălegislativăalăcercetareaăpeăsubiec iăumani;ăcomiteteleădeăetic ă
aăcercet rii;ăconflictulădeăintereseăînăcercetareaăştiin ific . 
 
    TEMATICAăACTIVIT ILORăPRACTICE 
    - Ilustrareaăprinăcazuriăparticulareăaăteoriilorăşiăprincipiilorăînăbioetic  
    - Reglementareaăpracticiiămedicaleăprinăcoduriădeăetic ;ăJur mântulăluiăHipocrate,ăalteăcoduriă
deăetic ăşiădeontologieămedical ăfolositeăînăprezent. 
    - Ilustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice 
    - Valoareaăşiălimiteleăconsim mântuluiăinformatăînăpracticaămedical ăcurent  
    - Rolulăcomunic riiăînărela iaămedică- pacient. 
    - Ilustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice 
    - Accesulălaăîngrijirileădeăs n tateă- discutare de cazuri. 
    - Drepturileăpacien iloră- reglementareălegislativ . 
    - Rolulăcomitetelorădeăetic ădinăspitale. 
    - Exemplificareaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroareăînămedicin ăprinăcazuriăconcreteăDelimitareaă
cadruluiăno iuniiădeămalpraxis. 
    - Greşealaămedical ădinăperspectivaăsistemuluiădeămalpraxis. 
    - Perspectivaădeontologic ăasupraăgreşelilorămedicale. 
    - Discutareaăproblemelorăeticeăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteăaplicabileăpentruăînceputulăvie ii,ă
finaluluiăvie ii,ătransplantulădeă esuturiăşiăorgane,ăgenetic ăşiăgenomic ,ăcercetareaăpeăsubiec iă
umani. 
 
    I.C.ăBIOSTATISTICAăŞIăINFORMATICA- 2 luni 
 
    Tematicaălec iilorăconferin ă- 30 ore 
    - Prelucrareaăautomat ăaădatelor:ăPacheteădeăstatistic ăutilizateăînăS n tateăPublic :ăEpiInfo,ă
SPSS, SAS, etc. 
    - Editareaădeădocumenteă(textăşiăgrafic ) 
    - Baza de date 
    - Documentareaăasistat ădeăcalculator 
    - Programeădeăcomunica ii 
    - Biostatistic : 
    - Indicatoriădeătendin ăcentral ăşiădispersie 
    - Eşantionajăşiăinferen ăstatistic  
    - Tipuriădeădistribu iiăşiăcomparareaăstatistic ă(testeăparametriceăşiăneparametrice) 
    - Regresia logistic  
    - Corela iaăşiăregresiaăliniar  
    - Pacheteădeăprogrameădeăcalculatorăpentruăprelucr riăstatistice;ăcompatibilizareăcuăcerin eleă
U.E. 
    - Statistic ăsuperioar  
 
    Tematicaăactivit ilorăpractice 
    Introducereăînăinformatic : 
    - Realizarea opera iunilorăelementareăcuăfişiereă(creare,ăcopiere,ăredenumire,ăştergere,ăetc.)ă
în mediile de operare uzuale 
    - Utilizareaăunuiăeditorădeătextăşiăaăunuiăprogramădeăgrafic  
    - Utilizarea unui pachet de gestiune a bazelor de date 
    - Utilizarea unui program de calcul tabelar 
    - Utilizarea bazelor de date bibliografice pe calculator 
    - Utilizareaăpoşteiăelectronice 
    - Utilizarea mijloacelor multimedia 
    Biostatistic : 
    - Aplicareaă metodeloră deă statistic ă descriptiv ă şiă analitic ă înă prelucrarea cu ajutorul 
computeruluiăşiăaădatelorădintr-un studiu 
    - Interpretareaă rezultateloră prelucr riloră statisticeă efectuateă cuă programeă deă statistic ă
uzualeăşiăredactareaăconcluziilor 
    - Proiectareaăunuiăstudiuăpeăeşantion 
    - Interpretareaăşiăevaluareaăcritic ăaărezultatelorăstatisticeăcuprinseăînăarticoleăştiin ifice 
 
    B.ăTrunchiulădeăspecialitateaă"Medicin ăpreventiv ă-Epidemiologie" 
    ●ăEpidemiologieăfundamental ăţă11,5ăluni 
    ●ăBoliăinfec ioaseăţă5ăluni 



    ●ăIgien ăţă5ăluni 
    ●ăLaboratorăclinicăşiăMicrobiologieăţă6ăluni 
      i. Microbiologie = 4 luni 
      ii. Laborator clinic = 2 luni 
    ●ăEpidemiologieăspecial ăţă12ăluni 
 
    I.ăEPIDEMIOLOGIEăFUNDAMENTAL  
 
    I.a.ăMODULăDEăEPIDEMIOLOGIEăFUNDAMENTAL ă(11ăluniălaăCatedr )ă- 200 ore 
    Preg tireăteoretic : 
    1.ăDefinireaăno iuniiădeăs n tateăindividual ăşiăcomunitar ,ăfactoriăcondi ionali. 
    2. Epidemiologia - defini ie,ăscopuri,ăutilizareăşiădomeniiădeăaplicare. 
    3.ă Metodaă epidemiologic ă şiă metodaă clinic :ă utilizareaă şiă interpretareaă loră înă cunoaştereaă
problemelorăs n t iiăcomunitare,ăpentruăluareaădecizieiăînăs n tateaăcomunitar . 
    4.ăRa ionamentulăepidemiologic. 
    5.ă Supraveghereaă st riiă deă s n tateă aă popula ieiă laă nivelă local,ă na ional,ă regională şiă
interna ional. 
    6.ăInvestigareaăepidemiologic . 
    7.ăAnalizaăepidemiologic . 
    8.ăEvaluareaăepidemiologic ăşiăanalizaădeciziei. 
    9.ă Procesă morbid,ă focară epidemiologic,ă procesă epidemiologic.ă Cunoaştereaă structuriiă şiă
condi ion riiă fenomeneloră deă s n tateă - infec ioaseă şiă neinfec ioaseă - (factoriă determinan i,ă
factoriăcondi ionan iăprimariăşiăsecundari),ăaăregulilorăcareăguverneaz ăapari iaăşiămanifestareaă
fenomenelorădeăs n tateălaănivelăindividualăşiăpopula ional. 
    10. Elemente fundamentale ale epidemiologiei bolilorăinfec ioase.ăCaracterizareaăepidemiologic ă
aămicroorganismelorăcaăagen iăetiologiciăaiăbolilorăinfec ioase. 
    Condi ionareaă fenomenologieiă epidemiologiceă aă boliloră infec ioase:ă procesă infec ios,ă focară
epidemiologic, proces epidemiologic. Focalitateaănatural . 
    11.ăStudiulăcauzalit iiăst rilorădeăs n tate. 
    12.ăEpidemiologieăclinic . 
    13.ă Prevenireaă şiă controlulă îmboln viriloră (profilaxieă primordial ,ă primar ,ă secundar ă şiă
ter iar ). 
    14.ă Conceptulă deă asisten ă primar ă aă st riiă deă s n tateă înă supravegherea,ă prevenireaă şiă
controlulăst rilorădeăs n tateăşiăboal ălaănivelăcomunitar. 
    15.ăEticaăactivit ilorăepidemiologice. 
 
    Aplica iiăpractice 
    1.ă Indicatoriă epidemiologiciă aiă st riiă deă s n tateă (defini ii,ă prelucrareă statistic ,ă
reprezentareăgrafic ,ăinterpretare,ăutilitate). 
    a.ă Definireaă şiă caracterizareaă evenimenteloră legateă deă stareaă deă s n tateă - factori de risc, 
expuneri,ătipuriădeăefecteă(boal ,ădeces,ăhandicapăetc.).ăDateleă(variabilele)ăutilizateăînăanalizaă
epidemiologic ăaăst riiădeăs n tateă- tipuriădeăvariabile,ăsurseleădeăinforma ieăpentruăculegereaă
dateloră şiă înregistrareaă lor.ă Identificareaă şiă culegereaă dateloră pentruă analizaă epidemiologic ă aă
st riiădeăs n tateăprivindăpatologiaăinfec ioas ăşiăneinfec ioas .ă8 
    b.ăM sur toriăpeăbazaăvariabilelorăcalitativeă- rate,ărapoarte,ăpropor ii,ăindiciă- 
      i.ă Rateă (brute,ă specifice)ă deă morbiditate:ă inciden ,ă prevalen ,ă rela iileă dintreă ele.ă
Analiza prin indicatori de morbiditate. 10 
      ii. Rate (brute, specifice) de mortalitate. Analiza prin indicatori de mortalitate. 10 
      iii.ăCompara iiăpeăbazaăratelorăbrute.ă5 
    c.ă M surareaă st riiă deă s n tateă peă bazaă variabileloră cantitative:ă tendin ă central ă şiă
dispersieăetc.ăAnalizaăpentruăpatologieăinfec ioas ăşiăneinfec ioas .ă10 
    2.ă Standardizareaă rateloră (direct ,ă indirect ,ă raportulă deă mortalitateă propor ional ):ă
exemplificare,ăinterpretareaăşiăjustificareaăstandardiz rii.ă3. 
    3. Studii epidemiologice. 
    a.ăTipurileădeăstudiiăepidemiologice,ăalc tuireaăprotocoluluiă(design)ădeăstudiuăşiăaplicareaă
loră înă func ieă deă efectulă m surat.ă Exerci iiă deă alegereă aă studiuluiă adecvată problemeiă şiă
obiectivuluiăenun at.ă5. 
    b. Studii epidemiologice descriptive - tipuriă deă studii,ă culegereaă datelor,ă eşantionare,ă
avantaje,ălimiteăşiăutilitateaăfiec ruiătipădeăstudiu.ăElaborareaăunorăproiecteădeăstudiu.ă3. 
    c. Studii epidemiologice analitice (caz-martor,ă cohort )ă - selectareaă subiec ilor,ă culegereaă
datelor,ă m surareaă asocieriiă prină riscuriă relativeă şiă absolute.ă M surarea impactului pentru 
s n tateaăpublic ă- riscurileăpopula ionale.ăElaborareaăunorăproiecteădeăstudiu.ă4. 



    d.ă Studiiă interven ionaleă (experimentale)ă - m surareaă rezultateloră interven iei.ă Elaborareaă
unor proiecte de studiu. 2 
    4. Erorile în studiile epidemiologice: întâmplarea, erorile sistematice (bias), confuzia, 
interac iunea.ăValiditateaăunuiăstudiuăepidemiologic,ătipuriădeă erori,ăidentificareaăşiăcontrolulă
erorilor. Evaluarea erorilor în studiile epidemiologice 5. 
    5.ă Defini iaă deă cază înă investigareaă epidemiologic ă - importan ,ă limiteleă şiă alegereaă
defini ieiădeăcazăfunc ieădeăobiective.ăAplicareăînăboliăinfec ioaseăşiăneinfec ioase.ă5 
    6.ăInvestigareaăuneiăepidemii.ăJustificareaăinvestig rii,ăetapeădeărealizareăaăinvestiga iei,ă
modalitatea comunic riiărezultatelor.ăStudiuădeăcazăsubăform ădeăexerci iiăpeăcalculator:ă5. 
    7.ăMetodeădeăscreening.ăDefini ie,ătipuriădeăscreening,ăcriteriiădeăimplementareăaăunuiăprogramă
deă screening.ă Performan aă testeloră deă screeningă şiă aplicabilitateaă popula ional .ă Evaluareaă
programelorădeăscreening.ăM surareaăpractic ăaăperforman elorătestelorăscreening.ă3. 
    8.ăTesteădiagnostice:ătipuriădeătesteădiagnostice,ămetodeădeăstabilireăaăvalorilorănormaleăşiă
patologice,ă evaluareaă validit iiă testuluiă diagnostic.ă Evaluareaă practic ă aă validit iiă testuluiă
diagnostic 1. 
    9.ă Analizaă critic ă aă literaturiiă medicale.ă Motiva iaă şiă criteriiă deă selec ieă aă literaturiiă
medicaleădeăconsultatăpermanent.ăElementeădeăevaluareăaărezultatelorădinăarticol,ăjudecateăfunc ieă
de design-ulă studiului,ă limiteleă şiă validitateaă studiuluiă prezentat.ă Aplicabilitateaă practic ă aă
datelor prezentate. Analiza unor articole medicale. 5 
    10. Metanaliza - etape de realizare, criterii de selectare a articolelor, metode de agregare a 
datelor, interpretarea rezultatelor. Efectuarea metanalizei. 1 
 
    II.ăMODULULăDEăBOLIăINFEC IOASEăţă5ăluni 
 
    Preg tireăteoretic ă(75ăore): 
 
    PARTEAăGENERAL : 
    1.ăAgen iăetiologiciă- clasificare,ăstructur ,ăcaracteristiciăbiologice. 
    2.ăProcesulăinfec ios:ărela iaăagentăinfec iosă- gazda;ădinamicaăprocesuluiăinfec ios. 
    3.ă Clasificareaă infec iiloră dup :ă caracteristicileă agentuluiă cauzal;ă poartaă deă intrareă aă
agentului cauzal; caracteristici de gravitate. 
    4.ăMecanismeădeăap rareăantiinfec ioas :ărezisten aăantiinfec ioas ănespecific ăşiăspecific . 
    5.ăPatogenezaăbolilorăinfec ioase. 
    6.ăManifest riăcliniceălocaleăşiăgeneraleăaleăprocesuluiăinfec ios. 
    7.ă Elementeă cliniceă deă recunoaştereă înă uneleă sindroameă infec ioase:ă febril,ă eruptiv,ă
respirator, diareic, icteric, adenosplenomegalic, meningean. 
    8.ă Exameneă complementareă înă patologiaă infec ioas :ă diagnosticulă etiologic,ă imunologic,ă
anatomopatologic,ăradiologicăşiăimagistic,ătesteănespecifice. 
    9.ă Tratamentulă unoră sindroameă infec ioase:ă dateă generale, clasificare, tipuri de produse, 
propriet i,ă mecanismeă deă ac iuneă şiă farmacodinamie,ă indica ii,ă contraindica ii,ă limiteă deă
utilizare,ă reac iiă adverse,ă rezisten ă - sensibilitateă (cuă testare)ă aă substan eloră şiă produseloră
utilizate în tratamentul infec iiloră cuă produseă biologice,ă antibioticeă şiă chimioterapice,ă
antiinflamatoriiă(cortizoniceăşiănesteroidiene),ăimunomodulatori. 
 
    PARTEAăSPECIAL : 
    Defini ie,ă etiologie,ă patogenez ,ă semneă cliniceă deă recunoaştere,ă diagnostică (pozitivă şiă
diferen ial)ăclinicăşiădeălaborator,ăevolu ie,ătratamentăîn: 
    1.ă Boliă determinateă deă virusuri:ă gripa,ă rujeola,ă rubeola,ă parotiditaă epidemic ,ă infec iiă cuă
herpesvirusuriă (varicela,ă Herpesă simplex,ă Herpesă zoster,ă mononucleozaă infec ioas ,ă infec iaă cuă
virusul citomegalic),ă rabia,ă hepatiteleă virale,ă poliomielitaă şiă infec iileă cuă enterovirusurileă
nepoliomielitice,ăinfec iiăcuărotavirusuri,ămaladiaăHIV/SIDA,ă infec iaăcuăvirusulăPapillomaăuman,ă
encefaliteăşiămeningoencefaliteădeterminateădeăagen iăetiologiciătransmişiăprinăinsecte hematofage 
(infec iaăcuăvirusulăWestăNile); 
    2.ăBoliădeterminateădeăChlamydii:ăpsittacoza,ălimfogranulomatozaăvenerian . 
    3.ăBoliădeterminateădeărickettsii:ătifosulăexantematic,ăfebraăbutonoas ,ăfebraăQ. 
    4. Boli determinate de bacterii: infec iiă cuă stafilococi,ă infec iiă cuă streptococi,ă difteria,ă
listerioza,ăantraxul,ăinfec iiădeterminateădeămeningococi,ăgonoreea,ăholera,ăfebraătifoid ăşiăalteă
salmoneloze,ă infec iiă determinateă deă Shigella,ă infectiiă cuă H.influenzae,ă bruceloza,ă pesta,ă tuseaă
convulsiv ,ălegionelozele,ătetanos,ăbotulism,ătuberculoza,ălepra. 
    5. Boli determinate de spirochete: sifilisul, leptospirozele, boala Lyme. 
    6. Boli determinate de protozoare: malaria, toxoplasmoza, giardioza. 
    7. Boli determinate de fungi: candidiaza, aspergilioza, criptococoza, penumocistoza. 
    8.ăBoliădeterminateădeăhelmin i:ăascaridioza,ătrichineloza,ăteniazele,ăechinococoza. 



    9.ă Boliă determinateă deă asocieriă microbiene:ă infec iiă nosocomiale,ă boalaă diareic ă acut ,ă
infec iileăc l torilor. 
 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
    1.ă Recunoaştereaă semneloră cliniceă şiă precizareaă diagnosticuluiă înă boliă eruptive:ă rujeola,ă
rubeola,ăscarlatina,ăvaricela,ăalteăboliăinfec ioaseăeruptive:ă12 
    2.ăRecoltareaăproduselorăpatologiceăşiăinterpretareaărezultatelor: 10 
    3.ă Recoltareaă produseloră patologiceă pentruă efectuareaă uroculturiiă şiă interpretareaă
rezultatelor: 5 
    4.ă Recoltareaă produseloră patologiceă pentruă efectuareaă coproculturiiă şiă interpretareaă
rezultatelor: 5 
    5. Recoltarea produselor patologiceă pentruă efectuareaă exsudatuluiă faringiană şiă interpretareaă
rezultatelor: 10 
    6. Interpretarea examenului LCR: 3 
    7. Interpretarea rezultatelor hemoculturii: 5 
    8. Interpretarea antibiogramei: 25 
    9.ăEfectuareaăaă8ăg rziălaăserviciulădeăconsulta ii 
    Bibliografia: la recomandarea coordonatorului de specialitate 
 
    III.ăMODULULăDEăIGIEN ăţă5ăluni 
 
    Preg tireăteoretic ă(90ăore): 
    MEDIULăÎNăRELA IEăCUăS N TATEAăUMAN ă- 1ălun  
    1.ă Rolulă factoriloră deă mediuă înă etiologiaă îmboln viriloră umane.ă Mediulă înconjur toră înă
concep iaă Organiza ieiă Mondialeă aă S n t ii.ă Cerin eă deă baz ă pentruă ună mediuă s n tos.ă No iuniă deă
dreptăprivindămediulăînconjur tor.ăObstacoleăşiăoportunit iăînărezolvareaăproblemelorădeăs n tateă
careăimplic ămediulăambiental.ăPromovareaăcomportamentelorăs n toaseăpentruăunămediuăs n tos. 
    2.ă Risculă deă mediu:ă defini ie;ă etapeleă analizeiă riscului:ă evaluareaă riscului,ă managementulă
riscului, comunicarea riscului. 
    3.ăEvaluareaărisculuiădeămediuăpentruăs n tate.ăNaturaăşiăcaracterizarea pericolelor din mediul 
înconjur torăcareăpotăafectaăs n tateaă(fizice,ăchimice,ăbiologice,ămecanice,ăpsiho-sociale),ăc iă
deă expunere,ă efecteă asupraă s n t ii.ă Principiiă şiă metodeă deă evaluareă aă risculuiă (identificareaă
pericolului,ăevaluareaărela ieiădoz -r spuns,ăevaluareaăexpunerii,ăcaracterizareaăriscului). 
    4. Comunicarea riscului de mediu: planul de comunicare a riscului, definirea obiectivelor 
comunic rii,ă implicareaă comunit ii,ă parteneriată cuă lideriiă comunit iiă şiă cuă alteă institu ii,ă
elaborareaămesajelor,ăevaluareaăcomunic rii. 
 
    IGIENA HABITATULUI UMAN- 1 1/2 luni 
    1. Igiena aerului atmosferic. Factorii meteoro-climaticiă şiă influen aă loră asupraă s n t ii.ă
Surseădeăpoluareăaăaerului,ănaturaăagen ilorăpoluan i.ăEfecteleăpolu riiăaerului atmosferic asupra 
st riiă deă s n tate,ă riscuriă generateă deă principaliiă poluan iă şiă evaluareaă lor.ă Monitorizareaă
polu riiăaeruluiăşiăaăexpuneriiăumane,ăcriteriiădeăcalitateăaăaeruluiăatmosferic. 
    2.ăIgienaăsolului:ărela iaăîntreăstructuraăfizic ,ăcompozi iaăchimic ăşiăbiologic ăşiăs n tateaă
uman ;ăpatologiaăbiogeochimic ;ăpoluareaăchimic ăşiăbiologic ăaăsoluluiăşiăefecteleăasupraăst riiă
deăs n tate;ăm suriădeăprevenireăşiăcombatereăaăefectelorănocive. 
    3.ăIgienaăapei:ănevoileădeăap ăaleăindividuluiăşiăcolectivit ilor,ăşiămodalit iădeăacoperire;ă
caracterizareaăsanitar ăaăsurselorădeăap ;ăautopurificareăapelor. 
    4.ă Criteriiă deă calitateă aleă apeiă potabile.ă Tratareaă apeiă înă vedereaă potabiliz rii.ă Criteriiă
sanitareădeăapreciereăaăeficien eiătrat riiăapei. 
    5.ăApeleărecrea ionale:ăcriteriiădeăcalitate,ăriscuriăpentruăs n tate.ăM suriădeăprevenireăşiă
combatere a efectelor nocive. 
    6.ăReziduurile:ăsurse,ăclasific ri,ăcompozi iaăchimic ăşiăbiologic ,ăriscurileăpentruăs n tate.ă
M suriădeăprevenireăşiăcombatere a efectelor nocive. 
    7.ăCerin eădeăigien ăînăunit ileămedico-sanitare. 
    8.ă Catastrofeleă naturale,ă accidenteleă industrialeă şiă nucleare,ă conflicteleă armate:ă impactă
asupraăaşez rilorăumaneăşiăaăs n t ii;ăm suriămedico-sanitare de gestionare a acestor crize. 
 
    IGIENAăALIMENTA IEIăŞIăNUTRI IEI- 1 1/2 luni 
    1.ă Bazeleă conceptualeă aleă alimenta ieiă şiă nutri iei:ă definireaă termenilor,ă rela iaă dintreă
alimenta ieă- nutri ie-s n tate,ătrebuin eănutri ionale,ăaporturiărecomandate. 
    2. Calitatea nutri ional ăaăalimenteloră(lapteăşiăpreparateădinălapte;ăcarne,ăpeşte,ăpreparate;ă
ou ;ălegume,ăfructe;ăcerealeăşiăleguminoaseăuscate;ăproduseăzaharoase;ăgr simi;ăb uturiăalcooliceă



şiă nealcoolice):ă compozi iaă şiă valoareaă nutritiv ,ă cantit iă recomandateă pentru diferitele 
categoriiădeăpopula ie,ăefecteleăconsumuluiăneadecvat. 
    3.ă Calitateaă igienic ă aă alimentelor,ă riscuriă alimentareă şiă nutri ionale:ă boliă transmiseă prină
consumă deă alimenteă contaminateă cuă agen iă biologiciă (bacterii,ă virusuri,ă parazi i),ă chimici 
(pesticide,ă metaleă grele,ă reziduuriă medicamentoase,ă produseă deă cur areă şiă dezinfec ie,ă aditiviă
chimici,ă micotoxine,ă biotoxineă marin)ă şiă neconven ionaliă (prioni);ă degradareaă şiă alterareaă
alimentelor;ă principiiă şiă metodeă deă conservareă aă alimentelor,ă influen eleă diferiteloră tratamenteă
tehnologiceăasupraăalimentelorăşiărisculăasupraăst riiădeănutri ieăşiăs n tateăaăconsumatorilor. 
    4.ăIgienaăunit ilorăcuăprofilăalimentar. 
 
    IGIENAăCOPIILORăŞIăTINERILORă- 1ălun  
    1.ă Dezvoltareaă uman :ă nivelurileă deă organizareă aleă compozi ieiă corpuluiă uman,ă principiileă
generaleă aleă dezvolt riiă umane,ă maturizareaă pubertar ă şiă anomaliiă pubertare,ă factoriiă cuă rolă
formativăînădezvoltareaăuman ,ăaccelera iaăcreşteriiăsauătendin aăsecular . 
    2.ă Prevenireaă şiă combaterea comportamenteloră cuă riscă înă colectivit ileă deă copiiă şiă tineri:ă
obiceiurileă alimentare,ă tabagismul,ă consumulă deă b uturiă alcoolice,ă consumulă deă droguri,ă
comportamentulă sexual,ă comportamenteleă violenteă şiă distructive,ă comportamenteleă careă ducă laă
accidente, igiena buco-dentar ,ăhandicapulăfizicăşiăpsihic.ăSeăprecizeaz ăcauzele,ăriscurileăpentruă
s n tate,ăm surileădeăprevenireăşiăcombatere. 
    3.ăCerin eăigieniceăprivindăinstitu iileăpentruăocrotirea,ăeducareaăşiăinstruireaăcopiilorăşiă
tinerilor. Norme generale:ă amplasare,ă terenul,ă planificareaă şiă organizareaă cl dirii,ă dezinfec ia,ă
dezinsec iaăşiăderatizarea,ăechipamentulădeăprotec ieăsanitar ăaăpersonalului,ăasisten aămedical ,ă
men inereaăst riiădeăigien ,ăalimenta iaăcolectiv .ăNormeăspecifice. 
 
    Baremul activit ilorăpractice 
    1.ăMetodologiaăcercet riiăsanitareăaăaerului.ăMetodeădeărecoltareăaăprobelorădeăaer. 
    Interpretareaăşiădiscutareaărezultatelor. 
    2.ăMetodologiaădeăsupraveghereăaăst riiădeăs n tateăînărela ieăcuăpoluareaăaeruluiăatmosferic. 
    3.ă Metodologiaă cercet riiă sanitareă aă apeiă (potabil ,ă recrea ional ,ă rezidual ).ă Recoltareaă
probelorădeăap .ăInterpretareaăşiădiscutareaărezultatelor. 
    4.ăEvaluareaăeficien eiădezinfec ieiăapei.ăAnalizaăbacteriologic ăaăapei. 
    5. Metodologia de supraveghereăaăst riiădeăs n tateăînărela ieăcuăapaăpotabil . 
    6.ăMetodologiaăcercet riiăsanitareăaăsolului.ăRecoltareaăprobelorădeăsol.ăMetodeădeăinvestigareă
aăpolu riiăsolului.ăInterpretareaăşiădiscutareaărezultatelor. 
    7.ăMetodologiaăcercet riiăcondi iilorădeăigien ădinăunit ileămedico-sanitare (cabinet medical 
deăfamilie,ăcabinetădeăpoliclinic ,ăspitale). 
    8.ă Recoltareaă probeloră deă alimenteă pentruă examenulă deă laborator.ă Interpretareaă şiă discutareaă
rezultatelor. 
    9.ăEvaluareaăst riiădeănutri ie, metode de apreciere, indicatori statistici. 
    10. Metodologia aprecierii comportamentelor cu risc. 
    Bibliografia: la recomandarea coordonatorului de specialitate 
 
    IV.ăMODULULăDEăLABORATORăCLINICăŞIăMICROBIOLOGIE-6 LUNI 
 
    MICROBIOLOGIE (4 luni) - 75 ore 
 
    Preg tireăteoretic : 
    1. Microscopie, frotiuri, metode de colorare, examen microscopic. 
    2.ăMediiădeăcultur ăcontrolulămediilor. 
    3.ăRecoltareaăşiătransportulăproduselorăpatologice. 
    4.ă Testareaă sensibilit iiă laă chimioterapiceă (mecanismeă deă ac iune,ă rezisten ,ă antibiograma,ă
CMI, CMB, interpretare). 
    5.ăR spunsulăimună(umoral,ăcelular,ămixt)ăînăinfec ii. 
 
    BACTERIOLOGIE 
    1.ăMorfologiaăşiăstructuraăceluleiăbacteriene. 
    2.ăFiziologieăbacterian ,ăprocesăinfec ios,ăfactori de patogenitate 
    3. Bacteriofagi, lizotipie. 
    4.ă Diagnostică deă laboratoră înă infec iileă cu:ă stafilococ;ă streptococă (Streptoccusă pneumoniae,ă
Streptococcusăpyogenes);ămeningococ;ăgonococă(Neisseriaăghonorrheae);ăMycobacteriumătuberculosisăşiă
alte mycobacterii; Haemophilus influenzae; Bordetella pertussis; Corynebacterium diphteriae; 
Enterobacteriaceae (E.coli, Shigella, Salmonella, Proteus, Klebsiella, Yersinia); V. cholerae 0:1 
şiă non-0:1; Campylobacter; Pseudomonas; Bacillus anthracis, Bacillus cereus; Bacterii anaerobe; 



Listeria monocytogenes; Legionella; Brucella; Pasteurella; Rickettsii; Mycoplasme; Chlamydii; 
Leptospire. 
 
    VIRUSOLOGIE 
    1.ăPropriet iăgeneraleăaleăvirusurilor,ăstructur ,ăcompozi ie,ăclasificare. 
    2. Multiplicarea virusurilor. 
    3.ăPatogenezaăinfec iilorăvirale,ăinfec iiăviraleăpersistente. 
    4.ăR spunsulăimunăînăinfec iileăvirale. 
    5. Diagnostic de laborator în: 
     a.ăPoliomielit . 
     b.ăGrip . 
     c.ăRujeol . 
     d. Hepatitele virale acute. 
     e.ăInfec ia cu HIV/SIDA. 
 
    PARAZITOLOGIE 
    Diagnosticul de laborator în: 
    1.ăAmoebiazaăintestinal ăşiăextraintestinal  
    2.ăGiardioz  
    3. Malarie 
    4.ăToxoplasmoz  
    5.ăAscaridioz  
    6.ăTrichineloz  
    7. Teniaze 
    8. Echinococoza 
 
    MICOLOGIE 
    Diagnosticul de laborator în micoze. 
 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
    1.ăTestareaăeficien eiăm surilorădeădezinfec ieăşiăsterilizare: 
    2.ă Tehniciă deă laboratoră pentruă evaluareaă r spunsuluiă imună (principii,ă aplica iiă practice):ă
simpla difuzie, dubla difuzie, imunoelectroforeza, contraimunoelectroforeza, testul ELISA, RIA, 
Western blot. 
    3.ăExamenulăcitologicăalăsputeiăşiăfecalelor. 
    4.ăDiagnosticulăînăinfec iiăstafilococice.ăCitire,ăidentificare,ăinterpretare: 
    5. Diagnosticul în infec iiăstreptococice.ăCitire,ăidentificare,ăinterpretare: 
    5.ăDiagnosticulăînăinfec iiăstreptocociceăşiăpneumococice.ăCitire,ăidentificare,ăinterpretare: 
    6.ăDiagnosticulăînăinfec iiămeningococice.ăCitire,ăidentificare,ăinterpretare: 
    7. Diagnosticul înăinfec iiăgonococice.ăCitire,ăidentificare,ăinterpretare: 
    8.ăDiagnosticulăînătuberculoz ă(colora iaăZiehl).ăCitireăşiăinterpretare: 
    9.ăDiagnosticulăînăinfec iiăcuăHaemophilus.ăCitire,ăidentificare,ăinterpretare: 
    10.ăDiagnosticulăînăinfec iiăcu E. coli. Citire, identificare, interpretare: 
    11.ăDiagnosticulăînăinfec iiăcuăShigella.ăCitire,ăidentificare,ăinterpretare: 
    12.ăDiagnosticulăînăinfec iiăcuăYersinia.ăCitire,ăidentificare,ăinterpretare: 
    13.ăDiagnosticulăînăinfec iiăcuăSalmonella. Citire, identificare, interpretare: 
    14.ăDiagnosticulăînăinfec iiăcuăCampylobacter.ăCitire,ăidentificare,ăinterpretare: 
    15.ăDiagnosticulăînăinfec iiăcuăPseudomonas.ăCitire,ăidentificare,ăinterpretare: 
    16.ăDiagnosticulăînăinfec iiăcuăanaerobi.ăCitireăşiăinterpretare: 
    17.ăDiagnosticulăînăinfec iiăcuăTreponemaăpallidum.ăCitireăşiăinterpretare: 
    18.ăDiagnosticulăînăinfec iiăcuăleptospire.ăSerologie.ăCitireăşiăinterpretare: 
    19.ăDiagnosticulăînăbruceloza.ăSerologie.ăCitireăşiăinterpretare: 
    20. Sputa (recoltare, conservare, examen citologic): 
    21. Coprocultura: recoltare, conservare, transport: 
    22. Diagnosticul în HIV (ELISA), interpretare: 
    23.ăDiagnosticulăhepatiteiăviraleăBăşiăCă(ELISA)ăinterpretare: 
    24. Diagnosticul serologicăalăgripeiă(HAăşiăHAI)ăinterpretare: 
 
    BIOCHIMIE,ăCITOLOGIE,ăGENETIC ăŞIăIMUNOLOGIE/LABORATORăCLINICă(2ăluni)ă- 40 ore 
 
    Preg tireă teoretic :ă testeă deă laboratoră pentruă screeningă şiă diagnostică (principiulă metodei,ă
recoltarea produsului biologic, erori, interpretare): 



    1.ăTesteădeăevaluareăaămetabolismuluiăglucidic,ălipidicăşiăproteic,ăînăboliăcardio-vasculareăşiă
boli metabolice (diabet zaharat, obezitate, fenilcetonurie etc.). 
    2.ăTesteădeăscreeningăşiădiagnosticăînăboliăgenetice. 
    3. Teste de screening în neoplazii: cancer de col uterin, bronhopulmonar, colorectal. 
    4.ă Testeă deă screeningă şiă diagnostică înă boliă cuă mecanismă imuno-alergic:ă astmă bronşic,ă boliă
autoimune (hepatopatii, nefropatii, lupusul eritematos diseminat etc.). 
 
    Baremulă activit iloră practice:ă participareaă laă efectuareaă şiă interpretareaă testeloră deă
laborator. 
    1. Supravegherea cu laboratorul a bolnavului diabetic: 
    2. Supravegherea cu laboratorul a bolnavului cardiovascular: 
    3. Screening în neoplazii: testul Papanicolau: 
    4. Screening în boli genetice: 
    Bibliografia: la recomandarea coordonatorului de specialitate 
 
    V.ăMODULăDEăEPIDEMIOLOGIEăSPECIAL ă- 12 luni 
 
    Preg tireăteoretic ă(200ăore): 
    1.ăEpidemiologia,ăprevenireaăşiăcombatereaăbolilorăinfec ioase 
    a.ăBoliăinfec ioaseăcuătransmitereăaerian :ăinfec iiăbacterieneă(streptococice,ămeningococice,ă
difterie,ă tuseă convulsiv ,ă tuberculoza),ă viraleă (gripa,ă infec iaă urlian ,ă rujeola,ă rubeola,ă
varicela - herpesăzoster,ăalteăinfec iiăherpetice), parazitare (pneumocistoza). 
    b.ă Boliă infec ioaseă cuă transmitereă digestiv :ă bacterieneă (holera,ă shigelloze,ă salmoneloze,ă
diareea cu E. coli, diareea cu Yersinia, diareea cu Campilobacter, botulism), virale (enteroviroze, 
hepatitaăacut ătipăAăşiătipăE),ăparazitareă(lambliaza,ătrichineloza).ăToxiinfec iiăalimentare. 
    c.ăBoliăinfec ioaseăcuătransmitereăpreponderentăparenteral : 
    1. hepatite acute virale tip B, D, C; 
    2.ăinfec iaăcuăHIV/SIDA. 
    d.ă Boliă infec ioaseă cuă transmitereă prină modă deă via : bacteriene (tetanos; antrax; 
leptospiroze;ă bruceloz ;ă listerioz ;ă boliă venericeă - sifilis,ă infec iiă gonococice),ă viraleă
(papilloma, rabia), parazitare (scabia, toxoplasmoza). 
    e.ă Boliă infec ioaseă cuă transmitereă prină vectori:ă rickettsiozeă (tifosă exantematic, febra Q, 
febraăbutonoas ),ăboalaăLyme,ămeningo-encefalite acute primare. 
    f.ăBoliăinfec ioaseăproduseălaăgazdeăimunocompromiseă(particularit iăepidemiologice). 
    g.ăBoliăinfec ioaseăproduseădeămicroorganismeăoportunisteă(septicemiiăetc.). 
    h.ăInfec iiănosocomiale. 
    2.ăImunoprofilaxiaăactiv ăşiăpasiv ăaăbolilorăinfec ioaseăşiăneinfec ioase.ăBazeleăstrategiceă
şiătacticeădeăelaborareăaăunorăprogrameădeăimunizareăînăvariateăcircumstan eăepidemiologice. 
    3.ăChimioprofilaxiaăbolilorăinfec ioase. 
    4.ăEpidemiologia,ăprevenireaăşiăcontrolulăbolilorăneinfec ioase. 
    a. Boli cardio-vasculare:ă boalaă hipertensiv ,ă cardiopatiaă ischemic ,ă accidenteleă vasculareă
cerebrale 
    b. Boli neoplazice: cancerul mamar, cancerul de col uterin, cancerul bronho-pulmonar, cancerul 
gastric. 
    c.ăTraumatisme,ăaccidente,ăintoxica ii,ăsuicidul. 
    d. Boli psihice. 
    e. Boli comportamentale: alcoolismul, tabagismul, utilizarea de droguri ilicite. 
    f.ăBoliădeănutri ie:ădiabetulăzaharat,ăsuprapondereaăşiăobezitatea. 
    g.ăBoliăcroniceărespiratorii:ăBPCO,ăastmăbronşic. 
    h.ăBoliăcroniceădigestive:ăboalaăulceroas ,ăhepatiteleăcronice. 
    i. Epidemiologia patologiei vârstnicului. 
    j.ăFarmacoepidemiologieă(no iuniădeăbaz ). 
    k. Epidemiologia patologiei transfuzionale. 
    l.ăEpidemiologieămolecular ă(no iuniădeăbaz ). 
 
    Aplica iiăpracticeă(6ăluniălaăCompartimentulăEpidemiologieăalăASPăjude ean ): 
    1.ăActivitateaăantiepidemic ăpreventiv . 
    2.ăActivitateaăantiepidemic ăcombativ ă(luptaăînăfocar). 
    a.ă Interven iaă înă focară deă boliă infec ioaseă cuă transmitereă aerian ,ă digestiv ,ă parenteral ,ă
prină vectori,ă prină modă deă via ,ă produseă deă microorganismeă oportuniste,ă infec iiă nosocomialeă (înă
unit iămedicaleădeădiverseăprofiluriă- spitaliceştiăşiăambulatorii). 
    b.ăTipurile,ăetapeleăşiăobiectiveleăancheteiăepidemiologice;ă întocmireaăşiăinterpretareaăuneiă
fişeădeăanchet ăepidemiologic ăînăcircumstan eăepidemiologiceăvariate. 



    c.ăPrelucrareaăsanitar ăaăfocarului.ăDezinfec iaă(decontaminarea),ădezinsec iaăşiăderatizarea:ă
metode,ămijloaceăşiăorganizareaăac iunilorădeădecontaminareăşiăsterilizareăînăvariateăcircumstan eă
epidemiologice. 
    d.ăRecoltarea,ăconservareaăşiătransportulădinăfocarulăepidemiologicăaăproduselorăpatologiceăşiă
din mediu. 
    3. Supraveghereaăînămedicinaăcomunitar : 
    a.ă Defini ie,ă obiective,ă categorii,ă atribute,ă evaluareaă rezultateloră şiă aă sistemuluiă deă
supraveghere. 
    b.ăMetodeăşiămijloaceădeărealizareăaăsupravegherii,ăprofilaxieiăşiădispensariz riiăbolilor. 
    c. Prezentarea structurii,ăobiectivelorăşiăpresta iilorăincluseăîntr-un program de supraveghere 
sero-epidemiologic ăînăboliăcuăetiologieădiferit . 
    d.ăEvaluareaăepidemiologic ăaăProgramelorăNa ionaleădeăSupraveghereăaăbolilorăinfec ioase. 
    4.ăSupraveghereaăşiăcontrolulăpurt torilorădeăgermeniăpatogeni. 
    5.ă Supraveghereaă boliloră neinfec ioase:ă principii,ă metode,ă modă deă realizareă şiă controlulă
eficien eiăacestora. 
    6.ăActivit iăspecificeăaleăSistemuluiădeăalert ărapid . 
    7.ăProgramulăNa ionalădeăImuniz ri:ăstructur ,ăorganizare,ăp strareaăvaccinuriloră- lan ulădeă
frig,ăevaluareaăeficien ei,ăsupraveghereaăşiăcontrolulăreac iilorăpostvaccinale. 
    8.ăCircuitulăinforma ionalăalădatelorăepidemiologice. 
    9.ăLegisla iaăînăactivitateaăantiepidemic . 
 
    Baremul activit ilorăpractice 
 
    1.ăInsuşireaăsistemuluiăinforma ionalăsanitarăînăbolileăinfec ioaseă(eviden ,ăraportare): 
    2. Metode de culegere, prelucrare statistico-epidemiologic ăşiăinterpretareăaădatelor,ăutileăînă
evaluareaăaspectelorădeăfrecven ,ăgravitate,ăpoten ialăepidemiologic,ăfactoriădeăriscăşiăcalculareă
aăriscurilorăînăbolileăinfec ioaseăşiăneinfec ioase: 
    - Efectuareaăunorăancheteăepidemiologiceădescriptiveăînăboliăinfec ioaseă(7)ăşiăneinfec ioaseă
(3) 
    - Efectuarea unor anchete epidemiologice analitice (caz - martoră sauă deă cohort )ă înă boliă
infec ioaseă(7)ăşiăneinfec ioaseă(3) 
    - Prognozeă epidemiologiceă privindă evolu iaă unoră boliă infec ioaseă prină aplicareaă principiiloră
model riiă (studiuă deă cază înă boliă prevenibileă prină vaccinareă şiă boliă infec ioaseă cuă evolu ieă
natural ):ă7*ă(*ţboliăprevenibileăprinăvaccin riăincluseăînăPNIădinăRomânia) 
    3.ă Alc tuireaă unuiă programă deă screeningă pentruă evaluareaă risculuiă de:ă boal ă infec ioas ă
(prevenibil ăprinăvaccinareăsauăcuăevolu ieănatural ),ăcanceră(sân, col uterin, colon, pulmonar), 
anomaliiă genetice,ă boliă cardiovasculare,ă boliă deă nutri ieă şiă diabet,ă boliă psihiceă - în diverse 
categoriiădeăpopula ie: 
    4.ăOrganizarea,ăefectuareaăşiăevaluareaăeficacit iiăşiăacceptabilit iiădiferitelorăactivit iă
epidemiologiceădeăprofilaxieăşiăcombatere: 
    - Efectuarea triajului epidemiologic profilactic: 
    - Alc tuireaă unuiă programă deă supraveghereă epidemiologic ă activ ă aă personaluluiă dină sectoareă
specialeădeăactivitateă(alimenta ie,ăap ,ăcopii,ămedical)ăprinăcontrolăperiodicăşiălaăangajare: 
    - Elaborareaăunuiăprogramădeăsupraveghereăactiv ăaăpurt torilorădeăgermeni: 
    5.ă Organizareaă şiă efectuareaă unoră ac iuniă deă recoltare,ă conservareă şiă transportă deă produseă
destinateădepist riiăprinăexameneădeălaboratorăaăsurselorădeăagentăcauzal,ăînăcadrulăactivit iiădeă
supraveghereăaăinfec iilorăcuăstreptococ,ămeningococ,ăSalmonella,ăShigella,ăhepatit ăviral ăA,ăB,ă
C,ăneuroviroz ăparalitic ,ămeningoencefalit ăacut : 
    6.ă Organizareaă şiă efectuareaă unoră ac iuniă deă recoltare,ă conservareă şiă transportă deă probeă deă
aer,ă ap ,ă sol,ă alimente,ă probeă deă sanita ieă (deă peă obiecte,ă suprafe e,ă instrumentar)ă înă scopulă
identific riiă c iloră deă transmitereă înă boliă bacteriene,ă viraleă şiă parazitareă cuă importan ă
epidemiologic ădeosebit : 
    7. Interpretareaă rezultateloră exameneloră deă laboratoră ob inuteă înă diverseă situa iiă
epidemiologiceăînăvedereaăorient riiădiferen iateăaăm surilorăantiepidemice: 
    8.ă Interpretareaă rezultateloră exameneloră deă laboratoră ob inuteă înă diverseă situa iiă
epidemiologiceăpentruăorientareaădiferen iat ăaăm surilorăcareăseăadreseaz ăc ilorădeătransmitere: 
    9.ă Planificarea,ă organizareaă şiă desf şurareaă tehnic ă aă m suriloră deă dezinfec ieă înă raportă cuă
diverseăsitua iiăepidemiologiceăşiăobiectiveădinăteren:. 
    10. Controlulă eficien eiă ac iuniloră deă dezinfec ieă prină metodeă fizice,ă chimiceă şiă
bacteriologice: 
    11.ă Efectuareaă unuiă plană deă m suriă pentruă realizareaă steriliz riiă instrumentaruluiă medicală
(metode,ămijloace,ătestareaăeficien eiăsteriliz rii): 



    12.ăTehniciăşiămetodeădeădezinsec ieăînăraportăcuătipulădeăvector,ămicroorganismulăvehiculat,ă
obiectiv,ăartropode,ăvectoriăcuăimportan ăepidemiologic : 
    13.ăTehniciăşiămetodeădeăderatizareăînăraportăcuăspeciaădeăvectorăşiăagentăpatogenăvehiculat: 
    14. Metodologia ancheteiăepidemiologiceăînăfocarulădeăboal ăinfec ioas : 
    - tehnicaăîntocmiriiăancheteiăepidemiologice:ăpreliminar ăşiădefinitiv : 
    - m suriăpentruălimitareaăşi/sauălichidareaăfocaruluiăepidemiologicădeclarat: 
    - supravegherea focarului epidemic pân ălaădeclarareaălichid riiăacestuia: 
    15.ă Organizareaă ac iuniloră specificeă Sistemuluiă Na ională deă Supraveghereă pentruă uneleă boliă
infec ioase:ăparaliziaăacut ăflasc ă(PAF),ă rubeola,ărujeola,ăgripa,ăhepatiteleăvirale,ăinfec iileă
nosocomiale: 
    16.ă Desf şurareaă planuluiă deă supraveghereă aă infec iiloră nosocomialeă într-o unitate 
spitaliceasc ăcuăprofilăspecific:ăchirurgieăgeneral ,ăobstetric ,ăginecologie,ăortopedie,ăurologie,ă
dializ ,ăterapieăintensiv ,ăneonatologie,ăpediatrie,ăoncologieă- hematologie, alte specialit i: 
    17.ăTehnicaăîntocmiriiăprotocoluluiădeăprevenireăaăinfec iilorănosocomialeăînăcircumstan eădateă
(studiu de caz la alegere): 
    18.ăAlc tuireaăunuiăprotocolădeăantibioticoterapieăînăcircumstan eleăcircula ieiăunorătulpiniă
de spital cu rezisten ădobândit ă(studiuădeăcazălaăalegere): 
    19.ăStabilireaăalgoritmuluiădeăprevenireăşiăcombatereăaăunorăinfec iiănosocomialeălaăpersonalulă
medicală şiă deă îngrijireă dină unit iă sanitareă cuă risc/hazardă crescută (sec iiă deă ftiziologie,ă
dializ ,ăterapieăintensiv ,ălaboratoare,ăboliăinfec ioaseăetc.): 
    20.ă Aplicareaă ac iuniloră specificeă Sistemuluiă deă alert ă rapid ă pentruă situa iiă cuă riscă
epidemiologic crescut: 
    22.ăPlanificareaăşiădesf şurareaăactivit ilorădeăimunoprofilaxieăaăpopula iei. 
    a. Imunoprofilaxiaă artificial ă activ ă - vaccinoprofilaxia: tipuri de vaccinuri utilizate în 
ProgramulăNa ionalădeăImunizareăşiăalteăvaccinuriăutilizateăînăprofilaxie;ăcondi iileădeăp strareă
şiă transportă ală vaccinurilor;ă indica ii,ă contraindica ii,ă tehniciă deă administrare,ă reac iiă
postvaccinale,ăcalendarulăvaccin rilorăobligatoriiăînăRomânia: 
    - preg tireaă şiă desf şurareaă ac iuniloră deă vaccinoprofilaxieă înă comunit iă urbaneă sauă ruraleă
(catagrafierea,ă bazaă material ,ă verificareaă "lan uluiă deă frig",ă planificareaă etapelor de 
desf şurare,ăefectuarea,ăînregistrareaăşiăraportareaăvaccin rilor): 
    - alc tuireaăunuiăprogramădeăimuniz riăînăcazuriăparticulare:ăc l toriiăînăzoneăendemiceăpentruă
uneleăboliăinfec ioase,ăpersoaneădinăcategoriiădeărisc 
    - alc tuireaă unui programă deă imuniz riă înă situa iiă epidemiologiceă deosebiteă cauzateă deă
calamit iănaturaleă(inunda ie,ăcutremur): 
    - metodeă deă evaluareă aă eficacit iiă vaccinuriloră şiă ac iuniloră deă vaccinoprofilaxieă (metodeă
epidemiologiceăşiădeălaborator): 
    - testarea susceptibilit iiăpopula ieiălaăinfec ie. 
    b.ăImunoprofilaxiaăartificial ăpasiv : 
    - alc tuireaă unoră schemeă deă sero- şiă imunoglobulinoprofilaxieă înă situa iiă particulare:ă
contac iiă dină focară deă boalaă infec ioas ă (hepatit ă Aă şiă B,ă rujeol ,ă tetanos,ă rabie), contaminare 
accidental ăînămomenteădiferiteă(preexpunere/postexpunere): 
    21.ă Legisla iaă sanitar ă (legi,ă regulamente,ă norme,ă instruc iuniă referitoareă laă activitateaă
antiepidemic ă şiă deă igien ),ă prevederiă privindă patologiaă infec ioas ă deă import,ă participarea la 
conven iileăsanitaro-antiepidemiceăinterna ionale: 
    22.ă Alc tuireaă protocoluluiă pentru:ă culegerea,ă prelucrareaă şiă interpretareaă informa iiloră deă
epidemiologieă descriptiv ă (studiiă transversale)ă sauă analitic ă (studiiă caz-martor,ă cohort )ă pentru 
evaluareaăunorăfenomeneălegateădeăpatologiaăneinfec ioas ă(boliă cardiovasculare,ăboliă neoplazice,ă
boliă digestiveă şiă respiratoriiă cronice,ă boliă deă nutri ie,ă boliă psihice,ă boliă determinateă deă
comportamente cu risc): 
    23.ă Alc tuireaă protocoluluiă deă trială clinică pentruă evaluareaă eficien eiă unoră interven iiă
(preventive,ămedicamentoase,ăeduca ionale): 
 
 
                    CURRICULUMăDEăPREG TIREăÎNăSPECIALITATEA 
                                 EPIDEMIOLOGIE 
 
                                     4 ani 
 
    Elementeă fundamentaleă deă S n tateă public ă şiă managementă sanitară +ă Bioeticaă +ă Informatic ă
medical  
*T* 
    ●ăModululădeăpreg tireăfundamental ăînăs n tateăpublic ăşi 
      managementulăserviciilorădeăs n tateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă6ăluni 



 
    oăBioetic ă                                                    2ăs pt 
    ●ăModululădeăinformatic ămedical ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăluni 
 
    Medicin ăpreventiv ă-Epidemiologie 
    ●ăEpidemiologieăfundamental ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă11,5ăluni 
    ●ăBoliăinfec ioaseăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă5ăluni 
    ●ăIgien ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă5ăluni 
    ●ăLaboratorăclinicăşiăMicrobiologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă6ăluni 
      i. Microbiologie 4 luni 
      ii. Laborator clinic = 2 luni 
    ●ăEpidemiologieăspecial ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă12ăluni 
*ST* 
---------- 
    Curriculumădeăpreg tireăînăspecialitateaăepidemiologieăaăfostămodificatădeăpct.ă2ăalăart. I din 
ORDINUL nr. 1.398 din 4 noiembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 11 ianuarie 2010, 
avândăformaăprev zut ăînăanexaă2ădinăactulăanteriorămen ionat. 
 
 
                    CURRICULUMăDEăPREG TIREăÎNăSPECIALITATEA 
 
                   EXPERTIZ ăMEDICAL ăAăCAPACIT IIăDEăMUNC  
 
 
    Curriculumulăprevedeăunănum rădeă200ădeăoreădidacticeă(curs,ăseminar,ăprezent riădeăcazuri)ăpeă
anulădeăstudiuăuniversitar,ăpentruătematicaăprezentat ,ăînăafaraăc roraăsuntăprev zuteăşiă40-50 de 
ore de studiu individual. 
    Cuantificareaăpreg tiriiăînăvedereaăechival rii,ăseăfaceăprinăcrediteă(CFU). 
    1 credit = 25 ore de instruire. 
    Dină timpulă alocată preg tirii,ă activitateaă didactic ă acoper ă 20-30%, restul de 70-80%, fiind 
dedicat ăactivit ilorăpracticeăşiăstudiuluiăindividual. 
    Laăsfârşitulăfiec ruiămodulădeăpreg tireă(celăpu inăoădat ăpeăan),ăareălocăoăevaluareădeăetap ,ă
f cut ăînăunitateaădeăpreg tireădeăc treăresponsabilulădeăstagiuăşiăîndrum tor. 
    Evaluareaăseăfinalizeaz ăprinăacordareaădeăcrediteăCFU. 
    Întreaga activitateădeăpreg tireăesteămonitorizat ăprinăcaietulădeăstagiuă(log-book), în care 
vorăfiătrecuteădeăasemeneaăevalu rileădeăetap ăînăcredite,ăactivitateaăînăprogrameleădeăcercetare,ă
participareaălaămanifest riăştiin ificeăşiădeăeduca ieăcontinu . 
 
    EXPERTIZAăMEDICAL ăŞIăRECUPERAREAăCAPACIT IIăDEăMUNC  
 
    1.1.ăDefini ie 
    Expertizaă medical ă aă capacit iiă deă munc ă esteă oă specialitateă medical ă careă evalueaz ă prină
metodeăşiătehniciăspecifice,ăcapacitateaădeămunc ăaăpersoanelorăcuădiferiteătulbur riămorfologice 
şiă func ionaleă înă vedereaă presta iiloră deă asigur riă socialeă (medicinaă deă asigur riă sociale).ă
Demersurileăspecificeă acesteiăactivit iăsuntăcentrateăpeăprofilaxiaăinvalidit iiăşiă recuperareaă
capacit iiădeămunc ,ăcuăfinalitateăînăreinser iaăsocio-profesional ăaăasigura ilorăafecta iăprină
boli sau accidente. 
 
    1.2. Durata 
    4 ani 
    Anul I 
    1.1.ăStagiulădeăexplor riăfunc ionale 
    1.2.ăManegementăînădomeniulăexpertizeiămedicaleăşiărecuper riiăcapacit iiădeămunc  
    1.3. Medicina muncii 
    1.4.ăRecuperare,ămedicin ăfizic ăşiăbalneologie 
    1.5.ăOrtopedieăşiătraumatologie 
    Anul II 
    ●ăStagiulădeămedicin ăintern  
    ●ăStagiulădeăneurologie 
    ●ăStagiulădeăpsihiatrie 
    Anul III 
    ●ăStagiulăteoreticăşiăpracticădeăexpertiz ămedical ăşiărecuperareaăcapacit iiădeămunc  
    1.ăModululădeăexpertiz ămedical ăaăcapacit iiădeămunc  



    2.ăModululădeărecuperareăaăcapacit iiădeămunc  
    Anul IV 
    ●ă Stagiulă teoretică şiă practică deă expertiz ă medical ă şiă recuperareaă capacit iiă deă munc ă
(continuare) 
      ●ăModululădeăreinser ieăsocio-profesional  
      ●ăStagiulăpracticăînăteritoriuălaănivelulăoficiilorăşiăcabinetelorădeăexpertiz ămedical ăşiă
recuperareaăcapacit iiădeămunc  
    ●ăStagiulădeăbioetic ămedical  
 
    1.3. Structura stagiilor 
    1.3.1.ăStagiulădeăexplor riăfunc ionaleăăăăăăăăăăăăăăăă6ăluni 
    1.3.2.ăStagiulăteoreticăşiăpracticădeăexpertiz ămedical ăşiărecuperareaăcapacit iiădeămunc  
    ●ăModululădeăexpertiz ămedical ăaăcapacit iiădeămunc ă6ăluni 
    ●ăModululădeărecuperareăaăcapacit iiădeămunc ăăăăăăăăă6ăluni 
    ●ăModululădeăreinser ieăsocio-profesional ăăăăăăăăăăăăă6ăluni 
    1.3.3.ăStagiulădeămedicin ăintern ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă6ăluni 
    1.3.4. Stagiul de neurologie                           3 luni 
    1.3.5. Stagiul de psihiatrie                           3 luni 
    1.3.6.ăStagiulăpracticăînăteritoriuălaănivelulăoficiilorăşiăcabinetelorădeăexpertiz ămedical ă
şiărecuperareaăcapacit iiădeămunc ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă5ăluniă2ăs pt mâni 
    1.3.7. Stagiul de bioetic ămedical ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăs pt mâni 
    1.3.8.ăManegementăînădomeniulăexpertizeiămedicaleăşiărecuper riiăcapacit iiădeămunc ă2ăluni 
    1.3.9. Medicina muncii                                 2 luni 
    1.3.10.ăRecuperare,ămedicin ăfizic ăşiăbalneologieăăăăă1ălun  
    1.3.11.ăOrtopedieăşiătraumatologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ălun  
 
    1.4.ăCon inutulăstagiilor 
    1.4.1ăStagiulădeăexplor riăfunc ionaleă- 6 luni 
    Tematicaălec iilorăconferin ă(100ăore) 
    1.ăElectrocardiografieăclinic  
    2. Testele de efort - indica ii,ă contraindica ii,ă interpretare,ă capacitateaă deă efort,ă
integrareaărezultatelorătestuluiădeătoleran ălaăefortăînăevaluareaăşiărecuperareaăcapacit iiădeă
munc  
    3.ă Explorareaă ventila ieiă pulmonareă (spirometrie,ă gazometrie,ă pneumotahografie, gazanaliza 
sângelui, testele de efort) 
    4.ăExplorareaătubuluiădigestiv,ăfunc ional ăşiăimagistic  
    5.ăExplorareaăaparatuluiărenal,ăfunc ional ăşiăimagistic  
    6. Explorarea aparatului locomotor - testareaămobilit iiăarticulare,ăexplorareăimagistic  
    7. Electroencefalografia - no iuniăprivindăinterpretareaădeărutin  
    8. Interpretarea examenului oftalmologic: 
    ●ăAcuit iăvizuale 
    ●ăCâmpăvizual 
    ●ăExamenulăfunduluiădeăochi 
    9.ăInterpretareaăaudiogrameiăşiăaăprobelorăvestibulare 
    ●ăAudiometrieătonal ăliminar  
    ●ăProbeăvestibulare 
    10.ă Interpretareaă examenuluiă psihologică privindă inteligen a,ă personalitatea,ă aptitudinileă
psihomotorii 
    NOT :ă Stagiulă deă explor riă func ionaleă seă vaă desf şuraă înă INEMRCMă subă îndrumarea cadrelor 
didacticeădinăcadrulăCatedreiădeăexpertiz ămedical ăaăcapacit iiădeămunc ădinăcadrulăUMFă"Carolă
Davila"ă şiă aă mediciloră primariă careă coordoneaz ă activitateaă cabineteloră deă evaluareă func ional .ă
Stagiulădeăexplor riăfunc ionaleăcon ineămicrocursuriăşiădemonstra iiăpractice. 
 
    1.4.2.ăStagiulăteoreticăşiăpracticădeăexpertiz ămedical ăaăcapacit iiădeămunc  
    1.4.2.1.ăModululădeăexpertiz ămedical ăaăcapacit iiădeămunc ă- 6 luni 
    Tematicaălec iilorăconferin ă(100ăore) 
    1. Expertiza medical ăaăcapacit iiădeămunc ,ăparteăintegrant ăaămedicineiăsociale. 
    2.ă Legisla iaă deă asigur riă socialeă şiă pensiiă - incapacitateaă temporar ă deă munc ă prelungit .ă
Legisla iaăprivindăhandicapa ii. 
    3.ă Organizarea,ă func ionareaă şiă competen aă unit iloră de expertiz ă medical ă aă capacit iiă deă
munc . 
    4.ăBoal ,ăaccident,ăinfirmitate,ădeficien ,ăhandicap,ăinvaliditate. 
    5.ăÎnregistrareaăşiăraportareaăcazuriloră- statisticaăinvalidit ii. 



    6.ăMuncaăşiăcomponenteleăacesteia. 
    7. Clasificarea profesiunilor. 
    8.ăPreg tireaăprofesional .ăDeprinderileăprofesionale.ăExerci iu.ăAntrenament. 
    9.ăProfesiologieămedical . 
    10.ăCondi iiăambientaleăşiăpsiho-socialeăaleăloculuiădeămunc . 
    11. Psihologia muncii. 
    12.ăSociologiaămuncii.ăImplica iileăsocialeăaleăboliiăşiăinvalidit ii. 
    13.ăParticularit ileămunciiăînăfunc ieădeăsexăşiăvârst . 
    14.ăBiotipologiaăprofesional . 
    15.ăFactoriiădeăadaptareăînămuncaăprofesional . 
    16.ăElementeădeăstabilireăşiăformulareăaădiagnosticuluiăfunc ional, aăincapacit iiăadaptativeă
şiădeăevaluareăaăcapacit iădeămunc ăînăbolileăşiăsecheleleăinvalidante. 
    17.ăObosealaăînămunc .ăMetodeădeătestareăaăoboselii.ăParticularit ileăoboseliiălaăpersoaneleă
cuădeficien e. 
    18.ă Complexulă deă dezadaptareă înă munc . Factoriiă limitativiă şiă stimulativiă aiă capacit iiă deă
munc . 
    19.ăExpertizaămedical ăaăcapacit iiădeămunc ăînăafec iunileăaparatuluiărespirator. 
    20.ăExpertizaămedical ăaăcapacit iiădeămunc ăînăafec iunileăcardio-vasculare. 
    21. Expertiza medical ăaăcapacit iiădeămunc ăînăbolileădigestiveăşiăbolileădeănutri ie. 
    22.ăExpertizaămedical ăaăcapacit iiădeămunc ăînăafec iunileărenale. 
    23.ăExpertizaămedical ăaăcapacit iiădeămunc ăînăafec iunileăaparatuluiălocomotor. 
    24.ăExpertizaămedical ăaăcapacit iiădeămunc ăaădeficien ilorăneuropsihici. 
    25.ăExpertizaămedical ăaăcapacit iiădeămunc ăînăafec iunileăendocrine. 
    26.ăExpertizaămedical ăaăcapacit iiădeămunc ăaădeficien ilorăvizuali. 
    27.ăExpertizaămedical ăaăcapacit iiădeămunc ăîn afec iunileăORL. 
    28.ăExpertizaămedical ăaăcapacit iiădeămunc ăînăafec iuniăneoplazice. 
    29.ăExpertizaămedical ăaăcapacit iiădeămunc ăînăafec iunileădermatologice. 
 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
    1.ăExaminareaăbolnavilorăinterna iăînăINEMRCM. 
    2.ăInterpretareărezultatelorăexplor rilorăfunc ionaleăgeneraleăşiăcuăcaracterăspecificăpentruă
cazurile examinate. 
    3. Participarea la comisiile consultative din INEMRCM, prezentarea cazurilor. Finalizarea 
cazurilorăexpertizateăşiăîntocmireaăsintezelor. 
    4.ă Asigurareaă coresponden eiă cuă unit ileă dină re eauaă deă expertiz ă medical ă aă capacit iiă deă
munc ăteritorialeăşiăcuădiferiteăagen iiă(na ionale,ăcomunitare)ăînăfunc ieădeăspecificulăcazului. 
    5.ăEfectuareaăuneiăanalizeădeălocădeămunc ăşiăîntocmirea profesiogramei. 
 
    1.4.2.2.ăModululădeărecuperareăaăcapacit iiădeămunc ă- 6 luni 
    Tematicaălec iilorăconferin ă(100ăore) 
    1.ă Recuperareaă capacit iiă deă munc ă (concep iaă recuper rii,ă organizareaă activit iiă deă
recuperare,ătipuriădeăac iuniărecuperatorii).ăEchipaădeărecuperare.ăColaborareaăcuăal iăspecialiştiă
pentruărealizareaăprogramului.ăMijloaceăşiătehniciădeărecuperare. 
    2. Prognosticul de recuperabilitate - criterii medico-socio-profesionale.ă Posibilit iă deă
cuantificare. 
    3. Prevederileălegaleăprivindăsarcinileămediculuiăasigur rilorăsocialeăînădomeniulărecuper riiă
capacit iiădeămunc . 
    4.ă Adaptareaă laă munc ă aă deficientului.ă Particularit i,ă posibilit iă compensatoriiă şiă
dezvoltareaăacestora.ăCriteriiădeăurm rireăaăadapt riiălaămunc . 
    5.ăNo iuniădeăergonomieă(concep iaăergonomiei,ăorganizareaăactivit iiădeăergonomieă- ergonomie 
deăproiectareăşiăergonomieădeăcorec ie). 
    6.ăÎndrumarea,ăorientareaăşiăreorientareaăprofesional ăaăpersoanelorăcuădeficien eăinvalidanteă
sau handicapante. 
    7.ăAc iuniăformativă- profesionale. 
    8.ăInser iaăşiăreinser iaăsocio-profesional . 
 
    Baremulădeăactivit iăpractice 
    1.ăEfectuareaăuneiăanalizeăergonomiceăaăloculuiădeămunc ă- stabilireaăcorec ieiăergonomice. 
    2. Stabilirea obiectivelorăşiăinterpretareaărezultatelorăuneiăinvestiga iiăsocialeădeăcaz. 
    3.ă Întocmireaă unuiă plană complexă deă recuperareă pentruă ună deficientă dată (ac iuniă medico-socio-
profesionale). 
    4.ăOrientarea,ăreorientareaăprofesional ăaăunuiăcazădat. 
 



    1.4.2.3.ăModululădeăreinser ieăsocio-profesional ă- 6 luni 
    Tematicaălec iilorăconferin ă(100ăore) 
    1.ă con inutulă laturiiă socio-profesionaleă aă recuper rii;ă integrareaă şiă reintegrareaă socio-
profesional : 
    - reglement rileăexistenteăşiăposibilit iădeăinterven ie; 
    - întocmireaăprogramuluiădeărecuperare,ăsolu iiăpreconizate; 
    - conjunctura socio-economic ăşiăposibilitateaădeăaătranspuneăînăpractic ăsolu iileăadoptate; 
    - motiva iaăpsihologic ăşiăsocial ăpentruăinser iaăsauăreinser iaăsocial ; 
    - posibilit ileă tehniceă şiă practiceă deă realizareă aă programuluiă deă recuperareă subă aspectulă
inser ieiăsociale; 
    - ac iuniăsocialeăînăvedereaăfacilit riiăintegr riiăsociale: 
      - cu caracter general; 
      - cu caracter particular - personal; 
    2. informa iaăşiăcomunicareaăînăac iuneaădeăinser ieăsauăreinser ieăsocial ; 
    - la nivelul persoanei cu handicap; 
    - la nivelul angajatorului; 
    - la nivelul factorului de decizie; 
    - la nivelul opiniei publice; 
    3. rolul asistentului social în recuperare: 
    - investiga iaăsocial ; 
    - interven iaăsocial ; 
    4.ăpracticaăintegr riiăsauăreintegr riiăsocio-familiale: 
    - adapt riăergonomiceănecesareăaleăaccesuluiăînălocuin eăşiădotareaălocuin ei; 
    - serviciiăşiăfacilit iăînăsprijinulăpersoanelor cu handicap; 
    - interven iiălaăorganeleăcompetenteăpentruăsolu ionareaăcazului; 
    5.ăpracticaăintegr riiăsauăreinser ieiăsocio-profesionale: 
    - catagrafiereaălocurilorădeămunc ăaccesibileăhandicapa ilor; 
    - indica iiă şiă contraindica iiă deă munc ă înă raportă deă poten ialulă biopsihică restantă şiă
problemele de securitatea muncii; 
   - orientare,ăreorientareăşiăîndrumareăprofesional ; 
   - organizareaăşiăreorganizareaămunciiăînăcondi iileăunorăpersoaneăcuăhandicap; 
   - rela iileăfunc ionaleăîntreăunit ileăEMRCM,ăAgen iaădeăOcupareăşiăFormareăaăFor eiădeăMunc ă
şiăcuăAgen iiăEconomiciăteritorialiăînăcareăs-aăîntocmităcatagrafiereaăloculuiădeămunc ăaccesibilă
persoanelorăcuădeficien e; 
    6.ă calitateaă vie iiă persoaneloră cuă deficien eă (handicapa iă sauă invalizi)ă şiă pârghiiă aleă
mobiliz riiăacestoraăînăprogramulădeărecuperare,ărespectivădeăinser ieăsauăreinser ieăsocial . 
 
    Baremulădeăactivit iăpractice 
    1. Aprecierea gradului de recuperabilitate al unui caz concret (studiu de caz). 
    2. Întocmirea unui program individual de recuperare. 
    3.ăÎntocmireaăuneiăinvestiga iiăsociale: 
   - obiective:ă confirmareă deă diagnostic,ă deă stabilireă aă diagnosticuluiă func ională sauă deă
verificareăaăaplic riiăprogramuluiădeărecuperare; 
   - surse de informare; 
    - posibilit iădeărealizare: 
      - investiga iaăprinăcoresponden ; 
      - anchetaăsocial ădeăteren. 
    4.ă Formulareaă scopului,ă obiectiveloră ac iuniloră socialeă (diagnozaă problematiciiă socio-
profesionale a cazului). 
    5.ăConcretizareaăac iunilorăsocialeăînăprogramulădeăinser ieăsauăreinser ieăsocio-profesional ă
şiăaămodalit ilorădeărealizare. 
    6.ăInterven iaăactiv ăînăsolu ionareaăcazurilor. 
    7.ăUrm rireaămoduluiădeăadaptareăaădeficientuluiă(handicapatăsauăinvalid)ăcaăurmareăaăaplic riiă
solu iei preconizate (anchete de supraveghere). 
    N.ăB.ăToateăacesteăstagiiăseăvorădesf şuraăsubăîndrumareaăcadrelorădidacticeădeălaăCatedraădeă
expertiz ă medical ă şiă recuperareaă capacit iiă deă munc ă şiă aă mediciloră primariă dină sec iileă şiă
laboratoarele Institutuluiă Na ională deă Expertiz ă Medical ă şiă Recuperareaă Capacit iiă deă Munc ,ă
precumăşiălaănivelulăoficiilorăşiăcabinetelorădeăEMRCMăteritoriale. 
 
    1.4.3.ăStagiulădeămedicin ăintern ă- 6 luni 
    Tematicaălec iilorăconferin ă(100ăore) 
    1. Bronhopneumopatiaăobstructiv ăcronic  
    2.ăAstmulăbronşic 



    3.ăPneumopatiiăintersti ialeăfibrozanteădifuzeănetuberculoaseăşiăneprofesionale 
    4.ăSupura iiăbronhopulmonare 
    5.ăPleureziaăpurulent  
    6. Cancerul bronho-pulmonar 
    7.ăTuberculozaăpulmonar ă- alte localiz riăsecundareăaleătbcăşiăinfluen eleălorăasupra 
    8.ăCardiopatiaăischemic  
      ●ăanginaăpectoral  
      ●ătoateăformeleăcliniceăconformăclasific riiăO.M.S. 
      ●ăinfarctulămiocardic 
    9.ăHipertensiuneaăarterial ăesen ial  
    10. Hipertensiuneaăarterial ăsecundar  
    11. Boli valvulare dobândite 
    12. Cardiopatii congenitale 
    13. Miocardite 
    14. Cardiomiopatii 
    15.ăAfec iuniăaleăpericardului 
    16.ăCordulăpulmonarăcronic,ăcordulăpulmonarăacut,ăhipertensiuneaăpulmonar ăprimitiv  
    17.ăTulbur riădeăritmăşiădeăconducere 
    18. Arteriopatii periferice 
    19. Bolile venelor - trombofeblite 
        ●ăinsuficien aăvenoas ăcronic  
    20.ăInsuficien aărenal ăcronic  
    21. Sindromul nefrotic 
    22. Nefropatii glomerulare 
    23. Nefropatiiăintersti iale 
    24.ăMalforma iiărenale 
    25.ăLitiaz ăurinar  
    26.ăTuberculoz ărenal  
    27.ăUlcerulăgastricăşiăduodenal 
    28. Sindroame post-rezec ieăgastric  
    29.ăBoalaăcoeliac ăaăadultului 
    30.ăEnteritaăregional  
    31. Rectocolita ulcero-hemoragic  
    32. Hepatitele cronice 
    33.ăCirozaăhepatic  
    34. Colecistite cronice 
    35.ăPancreatitaăcronic  
    36. Cancere digestive 
    NOT : 
    Înăgeneral,ăseăvaăpuneăaccentăpeăpatologiaăcronic ăinvalidant ă(elementeădeădiagnosticăclinic, 
paraclinic,ăevolu ie,ăcomplica ii,ăsechele,ăpronostic,ăac iuniămedicaleărecuperatoriiăposibile) 
 
    Baremulădeăactivit iăpractice 
    1.ăExaminareaăbolnavilor,ăîntocmireaăfoilorădeăobserva ie,ăpropuneriădeăexplor riăşiăformulareă
de diagnostic. 
    2.ăInterpretareaărezultatelorădeăinvestiga iiăînăvedereaăstabiliriiădiagnosticuluiă (înăraportă
de tematica cursului). 
    3.ăFormulareaăplanuluiăterapeuticăşiădeăreinser ieăsocio-profesional ăînăcazurileăstudiate. 
 
    1.4.4. Stagiul de neurologie - 3 luni 
 
    Tematicaălec iilorăconferin ă(50ăore) 
    1. Traumatisme cranio-cerebrale. 
    2. Boli vasculare cerebrale. 
    3.ăBoliădemielinizante.ăSclerozaălateral ăamiotrofic . 
    4. Discopatii. 
    5. Leziuni ale nervilor periferici. 
    6. Polineuropatii. 
    7.ăBoliăextrapiramidaleăşiăcerebeloase. 
    8. Miopatii. 
    9. Epilepsia. 
    10.ăTumoriăcerebraleăşiăcuăalteălocaliz ri. 
    NOT : 



    Înăgeneral,ăseăvaăpuneăaccentăpeăpatologiaăcronic ăinvalidant ă(elementeădeădiagnosticăclinic,ă
paraclinic,ăevolu ie,ăcomplica ii,ăsechele,ăpronostic,ăac iuniămedicaleărecuperatoriiăposibile) 
 
    Baremulădeăactivit iăpractice 
 
    1.ăExaminareaăbolnavilorăîntocmireaăfoilorădeăobserva ie,ăpropuneriădeăexplor riăşiăformulareă
de diagnostic. 
    2. Interpretarea rezultatelorădeăinvestiga iiăînăvedereaăstabiliriiădiagnosticuluiă (înăraportă
de tematica cursului). 
    3.ăFormulareaăplanuluiăterapeuticăşiădeăreinser ieăsocio-profesional ăînăcazurileăstudiate. 
 
    1.4.5. Stagiul de psihiatrie - 3 luni 
 
    Tematicaălec iilorăconferin ă(50ăore) 
 
    1.ă Tulbur riă mentaleă organiceă (demen a,ă delirium,ă sindromulă amnestică organic,ă alteă tulbur riă
mentale organice). 
    2.ă Tulbur riă mentaleă şiă deă comportamentă determinateă deă consumulă deă alcoolă sauă alteă substan eă
psihoactive. 
    3. Tulbur riăafective. 
    4.ăTulbur riădepresive. 
    5.ăTulbur riăanxioase. 
    6.ăTulbur riădeăpersonalitateă(psihopatii). 
    7.ăTulbur riădisociativeă(deăconversie). 
    8.ăTulbur riăsomatoforme. 
    9. Schizofrenia. 
    10.ăRetardareămintal . 
 
     Baremul deăactivit iăpractice 
    1.ăExaminareaăbolnavilorăîntocmireaăfoilorădeăobserva ie,ăpropuneriădeăexplor riăşiăformulareă
de diagnostic. 
    2.ăInterpretareaărezultatelorădeăinvestiga iiăînăvedereaăstabiliriiădiagnosticuluiă (înăraportă
de tematica cursului). 
    3.ăFormulareaăplanuluiăterapeuticăşiădeăreinse ieăsocio-profesional ălaăcazurileăstudiate. 
    4.ăInterpretareaăinvestiga iilorăpsihologice: 
    ●ădeăperforman ă(QIăşiăindiceădeădeteriorare) 
    ●ăaptitudinale 
    ●ădeăpersonalitate 
    5. Formulareaă obiectiveloră şiă interpretareaă uneiă investiga iiă socialeă înă contextulă clinică ală
cazului 
    N.ă B.ă Stagiileă deă medicin ă intern ,ă neurologie,ă psihiatrieă seă voră desf şuraă subă îndrumareaă
specialiştiloră dină clinicileă deă profilă stabiliteă prină în elegereă cuă şefiiă deă sec ie,ă şefiiă
disciplinelorărespectiveăşiăCentrulăNa ionalădeăPerfec ionareăînăDomeniulăSanitar. 
 
    1.4.6.ă Stagiulă laă nivelulă oficiiloră şiă cabineteloră deă expertiz ă medical ă şiă recuperareă aă
capacit iiădeămunc ădinăteritoriu 
 
    Baremulădeăactivit i practice 
    1. Participare la propuneri de pensionare. 
    2.ăParticipareălaăexpertizaăcapacit iiădeămunc ăşiăîntocmireaăprogramuluiădeărecuperare. 
    3.ă Stabilireaă obiectiveloră investiga iiloră socialeă laă pensionariiă sauă handicapa iiă afla iă înă
eviden . 
    4.ăParticipareălaălucr rileădeăraportareăaăinvalidit ii:ălunar,ătrimestrialăşiăanual. 
    5.ăTriereaăpropunerilorălaăpensionareădeăc treăre eauaăcurativ . 
    6. Participare la rezolvarea cererilor de prelungire a concediului medical peste 90 zile, 
respectiv 180 zile. 
    7.ă Participareă împreun ă cuă şefulă oficiuluiă deă expertiz ă medical ă aă capacit iiă deă munc ă laă
ac iunileădeăîndrumareăşiăcontrolăaăunit ilorăsubordonateă(participareaălaăîntocmireaăprocesuluiă
verbalădeăconstatareăşiărecomand ri). 
    8.ăParticipareălaăanalizaăst riiădeăinvaliditateălaănivelulăjude eloră(semestrialăşiăanual). 
    9.ă Accidenteă deă munc ă - evaluareaă costuriloră şiă compensa iilor,ă avizareaă presta iiloră şiă
serviciilorăsuportateădeălaăbugetulădeăasigur riăsociale. 



    N.B. Acestă stagiuă seă vaă desf şuraă laă nivelulă unit iloră teritorialeă deă expertiz ă medical ă şiă
recuperareă aă capacit iiă deă munc ,ă subă îndrumareaă mediciloră primariă şiă cuă acordulă conduceriiă
Caselor de Pensii teritoriale. 
 
    1.4.7.ăMODULULăDEăBIOETIC  
 
    TEMATIC ăCURS (20 ore) 
 
    I.ăIntroducereăînăBioetic ă- 2 ore 
    1.ăMorala,ăetica,ăeticaămedical ă- definire, delimitarea obiectului de studiu. 
    2.ăContextulăapari ieiăbioeticii. 
    3. Definirea bioeticii. 
    4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii. 
    5.ăTeoriiăşiămetodeăînăbioetic . 
 
    II.ăConcepteleădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin ăprinăprismaăbioeticiiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăconceptelorădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin . 
    2.ă Concepteleă deă s n tate,ă boal ă şiă suferin ă înă contextulă evolu ieiă mediciniiă şiă ştiin eloră
vie ii. 
    3.ăRolulăcredin elorăşiăvalorilorăpersonaleăsauădeăgrupăînăconturareaăconceptelorădeăs n tate,ă
boal ăşiăsuferin ă(percep iiăparticulareăfunc ieădeăcredin aăreligioas ,ăetnie,ăetc.). 
 
    III.ăRela iaămedică- pacient I - 2 ore 
    1.ăValoriăaleărela ieiămedică- pacient. 
    2. Paternalism versus autonomie. 
    3.ăModeleăaleărela ieiămedică- pacient. 
    4.ăDreptatea,ăechitateaăşiăaccesulăpacien ilorălaăîngrijirileădeăs n tate. 
 
    IV.ăRela iaămedică- pacient II - 2 ore 
    1. Consim mântulăinformat. 
    2.ăConfiden ialitateaăînărela iaămedică- pacient. 
    3.ăRela iaămedică- pacient minor. 
    4.ăActeănormativeăcareăreglementeaz ărela iaămedică- pacient 
 
    V.ăGreşeliăşiăeroriăînăpracticaămedical ă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroare. 
    2.ăCulpaămedical ă- definire,ăforme,ăimplica iiăjuridiceăşiădeontologice. 
    3.ăManagementulăgreşeliiăşiăeroriiămedicaleăînăpracticaămedical . 
 
    VI.ăProblemeăeticeălaăînceputulăvie iiă- 2 ore 
    1. Libertatea procrea iei. 
    2. Dileme etice în avort. 
    3. Etica reproducerii umane asistate medical. 
    4.ăProblemeăeticeăînăclonareaăreproductiv . 
 
    VII.ăProblemeăeticeălaăfinalulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaămor iiăînăeraănoilorătehnologiiăînămedicin . 
    2. Problemeăeticeăînăst rileăterminale. 
    3.ăTratamenteăinutileăînăpracticaămedical . 
    4.ăEutanasiaăşiăsuicidulăasistat. 
    5. Îngrijirile paliative. 
 
    VIII.ăProblemeăeticeăînătransplantulădeă esuturiăşiăorganeăumaneă- 2 ore 
    1. Donarea de organe de la cadavru. 
    2. Donarea de organe de la persoana vie. 
    3.ăEticaăaloc riiădeăresurseăînătransplant. 
 
    IX.ăProblemeăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ă- 2 ore 
    1.ăEugeniaăşiădiscriminareaăpeăbazaăgeneticii. 
    2. Proiectul genomului uman - probleme etice,ă redefinireaă no iuniiă deă boal ă prină prismaă
cunoaşteriiăgenomuluiăuman. 
    3.ăEtic ăşiătestareaăgenetic ăprenatal ,ăneonatal ăşiăpostnatal . 
    4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni. 



    5.ăTerapiaăgenic . 
    6. Posibilitateaăîmbun t iriiăraseiăumaneăprinăinterven iiăgenetice. 
 
    X.ăEticaăcercet riiăpeăsubiec iăumaniă- 2 ore 
    1.ăPrincipiiăeticeăînăcercetareaăpeăsubiec iăumani. 
    2.ăProtec iaăparticipan ilorăîntr-oăcercetareăbiomedical ă- discutarea principalelor coduri de 
etic ă şiă conven iiă interna ionaleă înă cercetare,ă aă cadruluiă legislativă înă careă seă deruleaz ă
cercetareaăpeăsubiec iăumani. 
    3.ăPopula iiăvulnerabileăînăcontextulăcercet riiăpeăsubiec iăumani. 
    4.ăAspecteăeticeăînăcercet rileămulticentrice,ămultina ionale. 
    5.ăComiteteleădeăetic ăaăcercet rii. 
    6.ăComportamentulăştiin ificăneadecvat,ăconflictulădeăintereseăînăcercetareaăştiin ific . 
 
    TEMATICA SEMINARIILOR 
 
    I.ăIlustrareaăprinăcazuriăparticulareăaăteoriilorăşiăprincipiilorăînăbioetic ă- 2 ore 
 
    II.ăReglementareaăpracticiiămedicaleăprinăcoduriădeăetic ă- 2 ore 
    1.ă Jur mântulă luiă Hipocrateă - comentareaă formeiă ini ialeă aă jur mântuluiă luiă Hipocrateă şiă
evaluareaăgraduluiădeăaplicabilitateăaăperceptelorăacestuiaăînăcondi iileămediciniiăactuale. 
    2.ăAlternativeăaleăjur mântuluiăluiăHipocrate. 
    3.ăAlteăcoduriădeăetic ăşiădeontologieămedical ăfolositeăînăprezent. 
 
    III.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăValoareaăşiălimiteleăconsim mântuluiăinformatăînăpracticaămedical ăcurent . 
    2.ăValoareaăşiălimiteleăconfiden ialit iiăînăpracticaămedical ăcurent . 
    3.ăRolulăcomunic riiăînărela iaămedică- pacient. 
 
    IV.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăAccesulălaăîngrijirileădeăs n tateă- discutare de cazuri. 
    2.ăDrepturileăpacien iloră- reglementareălegislativ . 
    3.ăRolulăcomitetelorădeăetic ădinăspitale. 
 
    V.ăExemplificareaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroareăînămedicin ăprinăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    1.ăDelimitareaăcadruluiăno iuniiădeămalpraxis. 
    2.ăGreşealaămedical ădinăperspectivaăsistemuluiădeămalpraxis. 
    3.ăPerspectivaădeontologic ăasupraăgreşelilorămedicale. 
 
    VI. Discutarea problemelor etice la începutulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
 
    VII.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăfinalulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
 
    VIII.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă transplantulă deă esuturiă şiă organeă peă bazaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
 
    IX.ăDiscutareaăproblemelorăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
 
    X.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă cercetareaă peă subiec iă umaniă prină prismaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
 
    1.4.8. Stagiul de management în domeniul expertizeiă medicaleă şiă recuper riiă capacit iiă deă
munc ă- 2 luni 
 
    Tematicaălec iilorăconferin ă(40ăore) 
 
    1.ăS n tateaăindividuluiăşiăs n tateaăpopula iilor. 
    2.ăM surareaăst riiădeăs n tateăpublic . 
    3.ăDreptulălaăs n tateăşiădrepturileăpacien ilor. 
    4. Morbiditate - inciden a,ăprevalen aăşiămorbiditateaăindividual ,ăincapacitatea. 
    5.ă Factoriiă careă ac ioneaz ă asupraă st riiă deă s n tateă aă uneiă popula ii:ă factoriă biologici,ă
factoriădeămediu,ăfactoriăcomportamentali,ăserviciiădeăs n tate. 
    6.ăMetodeăaleăştiin elorăsocialeăutilizateăînăm surareaăst riiădeăs n tateăşiăaăfactorilorăcareă
influen eaz :ă metodeă cantitativeă (proiectareaă şiă evaluareaă validit iiă şiă fiabilit iiă



chestionarelor),ă metodeă calitativeă (interviul,ă observa ia,ă prelucrarea datelor). Criterii de 
alegere a metodelor de cercetare. 
    7.ăEpidemiologieăaplicat ăînăexpertizaămedical ăaăcapacit iiădeămunc .ăDefini ii,ăconcep ii,ă
domeniiă deă aplicare,ă tipuriă deă ancheteă epidemiologiceă (descriptive,ă analiticeă deă cohort ă şiă
caz/control,ăexperimentale,ăopera ionaleăşiădeăinterven ie). 
    8. Problematica medico-social ăaădeficien ilor,ăinvalizilorăşiăpersoanelorăcuăhandicap. 
    9.ă Manegementulă serviciiloră deă s n tateă şiă socialeă - aspecte generale privind organizarea, 
finan area,ăevaluareaăşiăasigurareaăcalit iiăcontrolulăşiămonitorizareaăserviciilorădeăs n tateăşiă
sociale. 
 
    Baremulădeăactivit iăpractice 
    Demonstra iiăcuăaplicareaăno iunilorăprezentateăînăcadrulălec iilorăconferin ăînădomeniulăITM,ă
invalidit iiăşiăalăreinser ieiăsocio-profesionale. 
    N.B.ăStagiulădeămanegementăînădomeniulăexpertizeiămedicaleăşiărecuper riiăcapacit iiădeămunc ă
seă vaă desf şuraă subă îndrumareaă cadreloră didacticeă dină cadrulă Catedreiă deă S n tateă Public ă şiă
Manegement, UMF "Carol Davila" 
 
    1.4.9. Stagiul de medicina muncii - 2 luni 
 
    Tematicaălec iilorăconferin ă(40ăore) 
    1.ăEvaluareaăglobal ăaărisculuiăprofesionalălaăunălocădeămunc . 
    2.ă Amenajareaă postuluiă deă munc ă dină punctă deă vedereă ergonomic:ă modalit iă deă analiz ,ă
recomand riăconformălegisla ieiăînăvigoareădeămedicinaămuncii. 
    3.ă Consiliereaă privindă planificareaă şiă organizareaă munciiă cuă referireă laă persoaneleă cuă
dizabilit i. 
    4.ăAptitudineaăînămunc .ăDefini ie.ăMetodeăşiătehnici.ăLegisla ie. 
    5. Bolile profesionale: prezentareă general ,ă defini ie,ă etiologie,ă diagnostică tratament,ă
profilaxie,ăcomplica ii,ăprognostic,ăexpertizaăcapacit iiădeămunc . 
    N.B. Prezentarea se va face pe grupe etiologice mari 
    6.ă Accidenteleă deă munc :ă defini ie,ă clasificare,ă declarare,ă anchetare, indicatori statistici, 
evaluare post-accident,ăorientareăprofesional . 
 
    Baremulădeăactivit iăpractice 
    1. Efectuarea anamnezei profesionale 
    2. Anchetarea cazurilor de boli profesionale 
    3.ăEvaluareaăaccidentelorădeămunc ăînăvedereaăstabiliriiăcosturilorăşiăcompensa iilorăconformă
legisla ieiăînăvigoare 
    N.ăB.ăStagiulădeămedicinaămunciiăseăvaădesf şuraăsubăîndrumareaăcadrelorădidacticeădinăcadrulă
Catedrei de Medicina Muncii, UMF "Carol Davila" 
 
    1.4.9. Stagiul de recuperare, medicinaăfizic ăşiăbalneologieă- 1ălun  
 
    Tematicaălec iilorăconferin ă(20ăore) 
 
    Vorăfiăprezentateăpeăscurtăprincipii,ăindica iiăşiămetodeăde: 
    1.ăTerapieăocupa ional ăşiăortezare. 
    2.ăRecuperareaăînăpatologiaăneurologic . 
    3. Recuperarea în patologia ortopedico-traumatologic . 
    4.ăRecuperareaăînăpatologiaăreumatologic . 
    5.ăRecuperareaăînăpatologiaăcardiovascular . 
    6. Recuperarea în patologia respiratorie. 
    7. Recuperarea în patologia prehensiunii, mersului, posturii. 
    8. Recuperareaăînăamputa ii. 
 
    Baremulădeăactivit iăpractice 
    1.ă Activitateă clinic ă subă îndrumareaă specialiştiloră acredita iă dină sec iileă înă careă seă
desf şoar ăstagiul. 
    2.ăTehniciăşiămetodeădeăKinetoterapieăşiămasaj. 
    3.ăTehniciăşiămetodeădeăterapieăocupa ional ăşiăortezare. 
    N.ă B.ă Stagiulă deă recuperare,ă medicinaă fizic ă şiă balneologieă seă vaă desf şuraă subă îndrumareaă
cadreloră didacticeă dină cadrulă Catedreiă deă recuperare,ă medicinaă fizic ă şiă balneologieă UMFă "Carolă
Davila" 
 



    1.4.11. Stagiul de ortopedieăşiătraumatologieă- 1ălun  
 
    Tematicaălec iilorăconferin ă(20ăore) 
    1.ă Generalit iă asupraă fracturiloră şiă luxa iiloră (defini ie,ă clasificare,ă mecanismă deă
producere,ătratament,ăcomplica iiăgeneraleăşiălocale). 
    2.ăPrincipiiăgeneraleădeăamputa ie: amputa iileămembruluiătoracicăşiăpelvin. 
    3.ă Generalit iă asupraă protezeloră şiă ortezelor:ă protezeleă şiă ortezeleă membruluiă toracică şiă
pelvin. 
    4.ă Diformit iă câştigateă şiă congenitaleă aleă aparatuluiă locomotor:ă descriereă clinic ,ă
posibilit iădeăcorectare. 
    5. Tuberculoza osteo-articular :ă generalit i,ă clinic ,ă tratament,ă evolu ie,ă complica ii,ă
sechele. 
    6. Tumori osoase. 
    7. Politraumatisme. 
 
    Baremulădeăactivit iăpractice 
    1. Examenul clinic al bolnavului de ortopedie - traumatologie. 
    2.ăExamenulăclinicăalăbolnavuluiăcuădiformit i. 
    3.ăExamenulăclinicăalăbolnavuluiăcuătbcăosteoarticular . 
    4. Examenul clinic al bolnavului cu tumori osoase. 
    5.ăExamin riăparacliniceăînăortopedie:ă radiografie,ăRMN,ăCT,ădocumentareăfotografic ,ăexameneă
de laborator. 
    N.ăB.ăStagiulădeăortopedieăşiătraumatologieăseăvaădesf şuraăsubăîndrumareaăspecialiştilorădină
clinicileă deă profilă stabiliteă prină în elegereă cuă şefiiă deă sec ieă şiă Centrulă Na ională deă
Perfec ionareăînăDomeniulăSanitar. 
 
    Evaluareaăperiodic ăaămedicilorăreziden i 
 
    Laăsfârşitulăfiec ruiăstagiuămediciiăreziden iăvorăfiăevalua iăşiănota iăconformămetodologieiă
stabiliteădeăCentrulăNa ionalădeăPerfec ionareăînăDomeniulăSanitar. 
     Înăapreciereaăglobal ăseă ineăseamaăde: 
     ● Nivelulă cunoştin eloră acumulateă testateă prină lucr riă scrise,ă exameneă practice,ă lucr riă
prezentate 
     ●ăEvaluareaăactivit iiăconsemnateăînăcaietulădeăstagiu 
     ●ăAprecierileăcoordonatoruluiădeăstagiuăprivindăactivitateaăclinic ,ăcomportamentul,ămodulăde 
rela ionareăcuăpacien ii,ăcolegii,ăceilal iăspecialiştiă(deontologie,ăcolaborare,ălucruăînăechip ă
etc.) 
 
 
                   EXPERTIZAăMEDICAL ăAăCAPACIT IIăDEăMUNC  
 
                                     4 ANI 
*T* 
 
    ●ăEXPLOR RIăFUNC IONALEă(I.1)ăăăă                                 6 LUNI 
    ●ăMANAGEMENTăÎNăDOMENIULăEXPERTIZEIăMEDICALEăŞIăRECUPER RII 
      CAPACIT IIăDEăMUNC ă(I.2)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă6ăLUNI 
    ●ăMEDICINAăMUNCIIă(I.3)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăLUNI 
    ●ăRECUPERARE,ăMEDICIN ăFIZIC ăŞIăRECUPERAREă(I.4)ăăăăăăăăăăăăăăăăă1ăLUN  
    ●ăORTOPEDIEăŞIăTRAUMATOLOGIEă(I.5)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ăLUN  
    ●ăMEDICIN ăINTERN ă(I.6)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă6ăLUNI 
    ●ăNEUROLOGIEă(I.7)ă                                               3 LUNI 
    ●ăPSIHIATRIEă(I.8)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3ăLUNI 
    ●ăEXPERTIZAăMEDICAL ăAăCAPACIT IIăDEăMUNC ă(I.9)ăăăăăăăăăăăăăăăăă6ăLUNI 
    ●ăRECUPERAREAăCAPACIT IIăDEăMUNC ă(I.10)ăăă                      6 LUNI 
    ●ăREINSER IEăSOCIO-PROFESIONAL ă(I.11)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă6ăLUNI 
    ●ăSTAGIUăPRACTICăÎNăTERITORIUăLAăNIVELULăOFICIILORăŞI 
      CABINETELORăDEăEXPERTIZ ăMEDICAL ăŞIăRECUPERAREA 
      CAPACIT IIăDEăMUNC ă(I.12)ăăăă                         5ăLUNIăşiă2ăs pt. 
    ●ăBIOETIC ă(I.13)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăs pt mâni 
 
┌───────┬───────────────────────┬────────────┬───────────┬────────────────────┐ 
│ăăăăăăă│ăăăăăăăăANULăIăăăăăăăăă│ăăăANULăIIăă│ăANULăIIIăă│ăăăăăăăANULăIVăăăăăă│ 
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                    CURRICULUMăDEăPREG TIREăÎNăSPECIALITATEA 
 
                                FARMACIEăCLINIC  
 
 
    DEFINIREAăSPECIALIT IIăŞIăSPECIALISTULUIăÎNăFARMACIEăCLINIC  
 
    Farmaciaă clinic ă esteă specialitateaă farmaceutic ă careă utilizeaz ă cunoştin eleă farmaceuticeă şiă
biomedicaleă înă scopulă optimiz riiă eficacit ii,ă securit ii,ă precizieiă şiă economieiă tratamentuluiă
medicamentos,ă pentruă pacientă şiă societate,ă farmacistulă cliniciană avândă rolulă deă consilieră ală
mediculuiă şiă pacientului, înă acestă domeniu.ă Scopulă specialit ii:ă dezvoltareaă şiă asigurareaă uneiă
farmacoterapiiăştiin ificeăşiăra ionale,ălaănivelădeăindividăşiăsocietate. 
    Farmacistulă cliniciană esteă orientată c treă pacientă şiă areă rolă deă consilieră înă domeniulă
farmacoterapiei pentruămedicăşiăpacient,ăînăfarmaciaădeăspitalăşiăcomunitate. 
 
    SCOPULăSPECIALIZ RII 
 
    Formareaăfarmaciştilorăspecialiştiăavândăcunoştin eăteoreticeăşiăaptitudiniăpracticeăcareăs ăleă
permit ăfurnizareaădeăserviciiăspecializateădeăfarmacieăclinic ăşiăasisten ăfarmaceutic ămodern ă
deăcalitate,ămeniteăs ăasigureăutilizareaăştiin ific ăşiăra ional ăaămedicamentelorăpentruăpacientă
şiăsocietate. 
 
    OBIECTIVE 
 
    Farmacistulăclinicianătrebuieăs ăfieăcapabil: 
    - s ă iaă deciziiă înă procesulă deă alegereă aă medicamentuluiă eficace,ă sigură şiă corespunz toră dină
punct de vedere al raportului beneficiu - cost,ă înă scopulă individualiz riiă farmacoterapieiă
pacientului; 
    - s ă furnizezeă informa iiă pacien iloră şiă profesioniştiloră dină domeniulă medical,ă înă privin aă
utiliz riiăştiin ificeăşiăra ionaleăaămedicamentelor; 
    - s ămonitorizezeăterapiaămedicamentoas ăaăpacientului; 
    - s ăfieămembruăactivăînăechipaădeăcercetareăclinic ăaămedicamentului,ăavândăcunoştin eăsolideă
privindărealizareaăprotocoluluiădeăcercetareăşiăvalidareaărezultatelorăcercet rii. 
 
    >ăObiectiveleădeăasisten ăfarmaceutic ăclinic ăînăspitalăsuntăurm toarele: 
    - Colaborareaă cuă medicul,ă laă instituireaă farmacoterapieiă individualizateă şiă laă optimizareaă
farmacoterapieiăfundamentat ăpeămecanismulădeăfeed-back al supravegherii terapeutice; 
    - Monitorizareaă farmacoterapeutic ,ă fundamentat ă peă criteriulă farmacocinetică (dozareaă
concentra ieiăplasmaticeăaămedicamentului); 
    - Activitate de farmacoeconomie; 
    - Participarea în echipa de cercetare a medicamentului (medicamentul nou, optimizarea 
farmacoterapiei,ăeviden aăeficien ei,ăfarmacovigilen ăşiăfarmacoepidemiologie); 
    - Educa iaă şiă îndrumareaă practic ă aă studen iloră şiă reziden iloră înă specialitateaă deă farmacieă
clinic ; 
    - Farmacist clinician consilier în domeniul medicamentului. 
 
    >ăObiectiveleădeăasisten ăfarmaceutic ăclinic ,ăînăfarmaciaădeăcomunitate,ăsunt: 
    - Consiliereaă pacien iloră privindă medica iaă eliberat ă peă baz ă deă re et ,ă consiliereă
fundamentat ăpeăanalizaăştiin ific ăaăprescrip iei,ăînăcontextulăbolnavului; 
    - Ghidareaă automedica ieiă cuă medicamenteă deă tipă OTC,ă cunoscuteă şiă solicitateă deă pacient,ă
fundamentat ăpeăinterogatoriulă intit,ăînăcontextulăpacientului; 
    - Recomandareaăscris ă(avizulăfarmaceuticăscris)ăprivindămedica iaăOTCărecomandat ădeăfarmacistă
pentru 1-2ă zile,ă laă solicitareaă pacientuluiă careă seă prezint ă cuă ună simptomă acută deă boal ,ă
recomandareăfundamentat ăpeăconsulta iaăminimal ,ăînăspa iulădeăconfiden ialitateăalăfarmaciei; 
    - Rezolvarea problemelor de terapieă medicamentoas ă (PTM)ă (drugsă therapyă problemsă - DTP) ale 
pacientului, pe baza constituirii dosarului pacientului cu date complete (diagnostic, analize de 
laborator,ăistoriculăfarmacoterapieiăprescriseăşiăautomedica iei); 



    - Asisten ăfarmacoterapeutic ,ălaădomiciliuă(homeăcare); 
    - Educa iaăterapeutic ăşiăfarmacoterapeutic ăaăpacien ilor. 
 
    DURATA: 3 ani 
 
    Curriculumulăprevedeăunănum rădeă200ădeăoreădidacticeă(curs,ăseminar,ăprezent riădeăcazuri)ăpeă
anul de studiu universitar, pentru tematicaăprezentat ,ăînăafaraăc roraăsuntăprev zuteăşiă40ă- 50 
de ore de studiu individual. 
    Cuantificareaăpreg tiriiăînăvedereaăechival rii,ăseăfaceăprinăcrediteă(CFU). 
    1 credit = 25 ore de instruire 
    Dină timpulă alocată preg tirii,ă activitateaă didactic  acoper ă 20-30%, restul de 70-80%, fiind 
dedicat ăactivit ilorăpracticeăşiăstudiuluiăindividual. 
    Laăsfârşitulăfiec ruiămodulădeăpreg tireă(celăpu inăoădat ăpeăan),ăareălocăoăevaluareădeăetap ,ă
f cut ăînăunitateaădeăpreg tireădeăc treăresponsabilulădeăstagiuăşiăîndrum tor. 
    Evaluareaăseăfinalizeaz ăprinăacordareaădeăcrediteăCFU. 
    Întreagaăactivitateădeăpreg tireăesteămonitorizat ăprinăcaietulădeăstagiuă(log-book), în care 
vorăfiătrecuteădeăasemeneaăevalu rileădeăetap ăînăcredite,ăactivitateaăînăprogramele de cercetare, 
participareaălaămanifest riăştiin ificeăşiădeăeduca ieăcontinu . 
 
    STRUCTURA STAGIILOR 
    Etapaădeăangajare,ăluareăînăeviden ,ărezolvareaăproblemelorăsocialăadministrative,ăprezentareă
laărepartizare,ăalegereaăîndrum toruluiăşiăfixareaăplanuluiădeăactivitateă(2ăs pt mâni). 
 
    Stagiile teoretice/Anul I 
 
    ●ăFarmaciaăclinic ăînăspitalăşiăînăfarmaciaădeăcomunitate:ă2ăluni 
    ●ăLaboratorăclinic:ă1ălun  
    ●ăFarmacoterapieăşiăfarmacoepidemiologieă- Partea I: 3 luni 
    ●ăPatologieăgeneral :ă2ăluni 
    ●ăFarmacoterapieăşiăfarmacoepidemiologieă- Partea a II-a: 3 luni 
 
    Stagiile teoretice/Anul II 
 
    ●ăBiochimieămedical :ă1ălun  
    ●ăToxicologiaămedicamentului:ă1ălun  
    ●ăMetodologiaăcercet riiăştiin ificeămedicale:ă1ălun  
    ●ăBiostatistic ăşiămatematic ăaplicat :ă1ălun  
    ●ăStudiulăclinicăalămedicamentuluiă(bioetic ăşiămetodologie):ă1ălun  
    ●ăBiofarmacieăşiăfarmacocinetic ăclinic :ă2ăluni 
    ●ăPatologieăclinic ăII:ă2ăluni 
    ●ăFarmacoepidemiologie:ă1ălun  
    ●ăLegisla ie,ăetic ăşiădeontologieăprofesional :ă1ălun  
    ●ăFarmacoeconomie:ă½ălun  
 
    Stagiile practice/Anul I, II 
 
    ●ăFarmacieădeăspitală(3ăluni) 
    ●ăSec iiăcliniceădeădiverseăspecialit iă(16ăluni) 
    ●ăFarmacieădeăcomunitateă(3ăluni) 
 
    Stagiile teoretice/Anul III 
 
    ●ăComunicareaăcuăpacientul:ă2ăluni 
    ●ăBioetic :ă½ălun  
    ●ăFarmacieăclinic :ă9ăluni 
 
    Practicaădeăfarmacieăclinic /AnulăIII 
 
    ●ăFarmacieădeăcomunitateă(3ăluni), 
    ●ăSec iiăcliniceădeădiverseăspecialit i,ălaăalegereă(4ăluni), 
    ●ăFarmacieădeăspitală(4ăluni). 
 



    B.ă PREG TIREAă PRACTIC ă prină asisten ă şiă practic ă supravegheat ,ă vaă fiă desf şurat ă înă afaraă
facult ii,ă4ăzile/s pt mân . 
 
    Farmacistulărezidentăvaădesf şuraăactivitateăpractic ăzilnic ,ăcuăexcep iaăzileiăînăcare se vor 
desf şuraăcursuriăşiăseminariiălaăfacultate.ăAcestaăvaăaveaăresponsabilit iăprecise,ăstabiliteăînă
func ieădeăloculădeădesf şurareăaăstagiuluiăpractic.ăÎndeplinireaăacestoraăvaăfiăîndrumat ădeăună
farmacist clinician specialist instructor de practic ă(trainer)ăşiăurm rit ădeăc treăresponsabilulă
(coordonatorul)ă deă stagiu,ă cadruă didactică laă disciplinaă deă Farmacieă clinic ă aă centruluiă
universitar. 
 
    CON INUTULăSTAGIILOR 
 
    A.ăTEMATICAăDEăPREG TIREăTEORETIC  
 
    ANUL I 
 
    Stagiul FARMACIE CLINIC ă(înăspitalăşiăfarmaciaădeăcomunitate) 
    (2 luni) 
 
    Obiective: 
    Îsuşireaă principiiloră şiă activit iloră specificeă practiciiă deă farmacieă clinic ă şiă asisten ă
farmaceutic ămodern ă(Pharmaceuticalăcare),ăînăspitalăşiăfarmaciaădeăcomunitate. 
 
    Tematica (40 ore): 
    1.ăAsisten aăfarmaceutic ă(Pharmaceuticalăcare).ăActivit ileăspecificeădeăfarmacieăclinic ,ăînă
spitalăşiăînăfarmaciaădeăcomunitate. 
    2.ăNo iuniădeăfarmacoterapieăştiin ific ăşiăra ional . 
    3.ă Variabilitateaă interindividual ă şiă intraindividual ă aă efectuluiă terapeutică şiă consecin eleă
raportateă laă individualizareaă farmacoterapieiă şiă farmacografiei.ă Tipuriă deă variabilitate,ă
mecanisme,ăfactoriăceăconcur ăşiămanifest riăclinice. 
    4. Individualizarea posologiei. Criteriile clinic, biochimicăşiăfarmacocinetic. 
    5.ăSupraveghereaăterapeutic ăcomun ăşiăparticular . 
    6.ă Metodologiaă monitoriz riiă şiă optimiz riiă farmacografiei,ă peă criteriulă farmacocinetică (peă
bazaăconcentra ieiămedicamentuluiăînăsânge).ăMetodaădozeiătest. 
    7. Elaborarea dosarului farmaceutic al pacientului, care include istoricul medical, 
medicamenteleă eliberate,ă informa iiă clinice,ă rezultateleă terapeuticeă şiă biologiceă disponibile,ă
recomand rileăf cuteăpacientului. 
    8.ăAnalizaăştiin ific ăaăprescrip ieiămedicale,ăînăscopulăidentific riiăpoten ialelorăproblemeă
legateădeăterapiaămedicamentoas . 
    9.ăInformareaăşiăconsiliereaăpacientuluiăprivindăprescrip iaăfarmacoterapeutic . 
    10.ăConsiliereaămedica ieiăOTC. 
    11.ăConsulta iaăminimal ăînăfarmaciaădeăcomunitateăşiărecomandareaăfarmacoterapeutic ădeăprim ă
inten ie. 
    12.ăEduca iaăterapeutic ăşiăfarmacoterapeutic ăaăpacien ilor. 
    13.ăSupraveghereaăcontinu ăaăbolnavilorăcroniciăcuădiabetăşiăhipertensiuneăarterial . 
 
    Stagiul LABORATOR CLINIC 
    (1ălun ) 
 
    Obiective: 
    Cunoaştereaăsemnifica ieiătestelorădeălaboratorăutilizateăînămonitorizareaădiferitelorăst riădeă
boal ăşiăaăterapieiămedicamentoase. 
 
    Tematica (20 ore): 
    1.ă Sânge,ă urin ,ă lichidă cefalorahidian,ă sucuriă digestive.ă Compozi ie.ă Valoriă normaleă şiă
modific riăpatologice. 
    2.ă Interpretareaă valoriloră normaleă şiă patologiceă aleă parametriloră biochimici,ă înă func ieă deă
boal ăşiătratamentulămedicamentos. 
    3.ăFactoriăceăinfluen eaz ărezultateleăanalizelorădeălaboratorăclinic. 
    4. Aprecierea interferen elorătratamentuluiămedicamentosăcuătesteleădeălaborator. 
 
    StagiulăFARMACOTERAPIEăŞIăFARMACOEPIDEMIOLOGIEă- Partea I 
    (3 luni) 



 
    Obiective: 
    Însuşireaă cunoştin eloră teoreticeă privindă terapiaă principaleloră st riă deă boal ,ă cuă accentă
asupraăghidurilorăfarmacoterapeuticeăimpuseădeămedicinaăbazat ăpeăeviden e. 
    Însuşireaă deprinderiloră practiceă deă instituireă şiă evaluareă aă diferiteloră schemeă
farmacoterapeutice.ăCunoaştereaăaspectelorăepidemiologiceăaleătratamentuluiămedicamentos. 
 
    Tematica (50 ore): 
    Farmacoterapia,ăfarmacografia,ăfarmacotoxicologiaăşiăfarmacoepidemiologiaăînăpatologiaăasociat ă
urm toarelorăaparateăşiăsisteme: 
    1. Sistemul nervos central. 
    2. Sistemul nervos somatic. 
    3. Sistemul nervos vegetativ. 
    4. Aparatul respirator. 
    5. Aparatul cardiovascular. 
    6. Aparatul renal. 
    7. Aparatul digestiv. 
    8.ăSângeleăşiăsistemulăhematopoetic. 
    9.ăMecanismeăfarmacodinamiceănoiăşiămedicamenteănoi. 
    Seăvaăinsistaăasupraădatelorămedicineiăşiăfarmacoterapieiăbazateăpeăeviden eă(evidencedăbasedă
medicine) din faza a IV-aă deă studiuă ală medicamenteloră (postmarketing)ă şiă peă ghidurileă
farmacoterapeuticeădeăultim ăor . 
 
    StagiulăPATOLOGIEăGENERAL  
    (2 luni) 
 
    Obiective: 
    Însuşireaă cunoştin eloră deă baz  în domeniul patologiei, necesare pentru fundamentarea 
farmacoterapiei. 
 
    Tematica (50 ore): 
    1.ăProblemeădeăetiologieăgeneral . 
    2.ăProblemeădeăpatogenieăgeneral . 
    3.ăPatologiaăgenetic . 
    4.ăPatologiaămicrobian . 
    5.ăPatologiaăvirotic . 
    6.ăPatologiaăparazitar . 
    7.ăPatologiaămetabolic . 
    8.ăPatologiaăimunitar . 
    9.ăPatologiaăendocrin . 
    10. Expunere de cazuri. 
    11. Tratament etiologic, patogenic, simptomatic. 
 
    StagiulăFARMACOTERAPIEăŞIăFARMACOEPIDEMIOLOGIEă- Partea a II-a 
    (3 luni) 
 
    Obiective: 
    Însuşireaă cunoştin eloră teoreticeă privindă terapiaă principaleloră st riă deă boal ,ă cuă accentă
asupraăghidurilorăfarmacoterapeuticeăimpuseădeămedicinaăbazat ăpeăeviden e. 
    Însuşireaă deprinderiloră practiceă deă instituireă şiă evaluareă aă diferiteloră schemeă
farmacoterapeutice.ăCunoaştereaăaspectelorăepidemiologiceăaleătratamentuluiămedicamentos. 
 
    Tematica (50 ore): 
    Farmacoterapia,ă farmacografia,ă farmacotoxicologiaă şiă farmacoepidemiologiaă înă patologiaă
urm toare: 
    1. Durere. 
    2.ăInflama ie,ăboliăreumaticeăşiăboliăalergice. 
    3.ăBoliămetaboliceă(dislipidemii,ăosteoporoz ,ăobezitate,ăgut ). 
    4. Dezechilibre hidroelectrolitice, acido-baziceăşiănutritive. 
    5.ăDeregl riăaleăsistemuluiăendocrin. 
    6. Hipovitaminoze. 
    7. Boli ale sistemului imunitar. 
    8. Boli neoplazice. 



    9.ăPatologieăviral . 
    10.ăBoliăinfec ioaseăşiăparazitare. 
    11.ăMecanismeăfarmacodinamiceănoiăşiămedicamenteănoi. 
    Seăvaăinsistaăasupraădatelorămedicineiăşiăfarmacoterapieiăbazateăpeăeviden eă(evidencedăbasedă
medicine) din faza a IV-aă deă studiuă ală medicamenteloră (postmarketing)ă şiă peă ghidurileă
farmacoterapeuticeădeăultim ăor . 
 
    ANUL II 
 
    StagiulăBIOCHIMIEăMEDICAL ă(1ălun ) 
 
    Obiective: 
    Cunoaştereaă dateloră laă zi,ă privindă mecanismeleă biochimiceă implicateă înă patologie,ă precumă şiă
markeriiăbiochimici,ăimunologiciăşiăgeneticiăpentruădiferiteăst riădeăboal . 
 
    Tematica (20 ore): 
    1.ăMarkeriăbiochimici,ăimunologiciăşiăgenetici,ăînăpatologie. 
    2. Biochimia stresului oxidativ. 
    3.ăBiochimiaăinflama iei. 
    4. Mecanisme biochimice în bolile neurodegenerative. 
    5. Enzimopatii. 
    6. Mecanisme biochimice în gerontopatologie. 
 
    StagiulăTOXICOLOGIAăMEDICAMENTULUIă(1ălun ) 
 
    Obiective: 
    Însuşireaăcunoştin elor necesare pentru a asista medicul în identificarea posibilelor cazuri de 
intoxica ie,ă înă stabilireaă probeloră biologiceă ceă urmeaz ă aă fiă supuseă analizeiă toxicologice,ă înă
monitorizareaă eficacit iiă tratamentuluiă intoxica iilor,ă înă stabilireaă risculuiă deă producere a 
intoxica ieiăînăfunc ieădeăparticularit ileăpacientului. 
 
    Tematica (20 ore): 
    1.ă Toxicologiaă principaleloră claseă deă medicamente:ă medicamenteă cuă ac iuneă asupraă SNC,ă
medicamenteă cardiovasculare,ă antibioticeă şiă chimioterapice,ă medicamenteă utilizate în cursul 
anesteziei,ă medicamenteă analgezieă antipireticeă antiinflamatoare,ă hormoniă şiă substituen iă deă
sintez . 
    2.ăToxicologiaăsubstan elorăutilizateăabuziv:ăstupefiante,ăexcitante,ăhalucinogene,ădroguriădeă
sintez ăşiădroguriădeăorigineăvegetal . 
    3.ăToxicocineticaăaplicat ăînătoxicologiaăclinic . 
    4.ăAntidoturiăşiăterapiiăspecifice. 
    5.ă Evaluareaă clinic ă aă intoxica iiloră medicamentoaseă peă bazaă efecteloră adverseă (efecteă
secundareăşiăefecteătoxice). 
    6. Rolul analizelor de laborator în diagnosticulăşiămanagementulăpacientuluiăintoxicat. 
    7.ăRisculăexpuneriiălaăsubstan eătoxiceăînătimpulăsarciniiăşiăal pt rii. 
 
    StagiulăMETODOLOGIAăCERCET RIIăŞTIIN IFICEăMEDICALEă(1ălun ) 
 
    Obiective: 
    Analizaă critic ă aă literaturiiă deă specialitate.ă Cunoaştereaă şiă aplicareaă principiiloră şiă aă
metodeloră deă cercetareă clinic .ă Direc ionareaă cercet riiă clinice,ă proiectareaă studiiloră clinice,ă
analizaăşiăevaluareaărezultatelorăactivit iiădeăcercetare. 
 
    Tematica (20 ore): 
    1. Aspecte generale privindăcercetareaăştiin ific .ăParticularit iăaleăcercet riiăştiin ificeă
medicale. 
    2.ăEtapeleăcercet riiăştiin ifice,ăalegereaătemeiăşiădefinireaăproblemeiădeăcercetat,ăstudiulă
bibliografică deă specialitateă şiă analizaă surseloră deă documentare,ă experimental design în studiu 
clinic, evaluarea rezultatelor. 
    3.ăElementeăspecificeăaleămetodologieiăcercet riiăclinice. 
    4.ăPrezentareaărezultatelor.ăRedactareaăunuiătextăştiin ificădeăspecialitate. 
    5.ăPrincipiiădeontologiceăînăcercetareaăclinic . 
 
    StagiulăBIOSTATISTIC ăŞIăMATEMATIC ăAPLICAT ă(1ălun ) 



 
    Obiective: 
    Cunoaştereaă şiă aplicareaă analizeiă biostatisticeă laă prelucrareaă rezultateloră cercet riiă deă
bioechivalen ,ăfarmacocinetic ,ăfarmacodinamieăşiăfarmacoepidemiologie. 
 
    Tematica (20 ore): 
    1.ă Modelareaă dateloră deă farmacocinetic ă şiă toxocinetic .ă Analizaă compartimental .ă Rezolvareaă
ecua iilorăfarmacocineticeăprinămetodaătransformateiăLaplace. 
    2. Planificarea studiilor clinice. 
    3.ăCalcululănum ruluiădeăsubiec iăînăexperimentele clinice. 
    4.ăAnalizaădatelorăcliniceăînăexperimenteleăîncrucişate. 
    5.ă Statisticaă cercet riiă deă farmacologieă clinic ă şiă statisticaă studiiloră clinice.ă Testeă
parametrice. Teste neparametrice. 
    6. Verificarea ipotezelor statistice privind bioechivalen aămedicamentelor. 
    7.ă Analizaă dispersional .ă Studiulă intra-variabilit iiă şiă ală inter-variabilit iiă înă
experimentul biologic. 
    8.ăRegresiaăşiăcorela iaăînăanalizaădatelor. 
    9.ăModelareaăst rilorădeăechilibruăfolosindăanalizaăstatistic ăepidemiologic . 
    10. Metode matematice de corelare în vitro - în vivo. 
    11.ăValidareaădatelorăexperimentaleăşiăcontrolulăcalit ii. 
    12.ă Softuriă înă analizaă farmacocinetic ă deă validareă aă metodeloră deă analiz ă şiă modelareaă
farmacocinetic ăşiăfarmacodinamic . 
 
    StagiulăSTUDIULăCLINICăALăMEDICAMENTULUIă(BIOETIC ăŞIăMETODOLOGIE)ă(1ălun ) 
 
    Obiective: 
    Dobândireaăcunoştin elorănecesareăpentruăparticipareaăînăechipaădeăcercetareăpeăsubiec iăumani. 
 
    Tematica (20 ore): 
    1. Metodologia pentru introducereaă medicamentuluiă nouă înă terapeutic .ă Fazeleă şiă etapeleă
premarketing. 
    2.ăBioeticaăstudiuluiăpeăsubiec iăumani. 
    3.ăStudiileădeăfarmacologieăclinic ăşiăstudiileăclinice.ăTipuriădeăstudiiăclinice. 
    4. Distribuirea medicamentelor în studiile simpluăşiădubluăorb. 
    5.ă Specificulă metodologieiă studiuluiă clinică privindă diferiteă ac iuniă terapeuticeă
(antidepresiv ,ătranchilizant ,ăhipnotic ,ăantiinflamatoare,ăantihipertensiv ,ăetc.) 
    6.ă Supraveghereaă medicamenteloră dup ă introducereaă înă terapeutic . Studiile postmarketing de 
farmacoeficien . 
    7.ăActivitateaădeăfarmacovigilen ăşiăfarmacoepidemiologie. 
 
    StagiulăBIOFARMACIEăŞIăFARMACOCINETIC ăCLINIC ă(2ăluni) 
 
    Obiective: 
    Însuşireaăşiăaplicareaăprincipiilorăbiofarmacieiăşiăfarmacocineticiiăînăscopulăindividualiz riiă
posologiei medicamentoase. 
 
    Tematica (40 ore): 
    1.ă Concepteleă deă disponibilitateă farmaceutic ,ă biodisponibilitateă şiă bioechivalen eiă şiă
optimizareaăbiofarmaceutic ăaăfarmacoterapiei. 
    2. Elemente de calcul folosite în biofarmacie. 
    3.ăDizolvareaăşiădifuziaăprinămembraneleăbiologice. 
    4. Modele farmacocinetice. Parametrii farmacocinetici. Formule de calcul. 
    5.ăBiodisponibilitateaămedicamentelorăadministrateăpeăcaleăoral . 
    6.ăBiodisponibilitateaămedica iei parenterale. 
    7.ăBiodisponibilitateaămedica ieiăcuăcedareămodificat . 
    8.ăFactoriiăceăinfluen eaz ăbiodisponibilitateaăşiăprofilulăfarmacocineticăalămedicamentelor. 
    9.ăPunereaălaădispozi iaăorganismuluiăaăprincipiilorăactive. 
    10. Elemente deăfarmacocinetic ăfiziologic . 
    11.ăCorel riăîntreăpropriet ileăfizico-chimiceăşiăpropriet ileăfarmacocinetice. 
    12.ă Utilizareaă parametriloră farmacocineticiă înă farmacografie,ă laă stabilirea,ă monitorizareaă şiă
optimizarea posologiei. 
 
    Stagiul PATOLOGIEăCLINIC ăIIă(2ăluni) 



 
    Obiective: 
    Însuşireaăcunoştin elorăprivindăbolileăcuăfrecven ăridicat ăînăpopula ie,ăcunoştin eănecesareă
înăvedereaăinstituiriiăşiăevalu riiădiferitelorăschemeăterapeutice. 
 
    Tematica (40 ore): 
    1. Bolile respiratorii. 
    2. Bolile digestive. 
    3. Bolile cardiovasculare. 
    4. Bolile renale. 
    5. Bolile sângelui. 
    6. Bolile reumatice. 
    7. Bolile genitale. 
    8. Bolile sistemului nervos. 
    9. Bolile psihice. 
    10. Bolile endocrine. 
    11. Bolile metabolice. 
    12. Boli de piele. 
    13. Boli neoplazice. 
    14.ăApreciereaăclinic ăşiăparaclinic ăaăbolnavilor. 
    15.ăInterpretareaăfoilorădeăobserva ie. 
 
    StagiulăFARMACOEPIDEMIOLOGIEă(1ălun ) 
 
    Obiective: 
    Însuşireaă cunoştin eloră fundamentaleă deă epidemiologieă şiă aplicareaă acestoraă laă
farmacoepidemiologie. 
 
    Tematica (20 ore): 
    1.ăMetodeăepidemiologice:ăepidemiologieădescriptiv ,ăepidemiologieăanalitic . 
    2. Bazele farmacoepidemiologiei practice: supravegherea, investigarea, analiza, evaluarea. 
    3. Evaluarea raportului beneficiu/risc în terapiaămedicamentoas . 
    4.ăFarmacovigilen . 
    5. Procesul farmacoepidemiologic medicamentos. Etape, forme, factori. 
 
    StagiulăLEGISLA IE,ăETIC ăŞIăDEONTOLOGIEăPROFESIONAL ă(1ălun ) 
 
    Obiective: 
    Studierea,ăîn elegereaăşiăaplicareaăprevederilorălegaleăşiăaăregulilorădeăetic ăşiădeontologieă
înădomeniulăs n t ii. 
 
    Tematica (20 ore): 
    1.ăRegimulălegalăalăactivit ilorăşiăunit ilorădinădomeniulăs n t ii. 
    2.ăRegimulălegalăalăprofesiunilorădinădomeniulăs n t ii. 
    3. Regimul legal al medicamentului. 
    4. Regimul legal al pacientului. 
    5.ăCadrulăjuridicăalăprescrip ieiăfarmacoterapeutice. 
    6. Reglementarea distribuirii medicamentelor în spital. 
    7. Reglementarea distribuirii medicamentelor în farmacia de comunitate. 
    8. Eticaăşiădeontologiaăînăactivitateaăprofesional . 
 
    Stagiul FARMACOECONOMIE (½ luni) 
 
    Obiective: 
    Cunoaştereaăşiăaplicareaăprincipiilorăfarmacoeconomiei,ăanalizaărapoartelorăbeneficiu/cost,ăînă
scopulă asigur riiă uneiă farmacoterapiiă deă calitate,ă cu costuriă câtă maiă reduseă pentruă pacientă şiă
societate. 
 
    Tematica (10 ore): 
    1. Principiile farmacoeconomiei. 
    2. Metode farmacoeconomice. 
    3.ă Aplica iiă aleă farmacoeconomiei:ă evaluareaă terapieiă medicamentoase,ă analizaă corelat ă aă
rapoartelor beneficiu/risc,ăbeneficiu/cost,ăevaluareaăserviciilorădeăfarmacieăclinic . 



 
    MODULULăDEăBIOETIC ă- 2ăs pt mâni 
 
    TEMATIC ăCURSă(20ăore) 
 
    I.ăIntroducereăînăBioetic ă- 2 ore 
    1.ăMorala,ăetica,ăeticaămedical ă- definire, delimitarea obiectului de studiu. 
    2.ăContextulăapari ieiăbioeticii. 
    3. Definirea bioeticii. 
    4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii. 
    5.ăTeoriiăşiămetodeăînăbioetic . 
 
    II.ăConcepteleădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin ăprinăprismaăbioeticiiă- 2 ore 
    1. Definireaăconceptelorădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin . 
    2.ă Concepteleă deă s n tate,ă boal ă şiă suferin ă înă contextulă evolu ieiă mediciniiă şiă ştiin eloră
vie ii. 
    3.ăRolulăcredin elorăşiăvalorilorăpersonaleăsauădeăgrupăînăconturareaăconceptelorădeăs n tate,ă
boal ăşiăsuferin ă(percep iiăparticulareăfunc ieădeăcredin aăreligioas ,ăetnie,ăetc.). 
 
    III.ăRela iaămedică- pacient I - 2 ore 
    1.ăValoriăaleărela ieiămedică- pacient. 
    2. Paternalism versus autonomie. 
    3.ăModeleăaleărela ieiămedică- pacient. 
    4. Dreptatea,ăechitateaăşiăaccesulăpacien ilorălaăîngrijirileădeăs n tate. 
 
    IV.ăRela iaămedică- pacient II - 2 ore 
    1.ăConsim mântulăinformat. 
    2.ăConfiden ialitateaăînărela iaămedică- pacient. 
    3.ăRela iaămedică- pacient minor. 
    4. Acte normativeăcareăreglementeaz ărela iaămedică- pacient. 
 
    V.ăGreşeliăşiăeroriăînăpracticaămedical ă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroare. 
    2.ăCulpaămedical ă- definire,ăforme,ăimplica iiăjuridiceăşiădeontologice. 
    3. Managementul greşeliiăşiăeroriiămedicaleăînăpracticaămedical . 
 
    VI.ăProblemeăeticeălaăînceputulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăLibertateaăprocrea iei. 
    2. Dileme etice în avort. 
    3. Etica reproducerii umane asistate medical. 
    4. Probleme etice în clonarea reproductiv . 
 
    VII.ăProblemeăeticeălaăfinalulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaămor iiăînăeraănoilorătehnologiiăînămedicin . 
    2.ăProblemeăeticeăînăst rileăterminale. 
    3.ăTratamenteăinutileăînăpracticaămedical . 
    4.ăEutanasiaăşiăsuicidulăasistat. 
    5. Îngrijirile paliative. 
 
    VIII.ăProblemeăeticeăînătransplantulădeă esuturiăşiăorganeăumaneă- 2 ore 
    1. Donarea de organe de la cadavru. 
    2. Donarea de organe de la persoana vie. 
    3.ăEticaăaloc riiădeăresurseăînătransplant. 
 
    IX. Probleme etice înăgenetic ăşiăgenomic ă- 2 ore 
    1.ăEugeniaăşiădiscriminareaăpeăbazaăgeneticii. 
    2. Proiectul genomului uman - problemeă etice,ă redefinireaă no iuniiă deă boal ă prină prismaă
cunoaşteriiăgenomuluiăuman. 
    3.ăEtic ăşiătestareaăgenetic ăprenatal ,ăneonatal  şiăpostnatal . 
    4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni. 
    5.ăTerapiaăgenic . 
    6.ăPosibilitateaăîmbun t iriiăraseiăumaneăprinăinterven iiăgenetice. 
 



    X.ăEticaăcercet riiăpeăsubiec iăumaniă- 2 ore 
    1. Principii etice în cercetareaăpeăsubiec iăumani. 
    2.ăProtec iaăparticipan ilorăîntr-oăcercetareăbiomedical ă- discutarea principalelor coduri de 
etic ă şiă conven iiă interna ionaleă înă cercetare,ă aă cadruluiă legislativă înă careă seă deruleaz ă
cercetareaăpeăsubiec iăumani. 
    3.ăPopula iiăvulnerabileăînăcontextulăcercet riiăpeăsubiec iăumani. 
    4.ăAspecteăeticeăînăcercet rileămulticentrice,ămultina ionale. 
    5.ăComiteteleădeăetic ăaăcercet rii. 
    6.ăComportamentulăştiin ificăneadecvat,ăconflictulădeăintereseăînăcercetareaăştiin ific . 
 
    TEMATICA SEMINARIILOR 
 
    I.ăIlustrareaăprinăcazuriăparticulareăaăteoriilorăşiăprincipiilorăînăbioetic ă- 2 ore 
 
    II.ăReglementareaăpracticiiămedicaleăprinăcoduriădeăetic ă- 2 ore 
    1.ă Jur mântulă luiă Hipocrateă - comentarea formei ini ialeă aă jur mântuluiă luiă Hipocrateă şiă
evaluareaăgraduluiădeăaplicabilitateăaăperceptelorăacestuiaăînăcondi iileămediciniiăactuale. 
    2.ăAlternativeăaleăjur mântuluiăluiăHipocrate. 
    3.ăAlteăcoduriădeăetic ăşiădeontologieămedical ăfolositeăînăprezent. 
 
    III.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăValoareaăşiălimiteleăconsim mântuluiăinformatăînăpracticaămedical ăcurent . 
    2.ăValoareaăşiălimiteleăconfiden ialit iiăînăpracticaămedical ăcurent . 
    3.ăRolulăcomunic riiăînărela iaămedică- pacient. 
 
    IV.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăAccesulălaăîngrijirileădeăs n tateă- discutare de cazuri. 
    2.ăDrepturileăpacien iloră- reglementare legislativ . 
    3.ăRolulăcomitetelorădeăetic ădinăspitale. 
 
    V.ăExemplificareaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroareăînămedicin ăprinăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    1.ăDelimitareaăcadruluiăno iuniiădeămalpraxis. 
    2.ăGreşealaămedical ădinăperspectivaăsistemului de malpraxis. 
    3.ăPerspectivaădeontologic ăasupraăgreşelilorămedicale. 
 
    VI.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăînceputuluiăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
 
    VII.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăfinalulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcrete - 2 ore 
 
    VIII.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă transplantulă deă esuturiă şiă organeă peă bazaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
 
    IX.ăDiscutareaăproblemelorăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
 
    X. Discutarea problemeloră eticeă înă cercetareaă peă subiec iă umaniă prină prismaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
 
    ANUL III 
 
    Stagiul de COMUNICARE (2 luni) 
 
    Obiective: 
    Însuşireaă şiă dezvoltareaă aptitudiniloră deă comunicareă oral ă şiă scris ă cuă pacientulă şiă al iă
profesioniştiădin domeniul medical. 
 
    Tematica (20 ore): 
    1.ăDefini ia,ăobiectiveleăşiăprincipiileăcomunic rii. 
    2.ăComunicareaăeficient ăcuăpacientulăşiăal iăprofesioniştiădinădomeniulămedical. 
    3.ăPlanificarea,ăpreg tireaăşiădirijareaădiscu ieiăfarmacistului cu pacientul. 
    4.ăNecesitateaăcunoaşteriiăistoriculuiămedicamentosăalăpacientuluiădeăc treăfarmacist,ăpentruă
eficien aădiscu ieiăcuăpacientul. 
    5.ăModalit iădeăcomunicare:ăcomunicareăoral ăşiăînăscris. 
 



    StagiulăFARMACIEăCLINIC ă(9ăluni) 
 
    Obiective: 
    Dezvoltareaăcapacit iiădeăimplicareăşiărezolvareăaăprincipalelorătipuriădeăactivit iăpracticeă
deăfarmacieăclinic ,ăînăfarmaciaădeăcomunitateăşiăînăspital. 
 
    Tematica (150 ore): 
    1.ă Analizaă şiă discutareaă unoră cazuriă deă incoeren ă şiă eroriă deă prescrip ie,ă întâlniteă înă
farmacia de comunitate. 
    2.ă Analizaă şiă discutareaă unoră formulareă deă prescriereă aă farmacoterapieiă OTCă completateă deă
farmacist,ă înă bazaă ipotezeiă deă diagnostică emiseă deă acestaă laă consulta iaă minimal ă înă spa iulă deă
confiden ialitateăalăfarmaciei. 
    3.ăAnalizaăşiădiscutareaăproduselorăfarmaceuticeăOTCăcuăasocieriădeăsubstan eămedicamentoase,ă
înregistrate în Nomenclatorul în vigoare. 
    4. Elaborarea dosarului farmaceutic al pacientului (care include istoricul medical, 
medicamenteleă prescriseă şiă eliberate,ă automedica ia,ă reac iileă nedoriteă înregistrate,ă informa iiă
clinice,ărezultateleăterapeuticeăşiăbiologiceădisponibile,ărecomand rileăf cuteăpacientului). 
    5. Rezolvarea problemelor terapeutice (PTM) pe baza dosarului farmaceutic al pacientului. 
    6.ă Analizaă şiă discutareaă farmacoterapieiă şiă farmacografieiă instituiteă înă spital,ă înă cazuriă
clinice complicate. 
 
    B.ăBAREMULăACTIVIT ILORăPRACTICE 
 
    Stagiileăpractice/AnulăIăşiăII 
 
    Obiective: 
    Dobândireaăcompeten elorănecesareădesf şur riiăactivit iiădeăfarmacieăclinic ăînăspitalăşiăînă
farmacia de comunitate 
 
    I.ăStagiileăpracticeăînăFARMACIEăDEăSPITALăŞIăCOMUNITATE 
    (3 + 3 luni) 
 
    Baremulăactivit ilorăpractice: 
    1.ăOrganizareaăşiăfunc ionareaăfarmacieiădeăspitalăşiădeăcomunitate. 
    2.ăCircuitulămedicamentuluiăînăspitalăşiăînăfarmaciaădeăcomunitate. 
    3.ăPoliticaăspitaluluiăşiăfarmacieiădeăcomunitateăînădomeniulăutiliz riiămedicamentului. 
    4.ăActivitateădeăasisten ăfarmaceutic . 
    5. Preparareaăşiăcontrolulădeăcalitateăalăsolu iilorăperfuzabile. 
 
    II.ăStagiulăpracticăînăSEC IIăCLINICEăDEăDIVERSEăSPECIALIT I 
    (16 luni) 
 
    Baremulăactivit ilorăpractice: 
    1.ăCunoaştereaăspecificuluiăşiănecesit ilorădiferitelorăsec iiăcliniceădeăspital. 
    2. Protocoale terapeutice. 
    3. Istoricul medicamentos al pacientului. 
    4.ăInstituireaăşiămonitorizareaăterapieiămedicamentoase. 
    5. Evaluarea modului de utilizare a medicamentelor: identificarea, prevenirea, rezolvarea 
problemelor legate de terapiaămedicamentoas . 
    6. Informarea personalului medical. 
    7. Consilierea pacientului. 
    8.ăActivit iădeădocumentareăşiăevaluareaăcritic ăaăliteraturiiădeăspecialitate. 
    9.ăElaborareaăr spunsurilorălaăîntreb rileăadresateădeăpersonalulămedicalăşiăpacien i. 
    10.ăFurnizareădeăinforma iiădespreămedicamente,ăpersonaluluiămedicalăşiăpacien ilor. 
    11.ăActivitateădeăfarmacovigilen . 
 
    Practicaădeăfarmacieăclinic /AnulăIII 
 
    Stagiul Farmacie de comunitate - (3 luni) 
 
    StagiulăSec iiăcliniceădeădiverseăspecialit i,ălaăalegereă- (4 luni) 
 
    Stagiul Farmacie de spital - (4 luni). 



 
    Obiective: 
    Executareaăpractic ăsupravegheat ăaăurm toarelorătipuriădeăactivit iădeăfarmacieăclinic ,ăînă
farmaciaădeăspitalăşiădeăcomunitate,ăprecum şiăînăsec iiăclinice. 
 
    Baremulăactivit ilorăpractice: 
    1.ăRezolvareaăcalculelorădeăpractic ăfarmaceutic . 
    2.ăUtilizareaăprecau iilorăprivindăcondi iileădeăconservareăaămedicamenteloră(laăîntuneric,ălaă
+4 gr. C, la rece, sub -15 gr. C. etc.). 
    3.ăConsiliereaăprivindăprecau iileădeăpreparareăşiăstabilitateăaăsolu iilorădeăantibiotice. 
    4.ăConsiliereaăprivindăincompatibilit ileăfizico-chimice medicament - medicamentăşiămedicamentă
- materiale plastice (în seringi sau flacoane de perfuzie). 
    5.ă Calcululă con inutuluiă înă Na+,ă ală medicamenteloră cuă înc rc tur ă sodic ă şiă precizareaă
contraindica iilor,ăprecau iilorăşiăm surilorălaăadministrare. 
    6.ă Consiliereaă asupraă precau iiloră privindă modulă deă administrareă aă medicamenteloră oraleă
(raportat laămese,ăalimenteăşiăb uturiădeăevitat,ăetc.). 
    7. Interpretarea analizelor de laborator clinic. 
    8. Semnalarea efectelor medicamentelor asupra rezultatelor examenelor de laborator. 
    9.ă Urm rireaă şiă interpretareaă farmacoterapieiă (instituire,ă supraveghere,ă monitorizareă şiă
optimizare). 
    10.ă Consiliereaă bolnavuluiă privindă farmacoterapiaă prescris ă (detaliiă privindă modulă deă
administrare,ăposibileleăC.I.ăceătrebuieăanun ateădeăurgen ăetc.). 
    11.ăSupraveghereaăşiăoptimizareaăcomplian ei. 
    12. Depistareaăinterac iunilorăfarmacologiceăpeăparcursulăunuiătratament. 
    13.ă Depistareaă etiologieiă iatrogene,ă înregistrareaă şiă rezolvareaă unoră cazuriă deă patologieă
iatrogen . 
    14.ăRezolvareaădeăproblemeădeăfarmacocinetic ăclinic ăşiădeăadaptareăaăposologiei. 
    15. Introducerea schemelor de profilaxie cu antibiotice, în chirurgie. 
    16.ăAnalizaăraportuluiăbeneficiu/riscăşiăbeneficiu/costăalăfarmacoterapieiăinstituite. 
 
    Dispozi iiăfinale: 
    - PracticaădeăFarmacieăClinic ădinăanulăIIIădeăreziden iatăse va efectua în Spitalul în care 
rezidentulăesteărepartizată(înăfarmacieăşiăînăsec ie) 
    - Stagiulă practică seă vaă finalizaă cuă ună referată scrisă cuprinzândă analizaă şiă comentareaă
farmacoterapieiăunuiăcazăclinicăcomplicatăcuăpolipatologieăşiăpolimedica ie,ăurm ritădeărezidentălaă
patul bolnavului. 
    - Notaă pentruă probaă scris ă vaă fiă acordat ă peă bazaă aprecieriiă referatuluiă final,ă deă c treă
profesorulă responsabilă deă specialitateaă Farmacieă Clinic ă desemnată deă Facultateaă deă Farmacieă dină
Centrul Universitar respectiv. 
    - Noteleă pentruă probeleă practiceă voră fiă acordateă deă c tre:ă farmacistulă cliniciană dină spitală
(sauăfarmacistulăşef)ăşiămediciiădinăsec iileăundeărezidentulăaăefectuatăstagiulăpractic. 
 
 
                                FARMACIEăCLINIC  
 
                                     3 ANI 
*T* 
 
    ●ăFarmaciaăclinic ăînăspitalăşiăînăfarmaciaădeăcomunitateă(1.1)ăăăăăăă2ăluni 
    ●ăLaboratorăclinică(1.2)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ălun  
    ●ăFarmacoterapieăşiăfarmacoepidemiologieă- Partea I (1.3)             3 luni 
    ●ăPatologieăgeneral ă(1.4)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăluni 
    ●ăFarmacoterapieăşiăfarmacoepidemiologieă- Partea a II-a (1.5)        3 luni 
    ●ăBiochimieămedical ă(1.6)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă 1ălun  
    ●ăToxicologiaămedicamentuluiă(1.7)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ălun  
    ●ăMetodologiaăcercet riiăştiin ificeămedicaleă(1.8)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ălun  
    ●ăBiostatistic ăşiămatematic ăaplicat ă(1.9)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ălun  
    ● Studiulăclinicăalămedicamentuluiă(bioetic ăşiămetodologie)ă(1.10)ăăă1ălun  
    ●ăBiofarmacieăşiăfarmacocinetic ăclinic ă(1.11)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăluni 
    ●ăPatologieăclinic ăIIă(1.12)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăluni 
    ●ăFarmacoepidemiologieă(1.13)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ălun  
    ●ăLegisla ie,ăetic ăşiădeontologieăprofesional ă(1.14)ăăăăăăăăăăăăăăăă1ălun  
    ●ăFarmacoeconomieă(1.15)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă˝ălun  



    ●ăBioetic ă(1.16)ăăăăăăăăăă                                           ˝ălun  
    ●ăComunicareaăcuăpacientulă(1.17)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăluni 
    ●ăFarmacieăclinic ă(1.18)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă9ăluni 
 
┌────────────┬──────────────────────┬────────────────────┬─────────────────────┐ 
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăANULăIăăăăăăăă│ăăăăăăANULăIIăăăăăăă│ăăăăăăANULăIIIăăăăăăă│ 
├────────────┼──────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ 
│ăăSTAGIULăăă│ăăăă1.1___1.5;ă1.6ăăăă│1.6______1.15;ă1.16 │ăăăăă1.17;ă1.18ăăăăăă│ 
└────────────┴──────────────────────┴────────────────────┴─────────────────────┘ 
*ST* 
 
 
                    CURRICULUMăDEăPREG TIREăÎNăSPECIALITATEA 
 
                              FARMACOLOGIEăCLINIC  
 
    1.1.ăDEFINI IE: 
    Farmacologiaă clinic ă esteă specialitateaă medical ă careă studiaz ă interac iunileă dintreă
medicamenteăşiăorganismulăuman,ăs n tosăsauăbolnavăînăscopulăevalu rii,ăsupravegheriiăşiăutiliz riiă
ra ionaleăaămedicamentelorăînăprofilaxia,ădiagnosticulăşiătratamentulăbolilor. 
 
    1.2. DURATA: 4 ani 
    Curriculumulăprevedeăunănum rădeă200ădeăoreădidacticeă(curs,ăseminar,ăprezent riădeăcazuri)ăpeă
anulădeăstudiuăuniversitar,ăpentruătematicaăprezentat ,ăînăafaraăc roraăsuntăprev zuteăşiă40-50 de 
ore de studiu individual. 
    Cuantificareaăpreg tiriiăînăvedereaăechival rii,ăseăfaceăprinăcrediteă(CFU). 
    1 credit = 25 ore de instruire 
    Dină timpulă alocată preg tirii,ă activitateaă didactic ă acoper ă 20-30%, restul de 70-80%, fiind 
dedicat ăactivit ilorăpracticeăşiăstudiuluiăindividual. 
    Laăsfârşitulăfiec ruiămodulădeăpreg tireă(celăpu inăoădat ăpeăan),ăareălocăoăevaluareădeăetap ,ă
f cut ăînăunitateaădeăpreg tireădeăc treăresponsabilulădeăstagiuăşiăîndrum tor. 
    Evaluareaăseăfinalizeaz ăprinăacordareaădeăcrediteăCFU. 
    Întreagaăactivitateădeăpreg tireăesteămonitorizat ăprinăcaietulădeăstagiuă(log-book), în care 
vorăfiătrecuteădeăasemeneaăevalu rileădeăetap ăînăcredite,ăactivitateaăînăprogrameleădeăcercetare,ă
participareaălaămanifest riăştiin ificeăşiădeăeduca ieăcontinu . 
 
    1.3. STRUCTURA STAGIILOR 
 
    1.3.1.ăEtapaădeăangajare,ăluareăînăeviden ăaăproblemelorăsocialăadministrative,ăprezentareaălaă
unitateaă undeă aă fostă repartizat,ă alegereaă îndrum toruluiă şiă fixareaă planuluiă deă activitate:ă 2ă
s pt mâni. 
    1.3.2. Stagiu de farmacologieăfundamental :ă12ăluni 
    1.3.3.ăStagiuădeălegisla ieăşiăorganizare:ă3ăluni 
    1.3.4.ăStagiuădeămedicin ăintern :ă6ăluni 
    1.3.5.ăStagiuădeăterapieăintensiv ăşiămedicin ădeăurgen :ă6ăluni 
    1.3.6.ăStagiuădeătoxicologieăclinic :ă6ăluni 
    1.3.7. Stagiu la alegere într-oă specialitateă medical ,ă altaă decâtă celeă deă maiă susă (într-o 
clinic ăceădesf şoar ăstudiiăcliniceăînădomeniulămedicamentului):ă3ăluni 
    1.3.8.ăBioetica:ă½ălun  
    1.3.9.ăStagiuădeăfarmacologieăclinic :ă11ăluniăşiă2ăs pt. 
 
    1.4.ăCON INUTULăSTAGIILOR 
 
    1.4.1.ăSTAGIULăDEăFARMACOLOGIEăFUNDAMENTAL  
 
    1.4.1.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(200ăore) 
    1.ăFarmacodinamieăgeneral . 
    2.ăFarmacocinetic ăgeneral . 
    3.ăFarmacotoxicologieăgeneral . 
    4. Principii de apreciere a bazelor farmacologice ale terapiei. 
    5.ăInfluen areaăfarmacologic ăaătransmisieiănervoaseăvegetative. 
    6.ăInfluen areaăfarmacologic ăaătransmisieiăcolinergice. 
    7.ăInfluen areaăfarmacologic ăaătransmisieiăadrenergice. 



    8. Transmisia neuro-umoral ăînăsistemulănervosăcentral. 
    9. Anestezice generale. 
    10. Anestezice locale. 
    11.ăHipnoticeăşiăsedative. 
    12.ăMedica iaăbolilorăpsihice. 
    13.ăMedica iaătulbur rilorăextrapiramidale. 
    14.ăMedica iaăanticonvulsivant . 
    15. Analgeticeăopioideăşiăantagoniştiiălor. 
    16.ăToxicomaniaăşiătoxicodependen a. 
    17.ăInfluen areaăfarmacologic ăaăregl riiăhormonale. 
    18.ăInfluen areaăfarmacologic ăaăglandeiăhipofizeăşiăfunc iilorăacesteia. 
    19.ăInfluen areaăfarmacologic ăaăglandeiătiroideăşiăfunc iilorăacesteia. 
    20.ă Influen areaă farmacologic ă aă glandeloră corticoă şiă medulo-suprarenaleă şiă func iiloră
acestora. 
    21.ăInsulina,ăantidiabeticeleăoraleăşiăinfluen areaăfarmacologic ăaăpancreasului. 
    22. Calciul, parathormonul, calcitonina,ăvitaminaăDăşiăalteăsubstan eăînrudite. 
    23.ăInfluen areaăfarmacologic ăaăregl riiătisulare. 
    24.ăHistamina,ăbradikinina,ăserotoninaăşiăsubstan eăcareăac ioneaz ăînădomeniulălor. 
    25. Prostaglandine, leucotriene, factorul activator plachetarăşiăsubstan eleăcareăac ioneaz ăînă
domeniul lor. 
    26. Analgetice, antiinflamatoare, antipiretice, antireumatice. 
    27.ăMedicamenteăutilizateăînătratamentulăpoliartriteiăreumatoideăşiăgutei. 
    28. Antiastmatice. 
    29.ăSistemulărenin -angiotensin -aldosteronăşiăinfluen areaăsaăfarmacologic . 
    30.ăMedica iaăinsuficien eiăcardiace. 
    31. Antianginoase. 
    32.ăMedica iaăaritmiilor. 
    33. Antihipertensive. 
    34.ăMedica iaădislipidemiilor. 
    35. Antiulceroase. 
    36.ăInfluen areaăfarmacologic ăaămotilit iiăşiăsecre iilorădigestive. 
    37.ăInfluen areaăfarmacologic ăaămotilit iiăuterine. 
    38. Chemoterapia bolilor bacteriene. 
    39. Chemoterapia bolilor parazitare. 
    40. Chemoterapia bolilor virale. 
    41. Chemoterapia anticanceroas . 
    42.ăImunosupresiaăfarmacologic . 
    43.ăInfluen areaăfarmacologic ăaăhematopoiezei. 
    44.ăInfluen areaăfarmacologic ăaăhemostazei. 
    45. Vitaminele. 
 
    1.4.1.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
 
    1.ăProiectarea,ăorganizareaăşiăefectuareaăde experien eădeăfarmacodinamie:ă3 
    2.ăProiectarea,ăorganizareaăşiăefectuareaădeăexperien eădeăfarmococinetic :ă1 
    3.ăProiectarea,ăorganizareaăşiăefectuareaădeăexperimenteădeăfarmacotoxicologie:ă3 
    4.ăPrelucrareaădatelorăşiăanalizaăstatistic :ă7 
    5.ăRedactareaăşiăpublicareaădeăarticoleăştiin ifice:ă2 
    6.ăEvaluareaăcritic ăaădatelorădeăfarmacologieăexperimental ădinăliteraturaădeăspecialitate:ă7 
    7. Seminar final. 
 
    1.4.2.ăSTAGIUăDEăLEGISLA IEăşiăORGANIZARE 
 
    1.4.2.1.ăTematicaălec iilor conferin ă(50ăore) 
 
    1.ăBazeleălegisla ieiădinăRomâniaăşiăUniuneaăEuropean ăînădomeniulămedicamentelor. 
    2.ăBazeleălegisla ieiădinăRomâniaăşiăUniuneaăEuropean ăînădomeniulăproduselorăbiologiceădeăuză
uman. 
    3.ăBazeleălegisla ieiădinăRomâniaăşiăUniuneaăEuropean ăînădomeniulăsuplimentelorănutritiveăşiă
altorăproduseăasem n toare. 
    4.ăBazeleălegisla ieiădinăRomâniaăşiăUniuneaăEuropean ăînădomeniulădispozitivelorămedicale. 
    5.ăBazeleălegisla ieiădinăRomâniaăşiăUniuneaăEuropean ăînădomeniulăcosmeticelor. 
    6. Aspecte politice ale produselor medicamentoase. 



    7. Problemele tehnico-ştiin ificeălegateădeăautorizarea,ăsupraveghereaăşiăcontrolulăproduseloră
medicamentoase. 
    8.ăAutorizareaădeăpunereăpeăpia ăaăproduselorămedicamentoase. 
    9. Evaluarea dosarului farmacologic preclinic al produselor medicamentoase în vederea 
autoriz riiădeăpunereăpeăpia . 
    10.ăEvaluareaăeficacit iiăcliniceăaăproduselorămedicamentoaseănoiăînăvedereaăautoriz riiăloră
deăpunereăpeăpia . 
    11. Evaluarea bioechivalen eiăşiăinterschimbabilit iiăproduselorămedicamentoase. 
    12.ăEvaluareaăsiguran eiăprecliniceăaăproduselorămedicamentoase. 
    13.ăEvaluareaăsiguran eiăcliniceăaăproduselorămedicamentoase. 
    14.ăEvaluareaăcalit iiăproduselorămedicamentoase. 
    15. Regulileădeăbun ăpractic ăînăstudiulăclinic. 
    16.ă Evaluareaă protocoaleloră deă studiiă cliniceă înă vedereaă aprob riiă efectu riiă studiiloră
clinice. 
    17.ăInspec iileăGCP. 
    18.ăRegulileădeăbun ăpractic ădeălaborator. 
    19.ăInspec iaăGLP. 
    20. Regulileădeăbun ăpractic ădeăfabrica ie. 
    21.ăInspec iaăGMP. 
    22.ăFarmacovigilen a. 
    23.ăAsigurareaăcalit iiăproduselorămedicamentoaseădeăuzăuman. 
    24.ăReclama iiăprivindămedicamentele. 
    25.ăReac iiăadverseălaămedicamente. 
    26.ăNeconformit i ale medicamentelor. 
    27.ăReglement riăprivindăpublicitateaăproduselorămedicamentoase. 
    28.ăRetragereaăşiădistrugereaămedicamentelor. 
    29.ăOrganizareaăre eleiădeădistribu ieăaămedicamentelor. 
    30.ă Regulileă deă bun ă practic ă deă distribu ieă aă medicamenteloră şiă inspec iileă privindă
respectarea lor 
    31.ăRegulileădeăbun ăpractic ădeădepozitareăaămedicamentelorăşiăinspec iileăprivindărespectareaă
lor. 
    32.ăRegulileădeăbun ăpractic ădeăfarmacieăşiăinspec iileăprivindărespectareaălor. 
    33. Importulăşiăexportulămedicamentelor. 
    34.ăStabilireaăpre urilorămedicamentelor. 
    35.ă Legisla iaă privindă regimulă substan eloră toxiceă şiă stupefianteă şiă aă produseloră
medicamentoaseăcareăleăcon in. 
    36.ă Supraveghereaă substan eloră toxiceă şiă stupefianteă şiă aă produselor medicamentoase care le 
con in. 
 
    1.4.2.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
 
    1.ăEvaluareaăadministrativ ăaădocumenta ieiăunuiăprodusămedicamentosăpropusăspreăautorizareaădeă
punereăpeăpia :ă10 
    2. Evaluarea dosarului farmacologic preclinic înăvedereaăautoriz riiădeăpunereăpeăpia :ă3 
    3.ăEvaluareaădosaruluiătoxicologicăpreclinicăînăvedereaăautoriz riiădeăpunereăpeăpia :ă3 
    4.ăEvaluareaăstudiuluiădeăbioechivalen ăînăvedereaăautoriz riiădeăpunereăpeăpia :ă3 
    5. Evaluarea documenta ieiăcliniceăînăvedereaăautoriz riiădeăpunereăpeăpia :ă3 
    6.ăParticipareaălaăevaluareaădosaruluiăfarmaceuticăînăvedereaăautoriz riiădeăpunereăpeăpia :ă3 
    7.ăEvaluareaăprotocoluluiădeăstudiuăclinicăînăvedereaăaprob riiădesf şur riiăunuiăstudiuăclinic 
în România: 4 
    8. Evaluarea de materiale publicitare: 5 
    9.ăParticipareaălaăinspec iiăGMP:ă2 
    10.ăParticipareaălaăinspec iiăGCP:ă4 
    11.ăParticipareaălaăinspec iiăînăre eauaădeădistribu ie:ă3 
 
    1.4.3.ăSTAGIUăDEăMEDICIN ăINTERN  
 
    1.4.3.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(100ăore) 
 
    1.ăBronhopneumopatiaăcronic ăobstructiv . 
    2.ăAstmulăbronşic. 
    3. Cancerul bronhopulmonar. 
    4. Pleureziile. 



    5.ăTuberculozaăpulmonar . 
    6.ăTulbur riădeăritmăşiădeăconducere. 
    7. Angina pectoral ăşiăinfarctulămiocardic. 
    8.ăInsuficien aăcardiac ,ăcordulăpulmonar,ăedemulăpulmonarăacut. 
    9.ăHipertensiuneaăarterial . 
    10. Vasculitele. 
    11. Boli trombotice vasculare. 
    12. Resuscitarea cardio-respiratorie. 
    13. Boli de colagen. 
    14.ăUlcerulăgastricăşiăduodenal. 
    15.ăCancerulăgastricăşiăcolonic. 
    16.ăSindromulădeămalabsorb ie. 
    17. Hepatite, ciroze, cancerul hepatic. 
    18.ăEncefalopatiaăportal . 
    19.ăPancreatitaăacut . 
    20. Sindroame diareice. 
    21. Nefrite acuteăşiăcronice. 
    22.ăInsuficien aărenal ăacut ăşiăcronic . 
    23. Sindromul nefrotic. 
    24. Diabetul zaharat. 
 
    1.4.3.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
 
    1. Flebotomie: 1 
    2. Toracocenteza: 2 
    3. Paracenteza: 2 
    4. Aplicarea unei sonde naso-gastrice: 2 
    5. Interpretarea ECG: 50 
    6.ăInterpretareăradiografiiăşiătomografiiăcomputerizate:ă20 
    7.ăAnalizaăretrospectiv ăaăraportuluiăcost/beneficiuăalămedica ieiăunuiăbolnav:ă50ăcazuriădină
foiădeăobserva ie. 
    8.ă Raportă privindă reac iile adverse întâlnite în timpul stagiului: 1 prezentat la seminarul 
final. 
    9. Seminar final. 
 
    1.4.4.ăSTAGIUăDEăTERAPIEăINTENSIV ăşiăMEDICIN ăDEăURGEN  
 
    1.4.4.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(100ăore) 
 
    1.ăMedica iaăutilizat ăînăanesteziaăgeneral . 
    2.ăMedica iaăanestezieiărahidiene. 
    3. Anestezice locale. 
    4.ăPrincipiiădeătratamentăaleăşoculuiăhemoragic. 
    5.ăSolu iiăutilizateăpentruăreechilibrareaăelectrolitic ăşiăacido-bazic . 
    6. Hipertermia. 
    7. Hipotermia. 
    8. Tratamentul durerii. 
    9.ăObstruc iaăc ilorăaerieneăsuperioareă(asigurareaălibert iiăc ilorăaeriene). 
    10. Resuscitarea cardio-respiratorie-cerebral . 
    11.ăTerapiaăfarmacologic ăaăşoculuiăcardiogen. 
    12.ăTerapiaăfarmacologic ăaăşoculuiăseptic. 
    13. Principiiădeătratamentăaleăşoculuiăanafilactic. 
    14.ăTratamentulăst rilorăcomatoase. 
    15.ăTerapiaăinsuficien eiăcardiocirculatoriiăacute. 
    16. Terapia edemului pulmonar. 
    17.ăPrincipiileăterapieiăcuăsângeăşiăcomponente. 
    18. Terapia farmacologic ăaăembolieiăpulmonare. 
    19.ăTerapiaăinsuficien eiărespiratorii. 
    20.ăInsuficien aărenal ăacut . 
    21. Terapia pancreatitei acute. 
    22.ăHepatitaăacut ătoxic ăindus ădeămedicamente. 
 
    1.4.4.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 



 
    1.ăPunc ieălombar :ă2 
    2. Instalarea unui cateter venos: 2 
    3. Instalarea unei perfuzii: 30 
    4.ăIntuba ieătraheal :ă10 
    5.ăElectroşocădeăresuscitareăcardiac :ă5 
    6. Monitorizarea bolnavului critic. 
    7.ăAnalizaăretrospectiv ăaăraportuluiăcost/beneficiuăalămedica ieiăunuiăbolnav:ă50ăcazuriădină
foiădeăobserva ie. 
    8.ă Raportă privindă reac iileă adverseă întâlniteă înă timpulă stagiului:ă 1ă prezentată laă seminarulă
final. 
    9. Seminar final. 
 
    1.4.5.ăSTAGIULăDEăTOXICOLOGIEăCLINIC  
 
    1.4.5.1. Tematica lec iilorăconferin ă(100ăore) 
 
    1.ăEpidemiologiaăintoxica iilorăacute. 
    2.ăCaracteristiciăcantitativeăaleătoxicit iiăacute. 
    3.ăClasificareaăsubstan elorătoxice. 
    4.ăToxicocinetic ăgeneral . 
    5.ăToxicodinamieăgeneral . 
    6. Date privind conduitaămedical ăînăintoxica iileăacute. 
    7. Decontaminarea intoxicatului. 
    8.ăEvaluareaăcomplet ăaăintoxicatuluiăacut. 
    9.ăAntidotismulăînăintoxica iileăacute. 
    10.ăMetodeăterapeuticeădeăcreştereăaăelimin riiătoxicelorădinăorganism. 
    11. Intoxica iiăacuteăcliniceăcuăinciden ăcrescut . 
    12.ăIntoxica iiăacuteămedicamentoase. 
    13.ăIntoxica iiăacuteăcuădroguriădeăabuz. 
    14.ăPrincipiiădeătratamentăaleădependen ei. 
 
    1.4.5.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
 
    1. Decontaminarea extern ăaăunuiăintoxicat:ă5 
    2.ăSp l turaăgastric :ă3 
    3. Evaluarea unui intoxicat acut: 10 
    4.ăCompletareaădeăfişeădeăinformareătoxicologic :ă10 
    5. Punerea în aplicare a algoritmilor de determinare prin analize de laborator a unui toxic 
necunoscutăcareăaăprodusăoăintoxica ie:ă5 
    6.ăAnalizaăretrospectiv ăaăraportuluiăcost/beneficiuăalămedica ieiăunuiăbolnav:ă50ăcazuriădină
foiădeăobserva ie. 
    7.ă Raportă privindă reac iileă adverseă întâlniteă înă timpulă stagiului:ă 1ă prezentată laă seminarulă
final. 
    8. Seminar final. 
 
    1.4.6.ăMODULULăDEăBIOETIC ă- 2ăs pt mâni 
 
    1.4.6.1.ăTEMATIC ăCURSă(20ăore) 
 
    I.ăIntroducereăînăBioetic ă- 2 ore 
    1.ăMorala,ăetica,ăeticaămedical ă- definire, delimitarea obiectului de studiu. 
    2.ăContextulăapari ieiăbioeticii. 
    3. Definirea bioeticii. 
    4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii. 
    5.ăTeoriiăşiămetodeăînăbioetic . 
 
    II.ăConcepteleădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin ăprinăprismaăbioeticiiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăconceptelorădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin . 
    2.ă Concepteleă deă s n tate,ă boal ă şiă suferin ă înă contextulă evolu ieiă mediciniiă şiă ştiin eloră
vie ii. 
    3.ăRolulăcredin elorăşiăvalorilorăpersonaleăsauădeăgrupăînăconturareaăconceptelorădeăs n tate,ă
boal ăşiăsuferin ă(percep iiăparticulareăfunc ieădeăcredin aăreligioas ,ăetnie,ăetc.) 



 
    III.ăRela iaămedică- pacient I- 2 ore 
    1.ăValoriăaleărela ieiămedică- pacient. 
    2. Paternalism versus autonomie. 
    3.ăModeleăaleărela ieiămedică- pacient. 
    4.ăDreptatea,ăechitateaăşiăaccesulăpacien ilorălaăîngrijirileădeăs n tate. 
 
    IV.ăRela iaămedică- pacient II- 2 ore 
    1.ăConsim mântulăinformat. 
    2.ăConfiden ialitateaăînărela iaămedică- pacient. 
    3.ăRela iaămedică- pacient minor. 
    4.ăActeănormativeăcareăreglementeaz ărela iaămedic - pacient. 
 
    V.ăGreşeliăşiăeroriăînăpracticaămedical ă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroare. 
    2.ăCulpaămedical ă- definire,ăforme,ăimplica iiăjuridiceăşiădeontologice. 
    3.ăManagementulăgreşeliiăşiăeroriiămedicaleăînăpracticaămedical . 
 
    VI.ăProblemeăeticeălaăînceputulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăLibertateaăprocrea iei. 
    2. Dileme etice în avort. 
    3. Etica reproducerii umane asistate medical. 
    4.ăProblemeăeticeăînăclonareaăreproductiv . 
 
    VII. Probleme etice la finalul vie iiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaămor iiăînăeraănoilorătehnologiiăînămedicin . 
    2.ăProblemeăeticeăînăst rileăterminale. 
    3.ăTratamenteăinutileăînăpracticaămedical . 
    4.ăEutanasiaăşiăsuicidulăasistat. 
    5. Îngrijirile paliative. 
 
    VIII. Problemeăeticeăînătransplantulădeă esuturiăşiăorganeăumaneă- 2 ore 
    1. Donarea de organe de la cadavru. 
    2. Donarea de organe de la persoana vie. 
    3.ăEticaăaloc riiădeăresurseăînătransplant. 
 
    IX.ăProblemeăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ă- 2 ore 
    1. Eugeniaăşiădiscriminareaăpeăbazaăgeneticii. 
    2. Proiectul genomului uman - problemeă etice,ă redefinireaă no iuniiă deă boal ă prină prismaă
cunoaşteriiăgenomuluiăuman. 
    3.ăEtic ăşiătestareaăgenetic ăprenatal ,ăneonatal ăşiăpostnatal . 
    4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni. 
    5.ăTerapiaăgenic . 
    6.ăPosibilitateaăîmbun t iriiăraseiăumaneăprinăinterven iiăgenetice. 
 
    X.ăEticaăcercet riiăpeăsubiec iăumaniă- 2 ore 
    1.ăPrincipiiăeticeăînăcercetareaăpeăsubiec iăumani. 
    2. Protec iaăparticipan ilorăîntr-oăcercetareăbiomedical ă- discutarea principalelor coduri de 
etic ă şiă conven iiă interna ionaleă înă cercetare,ă aă cadruluiă legislativă înă careă seă deruleaz ă
cercetareaăpeăsubiec iăumani. 
    3.ăPopula iiăvulnerabileăînăcontextulăcercet riiăpeăsubiec iăumani. 
    4.ăAspecteăeticeăînăcercet rileămulticentrice,ămultina ionale. 
    5.ăComiteteleădeăetic ăaăcercet rii. 
    6.ăComportamentulăştiin ificăneadecvat,ăconflictulădeăintereseăînăcercetareaăştiin ific . 
 
    1.4.6.2. TEMATICA SEMINARIILOR 
 
    I.ăIlustrareaăprinăcazuriăparticulareăaăteoriilorăşiăprincipiilorăînăbioetic ă- 2 ore 
 
    II.ăReglementareaăpracticiiămedicaleăprinăcoduriădeăetic ă- 2 ore 
    1.ă Jur mântulă luiă Hipocrateă - comentareaă formeiă ini ialeă aă jur mântuluiă luiă Hipocrateă şiă
evaluareaăgraduluiădeăaplicabilitateăaăperceptelorăacestuiaăînăcondi iileămediciniiăactuale. 
    2.ăAlternativeăaleăjur mântuluiăluiăHipocrate. 



    3.ăAlteăcoduriădeăetic ăşiădeontologieămedical ăfolositeăînăprezent. 
 
    III. Ilustrarea valorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăValoareaăşiălimiteleăconsim mântuluiăinformatăînăpracticaămedical ăcurent . 
    2.ăValoareaăşiălimiteleăconfiden ialit iiăînăpracticaămedical ăcurent . 
    3.ăRolulăcomunic riiăînărela iaămedică- pacient. 
 
    IV.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăAccesulălaăîngrijirileădeăs n tateă- discutare de cazuri. 
    2.ăDrepturileăpacien iloră- reglementareălegislativ . 
    3. Rolul comitetelorădeăetic ădinăspitale. 
 
    V.ăExemplificareaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroareăînămedicin ăprinăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    1.ăDelimitareaăcadruluiăno iuniiădeămalpraxis. 
    2.ăGreşealaămedical ădinăperspectivaăsistemuluiădeămalpraxis. 
    3. Perspectivaădeontologic ăasupraăgreşelilorămedicale. 
 
    VI.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăînceputuluiăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
 
    VII.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăfinalulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
 
    VIII. Discutareaă problemeloră eticeă înă transplantulă deă esuturiă şiă organeă peă bazaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
 
    IX.ăDiscutareaăproblemelorăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
 
    X. Discutarea problemelor etice în cercetarea pe subiec iă umaniă prină prismaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
 
    1.4.7.ăSTAGIUăDEăFARMACOLOGIEăCLINIC  
 
    1.4.7.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(200ăore) 
 
    FarmacologieăClinic ăGeneral ă(150ăore) 
    1.ă Defini iaă Farmacologieiă Clinice,ă importan aă problemei, locul Farmacologiei Clinice printre 
celelalteăştiin eăşiăobiecteădeăînv mânt. 
    2.ăImportan aăspecialit ii.ăLoculăşiăimportan aăfarmacologuluiăclinicianăînăechipaăcomplex ădeă
asisten ămedical . 
    3.ăLoculăşiăimportan aăterapieiămedicamentoaseăîntre celelalte tipuri de terapii. 
    4.ă Importan aă terapieiă alopateă vs.ă alteă tipuriă deă terapieă (homeopatie,ă fitoterapie,ă
magnetoterapie,ăacupunctur ăetc.). 
    5.ăIatrogenieăşiăconsecin eleăprescrieriiăinadecvateăaămedicamentului. 
    6. Farmacocinetica clinic ă laă subiectulă normală (no iuniă deă baz ).ă Farmacocineticaă clinic ă înă
diverseăafec iuni.ăInterac iuniămedicamentoaseădeătipăfarmacocinetic. 
    7.ăFarmacodinamie.ăInterac iuniămedicamentoaseădeătipăfarmacodinamic. 
    8.ăNo iuniădeăfarmacogenetic ,ăteratogenie, oncogenie. 
    9.ă Particularit iă cineticeă şiă dinamiceă înă anumiteă situa iiă fiziologiceă (copil,ă b trân,ă
gravid ,ălacta ie,ăras ăetc.). 
    10.ăParticularit iăcineticeăşiădinamiceăînăanumiteăsitua iiăpatologiceă(insuficien aărenal ,ă
insuficien aă hepatic ,ă insuficien aă cardiac ,ă boliă consumptiveă - denutri ieă - deshidratare, 
alcoolismăşiădependen aădeădroguriăetc.). 
    11.ăPrescriereaăra ional ăaămedicamentuluiă- prezentareăgeneral .ăMedicamenteăesen iale. 
    12. Conceptul de medicamente P. Criteriile deă alegereă (eficien ,ă toxicitate,ă adecvareaă
scopuluiăpropus,ăcost)ăşiăimportan aăacestora.ăPondereaăcriteriilorăînăfunc ieădeătipulădeăpolitic ă
a medicamentului. 
    13.ăAlegereaăuneiăgrupeădeămedicamenteăP.ăAlegereaăunuiămedicamentăPădinăgrupaărespectiv . 
    14. Definirea problemei pacientului. 
    15. Precizarea obiectivului terapeutic. 
    16.ăVerificareaăadecv riiămedicamentuluiălaăcazulăconcret. 
    17.ăScriereaăprescrip iei. 
    18.ă Ceă informa iiă şiă avertiz riă suntă necesareă pacientuluiă şiă apar in torilor asupra 
tratamentului prescris. 
    19. Monitorizarea (oprirea) tratamentului. 



    20.ăSchemeăterapeuticeăcomplexe.ăStabilireaădozelorăînăacesteăsitua iiăparticulare.ăComplian aă
laăschemeăcomplexe.ăInterac iuniămedicamentoase. 
    21. Diagnosticul farmacologic - un feed-backă valorosă pentruă verificareaă coinciden eiă
diagnostic/schem ăterapeutic . 
    22.ăPolipragmazie.ăAutomedica ie. 
    23.ăNo iuniădeăFarmacoepidemiologie. 
    24.ăNo iuniădeăFarmacoeconomie.ăRaportulăcost/eficien . 
    25. Alegerea surselorădeăinformareăobiectiv ăasupraămedicamentului. 
    26.ăInforma iileă"deăfirm "ăşiăprocesareaălorăcritic . 
    27.ăApreciereaăstudiilorăcliniceăşiămarilorătrialuri,ăcriteriiădeăobiectivitate. 
    28. Orientarea în clasificarea medicamentelor antidepresive triciclice. 
    29.ăConstruc iaăşiăfinalizareaăstudiuluiăclinicăalămedicamentului. 
    30.ăStudiiădeăfaz ăI,ăII,ăIII,ăIV. 
    31.ăBioechivalen a. 
    32. Normele GMP, GLP. 
    33.ăInterpretareaăstatistic ăaădatelor. 
    34.ăNo iuniădeălegisla ieăaămedicamentului. 
    35.ăForurileădeădecizieă(Agen iaăMedicamentului,ăComisiaădeăTransparen ,ăDirec iaăFarmaceutic ă
aăMS,ăComisiaăFarmaceutic ăaăspitalului). 
    36.ăDeciziaăfarmacologuluiăclinicianăînăutilizareaăşiăachizi iaămedicamentului. 
    37. Farmacovigilen a. 
 
    FarmacologieăClinic ăSpecial ă(50ăore) 
    38.ăDoveziăaleăeficien eiăcliniceăaămedicamentelorăînăafec iuniăale: 
    - sistemului nervos central 
    - sistemului nervos periferic 
    - aparatului cardiovascular 
    - aparatului respirator 
    - aparatului digestiv 
    - aparatului urogenital 
    - sistemului endocrin 
    - sângeluiăşiăînăbolileăinfec ioase,ăneoplazii,ăboliăalergice 
    39.ăAspecteănutri ionaleăaleăfarmacologieiăclinice. 
    40.ăImpactulăbiologieiămoleculareăşiăgenomiceăasupraădezvolt riiăfarmacologieiăclinice. 
    41. Probleme etice în tratamentul cu medicamente noi, costisitoare. 
    42. Medicamentele orfane. 
 
    1.4.7.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
 
    1.ăParticipareălaăstudiiădeăfarmacocinetic ăsauăbioechivalen :ă1 
    2.ăParticipareălaăstudiiădeăfaz ăIIăsauăIII:ă1 
    3. Efectuare studii farmacoeconomice: 1 
    4. Seminar final. 
 
 
                              FARMACOLOGIEăCLINIC  
 
                                     4 ANI 
 
                     STAGIIăPRACTICEăşiăCURSURI-CONFERIN  
 
*T* 
 
    ●ăSTAGIUăDEăFARMACOLOGIEăFUNDAMENTAL ă(I.1)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă12ăLUNI 
    ●ăSTAGIUăDEăLEGISLA IEăşiăORGANIZAREă(I.2)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3ăLUNI 
    ●ăSTAGIUăDEăMEDICIN ăINTERN ă(I.3)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă6ăLUNI 
    ●ăSTAGIUăDEăTERAPIEăINTENSIV ăşiăMEDICIN ăDEăURGEN ă(I.4)ăăăăăăăăăă6ăLUNI 
    ●ăSTAGIUăDEăTOXICOLOGIEăCLINIC ă(I.5)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă6ăLUNI 
    ●ăSTAGIUăLAăALEGEREăÎNTR-OăSPEC.ăMEDICAL ,ăALTAăDECÂT 
      CELE DE MAI SUS (I.6)                                             3 LUNI 
    ●ăBIOETIC ă(I.7)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă˝ăLUN  
    ●ăSTAGIUăDEăFARMACOLOGIEăCLINIC ă(I.8)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă11ăLUNIăşiă2ăS PT. 
 



┌───────┬────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬───────────────┐ 
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*ST* 
 
 
                    CURRICULUMăDEăPREG TIREăÎNăSPECIALITATEA 
 
                               GASTROENTEROLOGIE 
 
 
    1.1.ăDEFINI IE: 
 
    ●ăGastroenterologiaăesteăspecialitateaăcareăseăocup ăcuăprevenirea,ădepistarea,ădiagnosticarea,ă
tratareaă şiă recuperareaă boliloră tubuluiă digestivă şiă aleă organeloră anexe;ă termenulă deă
gastroenterologieăcuprindeăşiăhepatologie,ăpancreatologie,ăendoscopieădigestiv . 
 
    1.2. DURATA: 5 ani 
 
    Curriculumulăprevedeăunănum rădeă200ădeăoreădidacticeă(curs,ăseminar,ăprezent riădeăcazuri)ăpeă
anulădeăstudiuăuniversitar,ăpentruătematicaăprezentat ,ăînăafaraăc roraăsuntăprev zuteăşiă40-50 de 
ore de studiu individual. 
    Cuantificareaăpreg tiriiăînăvedereaăechival rii,ăseăfaceăprinăcrediteă(CFU). 
    1 credit = 25 ore de instruire 
    Dină timpulă alocată preg tirii,ă activitateaă didactic ă acoper ă 20-30%, restul de 70-80%, fiind 
dedicat ăactivit ilorăpracticeăşiăstudiuluiăindividual.ăLaăsfârşitulăfiec ruiămodulădeăpreg tireă
(celăpu inăoădat ăpeăan),ăareălocăoăevaluareădeăetap ,ăf cut ăînăunitateaădeăpreg tireădeăc treă
responsabilulădeăstagiuăşiăîndrum tor.ăEvaluareaăseăfinalizeaz ăprinăacordareaădeăcrediteăCFU. 
    Întreagaăactivitateădeăpreg tireăesteămonitorizat ăprinăcaietulădeăstagiuă(log-book), în care 
vorăfiătrecuteădeăasemeneaăevalu rileădeăetap ăînăcredite,ăactivitateaăînăprogrameleădeăcercetare,ă
participareaălaămanifest riăştiin ificeăşiădeăeduca ieăcontinu . 
 
    1.3. STRUCTURA STAGIILOR 
 
    1.3.1.ă Etapaă deă angajare,ă luareă înă eviden ,ă rezolvareă aă problemeloră social-administrative, 
prezentareă laă spitalulă şiă clinicaă undeă aă fostă repartizat,ă alegereaă îndrum toruluiă şiă fixareaă
planuluiădeăactivitate:ă2ăs pt mâni 
    1.3.2. Stagiul de gastroenterologie 6 luni 
    1.3.3.ăStagiulădeămedicin ăintern :ă11ă½ăluni 
    1.3.4.ăStagiulădeădiabet,ăboliădeănutri ieăşiămetabolism:ă2ălun  
    1.3.5. Stagiul de oncologie: 2 luni 
    1.3.6. Stagiul de hematologie: 2 luni 
    1.3.7. Stagiul de A.T.I.: 2 luni 
    1.3.8. Stagiul de gastroenterologie: 3 ani 
    1.3.8.1.ăCursădeăecografieăabdominal ăgeneral ă3ăluni* 
------ 
    *ăseăefectueaz ăînăcadrulăstagiuluiădeăgastroenterologieăşiăînăurmaăexamenuluiădeăspecialitateă
seăob ineăatestatăînăendoscopieădigestiv ădiagnostic ăşiăatestatăînăecografieăgeneral  
    1.3.8.2.ăCursădeăendoscopieădigestiv ădiagnostic ă3ăluni* 
------ 
    *ăseăefectueaz ăînăcadrulăstagiuluiădeăgastroenterologieăşiăînăurmaăexamenuluiădeăspecialitateă
seăob ineăatestatăînăendoscopieădigestiv ădiagnostic ăşiăatestatăînăecografieăgeneral  
 
    1.3.9.ăStagiulădeăbioetic :ă½ălun  
 
    1.4.ăCON INUTULăSTAGIILOR 
 
    1.4.1.ăSTAGIULăDEăMEDICIN ăINTERN  
 
    1.4.1.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(180ăore) 
    (1)ăBronhopneumopatiileăcroniceăobstructiveă(bronşitaăcronic ,ăemfizemăpulmonar) 



    (2)ăAstmulăbronşic 
    (3) Pneumoniile 
    (4) Sarcoidoza 
    (5) Pleureziile 
    (6)ăCancerulăbronşic 
    (7) Cordul pulmonar cronic 
    (8) Tuberculoza extra-pulmonar ă(hepatic ,ăperitoneal ) 
    (9)ăEmboliaăpulmonar  
    (10) Edemul pulmonar 
    (11)ăAnginaăpectoral  
    (12) Infarctul miocardic 
    (13) Reumatismul acut 
    (14) Cardiomiopatiile idiopatice 
    (15)ăTulbur riădeăritmăşiădeăconducereă(tablouăclinic,ădiagnostic) 
    (16)ăInsuficien aăcardiac  
    (17) Hipertensiuneaăarterial ăesen ial ăşiăhipertensiunileăarterialeăsecundare 
    (18)ăGlomerulonefriteleăacuteăşiăcronice 
    (19)ăPielonefriteleăacuteăşiăcronice 
    (20) Diabetul zaharat 
    (21) Obezitatea 
    (22) Sindroamele hemoragipare 
    (23) Poliartritaăreumatoid  
    (24) Colagenozele 
 
    1.4.1.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1.ăExamenulăcoprologic.ăValoareădiagnostic :ă10 
    2.ăComputerătomografiaăabdominal .ăInterpretareaărezultatelor:ă25 
    3.ăRadiologieăpulmonar ă- interpretare: 200 
    4. Radiologiaăcordului,ămodific riăpatologice:ă100 
    5. Probe respiratorii: 50 
    6. Proteinograma - interpretare: 100 
    7. Toracocenteza - efectuare: 10 
    8.ăExplorareărenal ă- interpretare: 50 
 
    1.4.2.ăSTAGIULăDEăDIABET,ăBOLIăDEăNUTRI IEăŞIăMETABOLISM 
 
    1.4.2.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(40ăore) 
    (1) Diabetul zaharat 
    (2)ăComplica iileădiabetuluiăzaharată(inclusivăcomplica iileădigestive) 
    (3)ăComeleămetaboliceăşiădiabetice 
    (4) Hiperlipemiile 
    (5) Evaluarea statusului nutri ional 
    (6) Obezitatea 
    (7)ăCaren eleăalimentare 
    (8) Hipovitaminozele 
    (9)ăPrincipiileăregimurilorăalimentareădeăsubstitu ieăşiădeăexcludere 
    (10) Alergiile alimentare 
    (11)ăTulbur rileămetabolismuluiăoligoelementelor 
 
    1.4.2.2. Baremulăactivit ilorăpractice 
    1. Determinarea glicemiei prin diferite metode: 100 
    2. Determinarea profilului glicemic: 30 
    3. Determinarea glicozuriei: 100 
    4. Determinarea corpilor cetonici: 30 
    5.ăHiperglicemiaăprovocat ă- tehnic ,ăinterpretare: 50 
    6. Hiperlipemiile - diverse metode, interpretarea rezultatelor: 100 
    7.ăApreciereaăst riiădeănutri ie,ăgreutateaăideal :ă50 
    8.ăCon inutulăînăcaloriiăalăprincipalelorăalimente 
    9.ăIni iereaăuneiăschemeădeătratamentăcuăinsulin :ă50 
 
    1.4.3. STAGIUL DE ONCOLOGIE 
 
    1.4.3.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(40ăore) 



 
    (1) Epidemiologia cancerelor digestive 
    (2) Carcinogeneza 
    (3)ăDezvoltareaălocal ăşiămetastazareaăînăcancer 
    (4) Diagnosticul imunologic în cancer 
    (5) Stadializarea cancerelor digestive 
    (6) Metode de diagnostic în cancerele digestive 
    (7) Chimioterapia cancerelor digestive 
    (8) Radioterapia cancerelor digestive 
    (9)ăÎngrijireaăpacientuluiăcancerosăînăfazaăterminal  
    (10) Chirurgia cancerului gastric, colonic, rectal, hepatic pancreatic 
    (11) Metode paleative de tratament în cancerele avansate 
    (12) Combaterea durerii în cancer 
    (13) Psiho-oncologie 
 
    1.4.3.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1.ăExecutareaăşiăinterpretareaăunuiăfrotiu pentru depistarea celulelor neoplazice: 20 
    2. Interpretarea tomografiei computerizate în neoplasmele tubului digestiv: 25 
    3.ăTehnicaăbiopsieiăleziunilorăneoplaziceăaleătubuluiădigestivăşiăaleăorganelorăanexe:ă25 
    4.ăTehnicaăadministr riiăcitostaticelor în diverse neoplazii ale tubului digestiv; aprecierea 
gravit iiăreac iilorăadverse*:ă25 
    5.ăMetodologiaăorganiz riiăuneiăac iuniădeădepistareăînămas ăaăcanceruluiătubuluiădigestiv 
    6. Trialuri clinice - principiiăşiăposibilit iădeărealizare 
    7. Tehnica examenului clinic al bolnavilor de cancer - Examenul clinic în raport cu 
localiz rileăneoplaziei:ă10 
 
    1.4.4. STAGIUL DE HEMATOLOGIE 
 
    1.4.4.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(40ăore) 
    (1)ăAnemiileăacuteăşiăcroniceă- Etiologie. Manifest riăclinice.ăDiagnostic. 
    (2)ăAnemiileăferiprive,ăhemoliticeăşiămegaloblastice 
    (3) Sindroamele hemoragipare, mijloace de explorare 
    (4) Sindroame mieloproliferative 
    (5) Sindroame adenomegalice 
    (6) Splenomegaliile. Hipersplenismul 
    (7) Limfoamele digestive 
    (8)ăLeucemiileăacuteăşiăcronice 
    (9) Boala Hodgkin 
    (10) Sarcoamele digestive 
    (11) Mielomul multiplu 
    (12)ăTrombocitopeniileăşiătrombocitopatiile 
 
    1.4.4.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1. Frotiu de sânge periferic - efectuareăşiăinterpretare:ă100 
    2.ăPunc ieămedular : 
       - interpretare: 100 
    3.ăBiopsieăosoas ă(asistare):ă10 
    4.ăIndica iileătransplantuluiădeăm duv ă- principii: 10 
    5.ăBiopsieăganglionar ă- tehnic ,ăindica ii:ă15 
 
    1.4.5. STAGIUL DE A.T.I. 
 
    1.4.5.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(40ăore) 
 
    (1)ăTransfuziileădeăsânge:ămetodologie,ăindica ii,ăriscuri 
    (2)ăŞocul:ăfiziopatologie,ăclasificare,ătratament 
    (3)ăSindromulăinsuficien eiămultipleădeăorgan 
    (4) Comele:ăclasificare,ăstadializare,ăetiologie,ăconduit ăterapeutic  
    (5)ăInsuficien aărespiratorie.ăSindromulădeădetres ărespiratorie 
    (6)ăMoarteaăclinic ,ămoarteaăbiologic :ăcriteriiădeăevaluare 
    (7)ăPrelevareaădeăorgane:ăcriteriiădeăinterven ie 
    (8)ăTulbur rileăechilibruluiăacido-bazic 
    (9)ăHipovolemia:ăetiologie,ăinterven ieăterapeutic  



    (10)ăNutri iaăparenteral  
    (11)ăMetodologiaămonitoriz riiăpacien ilorăînăserviciileădeăterapieăintensiv  
    (12)ăEncefalopatiaăhepatic  
    (13)ăReac iiăadverseăaleăadministr riiăanestezicelor 
 
    1.4.5.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1.ăAnesteziaălocal ă- tehnic :ă20 
    2.ă Monitorizareaă pacien iloră cuă insuficien ă respiratorie.ă Valoriă normaleă şiă patologiceă aleă
gazelorărespiratoriiăşiădinăsânge:ă20 
    3. Pulsoximetru - utilizare: 30 
    4.ăDefibrilareaăşiăcardioversia:ă15 
    5.ăPunc iaălombar :ă10 
    6.ăIntroducereaăşiăpozi ionareaăsondeiăBlackmore:ă10 
    7.ăAspira iaăgastric :ă10 
    8.ăPunc iaăsubclaviei:ă10 
    9. Oxigenoterapia: 10 
    10. Administrarea aerosolilor: 10 
    11.ăPunc ionareaăartereiăradiale:ă5 
    12. Tehnica anesteziei cu propofol: 20 
 
    MODULULăDEăBIOETIC  
 
    TEMATIC ăCURSă(20ăore) 
 
    I.ăIntroducereăînăBioetic ă- 2 ore 
    1.ăMorala,ăetica,ăeticaămedical ă- definire, delimitarea obiectului de studiu 
    2.ăContextulăapari ieiăbioeticii 
    3. Definirea bioeticii 
    4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii 
    5.ăTeoriiăşiămetodeăînăbioetic  
 
    II.ăConcepteleădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin ăprinăprismaăbioeticiiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăconceptelorădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin  
    2.ă Concepteleă deă s n tate,ă boal ă şiă suferin ă înă contextulă evolu ieiă mediciniiă şiă ştiin eloră
vie ii 
    3.ăRolulăcredin elorăşiăvalorilorăpersonaleăsauădeăgrupăînăconturareaăconceptelor deăs n tate,ă
boal ăşiăsuferin ă(percep iiăparticulareăfunc ieădeăcredin aăreligioas ,ăetnie,ăetc.) 
 
    III.ăRela iaămedică- pacient I - 2 ore 
    1.ăValoriăaleărela ieiămedică- pacient 
    2. Paternalism versus autonomie 
    3.ăModeleăaleărela ieiămedic - pacient 
    4.ăDreptatea,ăechitateaăşiăaccesulăpacien ilorălaăîngrijirileădeăs n tate 
 
    IV.ăRela iaămedică- pacient II - 2 ore 
    1.ăConsim mântulăinformat 
    2.ăConfiden ialitateaăînărela iaămedică- pacient 
    3.ăRela iaămedică- pacient minor 
    4.ăActeănormativeăcareăreglementeaz ărela iaămedică- pacient 
 
    V.ăGreşeliăşiăeroriăînăpracticaămedical ă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroare 
    2.ăCulpaămedical ă- definire,ăforme,ăimplica iiăjuridiceăşiădeontologice 
    3. Managementulăgreşeliiăşiăeroriiămedicaleăînăpracticaămedical  
 
    VI.ăProblemeăeticeălaăînceputulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăLibertateaăprocrea iei 
    2. Dileme etice în avort 
    3. Etica reproducerii umane asistate medical 
    4. Probleme etice în clonarea reproductiv  
 
    VII.ăProblemeăeticeălaăfinalulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaămor iiăînăeraănoilorătehnologiiăînămedicin  



    2.ăProblemeăeticeăînăst rileăterminale 
    3.ăTratamenteăinutileăînăpracticaămedical  
    4.ăEutanasiaăşiăsuicidulăasistat 
    5. Îngrijirile paliative 
 
    VIII.ăProblemeăeticeăînătransplantulădeă esuturiăşiăorganeăumaneă- 2 ore 
    1. Donarea de organe de la cadavru 
    2. Donarea de organe de la persoana vie 
    3.ăEticaăaloc riiădeăresurseăînătransplant 
 
    IX. Probleme etice în genetic ăşiăgenomic ă- 2 ore 
    1.ăEugeniaăşiădiscriminareaăpeăbazaăgeneticii 
    2. Proiectul genomului uman - problemeă etice,ă redefinireaă no iuniiă deă boal ă prină prismaă
cunoaşteriiăgenomuluiăuman 
    3.ăEtic ăşiătestareaăgenetic ăprenatal ,ăneonatal ăşiăpostnatal  
    4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni 
    5.ăTerapiaăgenic  
    6.ăPosibilitateaăîmbun t iriiăraseiăumaneăprinăinterven iiăgenetice 
 
    X.ăEticaăcercet riiăpeăsubiec iăumaniă- 2 ore 
    1. Principii etice în cercetareaăpeăsubiec iăumani 
    2.ăProtec iaăparticipan ilorăîntr-oăcercetareăbiomedical ă- discutarea principalelor coduri de 
etic ă şiă conven iiă interna ionaleă înă cercetare,ă aă cadruluiă legislativă înă careă seă deruleaz ă
cercetareaăpeăsubiec iăumani 
    3.ăPopula ii vulnerabileăînăcontextulăcercet riiăpeăsubiec iăumani 
    4.ăAspecteăeticeăînăcercet rileămulticentrice,ămultina ionale 
    5.ăComiteteleădeăetic ăaăcercet rii 
    6.ăComportamentulăştiin ificăneadecvat,ăconflictulădeăintereseăînăcercetareaăştiin ific  
 
    TEMATICA SEMINARIILOR 
 
    I.ăIlustrareaăprinăcazuriăparticulareăaăteoriilorăşiăprincipiilorăînăbioetic ă- 2 ore 
 
    II.ăReglementareaăpracticiiămedicaleăprinăcoduriădeăetic ă- 2 ore 
    1.ă Jur mântulă luiă Hipocrateă - comentareaă formeiă ini ialeă aă jur mântuluiă luiă Hipocrateă şiă
evaluareaăgraduluiădeăaplicabilitateăaăperceptelorăacestuiaăînăcondi iileămediciniiăactuale 
    2.ăAlternativeăaleăjur mântuluiăluiăHipocrate 
    3.ăAlteăcoduriădeăetic ăşiădeontologieămedical ăfolositeăînăprezent 
 
    III. Ilustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăValoareaăşiălimiteleăconsim mântuluiăinformatăînăpracticaămedical ăcurent  
    2.ăValoareaăşiălimiteleăconfiden ialit iiăînăpracticaămedical ăcurent  
    3. Rolul comunic riiăînărela iaămedică- pacient 
 
    IV.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăAccesulălaăîngrijirileădeăs n tateădiscutareădeăcazuri 
    2.ăDrepturileăpacien iloră- reglementareălegislativ  
    3. Rolulăcomitetelorădeăetic ădinăspitale 
 
    V.ăExemplificareaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroareăînămedicin ăprinăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    1.ăDelimitareaăcadruluiăno iuniiădeămalpraxis 
    2.ăGreşealaămedical ădinăperspectivaăsistemuluiădeămalpraxis 
    3. Perspectivaădeontologic ăasupraăgreşelilorămedicale 
 
    VI.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăînceputuluiăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
 
    VII.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăfinalulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
 
    VIII. Discutareaă problemeloră eticeă înă transplantulă deă esuturiă şiă organeă peă bazaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
 
    IX.ăDiscutareaăproblemelorăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
 



    X. Discutarea problemelor etice în cercetarea pe subiec iă umaniă prină prismaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
 
    1.4.6. STAGIUL DE GASTROENTEROLOGIE 
 
    1.4.6.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(500ăore) 
    (1)ăRefluxulăgastroesofagian.ăBoalaădeărefluxăgastroesofagianăşiăcomplica iileăei. 
    (2)ă Tulbur rileă motorii esofagiene: achalazia, spasmul esofagian difuz, esofagul 
hiperperistaltic 
    (3) Herniile gastrice transhiatale. Diverticulii esofagieni 
    (4) Cancerul esofagian 
    (5)ăGastriteleăacuteăşiăcronice 
    (6)ăUlcerulăgastricăşiăduodenal.ăComplica iileăulceruluiăgastricăşiăduodenal 
    (7)ăTumorileăbenigneăşiămaligneăaleăstomacului 
    (8)ăSuferin eleăstomaculuiăoperat 
    (9)ăDiareeleăacuteăşiăcronice 
    (10)ăSindromulădeămalabsorb ie 
    (11)ăEnteropatiaăglutenic .ăEnteropatiiădisenzimatice 
    (12)ăBoalaăWhipple.ăSindromulăintestinuluiăscurt.ăSindromulădeăans ăoarb  
    (13)ăParazitozeleăintestinaleă(manifest riăclinice,ăformeăclinico-etiologice) 
    (14) Boala Crohn 
    (15)ăRectocolitaăhemoragic  
    (16)ăConstipa ia 
    (17) Intestinul iritabil 
    (18) Polipii colonici. Polipozele digestive 
    (19) Cancerul colo-rectal 
    (20)ăDiverticulozaăcolonic  
    (21)ăPancreatiteleăacuteăşiăcronice 
    (22)ăHemoragiaădigestiv ăsuperioar ăşiăinferioar  
    (23) Cancerul pancreatic 
    (24) Sindromul icteric 
    (25)ăLitiazaăbiliar .ăSindromulăpostcolecistectomie 
    (26) Colecistitele. Angiocolitele acute 
    (27) Icterele familiale 
    (28) Hepatitele medicamentoase 
    (29) Hepatitele cronice postvirale 
    (30)ăHepatitaăautoimun  
    (31) Patologia hepatic ăalcool-indus  
    (32)ăCirozeleăhepatice.ăComplica iileăcirozelorăhepatice 
    (33)ăCancerulăhepaticăşiăalăc ilorăbiliare 
    (34) Tumorile benigne ale ficatului. 
    (35)ăPeritoniteăacuteăşiăcronice 
    (36)ăSuferin eleădigestiveădeăorigineăvascular  
    (37)ăHipertensiuneaăportal ă- etiologie,ăpatogenie,ăcomplica ii 
    (38)ăCorpiăstr iniăingera i 
    (39)ă Afec iuniă hepaticeă cuă determinareă genetic ă (CBP,ă CSP,ă boalaă Wilson,ă deficitulă deă α1-
antitripsin ) 
    (40) Chistul hidatic hepatic 
    (41) TBC cuălocalizareădigestiv ă(hepatic ,ăintestinal ,ăperitoneal ) 
    (42)ăSuferin eleăano-rectale 
 
    1.4.6.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1. Endoscopii digestive superioare: 100 
    2. Rectoscopii-sigmoidoscopii: 150 
    3. Colonoscopii: 50 
    4. Echografii abdominale: 300 
    5.ăPunc ieăbiopsieăhepatic ă- efectuare: 10 
    6.ăAsistareălaăurm toareleămanevreădeăendoscopiiăinterven ionale: 
       - ERCP: 50 
       - polipectomie: 50 
       - scleroterapie: 50 
       - dilat riădeăstenozeăesofagieneăsauăachalazii: 30 
 



                               GASTROENTEROLOGIE 
 
                                     5 ANI 
 
                     STAGIIăPRACTICEăŞIăCURSURIăCONFERIN  
 
*T* 
 
    ●ăGASTROENTEROLOGIEă(I.1)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă6ăluni 
    ●ăMEDICIN ăINTERN ă(I.2)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă11ă˝ăluni 
    ●ăDIABETăZAHARAT,ăNUTRI IEăŞIăBOLIăMETABOLICEă(I.3)ăăăăăăăăăă2ăluni 
    ●ăONCOLOGIEă(I.4)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăluni 
    ●ăHEMATOLOGIEă(I.5)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă               2 luni 
    ●ăA.T.I.ă(I.6)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăluni 
    ●ăECOGRAFIEăGENERAL ă(I.7)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3ăluni 
    ●ăENDOSCOPIEăDIGESTIV ăDIAGNOSTIC ă(I.8)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3ăluni 
    ●ăGASTROENTEROLOGIEă(I.9)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăaniăşiă4ăluni 
    ●ăBIOETIC ă(I.10)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă˝ălun  
 
┌───────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────┬───────┬──────┐ 
│ăăăăăăă│ăăăANULăIăăăăă│ăăăăANULăIIăăăăăăăă│ăăăANULăIIIăăăă│ANULăIV│ANULăV│ 
├───────┼───┬─────┬────┼───┬───┬─────┬─────┼───┬───┬───┬───┼───────┼──────┤ 
│STAGIUL│I.1│ăI.2ă│I.10│I.2│I.3│ăI.4ă│ăI.5ă│I.6│I.9│I.7│I.8│ăăI.9ăă│ăI.9ăă│ 
└───────┴───┴─────┴────┴───┴───┴─────┴─────┴───┴───┴───┴───┴───────┴──────┘ 
*ST* 
 
 
                    CURRICULUMăDEăPREG TIREăÎNăSPECIALITATEA 
 
                               GENETIC ăMEDICAL  
 
 
    Curriculumulăprevedeăunănum rădeă200ădeăoreădidacticeă(curs,ăseminar,ăprezent riădeăcazuri)ăpeă
anul de studiu universitar, pentru tematicaăprezentat ,ăînăafaraăc roraăsuntăprev zuteăşiă40-50 de 
ore de studiu individual. 
    Cuantificareaăpreg tiriiăînăvedereaăechival rii,ăseăfaceăprinăcrediteă(CFU). 
    1 credit = 25 ore de instruire 
    Dină timpulă alocată preg tirii,ă activitateaă didactic ă acoper ă 20-30%, restul de 70-80%, fiind 
dedicat ăactivit ilorăpracticeăşiăstudiuluiăindividual. 
    Laăsfârşitulăfiec ruiămodulădeăpreg tireă(celăpu inăoădat ăpeăan),ăareălocăoăevaluareădeăetap ,ă
f cut ă înă unitateaă deă preg tireă deă c treă directorulă deă programă şiă responsabilulă deă reziden iată
(îndrum torădeăstagiu). 
    Evaluareaăseăfinalizeaz ăprinăacordareaădeăcrediteăCFU. 
    Întreagaăactivitateădeăpreg tireăesteămonitorizat ăprinăcaietulădeăstagiuă(log-book), în care 
vorăfiătrecuteădeăasemeneaăevalu rileădeăetap ăînăcredite,ăactivitateaăînăprogrameleădeăcercetare,ă
participareaălaămanifest riăştiin ificeăşiădeăeduca ieăcontinu . 
 
     ***** 
 
    1.ăCONCEP IAăCURRICULAR  
 
    1.1.ăDefini ie 
    GeneticaăMedical ăesteăspecialitateaăcareăseăocup ăcu: 
    a) depistarea,ă diagnosticarea,ă tratareaă şiă recuperareaă bolnaviloră cuă afec iuniă transmisibileă
ereditarăşiăaăpurt torilorădeămalforma iiăcongenitale; 
    b)ăestimareaărisculuiădeărecuren ăînăfamiliiăaăbolilorăgeneticeăşiăacordareaăsfatuluiăgenetic. 
    Specialitateaă Genetic ă Medical ă seă afl ă într-oă continu ă evolu ieă iară geneticieniiă trebuieă s ă
fieăînăm sur ăs -şiăînsuşeasc ănoileăachizi iiădinăacestădomeniuăalăştiin elorăbiomedicale,ăşiă- la 
rândul lor - s ă seă constituieă înă surseă deă informa iiă pentruă specialiştiiă apar inândă altoră
discipline. 
    Specialiştiiă înă Genetic ă Medical ă trebuieă s ă fieă posesoriiă unuiă ampluă spectruă deă cunoştin eă
cliniceă deoareceă bolileă geneticeă potă afectaă indiviziă deă toateă vârsteleă şiă seă potă localizaă laă
nivelulăoric ruiăsistemăsauăorgan. 



 
    1.2. Durata: 5 ani 
 
    1.3. Structura stagiilor 
 
    1.3.1.ă Etapaă deă angajare,ă luareă înă eviden ,ă rezolvareă aă problemeloră socială administrative,ă
prezentareălaăunitateaăsanitar ăsauădeăînv mântăsuperiorămedicalăundeăaăfostărepartizat,ăalegereaă
îndrum toruluiăşiăfixareaăplanuluiădeăactivitateă(2ăs pt mâni) 
 
    1.3.2.ăStagiulădeăGenetic ăfundamental ă- 1 an 
    - Substagii de laborator: 
    a.ăCitogenetic ă- 3 luni; 
    b.ăGenetic ămolecular ă- 3 luni; 
    c.ăGenetic ăbiochimic ă- 3 luni; 
    d. Informaticaăşiăbiostatistica,ăutilizareaăcalculatoruluiă- 2ăluniăşiă2ăs pt mâni; 
 
    1.3.3.ăStagiulădeăGenetic ămedical ă- 1ăanăşiă6ăluni 
    - Substagiiăcliniceăşiădeălaborator: 
    a.ăGenetic ămedical ă- 6 luni; 
    b.ăMedicin ăintern ă- 6 luni; 
    c. Pediatrie - 6 luni; 
 
    1.3.4-a.ăStagiulădeăGenetic ăclinic ă- 2ăaniăşiă6ăluni 
    - Substagiiădeăgenetic ăclinic ,ădirijateădeăconduc torulădeăreziden iat: 
    a. Endocrinologie - 3 luni; 
    b. Pediatrie - 9 luni; 
    c. Dermatologie - 2 luni; 
    d. Neurologie pediatric ă(eventualăseăpoateăinclude,ăînăacestăstagiuăşiăNeurologieăadul i)ă- 3 
luni; 
    e. Hematologie - 2 luni; 
    f.ăOncologieăşiăOncopediatrieă- 3 luni; 
    g. Oftalmologie - 2 luni; 
    h.ăObstetric ăşiăginecologieă- 3 luni; 
    i. Neonatologie - 3 luni 
 
    1.3.5.ăStagiulădeăBioetic ă- 2ăs pt mâni 
 
    2.ăCON INUTULăSTAGIILOR 
 
    2.1.ăStagiulădeăGenetic ăfundamental  
 
    2.1.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(200ăore) 
    - Loculăşiărolulăgeneticiiămedicaleăînăeduca iaăşiăpracticaămedical . 
    - Genomul uman: date generale, genomul nuclear, genomul mitocondrial, cromosomul ca unitate 
genomic ,ăsetulăcromosomialăuman,ăschi aăsecven eiăgenomuluiăuman,ăno iunileădeăgenotipăşiăfenotip,ă
rela iaăîntreăstructuraăADNăşiăfunc iileăgenomului. 
    - Organizareaă celular ă aă ADN.ă Aparatulă genetică ală celulelor.ă Cromatinaă nuclear .ă Cromosomiiă
umani.ăCiclulăcelular.ăMitozaăşiămeioza. 
    - Structuraă genelor:ă concep iaă clasic ă despreă structuraă genei,ă genaă - unitateă deă structur ă aă
materialului genetic, fenomenele de linkageă şiă crossing-over,ă concep iaă actual ă despreă structuraă
genei,ăanatomiaăuneiăgeneăcareăcodific ăoăprotein ,ăgeneăcomuneăşiăgeneăspecifice,ăgeneăuniceăşiă
familii de gene, elemente genetice mobile. 
    - Stocareaă şiă transmitereaă informa ieiă ereditare:ă stabilitateaă informa ieiă ereditare,ă
perpetuareaăADN,ăereditateaăclonal ăaăcelulelorăsomatice,ăereditateaăinterindividual ,ă legileăluiă
Mendel,ă tipuriă deă ereditateă (monogenic :ă mendelean ă şiă non-mendelean ;ă poligenic ă şiă
multifactorial ),ăindividualitateaăgenetic ăşiăbiologic . 
    - Exprimareaă informa ieiă ereditare:ă concep iaă clasic ă despreă func iaă geneiă (oă gen ă - un 
caracter),ă concep iaă actual ă despreă func iaă geneiă (oă gen ă - unăprodusă genic),ă fluxulă informa ieiă
genice,ă codulă genetic,ă reglareaă exprim riiă genelor,ă (reglareaă pretranscrip ional ,ă reglareaă
transcrip ional ,ă reglareaă posttranscrip ional ,ă reglareaă transla ional ,ă reglareaă
posttransla ional ). 
    - Variabilitateaă informa ieiă ereditare:ă surseă deă variabilitateă ereditar ă (recombinareaă
genetic ,ă muta iile,ă migra iile),ă clasificareaă muta iilor,ă mecanismeleă deă producereă aă muta iilor,ă



muta iileă caă factoră etiologică genetică înă patologiaă uman ,ă clasificareaă genetic ă aă bolilor,ă
caractereleăgeneraleăaleăbolilorăcuăetiologieăgenetic ,ăpolimorfismeleăgenetice. 
    - Anomaliileă cromosomialeă şiă patologiaă asociat :ă tipurileă şiă mecanismeleă deă producereă aă
anomaliilor cromosomiale, sindroamele cromosomiale - consecin eă fenotipiceă aleă anomaliiloră
cromosomiale,ă frecven aă şiă cauzeleă anomaliiloră cromosomiale,ă tulbur rileă deă reproducereă deă cauz ă
cromosomial ,ă sterilitateaă feminin ,ă sterilitateaă masculin ,ă avorturiă spontaneă şiă nouă n scu iă
mor i. 
    - Muta iileăgeniceă- factor etiologic determinant al bolilor moleculare: bazele moleculare ale 
patologieiă monogeniceă (muta iiă cu pierdereaă func iei,ă muta iiă cuă câştigă deă func ie,ă muta iiă cuă
dobândireaăuneiăfunc iiănoi,ămuta iiăcuăexpresieăheterocronic ăsauăectopic ),ăclasificareaăboliloră
monogeniceă(eroriăîn scuteădeămetabolism,ăboliăprinăanomaliiăaleătransportorilorămembranari,ăboli 
prin anomalii ale proteinelor structurale, boli prin anomalii ale proteinelor implicate în 
comunicareaăintercelular ăşiăcontrolulădezvolt rii,ăboliăprinăanomaliiăaleăproteinelorăimplicateăînă
controlulăhomeostazieiăextracelulare),ăboliăproduseădeămuta ii dinamice. 
    - Ereditateaăpoligenic ăşiămultifactorial ăînăpatologiaăuman :ăstabilireaănaturiiăgeniceăaăunuiă
caracter familial non-mendelian,ă teoriileă careă explic ă determinismulă genetică ală caractereloră
multifactoriale, identificarea genelor implicate în bolileămultifactoriale,ăcondi ionareaăgenetic ă
a bolilor comune ale adultului. 
    - Geneticaă dezvolt riiă şiă defecteleă deă dezvoltare:ă geneticaă dezvolt riiă (categoriiă deă geneă
implicateă înă controlulă dezvolt rii,ă proceseă majoreă înă cadrulă dezvolt riiă embrionare, rolul 
apoptozeiă înă dezvoltare,ă senescen a),ă defecteleă deă dezvoltareă (clasificareaă anomaliiloră
congenitale, cauzele anomaliilor congenitale, profilaxia anomaliilor congenitale, controlul genetic 
alăsexualiz rii,ăretardulămental-etiologie, clasificare, prevalen ). 
    - Imunogeneticaă şiă imunopatologia:ă mecanismeleă geneticeă careă stauă laă bazaă gener riiă
diversit iiăimunoglobulinelor,ămecanismeleăgeneticeăcareăstauălaăbazaăgener riiădiversit iiăTCR,ă
complexul major de histocompatibilitate (genele MHC, propriet ileă şiă func iileă sistemuluiă MHC,ă
asociereaădintreăHLAăşiădiverseăafec iuni). 
    - Oncogenetica: gene implicate în dezvoltarea cancerului, anomalii citogenetice în cancer, 
evolu iaămultistadial ăaăcancerelor. 
    - Ecogenetica:ă ecogeneticaă infec iilor,ă nutrigeneticaă şiă farmacogenetica.ă Farmacogeneticaă
metabolismuluiămedicamentelor.ăPolimorfismeleăgeneticeăşiăr spunsulălaămedicamente.ăFarmacogenomicaă
şiăvariabilitateaăfarmacodinamic . 
    - Ereditateaămitocondrial :ămuta iileăADNmtăşiăheteroplasmia,ăereditateaămatern ămitocondrial ,ă
principalele tipuri de boli mitocondriale. 
 
    2.1.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
 
    1. Ciclul celular - examenămicroscopicăalănucleulăinterfazicăşiăalămitozeiă- 10ăexamin ri. 
    2.ăMeiozaăşiăformareaăgame iloră- spermograme - 10ăexamin ri. 
    3.ăCromatinaăsexual :ămorfologie,ăanalizaăcromatineiăsexualeăpeăfrotiuriădeămucoas ăbucal ăşiă
sânge periferic, interpretare - 20 cazuri. 
    4.ă Cromozomiiă umani:ă analizaă cromozomial ;ă morfologia,ă clasificareaă şiă nomenclaturaă
cromozomilor,ă varianteă normaleă şiă patologice,ă marcajulă înă benzi,ă marcajulă deă înalt ă rezolu ieă şiă
tehnicile citogenetice moleculare (FISH) - examinareăşiăinterpretareă- 20 cazuri. 
    5.ăMetodeădeăanaliz ăaăacizilorănucleici:ăextrac iaăşiăamplificareaăADN;ăreac iaăpolimeriz riiă
înă lan ,ă reac iaă leg riiă înă lan ,ă hibridizareaă aciziloră nucleici:ă hibridizareaă probeloră
oligonucleotidice specifice alelelor (ASO), hibridizarea în situ, fragmentarea acizilor nucleici cu 
enzimeă deă restric ie;ă separareaă şiă identificareaă fragmenteloră deă restric ieă (Tehnicaă Southernă
bloting),ă polimorfismulă lungimiiă fragmenteloră deă restric ie.ă Secven iereaă ADNă - observareă şiă
interpretare - 5ăcazuriăpentruăfiecareămetod . 
    6. Caractere ereditare normale: grupele sanguine, polimorfismul proteic, polimorfismul ADN, 
teste de paternitate - analizaăşiăinterpretareaăaă5ăcazuri. 
    7.ăTransmitereaămonogenic ăşiăpoligenic :ăEreditateaăautozomal ă(ADăşiăAR);ăEreditateălegat ădeă
X;ă varia iiă înă expresiaă genelor;ă ereditateaă nonă mendelian .ă Transmiterea poligenic ă - 
multifactorial ă- construc iaăarborilorăgenealogiciăşiăevaluareaărisculuiă- 5 cazuri pentru fiecare 
tip de ereditate. 
    8. Tehnici biochimice de diagnostic a bolilor metabolice - observareaăaă20ădetermin riădiferiteă
şiăinterpretareaăbuletinuluiădeăanaliz ă- 20 cazuri. 
    9.ă Metodologiaă biostatisticii,ă utilitateă şiă interpretare.ă Aplica iiă aleă informaticiiă înă
biologieăşiămedicin .ăUtilizareaăbazelorădeădate. 
 
    2.1.3.ăEvaluareăteoretic ăşiăpractic  
 



    2.2.ăStagiulădeăGenetic ămedical  
    2.2.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(300ăore) 
    a.ăSubstagiulădeăGenetic ămedical  
    - Geneticaăpopula iilorăşiăs n tateaăpublic :ădefini iaăşiăobiectiveleăgeneticiiăpopula iilor,ă
legea Hardy-Weinberg,ă aplica iileă medicaleă aleă legiiă Hardy-Weinberg, factoriiă careă influen eaz ă
frecven aă alelic ă înă popula iileă umaneă (încruciş rileă neîntâmpl toare,ă muta iile,ă selec ia,ă
popula iileăreduse,ămigra iileăşiăfluxulăgenic) 
    - Impactulă şiă consecin eleă înc rc turiiă geneticeă aă popula iiloră umaneă asupraă st riiă de 
s n tate,ă abordareaă genetic ă înă medicin ,ă serviciileă deă genetic ă clinic ,ă registreleă deă boliă
genetice. 
    - Epidemiologiaăgenetic  
    - Principiiădeăprofilaxieăaăbolilorăcuăcomponent ăgenetic :ăprincipaleleădirec iiădeăprofilaxieă
aă boliloră cuă component  genetic ,ă screening-ulă boliloră geneticeă înă popula ieă (criteriileă deă
screening, tipurile de screening genetic, serviciile de screening genetic, registrele genetice), 
diagnosticulăprenatală(indica iileădiagnosticuluiăprenatal,ăavantajeleădiagnosticuluiăprenatal). 
    - Principii de tratament a bolilor genetice: strategii de terapie a bolilor genetice (metode 
careăac ioneaz ălaănivelăfenotipic,ătratamentulătulbur rilorăbiochimiceăasociate,ămetodeăceăvizeaz ă
nivelul proteinei deficitare, modularea farmacologic ă aă expresieiă genice,ă terapiaă celular ),ă
terapiaăgenic ă(terapiaăgenic ăsomatic ,ăterapiaăgenic ăgerminal ). 
    - Bioeticaăşiăgeneticaămedical :ăbioeticaăprogramelorădeăscreening,ăbioeticaătest riiăgenetice,ă
bioetica sfatului genetic. 
    - Managementulăşiăcontrolulăcalit iiăînăunit ileădeăgenetic ădinăsistemulădeăs n tate. 
    - Evaluareăteoretic  
    b.ăSubstagiulădeăMedicin ăintern  
    - Manifest rileă cardinaleă aleă bolilor:ă durerea,ă modific riă aleă temperaturiiă corpului,ă
disfunc iiă aleă sistemuluiă nervos - convulsii,ă vertij;ă tulbur riă aleă func iiloră respiratoriiă şiă
circulatorii;ă tulbur riă aleă func iiloră gastrointestinale;ă tulbur riă aleă func ieiă reproductiveă şiă
aleăfunc iilorăsexuale. 
    - Afec iuniăaleăsistemuluiăcardiovascular:ăelectrocardiograma,ămetode neinvazive de examen al 
inimii;ă bolileă valvulareă aleă inimii;ă tulbur rileă deă ritmă şiă deă conducere;ă cardiomiopatii;ă
insuficien aă cardiatic ;ă cardiopatiaă ischemic ;ă hipertensiuneaă arterial ;ă boalaă tromboembolic ;ă
bolile arterelor periferice. 
    - Afec iuniă aleă aparatuluiă respirator:ă astmulă bronşic;ă cancerulă bronhopulmonar;ă insuficien aă
respiratorie. 
    - Afec iuniă aleă rinichiloră şiă tractuluiă urinar:ă glomerulopatii,ă tubulopatii,ă insuficien aă
renal ăacut ăşiăcronic ;ătumorileătractuluiăurinar. 
    - Afec iuniăaleăaparatuluiădigestiv:ăulcerulăgastricăşiăduodenal,ăcancereleătubuluiădigestiv;ă
hepatitaăcronic ;ăpancreatitaăacut ăşiăcronic ;ăcancerulădeăpancreas. 
    - Afec iuniă aleă sistemuluiă imun,ă aleă esutuluiă conjunctivă şiă aleă articula iilor:ă boalaă
complexeloră imune,ă amiliodoze,ă lupusulă eritematosă sistemic,ă artritaă reumatoid ;ă boalaă mixt ă aă
esutuluiăconjunctiv,ăspondilitaăankilozant . 
    - Afec iuniă hematologiceă şiă oncologice:ă coagulopatii,ă afec iuniă aleă sistemuluiă hematopoetic,ă
boli neoplazice. 
    - Afec iuniăendocrinologiceăşiămetabolice:ăendocrinopatii;ădiabetulăzaharat. 
    - Afec iuniăneurologiceăşiămusculare:ăboliădemielizante;ăboliămetaboliceăaleăsistemuluiănervos;ă
demen eăsenileăşiăpresenile;ădistrofiiămusculare,ămiasteniaăgravis,ăparaliziaăperiodic . 
    - Evaluareăteoretic  
    c. Substagiul de Pediatrie 
    - Boliăaleănouăn scutului:ănou-n scutulăcuăriscămare;ăgreutateămic ălaănaştereăprematuritate;ă
dismaturitate;ăpostmaturitate;ăapneeaălaănaştere;ăsindromulăpostasfixic;ăinsuficien aărespiratorieă
aă nouă n scutului,ă scorulă APGAR;ă fibrozaă pulmonar ă intersti ial ă aă prematurului;ă encefalopatiaă
traumatic ;ăinfec iileăpielii,ătulbur riădigestive;ăv rs turi;ădiareeaăepidemic ăaănouăn scutului;ă
constipa ia;ăictereleăcuădebutăprecoce;ăicterulăfiziologic,ăhiperbilirubinemiaăneconjugat ;ăictereă
enzimaticeă hepatice;ă ictereă distructive;ă boalaă hemolitic ă aă nouă n scutului,ă encefalopatiaă
bilirubinic ,ătrombocitopeniiăneonatale;ăboalaăhemoragic ăprimar ăşiădiatezaăhemoragic ăsecundar ;ă
coagulareaăintravascular ădiseminat ;ăinsuficien aărenal ăacut ,ătulbur riămetaboliceăşiăendocrine. 
    - Boliăaleăaparatuluiărespirator:ăinfec iiăaleăc ilorărespiratoriiăsuperioare:ăboliăaleăc iloră
respiratoriiă inferioare;ă bronşitaă cronic ;ă obstruc iiă bronşiceă localizate;ă astmulă bronşic; boli 
pulmonare;ăpneumoniiăintersti iale,ălobare,ălobulare. 
    - Boliă cardiovasculare:ă boliă congenitaleă structuraleă aleă inimiiă şi/sauă aleă vaselor:ă boliă
congenitaleă cianogene;ă tetradaă Fallot;ă boliă congenitaleă necianogene;ă defecteă septaleă atrialeă şiă
ventriculare;ă persisten aă canaluluiă arterial;ă stenozaă artereiă pulmonare;ă stenozaă aortic ă
orificial ;ăcoarta iaăaortei. 



    - Boliăaleăaparatuluiădigestiv:ăboliăaleămucoaseiăbucaleăşiăgingivale;ăulcerulăgastric;ăstenozaă
hipertrofic ă aă pilorului;ă megacolonulă congenitală aganglionar;ă boliă diareice;ă stenozaă chistic ;ă
enteropatiaăglutemic ;ăboalaăcronic ăhepatic . 
    - Boli ale aparatului renourinar: glomerulonefritele; glomerulonefrozele; tubulopatii. 
    - Boli hematologice: eritropatii: anemii microcitare prin deficit de fier, aplastice, 
hemolitice,ăpolicitemii,ăleucopatii,ădiatezeăhemoragice,ătrombopatii;ătulbur riăvasculare;ădefecteă
de coagulare. 
    - Boli neoplazice: leucemiile acute; limfoame; boala Hodgkin; tumora Wilms; histiocitoza X. 
    - Boliănutri ionale,ămetaboliceăşiăendocrine:ărahitismul;ădiabetulăzaharat;ăhipotiroidismul. 
    - Bolileăalergice:ăastmulăbronşic,ăeczemeăatopice,ăboliăreumatice. 
    - Boliăneurologiceăşiămusculare:ăcomele;ăconvulsiileăşiăepilepsia;ămalforma iiăcongenitaleăaleă
SNC; facomatoze; sindroame ataxice; paralizii cerebrale neprogresive, retardul mental, cefaleea; 
enurezisul. 
    - Evaluareăteoretic  
 
    2.2.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    a.ăSubstagiulădeăGenetic ămedical  
    - 1.ăConsultulăgenetic:ăindica ii,ăfixareaăobiectivelor, planificarea etapelor - 20 cazuri. 
    - 2.ă Sfatulă genetic:ă definireă obiective,ă circumstan eă deă acordare,ă principiiă şiă metodologie,ă
evaluareaărisculăgeneticăînăbolileăcromosomiale,ămonogeniceăşiămultifactorialeă- câte 4 cazuri din 
fiecare categorie. 
    - 3.ă Corela iiă genotip-fenotip în anomaliile cromosomiale: boli cromosomiale autosomale 
(trisomiileă autosomale,ă sindroameă cuă dele iiă autosomale,ă sindroameă cuă microdele iiă sauă
microduplica ii),ăsindroameăcuăanomaliiăaleăgonosomiloră(s.ăTurner,ăs.ăKlinefelter,ătrisomiaăXăşiă
alte polisomii X, s. 47, XYY) - 5 cazuri. 
    - 4.ă Corela iiă genotip-fenotip în boli monogenice: galactozemia, fenilcetonuria, bolile 
lizozomale,ă bolileă peroxizomale,ă fibrozaă chistic ,ă distrofiaă muscular ă Duchenne,ă osteogenezaă
imperfect ,ă sferocitozaă ereditar ,ă sindromulă Ehlers-Danlos,ă hipercolesterolemiaă familial ,ă
neurofibromatozele,ăboalaăpolichistic ărenal ,ăhemofiliaăA,ăboalaăHuntington,ădistrofiaămiotonic ă- 
5 cazuri. 
    - 5. Evaluarea riscului în bolile comune: boala coronarian ,ăhipertensiuneaăarterial ,ădiabetulă
zaharat,ă astmulă bronşic,ă bolileă neurodegenerative,ă psihozele,ă cancerul,ă obezitatea,ă alcoolismulă - 
10 cazuri. 
    - 6.ăEvaluareaărisculuiăînăanomaliileăcongenitale:ămalforma iileăcongenitaleăizolateă(defecteleă
de tub neural,ă hidrocefalia,ă malforma iileă congenitaleă deă cord,ă despic turileă labio-palatineă şiă
palatine),ă sindroameă plurimalformativeă monogenice,ă tulbur riă aleă dezvolt riiă sexuale,ă conduitaă
practic ă înă diagnosticulă anomaliiloră congenitale,ă evaluareaă diagnostic  şiă sfatulă genetică înă
retardul mental, retardul mental legat de X - 10 cazuri. 
    - 7.ăPredispozi iaăgenetic ăînăcancer:ăcancereleăereditare,ăcancereleăfamiliale,ăcancereleăcuă
predispozi ieăgenetic ăf r ăistoricăfamilială- evaluarea riscului în 5 cazuri. 
    - 8.ăCondi ionareaăgenetic ăaăr spunsuluiălaămedicamente.ăPolimorfismeăgeneticeăasociateăcuăună
r spunsă particulară laă medicamente,ă boliă farmacologiceă frecvente,ă aplica iiă medicaleă - evaluarea 
riscului în 5 cazuri simulate. 
    - 9. Programele de screening pentru bolile genetice: screening-ul prenatal (screening-ul 
defectelor deschise de tub neural, screening-ul sindromului Down), screening-ul neonatal 
(screening-ul fenilcetonuriei, screening-ul hipotiroidismului congenital), screening-ul 
popula ională(familial)ăalăheterozigo ilor,ătehnicileădeădiagnosticăprenatal,ăanalizeădeălaboratoră
efectuate pe celule fetale - evaluarea riscului în 5 cazuri. 
    - 10.ăDilemeăşiăconflicteăeticeăînăgeneticaămedical :ăproblemeălegateădeădiagnosticulăprenatală
- monitorizarea a 5 cazuri. 
    - Evaluareăpractic  
    b.ăSubstagiulădeăMedicin ăintern  
    1.ăExamenăclinic,ăîntocmireaăfoilorădeăobserva ie:ă60; 
    2. Prezentare de cazuri: 4; 
    3.ăInterpretareaăexamenelorăradiologiceăînăafec iunileăprev zuteăînătematic :ă25; 
    4. Interpretarea EKG: 40; 
    5.ăInterpretareaăprincipalelorădateădeăecocardiogram ; 
    6.ăInterpretareaădatelorădeăecografieăabdominal ; 
    7.ăInterpretareaătestuluiădeăhiperglicemieăprovocat :ă5; 
    8. Interpretarea rezultatelor endoscopice (bronhoscopie, gastroscopie, colonoscopie, 
rectoscopie):ăcâteă5ăbuletineăpentruăfiecareătehnic ; 
    9.ă Interpretareaă rezultateloră exameneloră hematologiceă (sângeă periferic,ă m duv ă hematogen )ă
pentruăafec iunileăprev zuteăînătematica:ă10; 



    10. Interpretarea datelorădeăexplorareăfunc ional :ărenal ă- 5;ăhepatic ă- 10;ăpancreatic ă- 5. 
    - Evaluareăpractic  
    c. Substagiul de Pediatrie 
    1.ăExamenăclinic,ăîntocmireaăfoilorădeăobserva ie:ă40; 
    2. Prezentare de cazuri: 4; 
    3. Interpretarea rezultatelor radiologiceăînăafec iunileăprev zuteăînătematic :ă25; 
    4. Interpretarea EKG: 40; 
    5. Interpretarea ecocardiogramei: 20; 
    6.ăInterpretareaădatelorădeăecografieăabdominal :ă20; 
    7. Interpretarea rezultatelor examenelor hematologice (sânge periferic,ă m duv ă osoas ,ă
ganglioniălimfatici)ăpentruăafec iunileăprev zuteăînăprogram :ă10; 
    8.ăInterpretareaădatelorădeăexplorareăfunc ional :ărenal ă- 5;ăhepatic ă- 10;ăpancreatic ă- 10; 
    9.ăInterpretareaăparametrilorăcreşteriiăşiădezvolt rii:ă40 
    - Evaluareăpractic  
 
    2.3-a.ăStagiulădeăgenetic ăclinic  
 
    2.3-a.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(500ăore) 
    1.ăConforma iaăgeneral ăaăcorpului;ătaliaămic ăşiăînalt ;ăasimetriaăşiăhipertrofia 
    2.ă Craniuă şiă fa ;ă craniostenoze;ă sindroameă cuă suturiă largi;ă închidereaă tardiv ă şiă precoceăaă
fontanelelor;ă alteă anomaliiă aleă oaseloră craniului;ă malforma iiă aleă oaseloră fe eiă şiă sindroameleă
asociate;ă malforma iiă oculare;ă malforma iiă auriculare;ă malforma iiă aleă buzelor;ă cavit iiă orale,ă
limbiiăşiădin ilor. 
    3. Trunchi;ăcoloan ăvertebral ;ătorace;ăpereteăventral;ăcenturi 
    4.ă Membre;ă deficien eleă membreloră şiă alteă malforma ii;ă sindactilii,ă polidactilii,ă
bradidactilii,ădeform rileămembrelor 
    5.ăBoliădeăpiele;ăanomaliiăaleăpigment rii;ădermatozeăihtioziforme; epidermolizaăbuloas ,ăalteă
boli genetice ale pielii 
    6.ă Bolileă esutuluiă conjunctiv;ă sindromulă Marfan;ă sidromulă Ehlersă Danlos,ă pseudoxantomaă
elasticus. 
    7.ă Bolileă osteoarticulare;ă condrodisplaziile;ă osteodisplaziile;ă artogripoze,ă deform riă
scheletice. 
    8.ăBolileămusculareăşiăneuromusculare;ămiopatiileăcongenitale;ădistrofiileămusculare,ăatrofiileă
musculareă spinale,ă distrofiaă miotonic ,ă miasteniaă gravis,ă bolileă neuroniloră motori;ă paraliziileă
periodice 
    9.ăBolileăsistemuluiărespirator;ămalforma iile congenitale ale organelor respiratorii; fibroza 
chistic ;ăastmulăşiăalteăboliăalergice,ădeficien aădeăα-1-antitripsin  
    10.ă Bolileă sistemuluiă cardiovascular;ă malforma iileă congenitaleă cardiovasculare,ă
cardiomiopatiile,ăboalaăcoronarian ,ăhipertensiuneaăarterial . 
    11.ă Bolileă sistemuluiă digestiv;ă malforma iileă congenitaleă gastrointestinale;ă malforma iileă
congenitaleăaleăficatului,ăveziciiăbilareăşiăpancreasului;ăulcerulăpeptic;ăpolipozele. 
    12.ă Bolileă sistemuluiă renourinar;ă malforma iileă congenitale renourinare; bolile chistice 
renale,ăboliăglomerulareăşiătubulare;ăsindroameănefrotice. 
    13.ă Bolileă sistemuluiă genital;ă malforma iileă congenitaleă aleă organeloră genitale;ă st rileă
intersexuale;ătulbur rileădeăreproducere,ăinfertilitatea,ăavorturileăspontane. 
    14.ăBolileăsistemuluiănervos;ămalforma iileăsistemuluiănervosăcentral;ăbolileăneurologice,ăboliă
convulsive,ă boliă ereditareă aleă ganglioniloră bazali,ă boalaă Huntington;ă ataxiiă şiă paraplegiiă
ereditare; neuropatii periferice; facomaloze, boli demielizante;ă boliă psihice,ă schizofreniaă şiă
psihozeleăbipolare,ădemen eleăsenile,ăretardulămental;ăalteăboliăpsihice. 
    15.ă Bolileă glandeloră endocrine:ă boliă ereditareă aleă hipofizei,ă tiroideiă şiă paratiroidelor;ă
hipotiroidiaăcongenital ;ăhiperplaziaăcongenital  a suprarenalelor; diabetul zaharat; disgeneziile 
gonadice 
    16.ă Bolileă organeloră deă sim :ă boliă ereditareă oculare:ă cecitatea,ă atrofiaă optic ,ă glaucomul,ă
defecteăaleăcorneeiăşiăcristalinului,ădegenerescen eăcoroidaleăşiăretinieine,ădefecteăaleăvederiiă
colorate,ăsurdit ileăereditare. 
    17.ăBolileăhematologice:ăhemoglobinopatiileăşiătalasemiile;ăbolileăereditareăaleăeritrocitelor,ă
bolileăereditareăaleăhemostazei,ăleucemiiăşiălimfoame. 
    18.ă Bolileă aleă sistemuluiă imunitar:ă imunodeficien eleă ereditare;ă defectele complementului; 
defecteleăform riiăleucocitelor 
    19. Bolile metabolice: bolile ereditare ale metabolismului aminoacizilor, bolile ereditare ale 
metabolismuluiă glucidelor,ă oligozaharidoze,ă mucopolizaharidoze,ă lipidozeă şiă gangliozidoze;ă bolileă
ereditareă aleă metabolismuluiă purineloră şiă pirimidinelor,ă bolileă ereditareă aleă metabolismuluiă
metalelor;ăporfiriileăereditare;ăboliăperoxizomale;ăfarmacogenetic  



    20. Bolile cromozomiale 
    21. Bolile mitrocondriale 
    22.ăCancereăereditareăşiăfamiliale. 
 
    2.3-a.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    Nuă suntă necesareă activit iă practice,ă deoareceă mediciiă geneticieniă nuă voră fiă ceiă careă voră
practicaă alteă explor riă clinice,ă înă afaraă investiga iiloră specificeă geneticiiă moleculareă şiă
citogeneticii. 
    - Evaluareăteoretic ăşiăpractic  
 
    3.ăPREG TIREAăînăDOMENIULăGENETICIIăMEDICALE 
 
    Înv mântulădeăgenetic ămedical ăseăvaărealizaăînăsistemămodularăşiăvaăfiăini iatădinăprimulă
anădeăreziden iat,ădesf şurându-seăînăparalelăcuăstagiileădeăpreg tireăgeneral . 
    Lec iileăconferin ăaleăprimuluiămodulăvorăfiăexpuseă- s pt mânală- pe parcursul stagiilor de 
medicin ăpentruăadul iăşiăpediatrie.ăPrezentareaălec iilorăconferin ăaleăcelorlalteămoduleăseăvaă
face în stagiul de specialitate. 
 
    3.1. Modulul 1 - PrincipiiădeăGenetic ăfundamental  
 
    3.1.1. Obiective 
    1.ăDotareaăreziden ilorăcuăno iunileăfundamentaleăaleăgeneticiiăumane. 
    - seă vaă insistaă asupraă fenomeneloră careă auă implica iiă directe/majoreă înă practicaă geneticiiă
medicale 
    - problemele vor fi prezentate în contextul unor exemple clinice specifice (acceptând deliberat 
oăserieădeărepeti iiămoduleleăurm toare). 
    2.ăFormareaăunorăaptitudiniă(*)ăşiăatitudiniă(**)ăspecificeădomeniului: 
--------- 
    *ăÎn elegereaăroluluiăfactorilorăgeneticiăînăstareaădeăs n tateăşiăboal : 
    *ăDezvoltareaăcapacit iiădeăaăidentificaăesen ialulăşiădeăaărealizaăoăsintez ăaăfaptelor: 
    **ă Recunoaştereaă importan eiă înv mântuluiă individuală (selflearning)ă continuuă şiă motivat,ă
pentruăactualizareaăcunoştin elor. 
 
    3.1.2.ăTematicaălec iilorăconferin ădinăcadrulămodululuiă1 
    1.ăStructuraăşiăorganizareaăcelular ăADN;ăstructuraăprimar ăşiăsecundar ăaăADN;ăpolimorfismulă
structural;ăparticularit ileăstructuriiăADNălaăeucariote;ăADNărepetitiv,ăorganizareaăADNănucleară
şiămitocondrial. 
    2.ă Structuraă şiă localizareaă (cartografierea)ă genelor;ă concep ieă clasic :ă genaă caă unitateă deă
structur ;ă înl n uireaă şiă recombinareaă genelor,ă concep iaă actual ;ă genaă caă unitateă
transcrip ional ,ă structuraă discontinu ă aă genelor;ă familiiă de gene; elemente genetice mobile; 
cartografierea genelor. 
    3.ă Func iaă genelor:ă concep iaă clasic :ă genaă - unitateă deă func ie;ă pleiotropie;ă poligenie;ă
heterogenitateăgenic ;ăinterac iunileăgenelor;ăconcep iaăactual :ăoăgen ăunăprodusăprimarăspecifică
şiă varianteleă ei;ă sintezaă proteineloră prină transcrip ieă şiă transla ie;ă procesareaă
posttransla ional ăaăproteinelor;ăreglareaă(controlul)ăfunc ieiăgenelor. 
    4. Tehnologia ADN recombinant; hibridizarea acizilor nucleici; fragmentarea ADN cu enzime de 
restric ie;ă clonareaă ADN;ă amplificareaă ADN,ă secven iereaă ADN;ă metodeă deă detec ieă rapid ă aă
muta iilorăînăgeneănecunoscute. 
    5.ă Transmitereaă informa ieiă genetice;ă replicareaă ADN;ă erorileă deă replicareă şiă corec iaă lor;ă
segregareaă cromozomiloră prină diviziuneă celular  (mitoz ă şiă meioz );ă recombinareaă cromozomial ;ă
eroriădeăsegregareăşiădistribu ieăaăcromozomilor;ăfecundarea:ăfenomeneăgeneticeăşiăerori;ăgemenii. 
    6. Ereditatea caracterelor monogenice; legile lui Mendel; patternul pedigreeurilor mendeliene; 
varia iiă aleă expresieiă fenotipiceă (penetran ă şiă expresivitate,ă anticipa ie);ă ereditateaă
mitocondrial ;ăamprentareaăgenomic ;ădisomiaăuniparental ;ămozaicismăşiăchimerism 
    7.ăEreditateaămultifactorial  
    8.ăMuta ii;ămuta iiăgenetice;ămuta iiădinamice;ăanomaliiăcromozomiale 
    9.ăGenetic ăbiochimic  
    10.ă Imunogenetica:ă sistemulă HLA;ă superfamiliaă geneloră imunoglobulinelor;ă structuraă şiă sintezaă
lor; sistemul complement; grupe sanguine. 
    11.ă Geneticaă dezvolt rii:ă controlulă genetică ală dezvolt riiă embrionareă timpurii; inactivarea 
cromozomuluiăX;ăgeneticaădezvolt riiămembrelor;ădeterminismăşiădiferen iereăsexual . 
    12.ă Geneticaă popula iilor;ă legeaă Hardyă - Weinbergă şiă factoriiă careă influenteaz ă frecven aă
genic ăşiăgenotipic ;ăpolimorfismulăgenetic 



    - Evaluareăteoretic  
 
    3.2. Modulul 2 - PrincipiiădeăGenetic ămedical  
 
    3.2.1. Obiective 
    1.ăÎnsuşireaăcunoştin elorădeăbaz ăprivitoareălaărela iileădintreăereditateă(genom)ăşiăboal ;ă
seăvaăinsistaăasupraăutiliz riiăpracticeăaăprincipiilorădeăgenetic ăfundamental ăşiăuman ăfolosindă
no iuniădinămodululă1ăşiăexempleă(probleme)ădeăpatologieăgenetic ă(abordat ăpeălargăînămodululă3). 
    2.ăFormareaăunorăaptitudiniă(*)ăşiăatitudiniă(**)ăspecificeămodulului: 
-------- 
    * Realizarea unei anamneze materno-fetale şiăfamilialeăşiăconstituireaăunuiăarboreăgenealogic. 
    *ă Realizareaă unuiă bilan ă corectă şiă completă ală anomaliiloră structuraleă (majoreă şiă minore)ă şiă
func ionaleă aleă bolnavuluiă (cuă accentă peă "anatomiaă deă suprafa ",ă semiologiaă malformativ ă şiă
obiectivarea semnelorăprinăm sur toriăantropometrice,ăfotografiere,ăetc.). 
    *ăFormulareaăunuiăplanălogisticădeăinvestiga iiă(biochimice,ăcitogenetice,ămoleculare)ănecesareă
diagnosticului. 
    *ă Interpretareaă şiă integrareaă rezultateloră exameneloră cliniceă şiă paraclinice (efectuate de 
echipaă deă specialişti)ă şiă formulareaă diagnosticuluiă (clinică şiă diferen ial),ă aă planuluiă deă
tratamentăşiărecuperareăaăbolnavuluiăşiăaăconduiteiăfa ădeăfamilie. 
    *ă Formareaă capacit iiă deă comunicareă aă informa iiloră referitoareă laă diagnostică şiă laă sfatulă
genetic,ă cuă obliga iaă prezent riiă corecte,ă clareă şiă nondirec ionaleă aă tuturoră op iuniloră şiă aă
individualiz riiălorăînăfunc ieădeănivelulăeduca ional,ăsocio-economic,ăetnicăşiăcultural. 
    **ăConştientizareaălimitelorăpropriilorăsaleăaptitudiniăşiăsolicitareaăunuiăsprijinădinăparteaă
colegilor, ori de câte ori este necesar. 
    **ă Respectareaă confiden ialit iiă şiă în elegereaă dificult iloră peă careă leă creeaz ă obliga iaă
p str riiăconfiden ialit iiăînăsitua iaăînăcareărudeleăbolnavilorăauăunărisc crescut de a dezvolta 
oăboal ăsever ,ăposibilăaăfiăprevenit . 
    **ă Respectareaă convingeriloră etice,ă religioase,ă moraleă aleă bolnaviloră şiă aleă familiiloră
acestora, indiferent de propriile convingeri. 
    - Evaluareăteoretic  
 
    3.2.2.ăTematicaălec iilorăconferin ăînăcadrulămodululuiă2 
    1.ă Bolileă genetice;ă caractereă generaleă şiă metodeă deă studiu;ă "abordareaă genetic "ă înă rela iaă
medic - pacient; epidemiologia bolilor genetice. 
    2. Consultul genetic; anamneza materno-fetal ă şiă familial ;ă evaluarea fizic ă aă pacientului;ă
stabilireaă indica iiloră pentruă exameneă cliniceă complementareă şiă investiga iiă paracliniceă
(citogenetice,ăbiochimice,ămoleculare)ăpentruăformulareaădiagnosticuluiăpozitivăşiădiferen ial. 
    3.ăAbordareaăclinic ăaăunorăcategoriiădeăpacien iăcaracterizateăprintr-oăafectareăpredominant :ă
dismorfii,ăhipostatur ,ăintersexualitate,ădebilitateămental ,ăetc. 
    4.ă Boliă prină anomaliiă cromozomiale;ă tulbur riă deă reproducere;ă sindroameă plurimalformative;ă
disgeneziiăgonadice;ăretardămentalăşiătulbur riădeăcomportament. 
    5.ă Boliă monogeniceă moleculare;ă hemoglobinopatii;ă eroriă în scuteă deă metabolism;ă bolileă
colagenului;ăboliălizozomale;ăboliăprinădefecteăaleăreceptorilor;ăfarmacogenetic . 
    6. Bolile comune - cuăpredispozi ieăgenetic ă- ale adultului. 
    7. Anomaliile congenitale; teratogeneza 
    8.ăSt rileăintersexuale 
    9. Genetica bolii canceroase 
    10.ă Profilaxiaă boliloră genetice;ă direc iiă principale;ă sfatulă genetic;ă diagnosticulă prenatal,ă
screeningulă neonatal,ă popula ional,ă familială (diagnosticul presimptomatic, depistarea 
heterozigo ilor);ăregistreădeăboliăgenetice. 
    11.ăTratamentulăbolilorăgenetice.ăTerapiaăgenic . 
    12.ăConsidera iiăeticeăşiămedico-legale în abordarea patologiei genetice. 
    - Evaluareăteoretic  
 
    3.3-a. Modulul 3 - Genetic ăclinic  
 
    3.3-a.1. Obiective 
    1.ăÎnsuşireaăcunoştin elorăspecificeădeăpatologieămalformativ ăşiăgenetic ănecesareăoptimiz riiă
diagnosticului,ă evalu riiă corecteă aă prognosticuluiă şiă elabor riiă m suriloră deă profilaxie.ă Seă voră
aborda capitoleă distincteă deă patologieă genetic ,ă insistându-seă asupraă boliloră cuă frecven ă maiă
mare. 
    2.ăFormareaăunorăaptitudiniă(*)ăşiăatitudiniă(**)ăspecificeămodulului: 
--------- 



    *ăRealizareaăunuiăplanădeăinvestigare,ădiagnosticăşiăîngrijireăaăunuiăbolnav cu un tip specific 
deăboal ăgenetic ; 
    *ă Coordonareaă activit iiă uneiă echipeă deă specialiştiă înă vedereaă realiz riiă planuluiă propusă
(dup ăprincipiulă"divergen eiăac iunilorăşiăconvergen eiărezultatelor"); 
    *ă Dezvoltareaă capacit iiă deă sintez ă şiă integrare a materialului faptic provenit din surse 
multipleăşiăaăceleiădeăutilizareăadecvat ăaăinforma iilorăbibliograficeă(inclusivăaăcelorăfurnizateă
prină re eleă Medlineă şiă Internet)ă înă scopulă stabiliriiă diagnosticuluiă corectă şiă aă monitoriz riiă
adecvate a bolnavilor; 
    *ăAlegereaăadecvat ăaătestelorădeădiagnosticăpredictivăînăcazulăafec iunilorăfamilialeăcuădebută
tardivăşiăsf tuireaăpacien ilorăînăleg tur ăcuăbeneficiul,ălimiteleăşiăriscurileăacestorătexte 
    **ă Formareaă uneiă atitudiniă deă respectă şiă simpatie pentru bolnavul cu handicap genetic sau 
malformativ; 
    **ăDezvoltareaăcapacit iiădeăa-şiărecunoaşteăpropriileălimiteăprofesionaleăşiăaănecesit iiădeă
colaborareăcuăal iăspecialişti. 
 
    3.3-a.2.ăTematicaălec iilorăconferin ăînăcadrulămodululuiă3 
    23.ăConforma iaăgeneral ăaăcorpului;ătaliaămic ăşiăînalt ;ăasimetriaăşiăhipertrofia 
    24.ăCraniuăşiăfa a;ăcraniostenoze;ăsindroameăcuăsuturiălargi;ăînchidereaătardiv ăşiăprecoceăaă
fontanelelor;ă alteă anomaliiă aleă oaseloră craniului;ă malforma iiă aleă oaselor fe eiă şiă sindroameleă
asociate;ă malforma iiă oculare;ă malforma iiă auriculare;ă malforma iiă aleă buzelor;ă cavit iiă orale,ă
limbiiăşiădin ilor. 
    25.ăTrunchi;ăcoloan ăvertebral ;ătorace;ăpereteăventral;ăcenturi 
    26.ă Membre;ă deficien eleă membreloră şiă alteă malforma ii;ă sindactilii,ă polidactilii,ă
bradidactilii,ădeform rileămembrelor 
    27.ăBoliădeăpiele;ăanomaliiăaleăpigment rii;ădermatozeăihtioziforme;ăepidermolizaăbuloas ,ăalteă
boli genetice ale pielii 
    28.ă Bolileă esutuluiă conjunctiv;ă sindromulă Marfan;ă sidromul Ehlers Danlos, pseudoxantoma 
elasticus. 
    29.ă Bolileă osteoarticulare;ă condrodisplaziile;ă osteodisplaziile;ă artogripoze,ă deform riă
scheletice. 
    30.ă Bolileă musculareă şiă neuromusculare;ă miopatiileă congenitale;ă distrofiileă musculare,ă
atrofiile musculareă spinale,ă distrofiaă miotonic ,ă miasteniaă gravis,ă bolileă neuroniloră motori;ă
paraliziile periodice 
    31.ăBolileăsistemuluiărespirator;ămalforma iileăcongenitaleăaleăorganelorărespiratorii;ăfibrozaă
chistic ;ăastmulăşiăalteăboliăalergice,ădeficien aădeăα-1-antitripsin  
    32.ă Bolileă sistemuluiă cardiovascular;ă malforma iileă congenitaleă cardiovasculare,ă
cardiomiopatiile,ăboalaăcoronarian ,ăhipertensiuneaăarterial . 
    33.ă Bolileă sistemuluiă digestiv;ă malforma iileă congenitaleă gastrointestinale;ă malforma iileă
congenitaleăaleăficatului,ăveziciiăbilareăşiăpancreasului;ăulcerulăpeptic;ăpolipozele. 
    34.ă Bolileă sistemuluiă renourinar;ă malforma iileă congenitaleă renourinare;ă bolileă chisticeă
renale,ăboliăglomerulareăşiătubulare;ăsindroameănefrotice. 
    35. Bolileă sistemuluiă genital;ă malforma iileă congenitaleă aleă organeloră genitale;ă st rileă
intersexuale;ătulbur rileădeăreproducere,ăinfertilitatea,ăavorturileăspontane. 
    36.ăBolileăsistemuluiănervos;ămalforma iileăsistemuluiănervosăcentral;ăbolileăneurologice,ăboli 
convulsive,ă boliă ereditareă aleă ganglioniloră bazali,ă boalaă Huntington;ă ataxiiă şiă paraplegiiă
ereditare;ă neuropatiiă periferice;ă facomaloze,ă boliă demielizante;ă boliă psihice,ă schizofreniaă şiă
psihozele bipolare, dementele senile, retardul mental; alte boli psihice. 
    37.ă Bolileă glandeloră endocrine:ă boliă ereditareă aleă hipofizei,ă tiroideiă şiă paratiroidelor;ă
hipotiroidiaăcongenital ;ăhiperplaziaăcongenital ăaăsuprarenalelor;ădiabetulăzaharat;ădisgeneziileă
gonadice 
    38.ă Bolileă organeloră deă sim :ă boliă ereditareă oculare:ă cecitatea,ă atrofiaă optic ,ă glaucomul,ă
defecteă aleă corneeiă şiă cristalinului,ă degenerescen eă coroidaleă şiă retiniene,ă defecteă aleă vederiiă
colorate,ăsurdit ileăereditare. 
    39.ăBolileăhematologice:ăhemoglobinopatiileăşiătalasemiile;ăbolileăereditare ale eritrocitelor, 
bolileăereditareăaleăhemostazei,ăleucemiiăşiălimfoame. 
    40.ă Bolileă aleă sistemuluiă imunitar:ă imunodeficien eleă ereditare;ă defecteleă complementului;ă
defecteleăform riiăleucocitelor 
    41. Bolile metabolice: bolile ereditare ale metabolismului aminoacizilor, bolile ereditare ale 
metabolismuluiă glucidelor,ă oligozaharidoze,ă mucopolizaharidoze,ă lipidozeă şiă gangliozidoze;ă bolileă
ereditareă aleă metabolismuluiă purineloră şiă pirimidinelor,ă bolileă ereditareă aleă metabolismuluiă
metalelor; porfiriile ereditare; boli peroxizomale; farmacogenetica 
    42. Bolile cromozomiale 
    43. Bolile mitrocondriale 



    44.ăCancereăereditareăşiăfamiliale. 
    - Evaluareăteoretic  
 
    4.ăBAREMăDEăTEHNICIăşiăACTIVIT IăPRACTICE 
 
    4.1. Modulul 1 - Principii deăgenetic ăfundamental  
 
    Activit ileă practiceă şiă tehnicileă prev zuteă înă baremă seă voră realizaă într-un laborator de 
genetic ă uman ă careă areă dot rileă necesareă efectu riiă analizeloră moleculare,ă biochimiceă şiă
citogenetice. 
    1.ă Metodeă deă analiz ă aă cromosomiloră umani:ă aspectulă interfazică şiă mitotică ală ADN,ă morfologiaă
cromosomiloră umani,ă clasificareaă şiă nomenclaturaă cromosomiloră umani,ă tehniciă deă eviden iereă aă
cromosomiloră(genera iaăI,ăII,ăIII,ăIV),ăheteromorfismulăcromosomiloră- 10 analize cromosomiale. 
    2.ă Diagnosticulă citogenetic:ă nomenclaturaă anomaliiloră cromosomiale,ă indica iileă analizeiă
cromosomiale, cariotipul - valoareă profilactic ,ă diagnostic ă şiă prognostic ă - 10ă interpret riă deă
cazuri. 
    3.ăMetodeădeăanaliz ămolecular ăaăgenelor:ăclonareaăcelular ăaăADN,ăclonareaăacelular ăaăADNă
(metodaăPCR),ămetodeădeăanaliz ăaăacizilorănucleiciă(hibridizareaămolecular ăşiăsondeleăgenotipice,ă
analiza ADN genomic prin Southern bloting, analiza cu sonde oligonucleotidice, analiza ARNm prin 
Northern bloting, hibridizarea în situ - FISH,ă secven iereaă prină metodaă Sanger)ă - 10 analize de 
diagnostic molecular. 
    4.ă Diagnosticulă genetică molecular:ă nomenclaturaă muta iiloră genice,ă defini iaă şiă obiectiveleă
genotip rii,ătehnicileădeăbaz ăaleădiagnosticuluiămolecular,ăvaloareaăprofilactic ,ădiagnostic ăşiă
prognostic ăaădiagnosticuluiăgeneticămoleculară- 10ăinterpret riădeăcazuri. 
    5.ăEreditateaămendelean ăşiăanalizaăsegrega ional :ăarboreleăgenealogic,ăereditateaămonogenic ă
(autosomal-dominant ,ă autosomal-recesiv ,ă X-dominant ,ă X-recesiv ,ă holandric ),ă analizaă
segrega ional ă(principii,ăindica ii,ăinterpretare,ăaplicabilitateămedical )ă- 20 cazuri. 
    6.ăCaractereăereditareănormaleăşiăpatologice:ăcaractereăfenotipiceăpurăereditareă(caractereleă
de specie, caracterele ereditare normale, caracterele ereditare anormale), caractere determinate de 
interac iuneaă ereditate-mediu (caracterele multifactoriale normale, caracterele multifactoriale 
anormale). 
    - Evaluareăpractic  
 
    4.2. Modulul 2 - Principiiădeăgenetic ămedical  
 
    Activit ileă practiceă prev zuteă înă modululă 2ă seă voră realizaă înă cabineteă deă consultă şiă sfată
geneticăşiăînălaboratoare/unit iădeăecografieăşiăscreeningăprenatal,ăcuăparticipareaăunorămediciă
clinicieniăşiădeălaborator. 
    1.ă Fişaă deă consultă genetic: structura, tehnica anamnezei materno-fetale, tehnica anamnezei 
familialeăşiărealizareaăunuiăarboreăgenealogic. 
    2.ă Examenulă fizică ală pacientului:ă examenulă peă segmenteă şiă regiuniă (anatomieă deă suprafa ;ă
semiologieă malformativ ,ă anomaliiă structuraleă majoreă şiă minore);ă m sur toriă antropometrice;ă
fotografierea pacientului. 
    3.ă Formulareaă unuiă plană deă exameneă cliniceă şiă paraclinice:ă Indica iileă practiceă aleă testuluiă
cromatineiăsexuale;ăindica iileăpracticeăaleăanalizeiăcromozomilorăumani;ăindica iileăpractice ale 
investiga iilorăbiochimiceă(pentruăidentificareaăunorăboliămetabolice). 
    4.ă Fişeă specialeă deă consultă pentruă pacien iiă careă prezint ă anumiteă tipuriă deă afect riă
(hipostatur ,ădisgeneziiăgonadale,ăst riăintersexuale,ăetc.) 
    5. Sfatul genetic: circumstan eădeăacordare;ăetapeleăsfatuluiăgenetic;ăcalculareaărisculuiădeă
recuren ;ăcomunicareaărezultatelor. 
    6.ă Diagnosticulă prenatal.ă Indica ii,ă proceduri.ă Ecografiaă fetal ,ă principii,ă realizare,ă semneă
ecograficeădeăalarm ,ăob inereaădeăceluleăfetale.ăConduitaăpractic ăînăcazulăunorăsarciniăanormale.ă
Probleme etice. 
    7.ă Screeningulă neonatal.ă Condi iiă deă realizare;ă colectareaă probelor,ă screeningulă boliloră
metaboliceă (fenilcetonuria),ă screeningulă hipotiroideiă congenitale.ă Conduitaă practic ă fa ă deă
cazurile depistate. 
    8.ă Screeningulă familial.ă Depistareaă heterozigo ilor;ă depistareaă indiviziloră cuă riscă pentruă oă
boal ă multifactorial ,ă testeă predictiveă pentruă identificareaă persoaneloră s n toaseă purt toareă aleă
unorăgeneăcuămanifestareătardiv . 
    9. Registreă genetice.ă Organizareaă depist riiă şiă recenz riiă copiiloră cuă anomaliiă congenitale.ă
Diagnosticulă "deă registru".ă Prelucrareaă datelor.ă Fişaă deă recenzareă aă copiiloră cuă anomaliiă
congenitale.ă Alteă tipuriă deă registreă (ADPKO)ă hipercolesterolemieă familial ,ă cancere familiale, 
etc.) 



    10.ă Dispensarizareaă şiă integrareaă socioprofesional ă aă persoaneloră cuă anomaliiă congenitaleă şiă
boli genetice. 
    - Evaluareăpractic  
 
    4.3-a. Modulul 3 - Genetic ăclinic  
 
    - Abordareaă practic ă aă patologieiă malformativeă şi genetice se va face prin microstagii în 
cliniciădeăspecialitate,ăcareăpotăprezenta/demonstraăcazuriăclinice,ăconduiteăpractice,ămodalit iă
terapeuticeăşiărecuperatoriiăpeăproblemeleăprev zuteăînăprogramaăanalitic ăaămodululuiă3.ăAcesteaă
pot fi: pediatrie şiăchirurgieăpediatric ,ăneurologie,ăpsihiatrie,ădermatologie,ăendocrinologie. 
    - Activit ileă practiceă voră fiă cuplateă cuă prezent rileă teoreticeă (cursuri)ă prev zuteă înă
programaăanalitic ăaămodululuiă3. 
    - Evaluareăpractic  
 
    4.3-a.1. Substagiul de Endocrinologie 
    a.ăTematicaălec iilorăconferin  
    - Boli ale hipofizei anterioare 
    - Boli ale hipofizei posterioare 
    - Boliăaleătiroidei:ăhipotiroidismulăfamilial,ăboalaăGravesăfamilial ,ătiroditeleăHashimoto 
    - Deficien eăendocrineămultiple 
    - Cancerul medular tiroidian 
    - Hiperparatiroidismul primar 
    - Carcinomul paratiroidian familial 
    - Hipoparatiroidismul primar 
    - Pseudohipoparatiroidismul 
    - Diabetul zaharat 
    - Hiperplaziaăcongenital ădeăcorticosuprarenal  
    - Boliăaleăgonadelorăşiăaleăductelorăgenitaleăinterne 
    - Hermafroditismulăadev ratăşiăpseudohermafroditismele 
    b.ăBaremulăactivit ilorăpractice:ăBiometrie 
    - Evaluareăpractic  
 
    4.3-a.2. Substagiul de Pediatrie 
    a.ăTematicaălec iilorăconferin  
    - Condrodisplazii 
    - Anomalii osoase 
    - Disostoze 
    - Artrogripoze 
    - Boliăaleă esutuluiăconjunctiv:ăSindromulăMarfan,ăSindromulăEhlers-Danlos 
    - Malforma iiăaleătractuluiădigestiv 
    - Anomalii ale metabolismului bilirubinei 
    - Boli ale metabolismului aminoacizilor 
    - Anomalii ale ciclului ureei 
    - Anomaliiăaleămetabolismuluiăcarbohidra ilor 
    - Anomalii ale metabolismului steroizilor 
    - Metabolismul lipidic 
    - Boli lizozomale 
    - Anomalii ale metabolismului purinelorăşiăpirimidinelor 
    - Metabolismul porfirinei 
    - Boli ale acizilor organici 
    - Metabolismul cuprului 
    - Boli peroxizomale 
    - Boli cromozomiale 
    b.ăNuăsuntănecesareăactivit iăpractice,ădeoareceămediciiăgeneticieniănuăvorăfiăceiăcareăvoră
practicaă alteă explor riă clinice,ă înă afaraă investiga iiloră specificeă geneticiiă moleculareă şiă
citogeneticii. 
    - Evaluareăpractic  
 
    4.3-a.3. Substagiul de Dermatologie 
    a.ăTematicaălec iilorăconferin  
    - Anomaliiăaleăpigment rii:ăalbinismulăoculo-cutanat, sindromul Griscelli, vitiligo 
    - Hiperpigmentareaăgeneralizat :ămelanozaăuniversal ,ăhemocromatoza,ăincontinen aăpigmenti 
    - Hiperpigmentareaălocalizat  



    - Dermatozeăihtioziforme:ăihitiozaăvulgaris,ăihtiozaălamelar ,ăhiperkeratozaăepidermolitic  
    - Epidermolizaăbuloas  
    - Pemfigus 
    - Psoriazis 
    b.ăNuăsuntănecesareăactivit iăpractice,ădeoareceămediciiăgeneticieniănuăvorăfiăceiăcareăvoră
practicaă alteă explor riă clinice,ă înă afaraă investiga iiloră specificeă geneticiiă moleculareă şiă
citogeneticii. 
    - Evaluareăpractic  
 
    4.3-a.4.ăSubstagiulădeăNeurologieă(copiiăcuăsauăf r ăadul i) 
    a.ăTematicaălec iilorăconferin  
    - Defecte ale tubului neural 
    - Boli convulsive 
    - Boli ereditare ale ganglionilor bazali 
    - Boala Huntington 
    - Ataxiiăşiăparaplegiiăereditare 
    - Neuropatii periferice 
    - Facomatoze 
    - Boli demielizante 
    - Psihoze majore 
    - Retardul mental 
    - Distrofii musculare 
    - Atrofii musculare spinale 
    - Distrofiaămiotonic  
    - Boli ale neuronilor motori 
    - Paralizii periodice 
    b.ăNuăsuntănecesareăactivit iăpractice,ădeoareceămediciiăgeneticieniănuăvorăfiăceiăcareăvoră
practicaă alteă explor riă clinice,ă înă afaraă investiga iiloră specificeă geneticiiă moleculareă şiă
citogeneticii. 
    - Evaluareăpractic  
 
    4.3-a.5. Substagiul de Hematologie 
    a.ăTematicaălec iilorăconferin  
    - Hemoglobinopatiiăşiătalasemii 
    - Boliăereditareăaleăeritrocitelor:ădeficien aădeăglucozo-6ăfosfatădehidrogenaz ,ădeficien aădeă
glutationăreductaz ,ădeficien aădeăglutationăperoxidaz  
    - Hemolizaăasociat ăcuăanomaliiăaleăenzimelorăglicolitice 
    - Deficien aădeăpiruvatăkinaz ,ăfosfatăizomeraza,ăfosfogliceratăkinaza,ăfosfo-fructokinaza 
    - Hemolizaă asociat ă cuă anomaliiă aleă membraneiă eritrocitelor.ă Sferocitozaă ereditar ,ă
eliptocitozaăereditar  
    - Anemii megaloblastice. Anomalii ale metabolismului vitaminei B12 
    - Anomaliiăaleămetabolismuluiăfola ilor 
    - Anemii diseritropoietice 
    - Anomalii congenitale ale hemostazei. Hemofilii, boala von Willebrand,ă Deficien aă deă
protrombina; trombocitopenii 
    - Imunodeficien e.ă SCID,ă agammaglobulinemii,ă sindromulă Diă George,ă sindromulă Wiskott-Aldrich, 
ataxia-telangiectazia,ădefecteăaleăcomplementului,ăanomaliiăaleăfunc ieiăleucocitelor 
    - Disfibrogenemii 
    - Sistemul HLA 
    b.ăNuăsuntănecesareăactivit iăpractice,ădeoareceămediciiăgeneticieniănuăvorăfiăceiăcareăvoră
practicaă alteă explor riă clinice,ă înă afaraă investiga iiloră specificeă geneticiiă moleculareă şiă
citogeneticii. 
    - Evaluareăpractic  
 
    4.3-a.6.ăSubstagiulădeăOncologieă(copiiăcuăsauăf r ăadul i) 
    a.ăTematicaălec iilorăconferin  
    - Leucemii acute limfoblastice 
    - Leucemii acute mieloblastice. Leucemii cronice 
    - Limfoame 
    - Neuroblastoame 
    - Sarcomul Ewing 
    - Tumora Wilms 
    - Retinoblastomul 



    - Tumori testiculare 
    - Rabdomiosarcoameăşiăleiomiosarcoame 
    - Meningioame 
    - Glioblastoame 
    b.ăNuăsuntănecesareăactivit iăpractice,ădeoareceămediciiăgeneticieniănuăvorăfiăceiăcareăvoră
practicaă alteă explor riă clinice,ă înă afaraă investiga iiloră specificeă geneticiiă moleculareă şiă
citogeneticii. 
    - Evaluareăpractic  
 
    4.3-a.7. Substagiul de Oftalmologie 
    a.ăTematicaălec iilorăconferin  
    - Atrofiaăoptic  
    - Glaucomul 
    - Defectele corneei 
    - Anomalii ale cristalinului 
    - Degener riăereditareăaleăretineiăşiăcoroidei 
    - Retinoblastomul 
    - Anomalii ale vederii colorate 
    - Viciiădeărefrac ie 
    - Afect riăoculareăînătezaurismoze 
    b.ăNuăsuntănecesareăactivit iăpractice,ădeoareceămediciiăgeneticieni nu vor fi cei care vor 
practicaă alteă explor riă clinice,ă înă afaraă investiga iiloră specificeă geneticiiă moleculareă şiă
citogeneticii. 
    - Evaluareăpractic  
 
    4.3.-a.8.ăSubstagiulădeăObstetric ăşiăginecologie 
 
    a.ăTematicaălec iilorăconferin  
 
    I.ăOBSTETRIC  
 
    1.ăIntroducereăînăobstetric ăşiăginecologie.ăObiectul,ăistoriculăşiăevolu iaădisciplinei.ăLoculă
obstetriciiă şiă ginecologieiă înă contextulă actuală ală cunoştin eloră medicale,ă înă rela ieă cuă alteă
discipline 
    2.ăNo iuniădeăembriologie.ăElementeleăsexuale:ăspermatozoidulăşiăovulul.ăMatura iaăgame ilor,ă
ovula ia 
    3.ăFecunda ia.ăMigra iaăşiănida ia 
    4.ă Dezvoltareaă morfofunc ional ă aă ouluiă laă diferiteă vârsteă aleă sarcinii:ă Embriogeneza,ă
Organogeneza,ăCircula iaăfetal . 
    5.ă Malforma iileă aparatuluiă genitală feminin.ă Examenulă genetic,ă investiga iiă radiologiceă şiă
ecografieăînăobstetric . 
    6. Sarcina la termen. Anexele fetale. 
    7.ă Modific rileă morfo-func ionaleă aleă organismuluiă maternă înă sarcin .ă Modific rileă generale.ă
Modific rileălocale,ămorfofiziologiaăuteruluiăgravid.ăContrac iaăuterin . 
    8.ăStudiulăsarciniiănormale.ăConsulta iaăprenatal .ăDiagnosticulădeăsarcin ăînătrimestreleăI,ă
IIă şiă IIIă (clinică şiă paraclinic).ă Consulta iaă prenatal ,ă sarcinaă cuă riscă obstetricală crescut,ă
igiena sarcinii. 
    9.ăF tulălaătermenădinăpunctădeăvedereăobstetrical,ăprezenta iiăşiăpozi ii. 
    10.ăMonitorizareaăfetal ăintrapartum. 
    11.ăPrezenta iileăcranieneădeflectate. 
    12.ăPrezenta iaăpelvian . 
    13.ăPrezenta iaătransvers . 
    14. Sarcina gemelar ăşiămultipl . 
    15.ăLehuziaănormal ăşiăpatologic .ăLehuziaăfiziologic ,ăfiziologiaălacta iei,ăigienaălehuziei.ă
Infec iaăpuerperal ,ălehuziaăpatologic . 
    16.ă Hipertensiuneaă arterial ă indus ă deă sarcin .ă Preeclampsia.ă Diagnostic,ă principiiă deă
tratament,ăcomplica ii. 
    17.ă Hemoragiileă înă sarcin ă (primaă jum tateă aă sarcinii).ă Avortulă şiă molaă hidatiform .ă Sarcinaă
extrauterin . 
    18.ăSarcinaăprelungit . 
    19. Patologia anexelor fetale (polihidramnios, oligoamnios, patologia de cordon ombilical). 
Suferin aăfetal ,ărestric iaădeăcreştereăintrauterin ,ămoarteaăintrauterin ăaăf tului. 



    20.ă Conceptulă actuală asupraă medicineiă perinatale.ă Patologiaă neonatal ,ă nou-n scutulă cuă riscă
crescut;ătraumatismeleăobstetricale.ăIzoimunizareaăşiăboalaăhemolitic ăaănou-n scutului. 
 
    II. GINECOLOGIE 
 
    1.ăBiofiziologieăgeneral .ăGonadostatul.ăAxulăhipotalamo-hipofizo-ovarian. 
    2. Ciclurile sexuale. Ciclul menstrual; ciclul uterin. Ciclul ovarian, tubar, vaginal. 
    3.ăFunc iaăgenital ăînădiferiteăetapeăaleăvie ii. Pubertatea. Menopauza. 
    4. Simptomele cardinale în ginecologie (durerea, hemoragia, leucoreea). 
    5.ăTulbur rileămenstruale. 
    6.ăNo iuniădeăginecologieăinfantil . 
    7. Sindroame neurohormonale în ginecologie. 
    8. Probleme de sexologie. Apari iaă şiă dezvoltareaă psiho-sexualit ii.ă Considera iiă asupraă
vie iiăpsiho-sexualeăpatologiceăfeminineăşiămasculine. 
    9.ă Oncologieă ginecologic .ă Cancerulă deă corpă şiă colă uterin.ă Tumorileă ovariene,ă cancerulă deă
tromp . 
    10. Patologia sânului. Tumorile benigne ale sânului. Cancerul mamar. 
    11.ăSterilitateaăcuplului.ăSterilitateaăfeminin .ăSterilitateaămasculin . 
    12.ăNo iuniădeăcontracep ieăşiăplanningăfamilial. 
    b.ăNuăsuntănecesareăactivit iăpractice,ădeoareceămediciiăgeneticieniănuăvorăfiăceiăcare vor 
practicaă alteă explor riă clinice,ă înă afaraă investiga iiloră specificeă geneticiiă moleculareă şiă
citogeneticii. 
    - Evaluareăpractic  
 
    4.3.-a.9. Substagiul de Neonatologie 
 
    a.ăTematicaălec iilorăconferin  
 
    1.ă Conceptulă deă perinatologieă şi neonatologieă (mortalitateă perinatal ,ă investiga iaă fetal ă - 
profilul fetal). 
    2.ă Metodeă deă apreciereă aă vârsteiă gesta ionaleă (clasificareaă nou-n scu iloră înă func ieă deă
greutate,ăvârst ăgesta ional :ăscorulăBallard,ăDubowitz). 
    3. Nou-n scutulă laă termen:ă particularit iă morfologiceă şiă func ionale;ă inciden eă fiziologice;ă
îngrijirea nou-n scutuluiăînămaternitate. 
    4. Nou-n scutulăprematur;ăparticularit iămorfologiceăşiăfunc ionale,ăîngrijireaănou-n scutuluiă
prematur - principii generale. 
    5. Nou-n scutulă dismatur;ă retardulă deă creştereă intrauterin ;ă particularit iă morfologiceă şiă
func ionale,ăîngrijireaănou-n scutuluiădismatur. 
    6.ăSemiologieăneonatal ;ăanamneza,ăexamenulăclinicăalănou-n scutului. 
    7.ăSuferin aăfetal ăacut ,ăcronic .ăInsuficien aăplacentar . 
    8.ăPerioadaădeătranzi ieăneonatal . 
    9. Termoreglarea. 
    10.ă Sindromulă deă detres ă respiratorieă (boalaă membraneloră hialine).ă Sindromulă deă aspira ieă deă
meconiu. Terapia cu surfactant. 
    11.ăPersisten aăcanaluluiăarterial. 
    12. Circula iaăfetal .ăMalforma iiăcongenitaleădeăcord. 
    13.ăInsuficien aăcardiac ;ătulbur riădeăritmăcardiac,ăcardiomiopatii. 
    14.ăFiziologiaăfetal ăşiăneonatal ăaăaparatuluiădigestiv. 
    15.ăMalforma iiădeătubădigestiv,ăpereteăabdominal,ăcordonăombilical. 
    16.ă Icterulă neonatal;ă icterulă nuclear;ă icterulă prină incompatibilitateă Rhă şiă ABOă cuă
izoimunizare.ăExsanguinotransfuziaătotal ăşiăpar ial . 
    17. Hidrops fetalis (imun, nonimun). 
    18. Boli eritrocitare, leucocitare, trombocitare 
    19. Nou-n scutulădinămam ădiabetic . 
    20.ăFiziologiaărenal .ăMalforma iiărenale. 
    21.ăMalforma iiăgenitale;ăintersexualitate;ăsindromăadreno-genital. 
    22. Boli de metabolism. 
    23.ăOftalmologie.ăDermatologieăneonatal . 
    b.ăNuăsuntănecesareăactivit iăpractice, deoarece medicii geneticieni nu vor fi cei care vor 
practicaă alteă explor riă clinice,ă înă afaraă investiga iiloră specificeă geneticiiă moleculareă şiă
citogeneticii. 
    - Evaluareăpractic  
 



    5.ăMODULULăDEăBIOETIC ă- 2ăs pt mâni 
 
    TEMATIC ăCURSă(20ăore) 
 
    I.ăIntroducereăînăBioetic ă- 2 ore 
    1.ăMorala,ăetica,ăeticaămedical ă- definire, delimitarea obiectului de studiu. 
    2.ăContextulăapari ieiăbioeticii. 
    3. Definirea bioeticii. 
    4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii. 
    5. Teoriiăşiămetodeăînăbioetic . 
 
    II.ăConcepteleădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin ăprinăprismaăbioeticiiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăconceptelorădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin . 
    2.ă Concepteleă deă s n tate,ă boal ă şiă suferin ă înă contextulă evolu ieiă mediciniiă şiă ştiin eloră
vie ii. 
    3.ăRolulăcredin elorăşiăvalorilorăpersonaleăsauădeăgrupăînăconturareaăconceptelorădeăs n tate,ă
boal ăşiăsuferin ă(percep iiăparticulareăfunc ieădeăcredin aăreligioas ,ăetnie,ăetc.). 
 
    III.ăRela iaămedică- pacient I - 2 ore 
    1. Valoriăaleărela ieiămedică- pacient. 
    2. Paternalism versus autonomie. 
    3.ăModeleăaleărela ieiămedică- pacient. 
    4.ăDreptatea,ăechitateaăşiăaccesulăpacien ilorălaăîngrijirileădeăs n tate. 
 
    IV.ăRela iaămedică- pacient II - 2 ore 
    1.ăConsim mântul informat. 
    2.ăConfiden ialitateaăînărela iaămedică- pacient. 
    3.ăRela iaămedică- pacient minor. 
    4.ăActeănormativeăcareăreglementeaz ărela iaămedică- pacient. 
 
    V.ăGreşeliăşiăeroriăînăpracticaămedical ă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroare. 
    2.ăCulpaămedical ă- definire,ăforme,ăimplica iiăjuridiceăşiădeontologice. 
    3.ăManagementulăgreşeliiăşiăeroriiămedicaleăînăpracticaămedical . 
 
    VI.ăProblemeăeticeălaăînceputulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăLibertateaăprocrea iei. 
    2. Dileme etice în avort. 
    3. Etica reproducerii umane asistate medical. 
    4.ăProblemeăeticeăînăclonareaăreproductiv . 
 
    VII.ăProblemeăeticeălaăfinalulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaămor iiăînăeraănoilorătehnologiiăînămedicin . 
    2. Probleme eticeăînăst rileăterminale. 
    3.ăTratamenteăinutileăînăpracticaămedical . 
    4.ăEutanasiaăşiăsuicidulăasistat. 
    5. Îngrijirile paliative. 
 
    VIII.ăProblemeăeticeăînătransplantulădeă esuturiăşiăorganeăumaneă- 2 ore 
    1. Donarea de organe de la cadavru. 
    2. Donarea de organe de la persoana vie. 
    3.ăEticaăaloc riiădeăresurseăînătransplant. 
 
    IX.ăProblemeăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ă- 2 ore 
    1.ăEugeniaăşiădiscriminareaăpeăbazaăgeneticii. 
    2. Proiectul genomului uman - probleme etice, redefinireaă no iuniiă deă boal ă prină prismaă
cunoaşteriiăgenomuluiăuman. 
    3.ăEtic ăşiătestareaăgenetic ăprenatal ,ăneonatal ăşiăpostnatal . 
    4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni. 
    5.ăTerapiaăgenic . 
    6.ăPosibilitateaăîmbun t iriiăraseiăumaneăprinăinterven iiăgenetice. 
 
    X.ăEticaăcercet riiăpeăsubiec iăumaniă- 2 ore 



    1.ăPrincipiiăeticeăînăcercetareaăpeăsubiec iăumani. 
    2.ăProtec iaăparticipan ilorăîntr-oăcercetareăbiomedical ă- discutarea principalelor coduri de 
etic ă şiă conven iiă interna ionaleă înă cercetare,ă aă cadruluiă legislativă înă careă seă deruleaz ă
cercetareaăpeăsubiec iăumani. 
    3.ăPopula iiăvulnerabileăînăcontextulăcercet riiăpeăsubiec iăumani. 
    4.ăAspecteăeticeăînăcercet rileămulticentrice,ămultina ionale. 
    5.ăComiteteleădeăetic ăaăcercet rii. 
    6.ăComportamentulăştiin ificăneadecvat,ăconflictulădeăintereseăînăcercetareaăştiin ific . 
 
    TEMATICA SEMINARIILOR 
 
    I.ăIlustrareaăprinăcazuriăparticulareăaăteoriilorăşiăprincipiilorăînăbioetic ă- 2 ore 
 
    II.ăReglementareaăpracticiiămedicaleăprinăcoduriădeăetic ă- 2 ore 
    1.ă Jur mântulă luiă Hipocrateă - comentareaă formeiă ini ialeă aă jur mântuluiă luiă Hipocrateă şiă
evaluareaăgraduluiădeăaplicabilitateăaăperceptelorăacestuiaăînăcondi iileămediciniiăactuale. 
    2.ăAlternativeăaleăjur mântuluiăluiăHipocrate. 
    3.ăAlteăcoduriădeăetic ăşiădeontologieămedical ăfolositeăînăprezent. 
 
    III.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăValoareaăşiălimiteleăconsim mântuluiăinformatăînăpracticaămedical ăcurent . 
    2.ăValoareaăşiălimiteleăconfiden ialit iiăînăpracticaămedical ăcurent . 
    3.ăRolulăcomunic riiăînărela iaămedică- pacient. 
 
    IV.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăAccesulălaăîngrijirileădeăs n tateă- discutare de cazuri. 
    2.ăDrepturileăpacien iloră- reglementareălegislativ . 
    3.ăRolulăcomitetelorădeăetic ădinăspitale. 
 
    V.ăExemplificareaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroareăînămedicin ăprin cazuri concrete - 2 ore 
    1.ăDelimitareaăcadruluiăno iuniiădeămalpraxis. 
    2.ăGreşealaămedical ădinăperspectivaăsistemuluiădeămalpraxis. 
    3.ăPerspectivaădeontologic ăasupraăgreşelilorămedicale. 
 
    VI. Discutarea problemelor etice la începutului vie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
 
    VII.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăfinalulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
 
    VIII.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă transplantulă deă esuturiă şiă organeă peă bazaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
 
    IX.ăDiscutareaăproblemelorăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
 
    X.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă cercetareaă peă subiec iă umaniă prină prismaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
 
 
                               GENETIC ăMEDICAL  
 
                                     5 ani 
 
                     STAGIIăPRACTICEăşiăCURSURIăCONFERIN  
 
    1.3.2.ăStagiulădeăGenetic ăfundamental ă- 1 an 
    - Substagii de laborator: 
      - a.ăCitogenetic ă- 3 luni; 
      - b.ăGeneticaămolecular ă- 3 luni; 
      - c.ăGenetic ăbiochimic ă- 3 luni; 
      - d.ăInformatic ăşiăbiostatistic ,ăutilizareaăcalculatoruluiă- 2ăluniăşiă2ăs pt mâni 
    1.3.3.ăStagiulădeăGenetic ămedical ă- 1ăanăşiă6ăluni 
      - Substagiiăcliniceăşiădeălaborator: 
      - a.ăGenetic  medical ă- 6 luni; 
      - b.ăMedicin ăintern ă- 6 luni; 



      - c. Pediatrie - 6 luni; 
    1.3.4-a.ăStagiulădeăGenetic ăclinic ă- 2ăaniăşiă6ăluni 
      - Substagiiădeăgenetic ăclinic ,ădirijateădeăconduc torulădeăreziden iat: 
      - a. Endocrinologie - 3 luni; 
      - b. Pediatrie - 9 luni; 
      - c. Dermatologie - 2 luni; 
      - d.ăNeurologieă(adul iăşiăcopii)ă- 3 luni; 
      - e. Hematologie - 2 luni; 
      - f.ăOncologieăşiăOncopediatrieă- 3 luni. 
      - g. Oftalmologie - 2 luni; 
      - h. Obstetric ăşiăginecologieă- 3 luni; 
      - i. Neonatologie - 3 luni. 
    1.3.5.ăModulădeăBioetic ă- 2ăs pt mâni 
 
 
                    CURRICULUMăDEăPREG TIREăÎNăSPECIALITATEA 
 
                           GERIATRIEăŞIăGERONTOLOGIE 
 
     1.1.ă DEFINI IE:ă Specialitateă careă areă dreptă obiectiveă asisten aă medical ă aă persoaneloră
vârstniceăprecumăşiăstudiulăprocesuluiădeăîmb trânireăşiăalăproblematiciiălegateădeăacestăproces. 
 
    1.2.ăDURATAăTOTAL :ă5ăANI 
    Curriculumulăprevedeăunănum rădeă200ădeăoreădidacticeă(curs,ăseminar,ăprezent riădeăcazuri)ăpeă
anulădeăstudiuăuniversitar,ăpentruătematicaăprezentat ,ăînăafaraăc roraăsuntăprev zuteăşiă40-50 de 
ore de studiu individual. 
    Cuantificareaăpreg tiriiăînăvedereaăechival rii,ăseăfaceăprinăcrediteă(CFU). 
    1 credit = 25 ore de instruire. 
    Dină timpulă alocată preg tirii,ă activitateaă didactic ă acoper ă 20-30%, restul de 70-80%, fiind 
dedicat ăactivit ilorăpracticeăşiăstudiuluiăindividual. 
    Laăsfârşitulăfiec ruiămodulădeăpreg tireă(celăpu inăoădat ăpeăan),ăareălocăoăevaluareădeăetap ,ă
f cut ăînăunitateaădeăpreg tireădeăc treăresponsabilulădeăstagiuăşiăîndrum tor. 
    Evaluareaăseăfinalizeaz ăprinăacordareaădeăcrediteăCFU. 
    Întreagaăactivitateădeăpreg tireăesteămonitorizat ăprinăcaietulădeăstagiuă(log-book), în care 
vor fiătrecuteădeăasemeneaăevalu rileădeăetap ăînăcredite,ăactivitateaăînăprogrameleădeăcercetare,ă
participareaălaămanifest riăştiin ificeăşiădeăeduca ieăcontinu . 
 
    1.3. STRUCTURA STAGIILOR 
 
    1.3.1.ăSTRUCTURAăGENERAL  
 
    1.3.1.1. Structura stagiilor deăpreg tire 
 
    Stagiuă+ăcursăGeriatrieăşiăGerontologieă2ăaniă4ăluniăşiă2ăs pt mâni 
    Stagiiăcomplementareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăaniă7ăluniăşiă2ăs pt mâni 
     Medicin ăintern ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă5ăluni 
     Cardiologie                            5 luni 
     Neurologie                             5 luni 
     Psihiatrie                             5 luni 
     Pneumologie                            2 luni 
     Hematologie                            2 luni 
     Endocrinologie                         2 luni 
     Diabet zaharat, boli metabolice        2 luni 
     Ecografieăgeneral ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3ăluni 
     Bioetic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă½ălun  
 
    1.3.1.2.ăDurataăstagiilorăşiăsuccesiuneaăînătimp: 
       6 luni - stagiulădeăbaz ăgeriatrieăşiăgerontologie 
       2ăaniă7ăluniăşiă2ăs pt mâniă- stagii complementare 
       1ăaniă10ăluniăşiă2ăs pt mâniă- stagiulădeăbaz ăgeriatrieăşiăgerontologie 
 
    1.3.2.ăSTRUCTURAăDETALIAT  
 



    1.3.2.1.ă Etapaă deă angajare,ă luareă înă eviden ,ă rezolvareaă problemeloră social-administrative, 
prezentareălaăspitalăşiăclinicaărepartizat ,ăstabilireaăplanuluiădeăactivitate. 
    1.3.2.2.ăStagiiăcomplementare:ă2ăaniă7ăluniăşiă2ăs pt mâni: 
    1.3.2.2.1.ăMedicinaăIntern :ă5ăluni 
 
    Tematicaălec iilorăconferin ă(90ăore) 
     1. Gastrite. 
     2.ăUlcerulăgastricăşiăduodenal. 
     3. Stomac operat. 
     4. Patologia esofagului. 
     5.ăConstipa ia. 
     6. Diareea. 
     7.ăHepatitaăcronic . 
     8.ăPancreatitaăcronic . 
     9. Patologia colecistului. 
    10.ăCirozaăhepatic . 
    11.ăTulbur riăfunc ionaleădigestive. 
    12. Neoplazii ale tubului digestiv. 
    13. Glomerulonefrite. 
    14.ăNefropatiiăintersti iale. 
    15.ăInfec iiădeătractăurinar. 
    16. Litiaza reno-urinar . 
    17.ăInsuficien aărenal ăacut ăşiăcronic . 
    18. Sindromul nefrotic. Proteinuria. 
    19. Hematuria, leucocituriaăşiăbacteriuria. 
    20. Tumorile tractului urinar. 
    21. Echilibrul acido-bazic. 
    22. Echilibrul hidro-electrolitic. 
    23.ăAfec iuniăreumatismale. 
    24. Boli autoimune. 
 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
     1.ăTesteăfunc ionaleăhepatice - interpretare: 50 buletine. 
     2.ă Explor riă paraclinice:ă radiologia,ă endoscopiaă şiă ecografia,ă scintigrafia,ă CT,ă RMNă - 
interpretare: 50 buletine. 
     3.ăBiopsiaăhepatic ă- interpretare 10 buletine. 
     4.ăInterpretareăradiologic ăreno-urinar ă- 20 buletine. 
     5. Reechilibrarea acido-bazic ăşiăhidro-electrolitic ă- câte 10 cazuri. 
     6.ăArteriografiaărenal ,ăscintigrafiaărenal ,ăCTărenal ă- interpretare câte 5 buletine. 
 
    1.3.2.2.2. Cardiologie: 5 luni 
    Tematicaălec iilorăconferin ă(90ăore) 
     1.ăCardiopatiaăischemic :ăanginaăpectoral ,ăinfarctulămiocardic. 
     2.ăTulbur riădeăritm. 
     3.ăTulbur riădeăconducere. 
     4.ăHipertensiuneaăarterial . 
     5.ăHipertensiuneaăpulmonar . 
     6. Tromembolismul pulmonar. 
     8.ăŞoculăcardiogen. 
     9.ăSincopa.ăMoarteaăsubit . 
    10.ăMiocarditeăşiăcardiomiopatii. 
    11. Pericardite. 
    12.ăInsuficien aăcardiac . 
    13. Cordul pulmonar. 
    14. Valvulopatii. 
    15.ăDisec iaădeăaort . 
    16. Endocardite. 
    17.ăPacien iăproteza iăvalvular. 
    18. Patologia aortei. 
    19.ăCardiologieăinterven ional . 
 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
     1. Electrocardiograma - efectuareăşiăinterpretare:ă100ăcazuri. 



     2. Ecocardiografia - interpretare: 50 cazuri. 
     3. Explorare Holter - interpretare: 30 cazuri. 
     4. Teste de efort - interpretare: 20 cazuri. 
 
    1.3.2.2.3. Neurologie: 5 luni 
    Tematicaălec iilorăconferin ă(90ăore) 
    1.ă Semiologiaă neuronuluiă motoră periferică şiă central,ă sindromulă extrapiramidal,ă sindromulă
cerebelos, sindromul vestibular. 
    2.ăSemiologiaăsensibilit ii. 
    3. Semiologia sistemului nervos periferic. 
    4.ăSemiologiaăfunc iilorăvegetativeă- sistemul nervos autonom, sindroame hipotalamo-hipofizare. 
    5.ăConştien aă- tulbur riădeăsomnăşiăveghe,ăst rileăcomatoase. 
    6. Sindroame corticale - somatognozia,ă apraxiile,ă agnoziile,ă dominan aă cerebral ,ă afazia,ă
memoria. 
    7. Bolile vasculare cerebrale. 
    8.ăDemen ele. 
    9. Epilepsiile. 
    10.ăBoalaăParkinsonăşiăsindroameleăparkinsoniene. 
    11. Patologia sistemului nervos periferic. 
    12. Procese expansive intracraniene. 
    13.ăNeuroinfec ii. 
 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
    Investiga iiăelectrofiziologice. 
    1. Electroencefalografie - interpretare: 50 cazuri. 
    2. Electromiografie - interpretare: 50 cazuri. 
    3.ăPoten ialeăevocateăcorticală- interpretare: 50 cazuri. 
    4.ă Investiga iiă imagisticeă (examinareă ecografic ;ă tomografiaă computerizat ;ă examinareaă RMN)ă - 
câte 10 cazuri. 
 
    1.3.2.2.4. Psihiatrie: 5 luni 
    Tematicaălec iilorăconferin ă(90ăore) 
    1. Psihogeriatria. 
    2.ă Aspecteleă psihiceă normaleă şiă patologiceă aleă îmb trâniriiă cerebrale.ă Factoriă favorizan iă
socio-familiali,ăeconomiciăşiăbiologici. 
    3.ăSemiologiaăpsihiatric . 
    4. Examenul psihiatric al vârstnicului. 
    5. Bolile psihice caracteristice vârstnicului. 
    6. Clasificarea bolilor psihice. 
    7.ăDepresiaăşiăanxietatea. 
    8.ăPsihopatiileăşiăpsihozeleălaăvârstnici. 
    9. Psihofarmacologia. 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
    Metodeădeăinvestiga ieăpsihogeriatric . 
 
    1.3.2.2.5. Pneumologie: 2 luni 
    Tematicaălec iilorăconferin ă(40ăore) 
    1.ăBronşitaăcronic .ăEmfizemulăpulmonar.ăBronhopneumopatiaăcronic ăobstructiv . 
    2. Pneumonii: microbiene, virale, mycoplasme, chlamidia. 
    3.ăAstmulăbronşic. 
    4. Abcesul pulmonar. 
    5.ăBronşiectazia. 
    6. Cancerul bronhopulmonar. 
    7. Pleurezii. 
    8.ăTuberculozaăpulmonar . 
    9.ăInsuficien aărespiratorie. 
    10. Cordul pulmonar cronic. 
 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
    1. Interpretarea investiga iilorăimagisticeă(radiografiiăşiătomografiaăcomputerizat )ăpulmonareă
- interpretare: 50 buletine. 
    2. Interpretarea rezultatelor spirometrice - 20 buletine. 
    3. Toracenteza - efectuareăşiăinterpretareă- 5 cazuri. 



 
    1.3.2.2.6. Hematologie: 2 luni 
    Tematicaălec iilorăconferin ă(40ăore) 
    1. Anemiile. 
    2.ăExplorareaăcoagul riiăsanguineăînăpracticaămedical .ăAnomaliiădeăcoagulare. 
    3.ăNo iuniădeătransfuziologie. 
    4. Imunohematologie. 
    5. Sindroame mielodisplazice. 
    6. Leucoze acuteăşiăcronice. 
    7. Limfoame maligne. 
    8.ăCoagulareaăintravascular ădiseminat . 
 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
    1. Interpretarea frotiului de sânge periferic - 20 buletine. 
    2.ăInterpretareaăpunc ieiămedulareă- 10 buletine. 
    3. Interpretareaăpunc ieiă- biopsie osoase - 10 buletine. 
    4.ăTesteăenzimologiceăşiăbiochimiceăînăleucemiiă- interpretare 10 buletine. 
 
    1.3.2.2.7. Endocrinologie: 2 luni 
    Tematicaălec iilorăconferin ă(40ăore) 
    1.ăPatologiaătiroidian . 
    2. Sindroame de hipofunc ieăşiăhiperfunc ieăcorticosuprarenalian . 
    3.ăMenopauza.ăTulbur riădeădinamic ăsexual . 
    4. Neuroendocrinologia sistemului hipotalamo-hipofizar, sistemul neuroendocrin difuz cerebral 
şiăperiferic. 
    5.ăPatologiaăhipofizar . 
    6. Patologiaăparatiroidian . 
    7.ăUrgen eăendocrine. 
 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
    1. Examenul clinic în endocrinopatii - 20ăexamin riăpractice. 
    2.ăRadiografiaăcranian ădeăprofilăpentruăşaăturceasc ă- 20ăinterpret ri. 
    3.ăScintigrafiaăşiăradioiodocaptareaătiroidian ă- interpretare 5 buletine. 
    4.ăReflexogramaăachilian ă- 10ăinterpret ri. 
    5.ăPrincipiileădoz rilorăhormonaleăşiăinterpretareaărezultateloră- 10ăinterpret ri. 
 
    1.3.2.2.8.ăNutri ie,ăboliămetaboliceăşiădiabetăzaharat:ă2ăluni 
    Tematicaălec iilorăconferin ă(40ăore) 
    1. Diabetul zaharat. 
    2. Hiperlipoproteinemiile. 
    3. Obezitatea. 
    4. Guta. 
    5. Lipodistrofii. 
    6.ăExplor riăînăpatologiaămetabolic . 
 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
    1. Testul oral de toleran ălaăglucoz . 
    2. Profil dislipidemic - interpretare: 20 buletine. 
    3. Reechilibrarea diabetului decompensat - rezolvarea a 10 cazuri. 
    4. Dietoterapia - întocmireaăaăcâteă5ăregimuriăalimentareăpeăgrupeădeăafec iuni. 
 
                         STAGIULăDEăECOGRAFIEăGENERAL  
 
                             DURATA 3 LUNI (50 ore) 
 
                  NIVEL DE FORMARE 1 - pentruămediciăreziden i 
                             (înv mântăteoretic) 
 
     Laăterminareaămodululuiădeăecografieăgeneral ,ămediculărezidentăaflatăînăstagiulădeăpreg tireă
pentruă ob inereaă specialit iiă trebuieă s ă cunoasc ă urm toareleă aspecteă legateă deă explorareaă
ecografic : 
    - indica iiăşiălimiteăaleăexplor riiăecografice; 
    - preg tireaăpacientuluiăpentruăexaminare; 



    - alegereaătransductoruluiăînăraportăcuăzonaăanatomic ăurmândăaăfiăexplorat ; 
    - alegerea ferestrei de explorare adecvate; 
    - reglarea echipamentului (sistemul de "gain", compensarea în timp a ecourilor - TGC, plasarea 
focarului/focarelor, stabilirea dimensiuniiăoptimaleăaăimaginii),ăutilizareaăsistemuluiădeăm surareă
înădistan eăşiăvolume; 
    - ob inereaă imaginiiă ecograficeă optimale,ă folosindă planurileă deă sec iuneă standardizateă
utilizate în ultrasonografie; 
    - recunoaştereaăartefactelorăşiăproceduriădeăeliminare a acestora; 
    - deosebireaăst riiădeă"organănormal"ădeăceaădeă"organăpatologic"ăprinăfolosireaăsemiologieiăşiă
terminologiei ecografice specifice; 
    - precizareaăst riiăpatologiceăşiăincludereaăaspectuluiăecograficăîntr-un diagnostic clinic; 
    - documentarea imaginilor; 
    - redactareaăbuletinuluiăecograficăsau/şiăinterpretareaăcorect ăaăunuiăbuletinăecograficăemisă
deăc treăunăcolegăcuăexperien ăsimilar ăsauămaiămare; 
    - recomandareaă altoră investiga iiă complementareă sauă decurgândă dină explorareaă clinic ă şiă
ecografic ă aă pacientului,ă înă scopulă ob ineriiă unuiă diagnostică corectă înă condi iileă unuiă raportă
cost/eficien ăoptim,ăcuădurataădeătimpăminimal . 
 
                    TEMATICAăCURSULUIăDEăECOGRAFIEăGENERAL  
 
                  NIVEL DE FORMARE 1 - pentruămediciăreziden i 
                             (înv mântăteoretic) 
 
    Specialit i:ăMedicin ăintern ,ăGastroenterologie,ăGeriatrie,ăNefrologie,ăPediatrie,ăUrologie 
 
     TRUNCHIUL COMUN 
*T* 
┌───┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐ 
│Nr.│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăTematicaădeăcursăteoreticăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Num rulăore│ 
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ă1ă│Fizicaăultrasunetelorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă    │ăăăăă2ăăăăă│ 
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ă2ă│Artefacteăîntâlniteăînăultrasonografieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă1ăăăăă│ 
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ă3ă│Echipamente,ăimagineaăultrasonografic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă2ăăăăă│ 
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ă4ă│Semiologieăultrasonografic ădeăbaz ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă2ăăăăă│ 
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ă5ă│Sec iuniăelementareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă1ăăăăă│ 
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ă6ă│Ficatulăăăăăăăăă                                              │ăăăăă4ăăăăă│ 
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ă7ă│Arboreleăbiliarăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă4ăăăăă│ 
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ă8ă│Pancreasulăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă2ăăăăă│ 
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ă9ă│Splinaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                    │ăăăăă1ăăăăă│ 
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│10ă│Spa iulăretroperitonealăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă2ăăăăă│ 
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│11ă│Tubulădigestivăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă2ăăăăă│ 
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│12ă│Aparatulăurinarăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă2ăăăăă│ 
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│13ă│Peritoneuăşiăanexeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă1ăăăăă│ 
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│14ă│Urgen eăabdominaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă2ăăăăă│ 
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăTotalăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăă28ăăăăă│ 
└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘ 
*ST* 
 
    Observa ii: 



    1.ă tematicaă prelegeriloră deă vaseă perifericeă vaă cuprindeă no iuniă elementareă referitoareă laă
principii ale metodei, tehnica de explorare, artefacte, hemodinamica, artere periferice, vene 
periferice,ăartereăşiăveneăviscerale; 
    2.ă tematicaă prelegeriloră deă explorareă ecografic ă aă corduluiă vaă cuprindeă no iuniă elementareă
referitoareălaăaspectulăultrasonograficănormalăşiăpatologică(identificatăînăprincipaleleăafec iuni)ă
precum şiăcelăalămediastinului,ăpl mânuluiăşiăpleurei; 
    3.ă tematicaă prelegeriloră deă ecografieă aă esuturiloră moiă superficialeă vaă cuprindeă no iuniă
elementareăreferitoareălaăaspectulănormalăşiăpatologicăalăurm toarelorăorganeăşiăregiuni:ăcervical,ă
tireo-paratiroidian,ăsân,ăaxil ,ătesticulăşiăscrot; 
    4.ă tematicaă prelegeriloră deă ecografieă aă pelvisuluiă feminină vaă cuprindeă no iuniă elementareă
referitoareălaăaspectulănormalăşiăpatologicăalăacesteiăregiuniă(ginecologie,ăobstetric ); 
    5. tematica prelegerilor de ecografieă interven ional ă vaă cuprindeă no iuniă elementareă
referitoareălaăaplica iiăaleămetodeiăînăscopădeădiagnosticăşiătratament. 
 
    BAREMăDEăMANUALIT Iă- ORGANEăŞIăZONEăTOPOGRAFICEă- CAREăTREBUIEăIDENTIFICATEăŞIăEVALUATEăPRINă
ULTRASONOGRAFIE - NIVEL DE FORMARE 
 
    PENTRUăMEDICIăREZIDEN Iă(ÎNV MÂNTăPRACTIC) 
 
    Premize 
    Explorareaă ecografic ,ă fiindă oă investiga ieă "înă timpă real"ă şiă înă acelaşiă timp,ă utilizândă
sec iuniă nestandardizate,ă seă caracterizeaz ă prină furnizareaă diagnosticuluiă folosindă sec iuniă
relativăgreuăreproductibile.ăÎnăpofidaăeforturilorăsociet ilorăprofesionaleădeă"standardizare"ăaă
acestorăimagini,ăcomponentaă"operator"ădependent ăaămetodeiăesteădeosebitădeăimportant . 
    Asimilareaă explor riiă ecografice,ă indiferentă deă nivelulă deă performan ,ă depindeă înă celă maiă
înaltă gradă deă asigurareaă componenteiă deă "preg tireă subă supaveghere".ă Esteă imperiosă necesar ă
includereaă înă tematicaă deă formareă aă mediciloră reziden iă aă unoră stagiiă deă "manualit i",ă aceastaă
reprezentândăetapaăini ial ăşiăprimulăcontact al medicului cu echipamentul ecografic. 
    Realizarea acestui deziderat presupune: 
    a)ăexisten aăunuiă"baremămanualit i"ă- num răminimalădeăsec iuniăşiăinciden eăcorectăob inute,ă
deă aşaă natur ă încâtă prină apreciereaă loră s ă seă poat ă furnizaă diagnosticulă înă timpulă explor riiă
pacientului; 
    b)ă existen aă unuiă personală specializată pentruă instruireaă mediciloră încep tori,ă careă s ă îiă
îndrume,ă subliniindă toateă aspecteleă tehniceă şiă metodologiceă careă trebuieă cunoscute.ă Calit ileă
didactice ale acestui personal (nu obligatoriu medici, dar imperios necesar personal medical 
dedicată acesteiă tehnici)ă suntă obligatorii,ă activitateaă deă "stagiiă deă manualitate"ă trebuindă s ă seă
sincronizezeăcuădesf şurareaăprelegerilorăteoretice; 
    c)ă echipamentă pentruă activit iă didacticeă şiă pentruă instruc ie,ă atâtă supravegheat ă câtă şiă peă
cont propriu; 
    d)ă existen aă uneiă "biblioteciă deă imagini"ă cuă aspecteă normale,ă patologiceă şiă varianteleă
acestora.ă Aceast ă "bibliotec ",ă cuprinzândă ună mareă num ră deă imagini,ă trebuieă prezentat ă şiă
comentat ădeăc treăpersonalulăabilitatăs ădesf şoareăactivit iădidactice.ăScopulăesteăacelaădeăaă
familiariza intensiv medicul rezident cu aspectele ecografice cel mai frecvent întâlnite în 
practic . 
    OBS:ăBaremulăesteăstructuratăînăfunc ieădeăparticularit ileăfiec reiăspecialit iămedicale. 
 
    A. TRUNCHIUL COMUN 
    1.ăNo iuniădeăbaz ăprivindăutilizareaăaparatelorădeăultrasonodiagnostic: 
    - pornirea aparatului. 
    - selectarea transductoarelor. 
    - reglarea parametrilor tehnici ai imaginii. 
    - optimizareaăimaginiiăşiăreducereaăartefactelor. 
    - m sur toriăpeăimagine. 
    - salvarea imaginii. 
    - structuraăşiăredactareaăunuiăbuletinăecografic. 
    2. Abdomenul 
    Ficatul 
    - identificarea organului. 
    - vizualizarea principalelor elemente anatomice (hilul hepatic, patul veziculei biliare, 
ligamentulărotund,ăligamentulăvenos,ălobiiăşiăsegmentele). 
    - precizarea raporturilor anatomice cu organe învecinate. 
    Sistemul venos port 



    - eviden iereaă şiă m surareaă elementeloră componenteă (venaă port ,ă venaă mezenteric ă superioar ,ă
venaăsplenic ). 
    C ileăbiliare 
    - eviden iereaă şiă m surareaă c iloră biliareă intrahepaticeă (ductulă hepatică dreptă şiă stâng)ă şiă
extrahepatice. 
    Colecistul 
    - eviden iereaăcolecistului. 
    - identificarea componentelor anatomice. 
    - m surareaălumenuluiăşiăaăpere ilor. 
    - identificarea raporturilor anatomice principale. 
    Pancreasul 
    - eviden iereaăpancreasuluiă(cuăsegmenteăşiăelementeăanatomiceăimportante). 
    - identificareaăcapsuleiăpancreaticeăşiăaă esutuluiăgr sosăperipancreatic. 
    - identificareaăorganelorăcuăcareăpancreasulăintr ăînăraportădirect. 
    Spa iulăretroperitoneal 
    - aorta 
     ●ăidentificareăînăsec iuniălongitudinaleăşiătransversasle. 
     ●ăidentificareaăvaselorăemergenteădeăpe pereteleăanteriorăşiăpere iiălaterali. 
     ●ăprecizareaăraporturilorăaorteiăabdominale. 
    - venaăcav ăinferioar  
     ●ăidentificareaăvasuluiăînăsec iuniălongitudinaleăşiătransversale. 
     ●ăidentificareaăvaselorăemergente. 
     ●ăprecizareaăraporturilor anatomice. 
    - esutulăgr sosăretroperitoneal 
     ●ăidentificareăşiăcaracterizare. 
    Splina 
     ●ăidentificareaăşiăm surareaăsplinei. 
     ●ăvizualizareaăhilului. 
     ●ăprecizareaăelementelorăvasculareăcomponente. 
     ●ăidentificareaăorganelorăcuăcareăsplinaăintr ăînăraport. 
    Rinichii 
     ●ăeviden iereaăşiăm surareaărinichilorăînăsec iuniăperpendiculare. 
     ●ăidentificareaăelementelorăcomponente. 
       * parenchim - evaluare,ăm surare. 
       * sinus. 
       * aparat pielo-caliceal - evaluare. 
     ●ăidentificareaăureterului. 
    Lojele suprarenaliene 
     ●ăidentificareaălojelorăsuprarenaliene. 
     ●ăevaluareaăstucturiiăglandelorăsuprarenale. 
     ●ăm surareaăglandelorăsuprarenale. 
    Tubul digestiv 
     ●ă identificareaă segmenteloră accesibile ultrasonografiei (esofag abdominal, stomac, duoden, 
intestinăsub ireăşiăgros). 
     ●ăm surareaăpere ilor,ăevaluareaăcon inutului. 
    Structurile mezentero-epiploice 
     ●ăidentificareaămezenteruluiăşiăaăvaselorămezenterice. 
     ●ăidentificareaărecesurilorăperitonealeăşiăaăspa iilorădeăacumulareălichidian . 
     ●ăidentificareaăperitoneuluiăparietal. 
    3. Organe aflate la nivelul micului bazin 
    a)ăvezicaăurinar  
     ●ăidentificareaăînăcondi iiădeăreple ieăşiădeăvacuitate. 
     ●ăevacuareaăşi m surareaăpere ilor. 
     ●ăidentificareaăorganelorăînvecinate. 
    b)ăprostataă(explorareăsuprapubian ) 
     ●ăidentificare,ăm surare. 
     ●ăprecizareaălobilor. 
     ●ăidentificareaăorganelorăcuăcareăprostataăintr ăînăraport. 
    c) uterul (explorare suprapubian ) 
     ●ăidentificare. 
     ●ăm surare. 
     ●ărecunoaştereaăelementelorăcomponente. 
     ●ăevaluareaăecostructurii. 



    d) ovare 
     ●ăidentificareaăşiăm surareaăovarelor. 
     ●ăevaluareaăecostructurii. 
 
    1.3.2.2.9.ăMODULULăDEăBIOETIC ă- 2 s pt mâni 
 
    TEMATIC ăDEăCURSă(20ăore) 
    I.ăIntroducereăînăBioetic ă- 2 ore 
    1.ăMorala,ăetica,ăeticaămedical ă- definire, delimitarea obiectului de studiu. 
    2.ăContextulăapari ieiăbioeticii. 
    3. Definirea bioeticii. 
    4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii. 
    5.ăTeoriiăşiămetodeăînăbioetic . 
    II.ăConcepteleădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin ăprinăprismaăbioeticiiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăconceptelorădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin . 
    2.ă Concepteleă deă s n tate,ă boal ă şiă suferin ă înă contextulă evolu ieiă mediciniiă şiă ştiin eloră
vie ii. 
    3.ăRolulăcredin elorăşiăvalorilorăpersonaleăsauădeăgrupăînăconturareaăconceptelorădeăs n tate,ă
boal ăşiăsuferin ă(percep iiăparticulareăfunc ieădeăcredin aăreligioas ,ăetnie,ăetc.). 
    III.ăRela iaămedic - pacient I- 2 ore 
    1.ăValoriăaleărela ieiămedică- pacient. 
    2. Paternalism versus autonomie. 
    3.ăModeleăaleărela ieiămedică- pacient. 
    4.ăDreptatea,ăechitateaăşiăaccesulăpacien ilorălaăîngrijirileădeăs n tate. 
    IV.ăRela iaămedică- pacient II- 2 ore 
    1.ăConsim mântulăinformat. 
    2.ăConfiden ialitateaăînărela iaămedică- pacient. 
    3.ăRela iaămedică- pacient minor. 
    4.ăActeănormativeăcareăreglementeaz ărela iaămedică- pacient. 
    V.ăGreşeliăşiăeroriăînăpracticaămedical ă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroare. 
    2.ăCulpaămedical ă- definire,ăforme,ăimplica iiăjuridiceăşiădeontologice. 
    3.ăManagementulăgreşeliiăşiăeroriiămedicaleăînăpracticaămedical . 
    VI.ăProblemeăeticeălaăînceputulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăLibertateaăprocrea iei. 
    2. Dileme etice în avort. 
    3. Etica reproducerii umane asistate medical. 
    4.ăProblemeăeticeăînăclonareaăreproductiv . 
    VII.ăProblemeăeticeălaăfinalulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaămor iiăînăeraănoilorătehnologiiăîn medicin . 
    2.ăProblemeăeticeăînăst rileăterminale. 
    3.ăTratamenteăinutileăînăpracticaămedical . 
    4.ăEutanasiaăşiăsuicidulăasistat. 
    5. Îngrijirile paliative. 
    VIII.ăProblemeăeticeăînătransplantulădeă esuturiăşiăorganeăumaneă- 2 ore 
    1. Donarea de organe de la cadavru. 
    2. Donarea de organe de la persoana vie. 
    3.ăEticaăaloc riiădeăresurseăînătransplant. 
    IX.ăProblemeăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ă- 2 ore 
    1.ăEugeniaăşiădiscriminareaăpeăbazaăgeneticii. 
    2. Proiectul genomului uman - problemeă etice,ă redefinireaă no iuniiă deă boal ă prină prismaă
cunoaşteriiăgenomuluiăuman. 
    3.ăEtic ăşiătestareaăgenetic ăprenatal ,ăneonatal ăşiăpostnatal . 
    4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni. 
    5.ăTerapiaăgenic . 
    6.ăPosibilitateaăîmbun t iriiăraseiăumaneăprinăinterven iiăgenetice. 
    X.ăEticaăcercet riiăpeăsubiec iăumaniă- 2 ore 
    1.ăPrincipiiăeticeăînăcercetareaăpeăsubiec iăumani. 
    2.ăProtec iaăparticipan ilorăîntr-oăcercetareăbiomedical ă- discutarea principalelor coduri de 
etic ă şiă conven iiă interna ionaleă înă cercetare,ă aă cadruluiă legislativă înă careă seă deruleaz ă
cercetareaăpeăsubiec iăumani. 
    3.ăPopula iiăvulnerabileăînăcontextulăcercet riiăpeăsubiec iăumani. 
    4.ăAspecteăeticeăînăcercet rileămulticentrice,ămultina ionale. 



    5.ăComiteteleădeăetic ăaăcercet rii. 
    6.ăComportamentulăştiin ificăneadecvat,ăconflictulădeăintereseăînăcercetareaăştiin ific . 
 
    TEMATICA SEMINARIILOR 
    I.ăIlustrareaăprinăcazuriăparticulareăaăteoriilorăşiăprincipiilorăînăbioetic ă- 2 ore 
    II.ăReglementareaăpracticiiămedicaleăprinăcoduriădeăetic ă- 2 ore 
    1.ă Jur mântulă luiă Hipocrateă - comentareaă formeiă ini ialeă aă jur mântuluiă luiă Hipocrateă şiă
evaluareaăgraduluiădeăaplicabilitateăaăperceptelorăacestuiaăînăcondi iile medicinii actuale. 
    2.ăAlternativeăaleăjur mântuluiăluiăHipocrate. 
    3.ăAlteăcoduriădeăetic ăşiădeontologieămedical ăfolositeăînăprezent. 
    III.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1. Valoarea şiălimiteleăconsim mântuluiăinformatăînăpracticaămedical ăcurent . 
    2.ăValoareaăşiălimiteleăconfiden ialit iiăînăpracticaămedical ăcurent . 
    3.ăRolulăcomunic riiăînărela iaămedică- pacient. 
    IV.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăAccesulălaăîngrijirileădeăs n tateă- discutare de cazuri. 
    2.ăDrepturileăpacien iloră- reglementareălegislativ . 
    3.ăRolulăcomitetelorădeăetic ădinăspitale. 
    V.ăExemplificareaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroareăînămedicin ăprinăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    1.ăDelimitareaăcadruluiăno iuniiădeămalpraxis. 
    2.ăGreşealaămedical ădinăperspectivaăsistemuluiădeămalpraxis. 
    3.ăPerspectivaădeontologic ăasupraăgreşelilorămedicale. 
    VI. Discutarea problemelor eticeălaăînceputulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    VII.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăfinalulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    VIII.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă transplantulă deă esuturiă şiă organeă peă bazaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
    IX.ăDiscutareaăproblemelorăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    X.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă cercetareaă peă subiec iă umaniă prină prismaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
 
    1.3.2.3.ăSTAGIULăDEăGERIATRIEăŞIăGERONTOLOGIE:ă1ăan,ă10ăluniăşiă2ăs pt mâni 
 
    Tematicaălec iilorăconferin ă(500ăore) 
    1.ăGerontologiaăşiăGeriatria. 
    2.ăDateădemograficeăşiăepidemiologiceălaăvârstaăaătreia. 
    3.ăTeoriileăîmb trânirii. 
    4. Evaluarea medico-psiho-social ăaăvârstnicului. 
    5. Ateroscleroza. Aterotromboza. 
    6.ăÎmb trânireaănormal ăaăsistemuluiănervos. 
    7. Accidentele vasculare cerebrale la vârsta a treia. 
    8.ăBoalaăParkinsonăşiăsindroameleăparkinsoniene. 
    9.ăCrizeleăcomi ialeătardiveăşiăneuropatiile la vârstnic. 
    10.ăDemen eleădeătipăAlzheimerăşiănon-Alzheimer. 
    11.ăAfec iunileăorganelorădeăsim ălaăvârstnic. 
    12. Depresia la vârstnic. 
    13.ăPsihozeăşiănevrozeălaăvârstaăaătreia. 
    14.ăTulbur riăaleăsomnuluiălaăvârstnici. 
    15.ăÎmb trânireaănormal ăaăaparatuluiăcardio-vascular. 
    16.ăHipertensiuneaăarterial ălaăvârstnic. 
    17.ăCardiopatiaăischemic ăşiăinfarctulămiocardicălaăvârstnic. 
    18.ăTulbur rileădeăritmăşiăconducereălaăvârstnic. 
    19. Valvulopatiile la vârsta a treia. 
    20. Cardiomiopatiile la vârstnic. 
    21.ăInsuficien aăcardiac ălaăvârstnic. 
    22.ăAfec iuniăvasculareăperifericeălaăvârstaăaătreia.ăSindromulădeăischemieăperiferic . 
    23.ăÎmb trânireaănormal ăaăaparatuluiăbronho-pulmonar. 
    24.ăAfec iuniăbronho-pleuro-pulmonareăacuteăşiăcroniceălaăvârstnic. 
    25. Cordul pulmonar cronic. 
    26.ăÎmb trânireaănormal ăaăaparatuluiădigestiv. 
    27. Boala de reflux gastro-esofagian.ăHerniaăgastric ătranshiatal .ăDiverticulozaădigestiv . 
    28.ăGastriteăşiăulcerulăgastroduodenal la vârstnic. 
    29.ăForma iuniătumoraleălaănivelulăaparatuluiădigestivălaăvârstnică(diagnostic). 
    30.ăPatologiaăischemic ădigestiv ă(infarctulămezenteric)ăşiăangiodisplaziaăintestinal . 



    31. Patologia colonului la vârstnic. 
    32.ăAfec iuni hepato-biliareăşiăpancreaticeălaăvârstaăaătreia. 
    33.ăÎmb trânireaănormal ăaăaparatuluiăuro-genital. 
    34.ăInfec iileăurinareălaăvârstnic. 
    35.ăInsuficien aărenal ăcronic ălaăvârstnic. 
    36.ăAdenomulăşiăcancerulădeăprostat ă(elementeădeădiagnostic). 
    37.ăUropatiaăobstructiv ă(diagnostic,ăconduit ăterapeutic ). 
    38.ăÎmb trânireaănormal ăaăsistemuluiăosteo-articular. 
    39.ăAfec iuniădegenerativeăosteo-articulare. 
    40.ăPoliartritaăreumatoid ăşiăalteăafec iuniăreumatismaleăautoimuneălaăvârstnic. 
    41.ăPolimialgiaăreumatic ăşiăarteritaăcuăceluleăgigante. 
    42.ăÎmb trânireaănormal ăaăsistemuluiăhematopoietic. 
    43. Sindroamele anemice la vârstnic. 
    44.ă Afec iuniă hematologiceă întâlniteă laă vârstaă aă treia:ă leucemii,ă limfoame,ă sindroame 
mielodisplazice, sindroame mieloproliferative, mielomul multiplu. 
    45.ăCoagulopatiileălaăvârstnic.ăTerapiaăantiagregant ăşiăanticoagulant . 
    46.ăÎmb trânireaănormal ăaăsistemuluiăendocrin. 
    47.ăHipotiroidiaăşiăhipertiroidiaălaăvârstnic. 
    48. Menopauzaăşiăinsuficien aăgonadic ăaăvârstnicilor. 
    49. Osteoporoza, osteomalacia, boala Paget a osului. 
    50. Dislipidemii. 
    51. Hiperuricemii. 
    52. Diabetul zaharat la vârstnic. 
    53. Obezitatea la vârstnic. 
    54.ăParticularit iăaleăfarmacoterapiei la vârstnici. 
    55.ăAfec iuniădermatologiceălaăvârstnici. 
    56.ăC derileăşiătulbur rileădeămersălaăvârstnic. 
    57.ăIncontinen aădeăurin ălaăvârstnic. 
    58. Sindromul de imobilizare. 
    59.ăUrgen eăînăgeriatrie. 
    60. Principii de recuperare la vârstnic. 
    61.ăInstitu ionalizarea.ăLegisla iaăprivindăprotec iaăvârstnicilor. 
 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
    1.ăInterpretareaăexamenuluiăradiologicălaăafec iunileăprev zuteăînătematic :ă200ăcazuri. 
    2. Interpretarea electrocardiogramei: 200 cazuri. 
    3.ăInterpretareaăexplor riiăHolter:ă50ăcazuri. 
    4.ăInterpretareaăprincipalelorădateădeăecocardiografieăpentruăpatologiaăprev zut ăînătematic :ă
100 cazuri. 
    5.ăInterpretareaădatelorădeăexplorareăfunc ional ărenal ,ăhepatic ,ăpancreatic :ă200ăcazuri. 
    6.ă Interpretareaă rezultateloră examenuluiă sângeluiă periferică şiă ală m duveiă osoaseă pentruă
principaleleăafec iuniăhematologiceăprev zuteăînătematic :ă30ăcazuri. 
    7.ăInfiltra iaăparavertebral ,ăintraarticular ,ăperiarticular :ă20ăcazuri. 
    8. Electroencefalograma - interpretare: 50 cazuri. 
    9. Examen Doppler vascular - interpretare: 30 cazuri. 
    10.ăEvaluareaăst riiădeănutri ieălaăvârstnică- 50 cazuri. 
    11.ăEvaluareăcognitiv ălaăvârstnică- 50 cazuri. 
    12. Evaluarea capacit iiăfunc ionaleăaăvârstniculuiă- 50 cazuri. 
 
                           GERIATRIEăŞIăGERONTOLOGIE 
 
                                     5 ANI 
 
                     STAGIIăPRACTICEăŞIăCURSURIăCONFERIN  
 
*T* 
 
    ●ăGERIATRIEăŞIăGERONTOLOGIEă(I.1)ăăăăăăă             6 luni 
    ●ăMEDICIN ăINTERN ă(I.2)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă5ăluni 
    ●ăCARDIOLOGIEă(I.3)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă5ăluni 
    ●ăNEUROLOGIEă(I.4)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă5ăluni 
    ●ăPSIHIATRIEă(I.5)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă             5 luni 
    ●ăPNEUMOLOGIEă(I.6)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăluni 



    ●ăHEMATOLOGIEă(I.7)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăluni 
    ●ăENDOCRINOLOGIEă(I.8)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăluni 
    ●ăDIABETăZAHARAT,ăNUTRI IEăŞIăBOLIăMETABOLICE (I.9)  2 luni 
    ●ăBIOETIC ă(I.10)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă˝ălun  
    ●ăECOGRAFIEăGENERAL ă(I.11)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3ăluni 
    ●ăGERIATRIEăŞIăGERONTOLOGIEă(I.11)ăăăăăăăăăăăăăă1ăană10ăluniăşiă2ăs pt mâni 
 
┌───────┬───────────┬─────────────────┬───────────────────┬──────────┬──────┐ 
│ăăăăăăă│ăăANULăIăăă│ăăăăăANULăIIăăăăă│ăăăăăANULăIIIăăăăăă│ăANULăIVăă│ANULăV│ 
├───────┼─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼───┬───┬───┬───┬───┼──────────┼──────┤ 
│STAGIUL│ăI.1ă│ăI.2ă│ăI.3ă│ăI.4ă│ăI.5ă│I.5│I.6│I.7│I.8│I.9│I.10;ăI.11│ăI.11ă│ 
└───────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┴──────────┴──────┘ 
*ST* 
 
 
 
                    CURRICULUMăDEăPREG TIREăînăSPECIALITATEA 
 
                                  HEMATOLOGIE 
 
 
    1.1.ă DEFINI IE:ă Hematologia areă dreptă obiectă deă studiuă bolileă deă sângeă şiă ansamblulă deă
cunoştin eăşiătehniciănecesareădiagnosticuluiăşiătratamentuluiăcorectăalăacestora. 
 
    1.2. DURATA: 5 ANI 
    Curriculumulăprevedeăunănum rădeă200ădeăoreădidacticeă(curs,ăseminar,ăprezent riădeăcazuri) pe 
anulădeăstudiuăuniversitar,ăpentruătematicaăprezentat ,ăînăafaraăc roraăsuntăprev zuteăşiă40-50 de 
ore de studiu individual. 
    Cuantificareaăpreg tiriiăînăvedereaăechival rii,ăseăfaceăprinăcrediteă(CFU). 
    1 credit = 25 ore de instruire 
    Dină timpulă alocată preg tirii,ă activitateaă didactic ă acoper ă 20-30%, restul de 70-80%, fiind 
dedicat ăactivit ilorăpracticeăşiăstudiuluiăindividual. 
    Laăsfârşitulăfiec ruiămodulădeăpreg tireă(celăpu inăoădat ăpeăan),ăareălocăoăevaluareădeăetap ,ă
f cut ăînăunitateaădeăpreg tireădeăc treăresponsabilulădeăstagiuăşiăîndrum tor. 
    Evaluareaăseăfinalizeaz ăprinăacordareaădeăcrediteăCFU. 
    Întreagaăactivitateădeăpreg tireăesteămonitorizat ăprinăcaietulădeăstagiuă(log-book), în care 
vor fi trecute de asemenea evalu rileădeăetap ăînăcredite,ăactivitateaăînăprogrameleădeăcercetare,ă
participareaălaămanifest riăştiin ificeăşiădeăeduca ieăcontinu . 
 
    1.3. STRUCTURA STAGIILOR. 
 
    1.3.1.ăEtapaădeăangajare,ăluareăînăeviden ăaăproblemelorăsocialăadministrative,ăprezentarea la 
spitalulăundeăaăfostărepartizat,ăalegereaăîndrum toruluiăşiăplanuluiădeăactivitateă(2ăs pt.). 
    1.3.1.ăStagiulădeăhematologieăclinic :ă6ăluni. 
    1.3.2.ăStagiulădeămedicin ăintern :ă1ăan. 
    1.3.3. Stagiul de neurologie: 3 luni. 
    1.3.4.ăStagiulădeăboliăinfec ioase:ă3ăluni. 
    1.3.5.ăStagiulădeăhemobiologieăşiăhematologieătransfuzional :ă6ăluni. 
    1.3.6.ăStagiulădeăhematologieăclinic :ă2ăaniă5ăluniăşiă2ăs pt mâni 
    1.3.7.ăModululădeăbioetic ă2ăs pt mâni 
 
    1.4.ăCON INUTULăSTAGIILOR. 
 
    1.4.1.ăSTAGIULăDEăMEDICIN ăINTERN . 
 
    1.4.1.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(200ăore): 
    1. Peneumoniile. 
    2.ăBronhopneumoniaăcronic ăobstructiv . 
    3.ăAstmulăbronşic. 
    4. Cancerul bronhopulmonar. 
    5. Pleureziile. 
    6. Sindromul deăcompresieămediastinal . 
    7.ăTuberculozaăpulmonar . 



    8.ăTulbur riădeăritmăşiădeăconducere. 
    9.ăAnginaăpectoral . 
    10. Valvulopatii. 
    11. Infarctul miocardic. 
    12.ăInsuficien aăcardiac . 
    13. Cordul pulmonar. 
    14. Edemul pulmonar acut. 
    15.ăHipertensiuneaăarterial . 
    16.ăCarditaăreumatismal ăacut . 
    17.ăEndocarditaălent . 
    18. Pericarditele. 
    19. Vasculite. 
    20.ăTrombarteritaăobliterant . 
    21. Tromboflebita. 
    22. Resuscitarea cardiorespiratorie. 
    23. Poliarteritaăcronic ăevolutiv . 
    24. Lupusul eritematos diseminat. 
    25.ăPeriarteritraănodoas . 
    26.ăBoalaăulceroas . 
    27. Cancerul gastric. 
    28. Cancerul colonic. 
    29.ăColitaăulceroas . 
    30.ăSindromulădeămalabsorb ie. 
    31. Colecistite. 
    32.ăHepatitaăcronic . 
    33. Cirozele. 
    34. Cancerul hepatic. 
    35.ăEncefalopatiaăportal . 
    36.ăPancreatitaăacut . 
    37. Sindroamele diareice. 
    38.ăNefriteăacuteăşiăcronice. 
    39.ăInsuficien aărenal ăacut ăşiăcronic . 
    40. Sindromul nefrotic. 
    41.ăLitiazaărenal . 
    42.ăInfec iileăurinare. 
    43.ăTuberculozaărenal . 
    44. Diabetul zaharat. 
    45. Hemocromatoza. 
    46.ăTulbur rileăechilibruluiăacido-bazicăşiăelectrolitice.ăSt rileăhiperosmolare. 
 
    1.4.1.2.ăBaremulăactivit ilor practice. 
    1. Flebotomia: 5. 
    2. Toracenteza: 5. 
    3. Paracenteza: 5. 
    4. Aplicarea unei sonde naso-gastrice: 10. 
    5. Interpretarea EKG: 200. 
    6. Interpretare radiografii, TAC: 200. 
    7.ăPunc ieăbiopsieăhepatic ă- interpretare: 30. 
    8. Seminar final. 
 
    1.4.2. STAGIUL DE NEUROLOGIE. 
 
    1.4.2.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(50ăore): 
    1. Sindromul de neuron motor periferic. 
    2. Sindromul extrapiramidal. 
    3. Paraliziile nervilor cranieni. 
    4. Sindromul meningeal. 
    5.ăSindromulădeăcompresieăspinal . 
    6.ăHemoragiaăintracranian . 
    7.ăSindromulădeăhipertensiuneăintracranian . 
    8. Tumori cerebrale. 
    9. Epilepsia. 
    10. Polineuropatiile. 



    11. Îngrijirea bolnavului paraplegic. 
 
    1.4.2.2. Baremul activit ilorăpractice 
    1. Examenul neurologic: 50. 
    2. Recoltare LCR: 10. 
    3. Examene imagistice: 
    - radiografii simple (interpretare): 100. 
    - mielografii,ătomografieăaxial ăcomputerizat ă(interpretare):ă50 
    4. Electromiografie (interpretare): 100. 
 
    1.4.3.ăSTAGIULăDEăBOLIăINFEC IOASE 
 
    1.4.3.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(50ăore): 
    1.ăAgen iiăinfec ioşi: 
     - clasificare, genuri; 
     - caractere specifice. 
    2.ăChimioterapiaăantiinfec ioas ă(antibacterian ,ăantifungic ,ăantiviral ). 
    3.ăSt rileăsepticemice;ăşoculătoxicoăseptic. 
    4. Micozele viscerale. 
    5.ăInfec iaăcuăHIV. 
    6.ăInfec iaăcuăvirusuriăherpeticeă(v.ăzoster,ăVEB,ăv.ăincluziilorăcitomegalice). 
    7. Malaria. 
    8. Toxoplasmoza. 
    9. Pneumocistoza. 
    10.ăEnterocoliteleăinfec ioase. 
    11. Hepatite virale. 
    12.ăInfec iiălaăgazdeăimunocompromise. 
    13.ăInfec iiănozocomiale. 
 
    1.4.3.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1.ăExaminareaăbolnavuluiăfebril;ărecolt riădeăproduseăpatologice:ă50. 
    2. Examinarea frotiurilor colorate cu Gram, Ziehl, etc: 100. 
 
    1.4.4.ăSTAGIULăDEăHEMOBIOLOGIEăşiăHEMATOLOGIEăTRANSFUZIONAL  
    Durata: 6 luni. 
 
    1.4.4.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(100ăore): 
    1.ăImunologiaăşiăgeneticaăgrupelorăsanguineăeritrocitare. 
    2.ă Sistemeă deă grupă eritrocitareă cuă semnifica ieă clinic ă (OAB,ă Rh,ă Kell-Cellano, Kidd, Duffy-
MNSs, Ja, Ii). 
    3. Imunologia Bolii Hemolitice a Nou-N scutuluiă(BHNN). 
    4. Diagnosticul imunohematologic al Anemiei Hemolitice Autoimune (AHAI). 
    5.ăSecuritateaătransfuzional ăimunologic . 
    6.ăTehnici,ăreactivi,ăaparatur ăutilizat ăînăimunohematologiaăeritrocitar . 
    7. Sistemul HLA - imunogenetic ,ă nomenclatur ,ă antigene,ă anticorpi,ă domeniiă medicaleă deă
aplicare. 
    8.ăImunologieătrombocitar  şiăgranulocitară- domenii medicale de aplicare. 
    9.ă Boliă infec ioaseă transmiseă prină transfuzieă (hepatitaă B,ă C,ă retrovirusuriă HIV,ă HTLV,ă
parvovirusuri,ăCMV,ăetc.).ăEvolu iaăbolilorăinfec ioaseătransmiseăprinătransfuzie. 
    10.ă Tehniciă şiă reactiviă utiliza iă înă determinareaă boliloră infec ioaseă transmiseă prină
transfuzie. 
    11.ăHemovigilen a. 
    12. Diagnosticul de laborator al hemoglobinopatiilor. 
    13.ăDeficiteădeăcoagulareăcongenitaleăşiădobândite. 
    14. Controlul de calitate al reactivilor, aparaturiiăşiătehnicilorădeăasigurareăaăcalit iiăînă
hematologiaătransfuzional . 
 
    LUCR RIăPRACTICE: 
    1. Determinarea grupe sanguine OAB. 
    2.ăDetermin riăfactorăRhDăstandard. 
    3.ăFalseăreac iiăînădeterminareaăgrupelorăOABăşiăRhD. 
    4.ăFenotip riăîn sisteme eritrocitare. 
    5.ăTestulăCoombsădirectă(TCD)ăşiăTestulăCoombsăindirectă(TCI). 



    6. Depistaj anticorpi iregulari antieritrocitari. 
    7. Identificarea anticorpilor antieritrocitari. 
    8. Titrare anticorpi antieritrocitari (în sistemele Rh, OAB). 
    9.ăTesteădeăcompatibilitateămajor . 
    10.ăTitr riăaglutinineălaărece. 
    11. Teste pentru diagnosticul serologic HPN: HAM, Sucroza, micrometode. 
    12. Hemolizine. 
    13.ăTehniciăelu ieă- absorb ie. 
    14.ăTipareăHLAăCls.ăI,ăIIă(clasic ăşi ADN). 
    15.ăDepistajăşiăindentificareăanticorpiăHLA 
    16.ăDepistajăşiăindentificareăanticorpiăantitrombocitari. 
    17. Teste de compatibilitate leuco-trombocitar . 
    18. Tehnici de depistaj MTS. 
    19. Tehnici de confirmare MTS. 
    20. Electroforeza Hb. 
    21. Testul de siclizare. 
    22. Corpi Heinz. 
    23.ăRezisten aăosmotic . 
    24. Dozare G6PDH. 
    25. Feritinina. 
    26.ăDozareăVit.ăB12ăşiăacidăfolic. 
    27.ăDetectareaăşiătitrareaăinhibitorilorădobândi i. 
    28. Explorarea inhibitorilor fiziologici: ATIII, PC, PS. 
    29. Explorarea fibrinolizei: detectarea hiper- şiăhipo-fibrinolizei. 
    30.ăControlulăinternăalăcalit iiăînălaboratoareleădeăImunohematologie,ăHLA,ăVTS,ăHemostaza. 
 
    1.4.4.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice: 
    1. GrupajeăABOăşiăRhăşiădificult i. 
    2. Depistarea anticorpilor iregulari antieritrocitari. 
    3. Proba de compatibilitate. 
    4. Testul Coombs. 
    5. Diagnosticul anemiilor hemolitice autoimune. 
    6. Determinarea aloanticorpilor antieritrocitari. 
    7. PrincipiiăşiătehniciădeăgrupajăHLA. 
    8. Tehnologii de prelevare: sânge total, plasmafereza, citafereza, autotransfuzie. 
    9.ăPreparareaăconcentratelorăeritrocitareăşiăaăplasmeiăproaspeteăcongelate. 
    10. Prepararea concentratelor plachetare standard. 
    11. Prepararea crioconcentratelor securizate. 
    12.ăFrac ionareaăplasmeiăşiăob inereaăderivatelorăplasmaticeăstabile. 
 
    A. Stagii practice în laboratoare de: 
    1. Hematologie. 
    2.ăHemostaz ăşiăcoagulare. 
    3. Imunoserolgie. 
    4. Virusologie. 
    B.ăNo iuniăde: 
    1. Recoltare de sânge. 
    2. Produse de sânge: nomenclator, preparate, transport, circuit, uz terapeutic. 
    3. Control de calitate. 
    4. Sisteme de arhivare. 
    5.ăPractic ătransfuzional . 
    6. Tehnici serologice, echipamente, reactivi. 
    7. Teste Coombs - tipuri tehnici, interpretare. 
    8. Sisteme de grupe sanguine: ABO, Lewis, Ii, P, Lutheran. 
    9. Anticorpi iregulari, metode de cercetare, aloimunizare, anticorpi naturali. 
    10. Diagnosticul imunologic în accidentul hemolitic. 
    11.ăDiagnosticulăimunologicăalăincompatibilit ii. 
    12.ăDiagnosticulădiferen ialăalăreac iilorăhemolitice. 
    13. Tehnici pentru probe de compatibilitate. 
    14.ăDificult iăînăinterpretareaăprobelorădeăcompatibilitate. 
    15. Compatibilitatea în situa iiădeosebite. 
    16.ăNo iuniădeăplasmaferez ăşiăcitaferez . 
 



    MODULULăDEăBIOETIC  
 
    TEMATIC ăCURSă(20ăore) 
    I.ăIntroducereăînăBioetic ă- 2 ore 
    1.ăMorala,ăetica,ăeticaămedical -definire, delimitarea obiectului de studiu. 
    2. Contextulăapari ieiăbioeticii. 
    3. Definirea bioeticii. 
    4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii. 
    5.ăTeoriiăşiămetodeăînăbioetic . 
    II.ăConcepteleădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin ăprinăprismaăbioeticiiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăconceptelorădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin . 
    2.ă Concepteleă deă s n tate,ă boal ă şiă suferin ă înă contextulă evolu ieiă mediciniiă şiă ştiin eloră
vie ii. 
    3.ăRolulăcredin elorăşiăvalorilorăpersonaleăsauădeăgrupăînăconturareaăconceptelorădeăs n tate,ă
boal ăşiăsuferin ă(percep iiăparticulareăfunc ieădeăcredin aăreligioas ,ăetnie,ăetc.). 
    III.ăRela iaămedică- pacient I - 2 ore 
    1.ăValoriăaleărela ieiămedică- pacient. 
    2. Paternalism versus autonomie. 
    3.ăModeleăaleărela ieiămedică- pacient. 
    4. Dreptatea, echitatea şiăaccesulăpacien ilorălaăîngrijirileădeăs n tate. 
    IV.ăRela iaămedică- pacient II - 2 ore 
    1.ăConsim mântulăinformat. 
    2.ăConfiden ialitateaăînărela iaămedică- pacient. 
    3.ăRela iaămedică- pacient minor. 
    4. Acte normative care reglementeaz ărela iaămedică- pacient. 
    V.ăGreşeliăşiăeroriăînăpracticaămedical ă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroare. 
    2.ăCulpaămedical ă- definire,ăforme,ăimplica iiăjuridiceăşiădeontologice. 
    3.ăManagementulăgreşeliiăşiăeroriiămedicaleăînăpracticaămedical . 
    VI.ăProblemeăeticeălaăînceputulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăLibertateaăprocrea iei. 
    2. Dileme etice în avort. 
    3. Etica reproducerii umane asistate medical. 
    4.ăProblemeăeticeăînăclonareaăreproductiv  
    VII. Probleme eticeălaăfinalulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaămor iiăînăeraănoilorătehnologiiăînămedicin . 
    2.ăProblemeăeticeăînăst rileăterminale. 
    3.ăTratamenteăinutileăînăpracticaămedical . 
    4.ăEutanasiaăşiăsuicidulăasistat. 
    5. Îngrijirile paliative. 
    VIII.ăProblemeăeticeăînătransplantulădeă esuturiăşiăorganeăumaneă- 2 ore 
    1. Donarea de organe de la cadavru. 
    2. Donarea de organe de la persoana vie. 
    3.ăEticaăaloc riiădeăresurseăînătransplant. 
    IX.ăProblemeăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ă- 2 ore 
    1.ăEugeniaăşiădiscriminareaăpeăbazaăgeneticii. 
    2. Proiectul genomului uman - problemeă etice,ă redefinireaă no iuniiă deă boal ă prină prismaă
cunoaşteriiăgenomuluiăuman. 
    3.ăEtic ăşiătestareaăgenetic ăprenatal ,ăneonatal ăşiăpostnatal . 
    4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni. 
    5.ăTerapiaăgenic . 
    6.ăPosibilitateaăîmbun t iriiăraseiăumaneăprinăinterven iiăgenetice. 
    X.ăEticaăcercet riiăpeăsubiec iăumaniă- 2 ore 
    1.ăPrincipiiăeticeăînăcercetareaăpeăsubiec iăumani. 
    2.ăProtec iaăparticipan ilorăîntr-oăcercetareăbiomedical ă- discutarea principalelor coduri de 
etic ă şiă conven iiă interna ionaleă înă cercetare,ă aă cadruluiă legislativă înă careă seă deruleaz ă
cercetareaăpeăsubiec iăumani. 
    3.ăPopula iiăvulnerabileăînăcontextulăcercet riiăpeăsubiec iăumani. 
    4.ăAspecteăeticeăînăcercet rileămulticentrice,ămultina ionale. 
    5.ăComiteteleădeăetic ăaăcercet rii. 
    6.ăComportamentulăştiin ificăneadecvat,ăconflictulădeăintereseăînăcercetareaăştiin ific . 
 
    TEMATICA SEMINARIILOR 



 
    I.ăIlustrareaăprinăcazuriăparticulareăaăteoriilorăşiăprincipiilorăînăbioetic ă- 2 ore 
    II.ăReglementareaăpracticiiămedicaleăprinăcoduriădeăetic ă- 2 ore 
    1.ă Jur mântulă luiă Hipocrateă - comentareaă formeiă ini ialeă aă jur mântuluiă luiă Hipocrateă şiă
evaluareaăgraduluiădeăaplicabilitateăaăperceptelorăacestuiaăînăcondi iileămediciniiăactuale. 
    2.ăAlternativeăaleăjur mântuluiăluiăHipocrate. 
    3.ăAlteăcoduriădeăetic ăşiădeontologieămedical ăfolositeăînăprezent. 
    III. Ilustrarea valorilor eticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăValoareaăşiălimiteleăconsim mântuluiăinformatăînăpracticaămedical ăcurent . 
    2.ăValoareaăşiălimiteleăconfiden ialit iiăînăpracticaămedical ăcurent . 
    3.ăRolulăcomunic riiăînărela iaămedică- pacient. 
    IV.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăAccesulălaăîngrijirileădeăs n tateă- discutare de cazuri. 
    2.ăDrepturileăpacien iloră- reglementareălegislativ . 
    3. Rolul comitetelorădeăetic ădinăspitale. 
    V.ăExemplificareaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroareăînămedicin ăprinăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    1.ăDelimitareaăcadruluiăno iuniiădeămalpraxis. 
    2.ăGreşealaămedical ădinăperspectivaăsistemuluiădeămalpraxis. 
    3. Perspectivaădeontologic ăasupraăgreşelilorămedicale. 
    VI.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăînceputulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    VII.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăfinalulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    VIII. Discutarea problemeloră eticeă înă transplantulă deă esuturiă şiă organeă peă bazaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
    IX.ăDiscutareaăproblemelorăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    X.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă cercetareaă peă subiec iă umani prin prisma unor cazuri 
concrete - 2 ore 
 
    1.4.5.ăSTAGIULăDEăHEMATOLOGIEăCLINIC  
 
    1.4.5.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(580ăore): 
    FIZIOLOGIAăşiăPATOLOGIAăCELULELORăSANGUINE 
    1. Hematopoieza: 
     ●ăDefini ie. 
     ●ăTehniciădeăculturiăcelulare. 
     ●ă Structuraă şiă func iaă organeloră hematopoietice:ă m duvaă osoas ,ă organeă limfoideă primareă şiă
secundare. 
     ●ăHematopoiezaăembrio-fetal ăşiălaăadult. 
     ●ăReglareaăhematopoiezei. 
     ●ăMielogramaăcantitativ ăşiăcalitativ . 
    2.ăSeriaăroşie 
     ●ăEritropoieza. 
     ●ăStructuraăeritrocitului. 
     ●ăSintezaăhemoglobinei. 
     ●ăMetabolismulăfierului. 
     ●ăMetabolismulăaciduluiăfolicăşiăalăcobalaminei. 
     ●ăMetabolismulăenergetic. 
     ●ăStructuraăşiăfunc iaăhemoglobinei. 
     ●ăMembranaăeritrocitar . 
     ●ăEritrokinetica. 
     ●ăMetodeădeăinvestigareăaăeritrocitelor. 
    3.ăSeriaăgranulocitar : 
     ●ăGranulocitulăneutrofil. 
       - Structuraăşiăfunc ie. 
       - Kinetica. 
       - Anomaliiăcantitativeăşiăcalitative. 
     ●ăGranulocitulăeozinofil. 
      - Structur ăşiăfunc ie. 
      - Kinetica. 
      - Eozinopeniaăşiăeozinofilia. 
     ●ăGranulocitulăbazofilăşiămastocitul. 
      - Structur ăşiăfunc ie. 
      - Kinetica. 
      - Bazofilopenia,ăbazofiliaăşiămastocitoza. 



    4. Seria monocito-macrofagic : 
     ●ăStructuraăşiăfunc iaămonocitelorăşiămacrofagelor. 
     ●ăKineticaămonocitelorăşiămacrofagelor. 
     ●ăAnomaliiăaleămonocitelorăşiămacrofagelor: 
      - Monocitopeniaăşiămonocitoza. 
      - Tezaurismozele. 
      - Histiocitele. 
    5. Seriaălimfoid : 
     ●ăStructura,ăfunc iaăşiăfenotipulălimfocitelorăşiăplasmocitului. 
     ●ăKineticaălimfocitelorăşiăplasmocitului. 
     ●ăAnomaliiăcantitativeăaleălimfocitelor. 
    6. Seria megakario-trombocitar : 
     ●ăStructuraăşiăfunc iaămegakariocitelorăşiătrombocitelor. 
     ●ăKineticaătrombocitelor. 
    7.ăPrincipiiădeăgenetic ămolecular . 
    8.ăElementeădeăcitogenetic . 
    9. Oncogene în hematologie. 
 
    HEMOSTAZA 
    1.ăStructuraăşiăfunc iileăplasmaticeăaleăcoagul rii. 
    2. Hemostaza fiziologic ăşiăfibrinoliza. 
    3.ăReglareaăhemostazeiăşiăfibrinolizei. 
    4.ăExplorareaăhemostazeiăşiăfibrinolizei. 
 
    ANEMIILE: 
    1.ăDefini ie,ăclasificare. 
    2.ăAnemiaăaplastic . 
    3.ăAnemiaăferipriv . 
    4. Anemiile megaloblastice. 
    5. Anemia cronic ăsimpl . 
    6. Anemiile hemolitice: 
      - endoeritrocitare: 
        - prinăanomaliiădeămembran , 
        - prin anomalii enzimatice, 
        - prin anomalii calitative ale globinei, 
        - prin anomalii cantitative ale globinei (talasemii), 
        - prinăanomaliiăînăsintezaăhemuluiăşiăporfirinelor. 
      - exoeritrocitare: 
        - autoimune, 
        - neimunologice. 
    7.ăHemoglobinuriaăparoxistic ănocturn . 
    8. Explorarea anemiilor hemolitice autoimune. 
 
    LEUCEMII ACUTE: 
    1. Leucemii acute limfoide. 
    2. Leucemii acute non-limfoide. 
    3.ăLeucemiiăbifenotipiceăşiăbilineale. 
    4.ăExplorareaăimunofenotipic ăşiăcitochimic ăaăleucemiilorăacute. 
 
    SINDROAME MIELODISPLAZICE: 
    1. Clasificare FAB. 
    2.ăEntit iăclinice. 
 
    SINDROAME MIELOPROLIFERATIVE CRONICE: 
    1. Policitemia Vera. 
    2.ăLeucemiaămieloid ăcronic . 
    3.ăMetaplaziaămieloid ăcuămieloscleroz . 
    4.ăTrombocitemiaăhemoragic . 
 
    SINDROAME LIMFOPROLIFERTIVE CRONICE: 
    1.ăLeucemiaălimfatic ăcronic . 
    2. Leucemiaă"hairy"ăşiăalteăleucemiiălimfaticeăcroniceă- forme rare, celule T. 
    3. Limfoamele maligne: 



       - Boala Hodgkin, 
       - Limfoamele non-Hodgkinănodaleăşiăextranodale. 
    4.ăExplorareaăimunofenotipic ăaălimfoprolifer rilorăcronice. 
 
    GAMAPATII MONOCLONALE: 
    1.ăGamapatiaămonoclonal ăbenign . 
    2. Mielomul multiplu. 
    3. Macroglobulinemia Waldenstrom. 
    4.ăBoalaălan urilorăgrele. 
    5. Amiloidoza. 
 
    SINDROAMEăHEMORAGICEăşiăTROMBOTICE: 
 
    1.ăTelangectaziaăereditar . 
    2. Vasculiteădobânditeăimuneăşiăneimune. 
    3. Trombocitopenii: 
       - imune-Purpuraătrombocitopenic ăimunologic , 
       - neimune. 
    4.ăTrombocitopatiiăereditareăşiădobândite. 
    5.ăPurpuraătrombotic ătrombocitopenic . 
    6.ăHemofiliileăşiăafec iunileăînrudite. 
    7. Boala von Willebrand. 
    8.ăCoagulareaăintravascular ăsistemic . 
    9.ăFibrinolizaăprimar . 
    10. Trombofiliile. 
    11.ăIndica iileăşiămonitorizareaătratamentuluiăanticoagulantăşiăantitrombotic. 
 
    GREFA DE CELULE STEM HEMATOPOETICE: 
 
    1.ăGrefaădeămaduv ăosoas : 
       - alogrefa. 
       - autogrefa. 
    2. Grefa de celule stem din sângele periferic. 
    3. Grefa de celule stem fetale. 
    4.ăIndica iileăgrefeiădeăceluleăstem. 
    5. Principii tehnice ale grefei de celule stem. 
    6. Complica iileăgrefeiădeăceluleăstem. 
 
    UTILIZAREAăTERAPEUTIC ăAăCITOKINELORăşiăANTICORPILORăMONOCLONALI 
 
    1. Eritropoietina. 
    2.ăFactoriiădeăcreştereăgranulocitariăşiăgranulo-monocitari. 
    3. Anticorpi monoclonali. 
 
    1.4.5.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice: 
    1.ăActivitateaădeăasisten ăaăbolnavilorăcuăresponsabilitateădirect :ăzilnic . 
    2.ăProgramădeăconsulta iiăînăambulatoriu. 
    3.ăActivitateaădeăcontravizit . 
    4.ăG rzi:ă3-4ăpeălun . 
    5.ăDemonstra iiăcliniceălaăvizit :ăs pt mânal. 
    6.ăProgramăpracticădeămicroscopieă(citologie):ăs pt mânal. 
    7.ăReferateăinformative:ăs pt mânal. 
    8.ăPrezent riădeăcazuri:ăbis pt mânal. 
    9.ăPunc iiăaspiratoriiăaleăm duveiăosoase. 
    10.ăPunc ieăbiopsieădeăm duv ăosoas . 
    11.ăPunc iaălombar . 
    12. Toracenteza. 
    13. Paracenteza. 
    14.ăReanimareaăhematologic . 
    15.ăParticipareaăactiv ălaăsimpozioaneăpeătemeăhematologice. 
    16.ăSeminarădeăhematologieădup ăsfârşitulăfiec ruiăcurs. 
    17.ăExamenăteoreticădeăcursălaăsfârşitulăanului de curs. 
    18.ăExamenăfinalădeăspecialitateă(probaăscris ,ăprobaăpractic ,ăprobaădeălaborator). 



 
                                  HEMATOLOGIE 
 
                                     5 ani 
 
                     STAGIIăPRACTICEăşiăCURSURIăCONFERIN  
*T* 
 
    HEMATOLOGIEăCLINIC ă(I.1)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă6ăluni 
    MEDICIN ăINTERN ă(I.2)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă12ăluni 
    NEUROLOGIE (I.3)                             3 luni 
    BOLIăINFEC IOASEă(I.4)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3ăluni 
    HEMOBIOLOGIE (I.5)                           6 luni 
    BIOETIC ă(I.6)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăs pt mâni 
    HEMATOLOGIEăCLINIC ă(I.7)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăaniă5ăluniăşiă2ăs pt mâni 
 
┌───────┬───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────┬───────┐ 
│ăăăăăăă│ă   ANULăIăăăăă│ăăăăăANULăIIăăăăă│ăăăăANULăIIIăăăăă│ăANULăIVă│ăANULăV│ 
├───────┼───────┬───────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────────┼───────┤ 
│STAGIUL│ăăI.1ăă│ăăI.2ăă│ăI.2ă│ăI.3ă│ăI.4ă│ăI.5ă│ăI.6ă│ăI.7ă│ăăăI.7ăăă│ăăI.7ăă│ 
└───────┴───────┴───────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────────┴───────┘ 
*ST* 
 
 
            CURRICULAăDEăPREG TIREăPRINăREZIDEN IATăAăFARMACIŞTILOR 
 
                             LABORATOR FARMACEUTIC 
 
 
    OBIECTIVULăPREG TIRII: 
    Formareaădeăfarmaciştiăspecialiştiăcapabiliăs ăîşiăasumeăactivit ileăceăseăderuleaz ăcurentăînă
laboratoarele de: 
    - controlul medicamentului 
    - toxicologie chimico-legal , 
    - analize toxicologice chimico-clinice 
    - ecotoxicologieăşiătoxicologiaămediului 
    - toxicologieăindustrial  
    - analiz ăînăclinicileădeăboliăprofesionale 
    - igienaăalimenta iei 
    - explor riăbiochimice 
    - farmacodinamieăşiăfarmacocinetic ăexperimental  
    - controlă ală abuzuluiă şiă substan eloră deă abuză sauă înă procesulă deă evaluareă toxicologic ă aă
medicamentelor. 
    DURATA STAGIILOR - 3 ani 
    Curriculumulăprevedeăunănum rădeă200ădeăoreădidacticeă(curs,ăseminar,ăprezent riădeăcazuri)ăpeă
anulădeăstudiuăuniversitar,ăpentruătematicaăprezentat ,ăînăafaraăc roraăsuntăprev zuteăşiă40ă- 50 
de ore de studiu individual. 
    Cuantificareaăpreg tiriiăînăvedereaăechival rii,ăseăfaceăprinăcrediteă(CFU). 
    1 credit = 25 ore de instruire 
    Dină timpulă alocată preg tirii,ă activitateaă didactic ă acoper ă 20-30%, restul de 70-80%, fiind 
dedicat ăactivit ilorăpracticeăşiăstudiului individual. 
    Laăsfârşitulăfiec ruiămodulădeăpreg tireă(celăpu inăoădat ăpeăan),ăareălocăoăevaluareădeăetap ,ă
f cut ăînăunitateaădeăpreg tireădeăc treăresponsabilulădeăstagiuăşiăîndrum tor. 
    Evaluareaăseăfinalizeaz ăprinăacordareaădeăcrediteăCFU. 
    Întreagaăactivitateădeăpreg tireăesteămonitorizat ăprinăcaietulădeăstagiuă(log-book), în care 
vorăfiătrecuteădeăasemeneaăevalu rileădeăetap ăînăcredite,ăactivitateaăînăprogrameleădeăcercetare,ă
participareaălaămanifest riăştiin ificeăşiădeăeduca ieăcontinu . 
 
    STRUCTURA STAGIILOR 
 
    A.ă PREG TIREă TEORETIC ă ŞIă PRACTIC ă prină cursuri,ă referate,ă seminariiă şiă lucr riă practiceă
desf şurateăînăcadrulăFacult iiădeăFarmacieăpeăparcursulăprimilorădoiăani,ădup ăcumăurmeaz : 
 



    ANUL I 
    1. METODOLOGIA CERCET RIIăŞTIIN IFICEăMEDICALEăŞIăFARMACEUTICEă- 1ălun  
    2.ăELEMENTEăDEăMATEMATIC ăÎNăANALIZAăDEăLABORATOR.ăBIOSTATISTIC ă- 1ălun  
    3.ăLEGISLA IEăŞIăMANAGEMENTăÎNăLABORATORULăFARMACEUTICă- 1ălun  
    4. BIOCHIMIE - 1ălun  
    5. EVALUAREA EFECTELOR TERAPEUTICE,ăANALIZAăŞIăCONTROLULăPRODUSELORăVEGETALEă- 1ălun  
    6.ăFARMACOLOGIEăEXPERIMENTAL ă- 2 luni 
    7.ăELEMENTEăDEăINFORMATIC ăÎNăLABORATORULăFARMACEUTICă- 1ălun  
    8.ăIGIENAăALIMENTA IEIă- 1ălun  
    9. TOXICOLOGIE (BIOTRANSFORMAREA XENOBIOTICELOR,ă METODOLOGIAă DEă EVALUAREă TOXICOLOGIC ă Aă
MEDICAMENTELORă ŞIă TOXICOLOGIEă CLINIC ,ă ECOTOXICOLOGIEă ŞIă TOXICOLOGIAă MEDIULUI,ă TOXICOLOGIEă
INDUSTRIAL ,ăTOXICOLOGIAăPESTICIDELOR,ăTOXICOMANIILEăŞIăDOPINGUL)ă- 3 luni 
 
    ANUL II 
    10. IMUNOLOGIE - MICROBIOLOGIE - 1ălun  
    11. CONTROLUL MEDICAMENTULUI - 2 luni 
    12.ăEXPERTIZAăTOXICOLOGIC ă- 1ălun  
    13. LABORATOR CLINIC - 2 luni 
    14. BIOFARMACIE - 2 luni 
    15. ANALIZA CHIMICO-CLINIC ăÎNăTOXICOLOGIAăDEăURGEN ă- 1ălun  
    16. ANALIZE DE LABORATOR - 3 luni 
    16.1.ăVALIDAREAăMETODELORăDEăANALIZ ăAPLICATEăLAăCONTROLULăMEDICAMENTELORă- 1ălun  
    16.2.ăANALIZAăLICHIDELORăBIOLOGICE.ăCONTROLULăCALIT IIăAPEIăŞIăALIMENTELORă- 1ălun  
    16.3.ăEVALUAREAăTOXICOLOGIC ăAăMEDICAMENTULUIă- 1ălun  
    16.4.ăBIOETIC  - ½ălun  
 
    B.ăPRACTIC ăDEăLABORATORăÎNDRUMAT ăcuăstagiiădesf şurateăînălaboratoareădeăprofilătimpădeă11ă
luniăşiă2ăs pt.: 
 
    1. CONTROLUL MEDICAMENTULUI: 3 luni 
    1.1. Efectuarea de analize (chimice, fizico-chimice,ă microbiologiceă şiă biologice)ă peă forme 
farmaceutice. 
    1.2.ăPrelucrareaăşiăinterpretareaărezultatelorăanalizelor. 
    1.3.ăÎntocmireaăbuletinuluiădeăanaliz . 
    1.4.ăÎntocmireaăspecifica ieiăprodusului. 
    2. TOXICOLOGIE: 3 luni 
    2.1. Toxicologia chimico-legal ă- 1ălun  
    2.2. Analizaătoxicologic ăînăclinicaădeăboliăprofesionaleă- 1ălun  
    2.3.ăAnalizeădeăecotoxicologieăşiădeătoxicologiaămediuluiă- 1ălun  
    3.ăFARMACOLOGIEăEXPERIMENTAL ă- 1ălun  
    4. LABORATOR CLINIC: 2 luni 
    4.1.ăAnalizaăprobelorădeăsângeăşiăinterpretarea rezultatelor. 
    4.2.ăAnalizaăprobelorădeăurin ăşiăinterpretareaărezultatelor. 
    4.3. Analiza sucului gastric. 
    4.4. Analiza lichidului cefalo-rahidian. 
    5.ăIGIENAăALIMENTA IEI:ă2ăluni 
    5.1.ăControlulăcalit iiăapei. 
    5.2.ăControlulăcalit ii alimentelor. 
    5.3. Analiza fizico-chimic ăaăaditivilorăalimentari. 
    6. ANALIZE CHIMICO-TOXICOLOGICEăÎNăLABORATOARELEăDEăCONTROLăALăABUZULUIăŞIăSUBSTAN ELORăDEăABUZă
- 1ălun  
 
    DETALIEREAăCON INUTULUIăMODULELORăDINăANIIăIăŞIăII 
 
    1. METODOLOGIAăCERCET RIIăŞTIIN IFICEăMEDICALEăŞIăFARMACEUTICE 
 
    Obiective:ăînsuşireaămetodologieiădeăcercetareăştiin ific ăfarmaceutic ăşiămedical . 
    Tematic ă(20ăore): 
    1.ăProcesulădeădocumentare;ăevaluareaăcritic ăaăinforma iilorădinăliteratur . 
    2. Motivareaăcercet riiăşiăstabilireaăipotezelor. 
    3. Elaborarea protocoalelor experimentale. 
    4. Interpretarea datelor experimentale. 
    5.ăComunicareaărezultatelorăcercet rii. 



    6.ăRedactareaălucr rilorăştiin ificeăşiămetodologiaăîntocmiriiăbibliografiei. 
 
    2.ăELEMENTEăDEăMATEMATIC ăÎNăANALIZAăDEăLABORATOR.ăBIOSTATISTIC  
 
    Obiective:ăînsuşireaăno iunilorăstatisticeădeăbaz ăşiăaătestelorăstatisticeăceăpotăfiăaplicateă
pentruăevaluareaăcâtămaiăcorect ăaărezultatelorăob inute. 
    Tematic ă(20ăore): 
    No iuniăstatisticeădeăbaz . 
    Programeăinformaticeăutilizateăînăevaluareaăstatistic . 
    Distribu iaănormal ăşiăintervalulădeăîncredere. 
    Regresiaăliniar ăşiăcorela ia. 
    Testeăstatisticeăparametriceăşiănon-parametrice (t-test, ANOVA, z-test, Wilcoxon, Fisher). 
    Testeăstatisticeădeăevaluareăaăbioechivalen ei. 
    Modelareaă dateloră deă farmacocinetic ă şiă toxicocinetic .ă Analizaă compartimental .ă Rezolvareaă
ecua iilorăfarmacocineticeăprinămetodaăLaplace. 
    Analizaădispersional .ăStudiulăintra-variabilit ii,ăşiăalăinter-variabilit iiăînăexperimentulă
biologici. 
    Modelareaăst rilorădeăechilibruăfolosindăstatisticaăepidemiologic . 
    Metodeă deă calculă aproximativă (analizaă numeric )ă înă identificareaă parametriloră unoră legiă deă
evolu ieăînăfarmacologieăşiătoxicologie. 
    Metode matematice de corelare în vitro - în vivo. 
    Softuriă utilizateă înă analizaă farmacocinetic ă deă validareă aă metodeloră deă analiz ă şiă modelareaă
farmacocinetic ăşiăfarmacodinamic . 
    Activit iăpracticeăşiădeăseminar 
    1. Reprezent riăgraficeăaleădatelorăexperimentale 
    2.ă Ecua iiă farmacocineticeă şiă alteă modeleă matematiceă utilizateă pentruă aă descrieă cineticaă
evolu ieiăunorămedicamenteăşiăaăunorătoxiceăînăfunc ieădeăcaleaădeăp trundereăînăorganism. 
    3. Calculul parametrilor statisticiăaiăuneiăpopula ii. 
    4.ăAnalizaămatematic ăaăcauzelorăvariabilit iiărezultatelorăexperimentelorăbiologice. 
    5.ăCalcululăaproximativăalăunorăfunc iiămatematiceăuzualeăînăanalizaăexperimentuluiăbiologic. 
    6.ăMetodaăgrafic ădeăfiltrareăaădatelorăcineticeăcuăajutorulăfunc ieiăBateman. 
    7.ă Metodeă computerizateă deă aproxima iiă succesiveă înă îmbun t ireaă rezultateloră calcululuiă
parametrilorădeătransferăpentruămedicamenteăşiătoxice. 
    8.ăEstimareaăpofiluluiădeăabsorb ieăaăunorămedicamenteăşi unorătoxiceăînăfunc ieădeăcaleaădeă
p trundereăînăorganism. 
    9.ăExerci iiădeămodelareăfarmacocinetic-farmacodinamic . 
 
    3.ăLEGISLA IEăŞIăMANAGEMENTăÎNăLABORATORULăFARMACEUTIC 
 
    Obiective:ăcunoaştereaăregimuluiălegalăalălaboratoarelorăşiăprofesiunilor din sistemul sanitar, 
alămedicamentului,ăalimentuluiăşiăprotec ieiămediului. 
    Tematic ă(20ăore): 
    1.ăActeălegislativeăgeneraleăprivindădomeniulăs n t ii. 
    1.1.ăLegeaăprivindăasigurareaăs n t iiăpopula iei. 
    1.2.ăOrganizareaăstructural ăaăserviciilorădeăasigurareăaăs n t ii. 
    2. Regimul legal al laboratoarelor din cadrul sistemului sanitar. 
    2.1. Laboratoare de analiza medicamentului. 
    2.2. Laboratoare de toxicologie. 
    2.3. Laboratoare de analize medicale. 
    2.4. Laboratoare de mediu. 
    2.5. Laboratoare de analiza alimentului. 
    2.6.ăReguliădeăbun ăpractic ădeălaborator. 
    2.7.ăControlulăactivit ilorădeălaborator. 
    3. Regimul legal al profesiunilor din domeniul sanitar - laborator. 
    3.1. Profesiunea de farmacist. 
    3.2. Profesiunea de medic. 
    3.3. Profesiunea de chimist. 
    3.4. Profesiunea de biolog. 
    3.5. Alte profesiuni. 
    4. Regimul legal al medicamentului. 
    4.1.ăCercetarea,ătestareaăşiăautorizareaămedicamentului. 
    4.2.ăSubstan eăşiămedicamente cu regim legal special. 
    5.ăRegimulălegalăalăprotec ieiămediului. 



    5.1.ăRegimulălegalăalăactivit ilorăcuăimpactăasupraămediului. 
    5.2.ăControlulăactivit ilorăcuăimpactăasupraămediului. 
    6. Regimul legal al alimentelor. 
    6.1. Regimul legal alăactivit ilorăcareăauăcaăobiectăalimentele. 
    6.2.ăControlulăactivit ilorăcareăauăcaăobiectăalimentele. 
    7.ăOrganizareaăşiăfunc ionareaăunit ilorăfarmaceutice. 
    7.1.ăÎnfiin areaăunit ilorăfarmaceutice. 
    7.2.ăCondi iiădeăorganizareăşiăfunc ionare. 
    8.ăProtec iaămunciiăînălaboratoareleăfarmaceutice. 
    8.1.ăNormeărepublicaneădeăprotec ieăaămuncii. 
    8.2.ăNormeădepartamentaleădeăprotec ieăaămuncii. 
    9.ăProduc iaăşiăcontrolulăcalit iiămedicamentelor. 
    9.1.ăReguliădeăbun ăpractic ădeăfabrica ie. 
    9.2.ăOrganizareaăşiăfunc ionareaăLaboratoruluiăpentruăControlulăMedicamentului. 
 
    4. BIOCHIMIE 
 
    Obiectiv:ă însuşireaă cunoştin eloră teoreticeă şiă practiceă necesareă pentruă în elegereaă
semnifica ieiădinamiciiăparametrilorăbiochimiciăîn fiziopatologie. 
    Tematic ă(20ăore): 
    1. Biochimia unor oligo- şiăpolipeptideăbiologicăactive. 
    2.ăEnzimele.ăPropriet iăgeneraleăaleăenzimelor.ăEnzimeăcuăsemnifica ieădiagnostic . 
    3. Metabolismul glucidic. 
     Procese anaerobe generatoare de energie. 
     Procese oxidative. 
     Proceseăbiosinteticeăşiăcatabolice. 
     Strategii metabolice; mecanisme de reglare. 
     Glucideăcuăsemnifica ieăfiziologic . 
    4. Metabolismul lipidic. 
     Metabolismulăacizilorăgraşiănesatura iăşiăaăeicosanoizilor. 
     Metabolismulătriacilglicerolilorăşiăaălipoproteinelor. 
     Metabolismul colesterolului. 
     Transportulăşiădepozitareaălipidelor. 
     Strategii metabolice; mecanisme de reglare. 
    5.ăMetabolismulăaminoacizilorăşiăproteinelor. 
     Metabolismulăcompuşilorăcuăazotă(aminoacizi,ăporfirine,ăneuromediatori). 
     Principiiădeăbiosintez ,ădirec iiăgeneraleăşiăparticulareădeăcatalizare. 
    6.ăCatabolismulănucleobazelorăşiărelevan aăunorămetaboli iăînălaboratorulăclinic. 
    7. Mediatori biochimici în inflama ieăşiăînăreac iileăalergice. 
    8.ăBiochimiaăcomunic riiăextra- şiăintracelulare. 
    9. Tehnici de centrifugare. 
    10.ăStructura,ăpurificareaăşiăcaracterizareaăproteinelor. 
    11. Tehnici electroforetice în biochimie. 
    12. Enzime. Efectori enzimatici.ăGeneralit i. 
    13.ăOxidareaăbiologic .ăBiotransformareaăxenobioticelor. 
    14. Biochimia radicalilor liberi. 
    15.ăActualit iăînăbiochimiaăunorămediatoriăchimiciăşătransmiteriiăimpulsuluiănervos. 
    16. Biochimia acidului arahidonic. 
    17.ăMediatoriăbiochimiciăînăinflama ieăşiăînăreac iileăalergice. 
    18. Biochimia unor oligo- şiăpolipeptideăbiologiceăactive. 
    19. Biochimia sistemului sanitar. 
    20.ăBiotehnologiileăînăob inereaămedicamentelor. 
    21.ăBiochimiaăsenescen ei. 
    Activit iăpracticeăşiădeăseminar 
    1.ăMetodologiiămoderneăînăinvestigareaăbiochimic . 
    2.ăTesteleădeăeviden iereăînăaăHCGăînăsarcin . 
    3.ăDeterminareaăunorăbiomarkeriăaiăoxid rii. 
    4. Metode moderne de determinare a vitaminelor. 
 
    5. EVALUAREAăEFECTELORăTERAPEUTICE,ăANALIZAăŞIăCONTROLULăPRODUSELORăVEGETALE 
 
    Obiective:ă însuşireaă cunoştin eloră teoreticeă referitoareă laă principaleleă produseă vegetaleă deă
interesă terapeutic,ă laă parametriiă deă calitateă şiă laă standardizareaă preparateloră farmaceutice de 



origineă vegetal ,ă precumă şiă aă cunoştin eloră practiceă necesareă analizeiă produseloră vegetaleă deă uză
terapeutic. 
    Tematic ă(20ăore): 
    1.ăStudiulăproduselorăvegetaleăcon inând: 
    - ozeăşiăozide 
    - alcaloizi 
    - compuşiăterpeniciăşiăaromatici 
    2.ăNo iuniăprivindăcalitateaăcalit iiăproduselorăvegetale. 
    3.ăStandardizareaăproduselorăvegetaleăşiăaăextractelorăob inuteădinăproduseăvegetale. 
    4.ăDeterminareaăidentit ii,ăpurit iiăşiăcalit iiăunorăproduseăvegetale,ăconformăprevederiloră
Farmacopeei Europene. 
    5.ăMetodeăgeneraleădeăanaliz ăaăprincipiilorăactiveădinăproduseleăvegetale. 
    6.ă Izolarea,ă analizaă calitativ ă şiă cantitativ ă aă principiiloră activeă dină produseleă vegetale:ă
flavonoide, antracenozide, heterozide cardiotonice, saponozide, uleiuri volatile, alcaloizi, 
poliholozideăşiăaciziăpolifenolici. 
    Activit iăpracticeăşiădeăseminar: 
    1.ăExtrac ia,ăidentificareaăşiădozareaăflavonoideloră(flavonozide,ăantocianozide),ătaninuri. 
    2.ăExtrac ia,ăidentificareaăşiădozareaăantracenozidelor. 
    3.ăExtrac ia,ăidentificareaăşiădozareaăheterozidelorăcardiotonice. 
    4.ăExtrac ia,ăidentificareaăşiădozareaăsaponozidelor. 
    5.ăExtrac ia,ăidentificareaăşiădozareaăuleiurilorăvolatile. 
    6.ăExtrac ia,ăidentificareaăşiădozareaăalcaloizilor. 
 
    6.ăFARMACOLOGIEăEXPERIMENTAL  
 
    Obiective:ă însuşireaă cunoştin eloră teoreticeă şiă practiceă privindă cercetareaă farmacologic ă înă
domeniul medicamentului. 
    Tematic ă(40ăore): 
    1.ăCercetareaăştiin ific ăpentruăintroducereaămedicamentuluiănouăînăterapeutic .ăFazeăşiăetape. 
    2.ăEtapaădeăfarmacologieăpreclinic . 
    3. Bioetica experimentului pe animale vertebrate vii. 
    4.ăFarmacodinamiaăexperimental . 
    5.ăFarmacotoxicologiaăexperimental . 
    6.ăFarmacocineticaăexperimental . 
    7. Factoriiăcareăinfluen eaz ărezultateleăcercet riiădeăfarmacologieăexperimental . 
    Activit iăpracticeăşiădeăseminar: 
    1.ă Însuşireaă tehniciloră deă administrare,ă deă conten ie,ă prelev ri,ă anestezie,ă eutanasieă şiă
autopsie. 
    2.ăÎnsuşireaătehnicilorădeăfarmacodinamieăexperimental ,ă"înăvivo"ăşiă"înăvitro".ăDeterminareaă
DE50 
    3.ăÎnsuşireaătehnicilorădeăfarmacodinamieăbiochimic ăpeăenzime. 
    4.ăInvestigareaătoxicit iiăacute.ăDeterminareaăDL50.ăUtilizareaăcorec iilorădeăprobituri. 
    5.ăTestareaătoleran ei locale. 
    6. Rezolvarea problemelor de calcul a parametrilor farmacocinetici. 
    7.ăDeterminareaăşiăcorelareaăDEă50;ăpD2;ăpA2. 
 
    7.ăELEMENTEăDEăINFORMATIC ăÎNăLABORATORULăFARMACEUTIC 
 
    Obiective:ă însuşireaă no iuniloră statisticeă deă baz ă aleă program riiă şiă utiliz riiă diverseloră
programeăşiăsistemeădeăoperare. 
    Tematic ă(20ăore): 
    Sistemeădeănumera ie. 
    Microsisteme cu microprocesor. 
    Sisteme de operare. 
    Programe utilitare. 
    Baze de date numerice. 
    Baze de date. 
    Programe de statistic . 
    Activit iăpracticeăşiădeăseminar: 
    1.ăPrezentareaăgeneral ăaăcalculatoruluiăcompatibilăIBM. 
    2. Sistemul de operare MS-DOS. 
    3. Programe utilitare: XTPRO, NORTON COMANDER. 
    4. Editorul de texte Wordstar. 



    5. Baze de date numerice. 
    6. DBASE III+IV. 
 
    IGIENAăALIMENTA IEI 
 
    Obiective:ăcunoaştereaătrebuin elorănutritiveăaleăomului,ăra iaăoptim ăşiăurm rileăunuiăaportă
neadecvat,ămen inereaă unuiăregimăalimentară echilibrat,ăînsuşireaă unuiăregimăalimentară echilibrat,ă
însuşireaăunorăregimuriăalimentareăînădiverseămaladiiăşiăvaloareaănutritiv ăaădiverselorăcategoriiă
deăalimenteăşiăaăcalit iiăigienice. 
    Tematic ă(20ăore): 
    1. Asigurarea nevoilor energetice ale organismului. 
    2.ăAsigurareaăalimenta ieiăra ionaleăaăomuluiăs n tos. 
    3. Produsele alimentare implicate în producerea unor maladii. 
    4.ă Produseă alimentareă caă factoriă deă protec ieă împotrivaă unoră maladiiă (alimenteă func ionale,ă
nutraceutice, suplimente alimentare). 
    5.ăRegimăalimentarăînăderegl riăaleămetabolismului glucidic. 
    6. Regim alimentar în obezitate. 
    7.ăRegimăalimentarăînăhiperuricemiiăşiăgut . 
    8.ăDietoterapiaăînăateroscleroz ăşiăboliăcardiovasculare. 
    9.ăRegimăalimentarăînăbolileădeăstomacăşiăpatologiaăintestinal . 
    10. Regim alimentarăînăpatologiaăhepatic ăşiăbiliar . 
    11.ăRegimăalimentarăînăafec iunileăpancreatice. 
    12.ăRegimăalimentarăînăpatologiaărenal . 
    13. Regim alimentar în SIDA. 
    14.ăValoareaănutritiv ăaădiverselorăcategoriiădeăalimente. 
    15. Aditivi alimentari. 
    Activit iăpracticeăşiădeăseminar: 
    1.ăMetodeădeăcercetareăaăcompozi ieiăalimentelorăşiăevaluareaăst riiădeănutri ieăaăpopula iei. 
    2.ăDeterminareaăst riiădeăpuritateăaăapeiăşiăac iuneaăeiăasupraăs n t ii. 
    3. Metode de determinare a valoriiănutritiveăşiăaăst riiăigieniceăaăalimentelor. 
    4.ăAnalizaăşiăcontrolulăsanitarăalăsubstan elorăaditiveăalimentare. 
 
    TOXICOLOGIE 
 
    Obiective:ă însuşireaă cunoştin eloră teoreticeă şiă practiceă necesareă pentruă evaluareaă risculuiă
asociat expunerii laă diferiteă claseă deă medicamente,ă substan eă utilizateă abuziv,ă noxeă industrialeă
sauă poluan iă aiă factoriloră deă mediu,ă pentruă evaluareaă toxicologic ă aă medicamenteloră şiă aă altoră
substan eăchimice,ăprecumăşiăpentruăanalizaătoxicologic ăaăsubstan elorătoxiceădin probe de mediu, 
din probe biologice sau corpuri delicte. 
    Tematic ă(50ăore): 
    1. Surse de informare pentru toxicologi. 
    2.ăToxicocineticaăşiărolulăs uăînăpoluareaăefectelorătoxiceăşiăaădiagnosticuluiăintoxica iilor. 
    3. Mecanismele celulare ce stau la baza efectelor toxice. 
    4.ăAc iuneaăsubstan elorătoxiceălaănivelulădiferitelorăorgane. 
    5.ăPrincipiileătratamentuluiăintoxica iilor. 
    6. Toxicologia principalelor clase de medicamente. 
    7.ăToxicologiaăsubstan elorăutilizateăabuziv. 
    8.ă Toxicologiaă noxeloră industriale:ă metale,ă pesticide,ă solven iă organici,ă gaze,ă vapori,ă
particule. 
    9.ăToxicologiaăalimentelorăşiăaăaditivilorăalimentari. 
    10.ăAnalizaăunorăcazuriăcliniceădeăintoxica ie. 
    11.ăToxicomaniaăşiădopingul. 
    12. Doza şiămetodeădeădeterminareăaăDL(50). 
    13.ă Biotransformarea.ă Rela iaă dintreă loculă biotransform riiă şiă loculă deă ac iuneă aă toxicului.ă
Rela iiămatematiceăaleăcineticiiăbiochimice. 
    14.ăAc iuneaătoxic-methemoglobinizant ,ăhemolitic ăşiăcancerigen . 
    15. Expertizaătoxicologic . 
    16.ăRela iiăîntreăpropriet ileăfizico-chimiceăaleăelementelorăşiăac iuneaătoxic ăaăacestora. 
    17. Toxicologia oxidului de carbon. 
    18.ăToxicologiaăplumbuluiăşiăaăplumbuluiătetraetil. 
    19. Toxicologia acidului cianhidric,ăcianurilorăşiăglicozizilorăcianogenetici. 
    20. Toxicologia mercurului. 



    21.ăRela iiăîntreăpropriet ileăfizico-chimiceăaleăsubstan elorăorganiceăşiăac iuneaătoxic ăaă
acestora. 
    22.ăIntoxica iiăcuăalcaloiziăutiliza iăcaămedicamente. 
    23. Toxicologia antidepresivelor. 
    24.ăToxicologiaămedicamentelorătranchilizanteăşiăneuroleptice. 
    25.ăToxicologiaămedicamentelorăcareăconducălaăabuzăsauătendin ălaăsuicid. 
    26. Toxicologia antiinflamatoarelor nesteroidiene (AINS). 
    27. Toxicologia medicamentelorăcuăac iuneăanestezic ălocal ăsauăgeneral . 
    28. Toxicologia medicamentelor cu grupe aminice, alifatice sau aromatice. 
    29. Toxicologia antibioticelor. 
    30. Toxicologia chimioterapicelor antitumorale. 
    31. Toxicologia chimioterapicelorăantimicrobieneăşiăantimicobacteriene. 
    32.ă Selectareaă documenteloră referitoareă laă testeă precliniceă necesareă înregistr riiă
medicamentelor ("Nonclinical overview"). 
 
    Activit iăpracticeăşiădeăseminar: 
    1.ăAnalizeădeătoxiciăgazoşiăşiăvolatili. 
    2. Analize de toxici minerali cu aplicarea schemelor analitice. 
    3. Analize de medicamente care se extrag din mediu acid. 
    4. Analize de medicamente care se extrag din mediu bazic. 
    5. Analize de medicamente care se extrag atât din mediu acid câtăşiădinămediuăbasic. 
    6.ăCercetareaătoxicologic ăaămedicamentelorăprinăanalizaămetaboli ilor. 
    7.ăAnalizaămedicamentelorăînăplasm ,ăurin ăşiăcorpuriădelicate. 
    8. Analiza pesticidelor. 
    9.ă Cercetareaă toxicologic ă aă stupefianteloră (THCă şiă LSD-25)ă şiă aă micotoxineloră (produseă deă
micromiceteăşiămacromicete). 
    10.ăIdentificareaătoxicilorăprinăHPLC,ăspectrofotometrieăînăinfraroşuăşiăRMN. 
 
    IMUNOLOGIE - MICROBIOLOGIE 
 
    Obiective:ăînsuşireaăcunoştin elorănecesareăpentruăîn elegereaăfenomenelor mediate prin procese 
imuneă şiă pentruă aplicareaă şiă interpretareaă testeloră imunologice.ă Însuşireaă cunoştin eloră şiă
deprinderilorănecesareăpentruădiagnosticulădeălaboratorăalăinfec iilorăşiăparazitozelor,ăprecumăşiă
pentru controlul microbiologic al diferitelorăproduseămedicaleăşiăpreparateăfarmaceutice. 
    Tematic ă(20ăore): 
    1.ăMecanismeădeăap rareăaăorganismului. 
    2.ăMijloaceleăspecificeădeăap rareăimun ;ăceluleleăimplicateăînăr spunsulăimun. 
    3.ăMediatoriămoleculariăaiăr spunsuluiăimun. 
    4. Fazeleăr spunsuluiăimunăşiăcooperareaădintreăceluleleăimplicate. 
    5.ă Testeă imunologice:ă reac iiă deă precipitare,ă reac iiă deă aglutinare,ă fixareaă complementului,ă
investiga iileăcliniceăînăst rileădeăhipersensibilitate,ădetectareaăcomplexelorăimune,ăinvestiga iiă
înăbolileăautoimune,ăinvestigareaăimunodeficien elor. 
    6.ăMorfologie,ăfiziologieăşiăgenetic ăbacterian . 
    7.ăMicroorganismeăcuăpoart ădeăintrare:ădigestiv ,ărespiratorie,ăcutanat ,ăgenito-urinar . 
    8. Clasificarea virusurilor. 
    9. Principaleleăgrupeădeăparazi iăcaracteristicileădefinitorii. 
    10. Recoltarea produselor patologice în vederea analizei. 
    11.ăTehniciădeăîns mân are,ăizolareăşiăidentificareăaăgermenilor. 
    12.ăTestareaăsensibilit iiălaăantibiotice. 
    13. Examenul microbiologic al diferitelor produse patologice. 
    14. Controlul microbiologic al preparatelor medicale nesterile. 
    15. Controlul microbiologic al preparatelor injectabile. 
    16.ăDiagnosticulăîmboln virilorăproduseădeăprincipaleleăbacterii,ăprotozoareăşi helmin i. 
 
    Activit iăpracticeăşiădeăseminar: 
    1.ăTehniciădeăsterilizareăprinăc ldur . 
    2.ăTehniciădeăsterilizareăprinăal iăfactoriăfiziciăşiăchimici,ăcontrolulăsteriliz rii. 
    3. Examenul microscopic al formelor fundamentale bacteriene. 
    4.ăTehniciădeăefectuareăaăfrotiurilor,ăcolora ii. 
    5.ăRecoltareaăproduselorăpatologice,ăcolora ii. 
    6.ăTehniciădeăîns mân areăşiăizolare,ăidentificareaăgermenilor. 
    7.ă Testareaă sensibilit iiă laă antibioticeă - antibiogramaă difuzimetric ,ă stabilireaă CMI, CMB, 
NEI, NEB. 



    8.ă Generalit iă asupraă importan eiă înă diagnostică aă reac ieiă Ag-Ac,ă exemplific ri,ă
serodiagnostic,ăseroidentific ri. 
    9.ăReac iaădeăaglutinareă- tehnic ,ăaplica ii. 
    10.ăReac iaădeăprecipitareă- tehnic ,ăaplica ii. 
    11. Reac iiădeăfixareăaăcomplementuluiă- tehnic ,ăaplica ii. 
    12.ăReac iaădeăseroneutralizareă- tehnic ,ăaplica ii. 
    13.ăReac iaăcuăanticorpiămarca iă- tehnic ,ăaplica ii. 
    14. Examenul microbiolologic al produselor din tractul digestiv. 
    15. Examenul microbiolologic al produselor din tractul respirator. 
    17. Examenul microbiolologic al produselor din tractul genito-urinar. 
    18. Examenul microbiolologic al produselor de la nivel cutanat. 
    19. Examenul microbiologic al sângelui. 
    20. Controlul microbiologic al preparatelor medicale nesterile. 
 
    11. CONTROLUL MEDICAMENTULUI 
 
    Obiective:ă însuşireaă cunoştin eloră teoreticeă privindă metodeleă fizico-chimiceă deă analiz ,ă cuă
accentă asupraă domeniiloră loră deă aplicabilitate;ă însuşireaă deprinderiloră practiceă deă realizareă aă
diferitelor metode analitice. 
    Tematic ă(40ăore): 
    1. Farmacopeeaă European /Farmacopeeaă Român ă - prevederiă cuă referireă laă metodologiaă analitic ă
aplicat ălaăanalizaămedicamentelor;ăcondi iiădeăcalitateăaleăformelorăfarmaceutice. 
    2.ă Liberaă circula ieă aă medicamentului.ă Organizareaă controluluiă medicamentuluiă înă România. 
Instituteăabilitate:ăAgen iaăNa ional ăaăMedicamentuluiă(ANM). 
    3.ă Reglement riă privindă calitateaă medicamentului,ă condi iiă deă punereă peă pia ă aă unuiă
medicament. 
    4.ă Laboratoareă deă controlă autorizate.ă Normativeă înă vigoareă dup ă careă seă efectueaz ă controlulă
medicamentului. 
    5.ăPrelevareaăprobelorăpentruăanaliz . 
    6. Examenul organoleptic. 
    7.ăSolubilitateaăsubstan elorămedicamentoase. 
    8. Constante fizico-chimice în controlul medicamentelor. 
    9. Determinarea pH-ului. 
    10. Separareaăşiăextrac iaăprincipiilorăactiveădinăamestecuriăşiăformeăfarmaceutice. 
    11.ăIdentificareaăsubstan elorămedicamentoaseăcaăatareăşiădinăformeăfarmaceutice. 
    12.ăControlulăpurit iiăsubstan elorămedicamentoase. 
    13.ăDetermin riăbiologice. 
    14. Dozareaă substan eloră medicamentoaseă caă atareă şiă dină formeă farmaceuticeă prină metodeă
volumetriceăşiăsemimicrovolumetrice. 
    15.ă Metodeă termiceă deă analiz ă (TG,ă DSC);ă principii,ă aparatur ,ă aplica iiă înă controlulă
medicamentului. 
    16. Metode electrochimice deă analiz ;ă principii,ă aparatur ,ă aplica iiă înă controlulă
medicamentului. 
    17.ă Metodeă spectraleă deă analiz ă (UV-VIS,ă IR,ă spectrometrieă deă absorb ieă atomic ă şiă deă
fluorescen ). 
    18.ăSpectrometrieădeămas ;ăprincipii,ăaparatur ,ăaplica iiăînăcontrolulămedicamentului. 
    19.ăMetodeăcromatograficeădeăanaliz ă(cromatografieădeăgaze,ădeălichideădeăînalt ăperforman ,ă
cromatografieăpeăhârtie,ăcromatografieăînăstratăsub ire). 
    20.ăElectroforez ăcapilar . 
    21.ăRezonan ămagnetic ănuclear ;ăprincipii,ăaparatur ,ăaplica iiăînăcontrolulămedicamentului. 
    22. Aspecte privind metodologia de validare a metodelor analitice în controlul medicamentului. 
    23.ăEvaluareaăstabilit iiămedicamentelor. 
    24.ăReguliădeăbun ăpractic ădeălaborator. 
 
    Activit iăpracticeăşiădeăseminar: 
    1.ă Controlulă organoleptică şiă analizaă preliminar ă aă substan eloră medicamentoaseă caă atareă şiă aă
formelor farmaceutice. 
    2. Determinarea constantelor fizico-chimice utilizate la controlul medicamentelor. 
    3. Identificarea substan eloră medicamentoaseă caă atareă şiă dină formeă farmaceuticeă prină reac iiă
chimice, metode fizico-chimice (spectrale, cromatografice). 
    4.ăControlulăpurit iiăsubstan elorămedicamentoase. 
    5.ăDozareaăsubstan elorămedicamentoaseăcaăatareăşiădinăformeăfarmaceutice (pulberi comprimate, 
capsule,ăsolu iiăinjectabileăşiăperfuzabile,ăsiropuri,ăunguente,ăsupozitoare,ăcoliere)ăprin: 



    5.1. metode volumetrice 
    - metode electrometrice 
    - metode spectrometrice 
    - metode cromatografice 
    6. Calcularea rezultatuluiă analitică şiă evaluareaă acestuiaă înă raportă cuă limiteleă deă
admisibilitate. 
 
    12.ăEXPERTIZAăTOXICOLOGIC  
 
    Obiective:ătransmitereaăcunoştin elorăşiăabilit ilorănecesareăavândăcaăscopăfinală elaborareaă
unui raport de expert util juridic în caz de litigii. 
    Tematic ă(20ăore): 
    1.ăPrincipiileătoxicologieălegaleăşiăgrupurileădeăcazuriăluateăînăstudiu. 
    2.ă Necesit iă şiă exigen eă analitice.ă Investigareaă cazului.ă Analizaă materialeloră biologiceă şiă
corpurilor delicte. 
    3. Testele analitice pe grupe de toxici. 
    4. Cercetarea chimico-toxicologic ăaăalimentelorăşiăb uturilor. 
    5.ăAnalizaătabletelor,ăcapsulelorăşiăseringilor. 
    6.ăCoroborareaădatelorăpentruăredactareaăraportuluiădeăexpertiz . 
    7.ăExpertizaătoxicologic ăaămedicamentelor: 
    - reglement riăreferitoareălaăstudiileădeătoxicologie. 
    - bunele practici de laborator în studiile de toxicologie. 
    - animaleleădeălaboratorăşiăeticaăexperiment riiăpeăanimale. 
    - tipuri de studii de toxicologie. 
    - raportareaăobserva iilorăşiăm sur torilorăpeăanimalulăviu. 
    - structuraăunuiăraportădeăevaluareătoxicologic . 
 
    Activit iăpracticeăşiădeăseminar: 
    1.ăAnalizaădeătoxiciăgazoşi. 
    2.ăAnalizaădeăcompuşiăvolatili. 
    3. Screening de medicamente. 
    4. Screening de metale,ăanioniăşiăpesticide. 
    5.ăAnalizaădeăcorpuriădelicteă(alimente,ăb uturi,ămedicamente,ăetc.). 
 
    13. LABORATOR CLINIC 
 
    Obiective:ă însuşireaă cunoştin eloră teoreticeă şiă practiceă necesareă efectu riiă analizeloră deă
laboratorăclinicăşiăaăinterpret rii acestora. 
    Tematic ă(40ăore) 
    1.ăFactoriiăcareăinfluen eaz ăanalizeleădeălaboratorăclinic. 
    2.ăDateădeălaboratorăînăanomaliileăeritrocitelor,ăleucocitelorăşiătrombocitelor. 
    3. Anomalii ale echilibrului hidro-electrolitic. 
    4. Anomalii ale metabolismului glucidic. 
    5. Anomalii ale metabolismiului lipidic. 
    6.ăComponenteleăazotateăneproteiceăşiăproteiceădinăsângeăşiăvaria iileălorăfiziopatologice. 
    7.ăEnzimeleăplasmaticeăcuăvaloareădiagnostic . 
    8. Markeri tumorali. 
    9. Semnifica iaăprezen eiăconstituen ilorăpatologiciăînăurin . 
    10. Modificarea parametrilor biochimici în diferite boli renale. 
    11.ăExplor riăbiochimiceăînănefrologie. 
    12. Explorarea de laborator a lichidului cefalo-rahidian. 
    13.ăExplor riăbiochimice în gastroenterologie. 
    14.ăExplor riăbiochimiceăînăhepatologie. 
 
    Activit iăpracticeăşiădeăseminar: 
    1.ăAnalizaăşiăcontrolulădeălaboratorăaăprobelorădeăsânge. 
    2.ăAnalizaăşiăcontrolulădeălaboratorăalăurinei. 
    3. Analiza sucului gastric. 
    4. Analiza lichidului cefalorahidian. 
 
    14. BIOFARMACIE 
 



    Obiective:ă însuşireaă principiiloră farmacocineticeă înă scopulă individualiz riiă metodologieiă deă
extrac ieă şiă deă analiz ă ală substan eiă medicamentoaseă deă interesă şi/sauă aă metaboli iloră s iă dină
medii biologice. 
    Tematic ă(40ăore): 
    1.ăConcepteleădeădisponibilitate,ăbiodisponibilitateăşiăbiofarmacie. 
    2.ăDizolvareaăşiădifuziuneaă- proceseădeăbaz ăînăasigurareaăbiodisponibilit ii. 
    3.ăProceseleădeăabsorb ie,ădistribu ie,ămetabolizareăşiăexcre ieăaăsubstan elorămedicamentoaseă
şiămetaboli ilorălor. 
    4. Modele farmacocinetice. 
    5. Elemente de calcul folosite în biofarmacie. 
    6.ăModeleăfarmacocineticeăşiădistinc iiăcineticeăîntreăp trundereaăpeăcaleăoral ,ăparenteral ă
sau în cazul ced riiămodificate. 
    7. Preformularea. 
 
    Activit iăpracticeăşiădeăseminar: 
    1.ă Cedareaă substan eloră activeă dină formeă farmaceuticeă solideă oraleă (capsule,ă comprimate,ă
componente acoperite). Determinarea vitezei de dizolvare. 
    2. Studii "în vitro" privindăcedareaăsubstan elorăactiveădinăformeăfarmaceuticeăoraleăcuăcedareă
modificat . 
    3.ă Evaluareaă disponibilit iiă substan eloră activeă dină supozitoare.ă Influen aă excipienteloră
asupraăeliber riiăsubstan elorăactive. 
    4.ă Evaluareaă disponibilit iiă substan eloră activeă dină preparateă topice.ă Influen aă bazeiă deă
unguentăşiăaăpromotorilorădeăabsorb ieăasupraăced riiăsubstan elorăactive. 
 
    15. ANALIZA CHIMICO-CLINIC ăÎNăTOXICOLOGIAăDEăURGEN  
 
    Obiectiv:ă însuşireaă abilit iloră deă lucruă laă GS-MS, LC-MS,ă HPLC,ă electroforez ă capilar ,ă
spectrometrieădeăabsorb ieăatomic ,ănecesareăabord riiăanalizelorădeăxenobioticeăsauămetaboli iăaiă
acestora în lichide biologice. 
    Tematic ă(20ăore): 
    1.ăRolulălaboratoruluiădeătoxicologieăînămanagementulăintoxica iilor acute. 
    2. Aspecte medico-legaleăaleăanalizeiăprobelorăbiologiceăînătoxicologiaădeăurgen . 
    3.ăSelec iaăşiăcolectareaăprobelorăbiologice. 
    4.ăMetodologiaădeăscreeningăînăanalizaătoxicologic ădeăurgen . 
    5.ăTesteăpentruăcompuşiăspecificiăşiăgrupeădeăcompuşi. 
 
    Activit iăpracticeăşiădeăseminar: 
    1.ăDetermin riădeăcromatografieăînăstratăsub ire. 
    2.ăDetermin riăspectrofotometriceăînăvizibilăşiăUV. 
    3.ăAnalizeăelectroforetice:ăpeăhârtie,ăpeăgelăşiăprinăelectroforez ăcapilar . 
    4. Analize densitometrice (cu integrare). 
    5.ăDetermin riăpeăHPLCăasistateădeăcalculator. 
    6.ăDetermin riădeămetaleătoxiceăcuăajutorulăspectrometruluiădeăabsorb ieăatomic . 
    7.ăEvalu riăcalitativeăşiăcantitativeăaleăxenobioticelorăşiămetabili ilorălor cu ajutorul GC-
MS. 
    8. Analize de toxici organici cu ajutorul LC-MS (inclusiv asistat de LIF). 
 
    16.ăMODULULăDEăBIOETIC ă- 2ăs pt mâni 
 
    TEMATIC ăCURSă(20ăore) 
 
    I.ăIntroducereăînăBioetic ă- 2 ore 
    1.ăMorala,ăetica,ăeticaămedical ă- definire, delimitarea obiectului de studiu. 
    2.ăContextulăapari ieiăbioeticii. 
    3. Definirea bioeticii. 
    4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii. 
    5.ăTeoriiăşiămetodeăînăbioetic . 
    II.ăConcepteleădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin ăprinăprisma bioeticii - 2 ore 
    1.ăDefinireaăconceptelorădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin . 
    2.ă Concepteleă deă s n tate,ă boal ă şiă suferin ă înă contextulă evolu ieiă mediciniiă şiă ştiin eloră
vie ii. 
    3.ăRolulăcredin elorăşiăvalorilorăpersonaleăsauădeăgrupăînăconturareaăconceptelorădeăs n tate,ă
boal ăşiăsuferin ă(percep iiăparticulareăfunc ieădeăcredin aăreligioas ,ăetnie,ăetc.). 



    III.ăRela iaămedică- pacient I - 2 ore 
    1.ăValoriăaleărela ieiămedică- pacient. 
    2. Paternalism versus autonomie. 
    3. Modele ale rela ieiămedică- pacient. 
    4.ăDreptatea,ăechitateaăşiăaccesulăpacien ilorălaăîngrijirileădeăs n tate. 
    IV.ăRela iaămedică- pacient II - 2 ore 
    1.ăConsim mântulăinformat. 
    2.ăConfiden ialitateaăînărela iaămedică- pacient. 
    3.ăRela iaămedică- pacient minor. 
    4.ăActeănormativeăcareăreglementeaz ărela iaămedică- pacient. 
    V.ăGreşeliăşiăeroriăînăpracticaămedical ă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroare. 
    2.ăCulpaămedical ă- definire,ăforme,ăimplica iiăjuridiceăşiădeontologice. 
    3.ăManagementulăgreşeliiăşiăeroriiămedicaleăînăpracticaămedical . 
    VI.ăProblemeăeticeălaăînceputulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăLibertateaăprocrea iei. 
    2. Dileme etice în avort. 
    3. Etica reproducerii umane asistate medical. 
    4. Probleme eticeăînăclonareaăreproductiv . 
    VII.ăProblemeăeticeălaăfinalulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaămor iiăînăeraănoilorătehnologiiăînămedicin . 
    2.ăProblemeăeticeăînăst rileăterminale. 
    3.ăTratamenteăinutileăînăpracticaămedical . 
    4.ăEutanasiaăşi suicidul asistat. 
    5. Îngrijirile paliative. 
    VIII.ăProblemeăeticeăînătransplantulădeă esuturiăşiăorganeăumaneă- 2 ore 
    1. Donarea de organe de la cadavru. 
    2. Donarea de organe de la persoana vie. 
    3.ăEticaăaloc riiădeăresurseăînătransplant. 
    IX.ăProblemeăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ă- 2 ore 
    1.ăEugeniaăşiădiscriminareaăpeăbazaăgeneticii. 
    2. Proiectul genomului uman - problemeă etice,ă redefinireaă no iuniiă deă boal ă prină prismaă
cunoaşteriiăgenomuluiăuman. 
    3.ăEtic ăşiătestareaăgenetic ăprenatal ,ăneonatal ăşiăpostnatal . 
    4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni. 
    5.ăTerapiaăgenic . 
    6.ăPosibilitateaăîmbun t iriiăraseiăumaneăprinăinterven iiăgenetice. 
    X.ăEticaăcercet riiăpeăsubiec iăumaniă- 2 ore 
    1.ăPrincipiiăeticeăînăcercetareaăpeăsubiec iăumani. 
    2.ăProtec iaăparticipan ilorăîntr-oăcercetareăbiomedical ă- discutarea principalelor coduri de 
etic ă şiă conven iiă interna ionaleă înă cercetare,ă aă cadruluiă legislativă înă careă seă deruleaz ă
cercetareaăpeăsubiec iăumani. 
    3.ăPopula iiăvulnerabileăînăcontextulăcercet riiăpeăsubiec iăumani. 
    4.ăAspecteăeticeăînăcercet rileămulticentrice,ămultina ionale. 
    5.ăComiteteleădeăetic ăaăcercet rii. 
    6.ăComportamentulăştiin ificăneadecvat,ăconflictulădeăintereseăînăcercetareaăştiin ific . 
 
    TEMATICA SEMINARIILOR 
 
    I.ăIlustrareaăprinăcazuriăparticulareăaăteoriilorăşiăprincipiilorăînăbioetic ă- 2 ore 
    II.ăReglementareaăpracticiiămedicaleăprinăcoduriădeăetic ă- 2 ore 
    1.ă Jur mântulă luiă Hipocrate - comentareaă formeiă ini ialeă aă jur mântuluiă luiă Hipocrateă şiă
evaluareaăgraduluiădeăaplicabilitateăaăperceptelorăacestuiaăînăcondi iileămediciniiăactuale. 
    2.ăAlternativeăaleăjur mântuluiăluiăHipocrate. 
    3.ăAlteăcoduriădeăetic ăşiădeontologieămedical ăfolositeăînăprezent. 
    III.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăValoareaăşiălimiteleăconsim mântuluiăinformatăînăpracticaămedical ăcurent . 
    2.ăValoareaăşiălimiteleăconfiden ialit iiăînăpracticaămedical ăcurent . 
    3.ăRolulăcomunic riiăînărela iaămedică- pacient. 
    IV.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăAccesulălaăîngrijirileădeăs n tateă- discutare de cazuri. 
    2. Drepturile pacien iloră- reglementareălegislativ . 
    3.ăRolulăcomitetelorădeăetic ădinăspitale. 



    V.ăExemplificareaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroareăînămedicin ăprinăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    1.ăDelimitareaăcadruluiăno iuniiădeămalpraxis. 
    2.ăGreşealaămedical ădin perspectiva sistemului de malpraxis. 
    3.ăPerspectivaădeontologic ăasupraăgreşelilorămedicale. 
    VI.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăînceputuluiăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    VII.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăfinalulăvie iiăpeăbaza unor cazuri concrete - 2 ore 
    VIII.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă transplantulă deă esuturiă şiă organeă peă bazaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
    IX.ăDiscutareaăproblemelorăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    X. Discutareaă problemeloră eticeă înă cercetareaă peă subiec iă umaniă prină prismaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
 
 
                             LABORATOR FARMACEUTIC 
                                     3 ANI 
                     STAGIIăPRACTICEăŞIăCURSURIăCONFERIN  
 
 
    METODOLOGIAăCERCET RIIăŞTIIN IFICEăMEDICALEăŞIăFARMACEUTICEă(1.1)ă- 1ălun  
    ELEMENTEăDEăMATEMATIC ăÎNăANALIZAăDEăLABORATOR.ăBIOSTATISTIC ă(1.2)ă- 1ălun  
    LEGISLA IEăŞIăMANAGEMENTăÎNăLABORATORULăFARMACEUTICă(1.3)ă- 1ălun  
    BIOCHIMIE (1.4) - 1 lun  
    EVALUAREAăEFECTELORăTERAPEUTICE,ăANALIZAăŞIăCONTROLULăPRODUSELORăVEGETALEă(1.5)ă- 1ălun  
    FARMACOLOGIEăEXPERIMENTAL ă(1.6)ă- 2 luni 
    ELEMENTEăDEăINFORMATIC ăÎNăLABORATORULăFARMACEUTICă(1.7)ă- 1ălun  
    IGIENAăALIMENTA IEIă(1.8)ă- 1ălun  
    TOXICOLOGIEă (BIOTRANSFORMAREAă XENOBIOTICELOR,ă METODOLOGIAă DEă EVALUAREă TOXICOLOGIC ă Aă
MEDICAMENTELORă ŞIă TOXICOLOGIEă CLINIC ,ă ECOTOXICOLOGIEă ŞIă TOXICOLOGIAă MEDIULUI,ă TOXICOLOGIEă
INDUSTRIAL ,ăTOXICOLOGIAăPESTICIDELOR,ăTOXICOMANIILEăŞIăDOPINGUL)ă(1.9)ă- 3 luni 
    IMUNOLOGIE - MICROBIOLOGIE (1.10) - 1ălun  
    CONTROLUL MEDICAMENTULUI (1.11) - 2 luni 
    EXPERTIZAăTOXICOLOGIC ă(1.12)ă- 1ălun  
    LABORATOR CLINIC (1.13) - 2 luni 
    BIOFARMACIE (1.14) - 2 luni 
    ANALIZA CHIMICO-CLINIC ăÎNăTOXICOLOGIAăDEăURGEN ă(1.15)ă- 1ălun  
    ANALIZE DE LABORATOR (1.16) - 3 luni 
    VALIDAREAăMETODELORăDEăANALIZ ăAPLICATEăLAăCONTROLULăMEDICAMENTELORă(1.17)ă- 1ălun  
    ANALIZAăLICHIDELORăBIOLOGICE.ăCONTROLULăCALIT IIăAPEIăŞIăALIMENTELORă(1.18)ă- 1ălun  
    EVALUAREA TOXICOLOGIC ăAăMEDICAMENTULUIă(1.19)ă- 1ălun  
    BIOETIC ă(1.20)ă- ½ălun  
    PRACTIC ăDEăLABORATORăÎNDRUMAT ă(1.21)ă- 11ăluniăşiă2ăs pt. 
 
*T* 
┌───────┬───────────────────┬────────────────────┬─────────────────┐ 
│ăăăăăăă│ăăăăăăANULăIăăăăăăă│ăăăăăăANULăIIăăăăă  │ăăăăANULăIIIăăăăă│ 
├───────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤ 
│STAGIUL│(1.1)ă_______ă(1.9)│(1.10)ă________ă1.19│ăăă1.20;ă1.21ăăăă│ 
└───────┴───────────────────┴────────────────────┴─────────────────┘ 
*ST* 
 
 
                    CURRICULUMăDEăPREG TIREăÎNăSPECIALITATEA 
 
                              MEDICIN ăDEăFAMILIE 
 
    1.1.ăDEFINI IE:ăMedicinaădeăfamilieăesteăspecialitateaăcareăasigur ăasisten aămedical ăprimar ă
şiăcontinu ăşi,ăprinăac iuniăpreventive,ăeduca ionale,ăterapeuticeăşiădeărecuperare,ăcontribuieălaă
promovareaă st riiă deă s n tateă aă individului,ă aă familieiă şiă colectivit ii,ă avândă urm toareleă
func ii: 
     ●ăDeăasigurareăaăaccesibilit iiăpopula ieiălaăasisten aămedical  
     ●ăDeăsupraveghereăaăs n t ii 
     ●ăDeăpreven ieăprimar ,ăsecundar ,ăter iar  
     ●ăDeăpreven ieăspecific  



     ●ăDeăpromovareăaăs n t ii 
     ●ăDeăasigurareăaăîngrijirilorămedicaleăcurente 
     ●ăDeăselec ionareaăpacien ilorăcareăauănevoieădeăasisten ădeăspecialitate 
     ●ăDeăcoordonareăaăserviciilorămedicaleăînăfunc ieădeănevoileăconcreteăaleăbolnavului 
     ●ăDeăsintezaădiagnostic ăşiăterapeutic  
     ●ăDeăsupraveghereămedical ăcontinu ăaăindividului,ăfamilieiăşiăaăcolectivit ii 
     ●ăDeărecuperareăşiăreabilitareăaăbolnavilor 
     ●ăDeăasigurareăaăîngrijirilorăpaliativeăşiăterminale 
     ●ăDeăcercetareăştiin ific ăspecific  
 
    1.2. DURATA REZIDENTIATULUI - 3 ani 
    Curriculumulăprevedeăunănum rădeă200ădeăoreădidacticeă(curs,ăseminar,ăprezent riădeăcazuri)ăpeă
anul de studiu universitar, pentruătematicaăprezentat ,ăînăafaraăc roraăsuntăprev zuteăşiă40ă- 50 
de ore de studiu individual. 
    Cuantificareaăpreg tiriiăînăvedereaăechival rii,ăseăfaceăprinăcrediteă(CFU). 
    1 credit = 25 ore de instruire 
    Dină timpulă alocată preg tirii,ă activitateaă didactic ă acoper ă 20-30%, restul de 70-80%, fiind 
dedicat ăactivit ilorăpracticeăşiăstudiuluiăindividual. 
    Laăsfârşitulăfiec ruiămodulădeăpreg tireă(celăpu inăoădat ăpeăan),ăareălocăoăevaluareădeăetap ,ă
f cut ăînăunitateaădeăpreg tireădeăc treăresponsabilulădeăstagiuăşiăîndrum tor. 
    Evaluareaăseăfinalizeaz ăprinăacordareaădeăcrediteăCFU. 
    Întreagaăactivitateădeăpreg tireăesteămonitorizat ăprinăcaietulădeăstagiuă(log-book), în care 
vorăfiătrecuteădeăasemeneaăevalu rileădeăetap ăînăcredite,ăactivitatea în programele de cercetare, 
participareaălaămanifest riăştiin ificeăşiădeăeduca ieăcontinu . 
 
    1.3. OBIECTIVE GENERALE 
    Absolven iiă reziden iatuluiă deă medicin ă general ă voră trebuiă s ă fieă capabiliă s ă îndeplineasc ă
urm toareleăactivit i: 
    1.ă S ă asigureă asisten aă medical ă primar ,ă preventiv ă şiă curativ ,ă rezolvândă câtă maiă bineă
problemeleădeăs n tateăcuăcareăsuntăconfrunta i. 
    2.ăS ăacordeăasisten ămedical ăpreventiv ăomuluiăs n tos,ăfamilieiăşiăcolectivit ii. 
    3.ă S ă acordeă tuturoră pacien iloră asisten ă medical ă deă primă contact,ă asumându-şiă
responsabilitateaădecizieiăini ialeăşiătoateăproblemeleămedicaleăpeăcareăleăprezint ăpacien iiăloră
şiăs ăapelezeăînătimpăutilălaăceilal iămediciăspecialişti. 
    4.ăS ăacordeăasisten ămedical ădeăurgen ăadecvat ătuturorăcazurilorăînăcareăvorăfiăsolicita iă
ca medici de prim contact. 
    5.ă S ă asigureă asisten ă medical ă continu ă tuturoră pacien iloră lor,ă luândă înă considerareă
dimensiunile bio-medicale,ăpsihologiceăşiăsocio-culturaleăaleăfiec ruiăpacient. 
    6.ăS ămediezeăînămodăcorectărela iileăpacientuluiăcuăsistemulădeăasisten ămedical ăşiăs ăpoat ă
lucraăşiăechipaădeăasisten ămedical . 
    7.ă S ă elaborezeă şiă s ă apliceă programeă deă m suriă preventiveă cuă scopulă men ineriiă şiă
îmbun t iriiăst riiădeăs n tateăaăpopula iei. 
 
    1.4. STRUCTURA STAGIILOR 
*T* 
┌──────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬──────────┐ 
│ăăăăStagiulăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăDenumireaăstagiuluiăăăăăăăăăăăăăăă│ăădurataăă│ 
├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ 
│1.4.1.ăăăăăăăă│Medicin ădeăfamilieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│6ăluniăăăă│ 
│1.4.2.ăăăăăăăă│Medicin ăintern ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│4ăluniăăăă│ 
│1.4.3.ăăăăăăăă│Pediatrieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│4ă˝ luniăă│ 
│1.4.4.ăăăăăăăă│Chirurgieăgeneral ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│2ăluniăăăă│ 
│1.4.5.ăăăăăăăă│Obstetric -ginecologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│2ăluniăăăă│ 
│1.4.6.ăăăăăăăă│Oncologieămedical ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│2ăluniăăăă│ 
│1.4.6.ăăăăăă  │Boliăinfec ioaseăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│1ălun ăăăă│ 
│1.4.7.ăăăăăăăă│Psihiatrieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│1ălun ăăăă│ 
│1.4.8.ăăăăăăăă│Dermato-venerologiceăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│1ălun ăăăă│ 
│1.4.9.ăăăăăăăă│Neurologieăăăăăăăăă                              │1ălun ăăăă│ 
│1.4.10.ăăăăăăă│Diabetăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│1ălun ăăăă│ 
│1.4.11.ăăăăăăă│Epidemiologieăşiămanagementăsanitarăăăăăăăăăăăăăă│1ălun ăăăă│ 
│1.4.12.ăăăăăăă│Bioetic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă        │˝ălun ăăăă│ 
│1.4.13.ăăăăăăă│Medicin ădeăfamilieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│9ăluniăăăă│ 
└──────────────┴─────────────────────────────────────────────────┴──────────┘ 



*ST* 
 
    ANULăIăŞIăANULăII 
 
    CON INUTULăSTAGIILOR 
 
    1.4.1. STAGIUL DE MEDICIN ăDEăFAMILIEă6ăluni 
 
    1.4.1.1.ăTematicaăintroductiv ăînăM.Fă(100ăore) 
    1. Introducere în problematica M.F 
    2.ăCondi iileădeălucruăaleăM.F 
    3. Descrierea cabinetului 
    4. Echipa de lucru a M.F 
    5.ăLoculăM.Făînămedicinaămodern  
    6. ObiectulăşiămetodologiaăM.F 
    7. Principiile M.F 
    8.ăFunc iileăM.F 
    9.ăDefini iaăşiăcon inutulăM.F 
    10.ăRolulăM.Făînăsistemulăasigur rilorămedicale 
    11.ăActivitateaăpreventiv ăînăM.F 
    12.ăActivitateaăcurativ ăînăM.F 
    13.ăAsisten aămedical ăaăfamiliei 
    14.ăAsisten aămedical ăaăuneiăcolectivit i 
    15.ăRela iileăM.Făcuăcelelalteăspecialit i 
 
    1.4.1.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1.ăPrezentareaăcabinetuluiăşiăaăechipeiădeălucru:ă1 
    2.ăParticipareaălaăconsulta iileăcurente: 30 
    3.ăParticipareaălaăconsulta iileăpreventive:ă20 
    4. Participarea la vizitele la domiciliu: 10 
    5. Acordarea primului ajutor medical: 10 
    6. Completarea unor documente: 10 
    7.ăEfectuareaăunorăsintezeădiagnosticeăşiăterapeutice:ă10 
    8. Analiza unor probleme epidemiologice: 5 
    9. Monitorizarea unor bolnavi cronici: 20 
    10.ăAsisten aămedical ăaăcopilului:ă20 
    11.ăAsisten aămedical ăaăb trânului:ă20 
 
    1.4.2.ăSTAGIULăDEăMEDICIN ăINTERN ă4ăluni 
 
    1.4.2.1.ăTematicaălec iilorăconferin ăadaptateăobiectivelorăşiăfunc iilorămediciniiădeăfamilieă
(80 ore). 
 
    1.ăTraheobronşiteăacute 
    2. Bronhopneumonii 
    3. Pneumopatiile acute 
    4.ăAstmăbronşic 
    5. Bronhopatii cronice obstructive 
    6.ăBronşiectazii 
    7. Embolia pulmonar  
    8. Edem pulmonar 
    9. Pneumotorax spontan 
    10. Cancer bronho-pulmonar 
    11. Pleureziile 
    12.ăInsuficien aărespiratorie 
    13.ăTulbur riădeăritmăşiădeăconducere 
    14.ăCardiopatiaăischemic  
    15.ăPericarditeleăşiămiocarditele 
    16. Afec iuniăvalvulare 
    17.ăHTAăşiăcrizaăhipertensiv  
    18.ăInsuficien aăcardiac  
    19.ăArteriopatiiăacuteăşiăcronice 
    20.ăInsuficien aăvenoas ,ăvarice,ăhemoroizi 



    21.ăLipotimia,ăsincopa,ăcolapsul,ăşocul 
    22.ăCefaleeaăşiămigrena 
    23. Gastritele 
    24. Ulcerul gastro-duodenal 
    25. Cancerul gastric 
    26.ăHepatiteleăacuteăşiăcronice 
    27.ăCirozaăhepatic  
    28. Bolile colecistului 
    29.ăAfec iuniăpancreatice 
    30. Icterul 
    31. Hemoragiile digestive 
    32.ăConstipa ia 
    33. Colonulăiritabilăşiăcolitaăulcerativ  
    34. Cancerul colo-rectal 
    35.ăInfec iiăurinareăşiăaleătractuluiăurinar 
    36. Glomerulonefritele 
    37.ăInsuficien aărenal  
    38. Sindromul nefrotic 
    39. Lupusul eritematos sistemic 
    40. Poliartrita reumatoid  
    41. Artritele 
    42. Artrozele 
    43.ăSpondilozeleăşiălombalgiile 
    44. Guta 
    45. Piciorul dureros 
    46. Epicondilita, tenosinovite, bursite 
    47. Osteoporoza 
    48. Obezitatea 
    49. Diabetul zaharat 
    50. Sindromul hipoanabolic 
    51. Anemiile 
    52. Adenopatiile 
    53. Leucemiile 
    54. Limfoamele 
    55. Sindroame hemoragice 
    56.ăIntoxica iiăacuteăcu:ăalcoolăetilic,ăalcoolămetilic,ăsubstan eăorgano-fosforice,ăsubstan eă
organo-clorurate, barbiturice, ciuperci, cianuri, droguri halucinogene 
    57.ăIntoxica iileăcroniceăprofesionaleăşiăneprofesionale 
    58.ăTuberculozaăpulmonar ăşiăextrapulmonar . 
 
    1.4.2.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1.ăExaminareaăclinic ăaăbolnavului:ă300 
    2. Interpretarea examenului radiologică şiă afec iunileă prev zuteă şiă tematicaă peă aparateă şiă
sisteme: 30 
    3.ăInterpretareaărezultatelorădeălaăexplor rileărespiratoriiă(spirometrieădeterminareaăgazeloră
sanguine): 30 
    4. Interpretarea unei EKG: 30 
    5. Interpretarea principalelor date ecograficeă şiă endoscopiceă pentruă patologiaă prev zut ă şiă
programa: 30 
    6. Interpretarea oscilometriei: 10 
    7. Tehnici de resuscitare cardio-respiratorii: 10 
    8.ăInterpretareaărezultatelorădeăsângeăperifericăşiăm duv :ă10 
    9. Interpretarea rezultatelorăob inuteăprinătehnicileădeăexplorareăaăsecre ieiăgastrice:ă10 
    10.ăSondajulăşiăsp l turaăgastric :ă5 
    11. Examenul de fund de ochi: 10 
    12.ăInterpretareaădatelorădeăexplorareăfunc ional ărenal ,ăhepatic ,ăpancreatic :ă30 
    13.ăRecoltareaăşi interpretarea examenului coprologic: 5 
    14.ăAlimenta iaăomuluiăs n tos:ă50 
    15.ă Regimulă alimentară ală omuluiă bolnavă peă principaleleă grupeă deă afec iuni:ă cardiace,ă
gastrointestinale, hepatice, biliare, pancreatice, renale, boli alergice, metabolice: 50 
    16.ăPunc iaăpleural :ă5 
 
    1.4.3. STAGIUL DE PEDIATRIE: 4 ½ luni 



 
    1.4.3.2.ăTematicaălec iilorăconferin ăadaptateăobiectivelorăşiăfunc iilorămediciniiădeăfamilieă
(80 ore) 
    1.ăCreştereaăşiădezvoltareaăcopilului 
    2.ăAlimenta iaăsugaruluiăşiăcopiluluiăs n tos 
    3.ăMalnutri iaăprotein-energetic  
    4. Rahitismul 
    5. Diabetul copilului 
    6. Anemiile 
    7. Sindroame hemoragice 
    8.ăLeucemiileăacuteălimfoblasticeăşiănon-limfoblastice 
    9.ăLimfoameleămaligneăhodgkinieneăşiănon-hodgkiniene 
    10.ăMalforma iiăcongenitale 
    11.ăPrincipiiădeădiagnosticăşiătratamentăaleăboliiăatopice 
    12.ăRAAăşiăcardiopatiaăreumatismal  
    13. Artritele cronice juvenile 
    14. Sindromul febril prelungit 
    15.ăDurereaătoracic ălaăcopilăşiăadolescent 
    16.ăInfec iileătractuluiărespiratorăsuperior 
    17. Amigdalitele 
    18. Sinuzitele 
    19.ăOtitaămedieăacut ăşiăcronic . 
    20.ăBronşiolitaăacut  
    21. Bronhopneumonia 
    22.ăPneumoniileăacuteăşiăcronice 
    23. Miocarditele 
    24. Pericarditele 
    25.ăEndocarditeleăinfec ioase 
    26.ăTulbur riădeăritmăşiădeăconducere 
    27.ăTuberculozaăpulmonar ăşiăextrapulmonar ălaăcopil 
    28.ăStomatitele,ăglositeleăşiăcheilitele 
    29.ăHemoragiileădigestiveălaăunănouăn scutăşiăcopil 
    30. Diareea cronic ăşiăsindromulădeămalabsorb ie 
    31. Parazitozele digestive 
    32.ăHepatiteleăacuteăşiăcronice 
    33. Sindromul nefrotic 
    34. Glomerulonefritele acute 
    35.ăInsuficientaărenal ăşiăcronic  
    36.ăEnurezisulăşiăencoprezisul 
    37.ăUrgen eăpediatrice majore: 
     ●ăconvulsiile 
     ●ăintoxica iileăacute 
     ●ăîn ep turiădeăinsecteăveninoase 
     ●ămuşc turiădeăanimale 
     ●ăinsola ia 
     ●ăşocul 
     ●ăinsuficien aăcardio-respiratorie 
     ●ăsindroameădeădeshidratareăacut  
     ●ăcomele 
    38. Problemeămedicaleăaleăadolescentului:ăcreştereaăşiădezvoltareaăpubertar . 
    Aspecteădeăpatologieăspecific ăaăadolescentului. 
 
    1.4.3.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1.ăExaminareaăclinic ăaăcopilului:ă50 
    2.ăM sur toriăantroprometriceăşiăinterpretarea lor la copilul de diferite vârste: 50 
    3.ăApreciereaăcreşteriiăşiădezvolt riiăcopilului:ă50 
    4.ăPunc iiăşiărecolt riăvenoaseălaăsugarăşiăcopil:ă50 
    5. Instalarea unui cateter venos: 10 
    6. Cateterism vezical la copilul de ambele sexe şiălaădiferiteăvârste:ă5 
    7.ăInterpretareaăexamenuluiădeăsângeăperifericăşiăLCR:ă20 
    8.ăExamenăotoscopicălaăsugarăşiăcopilulămare:ă10 
    9. Examenul fundului de ochi: 10 
    10. Interpretarea EKG-uluiălaăsugarăşiăcopilulămare:ă20 



    11. Interpretareaăprobelorăfunc ionaleărespiratorii:ă10 
    12. Interpretarea probelor hepatice: 30 
    13. Interpretarea probelor renale: 30 
    14. Interpretarea probelor de digestie: 30 
    15. Interpretarea radiografiei toracice: 20 
    16. Interpretarea radiografiei schelet: 20 
    17. Interpretarea radiografiei craniene: 10 
    18. Interpretarea radiografiei gastro-intestinale: 20 
    19. Interpretarea urografiei: 5 
    20.ăEfectuareaăbilan uluiăst riiădeăs n tateăaăcopiluluiă0-18 ani pe etape: 50 
    21.ăUrm rireaăepidemiologic ăşiăigienic ăaăcolectivit ilorădeăcopii:ă30 
    22.ăPrescriereaămedicamentelorăînăfunc ieădeăvârst :ă50 
    23.ăStabilireaănecesit ilorănutri ionaleălaăcopiiăîntreă0-1 an, 1-3 ani, 4-7 ani, 7-14ăaniăşiă
adolescen i:ă50 
    24.ă Alimenta iaă nou-n scutului,ă sugaruluiă şiă copiluluiă peă etapeă deă vârst ă (alimenta iaă
natural ,ăpreparateădietetice):ă50 
    25. Preluarea copilului la domiciliu: 10 
 
    1.4.4.ăSTAGIULăDEăCHIRURGIEăGENERAL ăŞIăSPECIALIT IăCHIRURGICALE:ăORL,ăOFTALMOLOGIE,ăUROLOGIE,ă
TRAUMATOLOGIE. 2 Luni 
 
    1.4.4.1.ăTematicaălec iilorăconferin ăadaptateăobiectivelorăşiăfunc iilorămediciniiădeăfamilieă
(40 ore) 
    1.ăPl gile 
    2. Hemoragii posttraumatice 
    3. Arsurile 
    4.ăDeger turile 
    5. Electrocutarea 
    6. Entorse 
    7. Luxa ii 
    8. Fracturi 
    9.ăRinitaăacut  
    10.ăSinuzitaăacut  
    11.ăLaringitaăacut  
    12. Angine acute 
    13. Flegmon amigdalian 
    14. Epistaxis 
    15.ăOtitaăacut  
    16.ăTraumatismeăfizice,ăchimiceăşiătermiceăaleăochiului 
    17.ăOchiulăroşuăşi dureros 
    18. Cataractele 
    19. Glaucomul 
    20.ăHemoragiaădigestiv ăsuperioar  
    21.ăHemoragiaădigestiv ăinferioar  
    22.ăComplica iileăulceruluiăgastro-duodenal 
    23.ăLitiazaăbiliar  
    24.ăColecistitaăacut  
    25.ăPancreatitaăacut  
    26. Cancerul de cap de pancreas 
    27. Abdomenul acut chirurgical 
    28.ăApendicitaăacut  
    29. Peritonitele 
    30.ăOcluziaăintestinal  
    31. Icter mecanic 
    32. Cancer gastric 
    33. Cancer de colon 
    34. Cancer de rect 
    35.ăLitiazaărenal  
    36.ăAdenomădeăprostat  
    37.ăCancerădeăprostat  
    38.ăReten iaăacut ădeăurin  
    39. Boli inflamatorii ale organelor genitale masculine 
    40. Tumorile sânului 



 
    1.4.4.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1.ăSuturaăpl gilor:ă20 
    2. Hemostaza provizorie: 20 
    3.ăTamponamentănazalăanteriorăşiăposteriorăşiăepistaxis:ă10 
    4.ăAspira iaănazal :ă10 
    5.ăExtragereaăcorpilorăstr iniădinăcanalulăauditivăşiădinăfoseleănazale:ă10 
    6.ăInhala ii:ă10 
    7.ăPulveriz ri:ă10 
    8.ăAdministra iileăde aerosoli: 10 
    9.ăInstila iaăşiăsp l turaăauricular :ă10 
    10. Fundul de ochi: 20 
    11.ăAcuitateaăvizual :ă30 
    12.ăAcuitateaăcromatic :ă30 
    13.ăSp l turaăocular :ă20 
    14.ăInstila iaăocular :ă20 
    15.ăÎndep rtareaăcorpilorăstr iniăoculari: 5 
    16.ăReducereaăluxa iilor:ă5 
    17.ăImobilizareaăcuăpansamenteăcompresiveăşiăgipsate:ă10 
    18.ăInciziaăşiădrenajulăunorăcolec ii:ă5 
    19.ăDenudareăvenoas :ă10 
    20.ăPerfuziiăşiătransfuzii:ă30 
    21. Paracenteza evacuatoare: 10 
    22.ăPunc ie articular :ă5 
    23.ă Infiltra ii:ă scapulohumeral ,ă canală carpian,ă epicondilian ă lombar ,ă suboccipital ,ă
genunchi,ălocoădolen i:ă20 
    24. Traheostomie 
    25.ăSp l turaăgastric ăşiăintestinal :ă5 
    26.ăPunc ieăvezical  
    27. Sondaj vezical: 5 
 
    1.4.5.ăSTAGIULăDEăOBSTETRIC -GINECOLOGIE - 2 Luni 
 
    1.4.5.1.ăTematicaălec iilorăconferin ăadaptateăobiectivelorăşiăfunc iilorămediciniiădeăfamilieă
(40 ore) 
    1.ăNo iuniădeăplanningăfamilial 
    2.ăDiagnosticulădeăsarcin  
    3.ăSarcinaănormal  
    4. Sarcina cu risc obstetrical crescut 
    5.ăSarcinaăpatologic  
    6.ăL uzia 
    7.ăIminen aădeăavort 
    8. Placenta praevia 
    9. Eclampsia 
    10. Apoplexia utero-placentar  
    11. Metroragiile 
    12.ăSarcinaăextrauterin  
    13.ăVulvovaginitaăacut  
    14.ăBoalaăinflamatorieăpelvian  
    15. Fibrom uterin 
    16.ăCerviciteăacuteăşiăcronice 
    17. Cancer genito-mamar 
 
    1.4.5.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1.ăExamenulăclinicăşiăgenitalăalăfemeiiăgravide:ă50 
    2.ăAsistareaănaşteriiănormale:ă30 
    3.ăNaştereaăpatologic :ă5 
    4.ăPerineotomieăşiăperineorafie:ă5 
    5. Colporafie 
    6.ăTamponamentăşiăhemoragiileăgenitale:ă5 
    7. Recoltarea: 10 
    8. Indicarea metodelor contraceptive: 20 
    9. Montarea unui sterilet: 5 



 
    1.4.6. STAGIUL DEăONCOLOGIEăMEDICAL ă- 2 Luni 
 
    A.ăTematicaăcursurilorăadaptat ăobiectivelorăşiăfunc iilorămedicineiădeăfamilieă(40ăore) 
    1. Etiologia cancerului (1,3) 
    - factori de risc ambientali (fizici, chimici, virali) 
    - factori de risc comportamentali (fumat,ăalcool,ăalimenta ie) 
    - factoriădeăriscăconstitu ionaliă(hormonali,ăgenetici,ăimunologici) 
    2. Factori de pronostic în cancer (1,3) 
    - factoriălega iădeătumor  
    - factoriălega iădeăgazd  
    3.ăPrincipiiăşiămetodeădeădiagnosticăînăcancer (1,3) 
    - diagnosticulăclinică(semneădirecteăşiăindirecte) 
    - diagnosticul biologic 
    - diagnosticulăimagistică(metodeăneinvaziveăşiăinvazive) 
    - particularit ileădiagnosticuluiăînăcancer.ăDificult iăşiăerori. 
    4. Rolul chirurgiei în oncologie (1,3) 
    - rolul chirurgiei în profilaxia cancerului 
    - rolul chirurgie în diagnosticul cancerului 
    - rolul chirurgiei în tratamentul cancerului 
    - principiile tratamentului chirurgical 
    5. Principiile radioterapiei în oncologie (3) 
    - defini iaăşiăscopurileăradioterapieiăînăoncologie 
    - tipuriăşiăsurseădeăradia iiăutilizate 
    - m rimiăşiăunit iădeăm sur ăînăradioterapie 
    - bazeleăfiziceăşiăbiologiceăaleăradioterapiei 
    - tipuri de iradiere 
    - incidenteleăşiăcomplica iileăradioterapiei 
    6. Bazele teoretice ale chimioterapiei cancerului (1,2,3) 
    - date generale 
    - cineticaăcelular  
    - mecanismulădeăac iuneăalăcitostaticelor 
    - rezisten aălaăcitostatice 
    - c iădeăadministrareăaăcitostaticelor 
    - indica iileăşiăcontraindica iileăchimioterapiei 
    - incidenteleăşiăcomplica iileăchimioterapiei 
    - tratamentul efectelor secundare ale citostaticelor 
    - clasificarea citostaticelor 
    - evaluareaăr spunsuluiălaăchimioterapie 
    - principii generale privindăcercetareaăşiăcaracterizareaădeănoiămedicamenteăantineoplazice 
    7. Principiile tratamentului hormonal în oncologie (1,3) 
    - principalele efecte ale hormonilor în cancer 
    - principalele obiective ale tratamentului hormonal 
    - clasificarea hormonilor.ă Principaliiă agen iă terapeuticiă utiliza iă înă hormonoterapiaă
cancerului. 
    8.ăUrm rireaăbolnavuluiă(1.3) 
    9.ăInfec iileăînăcanceră(1,4) 
    10.ăComplica iileăcanceruluiă(1) 
    11.ăUrgen eleăînăoncologieă(1,3) 
    12. Durerea în cancer (1,3) 
    - anatomiaăşiăfiziologiaădurerii 
    - sindroame dureroase în cancer 
    - tratamentul durerii în cancer 
    13. Tratamentele paleative în cancer (1,3) 
    14. Aspecte de psiho-oncologie (1,3) 
    15.ăAlimenta iaăînăoncologieă(1,3) 
    16. Principii de screening.ăPrevenireaăşiădepistareaăprecoceăaăcanceruluiăşiăeducareaăsanitar ă
aăpopula ieiă(1,3) 
    17.ăLeziunileăprecursoareăaleămalignit ii.ăDefini ie,ăclasificare,ădiagnostic,ătratamentă(1,3) 
    18.ă Cancerulă pieliiă (epidemiologie,ă istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă histopatologic ,ă
simptomatologie,ă diagnostic,ă evolu ie,ă indica ieă terapeutic ,ă principaleleă asocieriă deă
chimioterapie) (1,2) 



    19.ă Melanomulă malignă (epidemiologie,ă istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă histopatologic ,ă
simptomatologie, diagnostic,ă evolu ie,ă indica ieă terapeutic ,ă principaleleă asocieriă deă
chimioterapie) (1,2) 
    20.ă Cancerulă bronhopulmonară (epidemiologie,ă istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă
histopatologic ,ă simptomatologie,ă diagnostic,ă evolu ie,ă indica ieă terapeutic ,ă principalele 
asocieri de chimioterapie) (1,2,5 vol. II) 
    21.ăCancerăaleăsfereiăcapuluiăşiăgâtuluiă(epidemiologie,ăistorieănatural ,ăclasificareăTNMăşiă
histopatologic ,ă simptomatologie,ă diagnostic,ă evolu ie,ă indica ieă terapeutic ,ă principaleleă
asocieri de chimioterapie) (1,2,4) 
    22.ă Cancerulă esofaguluiă (epidemiologie,ă istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă histopatologic ,ă
simptomatologie,ă diagnostic,ă evolu ie,ă indica ieă terapeutic ,ă principaleleă asocieriă deă
chimioterapie) (1,2,4) 
    23. Cancerul stomacului (epidemiologie,ă istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă histopatologic ,ă
simptomatologie,ă diagnostic,ă evolu ie,ă indica ieă terapeutic ,ă principaleleă asocieriă deă
chimioterapie) (1,2,4) 
    24.ă Cancerulă colonuluiă (epidemiologie,ă istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă histopatologic ,ă
simptomatologie,ă diagnostic,ă evolu ie,ă indica ieă terapeutic ,ă principaleleă asocieriă deă
chimioterapie) (1,2,5) 
    25.ă Cancerulă rectuluiă (epidemiologie,ă istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă histopatologic ,ă
simptomatologie, diagnostic, evolu ie,ă indica ieă terapeutic ,ă principaleleă asocieriă deă
chimioterapie) (1,2,5) 
    26.ă Cancerulă glandeiă mamareă (epidemiologie,ă istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă
histopatologic ,ă simptomatologie,ă diagnostic,ă evolu ie,ă indica ieă terapeutic ,ă principalele 
asocieri de chimioterapie) (1,2,5 vol. I) 
    27.ă Cancerulă coluluiă uterină (epidemiologie,ă istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă
histopatologic ,ă simptomatologie,ă diagnostic,ă evolu ie,ă indica ieă terapeutic ,ă principaleleă
asocieri de chimioterapie) (1,2,5 vol. II) 
    28.ă Cancerulă corpuluiă uterină (epidemiologie,ă istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă
histopatologic ,ă simptomatologie,ă diagnostic,ă evolu ie,ă indica ieă terapeutic ,ă principaleleă
asocieri de chimioterapie) (1,2,4) 
    29. Cancerul ovarului (epidemiologie,ă istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă histopatologic ,ă
simptomatologie,ă diagnostic,ă evolu ie,ă indica ieă terapeutic ,ă principaleleă asocieriă deă
chimioterapie) (1,2,4) 
    30.ă Cancerulă prostrateiă (epidemiologie,ă istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă histopatologic ,ă
simptomatologie,ă diagnostic,ă evolu ie,ă indica ieă terapeutic ,ă principaleleă asocieriă deă
chimioterapie) (1,2,4) 
    31. Cancerul la copii. Nefroblastomul. Neuroblastomul. Retinoblastomul. Tumorile de celule 
germinale (epidemiologie, istorie natural ,ă clasificareă TNMă şiă histopatologic ,ă simptomatologie,ă
diagnostic,ăevolu ie,ăindica ieăterapeutic ,ăprincipaleleăasocieriădeăchimioterapie)ă(1,2) 
 
    B.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1.ăExamenăchimicăgeneralăşiăloco-regional al bolnavului oncologic 
    2. Examen al ariilor ganglionare superficiale 
    3.ăExamenăgeneralăalătegumentelorăşiămucoaselor 
    4.ăExamenăalăcavit iiăbucale 
    5. Examen al sânului 
    6.ăExamenăginecologicăşiăexamenăcitologicăcervico-vaginal 
    7.ăTuşeuărectalăşiăexamen al prostatei 
    8.ăInterpretareaăexplor rilorăbiologiceăşiăimagistice 
 
    1.4.7.ăSTAGIULăDEăBOLIăINFEC IOASEă- 1ăLun  
 
    1.4.7.1.ăTematicaălec iilorăconferin ăadaptateăobiectivelorăşiăfunc iilorămediciniiădeăfamilieă
(20 ore) 
    1. Rujeola 
    2. Rubeola 
    3. Varicela 
    4. Gripa 
    5. Parotidita 
    6.ăInfec iiăcuăprotozoareăşiămetazoare 
    7.ăBoalaădiareic ăacut  
    8.ăMononucleozaăinfec ioas  
    9. Zona zoster 



    10. Scarlatina 
    11. Hepatitele virale acute 
    12.ăFebraătifoid  
    13. Salmonelozele 
    14.ăToxiinfec iileăalimentare 
    15. Tetanos 
    16. Meningite 
    17. Encefalite 
    18. Holera 
    19. Enterocolite 
    20.ăSIDAăşiăinfec iaăHIVălaăadultăşiăcopil 
    21. Antibiotice 
 
    1.4.7.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1. Interpretareaărezultatelorăob inuteălaăhemocultur :ă10 
    2. Interpretarea rezultatelor examenului coprologic: 10 
    3. Interpretarea analizelor markerilor virali hepatici: 10 
    4.ăAnchetaăepidemiologic ,ărecoltareaăproduselorăbiologiceăşiătransportulălor: 20 
 
    1.4.8.ăSTAGIULăDEăPSIHIATRIEă1ăLun  
 
    1.4.8.1.ăTematicaălec iilorăconferin ăadaptateăobiectivelorăşiăfunc iilorămediciniiădeăfamilieă
(20 ore) 
    1.ăNormalitate,ăanormalitateăşiăboalaăpsihic  
    2.ăTulbur riăpsihopatologiceăcorelateăbolilor somatice 
    3.ăReac iiăpsihopatologice 
    4.ăNeurasteniaăşiătulbur rileădeăsomatizare 
    5.ăTulbur riăpsihopatologiceăaleăalimenta iei,ăsomnuluiăşiăsexualit ii 
    6. Psihozele endogene 
    7.ăTulbur riădeterminateădeăconsumulădeăalcool,ădroguriăşiătutun 
    8. Delirium tremens 
    9.ăDemen e 
    10.ăAnxietateaăşiăatacurileădeăpanic  
    11. Depresia 
    12.ăPersonalit iăparticulareăşiăpatologice 
 
    1.4.8.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1.ă Examinareaă pacientuluiă şiă perspectivaă psihopatologic  (observareaă expresivit iiă şiă
comportamentului, dialogul): 30 
    2.ăInterviuriăşiăchestionareăsemistructurateăşiăstructurateăaleăpsihopatologieiăgenerale:ă20 
    3.ăAnamnezaăbiografica.ăFoaiaădeăobserva ieăstandardizat ăşiăpsihiatrie:ă20 
    4. Scale de evaluareăcantitativ ăaăanxiet iiăşiădepresiei:ă10 
    5.ă Scaleă deă evaluareă comportamental ă aă deficiteloră şiă disabilit iloră comportamenteleă şiă
psihice.ăProblemaăevalu riiăhandicapuluiăpsihicădinăperspectivaăexercit riiărolurilorăsociale:ă10 
    6. Evaluareaăre eleiădeăsuportăsocialăşiărolulăeiăşiăevolu iaătulbur rilorăpsihice:ă10 
    7.ă Evaluareaă interac iuniloră intrafamilialeă şiă rela iaă cuă familiaă ceă areă înă componen ă ună
bolnav psihic: 10 
    8. Evaluarea riscului suicidar: 5 
    9.ăModalit iădeăinterven ieăşiăsitua iiădeăcriz ăpsihologic :ă10 
    10. Tehnici de psihoterapie: 10 
 
    1.4.9. STAGIUL DERMATO-VENEROLOGIE - 1ăLun  
 
    1.4.9.1.ăTematicaălec iilorăconferin ăadaptateăobiectivelorăşiăfunc iilorămediciniiădeăfamilieă
(20 ore) 
    1. Dermatozele 
    2. Dermatita de contact 
    3. Eczeme 
    4.ăInfec iiăstreptocociceăaleăpielii 
    5.ăInfec iiăstafilocociceăaleăpielii 
    6.ăUrticariaăşiăangioedemul 
    7.ăEczemaăsugaruluiăşiăaăcopiluluiămic 
    8. Boli de colagen 



    9. Boli buloase 
    10. Bolile arterelorăşiăvenelor 
    11.ăAfec iuniăaleăunghiilor,ăp rului,ăglandelorăsebaceeăşiăsudoripare 
    12.ăAfec iuniăaleămucoaseiăbucaleăşiăgenitale 
    13.ăBoliăcuătransmitereăsexual  
    14. Psoriazis 
    15. Pemfigus 
    16.ăLichenulăplanăşiăerup iiălichenoide 
    17.ăTumoriăcutanateăbenigneăşiămaligne 
    18. Scabia 
    19. Pediculoza 
 
    1.4.9.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1. Semne importante pentru diagnosticul clinic: 10 
    2. Interpretarea examenului micologic: 10 
    3. Interpretarea examenului bacteriologic: 10 
    4.ăInterpretareaăexamenuluiăserologicăşiăultramicroscopic:ă5 
    5.ăDrenajădeăcolec iiăşiăevacuareaădeăhematoame:ă5 
    6.ăElectrocauteriz ri:ă5 
    7.ăPrescriereaăşiăutilizareaăpreparatelorădermatologiceăpentruăafec iunileămen ionate: 10 
    8.ăBiopsiaăcutanat :ă5 
 
    1.4.10. STAGIUL DE NEUROLOGIE - 1ăLun  
 
    1.4.10.1.ă Tematicaă lec iiloră conferin ă adaptateă obiectiveloră şiă func iiloră mediciniiă deă
familie (20 ore) 
    1.ăCefaleeaăşiămigrena 
    2. Vertijul 
    3.ăTremur turile 
    4. Boala Parkinson 
    5. Epilepsia 
    6.ăSclerozaămultipl  
    7. Polinevritele 
    8. Accidentele vasculare cerebrale 
    9. Comele 
 
    1.4.10.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1. Examinarea bolnavului neurologic: 20 
    2.ăPunc iaălombar :ă5 
    3. Interpretarea examenului LCR: 5 
 
    1.4.11.ăSTAGIULăDEăDIABETăŞIăBOLIăDEăNUTRI IEă- 1ăLun  
 
    1.4.11.1.ă Tematicaă lec iiloră conferin ă adaptateă obiectiveloră şiă func iiloră mediciniiă deă
familie (20 ore) 
    1. DZ. Diagnostic, clasificare, patogenie 
    2.ăDZăaspecteăclinice,ăfactoriădeărisc,ăinvestiga iiăparaclinice 
    3. - 4. DZ tratament-principii,ătipuriădeăinsulin ,ătipuriădeăADOă(2ăcursuri) 
    5.ăDZăcomplica ii,ăevolu ie,ăprognostic 
    6.ăDZărezisten aălaăinsulin  
    7. DZ dispensarizare, ghiduriădeăpractic  
 
    1.4.11.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    - prezentareaăghidurilorădeăpractic ăpentruămediciiădeăfamilie 
    - prezentarea DZ tip II, metode de dispensarizare prin medicul de familie 
    - examinareaăclinic ăini ial ăaăpacientuluiăcu DZ 
    - investiga iiăparacliniceălaăprimaăvizit ălaămediculădeăfamilie 
    - realizareaămonitoriz riiăprinăhemoglobinaăglicozilat ,ămicroalbubinurie 
    - efectuarea fundului de ochi 
    - examinarea piciorului diabetic 
    - principii de întocmire a dietei pentru DZ Tip II 
    - realizareaăunorădieteăcuă160ăg,ă180ăg,ă200ăgăcarbohidra i 
    - scheme terapeutice 



    - prevenireaăcomplica iilor 
 
    1.4.12.ăSTAGIULăDEăEPIDEMIOLOGIEăŞIăMANAGEMENTăSANITARă- 1ăLun  
 
    1.4.12.1.a.ă Tematicaă lec iiloră conferin ă adaptateă obiectiveloră şiă func iiloră mediciniiă deă
familie (10 ore) 
    1. - Epidemiologiaă defini ie,ă domeniiă deă activitate,ă epidemiologiaă boliloră transmisibileă şiă
epidemiologia bolilor netransmisibile 
    2. - Epidemiologia de teren 
    3. - Prevenireaăşi controlulăinfec iilorănosocomiale 
    4. - S n tateăpublic ,ăeduca iaăpentruăs n tate 
    5. - Serviciiădeăigienaăalimenta iei 
    6. - Serviciiădeăigienaămediului,ăigienaăşcolar ,ăcolectivit ilor 
    7. - Elementeădeăbiostatistic ,ăindicatoriăstatistici 
 
    1.4.12.1.b.ă Tematicaă lec iiloră conferin ă adaptateă obiectiveloră şiă func iiloră mediciniiă deă
familie (10 ore) 
    1.ăSistemeleădeăs n tate 
    2.ăLoculămediciniiădeăfamilieăşiăsistemeleădeăs n tate 
    3.ăSistemulăasigur rilorăsocialeădeăs n tate 
    4.ăRela iileămediciniiădeăfamilieiăcuăasigur rileăsocialeădeăs n tate 
    5.ăEvaluareaăst riiădeăs n tateăaăuneiăcolectivit i 
    6. Managementul cabinetului de medicina de familie 
 
    1.4.12.2.a.ăBaremulăactivit ilorăpracticeădeăepidemiologie 
    epidemiologia bolilor netransmisibile, efectuarea unei anchete epidemiologice 
    1.ăevaluareaărisculuiădeăîmboln vire 
    2. epidemiologia bolilor transmisibile, efectuarea unei anchete epidemiologice 
    3.ăprevenireaăşiăcontrolulăinfec iilorănosocomiale 
    4.ăno iuniădespreădezinfec ii,ăsterilizare,ădecontaminare,ăcur are 
    5. produse biocide noi 
    6.ăapreciereaăst riiădeăs n tateăaăuneiăcolectivit i 
    7.ăelaborareaădeăprogrameăprofilacticeăprivindăcondi iileădeăigien ădinăcolectivit i 
    8. proiectareaăşiărealizareaăprogramelorădeăvaccin ri 
    9.ăsupraveghereaăşiăcontrolulăsteriliz riiăşiăunit ilorăsanitare 
    10.ărecoltareaădeăprobeăpentruăanalizaăfactorilorădeămediuăexternă(ap ,ăaer,ăsol) 
    11. interpretarea de probe pentru analiza factorilor de mediu extern 
    12. recoltarea de probe pentru analiza alimentelor 
    13.ăapreciereaădezvolt riiăfiziceăaăşcolarilor 
    14.ăapreciereaădezvolt riiăpsihiceăaăşcolarilor 
    15.ăevaluareaăregimuluiădeăactivitateăalăşcolarilor 
    16. realizarea unui programădeăac iuniăprivindăeduca iaăpentruăs n tateă(individual,ăfamilial,ă
peăgrupe,ăcolectivit i) 
 
    1.4.12.2.b.ăBaremulăactivit ilorăpracticeădeămanagementăsanitar 
    1.ăDiscutareaălegiiăasigur rilorăsocialeădeăs n tate:ă5 
    2. Calcularea indicatorilorădeăs n tateăaiăuneiăcolectivit i:ă5 
    3.ăManagementulăunuiăcabinetădeămedicin ădeăfamilie:ă5 
    4.ăGestiuneaăunuiăcabinetădeămedicin ădeăfamilie:ă5 
 
    1.4.13.ăMODULULăDEăBIOETIC ă- 2ăs pt mâni 
 
    TEMATIC ăCURSă(20ăore) 
 
    I. Introducere în Bioetic ă- 2 ore 
    1.ăMorala,ăetica,ăeticaămedical ă- definire, delimitarea obiectului de studiu 
    2.ăContextulăapari ieiăbioeticii 
    3. Definirea bioeticii 
    4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii 
    5.ăTeoriiăşiămetodeăînăbioetic  
    II.ăConcepteleădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin ăprinăprismaăbioeticiiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăconceptelorădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin  



    2.ă Concepteleă deă s n tate,ă boal ă şiă suferin ă înă contextulă evolu ieiă mediciniiă şiă ştiin eloră
vie ii 
    3. Rolul credin elorăşiăvalorilorăpersonaleăsauădeăgrupăînăconturareaăconceptelorădeăs n tate,ă
boal ăşiăsuferin ă(percep iiăparticulareăfunc ieădeăcredin aăreligioas ,ăetnie,ăetc.) 
    III.ăRela iaămedică- pacient I - 2 ore 
    1.ăValoriăaleărela ieiămedică- pacient 
    2. Paternalism versus autonomie 
    3.ăModeleăaleărela ieiămedică- pacient 
    4.ăDreptatea,ăechitateaăşiăaccesulăpacien ilorălaăîngrijirileădeăs n tate 
    IV.ăRela iaămedică- pacient II - 2 ore 
    1.ăConsim mântulăinformat 
    2.ăConfiden ialitateaăîn rela iaămedică- pacient 
    3.ăRela iaămedică- pacient minor 
    4.ăActeănormativeăcareăreglementeaz ărela iaămedică- pacient 
    V.ăGreşeliăşiăeroriăînăpracticaămedical ă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroare 
    2.ăCulpaămedical ă- definire,ăforme,ăimplica iiăjuridiceăşiădeontologice 
    3.ăManagementulăgreşeliiăşiăeroriiămedicaleăînăpracticaămedical  
    VI.ăProblemeăeticeălaăînceputulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăLibertateaăprocrea iei 
    2. Dileme etice în avort 
    3. Etica reproducerii umane asistate medical 
    4.ăProblemeăeticeăînăclonareaăreproductiv  
    VII.ăProblemeăeticeălaăfinalulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaămor iiăînăeraănoilorătehnologiiăînămedicin  
    2.ăProblemeăeticeăînăst rileăterminale 
    3. Tratamente inutile în practicaămedical  
    4.ăEutanasiaăşiăsuicidulăasistat 
    5. Îngrijirile paliative 
    VIII.ăProblemeăeticeăînătransplantulădeă esuturiăşiăorganeăumaneă- 2 ore 
    1. Donarea de organe de la cadavru 
    2. Donarea de organe de la persoana vie 
    3. Etica aloc riiădeăresurseăînătransplant 
    IX.ăProblemeăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ă- 2 ore 
    1.ăEugeniaăşiădiscriminareaăpeăbazaăgeneticii 
    2. Proiectul genomului uman - problemeă etice,ă redefinireaă no iuniiă deă boal ă prină prismaă
cunoaşteriiăgenomuluiăuman 
    3.ăEtic ăşiătestareaăgenetic ăprenatal ,ăneonatal ăşiăpostnatal  
    4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni 
    5.ăTerapiaăgenic  
    6.ăPosibilitateaăîmbun t iriiăraseiăumaneăprinăinterven iiăgenetice 
    X.ăEticaăcercet riiăpe subiec iăumaniă- 2 ore 
    1.ăPrincipiiăeticeăînăcercetareaăpeăsubiec iăumani 
    2.ăProtec iaăparticipan ilorăîntr-oăcercetareăbiomedical ă- discutarea principalelor coduri de 
etic ă şiă conven iiă interna ionaleă înă cercetare,ă aă cadruluiă legislativă înă careă seă deruleaz ă
cercetareaăpeăsubiec iăumani 
    3.ăPopula iiăvulnerabileăînăcontextulăcercet riiăpeăsubiec iăumani 
    4.ăAspecteăeticeăînăcercet rileămulticentrice,ămultina ionale 
    5.ăComiteteleădeăetic ăaăcercet rii 
    6.ăComportamentulăştiin ificăneadecvat,ăconflictulădeăintereseăînăcercetareaăştiin ific  
 
    A.8.2. TEMATICA SEMINARIILOR 
 
    I.ăIlustrareaăprinăcazuriăparticulareăaăteoriilorăşiăprincipiilorăînăbioetic ă- 2 ore 
    II.ăReglementareaăpracticiiămedicaleăprinăcoduriădeăetic ă- 2 ore 
    1.ă Jur mântulă luiă Hipocrateă - comentareaă formeiă ini ialeă aă jur mântuluiă luiă Hipocrateă şiă
evaluareaăgraduluiădeăaplicabilitateăaăperceptelorăacestuiaăînăcondi iileămediciniiăactuale 
    2.ăAlternativeăaleăjur mântuluiăluiăHipocrate 
    3. Alte coduri de etic ăşiădeontologieămedical ăfolositeăînăprezent 
    III.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăValoareaăşiălimiteleăconsim mântuluiăinformatăînăpracticaămedical ăcurent  
    2.ăValoareaăşiălimiteleăconfiden ialit iiăînăpracticaămedical ăcurent  
    3.ăRolulăcomunic riiăînărela iaămedică- pacient 



    IV.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăAccesulălaăîngrijirileădeăs n tateă- discutare de cazuri 
    2.ăDrepturileăpacien iloră- reglementareălegislativ  
    3.ăRolulăcomitetelorădeăetic ădinăspitale 
    V.ăExemplificareaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroareăînămedicin ăprinăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    1.ăDelimitareaăcadruluiăno iuniiădeămalpraxis 
    2.ăGreşealaămedical ădinăperspectivaăsistemuluiădeămalpraxis 
    3.ăPerspectivaădeontologic ăasupraăgreşelilorămedicale 
    VI.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăînceputuluiăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    VII. Discutarea problemelor etice la finalulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    VIII.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă transplantulă deă esuturiă şiă organeă peă bazaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
    IX.ăDiscutareaăproblemelorăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    X.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă cercetareaă peă subiec iă umaniă prină prismaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
 
    1.4.14.ăSTAGIULăDEăMEDICIN ăDEăFAMILIEă- 9 Luni (180 ore) 
 
    INTRODUCERE:ăînăanulăIIIăreziden iiăurmeaz ăoăpreg tireăspecific ămediciniiăde familie. 
    Aceast ăpreg tireăconst ădin: 
     ●ă Activitateă practic ă curent ă laă dispensareleă deă medicin ă general ă subă îndrumareaă mediciloră
primariăsauăinstructoriădeămedicin ăgeneral  
     ●ăSeminariiă inuteădeămediciiăinstructoriădeămedicin ăgeneral  
     ●ă Cursuriă peă problemeă specificeă deă medicin ă deă familieă privindă bazeleă Mediciniiă deă familie,ă
inuteă deă cadreă didacticeă deă medicin ă deă familieă sauă instructoriă acredita iă şiă acestă sensă deă
CentrulăNa ionalădeăPerfec ionareăînăDomeniulăSanitar 
     ●ăElaborareaăşiăsus inereaădeăreferateăpeăproblemeăspecificeăsubăîndrumareaămedicilorăprimariă
sauăinstructoriădeămedicin ădeăfamilie 
     ●ăÎnăgeneralăreziden iiăvorăefectuaăstagiuăpracticădeă4ăzileăpeăs pt mân ă(oăziăpeăs pt mân ă
vorăefectuaăpreg tireaăsubăform ădeăcursăşiăseminarii,ă4ăoreăcursăşiă3ăoreăseminarii. 
     ●ăSeminariileăseăvoră ineădinătematicaăcursurilorăsauădinăalteătemeăspecificeăcareănuăauăputută
fiăcuprinseăînătematicaăcursurilorădeămedicin ădeăfamilie 
     ●ă Mediciiă instructoriă acredita iă voră efectuaă evaluareaă periodic ă şiă final ă privindă modulă înă
care au fost realizate obiectivele propuse. 
 
    1.4.14.1.ăTematicaăcursurilorădeămedicin ădeăfamilie 
    1.ăParticularit ileăM.F 
    2. Caracterul interdisciplinar al M.F 
    3.ăPacientulăs n tosăşiăpacientul bolnav 
    4.ăRela iaădintreănormalăşiăpatologic 
    5.ăDespreăconceptulădeăs n tate 
    6.ăProblemeleămedicaleăaleăomuluiăs n tos 
    7.ăEtapeleădeădezvoltareăaleăfiin eiăumane 
    8.ăNevoileămedicaleăaleăfiec reiăetape 
    9. Activitatea preventiv ăînăM.F 
    10.ăImportan aăpreven ieiăprimare 
    11.ăPromovareaăs n t iiăînăM.F 
    12.ăDespreăconceptulădeăboal  
    13. Despre conceptul de bolnav 
    14.ăTrecereaădeălaăs n tateălaăboal  
    15.ăPatogeniaăpsihosomatic  
    16.ăRolulăstresuluiăşiăpatologiaăuman  
    17.ăImportan aăparticularit ilorăindividuale 
    18.ăParticularit ileăconsulta iilorăînăM.F 
    19.ăSurseleădeăinforma ieăşiăM.F 
    20.ăImportan aăcomunic riiăînăM.F 
    21.ăParticularit ileădiagnosticuluiăînăM.F 
    22. Strategia investiga iilorăparaclinice 
    23.ăParticularit ileătratamentuluiăînăM.F 
    24. Supravegherea tratamentului în M.F 
    25.ăPsihoterapiaăşiăM.F 
    26. Terapiile alternative 
    27.ăAsisten aămedical ălaădomiciliu 



    28. Îngrijirile paleative 
    29. Rolul familieiăşiăvia aăindividului 
    30.ăStructuraăşiăfunc iileăfamiliei 
    31. Ciclurile familiei 
    32. Problemele medicale ale familiei 
    33.ăAsisten aămedical ăaăuneiăcolectivit i 
    34.ăAsisten ădeăM.Făşiămediulărural 
    35. Bolile sociale 
    36. AtitudineaăM.Făînăfa aăunuiăbolnavăcuăoăsimptomatologieăcomun  
    37.ăAtitudineaăM.Făînăfa aăuneiăadenopatii 
    38.ăAtitudineaăM.Făînăfa aăuneiăastenii 
    39.ăAtitudineaăM.Făînăfa aăuneiăanxiet i 
    40.ăAtitudineaăM.Făînăfa aăuneiăcianoze 
    41. AtitudineaăM.Făînăfa aăuneiăconvulsii 
    42.ăAtitudineaăM.Făînăfa aăuneiădepresii 
    43.ăAtitudineaăM.Făînăfa aăuneiăcefalei 
    44.ăAtitudineaăM.Făînăfa aăuneiădiarei 
    45.ăAtitudineaăM.Făînăfa aădispneei 
    46.ăAtitudineaăM.Făînăfa aăuneiădureriăprecordiale 
    47.ăAtitudineaăM.Făînăfa aăuneiădureriălombare 
    48.ăAtitudineaăM.Făînăfa aăuneiăfebre 
    49.ăAtitudineaăM.Făînăfa aăuneiăhemoragiiădigestive 
    50.ăAtitudineaăM.Făînăfa aăuneiăhemoragiiăgenitale 
    51.ăAtitudineaăM.Făînăfa aăuneiăhematurii 
    52.ăAtitudineaăM.Făînăfa aăuneiăinsomnii 
    53.ăAtitudineaăM.Făînăfa aăunuiăicter 
    54.ăAtitudineaăM.Făînăfa aăuneiăpalpita ii 
    55.ăAtitudineaăM.Făînăfa aăunuiătremor 
    56.ăAtitudineaăM.Făînăfa aăuneiăst riăconfuzionale 
    57. Diagnosticul diferen ialăînăM.F 
    58.ăDificult ileădeădiagnosticăînăM.F 
    59.ăSintezaădiagnostic ăşiăM.F 
    60.ăÎngrijireaăbolnavuluiăcuăinfec iiăaleăc ilorărespiratoriiăsuperioare 
    61.ăÎngrijireaăbolnavuluiăcuăastmăbronşic 
    62. Îngrijirea bolnavului cu BPOC 
    63. Îngrijirea bolnavului cu HTA 
    64.ăÎngrijireaăbolnavuluiăcuăboal ăcoronarian  
    65.ăÎngrijireaăbolnavuluiăcuăinsuficien ăcardiac  
    66.ăÎngrijireaăbolnavuluiăcuăulcerăgastricăşiăduodenal 
    67.ăÎngrijireaăbolnavuluiăcuăboal ădeărefluxăesofagian 
    68.ăÎngrijireaăbolnavuluiăcuăhepatit ăcronic  
    69. Îngrijirea bolnavului cu intestin iritabil 
    70.ăÎngrijireaăbolnavuluiăcuăanemieăferipriv  
    71. Îngrijirea bolnavului cu diabet zaharat 
    72. Îngrijirea bolnavului cu dislipidemie 
    73. Îngrijirea bolnavului cu obezitate 
    74.ăÎngrijireaăbolnavuluiăcuăinfec ieăurinar  
    75.ăÎngrijireaăbolnavuluiăcuăinsuficien ărenal  
    76. Îngrijirea bolnavului cu accident vascular cerebral 
    77. Îngrijirea bolnavului cu artroze 
    78. Îngrijireaăbolnavuluiăcuăartrit ăreumatoid  
    79. Îngrijirea bolnavului cu dureri lombare 
    80.ăÎngrijireaăbolnavuluiăcuăspondilit ăanchilozant  
    81.ăÎngrijireaăbolnavuluiăcuăpsihoz ădeăinvolu ie 
    82. Îngrijirea bolnavului cu boala Parkinson 
    83. Managementul cabinetului de M.F 
    84. Drepturile pacientului 
    85.ăObliga iileăM.F 
    86.ăProblemeădeăetic ăşiădeontologie 
    87.ăR spundereaăM.F 
    88.ăInformatizareaăactivit iiădeăM.F 
    89.ăPosibilit ileăşiălimiteleăM.F 
 



    1.4.14.2. Tematica seminarilor 
 
    Înătematicaăseminariilorăvorăputeaăfiăincluseăurm toareleăgrupeădeăprobleme: 
    a.ăIstoriaănatural ăaăboliloră(efectuareăşiăinterpretareădeăcazuri) 
    b.ă Evaluareaă risculuiă primară pentruă diferiteă afec iuniă (analizeă deă cazuriă şiă elaborareă de 
modeleădeăinvestiga ie) 
    c.ă Evaluareaă risculuiă secundară pentruă complica iiă şiă agrav riă aleă unoră afec iuniă (analizeă deă
cazuriăşiăelaborareădeămodeleădeăinvestiga ie) 
    d.ăEvaluareaărisculuiăpentruăfemeiaăgravid ăşiănoulăn scută(elaborareădeăriscograme) 
    e. Îngrijirea sugarului la domiciliu 
    f. Sindroame mai frecvente în MF 
    g.ă Abordareaă consulta ieiă primareă deă M.Fă (elaborareă deă modeleă pentruă diverseă situa iiă - 
pacien iăcuăacuzeăsimptomaticeăminore,ăcuăsemneăcliniceăizolateăsauăgrupate,ăetc.) 
    h.ăStrategiaădeăinvestiga iiăparacliniceă(analizeădeăcazuri) 
    i.ă Elaborareaă diagnosticuluiă înă condi iileă asisten eiă primareă deă M.Fă (analiz ă deă cazuri,ă
rezolv riădeăprobleme) 
    j.ăSintezaădiagnostic ăşiăterapeutic ăînăM.F 
    k. Programul terapeutic înăpracticaădeăM.Fă(analiz ădeăcaz,ărezolv riădeăprobleme) 
    l. Supravegherea tratamentului în MF 
    m.ăProgramulăprofilacticăşiăpracticaădeăM.Fă(analiz ădeăcaz,ărezolv riădeăprobleme) 
    n. Managementul cabinetului de M.F (elaborarea de Programe manageriale pe teme date) 
    o.ăCercetareaăştiin ific ăşiăM.Fă(elaborareaădeăplanuriădeăstudiiăînăcercet riăpeătemeădate) 
    p. Comunicarea în M.F 
 
    1.4.14.3.ăBaremulăactivit ilorăpracticeăşiădispensar 
 
    A.ăActivitateaăînăcabinetulădeămedicin ădeăfamilie va cuprinde: 
     ●ă Participareaă laă consulta iileă efectuateă deă mediculă primară sauă instructoră MFă şiă discu iaă
cazurilor: 300 
     ●ăEfectuareaăpersonal ădeăinvestiga iiăparacliniceăaccesibile:ă100 
     ●ăParticipareaălaăconsulta iileăefectuateădeămedicul instructorălaădomiciliulăpacien ilor:ă100 
     ●ăAnalizaăunorăcazuriăinterdisciplinare:ă50 
     ●ăEfectuareaăunorăsintezeădiagnosticeăşiăterapeutice:ă50 
     ●ăAnalizaăunorăfamiliiăcuăproblemeămedicale:ă30 
     ●ăEfectuareaămonitoriz riiăcliniceăaăunorăbolnavi cronici la domiciliu: 50 
     ●ăParticipareaălaăacordareaăajutoruluiădeăurgen ăşiătoateăcondi iileădeănecesitate:ă50 
     ●ăParticipareaălaăelaborareaătuturorătipurilorădeădocumenteămedicale:ă50 
     ●ă Participareaă laă activit ileă deă asisten ă comunitar ă înă careă esteă implicat ă unitateaă
sanitar ărespectiv :ă50 
     ●ăParticipareaălaăactivit ileămanagerialeăaleăunit ii:ă30 
     ●ăEfectuareaănemijlocit ădeăac iuniădeăeduca ieăpentruăs n tate:ă30 
     ●ăAdunareaădeădateăpentruăefectuareaăunuiăstudiuăpe oătem ădat ăsauăaleas :ă10 
     ●ăElaborareaădeăplanuriăterapeuticeăşiădiscutareaălor:ă100 
     ●ăElaborareaădeăplanuriăprofilacticeăşiădiscutareaălor:ă50 
     ●ă Efectuareaă personal /participareaă laă efectuareaă acteloră terapeuticeă careă seă execut ă înă
unitateaărespectiv :ă50 
     ●ăEfectuareaădeărapoarteămedicaleă(analizaăst riiădeăs n tate,ăaămorbidit iiăetc.):ă30 
 
    B.ăÎnădecursulăactivit iiăefectuateăînădispensarămediculăprimarăsauăinstructorăîlăvaăîndrumaă
peărezidentăs ărezolveăcorectăproblemeăcaracteristiceăînătoateădomeniileădeăasisten ădeăMFăadic : 
     ●ăAsisten aămedical ăaăomuluiăs n tosădeădiferiteăvârste. 
     ●ăAsisten aăpacientuluiăcuăacuzeăsimptomatice,ăsemneăizolateăsauăgrupate 
     ●ăAsisten aădeăurgen  
     ●ăAsisten aăgravideiăşiăaănouluiăn scut 
     ●ăAsisten aăcopiluluiăşiăadolescentului 
     ●ăAsisten aăbolnavilorăcronici 
     ●ăAsisten aăb trânilor 
     ●ăAsisten aăcomunitar  
     ●ăManagementăsanitară(laănivelulăasisten eiăprimare) 
     ●ăEduca iaăpentruăs n tate 
     ●ăAsisten aăşi îngrijirea bolnavilor la domiciliu, etc. 
     ●ăAsisten aăfamiliei 
 



    Propuneriă privindă durataă deă preg tireă aă MFă înă cliniciă universitareă (MI)ă şiă înă alteă unit iă
medicale MII) 
*T* 
┌──────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────┬───────────┐ 
│ăăăăăăăăăăăStagiulăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăDurataăăăăăăăă│ăăăăăMIăăăăă│ăăăăMIIăăăă│ 
├──────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼───────────┤ 
│ăăăăăăMedicinaăfamilieiăăăăăăă│ăăăăăăăă6ăluniăăăăăăăă│ăăăăă6ăăăăăă│ăăăăă-     │ 
│ăăăă   Medicin ăintern ăăăăăăă│ăăăăăăăă4ăluniăăăăăăăă│ăăăăă2ăăăăăă│ăăăăă2ăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăPediatrieăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă4ă˝ăluniăăăăăăă│ăăăăă2ă˝ăăăă│ăăăăă2ăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăChirurgieăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă2ăluniăăăăăăăă│ăăăăă1ăăăăăă│ăăăăă1ăăăăă│ 
│ăăăăObstetric -ginecologieăăăă│ăăăăăăăă2ăluniăăăăăăăă│ăăăăă1ăăăăăă│ăăăăă1ăăăăă│ 
│ăăăăăăOncologieămedical ăăăăăă│ăăăăăăăă2ăluniăăăăăăăă│ăăăăă1ăăăăăă│ăăăăă1ăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăInfec ioaseăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă1ălun ăăăăăăăă│ăăăăă-      │ăăăăă1ăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăPsihiatrieăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă1ălun ăăăăăăăă│ăăăăă-      │ăăăăă1ăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăDermatologieăăăăăăăăă│ăăăăăăăă1ălun ăăăăăăăă│ăăăăă-      │ăăăăă1ăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăNeurologieăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă1ălun ăăăăăăăă│ăăăăă-      │ăăăăă1ăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăDiabetăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă1ălun ăăăăăăăă│ăăăăă-      │ăăăăă1ăăăăă│ 
│ăăăăăăManagementăsanitarăăăăăă│ăăăăăăăă1ălun ăăăăăăăă│ăăăăă1ăăăăăă│ăăăăă-     │ 
│ăăăăăăMedicinaăfamilieiăăăăăăă│ăăăăăăăă9ăluniăăăăăăăă│ăăăăă6ăăăăăă│ăăăăă3ăăăăă│ 
└──────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────┴───────────┘ 
*ST* 
 
                              MEDICIN ăDEăFAMILIE 
 
                                     3 ani 
 
                     STAGIIăPRACTICEăŞIăCURSURIăCONFERIN  
*T* 
┌──────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐ 
│ăăăStagiulăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăDenumireaăstagiuluiăăăăăăăăăăăăăăă│ăăădurataăăăă│ 
├──────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
│1.4.1.ăăăăăăăă│Medicin ădeăfamilieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│6ăluniăăăăăăă│ 
│1.4.2.ăăăăăăăă│Medicin ăintern ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│4ăluniăăăăăăă│ 
│1.4.3.ăăăăăăăă│Pediatrieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│4ă˝ăluniăăăăă│ 
│1.4.4.ăăăăăăăă│Chirurgieăgeneral ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│2ăluniăăăăăăă│ 
│1.4.5.ăăăăăă  │Obstetric -ginecologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│2ăluniăăăăăăă│ 
│1.4.6.ăăăăăăăă│Oncologieămedical ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│2ăluniăăăăăăă│ 
│1.4.7.ăăăăăăăă│Boliăinfec ioaseăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│1ălun ăăăăăăă│ 
│1.4.8.ăăăăăăăă│Psihiatrie                                       │1ălun ăăăăăăă│ 
│1.4.9.ăăăăăăăă│Dermato-venerologiceăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│1ălun ăăăăăăă│ 
│1.4.10.ăăăăăăă│Neurologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│1ălun ăăăăăăă│ 
│1.4.11.ăăăăăăă│Diabetăăăăăăăăăăăăăăăăă                          │1ălun ăăăăăăă│ 
│1.4.12.ăăăăăăă│Epidemiologieăşiămanagementăsanitarăăăăăăăăăăăăăă│1ălun ăăăăăăă│ 
│1.4.13.ăăăăăăă│Bioetic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│˝ălun ăăăăăăă│ 
│1.4.14.ăăăăăăă│Medicin ădeăfamilieăăăăăăăăăăăăăăăăă             │9ăluniăăăăăăă│ 
└──────────────┴─────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘ 
*ST* 
 
 
                              MINISTERULăS N T II 
             CENTRULăNA IONALăDEăPERFEC IONAREăÎNăDOMENIULăSANITAR 
                                   BUCUREŞTI 
 
 
                            CURRICULUMăDEăPREG TIRE 
                                ÎN SPECIALITATEA 
 
                             MEDICIN ăDEăLABORATOR 
 
 
    Toateădreturileăprivindăpublicareaăşiădifuzareaăacesteiălucr riăapar in CentruluiăNa ionalădeă
Perfec ionareăînăDomeniulăSanitarăBucureşti 
 



 
                            CURRICULUMăDEăPREG TIRE 
                                ÎN SPECIALITATEA 
                             MEDICIN ăDEăLABORATOR 
 
    Specializarea în specialitatea Medicin ă deă Laboratoră seă realizeaz ă prină studiulă urm toareloră
disciplineă medicale:ă Biochimie,ă Biologieă molecular ,ă Genetic ,ă Hematologie,ă Imunologie,ă
Bacteriologie,ăVirusologie,ăMicologie,ăParazitologieă(criteriulăorganizatoricăfunc ionalăactualăală
laboratoruluiădeăanalizeămedicaleădinăunit ileăsanitare)ălaăcareăseăadaug ăstudiulăîntr-o serie de 
domeniiănemedicaleădarănecesareăpentruăoăformareăprofesional ăcomplet ă(management,ăbiosiguran ,ă
calitate, etc.) 
 
    2. DURATA STAGIILOR - 5 ANI 
    Curriculumulăprevedeăunănum rădeă200ădeăoreădidacticeă(curs,ăseminar,ăprezent riădeăcazuri)ăpeă
anulădeăstudiuăuniversitar,ăpentruătematicaăprezentat ,ăînafaraăc roraăsuntăprev zuteăşiă40ă- 50 de 
ore de studiu individual. 
    Cuantificareaăpreg tiriiăînăvedereaăechival rii,ăseăfaceăprinăcrediteă(CFU). 
    1 credit = 25 ore de instruire 
    Dină timpulă alocată preg tirii,ă activitateaă didactic ă acoper ă 20-30%, restul de 70-80%, fiind 
dedicat ăactivit ilorăpracticeăşiăstudiuluiăindividual. 
    Laăsfârşitulăfiec ruiămodulădeăpreg tireă(celăpu inăoădat ăpeăan),ăareălocăoăevaluareădeăetap ,ă
f cut ăînăunitateaădeăpreg tireădeăc treăresponsabilulădeăstagiuăşiăîndrum tor. 
    Evaluareaăseăfinalizeaz ăprinăacordareaădeăcrediteăCFU. 
    Întreagaăactivitateădeăpreg tireăesteămonitorizat ăprinăcaietulădeăstagiuă(log-book), în care 
vorăfiătrecuteădeăasemeneaăevalu rileădeăetap ăînăcredite,ăactivitateaăînăprogrameleădeăcercetare,ă
participareaălaămanifest riăştiin ificeăşiădeăeduca ieăcontinu . 
*T* 
┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐ 
│ăModululăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăDurataăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 
│Biochimieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă       │I.1ă- 8ăluniăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 
│Biologieămolecular ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│I.2ă- 3ăluniăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 
│Genetic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│I.3ă- 3ăluniăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 
│Imunologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│I.4ă- 4 luni       │ 
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 
│Hematologieă(10ăl)ăşiăhematologieătransfuzional ă(2ăl)ăăăă│I.5ă- 12ăluniăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 
│Bacteriologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│I.6ă- 8ăluniăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 
│Micologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│I.7ă- 1ălun ăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 
│Virusologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│I.8ă- 4ăluniăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 
│Parazitologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                       │I.9ă- 3ăluniăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 
│Managementulălaboratoruluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│I.10- 2ăluniăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 
│Bioetic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│I.11- 2ăs pt mâniăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤ 
│Perfec ionareăaplicativ ăîntr-unădomeniuăcurricularăăăăăăă│ăă                 │ 
│op ionalăşiăcuăacordulăcoordonatoruluiădeăprogramăăăăăăăăă│II.1ă- 11ă1/2ăluniă│ 
└──────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘ 
*ST* 
 
    I.1. STAGIUL DE BIOCHIMIE - 8 LUNI 
    Tematicaălec iilorăconferin /200ăore 
 
    (1). METABOLISMUL PROTEIC 
    - Peptide biologic active. 



    - Niveleă deă organizareă aă macromoloculeloră proteiceă (structuraă primar ,ă secundar ,ă
suprasecundar ,ăter iar ,ăsuprater iar ăşiăquaternar ăaăproteinelor). 
    - Biosintezaăproteic  
      - Degradareaă aminoacizilor:ă reac iileă deă transaminareă şiă reac iaă deă dezaminareă oxidativ ,ă
degradarea scheletului de atomi de carbon. 
      - Biosinteza ureei. 
    (2). ENZIME 
    - Structuraăşiăcaractereleăgeneraleăaleăenzimelor,ătipuriădeăsitusuriăspecifice. 
    Izoenzime. 
    - Func iaăcatalitic ăaăARN. 
    - No iuniădeăcinetic ăenzimatic . 
    (3). METABOLISMUL GLUCIDIC 
    - Glicoliza. 
    - Gluconeogeneza. 
    - Ciclul acizilor carboxilici. 
    (4). METABOLISMUL LIPIDIC 
    - Biosinteza acizilor graşi. 
    - Degradareaăacizilorăgraşi. 
    - Formareaăcorpilorăcetonici;ăacetoacetatulăcaăsurs ădeăenergie. 
    - Deriva iăaiăacizilorăgraşi:ăprostaglandine,ătromboxani,ăleukotriene. 
    - Biosinteza colesterolului. 
    - Acizii biliari. 
    - Lipoproteineleăsericeă(structur ,ăhiperlipoproteinemiileăprimareăşiăsecundare). 
    (5).ăVITAMINEăşiăHORMONI 
    (6).ăAPAăşiăELECTROLI I 
    (7).ăMODIFIC RIăBIOCHIMICEăÎN: 
    - Patologiaărenal . 
    - Patologiaăhepatic . 
    - Patologiaăcardiac ăşiăvascular . 
    - Maladiiămetaboliceăşiăendocrine. 
    (8). MARKERI TUMORALI 
    (9)ăBIOCHIMIEăONCOLOGIC  
    (10)ăBIOCHIMIAăINFLAMA IEI 
    (11)ăBIOCHIMIEăGERIATRIC  
    (12)ăBIOCHIMIEăPEDIATRIC  
    (13) TESTE BIOCHIMICE în TRANSPLANT 
    (14)ăORGANIZAREAăşiăMANAGEMENTULăLABORATORULUIăDEăBIOCHIMIE,ăCONTROLULăCALIT IIăANALIZELOR 
    (15)ăMETODOLOGIAăCERCET RIIăCLINICE 
 
    Stagiul practic/900 ore 
    Înăcadrulăacestuiăstagiulăseăvorădesf şuraă2ătipuriăprincipaleădeăactivit i: 
    - prezentarea bazei teoretice a testelor efectuate; 
    - efectuareaăpractic ăaătestuluiărespectiv. 
    1ă Cunoaştereaă principaleloră tehnici,ă metodeă şiă aparateă cuă aplica iiă înă Laboratorulă Clinică deă
Biochimie. 
    - metodeădeăm sur ă(spectrometrice,ăoptice,ăetc) 
    - tehnici de separare (cromatografice, electroforetice) 
    - tehniciăchimice,ăenzimaticeăşiăimunologiceădeărecunoaştereăşiădozare 
    - sistemeăanaliticeăautomatizate,ămonoăşiămultiparametrice 
    - tehniciădeăbaz ăînăBiologiaăMolecular :ăextrac ieădeăaciziănucleici,ăPCR,ăMicroarray 
    2ăPrincipaleleătesteădeălaborator.ăPrincipii,ămetodeăşiătehniciădeădeterminareăşiăinterpretareaă
rezultatelor;ăbaremulăactivit ilorăpractice 
    EXAMENULăDEăURIN  
    1. Examenul calitativ al urinii: determinarea pH-ului,ă densit ii,ă glucozei,ă ală albuminei, 
urobilinogenului,ăs rurilorăbiliareăşiăpigmen ilorăbiliari.ă- baremă100ădetermin ri 
    2.ă Examenulă cantitativă ală urinii:ă dozareaă deă glucoz ,ă uree,ă acidă uric,ă creatinin ,ă amoniac,ă
amilaza. - baremă50ădetermin ri 
    3. Examenul microscopic al sedimentului urinar - baremă100ădetermin ri 
    4. Examenul chimic al calculilor urinari - baremă25ădetermin ri 
    B. EXAMENUL BIOCHIMIC AL SÂNGELUI 
    1.ăSubstan eleăminerale:ăclor,ăcalciu,ăfier,ăsodiu,ămagneziu,ăpotasiuă- baremă100ădetermin ri 
    2. Electroforeza proteinelor - metode;ăvaria iiăfiziopatologiceă- baremă100ădetermin ri 



    3.ăCompuşiăazota iănon-proteici: ureea, amoniacul, acidul uric, creatinina, bilirubina; metode 
deădozare;ăvaria iiăfiziopatologiceă- baremă100ădetermin ri 
    4. Glucoza: metode deădozare;ăvaria iiăfiziopatologiceă- baremă100ădetermin ri 
    5.ă Hiperglicemiaă provocat ,ă insulinemia,ă hemoglobinaă glicozilat ;ă metodeă deă dozareă şiă
interpretareaărezultatelor;ădg.ădeălaboratorăalădiabetuluiăzaharatăşiăparametriădeămonitorizareăaă
pacientului diabetic; parametri biochimici de clasificare a diabetului zaharat. - barem 50 
determin ri. 
    6.ăCorpiiăcetonici:ămetodeădeădozare;ăvaria iiăfiziopatologice;ăexplorareaăbiochimic ăaăcomeloră
diabetice - baremă100ădetermin ri. 
    7. Lipidelor totale, colesteroluluiă totală şiă trigliceridelor:ă metodeă deă dozare;ă varia iiă
fiziopatologice - baremă100ădetermin ri. 
    8.ăLipoproteineleăplasmatice,ăfrac iunileăapo:ămetodeădeădozare;ăvaria iiăfiziopatologiceă- 50 
determin ri. 
    9. Enzimele serice: metode de dozare;ăvaria iiăfiziopatologiceă- baremă100ădetermin ri 
    - transaminazele (TGP, TGO), 
    - creatinkinaza (CK), izoenzime; 
    - lactat dehidrogenza (LDH), izoenzime; 
    - fosfatazaăacid ăşiăalcalin ; 
    - gamma glutamil transpeptidaza (GGT) 
    - amilaza; 
    - lipaza. 
    C.ăEXAMENULăBIOCHIMICăL.C.R.ămetodeădeădozare;ăvaria iiăfiziopatologiceă- baremă25ădetermin ri. 
    D.ăEXAMENULăBIOCHIMICăALăSUCULUIăGASTRICămetodeădeădozare;ăvaria iiăfiziopatologiceă- barem 50 
determin ri. 
 
    I.2. MODULUL DE BIOLOGIEăMOLECULAR ă- 3 luni 
    OBIECTIVEăÎNăCURSULăSTAGIULUIăDEăBIOLOGIEăMOLECULAR  
    ●ă Conferireaă unoră bazeă deă în elegereă aă tehniciloră şiă aplica iiloră deă biologieă molecular ă înă
diagnosticul unor boli în cadrul laboratoarelor specializate din sistemul medical. 
    ●ă Mediciiă reziden iă trebuieă s ă cunoasc ă şiă s ă apliceă condi iileă deă prelevare/preg tireă aă
probelorăbiologiceăgarantândăsecuritateaăpacien ilorăşiăcalitateaăprobelorăbiologiceădeăanalizat,ă
precumăşiăconservareaăacestora;ăcunoaştereaăcondi iilorădeăutilizare a diferitelor medii biologice, 
aăprecau iilorălegateădeăcontaminareaăprobelorăbiologiceăşiăaălaboratorului. 
    ●ă În elegereaă unoră problemeă legateă deă structuraă laboratoareloră deă biologieă molecular ,ă aă
rezultatelor fals pozitive, fals negative în cadrulăanalizelorădeăbiologieămolecular ăcareăstauălaă
bazaădiagnosticuluiă(şiăurm ririiăevolu iei)ăunorăboli. 
    ●ă Înă cursulă stagiuluiă deă biologieă molecular ,ă mediciiă reziden iă trebuieă s -şiă însuşeasc ă
aspecteleăteoreticeăşiăpracticeălegateădeătehnicileăde biologieămolecular ă(inclusivăaăprincipiiloră
deă func ionareă aă aparaturiiă utilizateă înă modă curentă înă laboratoareleă deă biologieă molecular );ă s ă
poat ă exprimaă oă abordareă critic ă asupraă coeren eiă rezultateloră biologiceă înă raportă cuă anumiteă
aspecte nosologice. Ac iunileălorătrebuieăs ă in ăcontădeăaspecteleămedico-legale ale profesiei cu 
înscrierea în cadrul legilor bioeticii. 
    ●ă Deă asemenea,ă mediciiă reziden iă trebuieă s ă in ă contă deă respectareaă controluluiă deă calitateă
internăşiăexternăconformeăcuălegisla ia în vigoare. 
 
    A.ăPARTEAăTEORETIC ă(50ăore) 
    I.ăDogmaăcentral ăaăbiologieiămoleculareăşiăaplica iiămedicale. 
    Formularea dogmei centrale a biologiei moleculare. 
    Materialulăgeneticăşiăesen aăreplic riiăADN-ului. 
    Implica iiăşiăaplica iiămedicaleădinăstudiulăreplic riiăADN-ului. 
    Esen aătranscrieriiăşiăaplica iiămedicale. 
    Esen aătraduceriiăşiăaplica iiămedicale. 
    Amendamenteălaădogmaăcentral ăaăbiologieiămoleculare. 
    II.ăTehniciădeăanaliz ăaăacizilorănucleici. 
    Extrac iaăADN-ului. 
    Extrac iaăARN-ului. 
    Bazele tehnologiei ADN-uluiăşiăimportan aăclon riiăADN-ului. 
    Reac iaă deă amplificareă aă ADN-ului (PCR, "polymerase chain reaction"). Variante ale PCR, 
avantajeă şiă dezavantaje.ă Aplica iiă cliniceă înă diagnosticulă moleculară al boliloră geneticeă şiă ală
predispozi ieiă ereditareă laă bolileă comune,ă detectareaă infec iiloră cripticeă viraleă şiă bacteriene,ă
depistareaămuta iilorăr spunz toareădeăapari iaăcancerelor. 



    Hibridizareaă aciziloră nucleici.ă Defini ieă şiă principii.ă Varianteă deă hibridizare: tehnicile 
"dot-blot", "Southern-blot", "Northern-blot",ă hibridizareaă înă situă cromosomial ă şiă tisular ,ă
hibridizarea cu ADN clonat, tehnologia "microarray" ("DNA chips"). 
    Aplica iiăcliniceăaleăhibridiz rii: 
    a) în diagnosticul prenatal al unoră afec iuniă produseă deă muta iiă punctiformeă (ex.ă anemiaă
drepanocitar ,ăetc); 
    b) tehnicile FISH ("fluorescence în situ hybridization") - cuă detectareaă microdele iiloră
cromosomialeăşiăstabilireaădiagnosticuluiăunorăboliăgeneticeă(ex.ăsindromulăPrader-Willi, sindromul 
Angelman, sindromul velo-cardio-facial, etc) sau a unor neoplazii; 
    c)ă detectareaă anomaliiloră cromosomialeă numericeă şiă structuraleă înă celuleleă interfazice,ă
eviden iereaăprezen eiăînăceluleăaăgenomurilorăvirale,ăetc. 
    Enzimele modificatoare ale ADN-uluiă şiă digestiaă ADN-uluiă cuă enzimeă deă restric ie.ă Analizaă
polimorfismuluiă lungimiiă fragmenteloră deă restric ieă (RFLP;ă "restrictionă fragmentă lengthă
polymorphism")ăcuăaplica iiămedicaleăînădiagnosticulăADNăindirect.ăAstfel,ăînămedicinaăclinic ăse 
utilizeaz ă analizaă polimorfismuluiă RFLPă caă markeriă înă analizaă înl n uiriiă genetice;ă importan aă
înl n uiriiă dezechilibrateă înă distribu iaă haplotipuriloră HLAă şiă asociereaă loră cuă oă serieă deă boliă
(în special cu cele autoimune: diabetul zaharat insulino-dependent, miastenia gravis, lupusul 
eritematosă sistemic,ă artritaă reumatoid ,ă psoriazis-ul,ă spondilitaă anchilozant ,ă ş.a.).ă Analizaă
înl n uiriiăgeneticeăînădiagnosticulăpurt torilorăheterozigo iăaiăunorăgeneărecesiveăautosomaleăsauă
situate pe cromosomul X (distrofiaă muscular ă Duchenne),ă sauă înă diagnosticulă presimptomatică ală
boliloră autosomală dominanteă cuă debută tardivă (boalaă Huntington,ă polipozaă adenomatoas ă familial ,ă
polichistozaărenal ,ăş.a.). 
    Electroforeza ADN-uluiăînăgelădeăagaroz ăşiăînăgelădeăpoliacrilamid . 
    Analizaăheteroduplexurilor,ăanalizaăpolimorfismuluiăconforma ieiăADNămonocatenară(SSCP,ă"singleă
strand conformation polymorphysm"), analiza ADN-ului în gel cu gradient denaturant (DGGE, 
"denaturingăgradientăgelăelectrophoresis")ăcuăaplica iiămedicale în diagnosticul molecular al unor 
boliămonogeniceă(fibrozaăchistic ,ăfenilcetonuria,ăş.a.). 
    Secven iereaăADN-ului cu diferite aplicatii clinice in Imunologia Transplantului, 
    Virusologie, Oncologie. 
    Studiulăstructurii,ăexpresieiăşiăfunc ieiăgenelor:ăanalizaădiferen ial ăaăARNămesager,ăanalizaă
serial ă aă expresieiă geniceă (SAGEă "serială analysisă ofă geneă expression"),ă tehnologiaă "microarray"ă
("DNAă chips")ă aplicat ă laă studiulă expresieiă geneloră şiă înă diagnosticulă cancerului,ă boliloră
cardiovasculare,ădermatologice,ăinflamatorii,ăneurologiceăşiăgenetice. 
    III.ăTehniciădeăanaliz ăaăproteinelor 
    Purificarea proteinelor. 
    Electroforezaăproteinelorăînăsistemădenaturantăşiănedenaturantăşiăfocalizareaăizoelectric . 
    Cromatografia proteinelor. 
    Difrac iaărazelorăX. 
    Secven iereaăproteinelorăşiăcartografiereaăpeptidelor. 
    Dozarea proteinelor. 
    Electroelu ia. 
    Electro-transferul. 
    Identificarea cu anticorpi. 
    Aplica iiă medicaleă aleă tehniciloră deă analiz ă aă proteineloră înă diagnosticul molecular al unor 
boli:ă hemoglobinopatii,ă anemiiă hemoliticeă congenitaleă prină defectă deă citoscheletă (sferocitoz ă
ereditar ,ă boalaă Minkowskiă - Chauffard,ă eliptocitozaă ereditar ,ă piropoikilocitoza,ă stomatocitozaă
ereditar ),ădistrofiiămusculare,ăleucemii. 
    IV.ăNo iuniădeăglicobiologie:ădefini ieăşiătehniciădeăanaliz ăaăglucidelorăcelulare.ăAplica iiă
medicale legate de diagnosticul bolilor congenitale de glicozilare. 
 
    B.ăPARTEAăPRACTIC  
    1.ă Analizaă proteineloră prină electroforez ă peă gelulă deă poliacrilamid ă cuă sauă far ă denaturare,ă
focalizareaă izoelectric ă peă geluriă plateă şiă cilindriceă deă poliacrilamid ,ă electroforezaă
bidimensional . 
    2.ăColorarea,ăinterpretareaăşiăuscareaăgelurilorădeăpoliacrilamid . 
    3. Electrotransferul proteinelor de pe gelulă deă poliacrilamid ă peă hârtiaă deă nitroceluloz ,ă
identificareaă cuă anticorpiă aă proteineloră transferateă peă membranaă deă nitroceluloz ,ă electroelu iaă
proteinelorăpeăgelulădeăpoliacrilamid . 
    4.ăExtrac iaăADN- uluiădină esuturiă(ficat). 
    5.ăExtrac iaăADN-ului din sânge (leucocite). 
    6.ăTehnicaăPCRăaplicat ăpentruădetectareaămuta iilorăînăfibrozaăchistic ,ăfenilcetonurie. 
    7. Digestia ADN-uluiăcuăenzimeădeărestric ie. 
    8. Electroforeza ADN-uluiăînăgelădeăagaroz . 



 
    EXAMEN 
    1. Test scris din tematicaăteoretic . 
    2.ăProbaăpractic ă(tehnicileădeălaboratorăutilizateăînăbiologiaămolecular ). 
 
    I.3.ăMODULULăDEăGENETIC ăMEDICAL ă(3ăLUNI) 
    A.ăPARTEAăTEORETIC ă(50ăore) 
    1. Rolul factorilor genetici în producerea bolilor. 
    a.ăInterac iunea ereditate-mediu în etiologia bolilor. 
    b.ăEcogenetica,ănutrigeneticaăşiăfarmacogenetica. 
    c.ăMuta iile:ăcauzaămajor ădeăboal . 
    d.ăBolileăgeneticeă(clasificare,ăcaractereăgenerale,ăimpactăşiăconsecin e). 
    e.ăAbordareaăgenetic ăînărela iaămedic-pacient. 
    2. Bolile cromozomiale. 
    3. Bolile monogenice. 
    4. Bolile multifactoriale. 
 
    a.ăAnomaliileăcongenitale;ătulbur rileădeăsexualizare. 
    b.ă Bolileă comuneă aleă adultului:ă boalaă coronarian ,ă HTA,ă DZ,ă astmulă bronşic,ă boliă
neurodegenerative, psihozele, obezitatea. 
    5. Retardul mental. 
    6.ăPatologiaăgenetic ăaăsistemuluiăimun. 
    7. Genetica bolii canceroase. 
    8.ăCeleămaiăfrecventeăboliăgeneticeăpeăsistemeăşiăaparate. 
    9.ăProfilaxiaăşiătratamentulăbolilorăgenetice. 
    10. Problemeăşiădilemeăeticeăînăgeneticaămedical . 
 
    B.ăPARTEAăPRACTIC  
    9. Consultul genetic. 
    10. Explorarile genetice. 
    a. Cromozomiale. 
    b. Moleculare. 
    11. Sfatul genetic. 
    12.ăScreeningulăgenetică(prenatal,ăneonatal,ăfamilial,ăpopula ional). 
    13. Diagnosticul prenatal. 
 
    EXAMEN 
    3.ăTestăscrisădinătematicaăteoretic . 
    4.ă Probaă practic ă (indica iileă consultuluiă genetic,ă indica iile,ă interpretareaă şiă valoareaă
diagnostic ă aă test riiă geneticeă prenataleă şiă postnatale,ă indica iileă şi utilitatea sfatului 
genetic, programe de screening genetic). 
 
    I.4. Modulul de Imunologie (4 luni) 
    Tematicaălec iilorăconferin ă(60ăore) 
    A.ăAnatomiaăşiăelementeleăcelulareăaleăsistemuluiăimunitar 
    1.ăOrganeleălimfoide:ăanatomieăşiăfunc ie. 
    2.ă Celuleleă relevanteă aleă r spunsuluiă imun,ă tr s turileă loră uniceă deă identificare,ă selec iaă
pozitiv ăşiănegativ ăînăcursulăontogenezei. 
 
    B. Mecanismele imunologice 
    1.ăImunitateaăînn scut ăşiădobândit . 
    2. Complexul major de histocompatibilitate - structuraămolecular ăşiăfunc ia. 
    3. Antigenele - structur ,ăclasificare,ăprocesareăşiăprezentare. 
    4. Alergenele - structur ,ăepitopi. 
    5. Imunogenetica. 
    6.ăImunitateaămediat ăprinăceluleleăT. 
    a) Activarea celulelor T - receptorii celuleloră T,ă recunoaştereaă epitopiloră şiă moleculeleă
accesoriiăînătransduc iaăsemnalului. 
    b)ăCitokineleăşiămoleculeleăcostimulatoriiăînăactivareaăcelulelorăT. 
    c)ăR spunsulăimunămediatăprinăceluleleăTă- celule participante. 
    7.ăImunitateaămediat ăprin celule B. 
    a) Activarea celulelor B - interac iuneaăcuăceluleleăTăşiătransduc iaăsemnalului. 
    b)ăProduc iaădeăimunoglobulineăşiărecunoaştereaăepitopilor. 



    c)ăIzotipuriădeăanticorpiăşiămaturareaăr spunsuluiăumoral. 
    d) Procese biologice ini iateădeăanticorpiă- mediate prin IgM, IgG, IgA, opsonizarea, fixarea 
complementului,ăcitotoxicitateaămediat ăcelularăanticorpă- dependent . 
    e) IgE - structur ,ăfunc ie,ăsintez ,ăreglare,ăreceptori. 
    f)ăReac iaăIgEă- mediat ăimediat ăşiădeăfaz ătardiv . 
    g) Complexele imune - propriet iăfizice,ăimunologiceăşiămecanismeădeăclearance. 
    8.ăAlteămecanismeăimunologice,ăcareăimplic : 
    a) Celulele "natural killer". 
    b) Celulele killer activate de limfokine. 
    c) Bazofile activate. 
    9. Interac iuniă receptoră - ligandă înă func ionareaă imun ă - molecule de adeziune, receptori 
pentruă complement,ă receptoriă pentruă IgE.ă Transduc iaă semnaluluiă caă rezultată ală interac iuniiă
receptori - ligand.ăPolimorfismulăgenetic.ăMemoriaăimunologic . 
 
    C. Modulareaăr spunsuluiăimun. 
    1.ăCitokine,ăchemokine,ămoleculeădeăadeziuneăşiăfactoriădeăcreştere. 
    2.ăInflama iaăşiămodulareaăei. 
    a) Mediatori - preforma iăşiăneoforma i. 
    b)ăCeluleăefectoareăînăinflama ieă(alergic ăşiăaltele). 
    c)ăMastociteleăşiăbazofilele - structur ,ăactivare,ămediatoriăpreforma i,ămetabolismulăaciduluiă
arahidonic, prostaglandine, leucotriene, PAF. 
    d) Eozinofilele - structur ,ăactivare,ămediatori. 
 
    D. Imunitatea mucoaselor. 
    1. Non-imunologic ă- enzime, acizi glicosali,ăfloraănormal . 
    2.ăImunologic ă- esutulălimfoidăasociatămucoasei,ăprocesareaăantigenului,ăproduc iaăcelular ă
şiădeăanticorpi,ătraficulăcelularăşiăprocesulădeă"homing". 
    3. Imunosupresia post transplant 
 
    E. Imunologia transplantului. 
    1. Mecanismele de rejet. 
    2.ăReac iaăgref ăcontraăgazd ăşiăgazd ăcontraăgref . 
 
    F.ăImunologiaătumoral . 
    1. Antigenele celulelor tumorale - antigeneă specificeă tumoraleă uniceă şiă antigeneă tumoraleă
asociate. 
    2. Oncogene, gene tumorale supresoare, transloca iiăcromozomiale. 
    3. Mecanismele imunosupravegherii. 
 
    G. Mecanisme imunoreglatoare. 
    1.ăMecanismeleădeătoleran . 
    2.ăRe eleăidiotipice. 
    3. Apoptoza. 
 
    II.ăTematicaăactivit ilorăpractice 
    Programulă deă preg tireă areă laă baz ă programaă propus ă deă Comisiaă deă Imunologieă aă Sec iuniiă deă
BiopatologieăMedical ăaăUniuniiăEuropeneăceăcuprindeăurm toareleătematici: 
    1.ăEstimareaăcantitativ ăaăimunoglobulineloră(Ig)ădinăserăşiăalteăproduseăbiologice. 
    2.ăTehniciăşiămetodeădeăimunochimie:ăfrac ionareăşiăpurificareădeăproteineăserice. 
    3.ăIdentificareaăşiăcaracterizareaăcrioglobulinelor. 
    4.ăDetectareaăcalitativ ăşiăcantitativ ăaăparaproteinelor. 
    5. Cuantificarea subclaselor de imunoglobuline. 
    6.ăM surareaăproteinelorădeăfaz ăacut . 
    7.ăCuantificareaăcomponentelorăcomplementului,ăincluzândăcaleaăclasic ăşiăalternativ . 
    8.ăAnalizeăfunc ionaleăaleăactivit iiăhemoliticeăaăcomplementului. 
    9.ăEviden iereaăautoanticorpiloră(ANA,ăANCA,ăanticorpiăanti-dsDNA, etc). 
    10. M surareaăIgEătotalăşiăspecific. 
    11. Evaluarea statusului imun în boli neoplazice. 
    12.ă Detectareaă markeriloră deă suprafa ă şiă citoplasmaticiă înă imunodeficien eă (cuantificareaă
subseturilorălimfocitareăşiăaleăaltorăcelule,ăimunofenotipareăînăboliălimfoproliferative, analiza 
ciclului celular ADN, citotoxicitate). 
    13.ă Testeă deă func ionalitateă aleă limfociteloră determinateă prină testulă deă proliferareă dup ă
stimulareăcuămitogeneăşiăantigene. 



    14.ăTestareaăfunc ionalit iiăneutrofilelorăşiămacrofagelor (chemotaxie,ăfagocitoz ,ăeliberareă
radicali liberi de oxigen). 
    15.ăM surareaăproduc ieiădeăcitokineăşiăcuantificareaăînăvitro,ăanalizaăprofilelorăTh1/Th2. 
    16.ăTipizareaăHLAăprinămetodeămoleculareăşiăserologice. 
    17.ăApoptoz . 
    18.ăTehniciăşi metode de imunohistopatologie. 
    19.ăTehniciădeăizolareăşiăpurificareăaăpopula iilorăcelulare,ăcultivareăşiăcrioprezervare. 
    20.ăHibridoameăşiăanticorpiămonoclonali. 
    21. Citometrie în flux. 
    22. PCR. 
    23.ă Dobândireaă cunoştin eloră necesareă asigur riiă controluluiă uneiă practiciă deă laboratoră
corespunz toareă(GoodăLaboratoryăPractice). 
 
    IV.ăDemonstrareaăabilit ilorădeăcomunicareăşiăcercetare 
    1. Referate generale - celăpu ină1ăprezentare. 
    2.ă Referată specifică deă validareă aă importan eiă şiă valoriiă uneiă anumeă metodeă deă investiga ieă
imunologic ăînădiagnosticulăclinică- 1 prezentare. 
    Participareaălaăoătem ădeăcercetareăînădomeniulăImunologieiă- laălatidudineaăîndrum toruluiădeă
stagiu. 
 
    1.5.ăSTAGIULăDEăHEMATOLOGIEă(10ăluni)ăşiăHEMATOLOGIEăTRANSFUZIONAL ă(2ăluni) 
    1.5.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(200ăore) 
    ●ăLaboratorăclinic 
    ●ăHematologie 
    (1). Hematopoeza 
    - generalit i 
    - celula stem 
    (2).ăStructuraăm duveiăosoaseă- (no iuniădeăembriologie) 
    (3). Seria eritrocitar ă(morfologie,ăcitochimie,ăgenetic ,ăfunc ii) 
    (4).ăSeriaăgranulocitar ă(morfologie,ăcitochimie,ăgenetic ,ăfunc ii) 
    (5).ăSeriaămegacariocitar ă(morfologie,ăcitochimie,ăgenetic ,ăfunc ii) 
    (6). Seria monocit - (morfologie, citochimie, genetic ,ăfunc ii) 
    (7).ă Seriaă limfatic :ă organeă limfaticeă centrale;ă popula iiă limfocitareă (func iaă imun ;ă
citochimia; genetica) 
    (8).ăAlgoritmulăuneiăanemii;ăclasific ri;ăanemiiăhipocrome. 
    (9).ăMetabolismulăFe.ăMetabolismulăaciduluiăfolicăşiăvitamina B12. 
    (10).ăAnemiiămacrocitareăşiămegaloblasticeă(diagnosticădeălaborator) 
    (11). Anemii hemolitice. 
    - generalit i 
    - clasificare 
    (12).ăAnemiiăhemoliticeădobânditeă(schemaădeăinvestiga iiăînălaborator). 
    (13). Imunoserologia unei anemii hemolitice. 
    (14). Anemii hemolitice congenitale. 
    Anemiiăcuădefectădeămembran ,ăenzimopatii,ăhemoglobinopatii. 
    (15). Exploatarea unor anemii hemolitice congenitale. 
    (16).ă Leucemiiă acuteă (citogenetic ,ă clasificare,ă citochimie,ă morfologie, fenotipare 
cromozomiale). 
    (17). Sindromul mielodisplazic. 
    (18). Sindromul mieloproliferativ cronic. 
    (19). Sindromul limfoproliferativ cronic. 
    - Leucemieălimfatic ăcronic . 
    - Boliăproliferativeălimfaticeădeăgrani . 
    - Generalit i limfoame. 
    (20). Limfoame non-Hodgkinieneă(citogenetic ,ădiagnosticălaborator,ăclasificare). 
    (21). Boala Hodgkin - (fenotipare, clasificare, diagnostic de laborator). 
    (22). Gamopatii monoclonale maligne. 
    (23). Gamopatii monoclonale benigne. 
    (24).ăHemostazaă(generalit i). 
    (25). Exploatarea unui sindrom hemoragipar. 
    (26).ăPurpuraătrombocitopenic . 
    (27).ăCoagulareăintravascular ădiseminat . 
    (28).ăBoalaătromboembolic ăşiăfibrinoliza. 
    (29). Porfirii - clasificare, diagnostic. 



 
    1.5.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1. Recoltare: 10 
    2. Colonare: 10 
    3. V.S.H.; Hematocrit: 10 
    4. Indici eritrocitari: 10 
    5. Reticulocite: 20 
    6. Citochimie - F.A.L.;ăP.A.S.;ăSideroblaşti;ăperoxidaze:ă20 
    7. Test Hamm: 5 
    8. Test Coombs - anti Ig G, -anti C: -5 
    9. Celule lupice: 10 
    10.ăDetermin riăF.A.N.:ă5 
    11. Imunograma: 5 
    12.ăDetermin riăcomplementăseric,ăproteinaăCăreactiv :ă10 
    13. Test sucroza, aglutinina la rece, anticorpi bifazici: 10 
    14.ăGrupeăsanguineăşiăRH:ă5 
    15. Electroforeza - imunoelectroforeza: 10 
    16.ăTimpiiădeăhemostaz :ămateriale,ătehnicaădeălucru,ăinterpretare:ă10 
    17.ăExaminareăfrotiuăsângeăperifericăcuăformul ăleucocitar :ă50 
    18. Examinare frotiu medular: 25 
 
    I.6. MODULUL BACTERIOLOGIE - 8 luni 
    Tematicaălec iilorăconferin ă(160ăore) 
    Bacteriologieăgeneral  
    1.ă Microbiologiaă medical ă - importan aă înă diagnosticul,ă tratamentulă şiă prevenireaă boliloră
infec ioase.ă Aplica iiă înă managementulă cazuriloră cliniceă şiă ală situa iiloră epidemiceă naturaleă şiă
induseă(2ăconferin e). 
    2.ăMorfologiaăşiăstructuraăceluleiăbacterieneă(2ăconferin e). 
    - Pereteleăcelularăşiămembranaăcitoplasmatic . 
    - Citoplasma - factori citoplamastici (Plasmidele). 
    - Nucleul - cromosomulăşiăvariabilitateaăgenetic ălaăbacterii. 
    2.ăNo iuniădeămicrobiologieămolecular ă(2ăconferin e). 
    3.ăFiziologiaăbacterian ă(2ăconferin e). 
    - Nutri ia 
    - Respira ia 
    - Creştereaă- multiplicarea 
    - Aplica iiă- cultivarea, principiiădeăizolareăşiăidentificare,ăcaracterizareăfenotipic  
    4.ăComportamentulăbacteriilorăfa ădeăagen iăfizici,ăchimiciăşiăbiologiciă(5ăconferin e). 
    - Agen iăfizici:ădesica ie,ăc ldur ,ăradia ii,ăsterilizare. 
    - Agen iăchimici:ădezinfectante,ăantiseptice,ăacizi,ăbaze,ăcoloran i. 
    - Agen iăbiologici. 
    - Bacteriocine. 
    - Bacteriofagi. 
    - Antibiotice. 
    5.ăInterac iuneaăbacterieă- gazd ă(5ăconferin e). 
    ●ăPatogenitateaăbacteriilor. 
    - Mecanisme de patogenitate. 
    - Bacterii patogeneăşiăcondi ionatăpatogene. 
    ●ăRezisten aănatural . 
    - Factoriănespecificiădeărezisten ăantiinfec ioas . 
    ●ăRezisten aădobândit . 
    - Antigenele bacteriene. 
    - Factoriădeăap rareăspecific :ăumorali,ăcelulari. 
    ●ăParticularit iăaleăimunit iiăantimicrobiene:ăbacterian ,ăviral ,ăparazitar . 
    6.ă Clasificareaă şiă nomenclaturaă bacteriiloră înă grupeă bacterieneă cuă importan ă înă patologiaă
uman .ăConservareaătulpinilor.ăColectiiădeătulpiniămicrobieneă(1ăconferin ). 
    7.ăControlulăinfec iilorăînăspitalăşiăînăcomunitateă(1ăconferin ). 
 
    Bacteriologieăspecial  
    8.ăGrupeăbacterieneăcuăimportan ăînăpatologiaăuman ă*) 
-------- 



    *)ă Pentruă fiecareă familie/gen/specieă seă voră treceă înă revist :ă defini ie/descriere,ă habitat,ă
microscopie, cultivare, patogenie, sindroame clinice, diagnostic de laborator (produse patologice, 
microscopie,ăcultivare,ăidentificare,ăantibiogram ),ătratament,ăelementeădeăepidemiologie. 
 
    Bacili gram negativ glucozo-fermentativi. 
    ●ăFamiliaăEnterobacteriaceaeă(7ăconferin e). 
    - Genul: Escherichia, Shigella, Edwarsiella, Salmonella, Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter, 
Hafnia, Serratia, Proteus, Morganella, Providencia, Yersinia, altele descrise în patologie. 
    ●ăFamiliaăVibrionaceaeă(2ăconferin e). 
    - Genul: Vibrio, Plesiomonas, Aeromonas 
 
    Bacili gram negativ glucozo-oxidativiă(1ăconferin ). 
    - Familia Pseudomonadaceae. Genul Pseudomonas. 
 
    Bacili gram negativ glucozo-nefermentativiă(1ăconferin ). 
    - Genul: Acinetobacter, Moraxella, Kingella, Branhamella, Alcaligenes. 
 
    Baciliăgramănegativăaerobiă(3ăconferin e). 
    - Genul: Brucella, Bordetella, Legionella, Francisella Bacili gram negativ aerobi/facultativ 
anaerobiă(2ăconferin e). 
    - Genul: Haemophilus, Flavobacterium, Streptobacillus. 
 
    Baciliăgramănegativăanaerobiă(1ăconferin ). 
    - Genul: Bacteroides, Fusobacterium, Leptotrichia. 
 
    Bacteriiăgramănegativeăîncurbate/helicoidaleă(1ăconferin ). 
    - Genul: Campylobacter, Vibrio. 
 
    Baciliăgramăpozitivănesporula iă(1ăconferin ). 
    - Genul: Lysteria, Erysipelotrix, Lactobacillus. 
 
    Baciliăgramăpozitivăsporula iă(3ăconferin e). 
    - Genul: Bacillus, Clostridium. 
 
    Baciliăgramăpozitivălaălimit ă(coryneformi)ă(1ăconferin ). 
    - Genul: Corynebacterium, Propionibacterium, Eubacterium. 
 
    Cociăgramăpozitiviă(3ăconferin e). 
    ●ăFamiliaăMicrococcaceae. 
    - Genurile: Staphylococcus, Micrococcus. 
    ●ăFamiliaăStreptococcaceae. 
    - Genul: Streptococcus. 
 
    Cociăgramănegativă(1ăconferin ). 
    - Genul: Neisseria. 
 
    Bacili alcoolo-acido-rezisten iă(2ăconferin e). 
    - Genul: Mycobacterium. 
 
    Bacteriileăspiralateă(3ăconferin e). 
    - Genul: Treponema, Borellia, Leptospira. 
 
    Bacteriiăsimbioticeă(2ăconferin e). 
    ●ăFamiliaăRickettsiaceae. 
    - Genul: Rickettsia. 
    ●ăFamiliaăChlamydiaceae. 
    Genul: Chlamydia. 
 
    Bacteriiăcuăpereteăcelularădeficientă(1ăconferin ). 
    - Genul: Mycoplasma, Ureaplasma, Achoplasma, Spiraplasma. 
 
    Totalăconferin e:ă54 
 



    Baremulăactivit ilorăpracticeă(lpă- lucrare practic ,ădăţădemonstra ie) 
    1. Microscopia 
    - optica:ădirect ,ăcontrastădeăfazaă(lp) 
    - înăimunofluorescen ă(d) 
    2.ăColoran iiăînămicrobiologie 
    - gram (lp) 
    - albastru de metilen (lp) 
    - Ziehl-Neelsen (lp) 
    - Giemsa(lp) 
    - speciale (Spori, Rickettsia etc.) 
    3.ăMediiădeăcultur  
    - nutritive,ădeăconservareăşiătransportă(lp) 
    - de izolare - îmbun t ire,ăselectiveă(lp) 
    4.ă Testeă deă identificare:ă sistemeă conven ionale,ă sistemeă rapide:ă sistemeă microtest,ă sistemeă
automate(d); 
    5.ăControlulăsteriliz riiăprin: 
    - agen iăfiziciă(d) 
    - agen iăchimiciă(lp,ăd) 
    6.ăTestareaăsensibilit iiălaăantibioticeăşiăchimioterapie 
    - metodaădifuzimetric ă(lp) 
    - metodaădilu iiloră(d) 
    - E - test 
    7.ăTipiz riăbacterieneăprinăagen iăbiologici 
    - antibiotipia (lp) 
    - fagotipia (lizotipia) (lp) 
    - bacteriocino/geno/tipia (d) 
    8. Toxinogeneza: metode de evaluare/Titrare - în vitro (lp) - în vivo (d) 
    9.ăVirulen a:ămetodeădeăeviden iere 
    - în vitro (enzimatic, culturi de celule) (d) 
    - în vivo (d) 
    10.ăTehniciădeăevaluareăaăr spunsuluiăimunăspecificăantibacterian: 
    - umoral: diagnosticul serologic (lp) 
      - în vitro 
    - metodeă conven ionale:ă aglutinare,ă precipitareă (înă lichid,ă înă gel),ă fixareaă complementului, 
inhibareaăhemaglutin rii,ăimunofluorescen aă(lpăşiăd) 
    - metodeămoderneă(Latexăaglutinarea,ăcoaglutinarea,ăimunodifuziaăradial ,ăimuno-bloting, ELISA, 
RIA,ăetc.)ă(lpăşiăd) 
      - în vivo 
        - reac iiăimunodiagnosticeă(DICK,ăShik,ăSchultz-Charlton) (d) 
    - testeădeăimunoprotec ieăpeăanimală(d) 
    11.ăTestareaăst riiădeăhipersensibilitateăînăvivoălaătuberculin ă(d) 
    12. Izolarea bacteriilor din: 
    ●ăMateriiăfecaleă- Coprocultura (lp) 
    ●ăSângeă- Hemocultura (d) 
    ●ăUrin ă- Urocultura (lp) 
    ●ăL.c.r.ă(d) 
    ●ăExsudatăfaringiană(lp) 
    ●ăExsudatănazală(lp) 
    ●ăExsudatăotică(d) 
    ●ăExsudatăconjunctivală(d) 
    ●ăSput ă(lp) 
    ●ăExsudatăpleurală(d) 
    ●ăExsudatăperitoneală(d) 
    ●ăSecre ieăuretral ă(d) 
    ●ăSecre ieăvaginal ă(d) 
    ●ăSecre ieăcolăuterină(d 
    ●ăLichidăarticulară(d) 
    ●ăExsudatăabceseăp r iămoiă(d) 
    ●ăAlimente 
    ●ăAp  
    13.ăIdentificareaăbacteriilorădeăinteresămedicală(lpăşiăd) 
    ●ăEnterobacteriaceae 
    ●ăVibrio 



    ●ăCampylobacter,ăHelicobacter 
    ●ăPseudomonas 
    ●ăBaciliăgramănegativănefermentativi:ăAcinetobacter,ăMoraxella,ăKingella,ăAlcaligenes 
    ●ăBaciliăgramănegativăanaerobiă(d) 
    ●ăBrucella 
    ●ăBordetella 
    ●ăLegionella 
    ●ăHaemophilus 
    ●ăLysteria 
    ●ăBacillus 
    ●ăClostridium 
    ●ăCorynebacterium 
    ●ăStaphylococcus 
    ●ăStreptococcus 
    ●ăNeisseria 
    ●ăMycobacterium 
    ●ăTreponema 
    ●ăBorellia 
    ●ăLeptospira 
    ●ăRickettsia 
    ●ăChlamydia 
    ●ăMycoplasma,ăUreaplasma 
 
    I.7. MODULUL MICOLOGIE - 1 luna 
    Tematicaălec iilorăconferin ă(20ăore) 
    1.ă Biologiaă şiă morfologiaă fungilor.ă Clasificare.ă Metodeă deă laboratoră pentruă cercetareaă
morfologieiăşiăfiziologieiăfungilor. 
    2.ăGenulăCandida.ăInfec iileăcandidomicotice. 
    3. Genul Cryptococus. Criptococoza. 
    Genul Histoplasma. Histoplasmoza. 
    4.ăInfec iiăproduseădeăciuperciă"oportuniste"ădinăgenulăAspergillusă(aspergiloza)ăşi 
    Geotrichum (geotricoza). 
    5.ăFungiiădermatofi i:ăgenulăMicrosporum,ăgenulăTrichophyton,ăgenulăEpidermophyton. 
    6. Agenti antifungici. Antifungigrama. 
 
    Baremulăactivit ilorăpractice. 
    1. Diagnosticul de laborator al candidomicozelor. lp 
    2. Diagnosticul de laborator al criptococozei. d 
    3. Diagnosticul de laborator al histoplasmozei. d 
    4. Diagnosticul de laborator al aspergilozei. d 
    5.ăDiagnosticulădeălaboratorăalăinfec iilorăproduseădeădermatofi i.ăd 
    6. Antifungigrama. lp 
 
    I.8. MODULUL VIRUSOLOGIE - 4 luni 
    Tematicaălec iilorăconferin  
    Virusologieăgeneral ă- 40 ore 
    1. Generalit iădespreăvirusuri.ăTaxonomieăviral .ăStructuraăvirusurilor.ă2ăore 
    2.ăDiferen eăvirusuriă- prioni. Encefalopatii spongiforme transmisibile. 2 ore 
    3. Replicarea virusurilor. 2 ore 
    4.ăGenetic ăviral .ă1ăor  
    5.ăFunc ionareaăceluleiăparazitateăviral.ă1ăor  
    6.ăPatogeniaăinfec ieiăvirale.ăPersisten aăviral .ă2ăore 
    7.ă Imunitateaă înă viroze.ă Efectoriiă imunit iiă naturale.ă Interferoni.ă Efectoriiă imunit iiă
dobândite. 8 ore 
    8.ăChimioterapieăantiviral .ăRezisten aălaăantiviraleă- 3 ore 
    9.ăNo iuniădeăepidemiologieăaăvirozelor.ă2ăore 
    10.ă Diagnostică deă laboratoră înă virusologie.ă Izolareaă şiă cultivareaă virusurilor.ă Diagnosticulă
r spunsuluiăimunăcelularăşiăumoralăînăviroze.ăDiagnosticăprinăeviden iereaăgenomuluiăviral.ă2ăore 
    11. Evolu iaăvirusurilor.ăZoonoze.ă4ăore 
    12. Vaccinuri virale. 4 ore 
    13.ăPrincipaleleăsindroameădeăetiologieăviral .ă5ăore 
    14. Co-infec iiăbacterii-virusuriăşiăvirusuri-virusuri. 2 ore 
 



    Virusologieăspecial ă- 63 ore 
    1. Picornaviridae. Clasificare.ă Structur ,ă replicare,ă patogenie,ă sindroameă clinice,ă principiiă
de diagnostic, elemente de epidemiologie, vaccinuri anti polio. Medicamente antivirale - 4 ore 
    2.ă Gastroenteriteă virale.ă Agen iă etiologiciă viraliă impilica iă înă GEV.ă Structur ,ă replicare, 
patogenie, sindroame clinice, principii de diagnostic, elemente de epidemiologie, metode de 
preven ieă- 4 ore 
    3.ă Arbovirusuri.ă Clasificare.ă Structur ,ă eplicare,ă patogenie,ă sindroameă clinice,ă principiiă deă
diagnostic, elemente de epidemiologie, metode deăprofilaxieăşiătratamentă- 4 ore 
    4.ă Rhabdoviridae.ă Structur ,ă sensibilitateă laă agen iă fizico-chimici, habitat, replicare, 
patogenie, sindroame clinice, principii de diagnostic, elemente de epidemiologie, vaccinarea 
antirabic ă- 3 ore 
    5. Ortomixoviridae.ă Structur ,ă replicare,ă patogenie,ă sindroameă clinice,ă principiiă deă
diagnostic,ăelementeădeăepidemiologie.ăGripaăAviar .ăVaccinuriă antigripale.ăMedicamenteăactiveăpeă
virusurile gripale - 4 ore 
    6.ăParamyxoviridae.ăClasificare.ăStructur ,ăreplicare,ăpatogenie, sindroame clinice, principii 
de diagnostic, elemente de epidemiologie, metode de profilaxie - vaccinarea MMR - 4 ore 
    7.ăRetroviridae.ăClasificare.ăStructur ,ăreplicare,ăpatogenie,ăsindroameăclinice,ăprincipiiădeă
diagnostic, elemente de epidemiologie - 3 ore 
    8. HIV-SIDA.ă Structur ,ă replicare,ă patogenie,ă sindroameă clinice,ă principiiă deă diagnostic,ă
elementeă deă epidemiologie.ă Infec iaă HIVă versusă SIDA,ă diferen iereă prină argumenteă cliniceă şiă deă
laborator.ăTerapiaăantiretroviral ă- 5 ore 
    9. Parvoviridae.ăClasificare.ăStructur ,ăreplicare,ăpatogenie,ăsindroameăclinice,ăprincipiiădeă
diagnostic, elemente de epidemiologie - 2 ore 
    10. Virusuri hepatitice cu transmitere fecal-oral .ă Defini ii.ă Clasificare.ă Structur ,ă
replicare, patogenie, sindroame clinice, principii de diagnostic, elemente de epidemiologie. Metode 
deăprofilaxieăşiătratamentă- 3 ore 
    11.ă Virusuriă hepatiticeă cuă transmitereă parenteral .ă Defini ii.ă Clasificare.ă Structur ,ă
replicare, patogenie, sindroame clinice, principii de diagnostic, elemente de epidemiologie. Metode 
deăprofilaxieăşiătratamentă- 4 ore 
    12.ăAdenoviridae.ăClasificare.ăStructur ,ăreplicare,ăpatogenie,ăsindroameăclinice,ăprincipiiădeă
diagnostic, elemente de epidemiologie - 3 ore 
    13. Herpesviridae. Clasificare.ă Structur ,ă replicare,ă patogenie,ă sindroameă clinice,ă principiiă
de diagnostic, elemente de epidemiologie. Medicamente active pe herpesvirusuri - 3 ore 
    14.ăPapovaviridae.ăStructur ,ăreplicare,ăpatogenie,ăsindroameăclinice,ăprincipiiădeădiagnostic,ă
elemente de epidemiologie. Implicarea papilomavirusurilor umane în carcinomul de col uterin - 4 ore 
    15.ă Poxviridae.ă Clasificare.ă Structur ,ă replicare,ă patogenie,ă sindroameă clinice,ă principiiă deă
diagnostic, elemente de epidemiologie, vaccinare - 2 ore 
    16.ă Virusuriă şiă cancer.ă Oncogeneă şiă antioncogene.ă Celuleă transformateă viral.ă Virusuriă ADNă şiă
ARNăimplicateăînăcarcinogenez ă- 5 ore 
    17. Virusuri emergente. Filovirusuri. Arbovirusuri. Coronavirusul SARS - 3 ore 
    18.ăDiagnosticulăşiăprevenireaăinfec iilorăviraleăcuăpoten ialăbioteroristă- 3 ore 
 
    Activit iăpracticeă(20ăs pt mâni) 
    1. Principii generale de diagnostic virusologic. Prelevare, transport, prelucrarea produselor 
patologice.ăStocareaătulpinilor.ăEtichetareăşiăeviden ă(traseibilitate).ăOrganizareaăuneiăcolec iiă
deă tulpiniă virale.ă Situriă peă internet.ă Siguran aă activit iiă înă laborator.ă Tehnicileă deă
decontaminareăşiăsterilizare.ăÎntre inereaăşiăcontrolulăaparaturiiăînălaboratorulădeăvirusologie.ă
Controlulădeăcalitate.ăStandardizareăşiăacreditare.ăCunoştin eănecesareăunuiămanagementăcorectăală
datelor.ă1ăs pt mâna 
    2.ăCulturiădeăcelule.ăCriteriiădeăclasificare.ăDotareaăşiămen inereaălaboratoruluiădeăculturiă
deăcelule.ăMen inereaăaparaturiiăaferente.ăSurseădeăob inereăaăunorăculturiădeăcelule. Prepararea 
şiăcontrolulămediilorădeăcultur .ăMetodeădeăob inereăaăculturilorăcelulareăprimareăşiăaăliniiloră
celulare.ă Varianteă deă cultivare:ă roller,ă culturiă peă suport,ă culturiă înă suspensie.ă Alteă utiliz riă
ale culturilor de celule (citotoxicitate, izol riă deă bacterii,ă micoplasme,ă chlamidiiă etc).ă
Aplica iiă practiceă înă diagnosticulă virusologic;ă produc iaă deă vaccinuriă virale;ă produc iaă deă
anticorpiămonoclonali.ă2ăs pt mâni 
    3. Izolarea virusurilor pe culturi de celule. Efecte citopatice. Tehnici histologice aplicate 
laăculturiădeăcelule.ăIzolareaăvirusurilorăpeăculturiădeăcelule.ăTitrareaăinfectivit iiăpeăculturiă
celulareă[DIC(50)ăPFU].ă2ăs pt mâni 
    4. Diagnosticul serologic viral (I). Tehnici clasice de serologie. Prelucrarea probelor pentru 
diagnosticulăserologicăviral.ăReac iaădeăhemaglutinareăşiăreac iaădeăhemaglutinoinhibare.ăVirusuriă
hemaglutinanteăşiăhemadsorbante.ăSeroneutralizarea.ăPrincipiu.ăTehnic .ăInterpretare.ă1ăs pt mân  



    5. Diagnosticul serologic viral (II). Tehnici imunoenzimatice.ăELISAăindirect ,ădeăcompeti ie,ă
deăcaptur .ăWestenăBlot.ăRIBA.ăDotăblot.ăPrincipiu.ăTehnic .ăInterpretareă1ăs pt mân  
    6.ă Eviden iereaă genomuluiă viral.ă Modă deă func ionareă şiă între inereă aă aparaturii.ă Preparareaă
reagen ilor.ăRecoltareaăprobelor.ăIzolare/purificareăARN/ADN.ăReac iaădeăhibridizareăgenic .ăPCRăşiă
RT-PCR.ă Reală timeă PCR.ă Electroforez .ă Eviden iereaă ampliconilor.ă Tehniciă colorimetriceă deă
eviden iereăpentruăproteineăşiăpentruăaciziănucleici.ă1ăs pt mân  
    7. Diagnosticul rapid în viroze respiratorii.ă Agen iă etiologiciă posibili:ă v.gripale,ă
paragripale,ă virusulă respiratoră sinci ial,ă adenovirusuri.ă Algoritmulă diagnosticuluiă înă cază deă
epidemii/pandemii.ăIzolareaăagentuluiăviral.ăEviden iereaăvirusuluiădirectădinăprodusulăpatologic.ă
Izolare în culturiă deă celule.ă Reac iiă imunofluorescent ă direct /indirect .ă Kituriă imunoenzimaticeă
pentruă detec iaă antigeneloră virale.ă Diagnostică moleculară prină eviden iereaă genomuluiă viral.ă
Serologie.ă1ăs pt mân  
    8. Diagnosticul de laborator al bolii diareice de etiologieă nonbacterian .ă Agen iă etiologiciă
posibili:ărotavirusuri,ăcalicivirusuri.ăRecoltareaăproduselorăpatologice.ăReac iiăimunoenzimatice.ă
Reac iiădeălatexăaglutinare.ăDiagnosticămolecularăprinăeviden iereaăgenomuluiăvirală1ăs pt mân  
    9. Diagnosticul deă laboratoră ală virozeloră cutanateă şiă infec iioră oculare.ă Agen iă etiologiciă
posibili: virusurile herpetice (HSV 1, HSV 2, varicela zoster, CMV, Epstein Barr); adenovirusurile, 
v.ărujeolos,ăv.rubeolos.ăIzolareaăagentuluiăviral.ăMetodaăshellăvial.ăEviden ierea virusului direct 
dinăprodusulăpatologic.ăImunoflurescen a.ăSerologie.ăEviden iereaăgenomuluiăviral.ă1ăs pt mân  
    10.ă Diagnosticulă deă laboratoră ală infec iiloră viraleă aleă sistemuluiă nervosă central.ă Agen iă
etiologici posibili: enterovirusuri (v. Polio; v. Coxsackie; v. ECHO); v. urlian; v. rujeolei; v. 
herpetice;ă v.ă rabic,ă arbovirusuri.ă Metodeă deă izolareă viral .ă Eviden iereaă virusuluiă directă dină
produsulă patologic.ă Identificareaă viral ă - reac iaă deă virusneutralizare.ă Serologie.ă Eviden iereaă
acizilor nucleiciăvirali.ă1ăs pt mân  
    11.ă Diagnosticulă deă laboratoră ală boliloră cuă transmitereă sexual ă deă etiologieă viral .ă Agen iă
etiologiciă posibili:ă herpesvirusuri,ă papilomavirusuri.ă Izolareă viral ă peă culturiă deă celule,ă
detec iaă antigeneloră viraleă prină imunofluorescen /EIA.ă Diagnostică serologic.ă PCRă pentruă ADNă
papilomavirusuriă umaneă şiă genotipareă pentruă eviden iereaă genotipuriloră cuă riscă oncogenă crescut.ă
DiagnosticulăBTSădeterminateădeăchalmidiiăşiămycoplasme.ă1ăs pt mân  
    12. Diagnosticul de laborator în infec iileăviraleăcongenitaleăşiăperinatale.ăAgen iăetiologiciă
posibili.ă (v.ă rubeolos,ă HSV2,ă v.ă Citomegalic,ă v.ă Epsteină Barră etc).ă Detec iaă antigeneloră viraleă
(herpesăsimplex,ăCMV)ăprinăimunofluorescen .ăDiagnosticăserologic.ăDetec iaăgenomuluiăvirală(PCRă
pentruă ADNă CMVă şiă ADNă EBV).ă Diagnosticulă virozeloră ceă beneficiaz ă deă profilaxieă prină vaccinareă
(rujeol ,ărubeol ,ăoreion,ăvaricel ăetc)ă1ăs pt mân  
    13.ă Diagnosticulă deă laboratoră ală hepatiteloră viraleă acute.ă Diagnostică serologic.ă Detec iaă
genomului viral-tehniciăcalitativeă1ăs pt mân  
    14.ă Diagnosticulă deă laboratoră ală hepatiteloră viraleă cronice.ă Diagnostică serologic.ă Detec iaă
genomului viral - tehniciă cantitative.ă Genotipare.ă Markeriă predictiviă aiă evolu ieiă infec iei.ă 2ă
s pt mâni 
    15. Diagnosticul de laboratorăalăinfec ieiăcuăvirusulăimunodeficien eiăumaneădobânditeă(HIV)ăşiă
aă altoră agen iă viraliă cuă transmitereă parenteral .ă Riscă profesională şiă ală infec iiloră iatrogene.ă
Izolareaăagen ilorăvirali.ăSerologieă- screening ELISA. Criterii de pozitivitate. Diagnosticul de 
confirmareăînăinfec iaăcuăHIV.ăWesternăBlot.ăPrincipii.ăTehnica.ăInterpretare.ăImunofluorescen a.ă1ă
s pt mân  
    16.ă Markeriă predictiviă aiă evolu ieiă infec ieiă HIV.ă Antigenemiaă p24.ă Tehniciă deă determinareă aă
înc rc riiăvirale.ăGenotipare.ăDeterminareaărezisten eiălaăantiviraleă2ăs pt mâni 
 
    Baremăactivit iăobligatorii: 
    1.ăPreparareaăşiăcontrolulămediilorădeăcultur ă- 10ăactivit i 
    2.ăMen inereaăculturilorădeăceluleăînă10ăpasajeăsuccesiveă- 10ăactivit i. 
    3. Determinarea viabilitatii celulare - 10ăactivit i 
    4. Izolarea virusurilor citopatogene pe culturi de celule - 20ăactivit i 
    5.ăRecunoaştereaăefectelorăcitopaticeăpeăfrotiuriăcolorateă- 20ăactivit i 
    6.ăTitrareaăinfectivit iiăpeăculturiăcelulareă- 5ăactivit i 
    7. Prelucrarea probelor pentru diagnosticul virusologic - câte 10 probe 
    8.ăReac iaădeăhemaglutinareăşiăreac iaădeăhemaglutinoinhibareă- câteă20ăreac ii 
    9. Seroneutralizarea - câteă10ăreac ii 
    10.ăDetec iaăantigenelorăviraleăprină imunofluorescen ă(v.ărespiratorii,ăherpesvirusuri)ă - 30 
probe 
    11.ăTehniciăimunoenzimaticeăELISAăpentruădetec iaămarkerilorăinfec iilorăcuăvirusuriăhepatiticeă
(VHA; VHB; VHC; VHD) - câteă50ăreac ii 
    12.ăTehniciăRIBA/WesternăBlotăpentruăconfirmareaăinfec ieiăVHCă- câteă20ăreac ii 



    13.ă Tehniciă imunoenzimaticeă ELISAă pentruă diagnosticulă deă triajă ală infec ieiă HIVă - câte 30 
reac ii 
    14. Tehnica Western Blot pentru confirmarea infectiei HIV - câteă20ăreac ii 
    15. Izolare/purificare ARN/ADN viral din diferite produse patologice- câteă20ăreac ii 
    16.ăPCRăşiăRT-PCR calitativ pentru amplificarea acizilor nucleici virali- câteă20ădeăreac ii 
    17.ăPCRăşiăRT-PCRăcantitativăpentruădeterminareaăînc rc riiăviraleăînăinfec iaăcuăVHB,ăVHCăşiă
HIV - câteă20ăreac ii 
    18. Detec iaăampliconilorădup ăelectroforez ă- 20ădeăreac ii 
    19.ăReac iaădeăhibridizareă(Southern/Northern)ă- 20ăreac ii 
    20. Genotipare HPV - 20ăreac ii 
 
    I.9. MODULUL PARAZITOLOGIE - 3 luni 
    Tematicaălec iilorăconferin aă(Iă- IX), 50 ore 
    Baremulăactivit ilorăpracticeă(Tehniciădeădiagnostic) 
 
    I.ăDiagnosticulăinfec iilorăparazitareăcuălocalizareădigestiv  
    A.ăInfec iiădeterminateădeăprotozoareăpatogene:ăamoebioza,ăgiardioza,ăcriptosporidioza, 
    B.ă Infec iiă determinateă deă helmin i:ă cestodoze (tenioze, himenolepidoza, botriocefaloza), 
trematodozeă (fascioloza,ă schistosomiozaă intestinal ),ă nematodozeă (ascaridioza,ă trichocefaloza,ă
oxiuroza, strongiloidoza, hoockworms) 
    Tehnici de diagnostic: 
    1. Examenul coproparazitologic direct întreălam ăşiălamela,ăînăserăfiziologicăşiăLugol. 
    2. Examenul coproparazitologic prin concentrarea probelor: metodele Willis, Tellemann - 
Langeron, Kato - Miura. 
    3.ăTehniciăspeciale:ăcoproculturaăpeămediuăLoeffler,ăcoproculturaăpeăc rbune,ăamprentaăanal ,ă
colora iaăZiehlă- Nielsen modif. Hendricson 
    4.ă Tehniciă pentruă depistareaă coproantigenelor:ă metodaă imunoenzimatic ,ă reac iaă deă
imunofluorescen ăcuăanticorpiămonoclonaliămarca i. 
 
    II. Examenul parazitologic al sângelui 
    A. Diagnosticul hematologic al malariei. 
    B. Diagnosticul hematologic al babesiozei. 
    C. Diagnosticul hematologic al tripanosomiozelor. 
    D. Diagnosticul hematologic al filariozelor hemolimfatice. 
    Tehnici de diagnostic: 
    1. Tehnica frotiului. 
    2.ăTehnicaăpic turii groase. 
 
    III.ăExamenulăparazitologicăalăsputeiăşiăalăsecre ieiălaringoă- traheale: 
    A. Diagnosticul pneumocistozei. 
    B. Sindromul Loeffler. 
    Tehnici de diagnostic: 
    1.ăColora iaăGiemsa. 
    2.ăColora iaăcuăalbastruădeătoluidin . 
    3. Tehnici de depistare a antigenelor parazitare. 
 
    IV.ăDiagnosticulăparazitozelorăcuălocalizareătisular ă(cutanat ăşiăvisceral ): 
    A.ăDiagnosticulăleishmaniozeiăcutanateăşiăviscerale. 
    B. Diagnosticul cisticercozei. 
    C. Diagnosticul hidatidozei. 
    D. Diagnosticul trichinelozei. 
    E. Diagnosticul filariozelor cutaneodermice. 
    F.ăDiagnosticulăsindromuluiădeă"Larvaămigransăvisceral ". 
    G.ăDiagnosticulăsindromuluiădeă"Larvaămigransăcutanat ". 
    Tehnici de diagnostic: 
    1.ăColora iaăGiemsa. 
    2. Cultivarea formelor promastigote de Leishmania pe mediul NNN. 
    3. Teste serologice imonoenzimatice. 
 
    V. Diagnosticul parazitozelor implicate în patologia sarcinii: 
    A. Diagnosticul toxoplasmozei congenitale. 
    Tehnici de diagnostic: 
    1. Izolarea parazitului din produsele patologice. 



    2.ăTesteăserologiceăimunoenzimaticeăşiăimunoflorescen ăindirect . 
    3. Teste de tip PCR. 
    4.ăTesteăpentruădepistareaăantigenelorăcirculanteăcuăanticorpiămonoclonaliămarca i. 
    Diagnosticul parazitozelor implicate în patologia tractului urogenital: 
    A. Diagnosticul trichomonozei urogenitale, 
    B. Diagnosticul schistosomiozei cu S. haematobium. 
    Tehnici de diagnostic: 
    1.ăExamenulăsecre ieiăvaginale. 
    2.ăExamenulăsecre ieiăuretrale. 
    3.ăExamenulăsecre ieiăprostatice. 
    4. Examenul sedimentului urinar. 
    5. Tehnici de cultivare. 
 
    VII.ă Diagnosticulă afec iuniloră SNCă produseă deă amoebeleă libereă poten ială patogeneă apar inândă
genurilorăNaegleriaăşiăAcanthamoeba 
    Tehnici de diagnostic: 
    1. Tehnici de izolare a amoebelor. 
    2. Tennici de cultivare a amoebelor. 
    3. Examinarea L.C.R. ului. 
 
    VIII.ăEozinofiliaăşiăinfec iileăparazitare 
 
    IX.ăEctoparazi i 
    A. Clasa Arahnida, Familia Ixodidae: genul Ixodes 
    B. Clasa Arahnida, Familia Ixodidae: genul Sarcoptes 
    C.ăClasaăInsecta,ăFamiliaăPediculidae:ăgenurileăPediculusăşiăPtirius 
 
    I.10. MODULUL MANAGEMENT - 2 luni 
    Tematicaălec iilorăconferin ă(30ăore) 
 
    1. Organizarea unui laborator de analize medicale (2ăconferin e) 
    a.ăplanificareaăactivit ilor; 
    b.ăamenajareaăşiăorganizareaăspa iuluiălaboratorului,ăutilit i,ămobilierăşiăechipamente; 
    c. managementul personalului, evaluarea personalului; 
    d. aprovizionarea cu reactivi, materiale, echipamenteă şiă serviciiă (ex.ă între inere,ă service,ă
etalon ri,ăeliminareădeşeuriăetc),ăgestiuneaăstocurilor,ăetc; 
    e.ăîntocmireaăbugetuluiălaboratorului.ăFinan areaăserviciilorălaboratorului; 
    2.ăNormeleădeăfunc ionareăaălaboratoarelorădeăanalizeămedicaleă(1 conferin ). 
    3.ăBiosiguran aăşiăbiosecuritateaălaboratoruluiădeăanalizeămedicale.ă(1ăconferin ). 
    4.ăSistemulădeămanagementăalăcalit ii: 
    a.ăNo iuniăfundamentaleăşiăvocabulară(1ăconferin ) 
    b.ăCerin eădeămanagementă(2ăconferin e) 
    c. Cerin eătehniceă(1ăconferin ) 
    d.ăAuditulăinternă(1ăconferin ) 
    e.ă Asigurareaă calit iiă rezultatelor.ă Controlulă internă ală calit ii.ă Schemeă deă comparareă
interlaboratoare.ă(2ăconferin e) 
    f.ăControlulăechipamentelorădeăanaliz ă(1ăconferin ) 
    g. Trasabilitateaăm sur rii.ăMaterialeădeăreferin .ă(1ăconferin ) 
    h.ăProceduraădeăacreditareăaăunuiălaboratorădeăanalizeămedicale.ă(1ăconferin ) 
    5.ă Managementulă datelor.ă Sistemulă informatică ală laboratoruluiă medical.ă Eticaă şiă
confiden ialitateaăînălaboratorulădeăanalizeămedicale.ă(1ăconferin ) 
 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
    Întocmirea unui proiect de amenajare a unui laborator 1 d 
    Evaluarea riscului microbiologic. 1 lp 
    Fişaădeăsiguran ă(substan eăchimice,ăagen iăinfec ioşi)ă1ăd 
    Întocmireaăuneiăorganigrameăşiăaăuneiăfişeădeăpostă1ălp 
    Întocmirea bugetului laboratorului 1 lp 
    Elaborareaă documenta ieiă sistemuluiă deă management.ă Manualulă deă management.ă Proceduriă şiă
înregistr ri.ă2ălp 
    Efectuarea auditului intern. Elaborarea unuiăchestionarădeăaudităşiăaăraportuluiădeăaudit.ă1ălp 
    Construirea graficelor de control Levey Jennings. Regulile Westgard. 1 lp 
    Validareaămetodelorădeăanaliz .ăEstimareaăincertitudiniiădeăm surare.ă2ălp 



    Raportarea rezultatelor analizelor. Întocmireaăunuiăraportădeăanaliz .ă1ălp 
 
    I.11.ăMODULULăDEăBIOETIC ă- 2ăs pt mâni 
    TEMATIC ăCURSă(20ăore) 
 
    I.ăIntroducereăînăBioetic ă- 2 ore 
    1.ăMorala,ăetica,ăeticaămedical ă- definire, delimitarea obiectului de studiu. 
    2.ăContextulăapari iei bioeticii. 
    3. Definirea bioeticii. 
    4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii. 
    5.ăTeoriiăşiămetodeăînăbioetic . 
 
    II.ăConcepteleădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin ăprinăprismaăbioeticiiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăconceptelorădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin . 
    2.ă Concepteleă deă s n tate,ă boal ă şiă suferin ă înă contextulă evolu ieiă mediciniiă şiă ştiin eloră
vie ii. 
    3.ăRolulăcredin elorăşiăvalorilorăpersonaleăsauădeăgrupăînăconturareaăconceptelorădeăs n tate,ă
boal ăşiăsuferin ă(percep iiăparticulareăfunc ieădeăcredin ăreligioas ,ăetnie,ăetc.). 
 
    III.ăRela iaămedic-pacient I - 2 ore 
    1.ăValoriăaleărela ieiămedic-pacient. 
    2. Paternalism versus autonomie. 
    3.ăModeleăaleărela ieiămedic-pacient. 
    4.ăDreptatea,ăechitateaăşiăaccesulăpacien ilorălaăîngrijirileădeăs n tate. 
 
    IV.ăRela iaămedic-pacient II - 2 ore 
    1.ăConsim mântulăinformat. 
    2.ăConfiden ialitateaăînărela iaămedic-pacient. 
    3.ăRela iaămedic-pacient minor. 
    4.ăActeănormativeăcareăreglementeaz ărela iaămedic-pacient. 
 
    V.ăGreşeliăşiăeroriăînăpracticaămedical ă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroare. 
    2.ăCulpaămedical ă- definire,ăforme,ăimplica iiăjuridiceăşiădeontologice. 
    3.ăManagementulăgreşeliiăşiăeroriiămedicaleăînăpracticaămedical . 
 
    VI.ăProblemeăeticeălaăînceputulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăLibertateaăprocrea iei. 
    2. Dileme etice în avort. 
    3. Etica reproducerii umane asistate medical. 
    4.ăProblemeăeticeăînăclonareaăreproductiv . 
 
    VII. Probleme etice la finalul vie iiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaămor iiăînăeraănoilorătehnologiiăînămedicin . 
    2.ăProblemeăeticeăînăst rileăterminale. 
    3.ăTratamenteăinutileăînăpracticaămedical . 
    4.ăEutanasiaăşiăsuicidulăasistat. 
    5. Îngrijirile paliative. 
 
    VIII. Probleme eticeăînătransplantulădeă esuturiăşiăorganeăumaneă- 2 ore 
    1. Donarea de organe de la cadavru. 
    2. Donarea de organe de la persoana vie. 
    3.ăEticaăaloc riiădeăresurseăînătransplant. 
 
    IX.ăProblemeăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ă- 2 ore 
    1. Eugeniaăşiădiscriminareaăpeăbazaăgeneticii. 
    2. Proiectul genomului uman- problemeă etice,ă redefinireaă no iuniiă deă boal ă prină prismaă
cunoaşteriiăgenomuluiăuman. 
    3.ăEtic ăşiătestareaăgenetic ăprenatal ,ăneonatal ăşiăpostnatal . 
    4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni. 
    5.ăTerapiaăgenic . 
    6.ăPosibilitateaăîmbun t iriiăraseiăumaneăprinăinterven iiăgenetice. 
 



    X.ăEticaăcercet riiăpeăsubiec iăumaniă- 2 ore 
    1.ăPrincipiiăeticeăînăcercetareaăpeăsubiec iăumani. 
    2. Protec iaăparticipan ilorăîntr-oăcercetareăbiomedical ă- discutarea principalelor coduri de 
etic ă şiă conven iiă interna ionaleă înă cercetare,ă aă cadruluiă legislativă înă careă seă deruleaz ă
cercetareaăpeăsubiec iăumani. 
    3.ăPopula iiăvulnerabileăînăcontextulăcercet riiăpeăsubiec iăumani. 
    4.ăAspecteăeticeăînăcercet rileămulticentrice,ămultina ionale. 
    5.ăComiteteleădeăetic ăaăcercet rii. 
    6.ăComportamentulăştiin ificăneadecvat,ăconflictulădeăintereseăînăcercetareaăştiin ific . 
 
    TEMATICA SEMINARIILOR 
    I.ăIlustrareaăprinăcazuriăparticulareăaăteoriilorăşiăprincipiilorăînăbioetic ă- 2 ore 
 
    II.ăReglementareaăpracticiiămedicaleăprinăcoduriădeăetic ă- 2 ore 
    1.ă Jur mântulă luiă Hipocrateă - comentareaă formeiă ini ialeă aă jur mântuluiă luiă Hipocrateă şiă
evaluareaăgraduluiădeăaplicabilitateăaăperceptelorăacestuiaăînăcondi iileămediciniiăactuale. 
    2.ăAlternativeăaleăjur mântuluiăluiăHipocrate. 
    3.ăAlteăcoduriădeăetic ăşiădeontologieămedical ăfolositeăînăprezent. 
 
    III. Ilustrarea valorilor etice ale rela ieiămedic-pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăValoareaăşiălimiteleăconsim mântuluiăinformatăînăpracticaămedical ăcurent . 
    2.ăValoareaăşiălimiteleăconfiden ialit iiăînăpracticaămedical ăcurent . 
    3.ăRolulăcomunic riiăînărela iaămedic-pacient. 
 
    IV.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedic-pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăAccesulălaăîngrijirileădeăs n tateă- discutare de cazuri. 
    2.ăDrepturileăpacien iloră- reglementareălegislativ . 
    3.ăRolulăcomitetelorădeăetic ădin spitale. 
 
    V.ăExemplificareaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroareăînămedicin ăprinăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    1.ăDelimitareaăcadruluiăno iuniiădeămalpraxis. 
    2.ăGreşealaămedical ădinăperspectivaăsistemuluiădeămalpraxis. 
    3. Perspectiva deontologic ăasupraăgreşelilorămedicale. 
 
    VI.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăînceputuluiăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
 
    VII.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăfinalulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
 
    VIII. Discutarea problemelor eticeă înă transplantulă deă esuturiă şiă organeă peă bazaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
 
    IX.ăDiscutareaăproblemelorăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
 
    X.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă cercetareaă peă subiec iă umaniă prină prisma unor cazuri 
concrete - 2 ore 
 
 
                   PERFEC IONAREAăAPLICATIV ăÎNTR-UNăDOMENIUăOP IONAL 
                             DIN I.1-I.9 11 1/2 Luni 
 
    BIOCHIMIE,ăBIOLOGIEăMOLECULAR  
 
    BACTERIOLOGIE, VIRUSOLOGIE, PARAZITOLOGIE, MICOLOGIE 
 
    Tematicaălec iilorăconferin ă(180ăore) 
    (1).ăDiagnosticulăetiologicăalăinfec iilorăacuteăşiăcroniceăaleătractuluiărespirator:ăvirale,ă
bacteriene, micotice (8 cursuri) 
    - Rinosinuzite: 1 curs 
    - Angine: 2 cursuri 
    - Bronşite:ă1ăcurs 
    - Pneumonii: 2 cursuri 
    - Infec iiăbronho-pulmonare cronice (TBC, micoze): 2 cursuri 



    (2).ăDiagnosticulăetiologicăalăinfec iilorăgastro-intestinaleăinfec ioase:ăvirale,ăbacteriene,ă
micoticeăşiăparazitare:ă16ăcursuri 
    - Virale: 1 curs 
    - Bacteriene: 8 cursuri 
    - Micotice: 1 curs 
    - Parazitare: 6 cursuri 
    (3).ă Toxiinfec iileă alimentareă - caracteristiciă etiologice,ă cliniceă şiă epidemiologice:ă 2ă
cursuri. 
    (4).ăInfec iiăurogenitaleă- particularit iăetiologiceăşiădeălaborator:ă2ăcursuri 
    (5). Sindromul meningeal - diagnostic etiologic: 2 cursuri 
    (6). Septicemiile/bacteriemiile - conduita examenului bacteriologic: 2 curs 
    (7).ăDiagnosticulăetiologicăalăexudatelorăpurulenteăaleăcavit ilorăşiăp r ilorămoi:ă1ăcurs 
    (8).ăParticularit iăetiologiceăşiăepidemiologiceăaleăinfec iilorănosocomiale:ă2ăcursuri 
    (9).ăInvestiga iaăbacteriologic ăaămediuluiăînconjur tor:ă1ăcurs 
    (10).ăInvestiga iaăbacteriologic ăaăapelorăpotabileăşiăreziduale:ă2ăcursuriăşiă2ădemonstra ii. 
    (11).ăInvestiga iaăbacteriologic ăaăalimentelor:ă5ăcursuriăşiădemonstra ii 
    - Norme de control microbiologic al alimentelor: 1 curs 
    - Controlul parazitologic al produselor alimentare: 1 curs 
    - Controlulă bacteriologică ală c rniiă şiă produseloră dină carne:ă 1ă cursă (inclusiv al produselor 
conservate) 
    - Controlulăbacteriologicăalălapteluiăşiăproduselorălactate:ă1ăcurs 
    - Controlulăbacteriologicăalăou lelorăşiăderivatelorădeăou:ă1ăcurs 
    - Controlul bacteriologic al altor produse alimentare (dulciuri, produse vegetale, etc.): 1 
curs 
    (12).ăMetodeăconven ionaleăşiămoderneăînădiagnosticulăbolilorăvirale,ăbacteriene,ămicoticeăşiă
parazitare: 2 cursuri 
    (13). Hepatitele virale - determin riăaleămarkerilorăetiologici:ă2ăcursuri 
    (14).ăInfec iaăcuăHIVă- cerin e ale diagnosticului etiologic: 2 cursuri 
 
    1.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1.ă Metodologiaă diagnosticuluiă microbiologică ală prelevateloră patologiceă înă infec iiă acuteă şiă
cronice ale tractului respirator. 
    1.1.ăSecre iiărinosinusaleă- 1 l.p. 
    1.2. Exudate faringo-amigdaliene - 1 d. + 2 l.p. 
    1.3. Sputa 1 d. + 3 l.p. 
    2.ăDiagnosticulăetiologicăalăinfec iilorăgastro-intestinale. 
    2.1.ăIzolareaăşiăidentificareaădeăvirusuriăentericeă(2ădă+ă4ăl.p.) 
    2.2. Coprocultura (2 d + 9 l.p.) 
    2.3. Examenul microscopic al scaunului (Bacteriologic-Parazitologic) (5 l.p.) 
    3.ăExamenulămicrobiologicăalăinfec iilorăurogenitale-parazitologic, bacteriologic, micologic (1 
d + 2 l.p.) 
    4. Examenul l.c.r.: citologic, microbiologic (1 d + 1 l.p.) 
    5. Hemocultura (1 d.) 
    6.ăExamenulăbacteriologicăalăexudatelorăpurulenteă(abcese,ăexudate,ăpl giăchirurgicale,ăexudateă
pleurale, peritoneale, articulare) (1 d.) 
    7.ăParticularit iăşiăcerin eăaleăinvestiga ieiămicrobiologiceăînăinfec iileănosocomialeă(1 d.) 
    8.ăInvestiga iaăbacteriologic ăaămediuluiăînconjur toră(1ăd.) 
    9.ăInvestiga iaăbacteriologic ăaăapelorăpotabileărezidualeă(2ăl.p.) 
    10.ăNormeăşiămetodologiiădeăcontrolămicrobiologicăalăalimentuluiă(1ăd.ă+ă7ăl.p.) 
    11.ăMetodeăconven ionaleăşiămoderneăînădiagnosticulăetiologicăalăbolilorăinfec ioaseă(4ăd.) 
    12. Hepatitele virale - markeriăetiologiciăcuăvaloareăepidemiologic ă(2ăd.) 
    13.ăInfec iaăcuăHIV.ăCerin eăaleădiagnosticuluiăetiologică(2ăd.) 
    14. Metode serologice de investigare în microbiologie. 1d. 
 
 
                              MEDICIN ăDEăLABORATOR 
 
                                     5 ANI 
*T* 
    ●ăBiochimieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăI.1ă- 8 luni 
    ●ăBiologieămolecular ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă           I.2 - 3 luni 
    ●ăGenetic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăI.3ă- 3 luni 
    ●ăImunologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăI.4ă- 4 luni 



    ●ăHematologieă(10ăl)ăşiăhematologieătransfuzional ă(2ăl)ăăăI.5ă- 12 luni 
    ●ăBacteriologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăI.6ă- 8 luni 
    ●ăMicologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăI.7ă- 1ălun  
    ●ăVirusologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăI.8ă- 4 luni 
    ●ăParazitologieăăăăăăăăăăăă                                I.9 - 3 luni 
    ●ăManagementulăşiăasigurareaăcalit iiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăI.10ă- 2 luni 
    ●ăBioetic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăI.11- 2ăs pt mâni 
*ST* 
 
    II.ăPerfec ionareăaplicativ ăîntr-un domeniuăcurricularăop ionalăşiăcuăacordulădirectoruluiădeă
program - 11 1/2 luni 
 
*T* 
┌────────┬──────────────┬───────────────┬──────────┬────────────────┬────────┐ 
│ăăăăăăăă│ăăăăăANULăIăăă│ăăăăăANULăIIăăă│ăANULăIIIă│ăăăăANULăIVăăăăă│ăANULăVă│ 
├────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┼────────────────┼────────┤ 
│STAGIULă│I.1,ăI.2,ăI.3ă│ăI.3,ăI.4,ăI.5ă│ăI.5,ăI.6ă│ăI.6,ăI.7,ăI.8,ă│ăăIIăăăă│ 
│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│I.9,ăI.10,ăI.11ă│ăăăăăăăă│ 
└────────┴──────────────┴───────────────┴──────────┴────────────────┴────────┘ 
*ST* 
---------- 
    Curriculumădeăpreg tireăînăspecialitateaămedicin ădeălaboratorăaăfostămodificatădeăpct.ă2ăală
art. I din ORDINUL nr. 1.398 din 4 noiembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 11 
ianuarieă2010,ăavândăformaăprev zut ăînăanexaă2ădinăactulăanteriorămen ionat. 
 
                            CURRICULUMăDEăPREG TIRE 
                                ÎN SPECIALITATEA 
                              MEDICIN ăDEăURGEN  
 
                        PERIOADAăDEăREZIDEN IATăDEă5ăANI 
 
 
    Curriculumulăprevedeăunănum rădeă200ădeăoreădidacticeă(curs,ăseminar,ăprezent riădeăcazuri)ăpeă
anulădeăstudiuăuniversitar,ăpentruătematicaăprezentat ,ăînăafaraăc roraăsuntăprev zuteăşiă40ă- 50 
de ore de studiu individual. 
    - Cuantificareaăpreg tiriiăînăvedereaăechival rii,ăseăfaceăprinăcrediteă(CFU). 
    - 1 credit = 25 ore de instruire 
    - Dinătimpulăalocatăpreg tirii,ăactivitateaădidactic ăacoper ă20-30%, restul de 70-80%, fiind 
dedicat ăactivit ilorăpracticeăşiăstudiuluiăindividual. 
    - Laă sfârşitulă fiec ruiă modulă deă preg tireă (celă pu ină oă dat ă peă an),ă areă locă oă evaluareă deă
etap ,ăf cut ăînăunitateaădeăpreg tireădeăc treăresponsabilulădeăstagiuăşiăîndrum tor. 
    - Evaluarea se finalizeaz ăprinăacordareaădeăcrediteăCFU. 
    - Întreagaăactivitateădeăpreg tireăesteămonitorizat ăprinăcaietulădeăstagiuă(log-book), în care 
vorăfiătrecuteădeăasemeneaăevalu rileădeăetap ăînăcredite,ăactivitateaăînăprogrameleădeăcercetare,ă
participarea la manifest riăştiin ificeăşiădeăeduca ieăcontinu . 
 
    Anul I 
    LunaăIă(Obligatoriuălaăînceputulăstagiului,ăprogramădeă8ăore/ziătimpădeăoăs pt mân ădup ăcareă
în ture de 10-12ăoreăcuăunănum răminimădeă5ăture/s pt.) 
    - UnitateaădeăPrimireăUrgen e 
    - Obiectiveleăminimeălaăsfârşitulămodulului: 
    ●ăAcomodare 
    ●ăCunoaştereaăpersonalului 
    ●ăCunoaştereaăîndrum toruluiădeăreziden iat 
    ●ăCunoaştereaămoduluiădeăfunc ionare 
    ●ăCunoaştereaăechipamentelorăşiămaterialelorăutilizateăînăUPU 
    ●ăCunoaşterea documenta ieiăutilizateăşiămodulăcorectădeăcompletare 
    3ăluniă(4ăzile/s pt mân ătimpădeă7ăore/ziărestulăfiindălaăUPUăundeăvaăefectuaăcelăpu ină2ătureă
de 10-12ăore/s pt mân ) 
    - Anestezieăadul i 
    - Obiectiveleăminimeălaăsfârşitulămodulului: 
    ●ăPrincipiileăşiămaterialeleădeămanagementăaiăc ilorărespiratorii 
    ●ăVentila iaăpeăbalonăşiămasc  



    ●ăCaleaăorofaringian  
    ●ăCaleaănasofaringian  
    ●ăCombitubul 
    ●ăMascaălaringian  
    ●ăCricotirotomia 
    ●ăTehnicaăintuba ieiăoroăşiănasotraheale 
    ●ăTehnicaăintuba ieiăprinătransilumina ie 
    ●ăIntuba iaăpacientuluiăcurarizat 
    ●ăIntuba iaăpacientuluiănecurarizat 
    ●ăAccesulăIVăperifericăşiăcentral. 
    ●ăTerapiaăfluidic  
    ●ăSângeăşiăderivateădeăsânge 
    ●ăMedica iaăutilizat ăînăşedare şiăinduc ieăanestetic . 
    ●ăMedica iaăutilizat ăînămen inereaăanesteziei. 
    ●ăPunc iaălombar  
    ●ăEvaluareaădurerii. 
    ●ăManagementulădurerii 
        - Agen iăfarmacologici 
        - C iădeăadministrareăaăagen ilorăfarmacologici 
        - Doze analgezice,ăprecau ii 
    ●ăAnesteziaăloco-regional  
        - Agen iăfarmacologiciăspecifici 
             - Administrare 
             - Toxicitate 
        - Blocurile nervoase 
    ●ăPrincipiileădeămonitorizareăneinvaziv ăşiăinvaziv ăaăpacientuluiăaflatăsubăanestezie 
    ●ăParticipareaălaăcelăpu ină40ădeăanesteziiăgenerale 
    ●ăEfectuareaăaăcelăpu ină20ăintuba iiăsubăsupraveghere. 
 
    2ăluniă(4ăzile/s pt mân ătimpădeă7ăore/ziărestulăfiindălaăUPUăundeăvaăefectuaăcelăpu ină2ătureă
de 10-12ăore/s pt mân ) 
    - TerapieăIntensiv ăadul i 
    - Obiectiveleăminimeălaăsfârşitulămodulului: 
    ●ăInsuficien aămultipl ădeăorgane 
    ●ăTehnicileădeămonitorizareăhemodinamic ăneinvaziv  
    ●ăTehnicileădeămonitorizareăhemodinamic ăinvaziv . 
    ●ăGazeleăarteriale,ărecoltare şiăinterpretare. 
    ●ăPrincipiileădeăechilibrareăhidroelectrolitic . 
    ●ăCriteriiădeăinternareăînăterapieăintensiv  
    ●ăTehnicileădeăîngrijireădeăbaz ăaăpacientuluiăcomatos. 
    ●ăVentila iaămecanic ăînăterapiaăintensiv ,ăaparatur ăşiămodalit iădeăventila ie 
    ●ăPrincipiileădeămonitorizareăşiăurm rireăclinic ăşiăparaclinic ăaăpacientuluiăcriticăventilat 
    ●ăVentila iaăneinvaziv  
    ●ă Urm rireaă complet ă aă celă pu ină 2ă pacien iă criticiă traumatiza iă şiă aă celă pu ină 6ă pacien iă
criticiăcuăafec iuniănetraumatice pe durata stagiului 
 
    6ăs pt mâniă(4ăzile/s pt mân ătimpădeă7ăore/ziărestulăfiindălaăUPUăundeăvaăefectuaăcelăpu ină2ă
ture de 10-12ăore/s pt mân ) 
    - TerapieăIntensiv ăCoronarian  
    - Obiectiveleăminimeălaăsfârşitulămodulului: 
    ●ăPrincipiileădeămonitorizareăşiăurm rireăaăpacientuluiăcardiac 
    ●ăInterpretareaăelectrocardiogrameiănormaleăşiăpatologice 
    ●ăInfarctulămiocardicăacutăşiăcomplica iileăacestuia. 
    ●ăAbordareaăpacientuluiăcuăIMA. 
    ●ăAbordareaăpacientuluiăcuăinsuficien aăcardiac ăstâng . 
    ●ăPrincipiile,ăindica iileăşiăcontraindica iileătrombolizei. 
    ●ăPrincipiile,ăindica iileăşiăcontraindica iileăcateterismuluiăcardiac 
    ●ăAbordareaăpacien ilorăcuăafec iuniăcardiaceănon-ischemice 
    ●ăMedica iaăcardiovascular  
    ●ăTehnicaăcardiostimul riiătranstoracice 
    ●ăTehnicaăcardiostimul riiătransvenoase 
    ●ăTehnicaăcardioversieiăelectrice 
    ●ăUrm rireaăaăcelăpu ină2ăpacien iăcuăIMAăpeăîntreagaădurat ăaăintern rii. 



    ●ăParticipareaălaăcelăpu ină2ăcazuriăcuătromboliza. 
 
    1ălun ă(4ăzile/s pt mân ătimpădeă7ăore/ziărestulăfiindălaăUPUăundeăvaăefectuaăcelăpu ină2ătureă
de 10-12ăore/s pt mân ) 
    - ChirurgieăGeneral ă(ambulatoriu) 
    - Obiectiveleăminimeălaăsfârşitulămodulului: 
    ●ă Abordareaă pacientuluiă cuă problemeă chirurgicaleă înă ambulatoriu,ă examinarea,ă investigareaă şiă
principiile de tratament. 
    ●ăAbordareaăpacientuluiăpolitraumatizat 
    ●ăAbdomenulăacutăchirurgical. 
    ●ăIndica iileăşiătehnicaătoracostomieiăcuăacăşiăcuătubădeădren 
    ●ăIndica iileăşiătehnicaălavajului peritoneal diagnostic 
    ●ăSuturi 
    ●ăInciziiăşiădrenaje 
    ●ăCriteriileădeăinternareăaăpacientuluiăchirurgicalăv zutăînăambulatoriu. 
 
    1ălun ă(4ăzile/s pt mân ătimpădeă7ăore/ziărestulăfiindălaăUPUăundeăvaăefectuaăcelăpu ină2ătureă
de 10-12 ore/s pt mân ) 
    - MedicinaăIntern ă(ambulatoriu) 
    - Obiectiveleăminimeălaăsfârşitulămodulului: 
    ●ăAbordareaăpacientuluiăcuăpatologieămedical ăacut ăînăambulatoriu. 
    ●ăExaminareaăşiăinvestigareaăpacientuluiăcuăafec iuniămedicaleăînăambulatoriu. 
    ●ăIndica iileăşiătehnicaătoracocentezei 
    ●ăIndica iileăşiătehnicaăparacentezei 
    ●ăCriteriileădeăinternareăaăpacientuluiăcuăafec iuniămedicaleăv zutăînăambulatoriu. 
 
    3 luni (program de ture de 10-12ăoreăziăsauănoapteăcuăunănum răminimădeă5ăture/s pt mân ăcuăoă
intrerupere de minimum 10-12ăoreăîntreădou ătureăconsecutive) 
    - UnitateădeăPrimireăUrgen e 
    - Obiectiveleăminimeălaăsfârşitulămodulului: 
    ●ăAbordareaăpacientuluiăne-critic în UPU 
    ●ăInvestiga iileăcliniceăşiăparacliniceălaăpacien iiăne-criticiăafla iăînăUPU 
    ●ă Diferen iereaă întreă pacientulă stabilă şiă instabilă înă UPUă şiă recunoaştereaă pacientuluiă cuă
poten ialădeăagravare. 
    ●ăUrm rireaăunuiăpacientănecriticădinămomentulăsosiriiăînăUPUăşiăpân ălaărezolvareaăfinal ăaă
cazului subăsupreveghereaăşefuluiăg rzii 
    ●ăManagementulăc ilorăaeriene 
    ●ăAccesulăvenosăperifericăşiăcentral 
    ●ăToracostomia 
    ●ăPunc iaălombar  
    ●ăTratamentulăpl gilor 
    ●ăOtoscopia 
    ●ăParticipareaăcaămembruăînăechipaădeăreanimareălaăcazurileăcritice. 
 
    MODULăDEăBIOETIC ă- 2ăs pt mâni 
 
    TEMATIC ăCURSă(20ăore) 
    I.ăIntroducereăînăBioetic ă- 2 ore 
    1.ăMorala,ăetica,ăeticaămedical ă- definire, delimitarea obiectului de studiu 
    2.ăContextulăapari ieiăbioeticii 
    3. Definirea bioeticii 
    4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii 
    5.ăTeoriiăşiămetodeăînăbioetic  
 
    II.ăConcepteleădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin ăprinăprismaăbioeticiiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăconceptelorădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin  
    2.ă Concepteleă deă s n tate,ă boal ă şiă suferin ă înă contextulă evolu ieiă mediciniiă şiă ştiin eloră
vie ii 
    3.ăRolulăcredin elorăşiăvalorilorăpersonaleăsauădeăgrupăînăconturareaăconceptelorădeăs n tate,ă
boal ăşiăsuferin ă(percep iiăparticulareăfunc ieădeăcredin aăreligioas ,ăetnie, etc. 
 
    III.ăRela iaămedică- pacient I - 2 ore 
    1.ăValoriăaleărela ieiămedică- pacient 



    2. Paternalism versus autonomie 
    3.ăModeleăaleărela ieiămedică- pacient 
    4.ăDreptatea,ăechitateaăşiăaccesulăpacien ilorălaăîngrijirileădeăs n tate 
 
    IV.ăRela iaămedică- pacient II - 2 ore 
    1.ăConsim mântulăinformat 
    2.ăConfiden ialitateaăînărela iaămedică- pacient 
    3.ăRela iaămedică- pacient minor 
    4.ăActeănormativeăcareăreglementeaz ărela iaămedică- pacient 
 
    V.ăGreşeliăşiăeroriăînăpracticaămedical ă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroare 
    2.ăCulpaămedical ă- definire,ăforme,ăimplica iiăjuridiceăşiădeontologice 
    3.ăManagementulăgreşeliiăşiăeroriiămedicaleăînăpracticaămedical  
 
    VI. Probleme etice la începutul vie iiă- 2 ore 
    1.ăLibertateaăprocrea iei 
    2. Dileme etice în avort 
    3. Etica reproducerii umane asistate medical 
    4.ăProblemeăeticeăînăclonareaăreproductiv  
 
    VII.ăProblemeăeticeălaăfinalulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaămor iiăînăeraănoilorătehnologiiăînămedicin  
    2.ăProblemeăeticeăînăst rileăterminale 
    3.ăTratamenteăinutileăînăpracticaămedical  
    4.ăEutanasiaăşiăsuicidulăasistat 
    5. Îngrijirile paliative 
 
    VIII.ăProblemeăeticeăînătransplantulădeă esuturiăşiăorganeăumaneă- 2 ore 
    1. Donarea de organe de la cadavru 
    2. Donarea de organe de la persoana vie 
    3.ăEticaăaloc riiădeăresurseăînătransplant 
 
    IX.ăProblemeăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ă- 2 ore 
    1.ăEugeniaăşiădiscriminareaăpeăbazaăgeneticii 
    2. Proiectul genomului uman - problemeă etice,ă redefinireaă no iuniiă deă boal ă prină prismaă
cunoaşteriiăgenomuluiăuman 
    3.ăEtic ăşiătestareaăgenetic ăprenatal ,ăneonatal ăşiăpostnatal  
    4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni 
    5. Terapia genic  
    6.ăPosibilitateaăîmbun t iriiăraseiăumaneăprinăinterven iiăgenetice 
 
    X.ăEticaăcercet riiăpeăsubiec iăumaniă- 2 ore 
    1.ăPrincipiiăeticeăînăcercetareaăpeăsubiec iăumani 
    2.ăProtec iaăparticipan ilorăîntr-oăcercetareăbiomedical ă- discutarea principalelor coduri de 
etic ă şiă conven iiă interna ionaleă înă cercetare,ă aă cadruluiă legislativă înă careă seă deruleaz ă
cercetareaăpeăsubiec iăumani 
    3.ăPopula iiăvulnerabileăînăcontextulăcercet riiăpeăsubiec iăumani 
    4.ăAspecteăeticeăînăcercet rileămulticentrice,ămultina ionale 
    5.ăComiteteleădeăetic ăaăcercet rii 
    6.ăComportamentulăştiin ificăneadecvat,ăconflictulădeăintereseăînăcercetareaăştiin ific  
 
    TEMATICA SEMINARIILOR 
 
    I.ăIlustrareaăprinăcazuriăparticulareăaăteoriilorăşiăprincipiilorăînăbioetic ă- 2 ore 
    II.ăReglementareaăpracticiiămedicaleăprinăcoduriădeăetic ă- 2 ore 
    1.ă Jur mântulă luiă Hipocrateă - comentareaă formeiă ini ialeă aă jur mântuluiă luiă Hipocrateă şiă
evaluareaăgraduluiădeăaplicabilitateăaăperceptelorăacestuiaăînăcondi iile medicinii actuale 
    2.ăAlternativeăaleăjur mântuluiăluiăHipocrate 
    3.ăAlteăcoduriădeăetic ăşiădeontologieămedical ăfolositeăînăprezent 
 
    III.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăValoareaăşi limiteleăconsim mântuluiăinformatăînăpracticaămedical ăcurent  



    2.ăValoareaăşiălimiteleăconfiden ialit iiăînăpracticaămedical ăcurent  
    3.ăRolulăcomunic riiăînărela iaămedică- pacient 
 
    IV.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăAccesulălaăîngrijirileădeăs n tateă- discutare de cazuri 
    2.ăDrepturileăpacien iloră- reglementareălegislativ  
    3.ăRolulăcomitetelorădeăetic ădinăspitale 
 
    V.ăExemplificareaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroareăîn medicin ăprinăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    1.ăDelimitareaăcadruluiăno iuniiădeămalpraxis 
    2.ăGreşealaămedical ădinăperspectivaăsistemuluiădeămalpraxis 
    3.ăPerspectivaădeontologic ăasupraăgreşelilorămedicale 
 
    VI. Discutarea problemelor etice la începutulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    VII.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăfinalulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    VIII.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă transplantulă deă esuturiă şiă organeă peă bazaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
    IX.ăDiscutareaăproblemelorăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    X.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă cercetareaă peă subiec iă umaniă prină prismaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
 
    Anul II 
 
     1ălun ă(4ăzile/s pt mân ătimpădeă7ăore/ziărestulăfiindălaăUPUăundeăvaăefectuaăcelăpu ină2ătureă
de 10-12 ore) 
    - Ortopedie (ambulatoriu) 
    - Obiectiveleăminimeălaăsfârşitulămodulului 
    ●ăRecunoaştereaăleziunilorătraumaticeăortopedice 
    ●ăPrincipiileăconduiteiădiagnosticeăşiăterapeutice în fracturi 
    ●ăCunoaştereaăsechelelorăprecoceăşiătardiveăaleăleziunilorăortopedice 
    ●ăÎn elegereaăprincipiilorăleziunilorăcoloaneiăvertebraleăşiăm duveiăspin rii 
    ●ăInterpretareaăradiologic ăaăleziunilorătraumatice. 
    ●ăConduitaăfa  de leziunile minore în ambulatoriu. 
    ●ăReducereaăluxa iilorăşiăaăfracturilorăsimpleăînăambulatoriu 
    ●ăIndica iileăşiătehnicaăartrocentezei 
    ●ăImobilizareaăînăambulatoriu:ăindica ii,ămaterialeăşiătehnici. 
 
    1ă lun ă (4ă zile/s pt mân ă timpă deă 7ă ore/ziă restulă fiindă laă UPUă cuă rezervaă caă rezidentulă s ă
urm reasc ăactivitateaădinăsec iaădeăobstetric ăundeăîşiăefectueaz ăstagiulăînăvedereaăparticip riiă
laănum rulăminimădeănaşteriănecesarăcomplet riiăstagiului). 
    - Obstetricaă(salaădeănaşteri) 
    - Obiectiveleăminimeălaăsfârşitulămodulului: 
    ●ăParticipareaălaăcelăpu ină10ănaşteri 
    ●ăParticipareaălaăcelăpu ină2ănaşteriăprinăcezarian . 
    ●ăPrincipiileădeăîngrijireăaăgarvideiăînătimpulănaşterii. 
    ●ăComplica iileăposibileăînătimpulănaşterii. 
    ●ăResuscitareaănou-n scutului. 
    ●ăAvortulăincomplet 
    ●ăNaştereaăprematur  
    ●ăHemoragiileăpostpartum 
    ●ăCapacitateădeăaăasistaăoănaştereănecomplicat  
    ●ăCapacitateădeăaărecunoaşteăoănaştereăcomplicat  
 
    1ălun ă(4ăzile/s pt mân ătimpădeă7ăore/ziărestulăfiindălaăUPUăundeăvaăefectuaăcelăpu ină2ătureă
de 10-12ăore/s pt mân ) 
    - Anestezieă(Obstetric /ginecologie) 
    - Obiectiveleăminimeălaăsfârşitulămodulului: 
    ●ăCunoaştereaăspecificuluiăanestezieiălaăgravide 
    ●ă Cunoaştereaă indica iiloră şiă contraindica iiloră diferiteloră categoriiă deă medicamenteă
anestetice,ăsedativeăşiăanalgeticeăînăcazulăgravidei. 
    ●ăCunoaştereaăspecificuluiăasigur riiăc ilorărespriatoriiăşiăintuba ieiălaăgravid . 
 



    1ălun ă(4ăzile/s pt mân ătimpădeă7ăore/ziărestul fiindălaăUPUăundeăvaăefectuaăcelăpu ină2ătureă
de 10-12ăore/s pt mân ) 
    - Anestezieăpediatric  
    - Obiectiveleăminimeălaăsfârşitulămodulului: 
    ●ăAsigurareaăc ilorăaerieneăşiăintuba iaătraheal ălaăcopii. 
    ●ăAccesulăintravenosălaăcopii 
    ●ăAccesulăintraososălaăcopiiă(celăpu inăteoreticăiarăpracticaăpeăsimulator) 
    ●ăSpecificulămedica ieiăanesteziceălaăcopii,ăindica ii,ăcontraindica ii,ăcomplica ii. 
 
    1ălun ă(4ăzile/s pt mân ătimpădeă7ăore/ziărestulăfiindălaăUPUăundeăvaăefectuaăcelăpu ină2ăture 
de 10-12ăore/s pt mân ) 
    - Sec ieănouăn scu i 
    - Obiectiveleăminimeălaăsfârşitulămodulului: 
    ●ăAbordareaănouă- n scutului 
    ●ăCunoaştereaăparametrilorăfiziologiciăaleănou-n scutului 
    ●ăExaminareaăclinic ăşiăparaclinic ăaănou-n scutului 
    ●ăRecunoaştereaănou-n scutuluiăcuăproblemeămedicale 
    ●ăProtocoaleleădeăresuscitareăcardiopulmonar ăneonatal  
    ●ăManagementulăc ilorăaerieneălaănou-n scut 
    ●ăAccesulăvascularălaănou-n scut 
    ●ăAccesulăintraosos 
    ●ăMonitorizareaăfunc iilorăvitale la nou-n scut 
 
    2ăluniă(4ăzile/s pt mân ătimpădeă7ăore/ziărestulăfiindălaăUPUăundeăvaăefectuaăcelăpu ină2ătureă
de 10-12ăore/s pt mân ) 
    - Pediatrie (ambulatoriu) 
    - Obiectiveleăminimeălaăsfârşitulămodulului: 
    ●ăAbordareaăpacientuluiăpediatric 
    ●ăExamin rileăcliniceăşiăparacliniceălaăpacientulăpediatric 
    ●ăIndica iileădeăinternareălaăpacientulăpediatric 
    ●ăCopilulăfebril 
    ●ăSepsisul 
    ●ăDetresaărespiratorie 
    ●ăDezechilibreleăhidroelectrolitice 
    ●ăTulbur rileădeăalimenta ie 
    ●ăCopilulăiritabil 
    ●ăConvulsiileălaăcopil 
    ●ăCreştereaăşiădezvoltareaănormal ăaăcopilului 
    ●ăResuscitareaăcardiopulmonar ăpediatric  
    ●ăManevreăşiăproceduri 
    ●ăAccesulăvascular 
    ●ăPunc iaălombar  
 
    1ălun ă(4ăzile/s pt mân ătimpădeă7ăore/ziărestulăfiindălaăUPUăundeăvaăefectuaăcelăpu ină2ătureă
de 10-12ăore/s pt mân ) 
    - Neurologie/Neurochirurgie 
    - Obiectivele minime la completarea modulului: 
    ●ăAbordareaăpacientuluiăneurologic 
    ●ăExamenulăclinicăşiăparaclinicăneurologic 
    ●ăIndica iileăneurochirurgicale,ăşiăceleăpentruătrombolizaăcerebral ăaăpacientuluiăneurologic 
    ●ăEfectuareaădeăpunc ieălombar :ătehnic ,ăindica iiăşiăcontraindica ii. 
 
    1ălun ă(4ăzile/s pt mân ătimpădeă7ăore/ziărestulăfiindălaăUPUăundeăvaăefectuaăcelăpu ină2ătureă
de 10-12ăore/s pt mân  
    - Obstetric /Ginecologieă(ambulatoriu) 
    - Obiectivele minime la completarea modulului: 
    ●ăAbordareaăpacienteiăcuăproblemeăginecologice 
    ●ăExaminareaăginecologic  
    ●ăExaminareaăgravidei 
    ●ăBoliăcu transmitereăsexual  
    ●ăSângerareaăvaginal ăanormal  
    ●ăSarcinaăectopic  
    ●ăPlacentaăprevia 



    ●ăDezlipireaăprematur ădeăplacent  
    ●ăPreeclampsiaăşiăeclampsia 
    ●ăDetresaăfetal  
    ●ăInfec iileăpostpartum 
    ●ăInvestiga iileăcliniceăşiăparaclinice la pacienta cu probleme ginecologice. 
    ●ăInvestiga iileăcliniceăşiăparacliniceălaăgravid  
 
    3 luni 
    - UnitateaădeăPrimireăUrgen e 
    - Obiectivele minime la completarea modulului: 
    ●ăParticipareaălaăactivitateaăcurent ădinăUPUăsubăsupraveghereaăşefuluiădeăgard . 
    ●ă Examinareaă pacien ilor,ă solicitareaă deă investiga iiă paracliniceă şiă aplicareaă tratamentuluiă
subăsupraveghereaămediculuiăşefădeăgard . 
    ●ăCunoaştereaăno iuniiăşiăprincipiilorădeătriajăînăserviciileădeăurgen  
    ●ă Cunoaştereaă principiiloră deă coordonareă aă fluxuluiă pacien iloră într-ună serviciuă deă urgen ă
supraaglomerat 
    ●ăIdentificareaăpacien ilorăcareănecesit ăspitalizare 
    ●ăIdentificareaăpacien ilorăcareănecesit ăconsultăimediatăînăserviciulădeăurgen  
    ●ăActivitate ca membru într-oăechip ădeăreanimareăcuăsarciniăspecifice,ăinclusivămanagementulă
c ilorăaerieneăsubăsupraveghere. 
    ●ăCoordonareaăuneiăresuscit riăcardiopulmonareăsubăsupraveghere 
    ●ăEvaluareaăprimar ăşiăsecundar ăaăpacientuluiătraumatizatăsubăsupraveghere 
    ●ăEfectuareaăunorămanevreăşiăproceduriăsubăsupraveghere: 
    ●ăVentila iaăpeăbalonăşiămasc  
    ●ăIntuba iaăorotraheal ăşiănasotraheal  
    ●ăIntuba iaăprinătransilumina ie 
    ●ăAplicareaăm ştiiălaringiene 
    ●ăCombitubul 
    ●ăMinitraheostomiaăcuăacăşiăchirurgical  
    ●ăVerificareaăaparatuluiădeăventila ieăşiăsetareaăparametrilorădeăventila ie 
    ●ăMonitorizareaăneinvaziv ăşiăinvaziv ăaăpresiuniiăarteriale, 
    ●ăMonitorizareaăECG 
    ●ăEfectuareaăuneiăelectrocardiograme 
    ●ăCardiostimulareătranstoracic  
    ●ăDefibrilare 
    ●ăCardioversie 
    ●ăAccesulăvenosăperifericăşiăcentral 
    ●ăRecoltareaădeăsângeăvenosăşiăarterial 
    ●ăDrenajulăpleuralăcuăacăşiătubădeădren 
    ●ăLavajulăperitonealădiagnostic 
    ●ăParacenteza 
    ●ăPunc iaălombar  
    ●ăArtrocenteza 
    ●ăReducereaăluxa iilorăşiăfracturilorăsimple 
    ●ăTehniciăşiămetodeădeăimobilizareaăaăfracturilor 
    ●ăEvaluareaăşiătratamentulădeăurgen ăaăpl gilorăsubăsupraveghere 
    ●ăTamponamentănazalăanteriorăşiăposterior 
    ●ăOtoscopia 
    ●ăRinoscopia 
    ●ăSondajăoroăşiănazogastric 
    ●ăTuşeuărectal 
    ●ăSondajăvezical 
    ●ăPunc ieăsuprapubian  
    ●ăTuşeuăvaginal 
 
    Anul III 
    2ăluniă(4ăzile/s pt mân ătimpădeă7ăore/ziărestulăfiindălaăUPUăundeăvaăefectuaăcelăpu ină2ătureă
de 10-12ăore/s pt mân ) 
    - Toxicologieă(clinic ăşiăcentruădeăinformare/baz ădeădate) 
      Obiectivele minime la completarea modulului: 
    ●ăUrm rirea/monitorizareaăpacientuluiăintoxicat 
    ●ăCunoaştereaătoxidroamelorăşiăaăantidoturilor 
    ●ăCunoaşterea principiilorăşiămetodelorădeădecontaminareăaleăpacientuluiăintoxicat 



    ●ăIndica iileăhemodializeiăşiăhemoperfuzieiăînătratamentulăpacientuluiăintoxicat 
    ●ăIndica iileăadministr riiăoxigenuluiăhiperbar 
    ●ăUtilizareaăcorespunz toareăaăinvestiga iilorăparacliniceăînăintoxica ii 
    ●ăIdentificareaăpacien ilorăcareănecesit ăspitalizare 
    ●ă Utilizareaă bazeloră deă dateă specificeă pentruă stabilireaă conduiteiă terapeuticeă şiă informareaă
toxicologic ălaădistan  
 
    2ăluniă(4ăzile/s pt mân ătimpădeă7ăore/ziărestulăfiindălaăUPUăundeăvaăefectuaăcelăpu ină2ătureă
de 10-12ăore/s pt mân ) 
    - Anestezie Chirurgie Cardio-vascular  
      Obiectivele minime la completarea modulului: 
    ●ăSpecificeăanestezieiălaăpacientulăcuăafec iuniăcardio-vasculare 
    ●ăComplica iileăanestezieiălaăpacien iiăcardiaciăşiăselec iaămedica ieiăanestezice. 
 
    1ălun ă(4ăzile/s pt mân ătimpădeă7ăore/ziărestulăfiindălaăUPUăundeăvaăefectuaăcelăpu ină2ătureă
de 10-12ăore/s pt mân ) 
    - TerapieăIntensiv ăChirurgieăCardio-vascular . 
      Obiectivele la completarea modulului: 
    ●ăUrm rirea/monitorizareaăpacientuluiăcriticăcuăafec iuniăcardio-vasculare. 
    ●ăMonitorizareaăinvaziv ăaăpacientuluiăcritic 
    ●ăIndica iileăşiătehnicaăpericardiocentezei 
    ●ăAdministrareaămedica ieiăinotropeălaăpacientulăcriticăcuăafec iuniăcardio-vasculare. 
    1ălun ă(4ăzile/s pt mân ătimpădeă7ăore/ziărestulăfiindălaăUPUăundeăvaăefectuaăcelăpu ină2ătureă
de 10-12ăore/s pt mân ) 
    - Cardiologie (Ambulatoriu) 
      Obiectivele minime la completarea modulului: 
    ●ăAbordareaăpacientuluiăcardiac 
    ●ăInvestiga iileăcliniceăşiăparacliniceălaăpacientulăcardiac 
    ●ăMedica iaăcardiac ăşiăantihipertensiv ăprescris ăînăambulatoriu 
    ●ăIndica iileădeăinternareăaăpacien ilorăcardiaciăexamina iăînăambulatoriu. 
    ● Interpretarea EKG 
    ●ăIndica iileăşiătehnicaăefectu riiătestuluiădeăefort 
 
     2ăs pt mâniă(4ăzile/s pt mân ătimpădeă7ăore/ziărestulăfiindălaăUPUăundeăvaăefectuaăcelăpu ină2ă
ture de 10-12ăore/s pt mân ) 
    - Medicin ăGeneral ă(Ambulatoriu) 
      Obiectivele minime la completarea modulului: 
    ●ăRolulămediculuiădeăfamilie 
    ●ăDocumenta iaăutilizat ăînăcabineteleămedicilorădeăfamilie 
    ●ăModulădeăabordareăaăpacientuluiădeăc treămediculădeăfamilie 
 
    1ălun ă(4ăzile/s pt mân ătimpădeă7ăore/ziărestul fiindălaăUPUăundeăvaăefectuaăcelăpu ină2ătureă
de 10-12ăore/s pt mân ) 
    - Chirurgieăplastic ă(sec ieăclinic /salaădeăopera ii) 
      Obiectivele minime la completarea modulului: 
    ●ăSuturaăpl gilor 
    ●ăAbordareaăpl gilorăfe ei 
    ●ăAbordareaăpl gilor mâinii 
    ●ăArsurile,ăabordareaăşiăurm rirea 
    ●ăAbordareaăpl gilorăprinăstrivire 
    ●ăTehnicaăm sur riiăpresiuniiăintracompartimentale 
    ●ăIndica iileăşiătehnicaăfasciotomieiădeădecompresiune 
 
    1ălun ă(4ăzile/s pt mân ătimpădeă7ăore/ziărestulăfiindălaăUPUăundeăvaăefectuaăcelăpu ină2ătureă
de 10-12ăore/s pt mân ) 
    - Chirurgieătoracic ă(Sec ieăclinic /salaădeăopera ii) 
      Obiectivele minime la completarea modulului: 
    ●ăIndica iileăşiătehnicaătoracotomieiădeăurgen  
    ●ăToracostomiaădeăurgen ,ăindica ii,ăcomplica ii 
    ●ăAbordareaăşiăurm rireaăpacientuluiăcuătraumatismătoracic 
 
    3ăluniă(4ăzile/s pt mân ătimpădeă7ăore/ziărestulăfiindălaăUPUăundeăvaăefectuaăcelăpu ină2ătureă
de 10-12ăore/s pt mân ) 



    - UnitateaădeăPrimireăUrgen e/UnitateaăMobil ădeăReanimare 
      Obiectivele minime la completarea modulului: 
    ●ă S ă fieă capabilă s ă coordonezeă activitateaă unuiă segmentă ală unit iiă deă primiriă urgen eă subă
supraveghereaămediculuiăşefădeăgard . 
    ●ăS ăfieăcapabilăs ăacordeăasisten aădeăurgen ăunuiăpacientăcriticăînăfazaăprespitaliceasc ă
subăsupraveghereaăunuiămedicădeăurgen . 
    ●ăS ăfieăcapabilăs ăcoordonezeăreanimareaăaăunuiăpacientăînăcameraădeăreanimare 
    ●ăS ăfieăcapabilă s ăinterpretezeărezultateleăinvestiga iiloră paraclinice,ăinclusiv imagistice 
şiăs ăleăintegrezeăînăplanulăgeneralădeămanagementăalăpacien ilor 
    ●ă S ă fieă capabilă s ă administrezeă oă anestezieă IVă deă scurt ă durat ă înă vedereaă efectu riiă unoră
manevre în cadrul UPU 
    ●ăS ăfieăcapabilăs ăprezinteăunăcazăaflatăsubăsupraveghereăşiăs ănegociezeăinternareaăacestuiaă
subăsupraveghereaămediculuiăşefădeăgard  
    ●ă S ă fieă capabilă s ă întocmeasc ă oă documenta ieă medical ă complet ,ă clar ă şiă organizat ă subă
supraveghereaămediculuiăşefădeăgard  
    ●ă S ă fieă capabilă s ă acordeă asisten  deă urgen ă corect ă şiă eficient ă maiă multoră pacien iă
simultan 
    ●ăS ăfieăcapabilăs ăfurnizeze,ăcolegilorămaiătineri,ăexplica iiăcorecteăcuăprivireălaăcazurileă
peăcareăleăareăînăresponsabilitateăsubăsupraveghereaămediculuiăşefădeăgard  
    ●ăS ăcunoasc ăspecificulăactivit iiăîntr-unădispeceratăintegratădeăurgen  
 
    Anul IV 
    6 luni 
    - UnitateaădeăPrimireăUrgen e/UnitateaăMobil ădeăReanimare 
      Obiectivele minime la completarea modulului: 
    ●ăS ăfieăcapabilăs ăcoordonezeăactivitateaăintegral ă aăUnit iiădeăPrimireăUrgen eăpeădurataă
uneiăg rzi. 
    ●ăS ăfieăcapabilăs ăcoordonezeăreanimareaăaădoiăpacien iăsimultanăînăcameraădeăreanimare. 
    ●ăS ăfieăcapabilăs ăsupraveghezeăactivitateaăaltorămediciămaiătineri,ăşiăs ăasisteălaăluareaă
deciziilor în cadrulăUPUăprivindăconduiteleăterapeutice,ăcerereaădeăinvestiga iiăşiănecesitateaădeă
internareăsauăoportunitateaădeăexternareădinăUPUăaădiferi ilorăpacien i. 
    ●ă S ă fieă capabilă s ă administrezeă oă anestezieă IVă deă scurt ă durat ă înă vedereaă efectu riiă unoră
manevre în cadrul UPU 
    ●ăS ăfieăcapabilăs ăacordeăasisten ădeăurgen ăunuiăpacientăcriticăînăfazaăprespitaliceasc  
    ●ăS ăfieăcapabilăs ăcoordonezeăoăinterven ieăînăprespitalăceăimplic ăactivit iădeădescarcerareă
subăsupraveghereaămediculuiăşefădeăgard  
    ●ă S ă fieă capabilă s ă coordonezeă dină punctă deă vedereă medicală activitateaă într-un dispecerat 
integratădeăurgen  
 
    2ăluniă(4ăzile/s pt mân ătimpădeă7ăore/ziărestulăfiindălaăUPUăundeăvaăefectuaăcelăpu ină2ătureă
de 10-12ăore/s pt mân ) 
    - Anestezie Adul i 
      Obiectivele minime la completarea modulului 
    ●ăInduc iaăanestezic ălaăpacien iiăcuăriscăridicat 
    ●ăIntuba iaădificil ăşiătehnicileăalternativeădeăintuba ie 
 
    2ăluniă(4ăzile/s pt mân ătimpădeă7ăore/ziărestulăfiindălaăUPUăundeăvaăefectuaăcelăpu ină2ătureă
de 10-12ăore/s pt mân ) 
    - AnestezieăPediatric  
      Obiectivele minime la completarea modulului 
    ●ăInduc iaăanestezic ălaăcopil 
    ●ăIntuba iaălaăcopil 
    ●ăAspecteleăspecificeăanestezieiăpediatrice 
 
    1ălun ă(4ăzile/s pt mân ătimpădeă7ăore/ziărestulăfiindălaăUPUăundeăvaăefectuaăcelăpu ină2ătureă
de 10-12ăore/s pt mân ) 
    - TerapieăIntensiv ăAdul i 
      Obiectivele minime la completarea modulului 
    ●ăS ăfieăcapabilăs ăelaborezeăşiăs ăapliceăunăplanădeăterapieăintensiv ăîn func ieădeăpatologiaă
pacientului 
    ●ă S ă fieă capabilă s ă aleag ă tipulă adecvată deă ventila ieă mecanic ă laă pacien iiă afla iă subă
îngrijire 
 



    1ălun ă(4ăzile/s pt mân ătimpădeă7ăore/ziărestulăfiindălaăUPUăundeăvaăefectuaăcelăpu ină2ătureă
de 10-12ăore/s pt mân ) 
    - TerapieăIntensiv ăPediatric  
      Obiectivele minime la completarea modulului: 
    ●ăS ăfieăcapabilăs ăelaborezeăşiăs ăapliceăunăplanădeăterapieăintensiv ăînăfunc ieădeăpatologiaă
pacientului pediatric 
    ●ăS ăfieăcapabilăs ăaleag ătipulăadecvat deăventila ieămecanic ălaăpacien iiăpediatriciăafla iă
sub îngrijire 
 
    Anul V 
    1ălun ă(4ăzile/s pt mân ătimpădeă7ăore/ziărestulăfiindălaăUPUăundeăvaăefectuaăcelăpu ină2ătureă
de 10-12ăore/s pt mân ) 
    - Ortopedieă(Sec ieăClinic ă- Sala Op.) 
      Obiectivele minime la completarea modulului: 
    ●ă S ă fieă capabilăs ă apliceă corectă şiă eficientă cunoştin eleă teoreticeă şiă abilit ileă practiceă
dobândite 
 
    1ălun ă(4ăzile/s pt mân ătimpădeă7ăore/ziărestulăfiindălaăUPUăundeăvaăefectuaăcelăpu ină2ătureă
de 10-12ăore/s pt mân ) 
    - Neurologie 
    ●ă S ă fieă capabilăs ă apliceă corectă şiă eficientă cunoştin eleă teoreticeă şiă abilit ileă practiceă
dobândite 
 
    2ăluniă(4ăzile/s pt mân ătimpădeă7ăore/ziărestulăfiindălaăUPUăundeăvaăefectuaăcelăpu ină2ătureă
de 10-12 ore/s pt mân ) 
    - Neonatologie 
    ●ăS ăfieăcapabilăs ăconduc ,ăînăcalitateădeăliderădeăechip ,ăoăresuscitareălaănou-n scut 
    ●ăS ăfieăcapabilăs ăelaborezeăşiăs ăapliceăunăplanădeăterapieăintensiv ăneonatologic  
 
    1ălun ă(4ăzile/s pt mân ătimpădeă7ăore/ziărestulăfiindălaăUPUăundeăvaăefectuaăcelăpu ină2ătureă
de 10-12ăore/s pt mân ) 
    - Pediatrie (ambulatoriu) 
    ●ă S ă fieă capabilă s ă efectuezeă examenulă clinic,ă s ă decid ă careă suntă examin rileă paracliniceă
necesare,ăs ăstabileasc ădiagnosticulăşiăs ăconceap ăunăplanădeătratament 
 
    1ălun ă(4ăzile/s pt mân ătimpădeă7ăore/ziărestulăfiindălaăUPUăundeăvaăefectuaăcelăpu ină2ătureă
de 10-12ăore/s pt mân ) 
    - Medicin ăIntern ă(Sec ieăClinic /Ambulatoriu) 
    ●ă S ă fieă capabilă s ă efectuezeă examenulă clinic,ă s ă decid ă careă suntă examin rileă paracliniceă
necesare,ăs ăstabileasc ădiagnosticulăşiăs ăconceap ăunăplanădeătratament 
 
    3 luni 
    - UnitateaădeăPrimireăUrgen e/UnitateaăMobil ădeăReanimare 
    ●ăS ăfieăcapabilăs ăcoordonezeăactivitateaădinăcadrulăuneiăUnit iădeăPrimiriăUrgen eăpeădurataă
uneiăg rzi 
    ●ăS ăfieăcapabilăs ăcoordonezeăunăechipajădeăterapieăintensiv ămobil  
    ●ăS ăfieăcapabilăs ăcoordonezeăactivitateaălaăoăinterven ieăcuămultipleăvictime 
    ●ă S ă fieă capabilă s ă coordonezeă dină punctă deă vedereă medicală oă interven ieă ceă implic ă
descarcerare, incident chimic sau incendiu 
    ●ă S ă fieă capabilă s ă coordonezeă maiă multeă echipajeă înă cază deă accidentă înă mas ă înă fraz ă
prespitaliceasc ă şiă s ă cunoasc ă principiileă deă interven ieă înă cază deă calamit iă precumă şiă
principiile de triaj. 
    ●ăS ăfieăcapabilăs ădesf şoareăactivitateădidactic ăînădomeniulămediciniiădeăurgen  
 
    1ălun ă(4ăzile/s pt mân ătimpădeă7ăore/ziărestulăfiindălaăUPUăundeăvaăefectuaăcelăpu ină2ătureă
de 10-12ăore/s pt mân ) 
    - Dispecerat de coordonareăurgen e 
      Obiectivele minime la completarea modulului: 
    ●ăS ăfieăcapabilăs ăcoordonezeăactivitateaăprespitaliceasc ăcaăşefădeătur ălaădispeceratulădeă
urgen  
    ●ăS ăfieăcapabilăs ăanalizezeăinforma iileăprimiteădeălaăechipajeleădeăprimăajutorăşiăs ăindiceă
solu iileăpentruădiferiteăcazuri. 
    2 luni 



    Op ională(laăalegereaărezidentului) 
 
    Anexaă3.ăProgramaăAnalitic ăaăSpecialit iiădeăMedicin ădeăUrgen ă(980ăore) 
 
    PARTEA I. 
    1.ăFiziopatologiaămor iiăşiăaăreanim rii. 
    2. Insuficien aărespiratorieăacut . 
    3.ăInsuficien aăsistemuluiăcardiovascularăşiăşocul. 
    4. Resuscitarea cardio-cerebro-pulmonar . 
    a.ăSuportulăvitalădeăbaz ăşiăavansat 
    b.ăSuportulăvitalăprelungităşiăresuscitareaăcerebral  
    c.ăInsuficien aăacut  a sistemului nervos central. 
    d. Resuscitarea creierului. 
    5.ăMoarteaăcerebral ăşiăexplantarea. 
    6. Aspecte etice în resuscitare. 
 
    PARTEAăII:ăEvaluareaăşiămanagementulăprezent rilorăfrecvente. 
    7.ăŞocul. 
    8.ăDurereaăprecordial . 
    9. Moarteaăsubit  
    10. Sincopa 
    a.ăEvaluareaăşiăConsidera iiăgenerale 
    b.ăPrezent riăspecificeăînăsitua iileădeăurgen  
    11. Pacientul comatos. 
    12. Convulsiile 
    13. Dispnea 
    14.ăDurereaăabdominal  
    15.ăFebraăşiăsepsisul 
    a. Febra 
    b. Sepsis 
    16. Cefalee 
    a.ăEvaluareaăgeneral  
    b.ăPrezent rileăspecifice 
    c. Migrena 
    17.ăAme eala/Vertigo 
    18.ăSl biciuneaăacut  
    19. Diaree 
    20. Edemul 
    21. Confuzia 
    22.ăAlter rileăînăcomportament 
    a.ăSchimb rileăacute în comportament 
    b. Sinuciderea 
    23.ăObstruc iaăacut ăaăc ilorărespiratoriiăsuperioareăşiăproblemeleămediastinale. 
    a.ăConsidera iiăgenerale 
    b.ăTumorileăgâtuluiăînăurgen  
    c.ăUrgen eleămediastinale 
    24. Disfagia 
    25. Durerea pelvian ălaăfemei 
    26. Pruritus 
    27.ăDurereaăacut ăinferioar ăaăcoloaneiăvertebrale 
    28.ăArticula iaătumefiat . 
    a.ăArteritaămonoarticular  
    b.ăArteritaăpoliarticular  
    29.ăUrgen eleăoncologice 
 
    PARTEA III: Proceduri, mijloace de diagnostic,ătehniciădeălaboratorăşiădeăradiologie 
    30.ăRadiologiaăînămedicinaădeăurgen  
    a.ăConsidera iiăgenerale 
    b.ăTehniciădeăimagistic ăpt.ăCondi iileăspecifice 
    31. Procedurile la nivelul aparatului respirator 
    a.ăManagementulăc ilorărespiratoriiăşiăventila ia 
    b.ăTesteleăfunc ionaleăpulmonareăînăUnitateaădeăPrimireăUrgen e. 
    32. Procedurile cardiace 



    a.ăCardioversiaăsincron ăaăaritmiilor. 
    b. Pericardiocenteza. 
    c.ăUtilizareaăşiăevaluareaăînăurgen ăaăpacemeker-ului 
    d. Utilizareaăcateterelorăcuăbalonaşădirec ionateăprinăflux. 
    e.ăUtilizareaăecocardiografieiăînăurgen . 
    33. Procedurile vasculare 
    34. Procedurile abdominale 
    a.ăConsidera iiăgenerale 
    b.ăLavajulăperitonealăşiăCTăînădiagnosticulătraumatismelorăabdominale acute închise. 
    c.ăEcocardiografiaăabdominal . 
    35. Procedurile chirurgicale minore 
    a.ăConsidera iiăgenerale 
    b.ăManagementulăpl gilor 
    c.ăÎnl turareaăcorpilorăstr iniădeălaănivelulăpielii. 
    d.ăEvaluareaăşiăprocedurileăînăpatologia unghiilor 
    36.ăProcedurileăoculareăşiăevaluareaăoftalmologic  
    a.ăConsidera iiăgenerale 
    b.ăCorpiiăstr iniăoculari 
    37. Procedurile fundamentale oto-rino-laringologice. 
    a.ăConsidera iiăgenerale 
    b. Epistaxis 
    c.ăCorpiiăstr iniănazali 
    d.ăCorpiiăstr iniăînăcanalulăauditivăextern 
    e.ăAnesteziaălocal ăintra-oral . 
    38. Procedurile neurochirurgicale 
    39. Procedurile ortopedice 
    40.ăManagementulădureriiăînăurgen . 
    a.ăModalit ileădeăevaluareăşiătratamentăclinic 
    b. Considera iiăspecifice 
 
    PARTEA IV: Trauma 
    41.ăReac iaăcorporal ăgeneral ălaătraum  
    42.ăTraumatologiaăşiăsistemeleădeătraum  
    a. Chinematica traumei 
    b.ăControlulăşiăprevenireaătraumatismelor 
    c.ăConsidera iiămedicolegale 
    43. Managementul în prespital al traumatismelor 
    44.ăManagementulădeăurgen ăalătraumatismelor 
    a.ăConsidera iiăgenerale 
        i.ăEvaluareaăini ial ăînătraum  
        ii.ăAspecteădeămanagementăînătratamentulăini ialăalăpacien ilorăcuătraumatismeăsevere 
    b. Sec iuneaăI:ăTraumaăGeneral  
        i. Traumatismele capului 
            1.ăConsidera iiăgenerale 
            2. Managementul traumatismelor craniocerebrale 
            3. Leziunile coloanei 
            4. Traumatismele faciale 
            5. Traumatismele oculare 
        ii. Traumatismele gâtului 
            1.ăConsidera iiăgenerale 
            2.ăPrezent riăspecifice 
        iii.ăTraumaătoracic  
            1.ăConsidera iiăgenerale 
            2.ăPrezent riăspecifice 
        iv.ăTraumaăabdominal  
        v.ăTraumatismeleăc ilorăuro-genitale 
        vi. Traumatismele vasculare periferice 
    c.ăSec iuneaăII:ăLeziunileămusculoscheletice 
        i.ăTraumaăextremit ilorăşiăaăp r ilorămoi 
        ii. Traumatismele mâinii 
        iii.ăUrgen eleăînăsport 
    d.ăSec iuneaăIII:ăConsidera iiăspeciale 
        i. Trauma la gravide 



        ii.ăTraumaălaăb trâni 
        iii.ăTraumaăpediatric  
            1.ăClasificareaăleziunilorăcartilajuluiădeăcreştereădup ăSalter. 
        iv. Arsurile 
        v. Sindromul de embolieăgr soas  
 
    PARTEAăV:ăUrgen eleănetraumatice 
    45.ăUrgen eleăCardiovasculare 
    a.ăSec iuneaăI:ăUrgen eleăCardiace 
        i.ăDiagnosticulăşiătratamentulăaritmiilor 
        ii.ăAnomaliileăelectroliticeăceăafecteaz ăcordul 
        iii. Infarctul miocardic acut 
            1.ăTerapiaătrombolitic  
            2.ă Preg tireaă pacientuluiă pt.ă angiografiaă digital ă şiă angioplastia:ă responsabilitateaă
mediculuiădeăurgen  
            3.ăŞoculăcardiogen 
        iv.ăInsuficien aăcardiac ăcongestiv ăşiăedemulăpulmonar acut 
        v.ăMiocardita,ăcardiomiopatiileăşiăbolileăpericardiului. 
        vi.ăEndocarditaăinfec ioas  
        vii. Valvulopatiile cardiace 
        viii.ăValveleăcardiaceăartificiale:ăidentificarea,ăfunc ionarea,ăinsuficien a. 
    b.ăSec iuneaăII: Urgen eleăvasculare 
        i.ăUrgen eleăhipertensive 
            1.ăMedica iaăantihipertensiv  
        ii. Bolile arterei carotide 
        iii. Anevrismul aortic abdominal 
        iv. Anevrismul toracic 
        v.ăBolileăaorteiăşiăaleăarterelorăperiferice 
        vi.ăBolileăvasculareăperifericeăşiătromboflebita 
            1. Alte boli ale venelor (flebopatiile) 
    c.ăSec iuneaăIII:ăFarmacoterapiaăcardiovascular  
        i.ăMedica iaăantiaritmic  
        ii. Beta blocantele 
        iii.ăBlocan iiădeăcalciu 
        iv.ăVasodilatatoareleăcoronareăşiăperiferice. 
    46.ăUrgen eleărespiratoriiălaăadult 
    a. ARDS 
    b.ăEmboliaăpulmonar  
    c. Astmul acut la adult 
    d. Pneumonia 
    e. Hemoptizia 
    f. BPOC 
    g. Pneumotoracele 
    h. Aspirarea 
    i. Abcesul pulmonar 
    j. Atelectazia 
    k. Epansamentul pleural 
    l.ăTulbur riăaleăpereteluiăthoracicăşiăaleădiafragmului 
    m. Farmacoterapia respiratorie 
    47.ăUrgen eleăneurologice 
    a.ăEvaluareaădeăurgen ăaăurgen elorăneurologice 
    b.ăAVCăşiăatacul ischemic tranzitoriu 
    c.ăSindroameleăacuteăşiăsubacuteănetraumaticeăaleăcoloaneiăvertebrale 
    d.ăInsuficien aărespiratorieăacut ăneurogen  
    e.ăUrgen eleăneuromusculare 
    f. HIC 
    g.ăŞunturileăpt.ăhidrocefalieăînăUnitateaădeăPrimiriăUrgen e 
    h. Sindromul neuroleptic malign 
    48.ăUrgen eleărenaleăşiăuro-genitale 
    a.ăInsuficien aărenal ăacut ăşiăcronic  
        i.ăConsidera iiăgenerale 
        ii.ăAspecteleăspecificeăaleăInsuficien eiărenaleăacute 
        iii. Farmacoterapia în insuficien aărenal  



    b.ăInfec iileăurinare 
    c. Hematuria 
    d. Problemele genitale masculine 
    e.ăReten iaăurinar ăşiădrenajulăvezical. 
    f.ăVezicaăneurogen :ăCauzeăşiăevaluare 
    g. Calculii renali 
    49.ăUrgen eleăgastrointestinale 
    a.ăUrgen ele esofagiene 
    b.ăCorpiiăstr iniăînghi i i 
    c.ăGastroenteritaăacut  
    d. Apendicita 
    e. Organele perforate 
    f.ăObstruc iaăc ilorăalimentare 
    g.ăInfec iileăintra-abdominale 
    h.ăGastritaăşiăulcerulăpeptic 
    i. Hemoragia gastro-intestinal  
        i. HDS 
        ii. HDI 
    j.ăBoalaăCrohnăşiăcolitaăulcerativ  
    k.ăBoalaădiverticular ăaăcolonului 
    l.ăBoalaăbiliar ăacut  
    m. Bolile hepatice 
    n. Bolile pancreatice 
    o. Bolile ano-rectale 
    50.ăBolileăinfec ioaseăînăurgen  
    a.ăŞoculăseptic 
    b. SIDA 
        i.ăInfec iaăpulmonar ălaăpacientulăHIV-pozitiv 
    c. Bolile transmise sexual altele decât SIDA 
        i.ăPrezentareăgeneral  
        ii. Boli specifice 
    d.ăMeningitaăşiămeningo-encefalita 
    e. Meningoencefalita cauzat ădeăHerpesăSimplex 
    f.ăInfec iileăviraleăînăUnitateaădeăPrimireăUrgen e 
    g.ăUtilizareaăantibioterapieiăînăUnitateaădeăPrimireăUrgen e 
        i.ăPrincipiiăgeneraleăşiăluareaădeciziei 
        ii.ăAlegereaăspecific ăaăantibioticelor 
    h. Abceseleăcutanateăşiăgangrenaăgazoas  
    51.ăImunologiaăînăUnitateaădeăPrimireăUrgen e 
    a.ăInsuficien aămecanismelorădeăap rareăaăpacientuluiăînăurgen eleăacute 
    b.ăŞoculăanafilactic 
    c.ăVaccineleăşiăimunoprofilaxia 
        i.ăImunizareaăşiăcontroversele în domeniu 
    d.ăProtocolulăînăcazulăin ep turiiăaccidentaleăcuăac 
        i. Vaccinul hepatita - BăReumatologiaădeăurgen  
    e. Bolile reumatice sistemice 
    f. Medicamentele anti-inflamatorii nesteroidice 
    52.ăTulbur rileăhematologiceăînăurgen  
    a. Anemia 
    b. Bolile hemolitice dobândite 
    c.ăHemofiliaăşiătulbur rileăasociate 
    d. Tulb. Trombocitopenice 
    e.ăDisfunc iileăleucocitareăşiăleucopenia 
    f. Policitemiile 
    g.ăAnemiaăhemolitic ă(SickleăCellăDisease) 
    h. Splenomegalia 
    i.ăTerapiaătransfuzional ăînăurgen  
    53.ăUrgen eleăendocrineăşiămetabolice 
    a. Echilibrul acido-bazic 
    b.ăLichideleăşiăelectroli ii 
    c.ăCetoacidozaădiabetic  
    d. Hipoglicemia 
    e.ăComaăhiperosmolar ănon-cetoacidotic  



    f. Acidoza lactic  
    g.ăInsuficien aăsuprarenal ăacut . 
    h. Diselectrolitemii severe 
    i.ăHipoteroidismăşiăcomaămixedematoas  
    j. Hipertiroidism 
    k. Feocromocitomul 
    l. Porfiriile 
    54.ăUrgen eleăoculareăşiăORL 
    a.ăSec iuneaăI:ăOftalmologiaăînăserviciileădeăurgen  
    i.ăPierdereaăacut ăaăvederii 
        ii.ăUrgen eleăneuro-oftalmologice 
        iii. Ochiul acut dureros 
        iv.ăInfec iileăcommuneăoculare 
        v.ăOchiulăşiăbolileăsistemice 
        vi.ăFarmacoterapiaăoftalmologic ăînăurgen  
    b.ăSec iuneaăII:ăUrgen eleăORL 
        i.ăPierdereaăacut ăaăauzului 
        ii.ăInfec iileăurechii 
        iii.ăInfec iileăc ilorărespiratoriiăsuperioare 
            1.ăFaringitaăacut  
            2.ăAbceseleăcapuluiăşiăaleăgâtului 
        iv. Disfonia 
        v. Sinuzita 
        vi.ăRinitaăalergic  
        vii.ăDisfunc iaămandibular  
    c.ăSec iuneaăIII:ăUrgen eleădentaleăşiăperiodontale 
        i.ăDurereaăodontogen  
        ii.ăAbceseleăgingivaleăşiăperiodontale 
        iii.ăHemoragiaăgingival  
        iv. Traumatismele dentare 
    55.ăDermatologiaăînăUnitateaădeăPrimiriăUrgen e 
    a. Examenul dermatologic 
    b. Semnele cutanate ale bolilor sistemice 
    c. Dermatita 
    d. Purpura 
    e.ăErup iileădinăcauzeămedicamentoase 
    f. Dermatozele cu pericol vital 
    g. Urticaria 
    h.ăInfec iileăcutanate 
    i.ăErup iiăveziculobuloase 
    j. Farmacoterapia bolilor dermatologice 
 
    PARTEAăVI:ăUrgen eleăobstetricaleăşiăginecologice 
    56.ăUrgen eleăobstetricale 
    a.ăNaştereaăînăcondi iileădeăurgen  
    b.ăSarcinaăectopic  
    c. Tulb. Hipertensive la gravide 
    d. Tulb. Medicale la gravide 
    e. Utilizarea medicamentelor pe perioada sarcinii. 
    f.ăMedicamenteleăşiăal ptarea 
    g.ăInfec iileăpostpartum. 
    h.ăDiagnosticulădiferen ialăaăpre-eclampsiei 
    57.ăUrgen eleăginecologice 
    a.ăInfec iileăvaginale 
    b.ăTulbur rileămenstruale 
    c.ăPacientaă(ul)ăagresat ăsexual 
    d.ăViolulăşiăincestălaăcopiiăşiăadolescen i 
 
    PARTEAăVII:ăUrgen eleăpediatrice 
    58.ăGeneralit iăasupraămedicineiăde urgen ăpediatric  
    a.ăÎngrijireaăpacientuluiăpediatricăînăUnitateaădeăPrimireăUrgen e 
        1.ăResuscitareaăneonatal ăşiăurgen eleăneonatologiceăfrecvente. 
        2.ăManagementulăc ilorărespiratoriiălaăcopii. 



        3.ăResuscitareaăcardiopulmonar  pediatric  
    b. Managementul pacientului pediatric 
        1. Echipamentul specific necesar 
        2. Exemple clinice 
    c.ăUrgen eleăcardiaceăpediatrice 
    d.ăUrgen eleărespiratoriiăacuteălaăpacientulăpediatric 
        1. Astmul pediatric 
    e.ăŞocul la pacientul pediatric 
    f.ăBolileăinfec ioaseăpediatrice 
    g.ăInfec iaăşiăbacteriemia:ămanagementulăcopiluluiăfebrilăsubă2ăaniăvârsta 
    h.ăEvaluareaăşiămanagementulăcopiluluiăagresată(Childăabuse) 
    i.ăAlteăurgen eăpediatrice 
        1. Asfixierea,ăsindromulămor iiăsubite,ăhiperpirexia 
        2. Deshidratarea 
        3.ăUrgen eleăgastrointestinale,ăgenito-urinare,ăhematologiceăşiăneurologice. 
 
    PARTEAăVIII:ăUrgen eleăGeriatrice 
    59.ăUrgen eleăgeriatrice 
    a.ăConsidera iiăgenerale 
    b. Durereaătoracic ăgeneralizat ălaăb trâni 
    c.ăSepsisulălaăb trâni 
    d.ăEvaluareaăc derilorăşiăconsecin eleălorătraumatice 
    e.ăSincopaăşiăalterareaăst riiămentaleălaăb trâni 
    f.ăCefaleeălaăpacientulăînăvârst  
    g. Dinamica familiei în problemele geriatrice 
 
    PARTEAăIX:ăUrgen eleăpsihiatriceăşiădeăcomportament 
    60.ăUrgen eleăpsihiatriceăşiădeăcomportament 
    a.ăEvaluareaăurgen elorăpshiatriceăşiădeăcomportament 
    b.ăGeneralit iădespreăurgen eleăpsihiatriceăcomune 
    c. Managementul urgen elorăpsihiatrice 
    61.ăEvaluareaăclinic ăaăurgen elorăpsihiatriceăşiădeăcomportament 
    a.ăPacientulăpsihoticăînăurgen  
    b. Pacientul agresiv 
    c.ăSindroameleăşiătulbur rileăcerebraleăorganice 
    d. Pacientul depresiv 
    e.ăAtaculădeăpanic /hiperventila ie 
    f.ăTulbur rileădeăanxietateăşi/sauăpanic  
    g.ăUrgen eleăpsihiatriceălaăpacientulăcuăafec iuniăgraveămedicale,ăchirurgicaleăsauăobstetrice. 
    h.ăTulbur rileăsomatoforme 
    i.ăUrgen eleăpsihiatriceălaăcopiiăşiăadolescen i 
    j. Adultul agresat/maltratat sexual 
    k.ăMedica iaăînătulbur rileăpsihiatrice 
 
    PARTEAăX:ăAnesteziaăterapiaăintensiv ălaăadultăşiăcopil 
    62. Anestezia 
    a.ăC ileărespiratorii 
    b.ăIntuba iaădificil  
    c. Tehnicile de anestezie 
    d.ăMedica iaăanestetic  
    e.ăTipurileădeăanestezieăgeneral ăşiălocoregional  
    f.ăInduc iaăanestetic  
    g.ăAnestezia/induc iaălaăpacientulăcriticămedical 
    h.ăAnestezia/induc iaălaăpacientulăcriticătraumatizat 
    i.ăAnestezia/induc iaăanestetic ălaăpacientulăînăşoc 
    j. Specificile anesteziei la gravide 
    k. Specificile anesteziei la copil/nou-n scut 
    l. Specificile anesteziei la pacientul cardiac 
    63.ăTerapieăIntensiv  
    a.ăTerapiaăintensiv ălaăpacientulăcriticămedical 
    b.ăTerapiaăintensiv ălaăpacientul critic traumatizat 
    c.ăTerapiaăintensiv ăpediatric  
    d.ăTerapiaăintensiv ăaănou-n scutului 



    e.ăVentila iaămecanic  
    f.ăMedica iaăinotrop  
 
    PARTEAăXI:ăUrgen eleămediului 
    64.ăBoalaă(r ul)ădeăaltitudine 
    65.ăTraumaădinăcauzaăalter rii presiunii mediului ambiant 
    a.ăUrgen eleădeăscufundareăsauăaltitudine 
    b.ăProblemeăspecialeălaăscufund rileăsubacvatice 
    c.ăMedicinaăhiperbar  
    66.ăMuşc turileămamiferelor 
    67.ăDiagnosticulăşiătratamentulămuşc turiiădeăşarpe 
    68.ăMuşc turileăşiăîn ep turileătoxice 
    69. Înecul complet/incomplet 
    70.ăHipotermiaăşiădeger turile 
    a. Hipotermia 
    b.ăDeger turileăşiăalteăleziuniăinduseădeăfrig. 
    71. Bolile de stres termic (Heat stress) 
    72.ăLeziunileăelectriceăşiăcauzateădeăfulger 
    73.ăLeziunileăprinălaserăşiămicro-unde. 
    74.ăLeziunileăcauzateădeăradia ii 
    75.ăInhalareaădeăfumăşiăalteătipuriădeăleziuniăprinăinhalare 
    76.ăUrgen eleăcauzateădeăpoluareaăatmosferic  
    77.ăTulbur rileăinduseădeăsoare 
    78.ăUrgen ele nutri ionale 
 
    PARTEA XII: Toxicologia 
    79. Centrele de toxicologie 
    80.ăÎngrijireaăînăprespitalăşiăinterspitaliceasc ăaăpacientuluiăintoxicatăsauăcuăsupradoz  
    81. Pacientul intoxicat 
    a.ăGeneralit i 
    b.ăManagementulădeăbaz  
    c. Utilizareaălaboratoruluiădeătoxicologieăînăurgen  
    82.ăEvaluareaătoxicologic ăşiămanagementulăpeăbazaăprezent riiăclinice 
    83.ăEvaluareaătoxicologic ăşiămanagementulăpeăbazaătoxiculuiăspecific 
    84.ăAlcoolulăşiăsubstituen iiăacestuia 
    a.ăUrgen ele relatate la alcool 
    b. Toxico-dinamicaăalcooluluiăşiăcorel rileăclinice 
    c.ăSubstituen iiădeăalcool. 
    d.ă Aspecteă deă managementă ală sindromuluiă deă sevraj:ă Diagnostică diferen ială şiă tratamentulă deă
urgen . 
    85.ăUrgen eleădeăabuzădeădroguriăşiăsubstan e 
    a. Abuzul de droguri 
    b.ăTulbur rileăpsihiceăinduseădeăsubstan e. 
    86. Toxi-infec iaăalimentar  
 
    PARTEAăXIII:ăServiciileădeăurgen ăprespitaliceşti 
    87.ăServiciileădeăurgen ăprespitaliceşti 
    a.ăSec iuneaăI:ăAspecteăopera ionale 
        i.ăSistemeleădeăurgen ăprespitaliceasc  
        ii.ăFactoriiăceăinfluen eaz ăsupravie uireaăînăstopulăcardiorespiratorăînăprespital 
        iii.ăFactoriiăceăinfluen eaz ăsupravie uireaăînăpacien iiătraumatiza iăînăprespital 
        iv. Nivelele de îngrijireăînăprespital:ăpersonalulăşiăpreg tirea 
        v.ăConcepereaăunuiăsistemădeăurgen ăprespitalicesc 
        vi.ăControlulămedical,ăcoordonareaămedical  
        vii.ăRolulăspitaluluiăşiăclasificareaăsistemelor 
        viii.ăTransportulădeăurgen ăpeăsolăşiăînăaer. 
        ix.ăPlanificareaăşiăaplicareaăînăcazădeăcatastrofe 
        x.ăEvaluareaăşiăasigurareaăcalit ii 
    b.ăSec iuneaăII:ăModeleăinterna ionale 
        i. SUA 
        ii. Canada 
        iii.ăFran a 
        iv. Japonia 



        v. Germania 
        vi. Australia 
        vii. Sistemul Est European 
    c.ăSec iuneaăIII:ăMedicinaădeăcatastrof ăşiăterorismul 
        i.ăOrganizareaăşiăplanificareaăinterven iilorăînăcazulăaccidentelorăînămas . 
        ii. Postul medical avansat 
        iii. Triajul victimelor 
        iv. Vectorii de transport 
        v. Echipamentul necesar 
        vi. Vectorii de transport 
    d.ăSec iuneaăIV:ăDescarcerareaăşiădeblocareaăaccidenta ilor 
        i.ăDescarcerareaăvictimelorăşiăîngrijireaămedical ăpeăparcursulădescarcer rii 
        ii.ăMuncaăînăechip ămultidisciplinar /multiprofesional  
        iii.ăComandaăinterven iei 
 
    PARTEAăXIV:ăManagementulăUnit iiădeăPrimireăUrgen e 
    88.ăManagementulăUnit iiădeăPrimireăUrgen e 
    a.ăUtilizareaăserviciilorădeăurgen  
    b. Mediul de lucru 
    c.ăUnitateaăMobil ădeăReanimare 
    d.ăRolulădirectoruluiăUnit iiădeăPrimiriăUrgen e 
    e.ăPersonalulăUnit iiădeăPrimiriăUrgen e 
    f.ăÎmbun t ireaăcalit iiăînămedicinaădeăurgen  
    g.ăÎngrijireaărapid ăînăuneleăsitua iiă(Fast track) 
    h.ăContracteleăînămedicinaădeăurgen  
    i.ăAspecteleăfinanciareăînămedicinaădeăurgen  
    j.ăManagementulăUnit iiădeăPrimireăUrgen eăcuărolăacademic 
    k.ăEduca iaăşiăînv mântulăînăUnit ileădeăPrimireăUrgen e 
    l. Medicina Muncii 
 
    PARTEAăXV:ăAspecteămedicolegaleăînămedicinaădeăurgen  
    89.ăAspecteleămedicolegaleăînăîngrijirileădeăurgen  
    a.ăConsidera iiămedicolegaleăînăprespital 
    b.ăPracticaăşiămanagementulăriscului 
    c. Aspecte medicolegale în Unitatea de Primire Urgen e 
 
    Curriculaădeăpreg tireăînămedicinaădeăurgen  
 
    ●ăMedicinaădeăUrgen ăînăUnitateaădeăPrimireăUrgen e/Unitatea 
    Mobil ădeăReanimareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă20ăluni 
    ●ăAnestezieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă11ăluni 
    ●ăTerapieăIntensiv                         6 luni 
    ●ăBioetic ă2ăs pt mâni 
    ●ăChirurgieăGeneral /toracic /plastic ăăăăă3ăluni 
    ●ăCardiologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăluni 
    ●ăToxicologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăluni 
    ●ăMedicin ăIntern ăăăăăăăăăăăăăă           2 luni 
    ●ăOrtopedieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăluni 
    ●ăObstetric ăGinecologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăluni 
    ●ăPediatrieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăluni 
    ●ăNou-n scu iăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăluni 
    ●ăNeurologieăăăăăă                         1ălun  
    ●ăNeurochirurgieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ălun  
    ●ăDispeceratădeăcoordonareăurgen eăăăăăăăăă1ălun  
    ●ăMedicinaădeăfamilieă(cabinet/dispensar)ăă2ăs pt mâni 
    ●ăModulăop ional,ălaăalegereaărezidentului,ăînăacordăcuădirectorulăprogramuluiădeăreziden iată
şiăresponsabilulădeăreziden iatăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăluni. 
 
 
                    CURRICULUMăDEăPREG TIREăÎNăSPECIALITATEA 
                                MEDICIN ăINTERN  
 
 



    1.ăDEFINI IE: 
    Medicinaă intern ă este specialitateaă careă seă ocup ă cuă diagnosticul,ă tratamentulă şiă prevenireaă
bolilorăcareăafecteaz ăunulăsauămaiămulteăorganeăinterne. 
    Mediculă specialistă înă medicin ă intern ă trebuieă s ă aib ă competen aă deă aă evaluaă integrală ună
asemeneaăbolnavăşiădeăaăindicaăpriorit ileătratamentuluiăacestuia,ăinclusivădeătratamentăinvazivă
sau chirurgical. 
    Conformăcerin elorăUEMSăEuropeanăBoardăofăInternalăMedicineă(octombrieă1995),ămediculăinternistă
trebuieăs ăaib ăcunoştin eăaprofundateăprivindădiagnosticulăşiătratamentul bolilor medicale acute 
şiăs ăfieăfamiliarizatăcuăreabilitareaăbolnavilorăînăvârst .ăÎnăatribu iaămediculuiăspecialistăînă
medicin ăintern ăintr ăşiădiagnosticulăşiătratamentulăurm toarelorăcategoriiădeăbolnavi:ăbolnaviăcuă
afec iuniămultipleăsauămaladiiăcomplicate multiplu; bolnavi cu boli sistemice (vasculite sistemice, 
boliă autoimune,ă sindroameă paraneoplazice,ă bolnaviă cuă febr ă deă etiologieă necunoscut );ă bolnaviă cuă
afec iuniă severeă şiă problemeă medicaleă complexe;ă oă parteă dină bolnaviiă diagnostica iă sauă trata iă
ini ialădeăspecialiştiiădeăorgan. 
    Deă asemenea,ă mediculă specialistă înă medicin ă intern ă trebuieă s ă diagnostichezeă şiă recomandeă
tratamentulăbolnavilorăoncologici,ăs ărealizezeăexpertizaăcapacit iiădeămunc ăşiăs ăindiceăunăplană
de recuperare a acestora şiăs ărecomandeăoăinvestigareăgenetic . 
 
    2. DURATA: 
    5 ANI 
    Curriculumulăprevedeăunănum rădeă200ădeăoreădidacticeă(curs,ăseminar,ăprezent riădeăcazuri)ăpeă
anulădeăstudiuăuniversitar,ăpentruătematicaăprezentat ,ăînăafaraăc roraăsuntăprev zuteăşiă40-50 de 
ore de studiu individual. 
    - Cuantificareaăpreg tiriiăînăvedereaăechival rii,ăseăfaceăprinăcrediteă(CFU). 
    - 1 credit = 25 ore de instruire. 
    Dină timpulă alocată preg tirii,ă activitateaă didactic ă acoper ă 20-30%, restul de 70-80%, fiind 
dedicat ăactivit ilorăpracticeăşiăstudiuluiăindividual. 
    Laăsfârşitulăfiec ruiămodulădeăpreg tireă(celăpu inăoădat ăpeăan),ăareălocăoăevaluareădeăetap ,ă
f cut ăînăunitateaădeăpreg tireădeăc treăresponsabilulădeăstagiuăşiăîndrum tor. 
    Evaluarea se finalizeaz ăprinăacordareaădeăcrediteăCFU. 
    Întreagaăactivitateădeăpreg tireăesteămonitorizat ăprinăcaietulădeăstagiuă(log-book), în care 
vorăfiătrecuteădeăasemeneaăevalu rileădeăetap ăînăcredite,ăactivitateaăînăprogrameleădeăcercetare,ă
participarea la manifest riăştiin ificeăşiădeăeduca ieăcontinu . 
 
    3. STRUCTURA STAGIILOR: 
    A.ăSTAGIULăDEăMEDICIN ăINTERN ăvaătotalizaă25,5ăluniăşiăvaăfiăîmp r ităîn: 
    - Primaăparteăcuădurataădeă12ăluniăvaăfiăprogramat ălaăînceputulăreziden iatului,ăînainteădeă
efectuarea stagiilor complementare. 
    - Aădouaăparteăcuădurataădeă1ă½ăluniăvaăfiăprogramat ăînăanulăIVădeăreziden iat 
    - Aă treiaă parteă cuă durataă deă 12ă luniă vaă fiă programat ă înă ultimulă ană deă reziden iată dup ă
efectuarea tuturor stagiilor complementare. 
    B. STAGIILEăCOMPLEMENTAREăvorăaveaăoădurat ătotal ădeă34,5ăluni. 
    Eleă voră permiteă preg tireaă înă specialit iă derivate,ă pentruă aă asiguraă competen aă înă diverseă
domenii. 
    3. STRUCTURA STAGIILOR: 
    A.ăSTAGIULăDEăMEDICIN ăINTERN ăvaătotalizaă25,5ăluniăşiăva fiăimp r ităîn: 
    - Primaăparteăcuădurataădeă12ăluniăvaăfiăprogramat ălaăînceputulăreziden iatului,ăînainteădeă
efectuarea stagiilor complementare. 
    - Aădouaăparteăcuădurataădeă1ă½ăluniăvaăfiăprogramat ăînăanulăIVădeăreziden iat 
    - A treia parte cu durataă deă 12ă luniă vaă fiă programat ă înă ultimulă ană deă reziden iată dup ă
efectuarea tuturor stagiilor complementare. 
    B.ăSTAGIILEăCOMPLEMENTAREăvorăaveaăoădurat ătotal ădeă34,5ăluni. 
    Eleă voră permiteă preg tireaă înă specialit iă derivate,ă pentruă aă asigura competen aă înă diverseă
domenii. 
    Aceste stagii vor fi repartizate pe ani de studiu astfel: 
 
    Anul   1: 12 luni        - medicin ăintern  
    Anii 2-3: 24 luni        - cardiologie                     3 luni 
                             - pneumologie                     3 luni 
                             - gastroenterologie               3 luni 
                             - diabet zaharat                  3 luni 
                             - reumatologie                    2 luni 
                             - hematolgie                      2 luni 



                             - neurologie                      2 luni 
                             - psihiatrie                      2 luni 
                             - nefrologie                      2 luni 
                             - boliăinfec ioaseăăăăăăăăăăăăăăăă2ăluni 
    Anul 4:                  - oncologieămedical ăăăăăăăăăăăăăă3ăluni 
                             - ecografieăgeneral ăăăăăăăăăăăăăă3ăluni 
                             - expertiza capacit iiădeămunc ăă4ăluni 
                             - bioeticaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă0,5ălun  
                             - medicinaăintern ăăăăăăăăăăăăăă1,5ăluni 
    Anul 5:                  - medicinaăintern ăăăăăăăăăăăăăăă12ăluni 
 
 
    STAGIUL DE MEDICIN ăINTERN  
 
    Tematicaălec iilorăconferin ădeăsintez ăvaăpriviăurm toareleăafec iuniă(320ăore): 
    1.ăBronşitaăcronic .ăEmfizemulăpulmonar.ăBronhopneumoniaăcronic ăobstructiv  
    2. Pneumoniile microbiene, virale, cu micoplasma, chlamidia 
    3. Astmulăbronşic 
    4. Abcesul pulmonar 
    5.ăCancerulăbronşic 
    6. Pleureziile 
    7.ăEndocarditaăinfec ioas  
    8.ăValvulopatiileămitraleăşiăaortice 
    9.ăTulbur rileădeăritmăaleăinimii 
    10.ăTulbur rileădeăconducereăaleăinimii 
    11. Pericarditele 
    12.ăMiocarditeleăşiăcardiomiopatii 
    13.ăCardiopatiaăischemic  
    14. Edemul pulmonar cronic 
    15. Cordul pulmonar cronic 
    16.ăInsuficien aăcardiac ăcongestiv  
    17. Tromboembolismul pulmonar 
    18.ăHipertensiuneaăarterial ăesen ial ăşiăsecundar  
    19.ăGlomerulonefriteleăacute,ărapidăprogresiveăşiăcronice 
    20. Sindromul nefrotic 
    21.ăNefropatiiăintersti ialeăacuteăşiăcronice 
    22.ăInsuficien aărenal ăacut  
    23.ăInsuficien aărenal ăcronic  
    24.ăUlcerulăgastricăşiăduodenal;ăesofagita de reflux 
    25. Cancerul gastric 
    26. Cancerul colonului 
    27. Cancerul rectal 
    28.ăHepatitaăcronic  
    29. Cirozele hepatice 
    30. Icterele 
    31.ăPancreatiteăacuteăşiăcronice 
    32. Cancerul de pancreas 
    33. Hemoragiile digestive superioare 
    34. Anemiile feriprive 
    35. Anemiile megaloblastice 
    36.ăLeucozaălimfatic ăcronic  
    37.ă Sindromulă mieloproliferativă (leucozaă mieloid ă cronic ,ă policitemiaă vera,ă trombocitemiaă
esen ial ,ămetaplaziaămieloid ăcuămieloscleroz ) 
    38. Limfoame maligne 
    39. Reumatismul articular acut 
    40.ăPoliartritaăreumatoid  
    41.ă Colagenozeă (lupusă eritematos,ă sclerodermia,ă dermatomiozite,ă boalaă mixt ă deă esută
conjunctiv) 
    42. Vasculite sistemice 
    43.ăFibrozeleăpulmonareăintersti iale difuze 
    44.ăInsuficien aărespiratorie 
    45. Tromboflebitele 
    46.ăBolileăaorteiăşiăarterelorăperiferice 



    47.ăInfec iileăurinare 
    48.ăInsuficien aăhepatic ăşiăencefalopatiaăportalăsistemic  
    49. Anemiile hemolitice: clasificare, diagnostic, principii terapeutice 
    50. Leucozele acute: clasificare, diagnostic, principii terapeutice 
    51. Sindroame hemoragipare: clasificare, diagnostic, principii terapeutice 
    52.ăSpondilartriteăseronegative,ăartriteăinfec ioaseăşiăprinămicrocristale 
    53.ăDiagnosticulăpozitivăşiădiferen ialăalăcomelor 
    54. Accidentele vasculare cerebrale 
    55. Principiile generale de radiodiagnostic 
    56.ăTehnicaăexplor riiăradiologice 
    57.ăExplorareaăradiologic ăconven ional  
    58. Principiile tomodensiometrieiă(tomografieăcomputerizat ) 
    59. Principiile RMN 
    60. Diagnosticul radiologic al cancerelor bronhopulmonare 
    61. Diagnosticul radiologic al cancerului gastric 
    62. Diagnosticul radiologic al cancerului esofagian 
    63. Diagnosticul radiologicăalăcanceruluiădeăcolonăşiărect 
    64. Diagnosticul radiologic al tumorilor renale 
    65. Diagnosticul radiologic al tumorilor vezicii urinare 
    66. Diagnosticul radiologic al tumorilor mamare 
    67.ăTomografiaăcomputerizat  
    - Diagnosticul computerătomograficăalătumorilorăprimareăşiăsecundareăcerebrale 
    - Diagnosticulăcomputerătomograficăalătumorilorăbronhopulmonareăşiămediastinale 
    - Diagnosticul computer tomografic al tumorilor hepatice 
    - Diagnosticul computer tomografic al tumorilor retroperitoneale 
    - Diagnosticul computer tomografic al tumorilor suprarenale 
    - Diagnosticul computer tomografic al tumorilor renale 
    - Diagnosticul computer tomografic al tumorilor pelviabdominale 
    68. Principiile ultrasonografiei (echografiei) 
    69. Diagnosticul ultrasonografic al: 
    - tumorilor hepatice 
    - tumorilorăc ilorăbiliare 
    - tumorilor splenice 
    - tumorilor pancreatice 
    - tumorilor renale 
    - tumorilor prostatei 
    - tumorilor testiculare 
    - tumorilor ovariene 
    70.ăIndica iileăRMN 
    71.ăPrincipiileăşiăaparaturaăfolosit ăînămedicinaănuclear  
    72.ăRadionucliziiăfolosi iăînădiagnosticulăleziunilorăneoplazice 
    73.ăAntigeneătumoraleăfolositeăcaămarkeriăînădiagnosticulăşiămonitorizareaăbolnavilorădeăcancer 
    74.ăPrincipiileăşiătehnicileăultrasonografiei 
    75. Indicele de captareăşiăimportan aăsaădiagnostic  
 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
    1.ă Interpretareaă examenuluiă radiologică înă afec iunileă prev zuteă înă tematic ,ă peă aparateă şiă
sisteme: 500 cazuri 
    2.ă Interpretareaă rezultateloră deă laă explor rileă respiratoriiă (spirometrieă şiă determinareaă
gazelor sanguine): 100 buletine 
    3. Interpretarea electrocardiogramei: 500 EKG 
    - stabilireaăaxuluiăelectricăşiămodific rileăpatologiceăaleăaxului 
    - hipertrofiileăatrialeăşiăventriculare 
    - modific rileăelectrocardiogrameiăînăcardiopatiaăischemic ,ăcardiomiopatii 
    - diagnosticulăelectrocardiograficăînăcordulăpulmonarăacutăşiăcronic 
    - tulbur riădeăritmăcardiac 
    - tulbur riădeăconducere 
    - indica iile,ătehnicaăşiăinterpretareaăprobeiădeăefort 
    4. Efectuareaăecocardiografieiăpentruăpatologiaăprev zut ăînătematic :ă100ăecocardiografii 
    5. Efectuarea ecografiei abdominale: 100 ecografii 
    6. Toracocenteza: 30 toracocenteze 
    7. Paracenteza: 20 paracenteze 
    8. Interpretarea oscilometriei: 30 buletine 



    9. Tehnici de resuscitare cardio-respiratorii: 25 de manevre pe manechin 
    10.ăDefibrilareăşiăcardioversia:ă20ămanevre 
    11.ă Interpretareaă rezultateloră deă sângeă periferică şiă maduv ă pentruă principaleleă afec iuniă
hematologiceă prev zuteă înă tematic ă (anemii,ă leucozeă acute,ă şiă cronice,ă sindroameă
mieloproliferative,ăsindroameăhemoragipare):ă60ăbuletineădinăsângeleăperiferic,ă30ăbuletineămaduv ă
osoas ,ă60ăbuletineăprobeădeăcoagulare 
    12. Efectuarea esogastroscopiei: 50 manevre 
    13. Efectuarea colonoscopiei: 20 manevre 
    14.ă Interpretareaă tomografieiă computerizateă pentruă patologiaă toracic ă şiă abdominal :ă 50ă
buletine 
    15. Interpretarea rezultatelor examenului fundului de ochi: 20 buletine 
    16.ăRadionucliziiăfolosi iăînădiagnosticulăleziunilorăneoplazice: 30 
    17.ăScintigrafiaăhepatic -tehnic ,ăinterpretare:ă50 
    18.ăScintigrafiaăosoas :ă30 
    19.ăScintigrafiaărenal :ă50 
    20. Imunoscintigrafia: 20 
    21. Dozarea antigenelor tumorale: CA 15-3, CA 19-9, CA 125, SPA 10 
    22.ăEfectuareaăşi interpretareaăaă50ăecografiiăpentruăexplorareaăficatului,ăc ilorăbiliare,ăaă
veneiăporte,ăveneiăspleniceăşiăpancreasului 
    23.ă Efectuareaă şiă interpretareaă aă 50ă ecografiiă pentruă explorareaă splineiă şiă spa iuluiă
retroperitoneal 
    24.ăEfectuareaăşiăinterpretarea a 50 ecografii pentru explorarea aparatului urinar 
    25.ăEfectuareaăşiăinterpretareaăaă20ăecografiiăpentruăexplorareaăpelvisului 
    26.ăEfectuareaăşiăinterpretareaăaă25ăecografiiăpentruăexplorareaăcordului 
    27.ăEfectuareaăşiăinterpretareaăaă25 ecografii pentru explorarea vaselor 
 
    STAGIULăDEăDIABETăŞIăBOLIăDEăNUTRI IE 
 
    Tematicaălec iilorăconferin ă(40ăore) 
    1.ăUrgen eămetabolice 
    2. Diabetul zaharat 
    3. Dislipidemiile 
    4. Obezitatea 
 
    Baremulădeăactivit iăpractice 
    1. Metodeădeădeterminareăaăglicemiei:ă30ădetermin ri 
    2.ăMetodeădeădeterminareăaăglicozuriei:ă30ădetermin ri 
    3.ăMetodeădeădeterminareăaăcorpilorăcetoniciăînăurin :ă30ădetermin ri 
    4.ăInterpretareaăhiperglicemieiăprovocate:ă10ădetermin ri 
    5. Interpretareaăhipoglicemieiăprovocate:ă5ădetermin ri 
    6.ăFilmulălipidelor:ă10ăinterpret ri 
    7.ăOscilometriaă(efectuareăşiăinterpretare):ă10ădetermin ri 
    8.ă Alc tuireaă regimuluiă alimentară pentruă ună omă bolnavă (peă principaleleă grupeă deă afec iuni):ă
minim 50 
 
    STAGIUL DE PNEUMOLOGIE (50 ore) 
 
    Tematicaălec iilorăconferin  
    1.ăTuberculozaăprimar  
    2. Tuberculoza adultului 
    3. Metode moderne în explorarea aparatului respirator 
    4.ăPneumoniiăînăcondi iiăspecialeă(cuăanaerobi,ălaăimunodeprima i,ădeăaspira ie) 
    5. Alveolitele fibrozante 
    6.ăSindroameădeădetres ărespiratorieăacut ăşiăcronic  
    7.ăInsuficien aărespiratorieăacut ăşiăcronic  
    8. Sarcoidoza 
    9. Pneumoconiozele 
    10.ăDetermin riăpulmonareăînăboliăsistemiceăşiăcolagen vasculare 
    11.ăTumoriăpulmonareă(alteleădecâtăcancerulăbronşic) 
    12. Patologia mediastinului 
 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
    1.ăRadiografiaăpulmonar ă(interpretare):ă300 



    2. Bronhoscopia (asistat): 30 
    3. Computer tomograf (interpretare): 50 
    4.ăPunc ieă- biopsieăpleural :ă5-10 efectuat 
    5.ăEfectuareăşiăinterpretareăIDR:ă25 
    6.ăEfectuareăşiăinterpretare,ăcitologieăsput ăşiălichidăpleural:ă50 
 
    STAGIUL DE CARDIOLOGIE (50 ore) 
 
    Tematicaălec iilorăconferin  
    1. Explorareaă ecocardiografic ă modern ă şiă locală sauă înă diagnosticulă şiă evaluareaă patologieiă
cardiace 
    2. Testele de efort în evaluarea bolii coronare 
    3.ăExplorareaăHolterăşiăexplor riăelectrofiziologiceăînăaritmii 
    4.ăSindomulădeăpreexcita ie 
    5. Metode nefarmacologiceăînătratamentulătulbur rilorădeăritmăşiădeăconducere 
    6.ăŞoculăcardiogen 
    7. Cardiopatii hipertrofice, restrictive. Tipurile principale de cardiomiopatii secundare 
(specifice) 
    8. Aterogeneza 
    9.ăSincopa.ăMoarteaăsubit  
    10. Evaluareaăşiătratamentulăpostăinfarctămiocardic 
    11.ăProblemeleăactualeăînăcardiologiaăinterventional  
    12. Cardiopatiile congenitale ale adultului 
    13.ăHipertensiuneaăpulmonar ăprimitiv  
    14. Tumorile cardiace 
    15.ăSarcinaăşiăbolileăcardio-vasculare 
    16.ăDetermin riăcardiaceăînăbolileă esutuluiăconjunctiv 
    17.ăTratamentulăanticoagulantăşiăfibrinoliticăînăcardiologie 
    18.ăIndica iiăşiătratamenteăchirurgicaleăînăboliăvasculare 
    19.ăUrm rireaăbolnavilorăproteja iăvalvular.ăPatologiaăproteza ilor 
    20.ăIndica iiăşiătratamentăchirurgicalăalăcardiopatieiăischemice 
 
    Baremulădeăactivit iăpractice 
    1.ăPunc ieăpericardic :ă1-2 cazuri 
    2.ăDefibrilareăşiăcardioversie:ă20ăcazuri 
    3.ăResuscitareăcardiac :ă10ăcazuri 
    4. Implantare pacing (asistat): 1-2 cazuri 
    5. Cateterism cardiac (asistat): 1-2 cazuri 
    6.ăEfectuareăşiăinterpretareătestădeăefortăECG:ă25ăcazuri 
 
    STAGIUL DE GASTROENTEROLOGIE (50 ore) 
 
    Tematicaălec iilorăconferin  
    1.ăLitiazaăbiliar  
    2. Pancreatitaăacut ăşiăcronic  
    3. Cancerul de pancreas 
    4. Cancerul de rect 
    5.ăSindromulădeămalabsorb ie 
    6.ăRectocolitaăhemoragic  
    7. Boala Crohn 
    8.ăSuferin eleăstomaculuiăoperat 
    9.ăNo iuniădeăendoscopieădigestiv  
 
    Baremulăactivit ilor practice 
    1. Radiografia gastro-intestinal ă(interpretare):ă100 
    2.ăAnalizaăchimic ăaăsuculuiăgastrică(interpretare) 
    3. Test Adler: 2 
    4. Proba de digestie (interpretare): 20 
    5.ăEndoscopieăgastric ă(asistat):ă10 
    6. Rectoscopie (asistat): 10 
    7. Colonoscopie (asistat): 5 
    8.ăPunc ieăbiopsieăhepatic ă(asistatăşiăinterpretare):ă10 
    9.ăEcografieăabdominal ă(interpretare):ă200 



 
    STAGIUL DE NEFROLOGIE (30 ore) 
 
    Tematicaălec iilorăconferin  
    1.ăInsuficien aărenal ăacut ăşiăcronic  
    2.ăDetermin riărenaleăînăboliăsistemice 
    3.ăUropatiaăobstructiv  
    4.ăNo iuniădeădializ ăşiătransplantărenal:ăindica ii,ămetode,ăpatologiaăbolnavuluiăhemodializat 
    5.ăRinichiulăînăsarcin  
 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
    1. Interpretareaătestelorărenaleăuzualeă(sumarăurin ,ătestăAddis,ăetc.):ă100ăbuletine 
    2.ăTesteăfunc ionaleăglomerulareă(clearance-uri): 30 buletine 
    3.ă Testeă func ionaleă tubulareă (probaă concentra ie/dilu ie,ă deă acidifiereă aă urinii,ă etc.):ă 20ă
cazuri 
    4.ăEvaluareaăpacientuluiădializabilăşiăbilan ăalădializei:ă30ăcazuri 
    5.ăScintigrafiaărenal ă(interpretare):ă10ăteste 
    6.ăBuletinăbiopunc ieărenal ă(interpretare):ă20ăbuletine 
 
    STAGIUL DE HEMATOLOGIE (30 ore) 
 
    Tematicaălec iilorăconferin  
    1. Probleme generale de imunohematologie 
    2. Anemiile hemolitice 
    3. Sindromul mielodisplazic 
    4.ăLeucopenii,ăagranulocitoza,ăreac iiăleucemoide 
    5. Leucoze acute 
    6.ăClasificare,ămorfogenezaăşiăstadializareaălimfoamelorămaligne 
    7. Principiiăşiătacticaăterapeutic ăînălimfoameămaligne 
    8.ăExplorareaăcoagul riiăsanguineăînăpracticaăclinic  
    9. Sindroame hemoragice prin anomalii de coagulare 
    10.ăCoagulareaădiseminat ăintravascular ăşiăfibrinoliza 
    11. Gamapatii monoclonale 
    12.ăTransplantulădeămaduv  
    13.ăNo iuniădeătransfuziologie 
 
    Baremulădeăactivit iăpractice 
    1.ăEfectuareăşiăinterpretareăfrotiuăsângeăperiferic:ă50 
    2.ăInterpretareaăpunc ieiămedulare:ă20 
    3.ăInterpretareaăpunc ieiăbiopsieăosoas :ă5 
    4. Teste citogenetice (interpretare): 20 
    5.ăTesteăenzimologiceăşiăbiochimiceăînăleucemiiă(interpretare:ă30) 
    6.ăTesteădeătransformareăblastic ă(interpretare)ă10 
 
    STAGIUL DE REUMATOLOGIE (30 ore) 
 
    Tematicaălec iilorăconferin  
    1. Reumatismul abarticular 
    2.ăManifest riăreumaticeăînăalteăboli 
    3.ăExplorareaăclinic ăşiăparaclinic ăînăbolileăreumatismale 
    4. Artrozele 
    5. Sciatica 
    6.ăArtriteleăseronegative,ăinfec ioaseăşiăprinămicrocristale 
 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
    1.ăPunc ieăarticular ă(efectuare):ă3-5 
    2.ăInfiltra iiăarticulare:ă20 
    3. Teste imunologice specifice bolilor reumatice (interpretare): 100 
    4. Scintigrafie osteo-articular ă(interpretare):ă20 
 
    STAGIULăDEăBOLIăINFEC IOASEă(40ăore) 
 
    Tematicaălec iilorăconferin  



    1.ăHepatitaăcronic  
    2.ăEnterocolitaăacut  
    3.ăInfec iaăstreptococic  
    4. Tetanosul 
    5.ăInfec iaăstafilococic  
    6. Gripa 
    7. Herpes Zoster 
    8. Holera 
    9. Antibiotice 
    10. Sindromul meningeal 
    11. Septicemiile 
    14.ăInfec iaăHIV 
 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
    1.ăRecoltareaăhemoculturilorăpentruăgermeniăaerobiăşiăanaerobi:ă20ădetermin ri 
    2.ăFrotiu,ăproduseăpatologice:ă20ădetermin ri 
    3.ăRecoltareăşiăîns mân areăurocultur :ă20ădetermin ri 
    4.ăPunc iaărahidian ,ăîns mân riăşiăcolor ri:ă10ădetermin ri 
    5.ă Interpretareaă antibiogrameiă şiă concentra ieă minim ă inhibitorieă aă antibioticelor:ă 50ă
determin ri 
    6.ăInterpretareaăanalizelorămarkerilorăviraliăhepatici:ă200ădetermin ri 
    7.ă Interpretareaă testeloră deă diagnostică serologică ală principaleloră boliă infec ioaseă (pentruă
fiecareăboal ):ă10ădetermin ri 
 
    STAGIULăDEăONCOLOGIEăMEDICAL  
 
    Tematicaălec iilorăconferin ă(140ăore): 
    1.ă Oncologieă medical ă şiă oncologieă general .ă Istoric,ă defini ie.ă Cancerul.ă Defini ieă şiă
importan aăluiăcaăproblem ădeăs n tateăpublic  
    2. Epidemiologia cancerului 
    3. Etiologia cancerului 
    4.ăEvolu iaănatural ăaăcancerului.ăTeoriiăcareăexplic ăcarcinogeneza 
    5. Carcinogeneza 
    6. Nomenclaturaăşiăclasificareaătumorilor 
    7.ăClasificareaăstadial ăaăneoplaziilorămaligne 
    8. Markeri tumorali 
    9. Factori de prognostic în cancer 
    10.ăPrincipiiăşiămetodeădeădiagnosticăînăcancer 
    11.ăSindroameăparaneoplazice.ăClasificare,ădiagnosticăşi tratament 
    12. Rolul chirurgiei în oncologie 
    13. Principiile radioterapiei în oncologie 
    14. Bazele teoretice ale chimioterapiei cancerului 
    15. Principiile tratamentului hormonal în oncologie 
    16.ăImunologiaăcanceruluiăşiăprincipiiădeăimunoterapie 
    17. Aspecte particulare ale tratamentului cancerului 
    18. Transplantul medular 
    19.ăPrincipiileăasocieriiătratamentuluiăînăoncologie.ăUrm rireaăbolnavului 
    20.ăPrincipiiăgeneraleădeăoncologieăpediatric  
    21.ăInfec iileăînăcancer 
    22.ăComplica iileăcancerului 
    23.ăUrgen eleăînăoncologie 
    24. Durerea în cancer 
    25. Tratamentele paleative în cancer 
    26.ăCalitateaăvie iiăînăoncologie 
    27. Aspecte de psiho-oncologie 
    28.ăAlimenta iaăînăoncologie 
    29. Principiile şiămetodologiaătrialurilorăclinice.ăEticaăcercet riiăclinice 
    30.ăPrincipiiădeăscreening.ăPrevenireaăşiădepistareaăprecoceăaăcanceruluiăşiăeduca iaăsanitar ă
aăpopula ie 
    31.ăLeziunileăprecursoareăaleămalignit ii.ăDefini ie,ăclasificare,ădiagnostic, tratament 
    32.ă Determin rileă secundareă cuă punctă deă plecareă neprecizată (epidemiologie,ă istorieă natural ,ă
clasificareă TNMă şiă histopatologic ,ă simptomatologie,ă diagnostic,ă evolu ie,ă indica ieă terapeutic ,ă
principale asocieri de chimioterapie) 



    33. Determin riăoncologiceăORL 
 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
    1.ăveziăbaremulădeăactivit iăpracticeădeălaăstagiulădeămedicin ăintern  
 
    STAGIULăDEăEXPERTIZ ăMEDICAL ăŞIăRECUPERAREăAăCAPACIT IIăDEăMUNC  
 
    Tematicaălec iilorăconferin ă(40ăore) 
    1.ăExpertizaămedical ăaăcapacit iiădeămunc ,ăparteăintegrant ăaămedicineiăsociale 
    2.ă Legisla iaă deă asigur riă socialeă şiă pensiiă - incapacitateaă temporar ă deă munc ă prelungit .ă
Legisla iaăprivindăhandicapa ii 
    3.ă Organizarea,ă func ionareaă şiă competen aă unit iloră deă expertiz ă medical ă aă capacit iiă deă
munc  
    4.ăBoal ,ăaccident,ăinfirmitate,ădeficien ,ăhandicap,ăinvaliditate 
    5.ăÎnregistrareaăşiăraportareaăcazuriloră- statisticaăinvalidit ii 
    6.ăMuncaăprofesional ăşiăcomponenteleăei 
    7. Clasificarea profesiunilor 
    8.ăPreg tireaăprofesional .ăDeprinderileăprofesionale.ăExerci iu.ăAntrenament 
    9.ăProfesiologieămedical  
    10.ăCondi iiăambientaleăşiăpsiho-socialeăaleăloculuiădeămunc  
    11. Psihologia muncii 
    12. Sociologia muncii. Implica iileăsocialeăaleăboliiăşiăinvalidit ii 
    13.ăParticularit ileămunciiăînăfunc ieădeăsexăşiăvârst  
    14.ăBiotipologiaăprofesional  
    15.ăFactoriiădeăadaptareăînămuncaăprofesional  
    16.ăElementeădeăstabilireăşiăformulareăaădiagnosticuluiăfunc ional,ăaăincapacit iiăadaptativeă
şiădeăevaluareăaăcapacit iădeămunc ăînăbolileăşiăsecheleleăinvalidante 
    17.ăObosealaăînămuncaăprofesional .ăMetodeădeătestareăaăoboselii.ăParticularit ileăoboseliiălaă
persoaneleăcuădeficien e 
    18. Complexul de dezadaptareă înă muncaă profesional .ă Factoriiă limitativiă şiă extensiviă aiă
capacit iiădeămunc  
    19.ăExpertizaămedical ăaăcapacit iiădeămunc ăînăafec iunileăaparatuluiărespirator 
    20.ăExpertizaămedical ăaăcapacit iiădeămunc ăînăafec iunileăcardio-vasculare 
    21.ăExpertizaămedical ăaăcapacit iiădeămunc ăînăbolileădigestiveăşiăbolileădeănutri ie 
    22.ăExpertizaămedical ăaăcapacit iiădeămunc ăînăafec iunileărenale 
    23.ăExpertizaămedical ăaăcapacit iiădeămunc ăînăafec iunileăaparatuluiălocomotor 
    24.ăExpertizaămedical ăaăcapacit iiădeămunc ăaădeficien ilorăneuropsihici 
    25.ăExpertizaămedical ăaăcapacit iiădeămunc ăînăafec iunileăendocrine 
    26.ăExpertizaămedical ăaăcapacit iiădeămunc ăaădeficien ilorăvizuali 
    27.ăExpertizaămedical ăaăcapacit iiădeămunc ăînăafec iunileăORL 
    28.ăExpertizaămedical ăaăcapacit iiădeămunc ăînăafec iuniăneoplazice 
    29.ăExpertizaămedical ăaăcapacit iiădeămunc ăînăafec iunileădermatologice 
    30.ăRecuperareaăcapacit iiădeămunc  
    31. Prognosticul de recuperabilitate - criterii medico-socio-profesionale.ă Posibilit iă deă
cuantificare 
    32.ăPrevederileălegaleăprivindăsarcinileămediculuiăasigur rilorăsocialeăînădomeniulărecuper riiă
capacit iiădeămunc  
    33.ă Adaptareaă laă munc ă aă deficientului.ă Particularit i,ă posibilit iă compensatoriiă şiă
dezvoltareaăacestora.ăCriteriiădeăurm rireăaăadapt riiălaămunc  
    34.ă No iuniă deă ergonomieă (concep iaă ergonomiei,ă organizareaă activit iiă deă ergonomieă - 
ergonomieădeăproiectareăşiăergonomieădeăcorec ie) 
    35. Îndrumarea,ăorientareaăşiăreorientareaăprofesional ăaăpersoanelorăcuădeficien eăinvalidanteă
sau handicapante 
    36.ăInser iaăşiăreinser iaăsocio-profesional  
 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
    1.ă Interpretareă rezultateloră explor riloră func ionaleă generaleă şiă cuă caracteră specifică înă
stagiile de specialitate 
    2.ă Participareaă laă comisiileă consultativeă deă expertiz ,ă finalizareaă cazuriloră expertizateă şiă
întocmirea sintezelor 
    3.ăEfectuareaăuneiăanalizeădeălocădeămunc ăşiăîntocmireaăprofesiogramei 
 
    STAGIUL DE NEUROLOGIE (35 ore) 



 
    Tematicaălec iilorăconferin  
    1. Traumatisme cranio-cerebrale 
    2. Boli vasculare cerebrale 
    3.ăBoliădemielinizante.ăSclerozaălateral ăamiotrofic  
    4. Discopatii 
    5. Leziuni ale nervilor periferici 
    6. Polineuropatii 
    7.ăBoliăextrapiramidaleăşiăcerebeloase 
    8. Miopatii 
    9. Epilepsia 
    10.ăTumoriăcerebraleăşiăcuăalteălocaliz ri 
 
    Baremulădeăactivit iăpractice 
    1.ăExaminareaăbolnavilorăîntocmireaăfoilorădeăobserva ie,ăpropuneriădeăexplor riăşiăformulareă
de diagnostic: 30 cazuri 
    2.ăInterpretareaărezultatelorădeăinvestiga iiăînăvedereaăstabiliriiădiagnosticuluiă (înăraportă
de tematica cursului): 30 cazuri 
    3.ă Formulareaă planuluiă terapeutică şiă deă recuperareă (dup ă caz)ă laă bolnaviiă încredin a i:ă 30ă
cazuri 
    4.ăInterpretareaărezultatelorăunorăexplor riă(eventualăsubăform ădeădemonstra ii): 
    ●ăexamenăFO:ă20 
    ●ăexamenăLCR:ă10 
    ●ăradiografieăsimpl ădeăcraniuăşiăcoloan ăvertebral :ă20 
    ●ăexamenăradiologicăcerebralăşiămedularăcuăsubstan ădeăcontrast:ă10 
    ●ătomografieăcomputerizat ăcerebral :ă5 
    ●ăEMGăşiăelementeădeăinterpretare:ă10 
    ●ăRMNăaăstructurilorănevraxialeăcentraleăşiăperiferice:ă5 
    ●ăEEG:ă5 
 
    STAGIUL DE PSIHIATRIE 
 
    Tematicaălec iilorăconferin ă(35ăore) 
    1.ăTulbur riădeăpersonalitateă(psihopatiileăşiăst rileăpsihopatoide) 
    2.ăTulbur riănevroticeălegateădeăstresăşiăsomatoforme 
    3. Psihoze (endogenii) 
    ●ăSchizofrenia 
    ●ăPsihozaăafectiv  
    ●ăTulbur riădeliranteăpersistente 
    4.ăTulbur riăpsihiceădeăpreseniumădeăintensitateănevrotic ,ăpsihotic ăşiădemen iere 
    5.ăTulbur riăpsihiceăînăcadrulăafec iunilorăorganiceăcerebrale 
 
    Baremulădeăactivit iăpractice 
    1.ăExaminareaăbolnavilorăîntocmireaăfoilorădeăobserva ie,ăpropuneriădeăexplor riăşiăformulareă
de diagnostic: 30 cazuri 
    2.ăInterpretareaărezultatelorădeăinvestiga iiăînăvedereaăstabiliriiădiagnosticuluiă (înăraportă
de tematica cursului): 30 cazuri 
    3.ă Formulareaă planuluiă terapeutică şiă deă recuperareă (dup ă caz)ă laă bolnaviiă încredin a i:ă 30ă
cazuri 
    4.ăInterpretareaăinvestiga iilorăpsihologice:ă50ăcazuri 
    ●ădeăperforman ă(QIăşiăindiceădeădeteriorare) 
    ●ăaptitudinale 
    ●ădeăpersonalitate 
    5.ă Formulareaă obiectiveloră şiă interpretareaă uneiă investiga iiă socialeă înă contextul clinic al 
cazului: 30 cazuri 
 
    STAGIULăDEăECOGRAFIEăGENERAL  
 
    DURATA 3 LUNI (50 ore) 
    Laăterminareaămodululuiădeăecografieăgeneral ,ămediculărezidentăaflatăînăstagiulădeăpreg tireă
pentruă ob inereaă specialit iiă trebuieă s ă cunoasc ă urm toareleă aspecte legate de explorarea 
ecografic : 
    - indica iiăşiălimiteăaleăexplor riiăecografice 



    - preg tireaăpacientuluiăpentruăexaminare 
    - alegereaătrasductoruluiăînăraportăcuăzonaăanatomic ăcareăvaăfiăexplorat  
    - alegerea ferestrei de explorare adecvate 
    - reglarea echipamentului (sistemul de "gain", compensarea în timp a ecourilor 
    - TGC, plasarea focarului/focarelor, stabilirea dimensiunii optimale a imaginii), utilizarea 
sistemuluiădeăm surareăînădistan eăşiăvolume 
    - ob inereaă imaginii ecograficeă optimale,ă folosindă planurileă deă sec iuneă standardizateă
utilizate în ultrasonografie 
    - recunoaştereaăartefactelorăşiăproceduriădeăeliminareăaleăacestora 
    - deosebireaăst riiădeă"organănormal"ădeăceaădeă"organăpatologic"ăprinăfolosireaăsemiologieiăşiă
terminologiei ecografice specifice 
    - precizareaăst riiăpatologiceăşiăincludereaăaspectuluiăecograficăîntr-un diagnostic clinic 
    - documentarea imaginilor 
    - redactareaăbuletinuluiăecograficăsau/şiăinterpretareaăcorect ăaăunuiăbuletină ecografic emis 
deăc treăunăcolegăcuăexperien ăsimilar ăsauămaiămare; 
    - recomandareaă altoră investiga iiă complementareă sauă decurgândă dină explorareaă clinic ă şiă
ecografic ă aă pacientului,ă înă scopulă ob ineriiă unuiă diagnostică corectă înă condi iileă unuiă raport 
cost/eficien ăoptim,ăcuădurataădeătimpăminimal  
 
    TEMATICAăCURSULUIăDEăECOGRAFIEăGENERAL  
 
 
                  NIVEL DE FORMARE 1 - pentruămediciăreziden i 
                             (înv mântăteoretic) 
 
                               TRUNCHIUL COMUN 
 
*T* 
┌───┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐ 
│Nr.│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăTematicaăcursuluiăteoreticăăăăăăăăăăăă│Num rulăore│ 
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ă1ă│Fizicaăultrasunetelorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă2ăăăă│ 
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ă2ă│Artefacteăîntâlniteăînăultrasonografieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă1ăăăă│ 
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ă3ă│Echipamente,ăimagineaăultrasonografic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă2ăăăă│ 
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ă4ă│Semiologieăultrasonografic ădeăbaz ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă2ăăăă│ 
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ă5ă│Sec iuniăelementareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă1ăăăă│ 
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ă6ă│Ficatulăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă4ăăăă│ 
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ă7ă│Arboreleăbiliarăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă          │ăăăăăă4ăăăă│ 
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ă8ă│Pancreasulăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă2ăăăă│ 
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ă9ă│Splinaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă1ăăăă│ 
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│10ă│Spa iulăretroperitonealăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă2ăăăă│ 
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│11ă│Tubulădigestivăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă2ăăăă│ 
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│12ă│Aparatulăurinarăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă2ăăăă│ 
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│13ă│Peritoneuăşiăanexeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă1ăăăă│ 
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│14ă│Urgen eăabdominaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă2ăăăă│ 
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăă│Totalăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                          │ăăăăă28ăăăă│ 
└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘ 
*ST* 
 



       B.ăTEMATICAăSPECIFIC ăDIFEREN IAT ă(completareaătrunchiuluiăcomun) 
 
*T* 
┌──────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐ 
│ăăăăăăăăăăTemaăcursului/Oreădeăcursăăăăăăă│ăăăăăăăăăăMedicin ăIntern ăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ 
│Algoritmuriădeădiagnosticăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă   2ăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ 
│Vaseăperifericeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3ăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ 
│Cordăşiăpericardăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3ăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ 
│Aplica iiăînăpatologiaăpediatric ăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ 
│Structuriămoiăsuperficialeăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3ăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ 
│Pelvisăfemininăăăăăă                      │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3ăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ 
│Ecografieăinterventional ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ 
│Progreseăînăultrasonografieăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăTotalăăăăăăăăăăăăă│ăăă                  18ăăăăăăăăăăăă│ 
└──────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘ 
*ST* 
 
    Total general = 46 ore curs 
    Observa ii: 
    1.ă tematicaă prelegeriloră deă vaseă perifericeă vaă cuprindeă no iuniă elementareă referitoare la 
principiiă aleă metodei,ă tehnic ă deă explorare,ă artefacte,ă hemodinamic ,ă artereă periferice,ă veneă
periferice,ăartereăşiăveneăviscerale 
    2.ă tematicaă prelegeriloră deă explorareă ecografic ă aă corduluiă vaă cuprindeă no iuniă elementareă
referitoare la aspectul ultrasonograficănormalăşiăpatologică(identificatăînăprincipaleleăafec iuni)ă
precumăşiăcelăalămediastinului,ăpl mânuluiăşiăpleurei 
    3.ă tematicaă prelegeriloră deă ecografieă aă esuturiloră moiă superficialeă vaă cuprindeă no iuniă
elementare referitoare la aspectulănormalăşiăpatologicăalăurm toarelorăorganeăşiăregiuni:ăcervical,ă
tireo-paratiroidian,ăsân,ăaxil ,ătesticulăşiăscrot 
    4.ă tematicaă prelegeriloră deă ecografieă aă pelvisuluiă feminină vaă cuprindeă no iuniă elementareă
referitoareălaăaspectuluiănormalăşiăpatologicăalăacesteiăregiuniă(ginecologie,ăobstetric ) 
    5.ă tematicaă prelegeriloră deă ecografieă interventional ă vaă cuprindeă no iuniă elementareă
referitoareălaăaplica iiăaleămetodeiăînăscopădeădiagnosticăşiătratament 
 
    BAREMă DEă MANUALIT Iă - ORGANEă ŞIă ZONEă TOPOGRAFICE - CAREă TREBUIESCă IDENTIFICATEă ŞIă EVALUATEă
PRIN 
    ULTRASONOGRAFIE - 
 
    NIVELăDEăFORMAREăPENTRUăMEDICIăREZIDEN Iă(ÎNV MÂNTăPRACTIC) 
    Premiseă Explorareaă ecografic ,ă fiindă oă investiga ieă "înă timpă real"ă şiă înă acelaşiă timp,ă
utilizândă sec iuniă nestandardizate,ă seă caracterizeaz ă prină furnizareaă diagnosticuluiă folosindă
sec iuniă relativă greuă reproductibile.ă Înă pofidaă eforturiloră societ iloră profesionaleă deă
"standardizare"ă aă acestoră imagini,ă componentaă "operator"ă dependent ă aă metodeiă esteă deosebită de 
important . 
    Asimilareaă explor riiă ecografice,ă indiferentă deă nivelulă deă performan ,ă depindeă înă celă maiă
înaltă gradă deă asigurareaă componenteiă deă "preg tireă subă supaveghere".ă Esteă imperiosă necesar ă
includereaă înă tematicaă deă formareă aă mediciloră reziden iă aă unoră stagiiă deă "manualit i",ă aceastaă
reprezentândăetapaăini ial ăşiăprimulăcontactăalămediculuiăcuăechipamentulăecografic. 
    Realizarea acestui deziderat presupune: 
    a)ăexisten aăunuiă"baremămanualit i"ă- num răminimalădeăsec iuniăşiăinciden eăcorectăob inute,ă
deă aşaă natur ,ă încât,ă prină apreciereaă loră s ă seă poat ă furnizaă diagnosticulă înă timpulă explor riiă
pacientului; 
    b)ă existen aă unuiă personală specializată pentruă instruireaă mediciloră încep tori,ă careă s ă îiă
îndrume, subliniind toate aspectele tehniceă şiă metodologiceă careă trebuieă cunoscute.ă Calit ileă
didactice ale acestui personal (nu obligatoriu medici, dar imperios necesar personal medical 



dedicată acesteiă tehnici)ă suntă obligatorii,ă activitateaă deă "stagiiă deă manualitate"ă trebuindă s ă seă
sincronizezeăcuădesf şurareaăprelegerilorăteoretice; 
    c)ă echipamentă pentruă activit iă didacticeă şiă pentruă instruc ie,ă atâtă supravegheat ă câtă şiă peă
cont propriu; 
    d)ă existen aă uneiă "biblioteciă deă imagini"ă cuă aspecteă normale,ă patologiceă şiă varianteleă
acestora. Aceast ă "bibliotec ",ă cuprinzândă ună mareă num ră deă imagini,ă trebuieă prezentat ă şiă
comentat ădeăc treăpersonalulăabilitatăs ădesf şoareăactivit iădidactice.ăScopulăesteăacelaădeăaă
familiariza intensiv medicul rezident cu aspectele ecografice cel mai frecvent intâlnite în 
practic . 
 
    A. TRUNCHIUL COMUN 
    1.ăNo iuniădeăbaz ăprivindăutilizareaăaparatelorădeăultrasonodiagnostic: 
    - pornirea aparatului 
    - selectarea tranasductoarelor 
    - reglarea parametrilor tehnici ai imaginii 
    - optimizarea imaginiiăşiăreducereaăartefactelor 
    - m sur toriăpeăimagine 
    - salvarea imaginii 
    - structuraăşiăredactareaăunuiăbuletinăecografic 
    2. Abdomenul 
    Ficatul 
    - identificarea organului 
    - vizualizarea principalelor elemente anatomice (hilul hepatic, patul veziculei biliare, 
ligametulărotund,ăligamentulăvenos,ălobiiăşiăsegmentele) 
    - precizarea raporturilor anatomice cu organe învecinate 
    Sistemul venos port 
    - eviden iereaă şiă m surareaă elementeloră componenteă (venaă port ,ă venaă mezenteric ă superioar ,ă
venaăsplenic ) 
    C ileăbiliare 
    - eviden iereaă şiă m surareaă c iloră biliareă intrahepaticeă (ductulă hepatică dreptă şiă stâng)ă şiă
extrahepatice 
    Colecistul 
    - eviden iereaăcolecistului 
    - identificarea componentelor anatomice 
    - m surareaălumenuluiăşiăpere ilor 
    - identificarea raporturilor anatomice principale 
    Pancreasul 
    - eviden iereaăpancreasuluiă(cuăsegmenteăşiăelementeăanatomiceăimportante) 
    - identificareaăcapsuleiăpancreaticeăşiăaă esutuluiăgr sosăperipancreatic 
    - identificareaăorganelorăcuăcareăpancreasulăintr ăînăraportădirect 
    Spa iulăretroperitoneal 
    - aorta 
    ●ăidentificareăînăsec iuniălongitudinaleăşiătransversale 
    ●ăidentificareaăvaselorăemergenteădeăpeăpereteleăanteriorăşiăpere iiălaterali 
    ●ăprecizareaăraporturilorăaorteiăabdominale 
    - venaăcav ăinferioar  
    ●ăidentificareaăvasuluiăînăsec iuniălongitudinaleăşiătransversale 
    ●ăidentificareaăvaselorăemergente 
    ●ăprecizareaăraporturilorăanatomice 
    - esutulăgr sosăretroperitoneal 
    ●ăidentificareăşiăcaracterizare 
    Splina 
    ●ăidentificareaăşiăm surareaăsplinei 
    ●ăvizualizareaăhilului 
    ●ăprecizareaăelementelorăvasculareăcomponente 
    ●ăidentificareaăorganelorăcuăcareăsplinaăintr ăînăraport 
    Rinichii 
    ●ăeviden iereaăşiăm surareaărinichilorăînăsec iuniăperpendiculare 
    ●ăidentificareaăelementelorăcomponente 
        * parenchim - evaluare,ăm surare 
        * sinus 
        * aparat pielo-calicial - evaluare 
    ●ăidentificareaăureterului 



    Lojele suprarenaliene 
    ●ăidentificareaălojelorăsuprarenaliene 
    ●ăevaluareaăstucturiiăglandelorăsuprarenale 
    ●ămasurareaăglandelorăsuprarenale 
    Tubul digestiv 
    ●ă identificareaă segmenteloră accesibileă ultrasonografieiă (esofagă abdominal,ă stomac,ă duoden,ă
intestin sub ireăşiăgros) 
    ●ăm surareaăpere ilor,ăevaluareaăcon inutului 
    Structurile mezentero-epiploice 
    ●ăidentificareaămezenteruluiăşiăaăvaselorămezenterice 
    ●ăidentificareaărecesurilorăperitonealeăşiăaăspa iilorădeăacumulareălichidian  
    ●ăidentificarea peritoneului parietal 
 
    3. Organe aflate la nivelul micului bazin 
    a)ăvezicaăurinar  
    ●ăidentificareaăînăcondi iiădeădeple ieăşiădeăvacuitate 
    ●ăevacuareaăşiăm surareaăpere ilor 
    ●ăidentificareaăorganelorăînvecinate 
    b) prostata (explorareăsuprapubian ) 
    ●ăidentificare,ăm surare 
    ●ăprecizareaălobilor 
    ●ăidentificareaăorganelorăcuăcareăprostataăintr ăînăraport 
    c)ăuterulă(explorareăsuprapubian ) 
    ●ăidentificare 
    ●ăm surare 
    ●ărecunoaştereaăelementelorăcomponente 
    ●ăevaluareaăecostructurii 
    d) ovare 
    ●ăidentificareaăşiăm surareaăovarelor 
    ●ăevaluareaăecostructurii 
 
    B. TEMATICA PROPRIE MEDICINEI INTERNE 
 
    1.ăCORDUL,ăPERICARDULăŞIăVASELEăDEăLAăBAZAăINIMIIă(explorareătranstoracic ) 
    ●ă identificareaă şiă evaluareaă structuriloră cardiace-cavit i,ă aparateă valvulare,ă miocardă şiă aă
vaselor de la baza inimii folosind abordul parasternal, apical, suprasternal, subxifoidian; 
    2.ăVASELEăPERIFERICEă(explorareăDopplerăpulsatăcombinat ăcuăexplorareăcodificat ăcolor) 
    ●ăidentificareaăşiădefinireaăuneiăstructuriăvasculareăperiferice 
    ●ădiferen iereaăunuiăvasăarterialădeăunulăvenosăprinăecografieăgriăşiăDopplerăpulsat 
    ●ăidentificareaăsensuluiădeădeplasareăaăfluxuluiăsanguinăprinăecografieăcodificat ăcolor 
    3. ECOGRAFIE CERVICO-FACIAL  
    - tiroida, paratiroida, glande salivare (parotida, submandibulara, sublinguala) limfonoduli 
    - identificareaăstructurilorăanatomiceăenumerate,ăm surarea,ăapreciereaăecostructurii 
    - axul vascular cervical 
    - identificareaă vaseloră cervicaleă prină ecografieă înă scaraă griă şiă Doppleră pulsat,ă m surareaă
lumenului,ăapreciereaăstructuriiăpere ilor 
    - fosaăsupraclavicular ăşiăsuprasternal  
    - identificarea structurilor anatomice 
    4. EXPLORAREA SARCINII (EXPLORAREăSUPRAPUBIAN ) 
    - explorarea uterului gravid la diverse vârste, prin abord suprapubian 
    - identificarea,ăprecizareaăpozi ieiăşiăm surareaăplacentei 
    - identificareaăelementelorăanatomiceănormaleăaleăf tului 
    - aprecierea vârstei fetale 
 
    STAGIULăDEăBIOETIC ă- 2ăs pt mâni 
 
    A.ăTEMATIC ăCURSă(20ăore) 
 
    I.ăIntroducereăînăBioetic ă- 2 ore 
    1.ăMorala,ăetica,ăeticaămedical ă- definire, delimitarea obiectului de studiu 
    2.ăContextulăapari ieiăbioeticii 
    3. Definirea bioeticii 
    4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii 



    5.ăTeoriiăşiămetodeăînăbioetic  
 
    II.ăConcepteleădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin ăprinăprismaăbioeticiiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăconceptelorădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin  
    2.ă Concepteleă deă s n tate,ă boal ă şiă suferin ă înă contextulă evolu ieiă mediciniiă şiă ştiin eloră
vie ii 
    3.ăRolulăcredin elorăşiăvalorilorăpersonaleăsauădeăgrupăînăconturareaăconceptelorădeăs n tate,ă
boal ăşiăsuferin ă(percep iiăparticulareăfunc ieădeăcredin aăreligioas ,ăetnie,ăetc.) 
 
    III.ăRela iaămedică- pacient I - 2 ore 
    1.ăValoriăaleărela ieiămedică- pacient 
    2. Paternalism versus autonomie 
    3.ăModeleăaleărela ieiămedică- pacient 
    4.ăDreptatea,ăechitateaăşiăaccesulăpacien ilorălaăîngrijirileădeăs n tate 
 
    IV. Rela iaămedică- pacient II - 2 ore 
    1.ăConsim mântulăinformat 
    2.ăConfiden ialitateaăînărela iaămedică- pacient 
    3.ăRela iaămedică- pacient minor 
    4.ăActeănormativeăcareăreglementeaz ărela iaămedică- pacient 
 
    V.ăGreşeliăşiăeroriăînăpracticaămedical ă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroare 
    2.ăCulpaămedical ă- definire,ăforme,ăimplica iiăjuridiceăşiădeontologice 
    3.ăManagementulăgreşeliiăşiăeroriiămedicaleăînăpracticaămedical  
 
    VI.ăProblemeăeticeălaăînceputulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăLibertateaăprocrea iei 
    2. Dileme etice în avort 
    3. Etica reproducerii umane asistate medical 
    4.ăProblemeăeticeăînăclonareaăreproductiv  
 
    VII.ăProblemeăeticeălaăfinalulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaămor iiăînăeraănoilorătehnologiiăînămedicin  
    2.ăProblemeăeticeăînăst rileăterminale 
    3.ăTratamenteăinutileăînăpracticaămedical  
    4.ăEutanasiaăşiăsuicidulăasistat 
    5. Îngrijirile paliative 
 
    VIII.ăProblemeăeticeăînătransplantulădeă esuturiăşiăorganeăumaneă- 2 ore 
    1. Donarea de organe de la cadavru 
    2. Donarea de organe de la persoana vie 
    3.ăEticaăaloc riiădeăresurseăînătransplant 
 
    IX.ăProblemeăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ă- 2 ore 
    1.ăEugeniaăşiădiscriminareaăpeăbazaăgeneticii 
    2. Proiectul genomului uman - problemeă etice,ă redefinireaă no iuniiă deă boal ă prină prismaă
cunoaşteriiăgenomuluiăuman 
    3.ăEtic ăşiătestareaăgenetic ăprenatal ,ăneonatal ăşiăpostnatal  
    4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni 
    5.ăTerapiaăgenic  
    6.ăPosibilitateaăîmbun t iriiăraseiăumaneăprinăinterven iiăgenetice 
 
    X.ăEticaăcercet riiăpeăsubiec iăumaniă- 2 ore 
    1.ăPrincipiiăeticeăînăcercetareaăpeăsubiec iăumani 
    2.ăProtec iaăparticipan ilorăîntr-oăcercetareăbiomedical ă- discutarea principalelor coduri de 
etic ă şiă conven iiă interna ionaleă înă cercetare,ă aă cadruluiă legislativă înă careă seă deruleaz ă
cercetareaăpeăsubiec iăumani 
    3.ăPopula iiăvulnerabileăînăcontextulăcercet riiăpeăsubiec iăumani 
    4.ăAspecteăeticeăînăcercet rileămulticentrice,ămultina ionale 
    5.ăComiteteleădeăetic ăaăcercet rii 
    6.ăComportamentulăştiin ificăneadecvat,ăconflictulădeăintereseăînăcercetareaăştiin ific  
 



    B. TEMATICA SEMINARIILOR 
 
    I.ăIlustrareaăprinăcazuriăparticulareăaăteoriilorăşiăprincipiilorăînăbioetic ă- 2 ore 
 
    II.ăReglementareaăpracticiiămedicaleăprinăcoduriădeăetic ă- 2 ore 
    1.ă Jur mântulă luiă Hipocrateă - comentareaă formeiă ini ialeă aă jur mântuluiă luiă Hipocrateă şiă
evaluareaăgraduluiădeăaplicabilitateăaăperceptelorăacestuiaăînăcondi iileămedicinii actuale 
    2.ăAlternativeăaleăjur mântuluiăluiăHipocrate 
    3.ăAlteăcoduriădeăetic ăşiădeontologieămedical ăfolositeăînăprezent 
 
    III.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăValoareaăşiălimiteleăconsim mântuluiăinformatăînăpracticaămedical ăcurent  
    2.ăValoareaăşiălimiteleăconfiden ialit iiăînăpracticaămedical ăcurent  
    3.ăRolulăcomunic riiăînărela iaămedică- pacient 
 
    IV.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăAccesulălaăîngrijirileădeăs n tateă- discutare de cazuri 
    2.ăDrepturileăpacien iloră- reglementareălegislativ  
    3.ăRolulăcomitetelorădeăetic ădinăspitale 
 
    V.ăExemplificareaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroareăînămedicin ăprinăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    1.ăDelimitareaăcadruluiăno iuniiădeămalpraxis 
    2.ăGreşealaămedical ădinăperspectivaăsistemuluiădeămalpraxis 
    3.ăPerspectivaădeontologic ăasupraăgreşelilorămedicale 
 
    VI. Discutarea problemelor etice la începutulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    VII.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăfinalulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    VIII.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă transplantulă deă esuturiă şiă organeă peă bazaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
    IX.ăDiscutareaăproblemelorăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    X.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă cercetareaă peă subiec iă umaniă prină prismaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
 
                                MEDICINAăINTERN  
                                     5 ani 
                     STAGIIăPRACTICEăŞIăCURSURIăCONFERIN  
 
    ●ăMEDICINAăINTERN ă(I.1)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă25,5ăluni 
    ●ăCARDIOLOGIEă(I.2)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3ăluni 
    ●ăPNEUMOLOGIEă(I.3)                                   3 luni 
    ●ăGASTROENTEROLOGIEă(I.4)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3ăluni 
    ●ăREUMATOLOGIEă(I.5)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăluni 
    ●ăHEMATOLOGIEă(I.6)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăluni 
    ●ăNEUROLOGIEă(I.7)                                    2 luni 
    ●ăPSIHIATRIEă(I.8)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăluni 
    ●ăNEFROLOGIEă(I.9)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăluni 
    ●ăBOLIăINFEC IOASEă(I.10)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăluni 
    ●ăONCOLOGIE MEDICAL ă(I.11)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3ăluni 
    ●ăEXPERTIZAăMEDICAL ăAăCAPACIT IIăDEăMUNC ă(I.12)ăăăă4ăluni 
    ●ăECOGRAFIEăGENERAL ă(I.13)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3ăluni 
    ●ăBIOETIC ă(I.14)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă½ălun  
    ●ăDIABET,ăBOLIăDEăNUTRI IEă(I.15)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3ăluni 
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*ST* 
 
 
                           CURRICULAăMEDICIN ăLEGAL  
 
    Defini ie 
    Medicinaălegal ăesteădisciplinaămedical ăcareăurm reşteăs ăobiectivezeăşiăs ăevalueze în orice 
spe ăjuridic ăaspecteleămedicaleăceăprivescăomulăînăvia ăsauădecedatăşiăs ăleăprezinteăpintr-un 
suportăprobatoriuăştiin ificăexpertal. 
    Medicinaă legal ă esteă procedurală necesar ă înă toateă cauzeleă juridiceă cuă implica iiă medicaleă
precumăşiăînătoateăcazurileămedicaleăcuăimplica iiăjuridice. 
 
    1.ăORGANIZAREAăPROGRAMULUIăDEăREZIDEN IAT 
 
    1.1. DURATA: 5 ANI 
    Curriculumulăprevedeăunănum rădeă200ădeăoreădidacticeă(curs,ăseminar,ăprezent riădeăcazuri)ăpeă
anul de studiu universitar, pentru tematicaăprezentat ,ăînăafaraăc roraăsuntăprev zuteăşiă40-50 de 
ore de studiu individual. 
    Cuantificareaăpreg tiriiăînăvedereaăechival rii,ăseăfaceăprinăcrediteă(CFU). 
    1 credit = 25 ore de instruire 
    Dină timpulă alocată preg tirii,ă activitateaă didactic  acoper ă 20-30%, restul de 70-80%, fiind 
dedicat ăactivit ilorăpracticeăşiăstudiuluiăindividual. 
    Laăsfârşitulăfiec ruiămodulădeăpreg tireă(celăpu inăoădat ăpeăan),ăareălocăoăevaluareădeăetap ,ă
f cut ăînăunitateaădeăpreg tireădeăc treăresponsabilulădeăstagiuăşiăîndrum tor. 
    Evaluareaăseăfinalizeaz ăprinăacordareaădeăcrediteăCFU. 
    Întreagaăactivitateădeăpreg tireăesteămonitorizat ăprinăcaietulădeăstagiuă(log-book), în care 
vorăfiătrecuteădeăasemeneaăevalu rileădeăetap ăînăcredite,ăactivitateaăînăprogramele de cercetare, 
participareaălaămanifest riăştiin ificeăşiădeăeduca ieăcontinu . 
    1.2.ă PERIOADAă DEă DESF ŞURARE:ă ritmat ă deă concursurileă deă intrareă înă reziden iată înă raportă cuă
necesarulădeălocuriăstabilitădeăConsiliulăSuperiorădeăMedicin ăLegal . 
    1.3.ă LOCULă DEă DESF ŞURARE:ă Institutulă Na ională deă Medicin ă Legal ă "Minaă Minovici"ă şiă
InstituteleădeăMedicin ăLegal ădinăcentreleăuniversitare:ăIaşi,ăTimişoara,ăCraiova,ăCluj,ăTg.ăMureş 
    1.4.ăRESPONSABILIăDEăPROGRAM:ăProf.ăuniv./Conf.ăuniv.,ăşefiiăcatedrelorădeăMedicin ăLegal ădină
Centreleăuniversitare.ăŞefădeăstagiuă(medicăprimarăsauăcadruădidacticăuniversitarăcuăexperien ).ă
Coordonatoră deă stagiuă (medică primară sauă cadruă didactică universitară cuă experien ).ă Îndrum toră deă
stagiu (medic primar sau cadru didactic universitar). 
    1.5.ăSTRUCTURAăPROGRAMULUIăDEăREZIDEN IAT 
    1.5.1.ă Etapaă deă angajare,ă luareă înă eviden ,ă rezolvareaă problemeloră social-administrative, 
prezentareă laă spitală şiă clinicaă repartizat ,ă alegereaă îndrum toruluiă şiă fixareaă planuluiă de 
activitateă(2ăs pt mâni) 
    1.5.2ăDesf şurareaăstagiilorăşiădurataălorăesteăurm toarea: 
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────────────────────────────────┬──────────┤ 
│StagiulăMedicin ăLegal ă│ăăăăăăăăăă│ăăăăStagiulăMedicin ăă│ăăăăăăăăă│ăăăăStagiiăpeăSpecialit iăă│ăăăăă
StagiulăMedicin ăLegal ăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă- modulăIă12ăluniăăă│ăăăăăăăăăă│ăăLegal ă- modulăIIăăă│ăStagiulă│chirurgicale,ăreumatologice,│ăăăăăăăăă
- modulăIVă8ăluniăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă12ăluniăăăăăă│Medicin ă│ăăăăăăparacliniceă3ăluniăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăStagiuăă│ 
├─────────────┬──────────┤ă Stagiulă ă ├────────────┬─────────┤Legal ă - 
├───────┬─────────┬──────────┼──────────────┬───────┬─────────┤ăSanatateă│ 
│Tanatologie.ă│Patologieă│ăAnatomieă│ăPatologieăă│Laborator│modulăIII│ăăNchăă│Ortopedie│ăRad.ăşiăă│ă
Psihiatrie,ăă│ăDreptă│Bioetic ă│Public ăşi│ 
│ă ă ă ă Aspecteă ă │ă medico-  │patologic │ă ă medico-   │ă medico- │ă 12ă luniă │1ă lun ă │ă 1ă lun ăă
│Imagistic │psihopatologie│Medical│ăăăăă2ăăă│Management│ 



│ălegaleăaleăă│ăălegal ăă│ă12ăluniăă│ăăăălegal ăă│ăălegalăă│Medicin ă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăMedical ă
│medico-legal ă│6ăs pt.│s pt mâni│ăă1ălun ăă│ 
│înregistr rii│traumatic │ăăăăăăăăăă│netraumatic │ă6ăluniăă│ăLegal ăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăă1ălun ăă│ăăăăă
6ăluniăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăădecesuluiăă│ăă6ăluniăă│ăăăăăăăăăă│ăăăă6ăluniăă│ăăăăăăăăă│ăclinic ă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăă        
│ăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă6ăluniăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ 
└─────────────┴──────────┴──────────┴────────────┴─────────┴─────────┴───────┴─────────┴──────────┴
──────────────┴───────┴─────────┴──────────┘ 
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├──────┼────────────────────────────────────┬──────┼───────────────────────────┬───────┤ 
│Anulă1│Medicinaălegal ămodulăI:ăăăăăăăăăăăă│1ăanăă│Tanatologieămedico-legal ăă│3ăluniă│ 
│ăăăăăă│Tanatologieăşiăpatologieăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă├───────────────────────────┼───────┤ 
│ăăăăăă│medico-legal ătraumatic ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│Patologiaămedico-legal ăăăă│6ăluniă│ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│traumatic ăăăăăă           │ăăăăăăă│ 
│──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────┼───────┤ 
│Anulă2│Anatomieăpatologic ăăăăăăăăăăăăăăăăă│1ăanăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ 
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────┼───────┤ 
│Anulă3│Medicin ălegal ămodulăII:ăăăăăăăăăăă│1ăanăă│Patologiaămedico-legal ăăăă│6ăluniă│ 
│ăăăăăă│Patologieămedico-legal ănetraumatic │ăăăăăă│netraumatic ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│şiălaboratorămedico-legalăăăăăăăăăăă│ă     ├───────────────────────────┼───────┤ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│Toxicologieămedico-legal ăă│3ăluniă│ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă├───────────────────────────┼───────┤ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă         │ăăăăăă│Identificareămedico-legal ,│1ălun ă│ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│odontostomatologie,ăăăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│antropologieămedico-legal ,│ăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă                    │ăăăăăă│entomologieămedico-legal ăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă├───────────────────────────┼───────┤ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│Laboratorăcriminalisticăşiă│1ălun ă│ 
│ăăăăăă│ăăăăă                               │ăăăăăă│medico-legalăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă├───────────────────────────┼───────┤ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│Serologieăşiăhematologieăăă│1ălun ă│ 
│ă     │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│medico-legal ăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ 
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────┼───────┤ 
│Anulă4│Medicin ălegal ămodulăIII:ăăăăăăăăăă│1ăanăă│Propedeutic ăşiăsemiologiaă│6ăluniă│ 
│ăăăăăă│Medicin ălegal ăclinic ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│medico-legal ăaăexamin riiă│ăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│peăpersoan ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă├───────────────────────────┼───────┤ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│Evaluareaăgravit iiăăăăăăă│6ăluniă│ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│leziunilorătraumaticeăînăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│raport cuăprevederileăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│legaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────┼───────┤ 
│Anulă5│StagiiăpeăSpecialit iăchirurgicale,│3ăluni│Neurochirurgieăăăăăăăăăăăăă│1ălun ă│ 
│ăăăăăă│traumatologice,ăparacliniceăăăăăăăăă│ăăăăăă├───────────────────────────┼───────┤ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│Ortopedie-traumatologieăăăă│1ălun ă│ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă        │ăăăăăă├───────────────────────────┼───────┤ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│Rad.ăşiăImagistic ăMedical │1ălun ă│ 
│ăăăăăă├────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────┼───────┤ 
│ăăăăăă│Medicin ălegal ămodulăIV:ăăăăăăăăăăă│8ăluni│Psihiatrie,ăpsihopatologieă│6ăluniă│ 
│ăăăăăă│Psihiatrieăşiăpsihopatologieăăăăăăăă│ăăăăăă│medico-legal ăşiăelementeăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│medico-legal ,ăElementeăjuridiceăşiă│ăăăăăă│deăcriminologieăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│dreptămedicalăşiăBioetic ăăăăăăăăăăă│ăăăăăă├───────────────────────────┼───────┤ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│Elementeăjuridice:ădreptăăă│6ăs pt.│ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│medical,ăr spundereăăăăăăăă│ăăăăăăă│ 



│ăă    │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│profesional ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă├───────────────────────────┼───────┤ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│Bioetic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│2 s pt.│ 
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────┼───────┤ 
│ăăăăăă│S n tateăpublic ăşiămanagementăăăăăă│1ălun │S n tateăpublic ăşiăăăăăăăă│1ălun ă│ 
│ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│managementăăăăăăăă         │ăăăăăăă│ 
└──────┴────────────────────────────────────┴──────┴───────────────────────────┴───────┘ 
*ST* 
 
    1.6.ăMetodologiaădesf şur riiăstagiilor 
    Programulădeăînv mântăseăvaădesf şuraăconform: 
    - Curriculeiă generaleă deă medicin ă legal ă maiă susă prezentat ă câtă şiă aă programeloră analiticeă
corespunz toareă fiec ruiă stagiuă deă preg tireă inclusivă baremulă deă manevre,ă tehniciă şiă activit iă
practice pentru fiecare stagiu (ANEXA I) 
    - Listeădeăbaremuriăprivindănecesarulăminimădeăexecu iiătehniceăstabilităpeăîntreagaăperioad ăaă
preg tiriiădeăspecialitateă(ANEXAăII) 
    - Normeădeăformareăaăspecialiştilorădeămedicin ălegal ăprecumăşiăaădesf şur riiăstagiuluiădeă
reziden iatădeămedicin ălegal ă(ANEXAăIII) 
    1.7.ăEvaluareaăcunoştin elorăteoreticeăşiăpractice se va face: 
    1.7.1.ă Laă sfârşitulă fiec ruiă stagiuă deă preg tireă (ex.ă Neurologie/neurochirurgie,ă ORL,ă
Oftalmologie,ă Obstetric -ginecologie, Ortopedie, tanatologie, toxicologie medico-legal ,ă
identificareăşiăserologieămedico-legal ,ăgenetic ămedico-legal ,ăetc.).ăExamenăscrisăşiăoral,ănotaă
minim :ă7 
    1.7.2.ă Laă sfârşitulă fiec ruiă ană deă preg tire.ă Examenă scrisă şiă oral,ă notaă minim :ă 7.ă
Eliminatoriuăpentruăaăputeaăintraăînăanulăurm torădeăpreg tire. 
    1.7.3.ăPrinăevaluareaăcelăpu inăaăuneiălucr riăştiin ificeăsauăcomunic riăştiin ificeăpân ălaă
sfârşitulăpreg tiriiădeăreziden iat 
    1.7.4.ă Prină evaluareaă uneiă lucr riă finaleă (tez )ă dină temeleă aflateă laă dispozi ieă prină careă
candidatulăvaăînf işaăcunoştin eleăsaleăteoreticeădespreăoătem ăanumeăcâtăşiăaptitudinile sale de 
cercetareăcâtăşiăpractice. 
 
    2.ăORGANIZATORULăPROGRAMULUIăDEăÎNV MÂNT: 
    CentrulăNa ionalădeăPerfec ionareăînăDomeniulăSanitar 
 
    3.ăACREDITAREAăTITLULUIăDEăMEDICăSPECIALIST:ăMinisterulăS n t iiăPublice 
 
    Anexa I. Programeleă analiticeă aleă stagiiloră deă preg tireă înă programulă deă reziden iată înă
specialitatea 
    medicin ălegal ăşiăbaremurileăcorespunz toareăfiec ruiăstagiu 
 
 
                          1. TANATOLOGIE MEDICO-LEGAL  
                                     6 luni 
 
    Cursuri predare conform programei analitice (100 ore). 
 
    1.1.ăDEFINI IE 
    Defini ie:ă ştiin aă careă seă ocup ă cuă studiulă asupraă mor iiă şiă semneloră mor iiă precumă şiă aă
modific rilorăcareăsurvinăînăorganismulăumanădup ăîncetareaăvie ii. 
 
    1.2. DURATA: 
    6 luni 
 
    1.3. STRUCTURA STAGIULUI 
    1.3.1.ă Etapaă deă angajare,ă luareă înă eviden ,ă rezolvareă aă problemeloră socială administrative,ă
prezentareă laă spitalulă şiă clinicaă repartizat ,ă alegereaă îndrum toruluiă şiă fixareaă planuluiă deă
activitate 
    1.3.2. Stagiul de Tanatologie Medico-Legal ăpropedeutic ăşiăsemiologieătanatologic .ăDeclarareaă
şiă înregistrareaă decesuluiă (acteă deă deces,ă certificatulă medicală constatatoră ală decesului,ă
recoltareaă esuturilorăşiăorganelorăînăvedereaătransplantului). 
    1.3.3. Stagiul de Diagnostic Tanatologic medico-legal. Aprecierea intervalului postmortem 
    1.4.ăCON INUTULăSTAGIULUI 
    1.4.1. TANATOLOGIE MEDICO-LEGAL ăPROPEDEUTIC ăŞIăSEMIOLOGIEăTANATOLOGIC . 



    Declarareaăşiăînregistrareaădecesului 
 
    Tematicaălec iilorăconferin  
    1.ă Introducereă înă medicinaă legal ,ă defini ie,ă con inut,ă evolu ieă istoric ă aă proba iuniiă
medicolegale. 
    2.ăBazeleăproceduraleăaleăexpertizei,ăorganizareaăre eleiădeămedicin ălegal . 
    3.ă Legeaă privindă organizareaă şiă func ionareaă Institu iiloră şiă Serviciiloră medico-legale în 
România, aspecte europene. 
    4.ăMoartea:ădefini ie,ăclasificare. 
    5.ă Etapeleă mor ii,ă semneleă mor ii:ă semneleă negativeă deă via ă (semneleă cliniceă aleă mor ii,ă
letargia,ă preagonia,ă agonia,ă coma,ă moarteaă clinic ,ă moarteă cerebral ,ă moarteaă somatic ,ă moarteaă
biologic )ăsemneleămor iiăreale 
    6.ă Modific riă cadavericeă precoceă şiă tardiveă (semneleă mor iiă reale),ă fenomeneă naturaleă deă
conservare a cadavrelor, metode artificiale de conservare, tehnici de tanatopraxie. 
    7. Manifest riăpostvitale. 
    8.ăExaminareaăpostmortem:ăaspecteăgeneraleăşiăspecialeă(proceduriăşiătehniciăspeciale) 
    9.ăDescriereaănormal ăşiăpatologic ămorfopatologic ăaă esuturilorăşiăorganelor 
    10.ăExhumarea,ăautopsiereaăşiăreautopsiereaăcadavrelor. 
    11.ă Prezentareaă aspecteloră legaleă şiă proceduraleă privindă înregistrareaă decesuluiă (acteă deă
deces,ă certificatulă medicală constatatoră ală decesului,ă recoltareaă esuturiloră şiă organeloră înă
vedereaă transplantului).ă Documenteă careă înso escă solicitareaă autopsieiă medico-legale. Raportul de 
necropsie. Certificatul medical constatator al decesului. Certificatul de deces/certificatul de 
naştere.ăDocumenteăceăînso escărecoltareaă esuturilorăşiăorganelorăînăvedereaătransplantului.ăLegeaă
transplantuluiădeă esuturiăşiăorgane 
    12.ăAspecteăetice,ălegaleăşiăsocialeălegateădeămoarteăşiăautopsie 
    13.ăAspecteălegateădeăiatrogenieăşiăprotec iaăpersonaluluiăceălucreaz ăînăs liădeăprosectur ăşiă
laboratoare medico-legale 
 
    1.4.2. DIAGNOSTIC TANATOLOGIC MEDICO-LEGAL. APRECIEREA INTERVALULUI POSTMORTEM 
 
    Tematicaălec iilorăconferin  
    1.ăMecanismeătanatogenetice,ăsindroameleătanatogeneratoareăînămor iăviolenteăşiăneviolente. 
    2. Tanatocronologia 
    3.ăTransplantulădeă esuturiăşiăorgane 
    4.ăDiagnosticulăcauzelorămor ii.ăRaportulădeăcauzalitateăînătanatogenez . 
 
    Baremulălucr rilorăpractice 
    1.ă Examenulă externă ală cadavrului:ă elementeă deă identificareă aă cadavrului,ă semneleă mor ii,ă
particularit iă şiă indiciiă patognomonici,ă semneă deă violen ,ă semneă diverseă particulare, urme de 
tratament, examenul genital. 
    - Manopere:ă100ăexecu ii 
    2.ă Tehnicaă îmb ls m riiă şiă conserv riiă cadavruluiă precumă şiă alteă îngrijiriă deă tanatopraxie.ă
Asistareaăapar in torilor:ăatitudineădeăurmat.ăManopere:ă10ăexecu ii 
    3. Redactarea raportuluiădeăautopsieăManopere:ă50ăexecu ii 
    4.ăTehnicaăexamenuluiălaăfa aălocului:ăexamenulăcorpurilorădelicte,ăalăhainelor,ăidentificareaă
şiărecoltareaăprobelorăManopere:ă5ăexamin ri 
    5.ăTehnicaăexhum riiăşiăaăreautopsierii:ăexamenulădeăfragmenteădeăcorp uman: oase, organe etc, 
pentruăstabilireaăspeciei,ăsexuluiăvârstei,ădateiămor iiăşiăcauzeiăacesteia 
    - Manopere: 1 participare 
    6.ăVerificareaăsemnelorămor iiăşiăevaluareaăintervaluluiăpostmortemăşiăaăoreiădecesului 
    - Manopere:ă100ăexecu ii 
    7.ă Cunoaştereaă şiă prezentareaă normeloră şiă proceduriloră careă stauă laă bazaă solicit riiă uneiă
autopsii medico-legale,ăaădistinc ieiăîntreăautopsiaămedico-legal /anatomopatologic . 
    - Manopere:ă10ăexamin ri 
    8.ăCunoaştereaăşiăprezentareaăprocedurilorălegateădeătransplantulădeă esuturiăşiăorgane 
    Manopere:ă5ăexecu ii 
    9.ăConsemnareaădocumentelorăceăînso escădeclarareaădecesuluiăşiăalteăacteăconexe. 
    Manopere: 50 cazuri 
 
                             2.ăANATOMIEăPATOLOGIC  
                                      1 an 
 
    Cursuri predare conform programei analitice (200 ore) 



 
    1.1.ăDEFINI IE 
    Anatomiaă patologic ă esteă specialitateaă careă seă ocup ă cuă diagnosticulă morfologică (macroă şiă
microscopic) al bolilor, utilizând atât tehnicile clasice (necropsieă şiă histopatologie),ă câtă şiă
tehnicileămoderneă(microscopieăelectronic ,ăhistochimieăşiăenzimologie,ăetc.) 
    1.2. DURATA: 1 an 
 
    1.3.ăCON INUTULăSTAGIULUIăDEăANATOMIEăPATOLOGIC  
 
    1.3.1.ăTematicaălec iilorăconferin  
    1.ăTulbur riăcirculatorii:ăHiperemiaăactiv ăşiăpasiv ,ăstaza.ăEmboliaăTromboza.ăCoagulopatiaădeă
consum. Sludge. Ischemia. Infarctul. Hemoragia 
    2.ă Distrofiiă hidroprotidiceă celulareă şiă intersti iale-diagnostică diferen ială cuă autoliza.ă
Distrofii proteice - distrofieăhialin ,ăamiloidoz . 
    3. Distrofii lipidice-steatoze, lipomatoza, citosteatonecroza, distrofii lipidice complexe. 
Distrofii glucidice-glicogenoze, mucoviscidoza 
    4.ăFormeăanatomopatologiceăaleăinflama ieiăexudative.ăLeziuniăinflamatoriiăelementare.ăElementeă
celulareă componenteă aleă exudatuluiă inflamator.ă Tipuriă deă inflama ieă (exudative,ă alternative,ă
proliferative).ăInflama iiăproduseădeăparazi iăanimali. 
    5.ăMorfopatologiaăinflama ieiătuberculoase 
    6.ăProceseădeăregenerareăşiărepara ieătisular .ăReac iaăvital  
    7. Morfopatologia tumorilor benigne 
    8. Morfopatologia tumorilor maligne 
    9. Morfopatologia reumatismului 
    10. Endocarditele 
    11.ăCardiopatiaăischemic  
    12.ăBoalaăaterosclerotic  
    13.ăArteriteăşiăflebite 
    14. Pneumopatii acute 
    15.ăDiagnosticulădiferen ialăalăplamanuluiărespirat-nerespirat. Aspiratul amniotic. Pneumopatii 
    16.ăTuberculozaăpulmonar  
    17. Tumori bronhopulmonare 
    18. Gastritele 
    19. Ulcerul gastric 
    20. Cancerul gastric 
    21. Enterocolitele acute şiăcronice 
    22. Tumori intestinale 
    23.ăHepatiteleăacuteăşiăcronice 
    24. Cirozele hepatice 
    25. Colecistitele 
    26.ăTumorileăficatuluiăşiăaleăc ilorăbiliare 
    27. Leucemii 
    28.ăLimfoameămaligneănonhodgkinieneăşiăboalaăHodgkin 
    29. Nefropatiiăglomerulare,ătubulareăşiăintersti iale 
    30.ăTumorileăprostateiăşiătesticulului 
    31.ă Endomiometrite.ă Resturiă deă sarcin .ă Patologiaă placentei.ă Leziuniă dishormonaleă aleă
endometrului 
    32. Tiroidite 
    33. Meningite 
    34. Leziuni vasculare ale S.N.C 
 
    1.3.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1. Efectuarea necropsiei: 5 (cazuri) 
    2. Orientarea materialului biopsic: 50 (cazuri) 
    3.ăPrelucrareaătehnic ă(includereălaăparafin ):ă20ă(cazuri) 
    4.ăPrelucrareătehnic ă(microtomie):ă20ă(cazuri) 
    5.ăPrelucrareătehnic ă(colora iiăuzuale):ă20ă(cazuri) 
    6.ăPrelucrareătehnic ă(colora iiăspeciale):ă20ă(cazuri) 
    7.ăExaminareaăhistopatologic ădinăpatologiaădigestiv :ă50ă(cazuri) 
    8.ăExaminareaăhistopatologic ădinăpatologiaărespiratorie:ă50 (cazuri) 
    9.ăExaminareaăhistopatologic ădinăpatologiaăurinar :ă50ă(cazuri) 
    10.ăExaminareaăhistopatologic ădinăpatologiaăpielii:ă20ă(cazuri) 
    11.ăExaminareaăhistopatologic ădinăpatologiaătumoral ăaă esuturilorămoi:ă20ă(cazuri) 



    12. Examinareaăhistopatologic ădinăpatologiaătiroidei:ă20ă(cazuri) 
    13.ăExaminareaăhistopatologic ădinăpatologiaăsuprarenalei:ă20ă(cazuri) 
    14.ăExaminareaăhistopatologic ădinăpatologiaăcoluluiăuterin:ă20ă(cazuri) 
    15.ăExaminareaăhistopatologic ădinăpatologiaăcorpului uterin: 20 (cazuri) 
    16.ăExaminareaăhistopatologic ădinăpatologiaătrompeiăuterine:ă20ă(cazuri) 
    17.ăExaminareaăhistopatologic ădinăpatologiaăovarului:ă20ă(cazuri) 
    18.ăExaminareaăhistopatologic ădinăpatologiaătesticulului:ă20ă(cazuri) 
    19.ăExaminareaăhistopatologic ădinăpatologiaăglandelorămamare:ă20ă(cazuri) 
    20.ăExaminareaăhistopatologic ădinăpatologiaăcerebral ăşiămeningeal :ă50ă(cazuri) 
 
                           3. PATOLOGIE MEDICO-LEGAL  
                                 1 AN (200 ORE) 
 
 
    Cursuri predare conform programei analitice 
 
    1.1.ăDEFINI IE 
    Patologia medico-legal ă esteă ştiin aă medico-legal ă careă seă ocup ă cuă studiulă şiă diagnosticulă
morfologicăşiăfiziopatologicăalăbolilorătraumaticeăşiănetraumaticeăşiăcareăfacândăuz de tehnicile 
clasiceă(necropsieăşiăhistopatologie)ăeviden iaz ămecanismeleămor iiă(tanatogenez ),ăcauzeleămor iiă
şiăfelulămor iiă(violen a/neviolen a). 
    1.2. DURATA: 1 an 
 
    1.3. STRUCTURA STAGIILOR 
    1.3.1.ăStagiulădeăMedicin ălegal ămodulăIăPatologie medico-legal ătraumatic ă(6ăluni) 
    1.3.2.ăStagiulădeăMedicin ălegal ămodulăIIăPatologieămedico-legal ănetraumatic ă(6ăluni) 
 
    1.4.ăCON INUTULăSTAGIULUIăDEăPATOLOGIEăMEDICO-LEGAL ăTRAUMATIC  
    1.4.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(100ăore) 
    1. Traumatologia medico-legal ă general .ă Problemeă deă traumatologieă general ,ă aspecteă medico-
socialeă aleă traumatologieiă contemporane,ă clasificareaă agen iloră traumatici,ă leziunileă traumaticeă
primare (semiologia medico-legal ),ămecanismulălorădeăproducereăşiăanatomiaăpatologic ,ăcaracterulă
vital al leziunilor. 
    2. Traumatologie medico-legal ăsistemic . 
    3. Traumatologie medico-legal ătopografic .ăTCC,ătraumatismeleătoracice,ăabdominale,ădinăsferaă
ORL,ăOMF,ăoftalmologie.ăUrgen eătraumatologice.ăŞoculătraumatic. 
    4.ă Traumatismeă mecaniceă prină heteroă şiă autoagresiune,ă prină accidenteă rutiere,ă accidenteă deă
munc ,ăc dereăşiăprecipitare,ăprinăarmeădeăalbe,ăarmeădeăfoc,ăasfixiiămecanice. 
    5.ă Agen iă traumaticiă fizici:ă leziuniă şiă moarteaă prină modific rileă de temperatur ,ă agresiuneaă
atmosferic ,ăac iuneaăcurentuluiăelectric,ăradia ii,ărazeăX,ăultrasunete. 
    6.ăAgen iătraumaticiăbiologici. 
    7. Problemele expertizei medico-legaleăaleăgravidit ii,ănaşterii,ăavortului. 
    8. Pruncuciderea. Aspecte probatorii ale expertizei. 
    9.ăViolul.ăExpertizaăabera iilorăsexuale,ăcapacitateaăsexual ălaăprocreere. 
    10. Evaluarea leziunilor traumatice în caz de deces. Evaluarea vechimii leziunilor traumatice. 
Problematicaăjuridic ăşiămedico-legal ăaăcomorien ilor. 
    11. Criterii de individualizare a efectelor traumatice de fondul patologic preexistent. 
Particularit ileădeăevolu ie,ăcomplica ii,ăsechele. 
    12. Cauzalitatea medico-legal ăînătraumatismeăletale.ăTanatogeneza. 
    13.ăCercetareaălaăfa aălocului.ăEtapaădinamic . 
     - Metodologiaăcercet riiălaăfa aălocului 
     - Proceduri legale 
     - Prelevareaăprobelor,ăsecurizareaăacestora,ătrimitereaăc treălaborator 
     - Delimitareaăşiăsecurizareaăzonelorăcercetateăşiăstabilireaăimportan eiăzonelorădesemnate 
     - Prezentareaătruselorădeăcercetareălaăfa aălocului 
     - Delimitareaăr spunderilorăşiăaălan uluiădeăcomand  
     - Mijloaceădeăinvestiga ieăcriminalistic  
     - Metode de documentare 
     - Documentareaălaăfa aălocului 
     - Situa iileăînăcareăseăsolicit ăinvestiga iaăcriminalistic ăşiăaăserviciuluiăomoruri 
 
    Baremulălucr rilorăpractice 



    1.ăExecutareaătehnic ăaăautopsieiămedico-legale:ăexaminareaăintern ăşiăinterpretareaăleziuniloră
laănivelulăcapului,ătrunchiuluiăşiămembrelor. 
    - Manopere: 50 execu ii 
    2. Redactarea raportului de autopsie în cazurile analizate 
    - Manopere:ă50ăexecu ii 
    3. Executarea tehnicilor speciale de autopsie (pneumotorax, embolie, tromboflebita, fracturi 
vertebrale, deschiderea sinusurilor, deschiderea mastoidei, la copilul nou-n scutăşiăsugar,ăincizieă
înăY,ătraumatismulăobstetrical,ăavort,ăpruncucidere,ăintoxica ie,ăetc.) 
    - Manopere:ăcelăpu inăcâteăunaăînăfiecareăcaz 
    4.ă Tehnicaă recolt riiă deă organeă şiă produseă biologiceă deă laă cadavruă pentruă examin riă deă
laboratoră înă cauzeă traumatice:ă îns mân riă pentruă examenă bacteriologic,ă recolt riă pentruă examenă
biologic,ă peteă deă sânge,ă secre ieă vaginal ,ă anal ă şiă anatomieă patologic ,ă toxicologie,ă factoriă
suplimentariăaiăîmpuşc rii,ăetc. 
    - Manopere:ă50ăexecu ii 
    5.ăTehnicaăexamenuluiălaăfa aăloculuiăşiăcercetarea:ăexamenulăcorpurilorădelicte,ăalăhainelor,ă
identificareaă şiă recoltareaă probelor.ă Folosireaă şiă utilizareaă aparaturiiă dină dotareaă truselor.ă
Documentarea. 
    - Manopere:ă5ăexamin ri 
    6.ăTehnicaăexhum riiăşiăaăreautopsierii:ăexamenulădeăfragmenteădeăcorpăuman:ăoase,ăorganeăetc.ă
pentruăstabilireaăspeciei,ăsexuluiăvârstei,ădateiămor iiăşiăcauzeiăacesteia 
    - Manopere: 1 participare 
    7.ă Cunoaştereaă şiă prezentareaă semneloră corespunz toareă decesuluiă deă cauze traumatice 
(nenaturale):ă împuşcare,ă asfixieă mecanic ă (spânzurare,ă sugrumare,ă ştrangulare),ă înjunghiere,ă
expunereă laă agen iă traumaticiă fiziciă (frig,ă c ldura,ă curentă electric,ă radia ii,ă varia iiă deă
presiuneă aleă aeruluiă atmosferic,ă apeiă sauă deă concentra ieă ale gazelor respiratorii), chimici, 
biologici,ă psihici.ă Distinc iaă întreă moarteaă violent /neviolent ă (traumatic /netraumatic ,ă
natural /nenatural ) 
    - Manopere:ă50ăexecu ii 
    8.ă Cunoaştereaă şiă prezentareaă semneloră corespunz toareă principaleloră intoxica iiă (supradoz ă
stupefiante, gaze toxice - CO, cianizi, pesticide, etc.) 
    - Manopere:ă20ăexamin ri 
    9.ă Cunoaştereaă şiă prezentareaă atitudiniiă şiă metodologieiă autopsieiă medico-legale în cazul 
constat riiăunorăeroriăchirurgicale 
    - Manopere: 2 cazuri 
 
    1.5.ăCON INUTULăSTAGIULUIăDEăPATOLOGIEăMEDICO-LEGAL ăNETRAUMATIC  
    1.5.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(100ăore) 
    1.ăMoarteaăsubit .ăDefini ie.ăAspecteănecropticeămorfopatologice 
    2.ăCauzeădeădecesăînămoarteaăsubit ăgrupateăpeăaparateăşiăsisteme. 
    - sistemul cardiovascular 
    - aparatul respirator 
    - aparatul digestiv 
    - aparatul urinar 
    - aparatul genital 
    - sistemulăendocrinăşiămetabolic 
    - alte cauze 
    3.ăMoarteaăsubit ăversusămoarteăsuspect  
    4. Embolia între moarteăneviolent ăşiămoarteăviolent  
    5.ăInvestiga iiătanatochimice,ăbacteriologice 
    6.ăInvestiga iiădeălaboratorăaprofundateăînămoarteaăsubit ăpeăgrupuriădeăetiologie 
    7.ăMoarteaădeăcauzeăcardiace.ăMoarteaăsubit ăcardiac . 
    8.ăMoarteaăneviolent ădinăboliăcroniceăşi/sauăconsumptive 
    9. Cauzalitatea medico-legal ăînămoarteaăsubit ăşiămoarteaăneviolent .ăTanatogenez . 
 
    Baremulălucr rilorăpractice 
    1.ăExecutareaătehnic ăaăautopsieiămedico-legale:ăexaminareăintern ăşiăinterpretareaăleziuniloră
incompatibileăcuăvia aăaăleziunilorăorgniceăcroniceăşiăaăleziunilorănespecifice. 
    - Manopere:ă50ăexecu ii 
    2. Redactarea raportului de autopsie în cazurile analizate 
    - Manopere:ă50ăexecu ii 
    3.ă Tehnicaă recolt riiă deă organeă şiă produseă biologice deă laă cadavruă pentruă examin riă deă
laboratoră înă cauzeă netraumaticeă (violente):ă recoltareaă produseloră biologiceă pentruă examin riă
tanatochimice, bacteriologice. 



    - Manopere:ă50ăexecu ii 
    4.ăTehnicaăexhum riiăşiăaăreautopsierii:ăexamenulădeăfragmenteăde corp uman: oase, organe etc, 
pentruăstabilireaăspeciei,ăsexuluiăvârstei,ădateiămor iiăşiăcauzeiăacesteia 
    - Manopere: 1 participare 
    5.ăCunoaştereaăşiăprezentareaăsemnelorăcorespunz toareădecesuluiădeăcauzeăpatologiceă(naturale) 
    - Manopere: 50 examin ri 
    6.ă Cunoaştereaă şiă prezentareaă atitudiniiă şiă metodologieiă autopsieiă medico-legale în cazul 
constat riiăunorăeroriămedicale 
    - Manopere: 2 cazuri 
 
                           4. LABORATOR MEDICO-LEGAL 
 
    Cursuri predare conform programei analitice 
 
    4.1.ăDEFINI IE 
    Laboratorul medico-legalăvineăînăsprijinulăidentific riiăşiădetermin riiăcauzelorădecesuluiăînă
complementaritateăcuăexamenulănecropticăşiăînăcontextulăuneiăinvestiga iiămoderne. 
 
    4.2. DURATA: 
    6 luni 
 
    4.3. STRUCTURA STAGIILOR 
    4.3.1. Stagiul de toxicologie medico-legal :ă3ăluni 
    4.3.2. Stagiul de Identificare medico-legal ,ă odontostomatologie,ă antropologieă medico-legal ,ă
entomologie medico-legal :ă1ălun  
    4.3.3.ăStagiulădeăLaboratorăcriminalisticăşiămedico-legal:ă1ălun  
    4.3.4.ăStagiulădeăFilia ieăşiăhemogenetic ămedico-legal :ă1ălun  
 
    4.4.ăCON INUTULăSTAGIULUIăDEăTOXICOLOGIEăMEDICO-LEGAL  
    4.4.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(50ăore) 
    Programaăanalitic  
    1.ăNo iuniădeătoxicitate;ătoxic 
    2.ăInvestiga iaălaăfa aăloculuiăînăintoxica ii 
    3. Clasificarea toxicelor 
    4. Toxice la poarta de intrare 
    5.ăToxiceălaăpoartaădeăieşire 
    6.ăToxiceăcuătoxicitateăvisceral ăşiăcelular  
    7.ăToxiceăcareăseădepoziteaz ăînăorganism 
    8. Farmacodinamia principalelor toxice 
    9. Farmacodinamia drogurilor stupefiante 
    10. Clasificarea drogurilor stupefiante 
    11. Morfopatologia drogurilor stupefiante 
    12.ăDroguriăstupefianteăşiămetaboli i.ăLegisla ieăna ional ăşiăinterna ional  
    13. Recoltareaăproduselorăbiologiceăînăvedereaăstabiliriiăst riiădeăintoxica ie 
    14.ăMetodeăşiătehniciădeădetec ieăaădrogurilorăşiămetaboli ilor 
    15.ă Metodeă şiă tehniciă deă toxicologieă medico-legal .ă Particularit iă aleă toxicologieiă
medicolegale în raport cu toxicologiaăclinic . 
    16.ăIntoxica iaăcuăalcool 
    17.ăInterferen eămedicamentoase,ăreac iiăadverseălaămedicamente,ăagen iăterapeutici 
    18. Toxicologia medico-legal ă aă principaleloră substan eă toxiceă întâlniteă înă practicaă curent ă
medico-legal ăşiăde laborator medico-legal 
    19.ăOrganizareaămanagementulăşiăfunc ionareaăunuiălaboratorămodernădeătoxicologieămedico-legal  
    20.ăBazaădeădateătoxicologic .ăAspecteăetice. 
    4.4.2.ăBaremulălucr rilorăpractice 
    1.ăRecolt riădeăproduseăbiologiceăînăvederea examenului toxicologic 
    - Manopere: 20 
    1.ăTehniciăşiămetodeădeăînregistrareăaăprobelor 
    - Manopere: 20 
    2.ă Tehniciă şiă metodeă clasiceă deă toxicologieă medico-legal ă pentruă eviden iereaă calitativ ă şiă
cantitativ ăaăprincipalelorătoxiceăcurente 
    - Manopere: 10 
    3.ăTehniciădeăextrac ieăînăvedereaădetermin riiăgazăcromatografice 
    - Manopere: 5 



    4.ăAnalizaăspectreăGCăşiăcromatograme 
    - Manopere: 5 
    5.ăDeterminareaăalcoolemieiăînălaboratorăprinămetodaăclasic ăprecumăşiăGCăHeadăspace 
    - Manopere: 5 
 
    4.5.ăCON INUTULăSTAGIULUIăDEăIDENTIFICAREăMEDICO-LEGAL ,ăODONTOSTOMATOLOGIE,ăANTROPOLOGIE 
    MEDICO-LEGAL ,ăENTOMOLOGIEăMEDICO-LEGAL  
 
    4.5.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(20ăore) 
    Programaăanalitic  
    1.ăTehniciăşiămetodeămoderneădeăidentificareăşiăindividualizare 
    2. Odontostomatologie medico-legal  
    a.ă Expertizaă dup ă oase,ă din i,ă fragmenteă deă esuturiă şiă organe,ă pentruă stabilireaă vârstei,ă
sexului,ătaliei,ăspeciei,ăidentificare,ăpatologieădeăbaz ,ădataădecesului, dataăînhum rii,ăetc. 
    b. Identificarea prin criterii odonto-stomatologice.ă Bazeleă teoreticeă aleă identific riiă şiă
identificareaăcriminalistic .ăIdentificareaădeăgrupăşiăindividual .ăIdentificareaăreconstructiv ăşiă
comparativ . 
    3. Metode antropologiceă deă identificareă înă stabilireaă speciei,ă vârsteiă şiă aă caractereloră
individuale.ăIdentificareaăprinăstudiulăurmelorăproduseăprinămuşcare. 
    4. Entomologie medico-legal  
    - Metodeădeăconservareăşiădeădistrugereăaăcadavrului 
    - Studiul general al insectelor necrofage. 
    - Cicluădeăvia ăalăinsectelor 
    - Contribu iileăentomotologieiălaăinvestigareaăcriminalistic ăşiămedico-legal  
    - Artefacteăconstatateălaăcadavruăceăpotăfiăatribuiteăac iuniiăinsectelor 
    - Metodeăşiătehniciăşiăproceduriăînăinvestiga iaăşiăcercetareaăentomologic  
    - Valoareaă studiuluiă entomologică înă stabilireaă dateiă probabileă aă mor i,ă loculuiă inhum rii,ă
identific rii,ădiagnosticuluiătoxicologic 
    4.5.2.ăBaremulălucr rilorăpractice 
    1.ă Recoltareaă probeloră deă esută şiă os, utilizareaă truseloră şiă echipamenteloră deă baz ,ă aă
metodelor avansate de identificare, documentare 
    - Manopere: 20 
    2.ăIdentificareaăpeăresturiăscheletaleă(inclusivăcuăocaziaăexhum rilor) 
    - Manopere: 20 
    3.ăIdentificareaăodontostomatologic  
    - Manopere: 20 
    4. Expertiza corpurilor delicte 
    - Manopere: 5 
    5.ăEvaluareaăstadiuluiădeădezvoltareăaăinsectelorăşiăaăintervaluluiăpostmortem 
    - Manopere: 5 
 
    4.6.ăCON INUTULăSTAGIULUIăDEăLABORATORăCRIMINALISTICăŞIăMEDICO-LEGAL 
 
    4.6.1. Tematicaălec iilorăconferin ă(20ăore) 
    Programaăanalitic  
    Cercetareaăloculuiăfaptei.ăEtape:ăsesizarea,ăm suriăluateădeăorganulăjudiciarăsosităprimulălaă
fa aălocului,ăreguliăgeneraleămetodologiceădeăinvestigareăaăomorului 
    - Constituirea echipei de cercetare 
    - Preg tireaămijloacelorătehnico-ştiin ificeăcriminalistice 
    - Efectuareaăcercet riiălaăfa aălocului 
        - cercetareaălaăfa aăloculuiăînăfazaăstatic  
        - cercetareaălaăfa aăloculuiăînăfazaădinamic  
    Principaleleăac iuniăcareăseăîntreprindăînăcadrulăinvestig riiăuneiăinfrac iuni 
        ●ădispunereaăexpertizelorămedico-legale 
        ●ădispunereaăexpertizelorăcriminalistice 
        - expertizaădactiloscopic  
        - expertiza urmelor obiectelor vulnerante 
        - expertiza urmelor de picioare 
        - expertizaăurmelorădeădin iăşiăbuze 
        - expertizaăurmelorădeăvopsea,ăsticl ,ăetc. 
        - expertizaăbalistic  
     Expertizaăcriminalistic ăaăurmelorăbiologice 
        - expertiza urmelor de sânge 



        - expertiza criminalistic ăaăurmelorădeăsaliv ăşiăsperm  
        - expertizaăcriminalistic ăaăfiruluiădeăp r 
    4.6.2.ăBaremulălucr rilorăpractice 
    1.ă Recoltareaă probeloră criminalistice,ă Dispunereaă tipuluiă deă expertiz ,ă documentare,ă
fotografiere, conservare, delimitareaă perimetrului,ă lan ulă custodieiă probelor,ă împ r ireaă
sarcinilorăînăechip , 
    - Manopere: 20 
    2.ăUtilizareaătruselorăşiăechipamentelorădeăbaz  
    - Manopere: 20 
 
    4.7.ăCON INUTULăSTAGIULUIăDEăSEROLOGIEăŞIăHEMATOLOGIEăMEDICO-LEGAL  
 
    Cursuri predare conform programei analitice 
 
    4.7.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(20ăore) 
    Programaăanalitic  
    1. Bazele genetice 
    2.ăSistemeăserologiceăfolositeăînăfilia ie 
    - Tehnicaăşiămetodologiaăinvestiga ieiăgrupelorădeăsângeăşiăaăaltorăsisteme genetice 
    - Examinareaăantropologic ăînăfilia ie 
    3.ăSistemulăHLAăînăfilia ie 
    4.ăProfilulăADNăînăfilia ie 
    - Istoriculăinvestiga ieiăADN 
    - Identificarea medico-legal  
    - No iuniăgeneraleădeăgenetic  
    - Tehnicaăşiămetodologiaăinvesitiga ieiăADN 
    - Interpretarea rezultatelor 
    - Markeri 
    - Cazuri de studiu 
    - Documentarea rezultatului 
    - Formularea concluziilor 
 
    4.7.2.ăBaremulălucr rilorăpractice 
    1. Tipajul grupelor de sânge (documentare, redactare, interpretare) 
    - Manopere: 10 cazuri 
    2. HLA (documentare, redactare, interpretare) 
    - Manopere: 10 cazuri 
    3. Profil ADN (documentare, redactare, interpretare) 
    - Manopere: 10 cazuri 
    4.ăTehnicaăşiămetodologieăînărecoltareaăşiăconservareaăprobelorăînăvedereaăstabiliriiăfilia ieiă
(sange, saliva, etc.) 
    - Manopere: 20 cazuri 
    5.ăDocumentareaăcazurilorăşiăformulareaăconcluziilor 
    - Manopere: 20 cazuri 
 
                           5.ăMEDICIN ăLEGAL ăCLINIC  
                                    12 LUNI 
 
    Cursuri predare conform programei analitice 
 
    5.1.ăDEFINI IE 
    Medicinaă legal ă clinic ă reprezint ă ştiin aă medico-legal ă careă analizeaz ă şiă obiectiveaz ă laă
persoanaăînăvia ăleziunileătraumatice,ăconsecin elorăşiăimplica iileăjuridiceăpeătermen scurt sau 
lung,ă prezentândă înă sensulă celoră exprimateă oă opinieă cuă caracteră expertală ştiin ific ,ă obiectiv ,ă
impar ial ăşiăreproductibil . 
    Expertiza medico-legal ă laă persoanaă înă via ă seă efectueaz ă înă toateă cauzeleă juridiceă cuă
implica iiămedicaleăprecumăşiăînătoateăcazurileămedicaleăcuăimplica iiăjuridice. 
 
    5.2. DURATA: 12 luni 
 
    5.3. STRUCTURA STAGIILOR 
    5.3.2.ăStagiulădeăMedicin ălegal ăclinic ăPropedeutic ăşiăsemiologiaămedico-legal ăaăexamin riiă
peăpersoan :ă6ăluni 



    5.3.3. Stagiul deă Medicin ă legal ă clinic ă cuă evaluareaă gravit iiă leziuniloră traumatice,ă
psihiatrieăjudiciar ăşiăelementeădeădreptămedical,ăr spundereăprofesional :ă6ăluni 
 
    5.4.ă CON INUTULă STAGIULUIă SECUNDARă DEă MEDICIN ă LEGAL ă CLINIC ă PROPEDEUTIC ă ŞIă SEMIOLOGIAă
MEDICO-LEGAL ăAăEXAMIN RIIăPEăPERSOAN  
    5.4.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(100ăore) 
    1.ăNO IUNIăGENERALE 
    Defini ie,ădomeniiădeăactivitate,ăprezentareaăprincipalelorătipuriădeăexpertizeămedico-legale. 
Actele medico-legale (aspecte generale). Aspecte proceduraleăînăraportăcuălegisla iaăînăvigoare 
    Organizareaăre eleiădeămedicin ălegal . 
    Medicinaălegal ăşiămediculădeăfamilie 
    2. ACTELE MEDICO-LEGALE 
    ●ăExamin rileămedico-legaleălaăsolicitareaăp r iiăinteresateă(certificatulămedico-legal, CML) 
    ●ă Examin rileă medico-legaleă dispuseă deă instan eleă deă judecat ă sauă deă organeleă deă urm rireă
penal ă(raportulădeăconstatare/expertiz ). 
    ●ăAlteăexamin ri 
    3. EXAMINAREA MEDICO-LEGAL ăGENITAL ăPEăPERSOANAăÎNăVIA  
    ●ăViol 
    ●ăAbuzulăsexualăal minorului 
    ●ăMinorulăsupusăviolen elorăfizice:ă"sindromulăcopiluluiăb tută(agresat)". 
    5.4.2.ăBaremulălucr rilorăpractice 
    1.ăConstatareaăleziunilorătraumaticeălaăpersoaneăînăvia : 
    - Manopere: 50 cazuri 
    3. Examen clinic medico-legal 
    - Manopere: 50 cazuri 
    3. Documentarea medico-legal ă aă cazuluiă şiă urm rireaă luiă subă raportulă finaliz riiă înă termen,ă
obiectivarea leziunilor traumatice 
    - Manopere: 50 cazuri 
    4. Formularea concluziilor într-o examinare medico-legal ăpeăpersoanaăînăvia  
    - Manopere: 50 cazuri 
 
    5.5.ă CON INUTULă STAGIULUIă SECUNDARă DEă MEDICIN ă LEGAL ă CLINIC ă CUă EVALUAREAă GRAVIT IIă
LEZIUNILOR TRAUMATICE ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE CODULUI PENAL 
 
    5.5.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(100ăore) 
    ●ă Constatarea medico-legal ă aă v t m riiă corporale.ă Evaluareaă medico-legal ă aă v t m riiă
corporale în conformitate cu Art. 180, 181, 182, 184 
    ●ăAvizeleăComisieiădeăavizareăşiăcontrolăprecumăşiăaleăComisieiăsuperioareămedico-legale 
    ●ăMotiveădeăcontestareăaăactelor medico-legale.ăC iăproceduraleădeăatac. 
    ●ăInstitu iaăexpertuluiămedico-legală(oficialăşiăparte) 
    ●ăEvaluareaăcorect ăaănum ruluiădeăzileădeăîngrijireămedical .ăSupraăşiăsubăevaluareaănum ruluiă
deăzileădeăîngrijireămedical :ăcauze,ămetodologie. 
    ●ăPrevederileăart.ă182ăCP. 
    5.5.2.ăBaremulălucr rilorăpractice 
    1.ăConstatareaăleziunilorătraumaticeălaăpersoaneăînăvia : 
    - Manopere: 50 cazuri 
    3. Examen clinic medico-legal 
    - Manopere: 50 cazuri 
    3. Documentarea medico-legal ă aă cazuluiă şiă urm rireaă luiă subă raportulă finaliz riiă înă termen,ă
obiectivarea leziunilor traumatice 
    - Manopere: 50 cazuri 
    4. Formularea concluziilor într-o examinare medico-legal ăpeăpersoanaăînăvia  
    - Manopere: 50 cazuri 
    5. Participare în comisiiă (Comisiaă deă avizareă şiă controlă precumă şiă aleă Comisieiă superioareă
medico-legale) 
    - Manopere: 50 cazuri 
 
          6.ăSPECIALIT IăCHIRURGICALEăŞIăTRAUMATOLOGICE,ăPARACLINICE 
 
                                     3 LUNI 
 
 
    Cursuri predare conform programei analitice 



 
    6.1.ăDEFINI IE 
    Specialit ileăchirurgicaleăşiătraumatologiceăconstituieăadeseaăprinăcazuisticaălorăsolicit riă
frecvente în practica medico-legal .ăPreg tireaăînăreziden iatulădeămedicin ălegal ăincludeăminimeă
cunoştin eă postuniversitareă dină specialit ileă deă neurochirurgie,ă ortopedie-traumatologie, 
radiologieăşiăimagistic ămedical ăpentruăoămaiăbun ăîn elegereăşiădocumentareăaăcazurilorăceăapară
frecvent în practica medico-legal . 
 
    6.2. DURATA: 
    6 luni 
 
    6.3. STRUCTURA STAGIILOR 
    6.3.1.ăStagiulădeăNeurochirurgie:ă1ălun  
    6.3.2. Stagiul de Ortopedie-traumatologie:ă1ălun  
    6.3.3.ăStagiulădeăRadiologieăşiăimagistic ămedical :ă1ălun  
 
    6.4.ăCON INUTULăSTAGIULUIăSECUNDARăDEăNEUROCHIRURGIE:ă1ăLUN  
    6.4.1. Tematicaălec iilorăconferin ă(20ăore) 
    I. Efecte traumatice primare 
    1.1.ăComo iaăcerebral  
    1.2. Leziuni axonale difuze 
    1.3.ăContuziaăcerebral  
    1.4.ăDelacerareaăcerebral  
    II. Efecte traumatice secundare 
    Hematoame intracraniene posttraumatice 
    2.1. Hematoame extradurale 
    2.2. Hematoame subdurale 
    2.3. Hematoame intraparenchimatoase 
    2.4. Hematoame lntraventriculare 
    III.ăColec iiălichidieneăintracranieneătraumatice 
    3.1. Hygroma dureimater (HDN) 
    3.2. Meningita seroas ă(MS) 
    3.3. Edemul cerebral acut postraumatic 
    3.4.ăColapsulăcerebroventriculară(sindromulădeăhipotensiuneăintracranian ) 
    3.5. Fongusul cerebral 
    3.6. Fistule LCR 
    IV.ăLeziuniăşiăsindroameăvasculareăpostraumatice 
    A. Sindroame vasculare ocluzive 
        4.1 Sindroame ocluzive din sistemul carotidian 
            6.5. Ocluzii traumatice indirecte în sistemul arterei carotide interne 
            6.6. Sindroame ocluzive în sistemul vertebro-bazilar 
            6.7. Sindroame ocluzive ale sinusurilor dureimaterăşiăvenelorăaferente 
    B. Fistule arterio-venoase 
            6.8. Fistule carotido-cavernoase 
            6.9. Fistule arterio-venoase în sistemul vaselor vertebrale 
    C. Anevrismele intracerebrale postraumatice 
    V. Efecte cerebrale tardive evolutive ale traumatismelor 
            5.1.ăEncefalopatiaăposttraumatic  
            5.2.ăEpilepsiaăposttraumatic  
    VI. Traumatismele vertebrocerebrale 
            6.1. Clasificarea traumatismelor vertebrocerebrale (mecanisme de producere: flexia, 
rota ie,ăextensia,ăcompresia,ăforfecarea) 
            6.2. Tratament al traumatismelor vertebrocerebrale 
            6.3. Tipuri particulare de fracturi cervicale 
            6.4. Sindrom centromedular posttraumatic 
            6.5. Tratamentul leziunilor toraco-lombare 
    VII. Leziuni traumatice ale nervilor 
    A. Clasificarea leziunilor traumatice ale nervilor periferici 
    Tipuri particulare ale leziunilor nervilor periferici 
            7.1. Sindromul de tunel carpian 
            7.2. Strivirea nervului ulnar la cot 
            7.3. Leziunile nervului radial 
            7.4. Lezarea nervului peronier 



            7.5. Leziunile plexului brahial 
    B. Leziuni traumatice ale nervilor cranieni 
            7.6. Nervul oculomotor 
            7.7. Nervul trigemen 
            7.8. Nervul facial 
            7.9. Nervul acustico-vestibular 
            7.10. Nervii caudali (IX-XII) 
    VIII.ăPrincipaleleăasocia iiăposttraumatice 
        8.1. Traumatisme craniocerebrale asociate cu traumatism vertebromedular 
        8.2. Traumatisme craniocerebrale asociate cu traumatism toracic 
        8.3. Traumatisme craniocerebrale asociate cu traumatisme abdominale 
        8.4.ăTraumatismeăcraniocerebraleăasociateăcuătraumatismeăaleămembrelorăşiăcenturilor 
        8.5. Principiiădeătratamentăşiăierarhizareaămetodelorăterapeuticeăînăpolitraumatisme 
 
    6.4.2.ăBaremulălucr rilorăpractice 
    1. Examene clinice neurologice - preg tire,ădocumentare,ăinterpretareădate,ăpunându-se accentul 
peă diagnosticulă diferen ial,ă leziuniă traumatice/leziuni patologice, diagnosticul mecanismului de 
producere al leziunilor 
    - Manopere: 20 cazuri 
    2.ăExaminareaăurgen eiăneurochirurgicaleăşiăevaluareaăriscăşiăprognosticului 
    - Manopere: 20 cazuri 
    3.ăExplor riăparacliniceăneurochirurgicale - interpretare date 
    - Manopere: 20 cazuri 
    4. Prezentare de caz 
    - Manopere: 3 cazuri 
    5.ăParticipareăînăopera ie 
    - Manopere: 1 caz 
 
    6.5.ăCON INUTULăSTAGIULUIăSECUNDARăDEăORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE:ă1ăLUN  
 
    6.5.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(20ăore) 
    1.ă Generalit iă asupraă fracturiloră (defini ie,ă clasificare,ă mecanismă deă producere,ă tratament,ă
complica iiăgeneraleăşiălocale,ăimediateăşiălaădistan ) 
    2.ăFracturileăclaviculeiăcuădeplasare,ăf r ădeplasareă(mecanismădeăproducere) 
    3.ăFracturileăomoplatuluiăcuădeplasare,ăf r ădeplasare 
    4.ăLuxa iaăscapulo-humeral ărecent ăşiărecidivant . 
    5.ăLuxa iaăsterno- şiăacromioclavicular  
    6.ăFracturaăextremit iiăproximaleăaăhumerusului,ăfracturaădiafizeiăhumerale,ăfracturaăpaletei 
humerale. 
    7.ăFracturileădiafizareăaleăoaselorăantebra ului,ăsindromulădeăretrac ie,ăischemiaăVolkmann. 
    8. Fracturile de la nivelul cotului 
    9.ăLuxa iileăcotului 
    10.ăFracturileăextremit ilorădistaleăaleăoaselorăantebra ului 
    11. Entorsaăarticula ieiăpumnului 
    12.ăFracturaăscafoidului,ăsemilunaruluiăşiăaăaltorăoaseăaleăcarpului 
    13. Fracturi oase metacarpiene 
    14.ăLuxa iiăcarpieneăşiămetacarpiene 
    15. Fractura bazinului 
    16.ăEntorsaăşiăluxa iaăcoxo-femural  
    17. Fracturaăextremit iiăproximaleăaăfemuruluiă(colăfemural,ămasivătrohanterian) 
    18. Fractura diafizei femurale 
    19.ăFracturileăextremit iiădistaleăaleăfemurului 
    20.ăEntorsaăgenunchiului,ăf r /cuărupturiădeăligamente,ăcuărupturiădeămenisc 
    21. Fracturiăaleăextremit iiăproximaleăaleătibiei 
    22. Fractura de pilon tibial 
    23. Fractura de peroneu 
    24. Fracturi maleolare 
    25. Fractura oaselor piciorului (calcaneu, astragal, alte oase tarsiene, oase metatarsiene, 
fracturi ale falangelor) 
    26. Entorsele gleznei 
    27.ăLuxa iaătibio-astragalian  
    28.ăLuxa iaăarticula ieiătarso-metatarsian  
    29.ăLuxa iaăinterfalangian  



    30. Fracturi deschise 
 
    6.5.2.ăBaremulălucr rilorăpractice 
    1. Examene clinice ortopedie - preg tire,ădocumentare, interpretare date, punându-se accentul 
peă diagnosticulă diferen ial,ă leziuniă traumatice/leziuniă patologice,ă diagnosticulă mecanismuluiă deă
producere al leziunilor 
    - Manopere: 20 cazuri 
    2.ăExaminareaăurgen elorădinăortopedie-traumatologieăşiăevaluareaăriscăşiăprognostic 
    - Manopere: 20 cazuri 
    3.ăExplor riăparacliniceăortopedieă- interpretare date 
    - Manopere: 20 cazuri 
    4.ăCriteriileăop iunilorăterapeutice:ăimobilizareăgipsat /osteosinteza 
    - Manopere: 20 cazuri 
    5. Recuperarea 
    - Manopere: 20 cazuri 
    6. Prezentare de caz 
    - Manopere: 3 cazuri 
    7.ăParticipareăînăopera ie 
    - Manopere: 1 caz 
 
    6.6.ăCON INUTULăSTAGIULUIăSECUNDARăDEăRADIOLOGIEăŞIăIMAGISTIC ăMEDICAL :ă1ăLUN  
 
    Specialitateaă careă utilizeaz ă radia iileă Roentgenă înă scopulă investiga ieiă morfofunc ionaleă aă
diferiteloră organeă şiă sisteme.ă Subă termenulă deă imagistic ă medical ă suntă incluse,ă al turiă deă
radiodiagnostic,ămetodeăînăcareăob inereaăimaginiiădiagnosticeăseărealizeaz ăşiăcuăajutorulăaltoră
agen iăfiziciăimplicândăexisten aăunuiălan ăinformaticădeăprelucrareăaăimaginiiăprimare. 
 
    6.6.1. DURATA 
    1ălun  
    6.6.2. STRUCTURA STAGIILOR 
    6.6.3.ăTematicaălec iilorădeăconferin ă(20ăore) 
    1. Aparatul Roentgen 
    - p r iăcomponente 
    - principii deăfunc ionare 
    - tipuri particulare, dedicate 
    2. Razele X 
    - modul de producere al razelor X 
    - propriet iăfizice,ăchimiceăşiăbiologice 
    - formarea imaginii radiologice 
    - particularit ileăşiălegileăform riiăimaginii 
    3.ăProtec ia în radiologie 
    - dozarea razelor X 
    - principii,ămodalitate,ălegisla ie 
    4. Prelucrarea materialului fotografic în radiologie 
    - cameraăobscur  
    - filmul radiologic - particularit iădeăfabrica ie,ătipuri 
    - casete,ăfoliiăînt ritoare. 
    - apreciereaăcalit iiăfilmelorăşiăaăimaginiiăob inute 
    - developareăautomat  
    - filmul termic. 
    5.ăAlteămodalit iădeăobiectivareăaăimaginiiăradiologice.ăImagineaădigital  
    6. Metode de examinare în radiologie - tehniciădeăbaz ăşiăvariante,ă(f r ăşiăcuăsubstan eădeă
contrast) la nivelul: 
    - aparatului respirator 
    - aparatului cardio-vascular 
    - tubuluiădigestiv,ăc ilorăbiliare 
    - aparatului urinar 
    - aparatului osteoarticular 
    - sistemului glandular 
    - obstetric -ginecologie 
    - glandei mamare 
    - oftalmologie 
    - ORL 



    - neurologie 
    - stomatologie. 
    7.ăSubstan eădeăcontrastăutilizateăînăradiologie. 
    - tipuriădeăsubstan e,ăsferaădeăutilizare 
    - incidente, accidente 
    - reac iiăadverseăşiătratamentulălor 
    8.ăBazeleăfiziceăşiătehniceăaleăultrasonografiei 
    9.ăBazeleăfiziceăşiătehniceăaleăcomputertomografiei. 
    10. Principiile fizice ale RM. 
    11.ă Imagineaă radiologic ă normal ă (torace,ă tubă digestiv,ă c iă biliare,ă aparată renal,ă scheletă
osos, aparat genital) 
    12.ăSemiologiaăradiologic ăînăproceseleăpatologiceăaleăaparatelor:ărespirator,ăcardio-vascular, 
digestiv, renal, osteoarticular 
    13.ă Diagnosticulă radiologică ală malforma iiloră cutieiă toracice,ă c iloră respiratorii,ă aleă
parenchimuluiăpulmonarăşi vasculare pulmonare. 
    14.ăDiagnosticulăradiologicăînăafec iunileăc ilorărespiratoriiă(traheeăşiăbronşii) 
    15.ăDiagnosticulăradiologicăalăpneumopatiilorăacuteăşiăcroniceă- alveolareăşiăintersti iale 
    16. Diagnosticul radiologic al traumatismelor osteo-articulareăinclusivăvertebroligamentareăşiă
craniocerebrale 
    17.ăDiagnosticulăradiologicăalăinflama iilorăosteoarticulare 
    18.ăDiagnosticulăradiologicăalăafec iunilorăarticulareăşiăperiarticulare. 
    19.ăExaminareaăradiologic ăînăORLăşiăOMF 
    20.ăExaminareaăradiologic ăînăobstetric -ginecologie 
    21. Politraumatisme 
    22.ăTehniciăşiămetodeădeăimagistic ămodern ăînăradiologieă(mielografie,ăCT,ăRMN,ăetc.) 
 
    6.6.4.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1.ăParticipareaălaăunănum rădeăexplor ri radiologiceăsimpleăsauăcomplexeăşiăinterpretareaălor: 
    - radiografiiăcraniuă(neuroăşiăviscerocraniu)ăşiăcoloanaăvertebral ă- 10 
    - radiografii torace - 10 
    - radiografii bazin - 10 
    - radiografii de schelet (oase lungi, etc.) - 20 
    2. Asistareaăînăradiologiaăimagistic ămodern ăşiăinterpretareaărezultatelor 
    - CT - 10 
    - ecografii - 10 
    - mielografie - 5 
 
 
    7. PSIHIATRIE, PSIHOPATOLOGIE MEDICO-LEGAL ăŞIăELEMENTEăDEăCRIMINOLOGIE 
                                     6 LUNI 
 
    Cursuri predare conform programei analitice 
 
    7.1.ăDEFINI IE 
    Psihopatologia medico-legal ă şiă elementeleă deă criminologieă întregescă oă mareă parteă dină
activitateaă expertal ă medico-legal ă constituindă oă adev rat ă supraspecialitateă medico-legal .ă Deă
multe ori particularitateaăcazurilorăşiăimplica iileăjuridiceăimplic ăindividualiz riăceănecesit ă
cunoştin eă postuniversitareă deă psihiatrie.ă Stagiulă esteă absolută necesară pentruă oă maiă bun ă
în elegereăşiădocumentareăaăcazurilorăceăaparăfrecventăînăpracticaămedico-legal . 
 
    7.2. DURATA: 6 luni 
 
    7.3. STRUCTURA STAGIILOR 
    7.3.1. Stagiul de psihiatrie, psihopatologie medico-legal ăşiăelementeădeăcriminologie:ă6ăluni 
 
    7.4.ăCON INUTULăSTAGIULUI 
    7.4.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(100ăore) 
    1. Obiectul psihiatriei medico-legale,ă cadrulă juridică şiă organizatorică şiă rela iileă cuă
diferiteleăramuriăaleădreptului,ăcuăcriminologiaăşiăsocio-psihiatria 
    2. Expertiza medico-legal ă psihiatric -domeniuă ală asisten eiă medico-social-juridiceă şiă ală
cercet riiăinterdisciplinare 
    3.ăFundamentareaăteoretic ăaăobiectivelorăgeneraleăaleăexpertizeiăcuăimplica iiă medico-legale 
dinădomeniulăpsihopatologiei.ăDesf şurarea. 



    4.ăCriteriologiaăinterpret riiăcauzaleăaăconceptuluiădeăresponsabilitate.ăCapacitateaăpsihic  
    5. Personalitatea - func ieă deă sintez ă aă psihismuluiă şiă conceptă definitoriuă înă criteriologiaă
medico-legal ăaăpatologieiăpsihiceămarginale 
    7.ăDiscern mântulăşiăconştiin a.ăRela iileăcuătipurileădeăpersonalitate,ăcuăcapacitateaăpsihic ă
şiăresponsabilitatea - iresponsabilitatea 
    7.ăMinoritatea.ăComportamentulădeviantăşiădelincven aăminorilor.ăRegimulăjuridicăşiăproblemeleă
expertizei.ăM suriădeăsiguran ăşiăspecialeădeăordinăcoercivă- educativăşiămedico-pedagogice. 
    8.ă Implica iileă medico-legale psihiatriceă aleă etilismuluiă acut.ă Be iaă patologic .ă Regimulă
juridicăalălec iei. 
    9.ăObligareaălaătratamentulămedicalăşiăm surileădeăsiguran .ăInterdic ia. 
    10.ă Criteriologiaă interpret riiă cauzaleă aă conceptuluiă deă responsabilitate.ă Exprimareaă
leg turiloră(raporturilor) cauzale în expertiza medico-legal ăpsihiatric . 
    11. Agresivitate-agresiune-violen -periculozitateaăsocial ăaăbolnavuluiăpsihic.ăVictimologia. 
    12.ă Evolu iaă conceptuluiă clinică deă psihopatieă şiă implica iileă înă practicaă medico-legal ă
psihiatric . 
    13.ăValoareaăşiălimiteleăexamenuluiăpsihologicăînăexpertizaămedico-legal ăpsihiatric . 
    14.ă Tulbur rileă deă dezvoltareă aă personalit iiă cuă substrată organică obiectivabilă (dezvolt riă
lezionale,ăst riăpsihopatoideădeăregresiune) 
    15. Implica iileămedico-legale neuropsihiatrice ale traumatismelor cranio-cerebrale. Epilepsia. 
    16.ăValoareaăşiălimiteleăinvestiga iilorăparacliniceăînăexpertizaăpsihiatric . 
    17.ăPsihozeăendogeneăşiăpsihogeniiăcuăimplica iiămedico-legale.ăPsihozaădeădeten ie. 
    18.ăAnchetaăsocial ăînăcadrulăexpertizeiămedicoălegaleăpsihiatrice. 
    19.ăTulbur riăpsihiceăaleăvârsteiăaătreia,ăimplica iiămedico-legale. 
    20. Simularea în expertiza medicinei-legale psihiatrice. 
    21.ăProblemeădeăsexologieăcuăimplica iiămedico-legale psihiatrice. 
    22.ăSemiologiaăpsihiatric  
 
    7.4.2.ăBaremulălucr rilorăpractice 
    1.ă Metodologiaă examin riiă dosaruluiă cauzeiă şiă selectareaă dateloră antecedenteă (medicale,ă
sociale,ăscolare,ăprofesionale,ăpenaleăetc.)ăşiădeăanchet . 
    - Manopere: 20 cazuri 
    2.ăMetodologiaăinvestig riiăclinice. 
    - Manopere: 20 cazuri 
    3.ăRaportulădeăexpertiz ămedico-legal ăpsihiatric ă- p r iăcomponenteămetodologiaăredact rii. 
    - Manopere: 10 cazuri 
    4.ăInvestig rileăparacliniceăşiădeăspecialitate - indica ii. 
    - Manopere: 20 cazuri 
    5. Teste psihologice uzuale - indica ii. 
    - Manopere: 10 cazuri 
    6.ăAnchetaăsocial . 
    - Manopere: 5 cazuri 
    7.ăCoroborareaărezultatelorăinvestig rilorăcomplementare. 
    - Manopere: 20 cazuri 
    8. Metodologiaăredact riiăconcluziilor. 
    - Manopere: 20 cazuri 
    9.ăBiodetec ia 
    - Manopere: 20 cazuri 
    10.ăAnalizaădeăacteă(rapoarte)ăşiăaviz riămedico-legale 
    - Manopere: 10 cazuri 
 
          8.ăELEMENTEăJURIDICE:ăDREPTăMEDICAL,ăR SPUNDEREăPROFESIONAL  
                                    6ăs pt. 
 
    Cursuri predare conform programei analitice 
 
    8.1.ăDEFINI IE 
    Elementele juridice împletesc practica medico-legal .ă Nuă esteă posibil ă practicaă medico-legal ă
f r ă minimeă cunoştin eă juridiceă şi judiciare.ă R spundereaă profesional ă medical ă şiă malpraxis-ul 
sus inădeăasemeneaăaprofundareaăcunoştin elorăjuridiceăcâtăşiălogice,ădeontologice,ăetc. 
 
    8.2.ăDURATA:ă6ăs pt. 
 
    8.3. STRUCTURA STAGIILOR 



    Stagiul constând în elemente juridice de dreptămedical,ăr spundereăprofesional :ă6ăs pt. 
 
    8.4.ăCON INUTULăSTAGIULUI 
    8.4.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(30ăore) 
    ●ăMetodologieăşiăorganizareăaăsistemuluiăjuridicăactual.ăImplica iiămedico-legale.ăNo iuniădeă
Jurispruden . 
    ●ăLegisla ieăprivind activitatea medico-legal  
    ●ăElementeăteoreticeădeădreptăpenal 
    ●ăElementeăteoreticeădeădreptăcivil 
    ●ăAspecteădeădreptăînăinfrac iunileădinădomeniulăvie iiăsexuale,ăV t mareaăcorporal ,ăOmorul,ă
Leziuni cauzatoare de moarte 
    ●ăNo iuniăde drept medical 
    ●ăNo iuniădeăr spundereăprofesional .ăMalpraxis. 
    ●ăAspecteăeticeăaleăpracticiiămedico-legale 
    ●ăExpertulăparteămedicălegist 
 
    8.4.2.ăBaremulălucr rilorăpractice 
    1.ăStudiuăpeădosarăînăcazulăv t m riiăcorporale 
    - Manopere: 2 cazuri 
    2. Studiu pe dosar în cazul de omor: 
    - Manopere: 2 cazuri 
    3. Studiu pe dosar în cazul leziunii cauzatoare de moarte: 
    - Manopere: 2 cazuri 
    4.ăStudiuăpeădosarăînăcazulăinfra iunilorădinădomeniulăvie iiăsexuale 
    - Manopere: 2 cazuri 
    5.ăStudiuăpeădosarăînăcazulăinfrac iunilorădinădomeniulăculpeiămedicale 
    - Manopere: 2 cazuri 
    6.ăParticipareăînăinstan ălaătermeneădeăjudecat ăînăcazuriăpenale 
    - Manopere: 2 cazuri 
    7.ăParticipareăînăinstan ălaătermeneădeăjudecat ăînăcazuriăcivile 
    - Manopere: 2 cazuri 
 
                                  9.ăBIOETIC  
                                    2ăs pt. 
 
    9.1.ăDEFINI IE 
    Studiulăimplica iilorămoraleăşiăeticeăaleăprogreselorămedicaleăşiăbiologice.ăAplicareaăeticiiă
la ştiin aă şiă practicaă medicinii.ă Oă ramur ă aă eticiiă careă seă ocup ă deă îngrijirileă deă s n tateă şiă
ştiin eleă biologiceă şiă biomedicale.ă Seă adreseaz ă problematiciloră moraleă şiă eticeă ceă deriv ă dină
practicaă mediciniiă cercetareă ştiin ific ,ă alocareaă resurselor,ă accesulă laă tehnologiaă biomedical ă
(avortul,ăeutanasia,ăfertilizareaăînăvitro,ăclonarea,ăceluleleăembrionice,ăetc.).ăEsteăoădisciplin ă
medical ădeăsineăst t toareăîncepândăcuăanulă1970. 
 
    9.2.ăDURATA:ă2ăs pt. 
 
    9.3. STRUCTURA STAGIILOR 
    9.3.1. Etapa de angajare,ă luareă înă eviden ,ă rezolvareă aă problemeloră socială administrative,ă
prezentareă laă spitalulă şiă clinicaă repartizat ,ă alegereaă îndrum toruluiă şiă fixareaă planuluiă deă
activitate 
    9.3.2.ăStagiulădeăbioetic :ă2ăs pt. 
 
    9.4.ăCON INUTULăSTAGIULUI 
    9.4.1.ăTematicaălec iilorăconferin  
    IntroducereăînăBioetic  
    1.ăMorala,ăetica,ăeticaămedical ă- definire, delimitarea obiectului de studiu 
    2.ăContextulăapari ieiăbioeticii 
    3. Definirea bioeticii 
    4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii 
    5.ăTeoriiăşiămetodeăînăbioetic  
 
    I.ăConcepteleădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin ăprinăprismaăbioeticii 
    1.ăDefinireaăconceptelorădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin  



    2.ă Concepteleă deă s n tate,ă boal ă şiă suferin ă înă contextulă evolu ieiă mediciniiă şiă ştiin eloră
vie ii 
    3.ăRolulăcredin elorăşiăvalorilorăpersonaleăsauădeăgrupăînăconturareaăconceptelorădeăs n tate,ă
boal ăşiăsuferin ă(percep iiăparticulareăfunc ieădeăcredin aăreligioas ,ăetnie,ăetc.) 
 
    II.ăRela iaămedică- pacient I 
    1. Valoriăaleărela ieiămedică- pacient 
    2. Paternalism versus autonomie 
    3.ăModeleăaleărela ieiămedică- pacient 
    4.ăDreptatea,ăechitateaăşiăaccesulăpacien ilorălaăîngrijirileădeăs n tate 
 
    III.ăRela iaămedică- pacient II 
    1.ăConsim mântulăinformat 
    2.ăConfiden ialitateaăînărela iaămedică- pacient 
    3.ăRela iaămedică- pacient minor 
    4.ăActeănormativeăcareăreglementeaz ărela iaămedică- pacient 
 
    IV.ăGreşeliăşiăeroriăînăpracticaămedical  
    1.ăDefinireaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroare 
    2.ăCulpaămedical ă- definire,ăforme,ăimplica iiăjuridiceăşiădeontologice 
    3.ăManagementulăgreşeliiăşiăeroriiămedicaleăînăpracticaămedical  
 
    V.ăProblemeăeticeălaăînceputulăvie ii 
    1.ăLibertateaăprocrea iei 
    2. Dileme etice în avort 
    3. Etica reproducerii umane asistate medical 
    4.ăProblemeăeticeăînăclonareaăreproductiv  
 
    VI.ăProblemeăeticeălaăfinalulăvie ii 
    1.ăDefinireaămor iiăînăeraănoilorătehnologiiăînămedicin  
    2.ăProblemeăeticeăînăst rileăterminale 
    3. Tratamente inutile înăpracticaămedical  
    4.ăEutanasiaăşiăsuicidulăasistat 
    5. Îngrijirile paliative 
 
    VII.ăProblemeăeticeăînătransplantulădeă esuturiăşiăorganeăumane 
    1. Donarea de organe de la cadavru 
    2. Donarea de organe de la persoana vie 
    3. Etica aloc riiădeăresurseăînătransplant 
 
    VIII.ăProblemeăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic  
    1.ăEugeniaăşiădiscriminareaăpeăbazaăgeneticii 
    2. Proiectul genomului uman - problemeă etice,ă redefinireaă no iuniiă deă boal ă prină prismaă
cunoaşteriiăgenomuluiăuman 
    3. Etic ăşiătestareaăgenetic ăprenatal ,ăneonatal ăşiăpostnatal  
    4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni 
    5.ăTerapiaăgenic  
    6.ăPosibilitateaăîmbun t iriiăraseiăumaneăprinăinterven iiăgenetice 
 
    IX.ăEticaăcercet riiăpeăsubiec iăumani 
    1.ăPrincipiiăeticeăînăcercetareaăpeăsubiec iăumani 
    2.ăProtec iaăparticipan ilorăîntr-oăcercetareăbiomedical ă- discutarea principalelor coduri de 
etic ă şiă conven iiă interna ionaleă înă cercetare,ă aă cadruluiă legislativă înă careă seă deruleaz ă
cercetareaăpeăsubiec iăumani 
    3.ăPopula iiăvulnerabileăînăcontextulăcercet riiăpeăsubiec iăumani 
    4.ăAspecteăeticeăînăcercet rileămulticentrice,ămultina ionale 
    5.ăComiteteleădeăetic ăaăcercet rii 
    6.ăComportamentulăştiin ificăneadecvat,ăconflictulădeăintereseăînăcercetareaăştiin ific  
 
    9.4.2. Tematica seminariilor 
    I.ăIlustrareaăprinăcazuriăparticulareăaăteoriilorăşiăprincipiilorăînăbioetic  
 
    II.ăReglementareaăpracticiiămedicaleăprinăcoduriădeăetic  



    1.ă Jur mântulă luiă Hipocrateă - comentareaă formeiă ini ialeă aă jur mântuluiă luiă Hipocrateă şiă
evaluareaăgraduluiădeăaplicabilitateăaăperceptelorăacestuiaăînăcondi iileămediciniiăactuale 
    2.ăAlternativeăaleăjur mântuluiăluiăHipocrate 
    3.ăAlteăcoduriădeăetic ăşiădeontologieămedical ăfolosite în prezent 
 
    III.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice 
    1.ăValoareaăşiălimiteleăconsim mântuluiăinformatăînăpracticaămedical ăcurent  
    2.ăValoareaăşiălimiteleăconfiden ialit iiăînăpracticaămedical ăcurent  
    3.ăRolulăcomunic riiăînărela iaămedică- pacient 
 
    IV.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice 
    1.ăAccesulălaăîngrijirileădeăs n tateă- discutare de cazuri 
    2.ăDrepturileăpacien iloră- reglementare legislativ  
    3.ăRolulăcomitetelorădeăetic ădinăspitale 
 
    V.ăExemplificareaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroareăînămedicin ăprinăcazuriăconcrete 
    1.ăDelimitareaăcadruluiăno iuniiădeămalpraxis 
    2.ăGreşealaămedical ădinăperspectivaăsistemuluiădeămalpraxis 
    3.ăPerspectivaădeontologic ăasupraăgreşelilorămedicale 
 
    VI.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăînceputulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcrete 
    VII.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăfinalulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcrete 
    VIII. Discutarea problemeloră eticeă înă transplantulă deă esuturiă şiă organeă peă bazaă unoră cazuriă
concrete 
    IX.ăDiscutareaăproblemelorăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ăpeăbazaăunorăcazuriăconcrete 
    X.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă cercetareaă peă subiec iă umaniă prină prismaă unor cazuri 
concrete 
    Baremulălucr rilorăpractice 
    1.ăDelimitareaăcadruluiăno iuniiădeămalpraxisăManopera:ă10ăcazuri 
    2.ăStudiiădeăcazăcuăimplica iiăbioeticeăManopera:ă10ăcazuri 
    3.ăAspecteădeădeontologieăprofesional ăşiăimplica iiăjuridiceăManopera: 10 cazuri 
 
                       10.ăS N TATEăPUBLIC ăŞIăMANAGEMENT 
                                     1ăLUN  
 
    Cursuri predare conform programei analitice 
 
 
    10.1.ăDEFINI IE 
    S n tateaăpublic ăesteăramuraămediciniiăcareăseăocup ădeăsupraveghereaăs n t iiăpopula iei,ădeă
identificareaănevoilorăsanitareăaleăacesteia,ădeăcultivareaăstrategiilorăcareăpromoveaz ăs n tateaă
şiădeăevaluareaăserviciilorădeăs n tate. 
 
    10.2.ăDURATA:ă1ălun  
    10.3. STRUCTURA STAGIULUI 
 
    10.4.ăStagiulădeăS n tateăpublic ăşiămanagement:ă2ăluni 
    10.4.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(40ăore) 
    ●ăM surareaăşiăevaluareaăst riiădeăs n tateăşiăaădeterminan ilorăei 
    ●ăManagementăsanitar 
    ●ăS n tateăpublic ăşiămanagement 
    ●ăOrganizareaăinstitu iilorăsanitare 
    ●ăLegisla ieămedical  
    ●ăInformatic ăsanitar  
    ●ăM surareăşiăevaluareăaăst riiădeăs n tateăşiăaădeterminan ilorăei: 
    ●ăNo iuniădeăepidemiologieăaplicat ăînăs n tateaăpublic  
    ●ăPromovareaăs n t iiăşiăstrategiiăpreventive 
    ●ăCercetareaăserviciilorădeăs n tate 
    ●ăS n tateaămediului,ăocupa ional ăşiănutri ional  
    ●ăS n tateăpublic ăşiămanagement 
    10.4.2.ăBaremulălucr rilorăpractice 
    1.ăElementeădeăstatistic ămedical ăManopere:ă20ăcazuri 
    2.ăOrganizareaăşiămanagementulăinstitu iilorămedicaleăManopere:ă5ăcazuri 



    3. Managementul bazelor de date Manopere: 5 cazuri 
 
 
    AnexaăII.ăListeădeăbaremuriăprivindănecesarulăminimădeăexecu iiătehniceăstabilitămedicilorăpeă
perioadaăpreg tiriiădeăspecialitateă(medicin ălegal ) 
 
    I. TanatologieăşiăPatologieămedico-legal  
    1.ă Examenulă externă ală cadavrului:ă elementeă deă identificareă aă cadavrului,ă semneleă mor ii,ă
particularit iă şiă indiciiă patognomonici,ă semneă deă violen ,ă semneă diverseă particulare,ă urmeă deă
tratament, examenul genital. 
    - Manopere:ă100ăexecu ii 
    2.ă Executareaă tehnic ă aă autopsieiă medico-legale:ă autopsiereaă şiă interpretareaă leziuniloră laă
nivelulăcapului,ătrunchiuluiăşiămembrelor. 
    - Manopere:ă100ăexecu ii 
    3. Executarea tehnicilor speciale de autopsie (pneumotorax, embolie, tromboflebita, fracturi 
vertebrale, deschiderea sinusurilor, deschiderea mastoidei, la copilul nou-n scutăşiăsugar,ăincizieă
înăY,ătraumatismulăobstetrical,ăavort,ăpruncucidere,ăintoxica ie,ăetc.) 
    - Manopere:ăcelăpu inăcâteăunaăînăfiecare caz 
    4.ă Tehnicaă îmb ls m riiă şiă conserv riiă cadavruluiă precumă şiă alteă îngrijiriă deă tanatopraxie.ă
Asistareaăapar in torilor:ăatitudineădeăurmat. 
    - Manopere:ă10ăexecu ii 
    5. Redactarea raportului de autopsie în fiecare caz autopsiate 
    - Manopere:ă150ăexecu ii 
    Tehnicaă examenuluiă laă fa aă loculuiă şiă cercetarea:ă examenulă corpuriloră delicte,ă ală hainelor,ă
identificareaăşiărecoltareaăprobelor.ăFolosireaăşiăutilizareaăaparaturiiădinădotareaătruselor, 
    - Documentarea 
    - Manopere:ă10ăexamin ri 
    6.ăTehnicaăexhum riiăşiăaăreautopsierii:ăexamenulădeăfragmenteădeăcorpăuman:ăoase,ăorganeăetc.ă
pentruăstabilireaăspeciei,ăsexuluiăvârstei,ădateiămor iiăşiăcauzeiăacesteia 
    - Manopere: 3 participare 
    7.ăVerificareaăsemnelorămor iiăşiăevaluareaăintervaluluiăpostmortemăşiăaăoreiădecesului 
    - Manopere:ă100ăexecu ii 
    8.ă Cunoaştereaă şiă prezentareaă normeloră şiă proceduriloră careă stauă laă bazaă solicit riiă uneiă
autopsii medico-legale,ăaădistinc ieiăîntreăautopsiaămedico-legal /anatomopatologic . 
    - Manopere:ă10ăexamin ri 
    9.ăCunoaştereaăşiăprezentareaăprocedurilorălegateădeătransplantulădeă esuturiăşiăorgane 
    - Manopere:ă5ăexecu ii 
    10.ăConsemnareaădocumentelorăceăînso escădeclarareaădecesuluiăşiăalteăacteăconexe. 
    - Manopere: 50 cazuri 
    11.ă Cunoaştereaă şiă prezentareaă semneloră corespunz toareă decesuluiă deă cauzeă traumaticeă
(nenaturale):ă împuşcare,ă asfixieă mecanic ă (spânzurare,ă sugrumare,ă ştrangulare),ă înjunghiere,ă
expunereă laă agen iă traumaticiă fiziciă (frig,ă c ldur ,ă curentă electric,ă radia ii,ă varia iiă deă
presiuneă aleă aeruluiă atmosferic,ă apeiă sauă deă concentra ieă aleă gazeloră respiratorii),ă chimici,ă
biologici,ă psihici.ă Distinc iaă întreă moarteaă violent /neviolent ă (traumatic /netraumatic ,ă
natural /nenatural ) 
    - Manopere:ă50ăexecu ii 
    12.ă Cunoaştereaă şiă prezentareaă semneloră corespunz toareă principaleloră intoxica iiă (supradoz ă
stupefiante, gaze toxice - CO, cianizi, pesticide, etc. -) 
    - Manopere:ă20ăexamin ri 
    13.ă Cunoaştereaă şiă prezentareaă atitudiniiă şiă metodologieiă autopsieiă medico-legale în cazul 
constat riiăunorăeroriăchirurgicale 
    - Manopere: 4 cazuri 
    14.ă Cunoaştereaă şiă prezentareaă semneloră corespunz toareă decesuluiă deă cauzeă patologiceă
(naturale) 
    - Manopere:ă50ăexamin ri 
 
    Laborator medico-legal 
    1. Tehnica recolt riiă deă organeă şiă produseă biologiceă deă laă cadavruă pentruă examin riă deă
laboratoră înă cauzeă netraumaticeă (violente):ă recoltareaă produseloră biologiceă pentruă examin riă
tanatochimice, bacteriologice. 
    - Manopere:ă50ăexecu ii 
    2.ă Tehnicaă recolt riiă deă organeă şiă produseă biologiceă deă laă cadavruă pentruă examin riă deă
laboratoră înă cauzeă traumatice:ă îns mân riă pentruă examenă bacteriologic,ă recolt riă pentruă examenă



biologic,ă peteă deă sânge,ă secre ieă vaginal ,ă anal ă şiă anatomieă patologic ,ă toxicologie,ă factoriă
suplimentariăaiăîmpuşc rii,ăetc. 
    - Manopere:ă50ăexecu ii 
    3.ăRecolt riădeăproduseăbiologiceăînăvedereaăexamenuluiătoxicologic 
    - Manopere: 20 
    4.ăTehniciăşiămetodeădeăînregistrareăaăprobelorătoxicologice 
    - Manopere: 20 
    5.ă Tehniciă şiă metode clasice de toxicologie medico-legal ă pentruă eviden iereaă calitativ ă şiă
cantitativ ăaăprincipalelorătoxiceăcurente 
    - Manopere: 10 
    6.ăTehniciădeăextrac ieăînăvedereaădetermin riiăgazăcromatografice 
    - Manopere: 5 
    7.ăAnaliz ăspectreăGCăşiăcromatograme 
    - Manopere: 5 
    8.ăDeterminareaăalcoolemieiăînălaboratorăprinămetodaăclasic ăprecumăşiăGCăHeadăspace 
    - Manopere: 5 
    9.ă Recoltareaă probeloră deă esută şiă os,ă utilizareaă truseloră şiă echipamenteloră deă baz ,ă aă
metodelor avansate de identificare,ădocumentareăantropologic  
    - Manopere: 20 
    10.ăIdentificareaăpeăresturiăscheletaleă(inclusivăcuăocaziaăexhum rilor) 
    - Manopere: 20 
    11.ăIdentificareaăodontostomatologic  
    - Manopere: 20 
    12. Expertiza corpurilor delicte 
    - Manopere: 5 
    13.ăEvaluareaăstadiuluiădeădezvoltareăaăinsectelorăşiăaăintervaluluiăpostmortem 
    - Manopere: 5 
    14.ă Recoltareaă probeloră criminalistice,ă Dispunereaă tipuluiă deă expertiz ,ă documentare,ă
fotografiere,ă conservare,ă delimitareaă perimetrului,ă lan ulă custodieiă probelor,ă împ r ireaă
sarcinilorăînăechip , 
    - Manopere: 20 
    15.ăUtilizareaătruselorăşiăechipamentelorădeăbaz  
    - Manopere: 20 
    16. Tipajul grupelor de sânge (documentare, redactare, interpretare) 
    - Manopere: 10 cazuri 
    17. HLA (documentare, redactare, interpretare) 
    - Manopere: 10 cazuri 
    18. Profil ADN (documentare, redactare, interpretare) 
    - Manopere: 10 cazuri 
    19.ă Tehnic ă şiă metodologieă înă recoltareaă şiă conservareaă probeloră înă vedereaă stabiliriiă
filia ieiă(sânge,ăsaliv ,ăetc.) 
    - Manopere: 20 cazuri 
    20.ăDocumentareaăcazurilorăşiăformulareaăconcluziilorăînăexpertizeleădeăfilia ie 
    - Manopere: 20 cazuri 
    21. Efectuarea necropsiei anatomo-patologice: 
    - Manopere: 5 cazuri 
    22. Orientarea materialului biopsic: 
    - Manopere: 50 cazuri 
    23.ăPrelucrareaătehnic ă(includereălaăparafin ): 
    - Manopere: 20 cazuri 
    24.ăPrelucrareătehnic ă(microtomie): 
    - Manopere: 20 cazuri 
    25.ăPrelucrareătehnic ă(colora iiăuzuale): 
    - Manopere: 20 cazuri 
    26.ăPrelucrareătehnic ă(colora iiăspeciale): 
    - Manopere: 20 cazuri 
    27.ăExaminareaăhistopatologic ădinăpatologiaădigestiv : 
    - Manopere: 50 cazuri 
    28.ăExaminareaăhistopatologic ădinăpatologiaărespiratorie: 
    - Manopere: 50 cazuri 
    29.ăExaminareaăhistopatologic ădinăpatologiaăurinar : 
    - Manopere: 50 cazuri 
    30.ăExaminareaăhistopatologic ădinăpatologiaăpielii: 



    - Manopere: 20 cazuri 
    31.ăExaminareaăhistopatologic ădinăpatologiaătumoral ăaă esuturilorămoi: 
    - Manopere: 20 cazuri 
    32.ăExaminareaăhistopatologic ădinăpatologiaătiroidei: 
    - Manopere: 20 cazuri 
    33.ăExaminareaăhistopatologic ădinăpatologiaăsuprarenalei: 
    - Manopere: 20 cazuri 
    34.ăExaminareaăhistopatologic ădinăpatologiaăcoluluiăuterin: 
    - Manopere: 20 cazuri 
    35.ăExaminareaăhistopatologic ădinăpatologiaăcorpuluiăuterin: 
    - Manopere: 20 cazuri 
    36.ăExaminareaăhistopatologic ădinăpatologiaătrompeiăuterine: 
    - Manopere: 20 cazuri 
    37.ăExaminareaăhistopatologic ădinăpatologiaăovarului: 
    - Manopere: 20 cazuri 
    38.ăExaminareaăhistopatologic ădinăpatologiaătesticulului: 
    - Manopere: 20 cazuri 
    39.ăExaminareaăhistopatologic ădinăpatologiaăglandelorămamare: 
    - Manopere: 20 cazuri 
    40.ăExaminareaăhistopatologic ădinăpatologiaăcerebral ăşiămeningeal  
    - Manopere: 50 cazuri 
 
    Medicin ălegal ăclinic  
    1.ăConstatareaăleziunilorătraumaticeălaăpersoaneăînăvia : 
    - Manopere: 50 cazuri 
    2. Examen clinic medico-legal 
    - Manopere: 50 cazuri 
    3. Documentarea medico-legal ă aă cazuluiă şiă urm rireaă luiă subă raportulă finaliz riiă înă termen,ă
obiectivarea leziunilor traumatice 
    - Manopere: 50 cazuri 
    4. Formularea concluziilor într-o examinare medico-legal ăpeăpersoanaăînăvia  
    - Manopere: 50 cazuri 
    5. Constatareaăleziunilorătraumaticeălaăpersoaneăînăvia : 
    - Manopere: 50 cazuri 
    6. Examen clinic medico-legal 
    - Manopere: 50 cazuri 
    7. Documentarea medico-legal ă aă cazuluiă şiă urm rireaă luiă subă raportulă finaliz riiă înă termen,ă
obiectivarea leziunilor traumatice 
    - Manopere: 50 cazuri 
    8. Formularea concluziilor într-o examinare medico-legal ăpeăpersoanaăînăvia  
    - Manopere: 50 cazuri 
    9.ă Participareă înă comisiiă (Comisiaă deă avizareă şiă controlă precumă şiă aleă Comisieiă superioareă
medicolegale) 
    - Manopere: 50 cazuri 
    10.ă Metodologiaă examin riiă dosaruluiă cauzeiă şiă selectareaă dateloră antecedenteă (medicale,ă
sociale,ăşcolare,ăprofesionale,ăpenaleăetc.)ăşiădeăanchet . 
    - Manopere: 20 cazuri 
    11.ăMetodologiaăinvestig riiăclinice. 
    - Manopere: 20 cazuri 
    12.ăRaportulădeăexpertiz ămedico-legal ăpsihiatric ă- p r iăcomponenteămetodologiaăredact rii. 
    - Manopere: 10 cazuri 
    13.ăInvestig rileăparacliniceăşiădeăspecialitateă- indica ii. 
    - Manopere: 20 cazuri 
    14. Teste psihologice uzuale - indica ii. 
    - Manopere: 10 cazuri 
    15.ăAnchetaăsocial . 
    - Manopere: 5 cazuri 
    16.ăMetodologiaăredact riiăconcluziilorăexpertizeiămedico-legale psihiatrice 
    - Manopere: 20 cazuri 
    17.ăAnalizaădeăacteă(rapoarte)ăşiăaviz ri medico-legale 
    - Manopere: 10 cazuri 
    18.ăStudiuăpeădosarăînăcazulăv t m riiăcorporale 
    - Manopere: 2 cazuri 



    19. Studiu pe dosar în cazul de omor 
    - Manopere: 2 cazuri 
    20. Studiu pe dosar în cazul leziunii cauzatoare de moarte 
    - Manopere: 2 cazuri 
    21.ăStudiuăpeădosarăînăcazulăinfrac iunilorădinădomeniulăvie iiăsexuale 
    - Manopere: 2 cazuri 
    22.ăStudiuăpeădosarăînăcazulăinfrac iunilorădinădomeniulăculpeiămedicale 
    - Manopere: 2 cazuri 
    23.ăParticipareăînăinstan ălaătermeneădeăjudecat ăînăcazuriăpenale 
    - Manopere: 2 cazuri 
    24.ăParticipareăînăinstan ălaătermeneădeăjudecat ăînăcazuriăcivile 
    - Manopere: 2 cazuri 
    25.ăDelimitareaăcadruluiăno iuniiădeămalpraxis 
    - Manopere: 10 cazuri 
    26. Studii de caz bioetic 
    - Manopera: 10 cazuri 
    27.ăAspecteădeădeontologieăprofesional ăşiăimplica iiăjuridice 
    - Manopera: 10 cazuri 
 
 
                    CURRICULUMăDEăPREG TIREăÎNăSPECIALITATEA 
                                MEDICINA MUNCII 
 
 
    Preambul: 
    Curriculumulăprevedeăunănum rădeă200ădeăoreădidacticeă(curs,ăseminar,ăprezent riădeăcazuri)ăpeă
anulădeăstudiuăuniversitar,ăpentruătematicaăprezentat ,ăînăafaraăc roraăsuntăprev zuteăşiă40-50 de 
ore de studiu individual. 
    Cuantificareaăpreg tiriiăînăvedereaăechival rii,ăseăfaceăprinăcrediteă(CFU). 
    1 credit = 25 ore de instruire 
    Dină timpulă alocată preg tirii,ă activitateaă didactic ă acoper ă 20-30%, restul de 70-80%, fiind 
dedicat ăactivit ilorăpracticeăşiăstudiuluiăindividual. 
    Laăsfârşitulăfiec ruiămodulădeăpreg tireă(celăpu inăoădat ăpeăan),ăareălocăoăevaluareădeăetap ,ă
f cut ăînăunitateaădeăpreg tireădeăc treăresponsabilulădeăstagiuăşiăîndrum tor. 
    Evaluareaăseăfinalizeaz ăprinăacordareaădeăcrediteăCFU. 
    Întreagaăactivitateădeăpreg tireăesteămonitorizat ăprinăcaietulădeăstagiuă(log-book), în care 
vorăfiătrecuteădeăasemeneaăevalu rileădeăetap ăînăcredite,ăactivitateaăînăprogrameleădeăcercetare,ă
participareaălaămanifest riăştiin ificeăşiădeăeduca ieăcontinu . 
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├───┼───────────────────────────────┼──────┼────┼────────┼──────────┼─────────────┤ 
│3.ă│TOXICOLOGIEăPROFESIONAL ăăăăăăă│ă2ăLăă│ă40ă│ăscrisăă│ăăăăăăăăăă│CLINICIăDEăăă│ 
│ăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăă│practică│ăăăăăăăăăă│MEDICINAăăăăă│ 
│ăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă         │ăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│MUNCII/BOLIăă│ 
│ăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│PROFESIONALE/│ 



│ăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ISP/ASPăăăăăă│ 
├───┼───────────────────────────────┼──────┼────┼────────┼──────────┼─────────────┤ 
│4.ă│PSIHOLOGIAăMUNCIIăăăăăăăăăăăăăă│ă1ăLăă│ă20ă│ăscrisăă│ăăăăăăăăăă│CLINICIăDEăăă│ 
│ăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│MEDICINAăăăăă│ 
│ăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă │ăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│MUNCII/BOLIăă│ 
│ăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│PROFESIONALE/│ 
│ăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ISP/ASPăăăăăă│ 
├───┼───────────────────────────────┼──────┼────┼────────┼──────────┼─────────────┤ 
│5.ă│STATISTICAăMEDICAL ăÎNăăăăăăăăă│ă1ăLăă│ă20ă│ăscrisăă│ăăăăăăăăăă│CLINICIăDEăăă│ 
│ăăă│MEDICINAăMUNCII,ăPROGRAMEăDEăăă│ăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│MEDICINAăăăăă│ 
│ăăă│S N TATEăŞIăCOMUNICAREAăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│MUNCII/BOLIăă│ 
│ăăă│RISCULUIăPROFESIONALăÎNăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│PROFESIONALE/│ 
│ăăă│MEDICINAăMUNCIIăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ISP/ASPăăăăăă│ 
├───┼───────────────────────────────┼──────┼────┼────────┼──────────┼─────────────┤ 
│6.ă│MEDICINAăPREVENTIV ă- IGIENAăăă│ă3ăLăă│ă30ă│ăscrisăă│ăăăăăăăăăă│CLINICIăDEăăă│ 
│ăăă│RADIA IILORăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│MEDICINAăăăăă│ 
│ăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăă│ăă      │ăăăăăăăăăă│MUNCII/BOLIăă│ 
│ăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│PROFESIONALE/│ 
│ăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ISP/ASPăăăăăă│ 
├───┼───────────────────────────────┼──────┼────┼────────┼──────────┼─────────────┤ 
│7.ă│EPIDEMIOLOGIAăÎNăMEDICINAăăăăăă│ă1ăLăă│ă20ă│ăscrisăă│ăăăăăăăăăă│CLINICIăDEăăă│ 
│ăăă│MUNCIIăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│MEDICINAăăăăă│ 
│ăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăă│ă         │MUNCII/BOLIăă│ 
│ăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│PROFESIONALE/│ 
│ăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ISP/ASP/ăăăăă│ 
│ăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăă     │CATEDRAăDEăăă│ 
│ăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│S N TATEăăăăă│ 
│ăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│PUBLIC ăŞIăăă│ 
│ăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăă │MANAGEMENTăăă│ 
├───┼───────────────────────────────┼──────┼────┼────────┼──────────┼─────────────┤ 
│ăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă12ăă│200ă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ 
└───┴───────────────────────────────┴──────┴────┴────────┴──────────┴─────────────┘ 
*ST* 
 
    NB:ă cursurileă înă cliniciă deă medicinaă muncii/boliă profesionale,ă iară lucr rileă practiceă înă
cliniciădeămedicinaămuncii/boliăprofesionale,ăinstituteădeăs n tateăpublic ,ăautorit iădeăs n tateă
public ,ăloca ieăadaptat ,ăpeăcentreăuniversitare,ăsitua iilorăconcreteăexistenteă(personal,ăbazaă
material ,ălaboratoareăacreditate). 
 
    NO IUNIăTEORETICE 
    MEDICINA MUNCII-ASPECTE INTRODUCTIVE 
    Medicinaă muncii:ă defini ie,ă evolu iaă conceptuluiă deă medicinaă muncii,ă scopuri,ă domeniileă
componente aleămediciniiămuncii,ămedicinaămunciiăbazat ăpeădovezi. 
    Istoriaămediciniiămunciiăpeăplanăinterna ionalăşiăna ional. 
    Terminologieăspecific ădomeniuluiăs n tateăşiăsecuritateăînămunc . 
    Condi iaădeămunc :ăfactoriiăcomponen iăaiăcondi ieiădeămunc . 
    Noxeleă profesionaleă (factoriă nociviă profesionali):ă defini ie,ă clasificare,ă modă deă ac iuneă
asupra organismului. 
 
    1.ăFIZIOLOGIAăMUNCIIăŞIăERGONOMIA 
    1.1. FIZIOLOGIA MUNCII 
    - SCOP:ăaprofundareaăcunoştin elorăteoreticeăşiăpracticeăprivindăfiziologia muncii 
    1.1.1.ă Bazeleă anatomice,ă fiziologiceă şiă biochimiceă aleă efortuluiă profesională predominantă
musculo-osteo-articular. 
    1.1.2.ă Bazeleă anatomice,ă fiziologiceă şiă biochimiceă aleă efortuluiă profesională neuro-
psihosenzorial. 
    1.1.3. Munca static ăşiămuncaădinamic . 
    1.1.4.ăObosealaăprofesional . 
    1.1.5.ăCapacitateaădeămunc . 
    1.1.6.ăMuncaăfemeii,ăadolescentului,ătân rului,ăvârstnicului. 
    1.1.7. Munca în schimburi alternante. 
 
    1.2. ERGONOMIA 



    - SCOP:ăaprofundareaăcunoştin elor teoreticeăşiătehniceăprivindăconceptulădeăergonomie 
    1.2.1.ăErgonomia:ădefini ii;ăetapeădeădezvoltare;ădefinireaăconceptuluiădeăanaliz ăergonomic ăaă
unuiăpostădeămunc ,ăprincipaleleămetodeăşiătehniciădeăanaliz ăergonomic ăaăunuiăpostădeămunc ,ăaă
muncii;ă rela iileă ergonomice;ă etapeleă uneiă cercet riă ergonomice;ă func iileă sistemuluiă om-maşin -
mediulădeămunc ;ămodelăcheck-list ergonomic. 
    1.2.2. Consilierea privind: 
    ●ă planificareaă şiă organizareaă munciiă inclusivă proiectareaă locuriloră deă munc ,ă selec ia, 
între inereaă şiă condi iileă necesareă echipamenteloră tehniceă şiă substan eloră utilizateă laă loculă deă
munc ; 
    ●ăintroducereaănoilorăproceseătehnologice; 
    ●ăincludereaăfactoruluiăumanăînăprocesulădeăproiectareaăaăîntreprinderii,ăloculuiădeămunc ăşiăaă
instrumentelorădeămunc . 
 
    2.ăIGIENAăINDUSTRIAL ă- MEDIULăDEăMUNC :ăAGEN IăFIZICIăŞIăPULBERI 
    - SCOP - insuşireaăcunoştin elorăteoretice,ăpracticeăşiătehniceăprivindăigienaăindustrial  
    2.1.ă Ambian aă termic ă profesional ă (microclimatulă profesional): defini ie,ă surse,ă proceseă
tehnologice,ălocuriădeămunc ,ăprofesiuniăexpuseălaăambian eătermiceăcaldeăsauăreci;ăac iuneăasupraă
organismului; limite admise; tehnici de evaluare; prevenire. 
    2.2.ă Ambian aă sonor ă profesional ă (zgomotulă profesional):ă defini ii; surse; procese 
tehnologice,ă locuriă deă munc ă şiă profesiuniă expuseă laă oă ambian ă sonor ă anormal ;ă ac iuneă asupraă
urechiiăşiăasupraăîntreguluiăorganism;ălimiteăadmise;ătehniciădeăevaluare;ăprevenire. 
    2.3.ăVibra iileămecaniceăprofesionale:ădefini ii;ăsurse;ăproceseătehnologice,ălocuriădeămunc ă
şiă profesiuniă expuseă laă vibra iiă mecaniceă profesionale;ă ac iuneă asupraă organismuluiă sistemă man -
bra ăşiăac iuneăasupraăîntreguluiăorganism. 
    2.4.ă Ambian aă luminoas ă profesional ă (iluminatulă profesional):ă defini ii;ă surse;ă proceseă
tehnologice,ălocuriădeămunc ăşiăprofesiuniăexpuseălaăoăambian ăluminoas ăanormal ;ăac iuneăasupraă
ochiuluiăşiăaăîntreguluiăorganism;ălimiteăadmise;ătehniciădeăevaluare;ăprevenire. 
    2.5.ăPresiuneaăatmosferic  
    ●ălegileăfiziceăaleăgazelor;ăefecteleămecanice,ăbiochimiceăşiăbiofizice; 
    ●ăpresiuneaăatmosferic ăcrescut :ădefini ii,ăproceseătehnologice,ălocuriădeămunc ,ă profesiuniă
expuse;ăac iuneăasupraăorganismului;ătehniciădeăevaluare;ăprevenire. 
    ●ă presiuneaă atmosferic ă sc zut : defini ii,ă proceseă tehnologice,ă locuriă deă munc ,ă profesiuniă
expuse;ăac iuneăasupraăorganismului;ătehniciădeăevaluare;ăprevenire. 
    2.6.ă Pulberileă profesionale:ă defini ii;ă clasific ri;ă ac iuneaă combinat ă aă pulberiloră
profesionale;ă rela iaă dintreă structuraă mineralogic ă şiă chimic ă aă pulberiloră şiă ac iuneaă asupraă
pl mânilor;ărela iiădoz -efectăşiărela iiădoz -r spuns,ătehniciădeăevaluare;ăprevenire. 
    Limiteăadmise:ădefini ii,ămodădeăstabilireăaăacestorălimite. 
    Legisla ieăna ional ,ăeuropean ăînăproblema pulberilor profesionale. 
    2.7.ă Alimenta iaă fiziologic ă aă angaja ilor.ă Igienaă alimenta ieiă pentruă prevenireaă
toxiinfec iilorăalimentareăînăunit iăeconomiceăşiăinstitu ii.ăAlimenta iaădeăprotec ie. 
    2.8.ă Medicinaă munciiă şiă ecologia:ă poluareaă aeruluiă atmospheric,ă îndep rtareaă reziduuriloră
industrialeădinăîntreprinderiăsauăinstitu ii. 
    2.9.ăVentila iaăindustrial ădinăîntreprinderiăsauăinstitu ii:ădefini ii,ăclasificare. 
    2.10.ăEchipamentulăindividualădeăprotec ie:ădefini ii,ăclasificare. 
    - evaluareaăsistemuluiădeăcontrolăproiectatăs ăelimineăsauăs ăreduc ăexpunerea 
    - selec iaăechipamentuluiădeăprotec ieăpersonalăutilizândăasisten aăaltorăexper i 
 
    3.ăTOXICOLOGIEăPROFESIONAL  
    - SCOP - instruireaă teoretic ,ă practic ă şiă tehnic ă privindă no iunileă deă toxicologieă
profesional ,ătoxicologiaămediului 
    3.1.ă Toxiceleă profesionale:ă defini ii;ă clasific ri;ă ac iuneaă combinat ă aă toxiceloră
profesionale;ă rela iaă dintreă structuraă chimic ă şiă ac iuneaă toxic ;ă rela iiă doz -efectă şiă rela iiă
doz -r spuns;ălimiteăadmise;ădefini ii,ămodădeăstabilireăaălimitelorăadmise. 
    Legisla iaăna ional ,ăeuropean ăînăproblemaătoxicelorăprofesionale. 
 
    4. PSIHOLOGIA MUNCII 
     - SCOP - aprofundareaă cunoştin eloră fundamentaleă teoreticeă şiă practiceă privindă psihologia 
muncii 
    4.1.ăPsihologiaămuncii:ădefini ii;ăimportan aăpsihologieiămunciiăînăunit ileăeconomiceăşiădeă
servicii;ă personalitateaă şiă aptitudineaă înă munc ;ă comportamentul,ă inteligen a,ă dexteritateaă înă
activitateaăprofesional . 
    4.2. Colaborarea dintreă mediculă deă medicinaă munciiă şiă psihologulă specialistă înă psihologiaă
muncii. 



    4.3.ăSelec ieăşiăorientareăprofesional  
 
    5.ă STATISTICAă MEDICAL ă ÎNă MEDICINAă MUNCII,ă PROGRAMEă DEă S N TATEă ŞIă COMUNICAREAă RISCULUIă
PROFESIONAL ÎN MEDICINA MUNCII 
    - SCOP: instruireaăprivindăno iuniăfundamentaleădeăstatistic ămedical ,ăprogrameădeăs n tateăşiă
comunicareaărisculuiăprofesionalăcuăaplica iiăînămedicinaămuncii 
    5.1.ă Prelucrareaă statistic ă aă dateloră ob inuteă înă urmaă monitoriz riiă mediuluiă deă munc ă şiă aă
st riiădeăs n tateăaămuncitorilorăexpuşiălaăfactoriiădeăriscădeălaăloculădeămunc :ămedia,ăabatereaă
standard,ă coeficientulă deă corela ie,ă indiciă deă frecven ,ă indiciă deă gravitate,ă indiciă deă durat ă
medie 
    5.2.ăProgrameădeămedicinaămuncii.ăDefini ie.ăMetodologiaăde elaborare. Metodologia de aplicare. 
Evaluareaăeficien eiăşiăeficacit iiăunuiăprogramădeămedicinaămuncii. 
    5.3.ăMetodeăşiătehniciădeăcomunicareăaăriscului:ămetodeăşiătehniciădeăinformareăşiăformareăaă
angajatorilorăşiăaăangaja ilorăînăproblemeădeămedicina muncii. 
 
    6.ăIGIENAăRADIA IILOR 
    - SCOP - instruireaăprivindăno iunileăteoreticeăşiăpracticeădeăigienaăradia iilorăşiăpatologiaă
profesional ăindus ădeăradia iileăelectromagnetice 
    6.1.ă Radia iiă electromagneticeă ionizanteă şiă neionizante:ă defini ii;ă propriet iă fizice;ă
clasificare;ă surse;ă proceseă tehnologice,ă profesiuniă expuse;ă ac iuniă asupraă organismului;ă limiteă
admise; tehnici de evaluare; prevenire. 
    6.2.ăNo iuniădeăradiobiologie. 
    6.3.ăNo iuniădeăradioprotec ie. 
    6.4. Boli profesionaleăprinăexpunereălaăradia iiă(câmpuri)ăelectromagneticeăneionizante. 
    6.5.ăNo iuniădeăradiopatologie.ăBoliăprofesionaleăprinăexpunereălaăradia iiăionizante. 
 
    7.ăEVALUAREAăRISCULUIăPROFESIONALăŞIăEPIDEMIOLOGIAăÎNăMEDICINAăMUNCII 
    - SCOP - instruireaăprivindăno iunileăteoreticeăşiăpracticeăînăevaluareaărisculuiăprofesională
şiăepidemiologiaăînămedicinaămuncii 
    7.1. Identificarea riscurilor profesionale, dintr-oăunitateăeconomic ăsauădeăservicii,ădintr-o 
sec ie,ălocădeămunc ,ăpostădeămunc . 
    7.2.ă Evaluareaă deă riscă profesională aă locuriloră deă munc ă într-oă unitateă economic ă sauă deă
servicii. 
    7.3.ă Monitorizareaă factoriloră condi ieiă deă munc ă (fizici,ă chimici,ă biologici,ă ergonomici,ă
psihosiciali,ăş.a.) 
    ●ăorganizareaăşiăderulareaăviziteiălocurilorădeămunc ; 
    ●ăorganizareaăsupravegheriiămedicaleăaăangaja ilorăexpuşiălaăagen iănociviăprofesionali; 
    7.4.ăMetodaăepidemiologic ăaplicat ălaăbolileănetransmisibile,ăcuăreferireăspecial ălaăbolileă
profesionaleăşiăbolileălegateădeăprofesiune. 
 
    ACTIVITATEăPRACTIC  
    Baremădeădemonstra iiăpractice,ălucr riăpractice,ăstagiiălaălocuriădeămunc  
    1.ăProfesiograma:ăelaborareaăuneiăprofesiograme;ăintepretareaăşiăapreciereaăuneiăprofesiograme. 
    2. Evaluarea (determinare, interpretare, apreciere) efortului profesional predominant osteo-
musculo-articular. Interpretare de buletine. 
    3. Evaluarea efortului profesional predominant neuro-psiho-senzorial (determinare, 
interpretare, apreciere). Interpretare de buletine. 
    4. Tehnici psihologice de testareaă personalit ii,ă comportamentului,ă inteligen ei,ă
dexterit ii;ămetodologie,ăefectuare,ătehnici,ăinterpretareădeăbuletine. 
    5.ă Evaluareaă ambian eiă termiceă (microclimatulă profesional)ă prină determinareaă şiă apreciereaă
ambian eiătermiceăşiăaăinfluen eiăacestoraăasupraăorganismuluiăînădiferiteăactivit iăprofesionale;ă
metodologie, tehnici, interpretare de buletine. 
    6.ăEvaluareaăambian eiăsonoreă(zgomotulăprofesional)ăprinădeterminareaăşiăapreciereaăambian eiă
sonoreălaăunălocădeămunc ;ămetodologie,ătehnici, interpretare de buletine. 
    7.ă Evaluareaă func ieiă auditiveă prină audiometrieă tonal ă liminar ă şiă audiometrieă vocal ,ă înă
scopurile medicinii muncii; metodologie, tehnici, interpretare de audiograme. 
    8.ăEvaluareaăvibra iilorămecaniceălaăunălocădeămunc ăşiăaăinfluen eiălorăasupraăorganismului:ă
tehnici, efectuare, intepretare (test de provocare la rece, test presor la rece, calcularea 
indicelui Pyykko). 
    9.ă Evaluareaă ambian eiă luminoaseă (iluminatulă profesional)ă laă ună postă deă munc :ă metodologie,ă
tehnici, interpretare de buletine. 
    10.ăEvaluareaăfunc ieiăvizualeăînăscopurileămedicineiămuncii:ăacuitateăvizual ,ăsim ăcromatic,ă
câmp vizual: tehnici, efectuare, interpretare de buletine. 



    11.ă Probeă func ionaleă cardio-vasculare pentru evaluarea riscului profesional: metodologie, 
tehnic ,ăefectuare,ăinterpretareă(Teslenko,ăCramptonăetc.). 
    12. Evaluarea aptitudinii la efort profesional predominant musculo-osteo-articular; proba 
Astrand. 
    13.ă Evaluareaă toxiceloră profesionaleă laă ună locă deă munc :ă înă aerulă locuriloră deă munc ;ă
metodologie, tehnici, interpretare de buletine. 
    14.ă Monitorizareaă biologic :ă indicatoriă deă expunereă şiă indicatoriă deă efectă biologic:ă
metodologie, tehnici, interpretare de buletine. 
    15. Evaluarea pulberilor profesionale la un locădeămunc :ămetodologie,ătehnici,ăinterpretareădeă
buletine. 
    16.ăEvaluareaăglobal ăaărisculuiăprofesionalădeălaăunălocădeămunc . 
    17.ă Amenajareaă postuluiă deă munc ă dină punctă deă vedereă ergonomic;ă modalit iă deă analiz ă aă
sistemului om-maşin -sarcin ă profesional ;ă caracteristiciă antropometrice;ă recomand riă conformă
legisla ieiăînăvigoareădeămedicinaămuncii. 
    18. Informatica în medicina muncii. 
    19. Biostatistica în medicina muncii. 
    20. Softuri specifice: gestiunea factorilor de risc, baze de date,ă softuriă deă analiz ă şiă
predic ie. 
    21.ăSistemeădeăcomunica ii:ăinternetăşiăintranet. 
    22. Elaborarea unor programe de medicina muncii. Aprecierea unor programe de medicina muncii 
elaborate. 
    23.ăIdentificareaăşiăierarhizareaăproblemelorădeăs n tateăînămunc  
    24.ăEvaluareaăglobal ăaăriscurilorăprofesionaleă(factorilorănociviăprofesionali)ădeălaăunălocă
deămunc .ăApreciereaăunorădocumenteămedicaleăelaborateăînăacestăscop. 
    25.ă Evaluareaă radia iiloră electromagneticeă neionizanteă laă ună locă deă munc ;ă metodologie,ă
tehnici, interpretare de buletine. 
    26.ă Stareaă deă s n tateă aă popula ieiă angajate:ă factoriă careă oă influen eaz ,ă factoriă deă riscă
profesional. 
    27.ăAncheteăepidemiologiceăînăs n tateaăpopula ieiăactive:ăprincipii,ămetode,ăaplica ii. 
    28.ă Morbiditateaă profesional :ă principii,ă m surare,ă interpretare,ă atribu iileă serviciiloră deă
medicinaămuncii,ăcircuitulăinforma iilor. 
    29.ăScreeningulăşiăalteăexameneămedicaleădeămas :ătipuri,ăcondi iiădeărealizare,ăevaluare. 
    30.ăEduca iaăpentru s n tateăşiămarketingăsocialăînămedicinaămuncii. 
 
     ANUL II 
 
*T* 
┌───┬────────────────────────────┬──────┬────┬────────┬──────────┬─────────────┐ 
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│ăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă        │ăăăăăă│CURS│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ 
├───┼────────────────────────────┼──────┼────┼────────┼──────────┼─────────────┤ 
│ă1.│BOLILEăPROFESIONALEăŞIăăăăăă│ă1ăLăă│ă10ă│scrisăăă│ăăăăăăăăăă│CLINICAăDEăăă│ 
│ăăă│BOLILEăLEGATEăDEăPROFESIEăăă│ăăăă  │ăăăă│practică│ăăăăăăăăăă│MEDICINAăăăăă│ 
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│ăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│PROFESIONALEă│ 
├───┼────────────────────────────┼──────┼────┼────────┼──────────┼─────────────┤ 
│ă3.│TOXICOLOGIEăPROFESIONAL ăăăă│ă2ăLăă│ă30ă│scrisăăă│ăăăăăăăăăă│CLINICAăDEă  │ 
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│ăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│PROFESIONALEă│ 
├───┼────────────────────────────┼──────┼────┼────────┼──────────┼─────────────┤ 
│ă4.│BOLIăNEUROLOGICEăăăăăăăăăăăă│ă2ăSăă│ă10ă│scrisăăă│ăăăăăăăăăă│CLINICAăDEăăă│ 
│ăăă│PROFESIONALEăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăă│practică│ăăăăăăăăăă│MEDICINAăăăăă│ 
│ăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă           │ăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│MUNCII/BOLIăă│ 
│ăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│PROFESIONALEă│ 
├───┼────────────────────────────┼──────┼────┼────────┼──────────┼─────────────┤ 
│ă5.│BOLIăINFEC IOASEăăăăăăăăăăăă│ă1ăLăă│ă10ă│scrisăăă│ăăăăăăăăăă│CLINICAăDEăăă│ 
│ăăă│PROFESIONALEăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăă│practică│ăăăăăăăăăă│MEDICINAăăăăă│ 



│ăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│MUNCII/BOLIăă│ 
│ăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăă│ăă      │ăăăăăăăăăă│PROFESIONALEă│ 
├───┼────────────────────────────┼──────┼────┼────────┼──────────┼─────────────┤ 
│ă6.│BOLIăPSIHIATRICEăăăăăăăăăăăă│ă2ăSăă│ă10ă│scrisăăă│ăăăăăăăăăă│CLINICAăDEăăă│ 
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│ăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│PROFESIONALEă│ 
├───┼────────────────────────────┼──────┼────┼────────┼──────────┼─────────────┤ 
│ă7.│BOLIăCARDIOVASCULAREăăăăăăăă│ă1ăLăă│ă10ă│scrisăăă│ăăăăăăăăăă│CLINICAăDEăăă│ 
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│ăăă│ă                           │ăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│PROFESIONALEă│ 
├───┼────────────────────────────┼──────┼────┼────────┼──────────┼─────────────┤ 
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*ST* 
 
    NO IUNIăTEORETICE 
 
    1.ăNO IUNIăGENERALE 
 
    Bolile profesionale-defini ie,ă etiologie,ă locuriă deă munc ,ă profesiiă expuse,ă patogenie,ă tablouă
clinic,ădiagnostic,ădiagnosticădiferen ial,ăcomplica ii,ăprincipiiădeătratament,ăprevenire;ătabelulă
deă boliă profesionaleă cuă declarareă obligatorieă înă România;ă semnalarea,ă declararea,ă şiă eviden aă
bolilor profesionale 
    Bolile legate de profesiune-defini ie,ă clasificare,ă riscă relativ,ă frac ieă etiologic ,ă
preven ie. 
 
    2.ăBOLILEăPROFESIONALEăALEăAPARATULUIăRESPIRATORăŞIăBOLILEăLEGATEăDEăPROFESIE 
    - SCOP - instruireaăprivindăno iunileăteoreticeăşiăpracticeăaleăbolilorăaparatuluiărespirator 
    2.1.ă Bolileă profesionaleă aleă aparatuluiă respirator:ă defini ie,ă etiologie,ă locuriă deă munc ,ă
profesiiă expuse,ă patogenie,ă tablouă clinic,ă diagnostic,ă diagnostică diferen ial,ă complica ii,ă
principii de tratament, prevenire. 
    2.2.ă Pulberileă profesionaleă caă factoră etiologic:ă defini ie,ă clasificare,ă ac iuneă asupraă
organismuluiă cuă referireă special ă asupraă aparatuluiă respirator,ă m suriă generaleă deă combatereă aă
pulberilor profesionale. 
    2.3. Silicoza. 
    2.4. Azbestoza. 
    2.5. Alte pneumoconioze colagene sau necolagene cauzate de alte pulberi anorganice; 
pneumoconiozaămineruluiălaăc rbune,ăsideroza,ăaluminoza,ăberilioza,ăsilicatozaăetc. 
    2.6.ăAfec iuniăpulmonareăbenigne:ăpleurezieăbenign ,ăatelectaziiărotunde,ăpl ciăpleurale. 
    2.7.ăAstmulăbronşicăprofesional;ăRADS. 
    2.8.ăBronşitaăacut ăşiăcronic . 
    2.9. Emfizem pulmonar. 
    2.10. BPOC profesional. 
    2.11.ăBronhoalveolitaăalergic ăextrinsec ă(pneumoniaăprinăsensibilizare). 
    2.12. Sindromul toxicăalăpulberilorăorganiceă(boalaădeăsilozăş.a.). 
    2.13. Bisinoza. 
    2.14.ăInflama iaăşiăirita iaăacut ăşiăcronic ăaăc ilorăaerieneăsuperioare. 



    2.15. Cancerul bronhopulmonar profesional. 
    2.16. Mezoteliomul pleural profesional. 
    2.17. Pneumopatiaăcauzat ădeăsistemeleădeăaerăcondi ionatăşiădeăumidifiereăaăaerului. 
    2.18. Rinite. 
    2.19.ăUlcerulănazalăşi/sauăperfora iaăseptuluiănazal. 
    2.20. Laringita. 
    2.21.ăNoduliăaiăcorzilorăvocaleă("noduliiăcânt re ilor"). 
    2.22. Alte boli respiratoriiăprofesionaleăproduseădeăpulberi,ăgaze,ăvaporiă(fibrozaăpulmonar ă
produs ădeăgazeleădeăsudur ,ăpneumoniaăchimic ,ăedemulăpulmonarăacutătoxicăş.a). 
    2.23. Boli ale aparatului respirator legate de profesie. 
 
    3.ăTOXICOLOGIEăPROFESIONAL  
    - SCOP - aprofundareaăcunoştin elorăteoreticeăşiăpracticeăprivindătoxicologiaăprofesional  
    3.1.ă Toxiceleă profesionaleă caă factoră etiologic:ă defini ie,ă clasificare,ă mecanismă deă ac iune,ă
indicatoriă deă expunereă şiă indicatoriă deă efectă biologic;ă m suriă generale de combatere a toxicelor 
profesionale. 
    3.2.ăIntoxica iaăprofesional ăcuăplumbăşiăcompuşiiălui. 
    3.3.ăIntoxica iaăprofesional ăcuămercurăşiăcompuşiiălui. 
    3.4.ăIntoxica iaăprofesional ăcuăcromăşiăcompuşiiălui. 
    3.5.ăIntoxica iaăprofesional  cuăcadmiuăşiăcompuşiiălui. 
    3.6.ăIntoxica iaăprofesional ăcuămanganăşiăcompuşiiălui. 
    3.7.ăIntoxica iaăprofesional ăcuăberiliuăşiăcompuşiiălui. 
    3.8.ăIntoxica iaăprofesional ăcuănichelăşiăcompuşiiălui. 
    3.9.ăIntoxica iaăprofesional ăcuăalteămetale:ăvanadiu,ătaliu,ăstaniuăetc.ăşiăcompuşiiălor. 
    3.10.ăIntoxica iaăprofesional ăcuămetaloiziăşiăcompuşiiălor:ăarsenăşiăhidrogenăarseniat,ăfosforă
şiăhidrogenăfosforat,ăstibiu,ătelur. 
    3.11.ăIntoxica iaăprofesional ăcuăhidrocarburiăalifaticeăşiăcompuşiiălorăhalogena i. 
    3.12.ăIntoxica iaăprofesional ăcuăhidrocarburiăaromaticeăşiăcompuşiiănitro- şiăamino-. 
    3.13.ăIntoxica iaăprofesional ăcuăalcooliă(butilic,ămetilic,ăizopropilic). 
    3.14.ăIntoxica iaăprofesional ăcuăglicoli:ăetilenglicol,ădietilenglicol, 1-4-butan-diol, precum 
şiăderiva iiănitra iăaiăglicocolilorăşiăglicerolului. 
    3.15.ăIntoxica iaăprofesional ăcuăcetone:ăaceton ,ăcloraceton ,ăbromaceton ,ăhexafluoraceton ,ă
metiletilceton ,ădiacetonăalcool,ămezitiloxid,ă2-metilciclohexanon . 
    3.16.ă Intoxica iaă profesional ă cuă metileter,ă etileter,ă izopropileter,ă vinileter,ă
diclorizopropileter,ăgaiacol,ămetileterăşiăetileterăalăetilenglicolului. 
    3.17.ăIntoxica iaăprofesional ăcuăaciziăorganiciăşiăderiva iiălor. 
    3.18.ăIntoxica iaăprofesional ăcuăaldehide:ăformaldehida. 
    3.19.ăIntoxica iaăprofesional ăcuăizociana i. 
    3.20.ăIntoxica iaăprofesional ăcuăoxicloruraădeăcarbon. 
    3.21.ăIntoxica iaăprofesional ăcuănitroderiva iăalifatici. 
    3.22.ă Intoxica iaă profesional ă cuă naftalenă şiă omologiiă s i.ă Intoxica iaă profesional ă cuă
vinilbenzenăşiădivinilăbenzene. 
    3.24.ăIntoxica iaăprofesional ăcuăderiva iăaiăhidrocarburilorăaromatice. 
    3.25.ăIntoxica iaăprofesional ăcuăfenolăsauăomologiiăsauăderiva iiălorăhalogena i. 
    3.26. Intoxica iaăprofesional ăcuăderiva iiăhalogena iăaiăalchil-ariloxizi. 
    3.27.ăIntoxica iaăprofesional ăcuăderiva iăhalogena iăaiăalchil-aril-sulfuros. 
    3.28.ăIntoxica iaăprofesional ăcuăbenzochinon . 
    3.29.ăIntoxica iaăprofesional ăcuănitroderiva iăhalogena i. 
    3.30.ăIntoxica iaăprofesional ăcuăantimoniuă(stibiu)ăşiăderiva i. 
    3.31.ăIntoxica iaăprofesional ăcuănitroderiva iăhalogena i. 
    3.32.ăIntoxica iaăprofesional ăcuănitroderiva iăaiăfenolilorăsauăaiăomologilorălor. 
    3.33.ăIntoxica iaăprofesional ăcuăhidrocarburiăalifaticeăşiăalchilice,ăconstituen iăaiăeteruluiă
deăpetrolăşiăaiăbenzinei. 
    3.34.ăIntoxica iaăprofesional ăcuăamide,ăpoliamide,ăpoliesteri,ăpoliuretani. 
    3.35.ăIntoxica iaăprofesional ăcuăsulfur ădeăcarbon. 
    3.36. Intoxica iaăprofesional ăcuăoxidădeăcarbon. 
    3.37.ăIntoxica iaăprofesional ăcuăgazeăşiăvaporiăiritan i. 
    3.38.ă Intoxica iaă profesional ă cuă pesticide:ă organo-fosforice, organo-mercuriale, 
organoclorurate, carbamice, ierbicide. 
 
    4. BOLI NEUROLOGICE PROFESIONALE 
    - SCOP - instruirea privind diagnosticul bolilor neurologice profesionale 
    4.1. Parkinsonism secundar (mangan) 



    4.2.ăAfec iuniăextrapiramidaleăşiătulbur riădeămotilitate 
    4.3. Neuropatia membrelor superioare: sindrom de canal carpian, leziuni ale nervului ulnar, 
leziuni ale nervului radial. 
    4.4. Sindrom de compresie a nervului sciatic. 
    4.5.ăPolineuropatieăcauzat ădeăagen iătoxici 
    4.6. Alte neuropatii. 
    4.7. Mielita. 
    4.8.ăNevritaătrigeminal . 
    4.9. Paralizii. 
    4.10.ăEncefalopatieătoxic . 
 
    5.ăBOLIăINFEC IOASEăPROFESIONALE 
    - SCOP - instruireaă privindă no iunileă teoreticeă şiă practiceă aleă boliloră infec ioaseă
profesionale 
    5.1.ă Boliă profesionaleă datorit ă unoră agen iă infec ioşiă sauă parazitariă dină mediulă deă munc  
(bacterioze, viroze, rickettsioze, micoze, protozoare, helmintiaze, artropode) la care riscul de 
infec ieăaăfostăevaluat. 
    5.2. Tetanos. 
    5.3. Bruceloza. 
    5.4. Hepatite virale A, B, C, E. 
    5.5. Tuberculoza. 
    5.6. Amoebiaza. 
    5.7.ăInfec ia cu virusul HIV. 
    5.8. Parazitoze. 
 
    6.ăBOLIăPSIHIATRICEăPROFESIONALEăŞIăLEGATEăDEăPROFESIE 
    - SCOP - instruirea privind diagnosticul de profesionalitate în bolile psihiatrice 
    6.1. Boli profesionale prin suprasolicitarea sistemului nervos - generalit i. 
    6.2.ăSindromăposttraumatică(accidentădeămunc ). 
    6.3.ăSindromăreactivă(situa iiăstresanteălaăloculădeămunc ). 
    6.4. Boli legate de profesie - nevrozeăşiăalteăafec iuniăneuropsihice. 
 
    7.ăBOLIăCARDIOVASCULAREăPROFESIONALEăŞIăLEGATEăDEăPROFESIE 
    - SCOP - instruirea privind diagnosticul de profesionalitate în bolile cardiovasculare 
    7.1. Bolile aparatului circulator - defini ie,ă etiologie,ă locuriă deă munc ,ă profesiiă expuse,ă
patogenie,ătablouăclinic,ădiagnostic,ădiagnosticădiferen ial,ăcomplica ii,ăprincipiiădeătratament,ă
prevenire. 
    7.2. Sindromul Raynaud. 
    7.3. Varicele membrelor inferioare complicate cu boli trofice sau tromboflebite. 
    7.4. Tromboflebita de efort a membrelor superioare. 
    7.5.ăTromboflebitaăprofund ăaămembrelorăinferioare. 
    7.6.ăBolileălegateădeăprofesie:ăHTA,ăboalaăcardiac ăischemic . 
 
    8. BOLI DERMATOLOGICE PROFESIONALE 
    - SCOP - instruirea privind diagnosticul de profesionalitate în cazul bolilor dermatologice 
    8.1. Dermatozele profesionale - defini ie,ă etiologie,ă locuriă deă munc ,ă profesiiă expuse,ă
patogenie,ătablouăclinic,ădiagnostic,ădiagnosticădiferen ial,ăcomplica ii,ăprincipiiădeătratament,ă
prevenire. 
    8.2. Urticarie, angioedem (edemăQuincke),ăşocăanafilactic. 
    8.3. Radiodermita. 
    8.4.ăAcneeăprofesional . 
    8.5.ăPorfirieăcutanat ătardiv . 
 
    9.ăALTEăBOLIăPROFESIONALEăŞIăBOLIăLEGATEăDEăPROFESIE 
    - SCOP - instruireaăprivindăcunoştin eleăpracticeăşiăteoreticeăînăalteăboliăprofesionale 
    9.1.ăBoliăprofesionaleădatorit ăambian eiătermiceănefavorabileăcaldeăsauăreciă(microclimatuluiă
cald sau rece). 
    9.2.ă Boliă profesionaleă datorit ă ambian eiă sonoreă nefavorabileă (zgomotă profesională pesteă
limitele admise). 
    9.3. Boli profesionaleădatorit ăvibra iilorămecaniceănefavorabile,ăpesteălimiteleăadmise. 
    9.4.ă Boliă profesionaleă datorit ă presiuniiă atmosfericeă crescuteă sauă sc zute:ă hiperbar ă sauă
hipobar . 
    9.5.ăBoliăprofesionaleădatorit ăsuprasolicit riiăsistemuluiămusculo-osteo-articular. 



    9.6.ăBoliăprofesionaleădatorit ăsuprasolicit riiăanalizatoruluiăvizual. 
    9.7. Electropatologia. 
    9.8. Cancerul profesional. 
    9.9. Alte boli legate de profesie: digestive, osteo-musculo-scheletaleă şiă aleă esutuluiă
conjunctiv, ale aparatului excretor. 
 
    10.ăACCIDENTELEăDEăMUNC  
    - SCOP - instruireaăprivindămanagementulăaccidentelorădeămunc  
    10.1.ă Accidenteleă deă munc :ă defini ie,ă clasificare,ă comunicarea,ă cercetarea,ă înregistrarea,ă
raportarea,ă eviden aă accidenteloră deă munc ,ă formulară pentruă înregistrareaă accidentuluiă deă munc ă
(FIAM), indicatori statistici, evaluare post-accident,ă reabilitareă medical ,ă reinser ieă
profesional ,ăreorientareăprofesional . 
    10.2.ăRiscuriădeăaccidenteădeămunc :ămine,ăsiderurgie,ăagricultur ,ăindustria constructoare de 
maşini,ă industriaă chimic ă şiă petrochimic ,ă maseă plastice,ă industriaă alimentar ,ă piel rie,ă
înc l minte,ăcoloran i,ăindustriaătextil ,ăpetrolier ,ăcauciucului,ăsudur ,ăutilizareaăsolven iloră
organici, industria pescuitului, spitale, unit iă comerciale,ă societ iă bancare,ă prim rii,ă
transporturi - c iăferate,ănavaleăşiăaeriene. 
 
    ACTIVITATEăPRACTIC  
 
    Baremădeădemonstra iiăpractice,ălucr riăpractice,ăstagiiălaălocuriădeămunc  
    1. Interpretarea radiografiilor pulmonare standard (RPA)ă înă principaleleă afec iuniă pulmonareă
(tbc, cancer pulmonar, sarcoidoza, silicoza, azbestoza, alte pneumoconioze, emfizem pulmonar, 
pleurezii, abces pulmonar etc.) 
    2.ăEfectuareaăşiăinterpretareaădeătesteăfunc ionaleărespiratorii,ătesteăbronhomotorii specifice 
şiănespecifice. 
    3.ăInterpretareaăbuletinelorădeăanaliz ăaăgazelorăsanguine. 
    4.ă Efectuareaă şiă interpretareaă deă ECGă înă scopulă diagnosticuluiă complica iiloră cardiaceă înă
bolile profesionale. 
    5.ă Efectuareaă şiă interpretareaă testeloră cutanate pentru alergologie (examen medical la 
angajare,ăcontrolămedicalăperiodic,ădiagnosticădeăboal ăprofesional ). 
    6. Teste cutanate pentru diagnosticul dermatozelor profesionale. 
    7.ă Testă deă provocareă laă receă şiă testă presoră laă receă pentruă diagnosticul sindromului Raynaud 
profesional. 
    8.ăEfectuareaădeăaudiometriiătonaleăşiăvocaleăînăscopulădepist riiăprecoceăşiădiagnosticuluiădeă
surditateăşiăhipoacuzieăprofesional . 
    9.ăProbeăvestibulare:ătehniciădeăefectuareăşiăinterpretare. 
    10. Intepretarea deă radiografiiă deă coloan ă vertebral ă (examenă medicală laă angajare,ă controlă
medical periodic, diagnostic). 
    11.ă Tehniciă deă determinareă pentru:ă acuitateă vizual ,ă sim ă cromatic,ă vedereă înă relief,ă câmpă
vizual. 
    12. Efectuarea de anamneze profesionale. 
    13. Algoritm de diagnostic în bolile profesionale. 
    14. Elaborarea de scheme de tratament în boli profesionale. 
    15. Metodologia de prevenire a unei boli profesionale. 
 
    ANUL III 
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    NO IUNIăTEORETICE 
 
    1.ăMEDICIN ăINTERN  
    - SCOP - aprofundareaăcunoştin elorăteoreticeăşiăpractice privind: 
    1.1. Hepatitele cronice, ciroze. 
    1.2. Porfiriile. 
    1.3. Anemiile. 
    1.4. Poliglobuliile. 
    1.5. Aplaziile medulare. 
    1.6.ăBoalaăartrozic . 
    1.7.ăSpondilitaăanchilopoetic . 
    1.8.ăPoliartritaăreumatoid  
    1.9. Insuficien aăcardiac . 
    1.10.ăMiocarditeleăşiăcardiomiopatiile. 
    1.11. Edemul pulmonar acut cardiogen. 
    1.12.ăHipertensiuneaăarterial . 
    1.13.ăBoalaăcardiac ăischemic ă(dureroas ăşiănedureroas );ăinfarctulămiocardicăacut. 
    1.14.ăTulbur rileădeăritmăşiădeăconducere. 
    1.15. Pericarditele. 
    1.16.ă Bolileă vasculareă perifericeă (Sindromulă Raynaud.ă Trombangeitaă obliterant .ă Boalaă
varicoas ). 
 
    2. PNEUMOLOGIE 
    - SCOP - aprofundareaăcunoştin elorăteoreticeăşiăpracticeăprivindăbolileăaparatuluiărespirator 
    2.1. Boli obstructive: 



    ●ăBronşitaăacut . 
    ●ăBPOC:ăBronşitaăcronic .ăEmfizemulăpulmonar. 
    ●ăAstmulăbronşic. 
    2.2. Fibrozele pulmonare. 
    2.3. Pleureziile benigne/maligne. 
    2.4.ăTuberculozaăpulmonar . 
    2.5. Cancerul bronhopulmonar. 
    2.6.ăInsuficien aărespiratorie. 
    2.7.ăBronşiectaziile. 
    2.8. Trombembolismul pulmonar. 
    2.9. Oxigenoterapia. 
    2.10.ăTulbur riădeăsomn. 
 
    3. ALERGOLOGIE 
    - SCOP - aprofundareaă cunoştin eloră teoreticeă şiă practiceă privindă imunologiaă şiă alergologiaă
clinic  
    3.1. Biologia sistemului imunitar/mecanisme imune. 
    3.2. Bolile alergice prin deficit imun. 
    3.3.ă Boliă alergiceă respiratorii,ă cutanate,ă digestive,ă vasculare,ă oculare.ă Tulbur riă deă
hipersensibilitate. 
    3.4. Astmul bronşicăalergic;ărinitaăalergic . 
 
    4.ăTOXICOLOGIEăCLINIC  
    - SCOP - instruireaăprivindăcunoştin eleăteoreticeăşiăpracticeădeăbaz ăînătoxicologiaăclinic  
    4.1. Toxice - no iuniăgenerale. 
    4.2.ăM suriădeăprimăajutorăînăintoxica iileăacute: 
    a. îndep rtareaătoxicelorădinăorganism 
    b. utilizarea antidoturilor 
    4.3.ă Diagnosticulă şiă tratamentulă sindroameloră respiratoriiă acuteă înă cază deă intoxica iiă (edemă
pulmonarăacut,ăinsuficien ărespiratorieăacut ). 
    4.4.ăDiagnosticulăşiătratamentulăsindroamelorăcardiovasculareăînăcazădeăintoxica iiă(tulbur riă
deăritmăşiădeăconducere,ăcolapsul,ăşoculătoxic). 
    4.5.ăDiagnosticulăşiătratamentulăsindroamelorădigestiveăînăcazădeăintoxica iiă(esofagitaăacut ă
coroziv ,ăhepatitaăacut ătoxic ). 
    4.6. Diagnosticulăşiătratamentulăsindroamelorăacuteărenaleă(necrozaăacut ătubular ătoxic ). 
    4.7.ăDiagnosticulăşiătratamentulăsindroamelorăhematologiceăacuteă(hemoglobinemiaăacut ătoxic ,ă
anemiaăhemolitic ătoxic ,ăanemiaăaplastic ătoxic ). 
    4.8. Manevre de resuscitare cardiorespiratorie. 
    4.9.ă M suriă deă primă ajutoră înă urgen eă medico-chirurgicale;ă organizareaă primuluiă ajutoră şiă aă
tratamentuluiădeăurgen ;ămetodeăşiătehniciăpentruăacordareaăprimuluiăajutor. 
 
    5. NEUROLOGIE 
    - SCOP - aprofundareaăunorăno iuniădeăbaz ăprivindădiagnosticulăneurologic 
    5.1. principalele simptome neurologice. 
    5.2. examenul clinic neurologic. 
    5.3. polineuropatiile. 
    5.4. encefalopatiile. 
 
    6.ăBOLIăINFEC IOASE 
    - SCOP - aprofundareaăcunoştin elorăteoreticeăşiăpracticeăprivindăbolileăinfec ioase 
    6.1.ăBolileăinfec ioase:ăaspecteăepidemiologice,ădiagnostic,ăprevenire. 
 
    7. PSIHIATRIE 
    SCOP - aprofundareaăprivindăno iuniădeăbaz ăaleăbolilorăpsihiatrice 
    7.1.ăNevroze,ăpsihoze:ădiagnosticăşiăproblemeălegateădeăreinser iaăprofesional . 
 
    8. DERMATOLOGIE 
    - SCOP - aprofundareaăcunoştin elorăteoreticeăşiăpracticeăprivindăbolileădermatologice 
    8.1.ă Diagnosticulă afec iuniloră cutanate:ă tipuriă deă leziuni;ă dispozi iaă topografic ă aă
leziunilor; metode diagnostice specifice. Principii generale de tratament în dermatologie. 
    8.2. Dermite: clasificare; diagnostic. 
    8.3.ăInfec iiăcutanateăclasificare;ădiagnostic. 
    8.4. Micoze cutanate clasificare; diagnostic. 



    8.5. Parazitoze cutanate clasificare; diagnostic. 
    8.6.ăAfec iuniăpapuloscuamoaseăclasificare;ădiagnostic 
    8.7. Tumori: clasificare; diagnostic. 
 
    9. CHIRURGIE 
    - SCOP - aprofundareaăunorăno iuniădeărecunoaştereăşiăprimăajutorăînăurgen eleăchirurgicale 
    9.1. Abdomenul acut. 
    9.2.ăPancreatitaăacut . 
    9.3. Hemoragiile digestive. 
    9.4. Ocluziile intestinale. 
    9.5. Arsuri. 
    9.6.ăM suriădeăprimăajutorăînăcazădeăurgen eăchirurgicale. 
 
    10. TRAUMATOLOGIE - ORTOPEDIE 
    - SCOP - aprofundareaăunorăno iuniădeărecunoaştereăşi prim ajutor 
    10.1.ăM suriădeăprimăajutorăînăcazădeăfracturi. 
    10.2.ă M suriă deă primă ajutoră înă cază deă traumatismeă (cranio-cerebrale, la nivelul membrelor 
superioareăşiăinferioare,ălaănivelulătoraceluiăşiăabdomenului). 
 
    11.ăMEDICINAăLEGAL  
    - SCOP - instruirea privind aspectele medico-legaleăcuăaplica iiăînămedicinaămuncii 
    11.1.ăDeontologieăşiăetic ăaplicat ămedicinaămuncii:ăresponsabilit iămedicale,ăcivile,ăpenale. 
    11.2. Aspecte medico-legale în exercitarea profesiei de medic specialist de medicina muncii. 
    11.3. Aspecte medico-legaleăprivindăaccidenteleădeămunc ăşiăbolileăprofesionale. 
 
    12. OFTALMOLOGIE 
    - SCOP - instruireaăprivindăaspecteleăoftalmologiceăcuăaplica iiăînămedicinaămuncii 
    12.1.ăurgen eăoftalmologice 
    12.2.ăacuitateaăvizual ,ăsim ulăcromatic,ăvedereaăînărelief,ăcâmpulăvizual,ăfundulădeăochi. 
    12.3.ă diagnosticulă boliloră oftalmologiceă careă constituieă contraindica iiă pentruă muncaă laă
în l ime,ămuncaălaăecran,ăşoferi. 
 
    13. ORL 
    - SCOP - instruirea privindăaspecteleăORLăcuăaplica iiăînămedicinaămuncii 
    13.1.ăurgen eăORL 
    13.2.ăacuitateăauditiv ,ăprobeăvestibulare 
    13.3.ă diagnosticulă boliloră ORLă careă constituieă contraindica iiă pentruă muncaă laă în l ime,ă
şoferi,ăsuprasolicitareaăanalizatoruluiăauditiv,ăexpunereaălaăagen iăototoxici. 
 
    ACTIVITATEăPRACTIC  
 
    Baremădeădemonstra iiăpractice,ălucr riăpractice,ăstagiiălaălocuriădeămunc  
    1.ă Interpretareaă deă radiografiiă pulmonareă standardă (RPA)ă înă principaleleă afec iuniă pulmonareă
(tbc, cancer pulmonar,ăsarcoidoz ,ăemfizemăpulmonar,ăpleurezii,ăabcesăpulmonarăetc.). 
    2.ăInterpretareaăaltorăexameneădeăimagistic ăpulmonar ,ăarticular ă(CT,ăRMN). 
    3.ăEfectuareaădeăexplor riăfunc ionaleăpulmonareăşiăinterpretareaădeăbuletine. 
    4.ăEfectuareaăşiăinterpretarea testelor cutanate pentru alergologie. 
    5.ăRespira iaăartificial ăşiărespira iaăasistat . 
    6. Resuscitarea cardio-vascular . 
    7. Oxigenoterapia. 
    8.ăInterpretareaăbuletinelorădeăexplorareăfunc ional ăhepatic . 
    9. Interpretarea buletinelorădeăexplorareăfunc ional ărenal . 
    10. Interpretarea analizelor de sânge periferic. 
    11. Interpretarea de electrocardiograme. 
    12. Interpretarea rezultatelor examenului ecocardiografic. 
    13.ă Intepretareaă deă radiografiiă deă coloan ă vertebral ă (examenă medicală laă angajare,ă controlă
medical periodic, diagnostic). 
    14.ăManevreădeăprimăajutorăînăcazădeăurgen eăoftalmologice. 
    15.ăManevreădeăprimăajutorăînăcazădeăurgen eăORL. 
    17.ăManevreădeăprimăajutorăînăcazădeăurgen eăchirurgicale. 
    18.ăManevreădeăprimăajutorăînăcazădeătraumatismeăşiăfracturi. 
    19. Documente medico-legaleăcuăaplica iiăînămedicinaămuncii. 
    20. Examenul de screening oftalmologic pentru examenele medicale preventive în medicina muncii. 



    21. Examenul de screening ORL pentru examenele medicale preventive în medicina muncii. 
 
    ANUL IV 
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----------- 
    NB: *) cursurile în clinici de medicina muncii/boli profesionale 
    **) stagiul practic în cabinete de medicina muncii 
 
    NO IUNIăTEORETICE 
 
    1.ăMODULULăDEăBIOETIC ă- 2ăs pt mâni 
 
    1.1.ăTEMATIC ăCURSă(20ăore) 
 
    I.ăIntroducereăînăBioetic ă- 2 ore 
    1.ăMorala,ăetica,ăeticaămedical ă- definire, delimitarea obiectului de studiu 
    2. Contextulăapari ieiăbioeticii 
    3. Definirea bioeticii 
    4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii 
    5.ăTeoriiăşiămetodeăînăbioetic  
 
    II.ăConcepteleădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin ăprinăprismaăbioeticiiă- 2 ore 
    1. Definirea conceptelor deăs n tate,ăboal ,ăsuferin  
    2.ă Concepteleă deă s n tate,ă boal ă şiă suferin ă înă contextulă evolu ieiă mediciniiă şiă ştiin eloră
vie ii 
    3.ăRolulăcredin elorăşiăvalorilorăpersonaleăsauădeăgrupăînăconturareaăconceptelorădeăs n tate,ă
boal ăşiăsuferin ă(percep iiăparticulareăfunc ieădeăcredin aăreligioas ,ăetnie,ăetc.) 
 
    III.ăRela iaămedică- pacient I - 2 ore 
    1.ăValoriăaleărela ieiămedică- pacient 
    2. Paternalism versus autonomie 
    3.ăModeleăaleărela ieiămedică- pacient 
    4. Dreptatea, echitatea şiăaccesulăpacien ilorălaăîngrijirileădeăs n tate 
 



    IV.ăRela iaămedică- pacient II - 2 ore 
    1.ăConsim mântulăinformat 
    2.ăConfiden ialitateaăînărela iaămedică- pacient 
    3.ăRela iaămedică- pacient minor 
    4.ăActeănormativeăcareăreglementeaz  rela iaămedică- pacient 
 
    V.ăGreşeliăşiăeroriăînăpracticaămedical ă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroare 
    2.ăCulpaămedical ă- definire,ăforme,ăimplica iiăjuridiceăşiădeontologice 
    3.ăManagementulăgreşeliiăşiăeroriiămedicaleăîn practicaămedical  
 
    VI.ăProblemeăeticeălaăînceputulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăLibertateaăprocrea iei 
    2. Dileme etice în avort 
    3. Etica reproducerii umane asistate medical 
    4.ăProblemeăeticeăînăclonareaăreproductiv  
 
    VII. Probleme etice la finalulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaămor iiăînăeraănoilorătehnologiiăînămedicin  
    2.ăProblemeăeticeăînăst rileăterminale 
    3.ăTratamenteăinutileăînăpracticaămedical  
    4.ăEutanasiaăşiăsuicidulăasistat 
    5. Îngrijirile paliative 
 
    VIII. Problemeăeticeăînătransplantulădeă esuturiăşiăorganeăumaneă- 2 ore 
    1. Donarea de organe de la cadavru 
    2. Donarea de organe de la persoana vie 
    3.ăEticaăaloc riiădeăresurseăînătransplant 
 
    IX.ăProblemeăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ă- 2 ore 
    1. Eugeniaăşiădiscriminareaăpeăbazaăgeneticii 
    2. Proiectul genomului uman - problemeă etice,ă redefinireaă no iuniiă deă boal ă prină prismaă
cunoaşteriiăgenomuluiăuman 
    3.ăEtic ăşiătestareaăgenetic ăprenatal ,ăneonatal ăşiăpostnatal  
    4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni 
    5.ăTerapiaăgenic  
    6.ăPosibilitateaăîmbun t iriiăraseiăumaneăprinăinterven iiăgenetice 
 
    X.ăEticaăcercet riiăpeăsubiec iăumaniă- 2 ore 
    1.ăPrincipiiăeticeăînăcercetareaăpeăsubiec iăumani 
    2.ăProtec iaăparticipan ilorăîntr-oăcercetareăbiomedical ă- discutarea principalelor coduri de 
etic ă şiă conven iiă interna ionaleă înă cercetare,ă aă cadruluiă legislativă înă careă seă deruleaz ă
cercetareaăpeăsubiec iăumani 
    3.ăPopula iiăvulnerabileăînăcontextulăcercet riiăpeăsubiec iăumani 
    4.ăAspecteăeticeăînăcercet rileămulticentrice,ămultina ionale 
    5.ăComiteteleădeăetic ăaăcercet rii 
    6.ăComportamentulăştiin ificăneadecvat,ăconflictulădeăintereseăînăcercetareaăştiin ific  
 
    1.2. TEMATICA SEMINARIILOR 
 
    I. Ilustrareaăprinăcazuriăparticulareăaăteoriilorăşiăprincipiilorăînăbioetic ă- 2 ore 
 
    II.ăReglementareaăpracticiiămedicaleăprinăcoduriădeăetic ă- 2 ore 
    1.ă Jur mântulă luiă Hipocrateă - comentareaă formeiă ini ialeă aă jur mântuluiă luiă Hipocrateă şiă
evaluarea graduluiădeăaplicabilitateăaăperceptelorăacestuiaăînăcondi iileămediciniiăactuale 
    2.ăAlternativeăaleăjur mântuluiăluiăHipocrate 
    3.ăAlteăcoduriădeăetic ăşiădeontologieămedical ăfolositeăînăprezent 
 
    III.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedic - pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăValoareaăşiălimiteleăconsim mântuluiăinformatăînăpracticaămedical ăcurent  
    2.ăValoareaăşiălimiteleăconfiden ialit iiăînăpracticaămedical ăcurent  
    3.ăRolulăcomunic riiăînărela iaămedică- pacient 
 



    IV.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăAccesulălaăîngrijirileădeăs n tateă- discutare de cazuri 
    2.ăDrepturileăpacien iloră- reglementareălegislativ  
    3.ăRolulăcomitetelorădeăetic ădinăspitale 
 
    V.ăExemplificareaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroareăînămedicin ăprinăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    1.ăDelimitareaăcadruluiăno iuniiădeămalpraxis 
    2.ăGreşealaămedical ădinăperspectivaăsistemuluiădeămalpraxis 
    3.ăPerspectivaădeontologic ăasupraăgreşelilorămedicale 
 
    VI.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăînceputulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    VII.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăfinalulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    VIII. Discutarea problemelor etice în transplantulă deă esuturiă şiă organeă peă bazaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
    IX.ăDiscutareaăproblemelorăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    X.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă cercetareaă peă subiec iă umaniă prină prismaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
    2.ăREABILITAREAăMEDICAL ăÎNăCAZăDEăBOAL ăPROFESIONAL ăSAUăACCIDENTăDEăMUNC  
    - SCOP - instruireaă privindă problemeleă deă reabilitareă medical ă dup ă boal ă profesional ă şiă
accidentădeămunc  
    2.1.ă Reabilitareaă medical ă înă cază deă boal ă profesional ă sauă accidentă deă munc :ă defini ie,ă
institu iiăprestatoareădeăserviciiămedicale,ăcircuite,ămedicăcurrant,ămedicăexpert. 
    2.2.ăReinser iaăprofesional :ădefini ie,ămetodologie. 
    2.3.ăReclasare:ădefini ie,ămetodologie. 
    2.4. Reorientarea profesional . 
    2.5. Ergonomia pentru persoanele cu handicap. 
    2.6.ăLegisla iaăprivindăocrotireaăşiăîncadrareaăînămunc ăaăpersoanelorăcuăhandicap.ăPromovareaă
adapt riiă munciiă laă om;ă evaluareaă incapacit ii,ă handicapului,ă inaptitudiniiă şiă aă aptitudiniiă în 
munc . 
 
    3.ăLEGISLA IAăNA IONAL ăŞIăEUROPEAN ăÎNăMEDICINAăMUNCII 
    - SCOP - cunoaştereaălegisla ieiăna ionaleăşiăeuropeneăcuăreferireălaămedicinaămuncii 
    3.1.ăOrganizareaăşiăfunc ionareaămediciniiămuncii:ăpeăplanăna ionalăşiăeuropean. 
    3.2. Legisla iaăprivindăsecuritateaăşiăs n tateaăînămunc :ăpeăplanăna ionalăşiăeuropean. 
    3.3. Statutul medicului de medicina muncii. 
    3.4.ă Aptitudineaă înă munc .ă Defini ie.ă Rolulă mediculuiă deă medicinaă munciiă înă stabilireaă
aptitudiniiăînămunc ădinăpunctădeăvedereămedical.ăMetodeăşiătehnici.ăLegisla ie. 
    3.5.ă Examenulă medicală laă angajare,ă examenulă medicală deă adaptareă înă munc ,ă controlulă medicală
periodic, examenul medical la reluarea muncii. 
    3.6. Probleme speciale de medicina muncii: 
    ●ămuncaăfemeii 
    ●ămuncaăadolescen ilorăşiătinerilor 
    ●ămuncaăvârstnicilor 
    ●ămuncaăstângacilor 
    ●ămuncaăcelorăcuăvedereămonocular  
    ●ămuncaădiabeticilor 
    ●ămuncaăepilepticilor 
    ●ăreumatismulăşiămunca 
    ●ătuberculozaăşiămunca 
    ●ăfumatulăşiămunca 
    ●ăalcoolulăşiămunca 
    ●ăcardiopatiileăşiămunca 
    ●ăabsenteismulămedical 
    3.7.ă Inspec iaă muncii.ă Comitetulă deă s n tateă şiă securitateă înă munc .ă Asigurareaă pentruă
accidenteă deă munc ă şiă boliă profesionale.ă Rela iileă dintreă sistemulă deă asigur riă deă s n tateă şiă
sistemulădeăasigur riăpentruăaccidenteădeămunc ăşiăboliăprofesionale. 
 
    4. PRACTICA ÎN CABINETE DE MEDICINA MUNCII 
    - SCOP - preg tireaăprinăstagiiăpracticeăînăcabineteădeămedicinaămunciiăînăîntreprinderi 
    4.1. Sisteme de medicina muncii înăUE:ădescriere,ăanalizaăcomparat ,ămodalit iădeăfinan are,ă
standarde în medicina muncii. 
    4.2. Managementul serviciilor de medicina muncii. 
    4.3. Managementul financiar în serviciile de medicina muncii. 



    4.4. Managementul decizional în domeniul s n t iiăînămunc . 
    4.5.ăManagementulăresurselorăumaneăînădomeniulăs n t iiăînămunc . 
    4.6.ăSemnalarea,ăcercetareaăşiădeclarareaădeăboliăprofesionale.ăFişaăBP1ăşiăBP2. 
    4.7. Organizarea examenelor medicale de angajare, controlului medical periodic, examenului 
medicalădeăadaptare,ăexamenelorămedicaleălaăreluareaăactivit iiăprofesionale. 
    4.8.ăConsultan aăînămedicinaămuncii. 
 
    ACTIVITATEăPRACTIC  
 
    Baremădeădemonstra iiăpractice,ălucr riăpractice,ăstagiiălaălocuriădeămunc  
    1. Întocmireaă unuiă plană deă reabilitareă medical ă înă cază deă boal ă profesional ,ă accidentă deă
munc . 
    2.ăSemnalarea,ăcercetareaăşiădeclarareaădeăboliăprofesionale.ăFişaăBP1ăşiăBP2. 
    3. Efectuarea de examene medicale de angajare, control medical periodic, examen medical de 
adaptare,ăexamenămedicalălaăreluareaăactivit iiăprofesionale.ăApreciereaăunorădocumenteămedicaleă
elaborate în aceste scopuri. 
    4.ăAcordareaădeăconsultan ăînămedicinaămuncii.ăApreciereaăunorădocumenteămedicale 
 
 
                                MEDICINA MUNCII 
                                     4 ANI 
 
    ANUL I 
    Stagiul de medicina muncii (I.1) - 12 luni 
 
    ANUL II 
    ●ăBolileăprofesionaleăşiăbolileălegateădeăprofesieă(I.2)ă- 1ălun  
    ●ăBolileăprofesionaleăşiăbolileălegateădeăprofesie ale aparatului respirator (I.3) - 3 luni 
    ●ăToxicologieăprofesional ă(I.4)ă- 2 luni 
    ●ăBoliăneurologiceăprofesionaleă(I.5)ă- 2ăs pt mâni 
    ●ăBoliăinfec ioaseăprofesionaleă(I.6)ă- 1ălun  
    ●ăBoliăpsihiatriceăprofesionaleăşiălegateădeăprofesieă(I.7) - 2ăs pt mâni 
    ●ăBoliăcardiovasculareăprofesionaleăşiălegateădeăprofesieă(I.8)ă- 1ălun  
    ●ăBoliădermatologiceăprofesionaleă(I.9)ă- 1ălun  
    ●ăAlteăboliăprofesionaleăşiăboliălegateădeăprofesieă(I.10)ă- 1ălun  
    ●ăAccidenteleădeămunc ă(I.11)ă- 1 lun  
 
    ANUL III 
    ●ăMedicinaăintern ă(I.12)ă- 2ăluniăşiă2ăs pt mâni 
    ●ăPneumologieă(I.13)ă- 2 luni 
    ●ăAlergologieă(I.14)ă- 2ăs pt mâni 
    ●ăToxicologieăclinic ă(I.15)ă- 1ălun  
    ●ăNeurologieă(I.16)ăă- 1ălun  
    ●ăBoliăinfec ioaseă(I.17)ă-  2ăs pt mâni 
    ●ăPsihiatrieă(I.18)ă- 2ăs pt mâni 
    ●ăDermatologieă(I.19)ă- 1ălun  
    ●ăChirurgieă(I.20)ă- 1ălun  
    ●ăOrtopedieăşiătraumatologieă(I.21)ă- 2ăs pt mâni 
    ●ăMedicinaălegalaă(I.22)ă- 2ăs pt mâni 
    ●ăOftalmologieă(I.23)ă- 2ăs pt mâni 
    ●ăORLă(I.24)ă- 2ăs pt mâni 
 
    ANUL IV 
    Bioetica (I.25) - ½ălun  
    Reabilitareaămedical ăînăcazădeăboal ăprofesional ăsauăaccidentădeămunc ă(I.26)ă- 1ălun  
    Legisla iaăna ional ăşiăeuropean ăînămedicinaămunciiă(I.27)ă- 1ălun  
    Practica în cabinete de medicina muncii (I.28) - 9ăluniăşiă2ăs pt. 
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                    CURRICULUMăDEăPREG TIREăÎNăSPECIALITATEA 
                               MEDICINAăNUCLEAR  
 
    1.1.ăDEFINI IE 
 
    Medicinaănuclear ăesteăoădisciplin ăcareăseăocup ăcuăutilizareaăizotopilorăradioactiviăînăscopă
diagnosticăşiăterapeutic,ăavândădou ămariădomeniiădeăactivitate:ăimagisticăşiănonimagistic. 
    Domeniulă imagistică cuprinde:ă scintigrafiaă planar ,ă tomoscintigrafiaă deă monoemisieă (SPECT),ă
tomoscintigrafiaăprinăemisieăpozitronic ă(PET)ăşiăimagisticaădeăfuziuneăPET-CT, SPECT-CT. 
    Domeniul nonimagistic cuprinde: diagnosticul radiochimic "în vitro", radioimunoanaliza (RIA), 
precumă şiă terapiaă cuă radionuclizi.ă Diagnosticulă radiochimică "înă vitro"ă areă caă obiectă deă studiuă
determinareaăcantitativ ăaăunorăparametriăhematologici,ăiarăradioimunologiaăofer ădateădiagnosticeă
prin analiza cantitativ ăaăunorăindicatoriăbiochimiciăşiămarkeriătumorali. 
 
    1.2. DURATA: 4 ani 
    Curriculumulăprevedeăunănum rădeă200ădeăoreădidacticeă(curs,ăseminar,ăprezent riădeăcazuri)ăpeă
anulădeăstudiuăuniversitar,ăpentruătematicaăprezentat ,ăînăafaraăc roraăsuntăprev zuteăşiă40-50 de 
ore de studiu individual. 
    Cuantificareaăpreg tiriiăînăvedereaăechival rii,ăseăfaceăprinăcrediteă(CFU). 
    1 credit = 25 ore de instruire 
    Dină timpulă alocată preg tirii,ă activitateaă didactic ă acoper ă 20-30%, restul de 70-80%, fiind 
dedicat ăactivit ilorăpracticeăşiăstudiuluiăindividual. 
    Laăsfârşitulăfiec ruiămodulădeăpreg tireă(celăpu inăoădat ăpeăan),ăareălocăoăevaluareădeăetap ,ă
f cut ăînăunitateaădeăpreg tireădeăc treăresponsabilulădeăstagiuăşiăîndrum tor. 
    Evaluarea se finalizeaz ăprinăacordareaădeăcrediteăCFU. 
    Întreagaăactivitateădeăpreg tireăesteămonitorizat ăprinăcaietulădeăstagiuă(log-book), în care 
vorăfiătrecuteădeăasemeneaăevalu rileădeăetap ăînăcredite,ăactivitateaăînăprogrameleădeăcercetare,ă
participarea la manifest riăştiin ificeăşiădeăeduca ieăcontinu . 
 
    1.3. STRUCTURA STAGIILOR 
    1.3.1.ă Etapaă deă angajare,ă luareă înă eviden ,ă rezolvareă aă problemeloră social-administrative, 
prezentareălaăspitalulăşiăclinicaăundeăaăfostărepartizată(2ăs pt mâni) 
    1.3.2. Stagiulădeămedicin ănuclear ă33ăluni: 
        A. substagiul de scintigrafie - 23ăluniăşiă2ăs pt. 
        B.ă substagiulă deă tomoscintigrafieă pozitronic ă şiă imagistic ă deă fuziuneă PETă şiă PET-CT - 3 
luni. 
        C.ăsubstagiulădeăradioimunoanaliz ăşiăimunologieă- 2 luni 
        D.ăsubstagiulădeăterapieăradionuclidic ă- 2 luni 
        E. substagiul de osteodensitometrie - 2 luni 
    1.3.3.ăStagiulădeăecografieăgeneral ă- 3 luni 
    1.3.4. Stagiul de cardiologie - 2 luni 
    1.3.5. Stagiul de neurologie - 2 luni 
    1.3.6. Stagiul de endocrinologie - 2 luni 
    1.3.7.ăStagiulădeăoncologieăclinic ă- 2 luni 
    1.3.8.ăStagiulădeătomografieăcomputerizat ă- 2 luni 
    1.3.9.ăStagiulădeărezonan ămagnetic ănuclear ă- 2 luni 
    1.3.10.ăStagiulădeăbioetic ă- ½ălun  
 
    1.4.ăCON INUTULăSTAGIILOR 
    1.4.1.ăSTAGIULăDEăMEDICIN ăNUCLEAR  
    A. SUBSTAGIUL DE SCINTIGRAFIE 



    1.4.1.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(380ăore) 
    1.ăConsidera iiăistorice 
    - Începuturile medicinei nucleare 
    - Situa iaăactual : 
        - aparatura 
        - radiofarmaceutice 
        - aplica iiăclinice,ăperspective 
    2. Bazele fizice ale medicinii nucleare 
    - Structuraăatomuluiăşiănucleului 
    - Reac iiănucleare,ăizotopiăartificiali 
    - Legileăradioactivit ii 
    - Tipuri de dezintegrareăradioactiv  
    - Interac iaăradia ieiăcuămateria 
    3.ăAparaturaădeădetec ieăaăradia ieiănucleareăutilizat ăînălaboratoareădeămedicin ănuclear : 
    - Detectoriiădeăscintila ie 
    - Colimatoare 
    - Scannerul liniar 
    - Cameraădeăscintila ieăAnger 
    - Cameraădeăscintila ieăcuăsistemătomografică(SPECT) 
    - Cameraădeăscintila ieăpentruătomografiaăprinăemisieădeăpozitroniă(PET) 
    - Echipamentele integrate PET-CTăşiăSPECT-CT. 
    - Instrumenteădeăm sur ăaăradioactivit ii 
    - Sistemeădeăm surareăaăradia ieiăgammaăpentruădetermin riă"înăvitro" 
    4.ăDozimetriaăradia iilorăşiăelementeădeăradioprotec ie 
    5.ăMetodeămatematiceăşiăinformaticeăînămedicinaănuclear : 
    - Elementeădeăstatistic ădescriptiv  
    - Reprezent riăgrafice 
    - Teste statistice,ăparametriceăşiăneparametrice 
    - Evaluareaăcon inutuluiăinforma ionalăalăunuiătestăclinic 
    - Teoria deciziei 
    6.ăSistemeădeăachizi ie,ăprelucrare,ăredareăşiăformareăaăimaginiiăînămedicinaănuclear : 
    - No iuniăgeneraleădespreăcalculatoare 
    - Interfa aăcameraădeăscintila ieă- calculator 
    - Parametrii tehnico-medicaliădeăanaliz ăaăimaginii 
    7.ăTomoscintigrafiaă(SPECTăşiăPET) 
    - Principiul fizic 
    - Aplica iiăclinice 
    8. Radiofarmaceutice 
    - Elemente generale de radiofarmaceutic  
    - Biocineticaăradiofarmaceuticelorăşiămecanismeădeălocalizare 
    - Criterii de alegere a radiofarmaceuticului optim 
    - Radiofarmaceuticeleăcuălocalizareăselectivătumoral  
    9.ăExplorareaăscintigrafic ăaăS.N.C.: 
    - Indica iileăscintigrafiei cerebrale 
    - Scintigrafiaă cerebral ă static ă (radiotrasoriă utiliza i,ă tehnicaă explor rii,ă aplica iiă
clinice). 
    - Angioscintigrafiaă cerebral ă (studiuă dinamic)ă - radiotrasoriă utiliza i,ă tehnicaă explor rii,ă
aplica iiăclinice 
    - Radiocisternografiaă(radiotrasoriăutiliza i,ătehnicaăexplor rii,ăaplica iiăclinice) 
    - Tomoscintigrafiaă cerebral ă deă monoemisieă - SPECT - radiotrasoriă utiliza i,ă tehnicaă
explor rii,ăaplica iiăclinice. 
    - Tomoscintigrafia prin emisie de pozitroni - PET - radiotrasori utiliza i,ătehnicaăexplor rii,ă
aplica iiăclinice. 
    10.ăExplorareaăscintigrafic ăînăendocrinologie: 
        ●ăEvaluareaăradioizotopic ăaătiroideiă- radiotrasoriăfolosi i,ădozeădeăiradiere. 
    - Locul scintigrafiei tiroidiene între metodele imagistice pentru investigarea 
    - parenchimului tiroidian 
    - Radioiodocaptarea 
    - Scintigrafiaătiroidian ă(imagineaănormal ăşiăpatologic ,ăindica ii) 
    - Diagnosticulăscintigrafică(tiroidite,ăguşe,ăadenomătoxicătiroidian,ăneoplasmătiroidian) 
        ●ăExplorareaăscintigrafic ăaăglandelorăparatiroide 
        ●ăExplorareaăscintigrafic ăaăglandelorăsuprarenale 
        ●ăEvaluareaăscintigrafic ăaătumorilorăneuroendocrine 



    11.ăExplorareaăradioizotopic ăbronho-pulmonar : 
        ●ă Scintigrafiaă pulmonar ă deă perfuzieă (radiofarmaceuticeă utilizate,ă tehnicaă explor rii,ă
imagineaăscintigrafic ănormal ăşiăpatologic ,ăindica ii) 
        - diagnosticulă scintigrafică (embolieă pulmonar ,ă canceră bronho-pulmonar,ă BPOC,ă Afec iuniă
cardiace) 
        ●ă Scintigrafiaă pulmonar ă deă ventila ieă (radiofarmaceuticeă utilizate,ă tehnicaă explor rii,ă
imagineaăscintigrafic ănormal ăşiăpatologic ăaplica iiăclinice) 
    12.ăEvaluareaăscintigrafic ăaăcordului: 
        ●ă Loculă explor riiă scintigraficeă înă algoritmulă deă diagnostică imagistică aă tulbur rilor 
vasculare miocardice - compara iiăPET,ăSPECT,ăangio,ăeco-stress. 
        ●ăScintigrafiaămiocardic ădeăperfuzieă(radiotrasoriăutiliza i,ătehnicaăexplor rii) 
            - imagineaăscintigrafic ănormal ăşiăpatologic ,ăindica iileăexplor rii. 
            - diagnosticulă scintigrafică (detec iaă ischemieiă miocardice,ă evaluareaă viabilit iiă
esutuluiă miocardic,ă detec iaă infarctuluiă miocardică acută şiă sechelar,ă evaluareaă tulbur riiă

hemodinamice coronariene) 
        ●ă Vizualizareaă scintigrafic ă înă infarctulă miocardic acut (radiofarmaceutice utilizate, 
tehnicaăexplor rii,ărezultate) 
        ●ă Loculă explor riiă scintigraficeă înă algoritmulă deă diagnostică imagistică ală disfunc ieiă
ventriculare 
        ●ăAngiocardiografiaăradioizotopic  
            - tehnica "primei treceri" - detec iaăşiăcuantificareaăşunturilorăintracardiace. 
            - tehnicaă "laă echilibru"ă sincronizat ă cuă EKGă - determinareaă frac ieiă deă ejec ie,ă
studiulăcineticiiăparietaleăaăventricululuiăstâng,ăapreciereaă performan eiăventriculareăînărepausă
şiălaăefort. 
    13.ăScintigrafiaăhepatic ăşiăaăc ilorăbiliare: 
        ●ă Rolulă scintigrafieiă hepaticeă întreă alteă metodeă imagisticeă înă evaluareaă afec iuniloră
hepaticeădifuzeăşiăaăproceselorălocalizate. 
        ●ăScintigrafiaăhepato-splenic ăcuăradiocoloiziă(principiulămetodei,ăradiotrasoriăutiliza i,ă
tehnicaă explor rii,ă imagineaă scintigrafic ă normal ă şiă patologic ,ă indica ii,ă diagnosticulă
scintigrafic - hepatopatiiădifuzeăşiăfocale 
        ●ăScintigrafiaăhepatic ăînăevaluareaăficatuluiătransplantat 
        ●ăScintigrafiaăhepatic ădinamic ă(angioscintigrafia)ă- principiu,ăindica ii,ălimite. 
        ●ă Scintigrafiaă hepatic ă cuă hematiiă marcateă - indica ii,ă metodeă deă marcareă aă hematiilor,ă
tehnicaăefectu rii. 
        ●ă Scintigrafiaă hepato-biliar :ă radiotrasoriă utiliza i, tehnicaă explor rii,ă imagineaă
scintigrafic ă normal ă şiă patologic ,ă indica ii,ă diagnosticulă scintigrafică înă Afec iuniă hepato-
biliareă (boliă congenitale,ă colestazaă hepatic ,ă colecistiteă acuteă şiă cronice,ă sindroameă biliareă
postoperatorii) 
    14. Explorarea scintigrafic ăaătubuluiădigestiv: 
        ●ăScintigrafiaăglandelorăsalivare 
        ●ăExplorareaăscintigrafic ăaăesofaguluiă- tranzitul esofagian 
        ●ăExplorareaăscintigrafic ăaăstomaculuiă- reflux gastro-esofagian,ăgolireaăgastric . 
        ●ăDiagnosticul scintigrafic al hemoragiilor digestive 
        ●ăDetec iaădiverticululuiăMeckel 
    15.ăEvaluareaăscintigrafic ărenal ă(radiotrasoriăutiliza i,ătehnicaăexplor rii): 
        ●ăAngioscintigrafieărenal ăsecven ial ă(normal ăşiăpatologic ) 
        ●ăScintigrafiaărenal ădinamic  
            - indica ii,ăradiotrasori,ătehnicaăexamin rii 
            - imagineaăscintigrafic ănormal ăşiăpatologic  
            - curbeănefrograficeă(normalăşiăpatologic) 
            - renogramaăcuădiurezaăprovocat ă(testulăcuăFurosemid) 
            - renogramaăcuăinhibitoriădeăenzim ădeăconversie,ăprobaăcuăcaptopril 
        ●ăScintigrafiaărenal ăstatic  
            - indica ii,ăradiotrasori,ătehnicaăexamin rii 
            - imagineaăscintigrafic ănormal ăşiăpatologic  
        ●ă Diagnosticulă scintigrafică (Afec iuniă renaleă inflamatoriiă şiă vasculare,ă anomaliiă
congenitale,ătumoriărenale,ătraumatismeărenale,ăuropatiiăobstructive,ăinsuficien aărenal ) 
        ●ăExplorareaăscintigrafic ăaărinichiuluiătransplantat. 
    16. Explorarea scintigrafic ăaăsistemuluiăosteo-articular: 
        - radiotrasori, 
        - tipuriădeăexamin ri,ătehnicaăexplor rii:ăscintigrafiaăwhole-body,ăplanar ,ătrifazic  
        - imagineaăscintigrafic ănormal ăşiăpatologic  
        - indica iileăscintigrafieiăosoase 



        - diagnosticulă scintigrafic:ă tumoriă osoase,ă Afec iuniă osoaseă inflamatorii,ă traumatismeă
osoase,ă osteodistrofiiă deă origineă nedeterminat ,ă boliă metaboliceă osoase,ă algodistrofia,ă evaluareaă
artropatiilorăinflamatoriiăşiădegenerative 
    17. Limfografia radionuclidic ă(radiotrasori,ătehnicaăexplor rii)ă- aplica iiăclinice.ăDetec iaă
nodululuiăsentinel . 
    18.ă Detec iaă scintigrafic ă aă proceseloră infec ioaseă şiă inflamatoriiă localizateă - principiu, 
indica ii,ăradiotrasori,ătehnic ,ălimiteă(galiu,ăleucociteămarcate, 99m-Tc-ciprofloxacina). 
    19. Imunoscintigrafia - anticorpi monoclonali - principiu,ă indica ii,ă radiotrasori,ă tehnica,ă
limite. 
 
    20. Diagnosticul scintigrafic în oncologie: 
        - Detec iaăşiăstadializareaătumoral ăprinătehnicileăSPECT,ăPETăşiăPET-CT 
        - Scintigrafiaăoncologic ăcuăradiotrasoriămetaboliciă(Thalium,ăMIBI,ăDMSA-V etc.) 
 
    Medicinaănuclear ăesteăoădisciplin ăcareăseăocup ăcuăutilizareaăizotopilorăradioactiviăînăscopă
diagnosticăşiăterapeutic,ăavândădou ămariădomeniiădeăactivitate:ăimagisticăşiănonimagistic. 
    1.4.1.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    Interpretarea: 
    1. Angioscintigrafii cerebrale - 15 
    2. Scintigrafii cerebrale statice - 15 
    3. Tomoscintigrafii cerebrale - 60 
    4. Scintigrafii tiroidiene - 200 
    5.ăScintigrafiiădeăperfuzieăpulmonar ă- 100 
    6. Scintigrafii miocardice de perfuzie repaus/efort -120 
    7. Angiocardiografii - 50 
    8. Scintigrafii hepato-splenice - 100 
    9. Scintigrafie hepato-biliar ă- 60 
    10. Scintigrafii renale staticeăşiădinamiceă- 200 
    11. Scintigrafii osoase - 700 
    12.ăScintigramaăcuăhematiiămarcateă("înăvivo")ăpentruădetec iaăhemangioameloră- 30 
    13.ăScintigramaăcuăhematiiămarcateă("înăvivo")ăpentruădepistareaăuneiăsânger riădigestiveă- 30 
    14. Scintigramaăcuăhematiiămarcateă("înăvivo")ăpentruădetec iaădiverticululuiăMeckelă- 10 
    15. Scintigrama pentru tranzit esofagian - 30 
    16.ăScintigramaădeăgolireăgastric ă- 30 
    17. Scintigrama de reflux gastro-esofagian - 30 
    18. Limfoscintigrafii - 30 
    19.ăScintigrafieăoncologic ă(radiotrasorămetabolic)ă- 100 
 
    B.ăSUBSTAGIULăDEăTOMOSCINTIGRAFIEăPOZITRONIC ă(PET)ăŞIăIMAGISTICAăDEăFUZIUNEă(SPECT-CT, PET-CT) 
 
    1.4.1.3.ăTematicaălec iilorăconferin ă(50ăore) 
    1. Principiul Tomografiei cu emisie pozitronic  
    2.ăAparaturaădeădetec ie 
    3. Sisteme integrate PET-CT, SPECT-CT 
    4.ăElementeădeădozimetrieăşiăradioprotec ieăspecifice 
    5.ăRadioizotopiăutiliza iăînăPET.ăCiclotronulădeăuzămedical 
    6.ăAplica iiăcliniceă- oncologie 
    7.ăAplica ii clinice - cardiologie 
    8.ăAplica iiăcliniceă- neurologie 
 
    1.4.1.4.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1.ăPETăşiăPET/CTăînăoncologieă- 100 
    2. SPECT-CT în oncologie - 100 
    3.ăPETăşiăPET/CTăînăcardiologieă- 50 
    4. SPECT-CT în cardiologie - 50 
    5.ăPETăşiăPET/CTăînăneurologieă- 50 
    6. SPECT-CT în neurologie- 50 
 
    C.ăSUBSTAGIULăDEăRADIOIMUNOANALIZ ăŞIăRADIOCHIMIE 
 
    1.4.1.5.ăTematicaălec iilorăconferin ă(40ăore) 
    1. Radioimunoanaliza - istoric 
    - Metodeăşiăsistemeădeăanaliz  



    2.ăFolosireaăradioizotopilorăînăimunoanaliz  
    - Defini ii 
    - Aparaturaădeădetec ie 
    - Statisticaăcitiriiăradioactivit ii 
    - Compuşiămarca iăfolosi i 
    3.ăReac iiăantigen-anticorp 
    - Antigene, haptene, imunogene 
    - Anticorpiăşiăreac iaăantigen-anticorp 
    4.ăAnsamblulăsistemelorădeăradioimunoanaliz  
    - Standardul 
    - Componentaăbiologic  
    - Mediulădeăincubare,ăseparareăşiăcondi iiădeăincubare. 
    5.ăCalcululăşiăcontrolulăcalit iiădatelor 
    - Calculul rezultatelor 
    - Performan eleăşiăstandardizareaăsistemelorăRIA 
    - Controlulăcalit iiărezultatelor 
    6.ăAplica iiăcliniceăaleătestelorăradioimunologice 
    - Dozareaăhormonal  
    - Dozarea nivelului plasmatic al medicamentelor 
    - Determinarea markerilor tumorali (antigen carcinoembrionar, alfa-fetoproteina, Ca 19-9, etc.) 
    7.ăDetermin riăhematologiceă"înăvitro" 
    - Ferocinetica (^59Fe) 
    - absorb iaăintestinal ăaăfierului 
    - clearence-ul plasmatic al fierului 
    - încorporarea fierului în hematii 
    - determinareaăfix riiăfieruluiăînăm duv ,ăficat,ăsplin . 
    - Explor riăhematiceăcuă^51Cră(volumăplasmaticăşiăhematic,ădurataădeăvia ăaăhematiilor) 
    - Explor riăcuă^58Coă(determinareaăseric ăaăvitamineiăBă12,ătestulăSchilling) 
 
    1.4.1.6. Baremul activit ilorăpractice 
    1.ăDoz riădeăhormoniătiroidieniă- 20 
    2.ăDetermin riădeămarkeriătumoraliă- 20 
 
    D.ăSUBSTAGIULăDEăRADIOTERAPIEăRADIONUCLIDIC  
 
    1.4.1.7.ăTematicaălec iilorăconferin ă(40ăore) 
    1.ăAgen iăradioterapeutici:ăpropriet i,ădozimetrie,ăconsidera iiăradiobiologice. 
    2. Criterii de alegere a radionuclizilor în terapie 
    3. Protocoale radioterapeutice generale 
    4.ă Noiă orient riă înă terapiaă radionuclidic :ă radioterapiaă intit ă - anticorpi monoclonali, 
peptide radiomarcate. 
    5. Radioterapia în: 
    - Afec iuniătiroidieneăbenigne 
    - Afec iuniătiroidieneămaligne 
    - Afec iuniăreumatismale;ăradioterapiaăsinovitelorăcronice 
    - Afec iuniăhematologice:ăpolicitemiaăVera,ăleucemii,ălimfoameămaligne 
    - Afec iuniămaligneăosoaseăprimitiveăşiăsecundare 
    - Afec iuniămaligneăhepaticeă- primareăşiăsecundare 
    - tumori neuroendocrine 
    - terapiaăpaliativ ăaădureriiăosoaseădinămetastazeleăosoaseă- indica ii,ăcriteriiădeăselec ieăaă
pacien ilor,ăradiofarmaceuticeăutilizate 
 
    1.4.1.8.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    - terapia cu iod radioactive - calcululă dozeiă şiă stabilireaă protocoluluiă terapeutică înă
Afec iuniătiroidieneăbenigneă(30ăcazuri)ăşiămaligneă(30ăcazuri) 
    - terapiaăpaliativ ăaădureriiădinămetastazeleăosoaseă(30 cazuri) 
 
    E. SUBSTAGIUL DE OSTEODENSITOMETRIE 
 
    1.4.1.9.ăTematicaălec iilorăconferin ă(40ăore) 
    1. Principiul metodei (DXA, DPA, QUS, QCT) 
    2.ăTehniciădeăinvestiga ie 
    3.ăAparaturaăutilizat  



    4.ăNo iuniădeăradioprotec ie 
    5. Osteoporoza - defini ie,ăclasificare,ăfactoriădeărisc,ădiagnostic 
    6. Fractura de fragilitate. 
    7.ăOsteoporozaăsecundar  
    8.ăDiagnosticulăosteoporozeiă(CriteriiăOMS)ăşiăevaluareaărisculuiădeăfractur  
    9.ăClaseădeăsubstan eăutilizateăînătratamentulăosteoporozei 
    10. Monitorizarea post-terapeutic ăînăosteoporoz  
    11. Evaluarea artroplastiilor 
    12.ăExaminareaăosteodensitometric ăînăpediatrie 
 
    1.4.1.10.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    - interpretarea testului DXA - 100ăexamin ri 
 
    1.4.2. STAGIULăDEăECOGRAFIEăGENERAL ă(50ăore) 
 
    1.4.2.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(esteăvalabilăcurriculumăpentruăcompeten aăînăecografieă
general ). 
 
    1.4.2.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    Efectuareaăşiăinterpretareaăecografiilor 
    - tiroidiene - 100 
    - sânăşiăp r iămoiă- 100 
    - cardiace - 100 
    - abdominale - 400 
    - pelvine - 400 
 
    STAGIUL DE CARDIOLOGIE 
 
    1.4.3.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(40ăore) 
    1.ăCardiopatiaăischemic  
    2. Infarct miocardic acut 
    3. Infarct miocardic cronic sechelar 
    4.ăMalforma iiăcongenitaleădeăcord 
    5. Cardiomiopatii 
    6. Valvulopatii 
    7.ăTrombozaăvenoas ăprofund ăaămembrelorăinferioare 
 
    1.4.3.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1. Examenul clinic al bolnavului cardio-vascular - 100 
    2. Interpretarea de EKG - 200 
    3. Interpretarea datelor ecografice - 100 
 
    STAGIUL DE NEUROLOGIE (40 ore) 
    1.4.4.1.ăTematicaălec iilorăconferin  
    1. Sindromul de neuron motor central 
    2. Sindromul de neuron motor periferic 
    3. Sindromul encefalic 
    4. Sindrom de trunchi cerebral 
    5. Sindroame extrapiramidale 
    6. Boli cerebro-vasculare 
    - accidente cerebro-vasculareăischemiceăşiăhemoragice 
    - tromboze venoase cerebrale 
    7. Sindrom de hipertensiune intracranian  
    8.ăMalforma iiăcerebraleăvasculareă(angiom,ăanevrisme,ăfistuleăarterio-venoase) 
    9. Traumatisme cranio-cerebrale 
    10.ăTumoriăcerebraleăprimitiveăşiăsecundare 
    11. Sindroame amiotrofice cerebrale 
    12.ăDemen e 
    13. Epilepsia 
    14. Sindroame Parkinsoniene 
 
    1.4.4.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1. Examenul neurologic al bolnavului - 100 



    2. EEG - interpretareăorientativ ă- 20 
    3. F.O. - interpretareăorientativ ă- 20 
    4. Interpretarea datelor biologice din LCR - 20 
    5. Eco Doppler - interpretare - 30 
 
    STAGIUL DE ENDOCRINOLOGIE (40 ore) 
    1.4.5.1.ăTematicaălec iilorăconferin  
    1. Tiroida - morfologie, fiziologie, explorare morfo-func ional  
    2. Hipertiroidismul 
    3. Boala Graves Basedow 
    4. Hipotiroidismul 
    5. Tiroidite 
    6.ăGuşaăendemic ă(prinăcaren ădeăiod) 
    7. Nodulul tiroidian - diagnosticăşiăstrategieăterapeutic  
    8. Cancerul tiroidian 
    9. Paratiroida - morfologie, fiziologie, explorare morfo-func ional  
    10. Hiperparatiroidismul primarăşiăsecundar. 
    11. Hipoparatiroidismul 
    12. Osteoporoza 
    13. Corticosuprarenala - morfologie,ăfiziologieăşiăexplorareămorfo-func ional . 
    14. Medulosuprarenala - morfologie,ăfiziologieăşiăexplorareămorfo-func ional . 
    15. Feocromocitomul 
    16. Neoplazii endocrine multiple 
 
    1.4.5.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1. Examenul clinic al bolnavului endocrin - 50 
    2.ăInterpretareaădoz rilorăhormonaleă- 50 
    3. Interpretarea datelor ecografice - 50 
 
    STAGIUL DE ONCOLOGIE (40 ore) 
    1.4.6.1.ăTematicaălec iilorăconferin  
    1. Tumorile sistemului nervos 
    2. Cancerul mamar 
    3. Cancerul bronho-pulmonar 
    4.ăCancerulădeăprostat  
    5. Cancerul renal 
    6. Cancerele digestive 
    7. Cancerul uterin 
    8. Cancerul ovarian 
    9. Melanomul malign 
    10. Limfoame 
    11. Tumori osoase 
 
    1.4.6.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1. Examenul clinic al bolnavului oncologic - 100 
    2. Interpretarea markerilor tumorali - 50 
    3.ăInterpretareaăcorelat ăaădatelorăimagistice (ecografie, CT, RMN, scintigrafie) - 100 
 
    STAGIULăDEăTOMOGRAFIEăCOMPUTERIZAT  
 
    1.4.7.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(40ăore) 
    1.ăPrincipiulămetodei,ătehnica,ătipuriădeăachizi ie 
    2.ăAfec iuniăcerebrale 
    3.ăAfec iuniădigestive 
    4.ăAfec iuniăpulmonare 
    5.ăAfec iuniărenale 
    6.ăAfec iuniăendocrinologice 
    7.ăAfec iuniăosoase,ăarticulare,ămusculare. 
    8.ă Corelareaă diagnosticuluiă tomografică cuă dateleă ob inuteă prină ecografie,ă IRM,ă scintigrafie,ă
PET. 
 
    1.4.7.2. Baremul activit ilorăpractice 
    Efectuareaădeăexameneăspecificeăşiăinterpretareaărezultatelor: 



    1. Examenul cerebral - 100 
    2. Examenul regiunii cervicale - 50 
    3. Examenul coloanei vertebrale - 50 
    4. Examenul toracic - 100 
    5. Examenul abdominal - 100 
    6. Examenul musculo-articularăşiăscheletală- 50 
 
    1.4.8.ăSTAGIULăDEăIMAGISTIC ăPRINăREZONAN ăMAGNETIC  
    1.4.8.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(40ăore) 
    Principiulămetodei,ătehnica,ătipuriădeăaparatur ,ăaplica iiăcliniceăprioritare 
    1.ă Afec iuniă cerebraleă (accidenteă vasculareă ischemiceă şiă hemoragice,ă malforma iiă vasculare,ă
tumoriăcerebrale,ătraumatisme,ămodific riădegenerative) 
    2.ăAfec iunileăcoloaneiăvertebraleăşiăm duveiăspinarii 
    3.ă Afec iuniă digestiveă (patologiaă c iloră biliare, patologia pancreasului, tumori vasculare 
hepatice) 
    4.ăAfec iuniăpulmonareă(vasculare,ătumorale) 
    5.ăAfec iuniărenaleă(vasculare,ăinflamatorii,ăobstructive,ătumorale) 
    6.ăAfec iuniăendocrinologiceă(tiroidiene,ăsuprarenaliene) 
    7.ăAfec iuniăosoase, articulare, musculare 
    8.ăCorelareaădiagnosticuluiăIRMăcuădateleăob inuteăprinăecografie,ăCT,ăscintigrafie,ăPET. 
 
    1.4.8.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    Efectuareaăunorăexameneăspecificeăşiăinterpretareaărezultatelor: 
    1. Examenul cerebral - 100 
    2.ăExamenăregiuneăcervical ă- 30 
    3.ăExamenăcoloan ăvertebral ă- 100 
    4. Examen torace - 40 
    5. Examen abdominal - 40 
    6. Examen musculo-articularăşiăscheletală- 100 
 
    1.4.9.ăMODULULăDEăBIOETIC ă- 2ăs pt mâni 
 
    1.4.9.1. TEMATIC ăCURSă(20ăore) 
 
    I.ăIntroducereăînăBioetic ă- 2 ore 
    1.ăMorala,ăetica,ăeticaămedical ă- definire, delimitarea obiectului de studiu 
    2.ăContextulăapari ieiăbioeticii 
    3. Definirea bioeticii 
    4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii 
    5.ăTeoriiăşiămetodeăînăbioetic  
 
    II.ăConcepteleădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin ăprinăprismaăbioeticiiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăconceptelorădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin  
    2.ă Concepteleă deă s n tate,ă boal ă şiă suferin ă înă contextulă evolu ieiă mediciniiă şiă ştiin eloră
vie ii 
    3.ăRolulăcredin elorăşiăvalorilorăpersonaleăsauădeăgrupăînăconturareaăconceptelorădeăs n tate,ă
boal ăşiăsuferin ă(percep iiăparticulareăfunc ieădeăcredin aăreligioas ,ăetnie,ăetc.) 
 
    III.ăRela iaămedică- pacient I - 2 ore 
    1.ăValoriăaleărela ieiămedică- pacient 
    2. Paternalism versus autonomie 
    3.ăModeleăaleărela ieiămedică- pacient 
    4.ăDreptatea,ăechitateaăşiăaccesulăpacien ilorălaăîngrijirileădeăs n tate 
 
    IV.ăRela iaămedică- pacient II- 2 ore 
    1. Consim mântulăinformat 
    2.ăConfiden ialitateaăînărela iaămedică- pacient 
    3.ăRela iaămedică- pacient minor 
    4.ăActeănormativeăcareăreglementeaz ărela iaămedică- pacient 
 
    V.ăGreşeliăşiăeroriăînăpracticaămedical ă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăno iunilor deăgreşeal ăşiăeroare 
    2.ăCulpaămedical ă- definire,ăforme,ăimplica iiăjuridiceăşiădeontologice 



    3.ăManagementulăgreşeliiăşiăeroriiămedicaleăînăpracticaămedical  
 
    VI.ăProblemeăeticeălaăînceputulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăLibertateaăprocrea iei 
    2. Dileme etice în avort 
    3. Etica reproducerii umane asistate medical 
    4.ăProblemeăeticeăînăclonareaăreproductiv  
 
    VII.ăProblemeăeticeălaăfinalulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaămor iiăînăeraănoilorătehnologiiăînămedicin  
    2. Probleme etice în st rileăterminale 
    3.ăTratamenteăinutileăînăpracticaămedical  
    4.ăEutanasiaăşiăsuicidulăasistat 
    5. Îngrijirile paliative 
 
    VIII.ăProblemeăeticeăînătransplantulădeă esuturiăşiăorganeăumaneă- 2 ore 
    1. Donarea de organe de la cadavru 
    2. Donarea de organe de la persoana vie 
    3.ăEticaăaloc riiădeăresurseăînătransplant 
 
    IX.ăProblemeăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ă- 2 ore 
    1.ăEugeniaăşiădiscriminareaăpeăbazaăgeneticii 
    2. Proiectul genomului uman - problemeă etice,ă redefinireaă no iuniiă deă boal ă prină prismaă
cunoaşteriiăgenomuluiăuman 
    3.ăEtic ăşiătestareaăgenetic ăprenatal ,ăneonatal ăşiăpostnatal  
    4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni 
    5.ăTerapiaăgenic  
    6.ăPosibilitateaăîmbun t iriiăraseiăumane prinăinterven iiăgenetice 
 
    X.ăEticaăcercet riiăpeăsubiec iăumaniă- 2 ore 
    1.ăPrincipiiăeticeăînăcercetareaăpeăsubiec iăumani 
    2.ăProtec iaăparticipan ilorăîntr-oăcercetareăbiomedical ă- discutarea principalelor coduri de 
etic ă şiă conven iiă interna ionaleă înă cercetare,ă aă cadruluiă legislativă înă careă seă deruleaz ă
cercetareaăpeăsubiec iăumani 
    3.ăPopula iiăvulnerabileăînăcontextulăcercet riiăpeăsubiec iăumani 
    4.ăAspecteăeticeăînăcercet rileămulticentrice,ămultina ionale 
    5. Comitetele de etic ăaăcercet rii 
    6.ăComportamentulăştiin ificăneadecvat,ăconflictulădeăintereseăînăcercetareaăştiin ific  
 
    1.4.9.2. TEMATICA SEMINARIILOR 
    I.ăIlustrareaăprinăcazuriăparticulareăaăteoriilorăşiăprincipiilorăînăbioetic ă- 2 ore 
 
    II. Reglementareaăpracticiiămedicaleăprinăcoduriădeăetic ă- 2 ore 
    1.ă Jur mântulă luiă Hipocrateă - comentareaă formeiă ini ialeă aă jur mântuluiă luiă Hipocrateă şiă
evaluareaăgraduluiădeăaplicabilitateăaăperceptelorăacestuiaăînăcondi iileămediciniiăactuale 
    2. Alternative aleăjur mântuluiăluiăHipocrate 
    3.ăAlteăcoduriădeăetic ăşiădeontologieămedical ăfolositeăînăprezent 
 
    III.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăValoareaăşiălimiteleăconsim mântuluiăinformatăînăpracticaămedical ăcurent  
    2.ăValoareaăşiălimiteleăconfiden ialit iiăînăpracticaămedical ăcurent  
    3.ăRolulăcomunic riiăînărela iaămedică- pacient 
 
    IV.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1. Accesulălaăîngrijirileădeăs n tateă- discutare de cazuri 
    2.ăDrepturileăpacien iloră- reglementareălegislativ  
    3.ăRolulăcomitetelorădeăetic ădinăspitale 
 
    V.ăExemplificareaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroareăînămedicin ăprinăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    1.ăDelimitareaăcadruluiăno iuniiădeămalpraxis 
    2.ăGreşealaămedical ădinăperspectivaăsistemuluiădeămalpraxis 
    3.ăPerspectivaădeontologic ăasupraăgreşelilorămedicale 
 



    VI.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăînceputulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcrete - 2 ore 
    VII.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăfinalulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    VIII.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă transplantulă deă esuturiă şiă organeă peă bazaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
    IX. Discutarea problemelor etice înăgenetic ăşiăgenomic ăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    X.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă cercetareaă peă subiec iă umaniă prină prismaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
 
                               MEDICINAăNUCLEAR  
                                     4 ani 
 
    (MEDICINAăNUCLEAR ă- 32ăLUNIăşiă2ăS PT.) 
 
    A. SUBSTAGIUL DE SCINTIGRAFIE (I.1) - 23ăLUNIăşiă2ăS PT MÂNI 
    B.ăSUBSTAGIULăDEăTOMOSCINTIGRAFIEăPOZITRONIC ă(PET)ăŞIăIMAGISTIC ăDEăFUZIUNEă(SPECT-CT, PET-CT) 
       (I.2) - 3 LUNI 
    C. SUBSTAGIULăDEăRADIOIMUNOANALIZ ăŞIăIMUNOLOGIEă(I.3)ăă- 2 LUNI 
    D.ăSUBSTAGIULăDEăTERAPIEăRADIONUCLIDIC ă(I.4)ă- 2 LUNI 
    E. SUBSTAGIUL DE OSTEODENSITOMETRIE (I.5)     - 2 LUNI 
    - CARDIOLOGIE (I.6)                           - 2 LUNI 
    - NEUROLOGIE (I.7)                            - 2 LUNI 
    - ENDOCRINOLOGIE (I.8)                        - 2 LUNI 
    - ONCOLOGIEăCLINIC ă(I.9)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 2 LUNI 
    - ECOGRAFIEăGENERAL ă(I.10)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 3 LUNI 
    - TOMOGRAFIEăCOMPUTERIZAT ă(I.11)ăăăăăăăăă    - 2 LUNI 
    - IMAGISTIC ăPRINăREZONAN ăMAGNETIC ă(I.12)ăă- 2 LUNI 
    - BIOETICA (I.13) - ½ălun  
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                   CURRICULUMăDEăPREG TIRE 
              ÎNăSPECIALITATEAăMEDICINAăSPORTIV  
 
    DEFINI IE:ă MEDICINAă SPORTIV ,ă sauă clinicaă Omuluiă S n tosă esteă aceaă medicin ă teoretic ă şiă
practic ăcareăvalorific ăefecteleăexerci iilorăfiziceăşiăaăfactorilor naturali asupra organismului 
uman în scop: 
    - profilacticăpentruăaăasiguraădezvoltareaăcorect ăşiăarmonioas ; 
    - terapeuticăpentruăaăcorectaădeficien eleăfiziceăşiăpentruătratareaăafec iunilorăintercurenteă
şiătraumatice,ăap ruteăînătimpulăpractic riiăeduca ieiăfiziceăşiăsportului. 
    MEDICINAă SPORTIV ă sus ineă performan aă sportiv ă înă cadrulă uneiă metodologiiă deă antrenamentă
fundamentat ăştiin ifică(F.I.M.S.) 
    Curriculumulăprevedeăunănum rădeă200ădeăoreădidacticeă(curs,ăseminar,ăprezent riădeăcazuri) pe 
anulădeăstudiuăuniversitar,ăpentruătematicaăprezentat ,ăînăafaraăc roraăsuntăprev zuteăşiă40ă- 50 
de ore de studiu individual. 
    Cuantificareaăpreg tiriiăînăvedereaăechival rii,ăseăfaceăprinăcrediteă(CFU). 
    1 credit = 25 ore de instruire 
    Dină timpulă alocată preg tirii,ă activitateaă didactic ă acoper ă 20-30%, restul de 70-80%, fiind 
dedicat ăactivit ilorăpracticeăşiăstudiuluiăindividual. 
    Laăsfârşitulăfiec ruiămodulădeăpreg tireă(celăpu inăoădat ăpeăan),ăareălocăoăevaluareădeăetap ,ă
f cut  înăunitateaădeăpreg tireădeăc treăresponsabilulădeăstagiuăşiăîndrum tor. 
    Evaluareaăseăfinalizeaz ăprinăacordareaădeăcrediteăCFU. 
    Întreagaăactivitateădeăpreg tireăesteămonitorizat ăprinăcaietulădeăstagiuă(log-book), în care 
vor fi trecute de asemeneaăevalu rileădeăetap ăînăcredite,ăactivitateaăînăprogrameleădeăcercetare,ă
participareaălaămanifest riăştiin ificeăşiădeăeduca ieăcontinu . 
 
    DURATA: 5 ani 
*T* 



    1.1. STRUCTURA STAGIILOR 
    1.1.1.ăStagiulădeăMedicin ăSportiv :ăăăăăăăăăăăăă1ăană(anulăI) 
    1.1.2.ăStagiulădeăMedicin ăfizic ăşi 
           reabilitare:                              6 luni (anul II) 
    1.1.3.ăOrtopedieăşiătraumatologieăsportiv :ăăăăăă6ăluniă(anulăII) 
    1.1.4.ăMedicin ăintern :ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3ăluniă(anulăIII) 
    1.1.5. Cardiologie:                              3 luni (anul III) 
    1.1.6.ăNutri ieăşiăboliămetabolice:ăăăăăăăăăăăăăă3ăluniă(anulăIII) 
    1.1.7.ăMedicin ădeăUrgen :ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă6ăluniă(anulăIV) 
    1.1.8. Echo-Mio-Diagnostic cu Ultrasunete:       3 luni (anul IV) 
    1.1.9.ăActivitateăpractic ălaăbazeăsportive:ăăăăă6ăluniă(anulăV) 
    1.1.10.ăBioetica:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăs pt.(anulăV) 
    1.1.11.ăActivitateăpractic ălaăloturi 
            na ionale:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă 11ăluniăşiă2ăs pt.(anulăV) 
*ST* 
 
    STAGIULăDEăMEDICIN ăSPORTIV ă(1ăan) 
    Tematicaălec iilorădeăconferin ă- 200 ore 
    1.ăCursăintroductivăînăMedicin ăSportiv  
    2. Fiziologia efortului sportiv 
    3.ăContrac iaămuscular ă- bazeăfiziologiceăşiăbiochimice 
    4. Biochimia efortului sportiv 
    5. Metodica antrenamentului sportiv 
    6.ăModific riăimediateăşiătardiveăinduseădeăefortulăfizic 
    7. Capacitatea de efort 
    8.ăFactoriiăperforman eiăsportive 
    9.ăBiotipulăconstitu ional 
    10.ăSelec iaăşiăorientareaămedico-sportiv ăînăsport. 
    11. Aparatul respirator în practica medico-sportiv  
    12. Aparatul cardio-vascular în practica medico-sportiv  
    13.ăProbeleăfunc ionaleăcardiovasculareăînăpracticaămedico-sportiv  
    14. Cordul sportiv 
    15. Riscul cardio-vascular la sportivi 
    16.ăMoarteaăsubit ăcardiac ălaăsportivi 
    17. Aparatul digestiv în practica medico-sportiv  
    18. Hepatitele virale la sportivi 
    19.ăSistemulănervosăcentralăşiăperifericăînăpracticaămedico-sportiv  
    20.ăAnalizatoriiăşiăsportulădeăperforman  
    21.ăEvaluareaădezvolt riiăfiziceălaăsportivi 
    22.ăDeficien eăfizice 
    23. Ficatul de efort 
    24. Rinichiul de efort 
    25.ăAntrenamenteăşiăcompe iiălaăaltitudineămedieă(1800-2400 m) 
    26. Antrenamente şiăcompe iiăînăcondi iiădeăvaria iiădeăfusuriăorareă(>ă6ăore) 
    27.ăAdaptareaăorganismuluiăsportivălaăcondi iiăclimatericeădeosebite 
    28.ăFormaăsportiv ă- starea de start 
    29.ăPreg tireaăbiologic ădeăconcurs 
    30. Refacerea în sportul de performan  
    31.ăLoculăbiomecaniciiăînăsportulădeăperforman  
    32.ăTraumatologiaăsportiv  
    33. Recuperarea traumatismelor sportive 
    34.ăAlimenta iaălaăsportivi 
    35.ăFarmacologieăsportiv ă(medica ieăsus inere/refacere) 
    36.ăInvestiga iaăpsihologic ălaăsportiviăînălaboratorăşiăteren 
    37. Dirijarea medico-sportiv ăaăantrenamentului.ăTesteleădeăteren 
    38.ăUrgen eămedico-chirurgicale în sport 
    39. Oboseala, supraantrenamentul 
    40. Bioritmurile în sport 
    41. Probleme dermatologice la sportivi 
    42. Colaborarea medic - antrenor în dirijarea antrenamentului 
    43.ăRolulăterenuluiăconstitu ionalăşiăgenetic ăînăsport 
    44. Probleme de imunologie în sport 
    45.ăTehnologieăinformatic ăşiăsport 



    46. Dopajul în sport 
    47. Tehnici utilizate în controlul doping 
    48.ăInvestiga iileăradiologiceăşiăimagisticeălaăsportivi 
    49.ăSportulălaădiverseăvârsteă(copiiăşiăjuniori,ăvârstaăaăIIăa,ăvârstaăaăIIIăa) 
    50.ăFemeiaăşiăsportul. 
    51.ăContraindica iiătemporareăşiădefinitiveăînăsportul deăperforman  
    52. Avizul medico-sportiv:ădiagnostic,ăindica ii-contraindica ii 
 
    STAGIULăDEăMEDICIN ăFIZIC ăŞIăREABILITAREă(6ăluni) 
    Tematicaălec iilorăconferin ă(100ăore) 
    1.ăDefinireaăspecialit ii,ărolulăeiăprofilacticăşiăterapeutic. 
    2.ăPrincipiileăfundamentaleăaleămediciniiăfizice,ăreabilit riiăşiăbalneoclimatologiei. 
    3.ăBazeleăfiziologiceăaleăkinetoterapiei,ăobiectiveleăprofilacticeăşiăterapeutice. 
    4.ăClasificareaăexerci iilorăterapeutice,ăefecteleăşiămecanismeleădeăac iuneăale acestora. 
    5.ăMetodologiaăexerci iilorăpentruăcreştereaăfor eiăşiărezisten eiămusculare,ăaăcapacit iiădeă
efortă aă organismului;ă exerci iiă deă kinetoterapieă activ ă staticeă şiă dinamiceă rezistive;ă
kinetoterapiaădeăfacilitareăşiăînăap ;ăkinetoterapieăpasiv . 
    6.ăTehniciădeămecanoterapie:ămasajăclasicăşiăreflex,ăduşăsubacval,ătrac iuniăşiămanipul ri. 
    7.ăDefini iaăşiăcon inutulăelectroterapiei;ăno iuniădeăelectrofiziologie. 
    8.ă Galvanoterapia:ă no iuniă fundamentaleă deă electroliz ,ă electroosmoz ă şiă electroforez ;ă
galvanoioniz ri,ăionoforeza. 
    9.ăTerapieăcuăcuren iăexcitan i:ăbazeăfiziologie. 
    10.ăTerapieăcuăcuren iădeăjoas ăfrecven . 
    11.ăTerapieăcuăcuren iădeăfrecven ămedieăşiăînalt . 
    12.ăTerapieăcuăultrasuneteăşiăundeăinfrasonore. 
    13.ăAspecteăfiziologiceăaleătermoregl rii:ăefecteleăşiămecanismeleădeăac iuneăaleăaplica iiloră
deăcaldăşiărece.ăParticularit ileăcircula ieiăperiferice. 
    14.ăEfecteleăşiămodulădeăac iuneăalăfactorilorăhidrotermoterapeutici. 
    15.ăEfecteleăşiămecanismeleădeăac iuneăaleăhipertermiei. 
    16.ăCrioterapia:ăefecteăşiămecanismeădeăac iune. 
    17.ăArtroze:ăetiologieăşiăfiziopatologie. 
    18.ăBazeleăcliniceăşiăfiziopatologiceăaleătratamentuluiăbalneofizicalăşiădeărecuperareăîn: 
    ●ăafec iunileăcoloaneiăvertebraleăşiăsindroameăasociate 
    ●ăafec iuniăaleăşoldului 
    ●ăafec iuniăaleăgenunchiului 
    ●ăafec iuniăaleăcotului,ăpumnului,ăgleznei 
    ●ăafec iuniăpoliartrozice 
    ●ătulbur riădeăstatic ăvertebral ă(scolioze,ăcifoze) 
    ●ăreumatismeăaleăp r ilor moi 
    ●ăperiartriteăscapulohumeraleăşiăaleăşoldului 
    ●ăsindroameăalgodistrofice 
    19.ăBazeăcliniceăşiăfiziopatologiceăaleătratamentuluiăfiziobalnearăşiărecuper riiăîn: 
    ●ă secheleleă fracturiloră membreloră superioareă cu/f r ă interesareă articular  sechelele 
fracturilorămembrelorăinterioareăcu/f r ăinteresareăarticular  
    ●ăentorseăşiăluxa ii 
    ●ăleziuniămeniscale,ăligamentareăşiătendinoase 
    20.ăObiectiveleăşiămetodologiaăcurelorăbalneoclimaticeăprofilactice. 
 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
    1.ăBilan ăarticularăşiătestingămuscular:ă10 
    2. Miotomometrie: 5 
    3. Cronaximetrie: 5 
    4. E.M.G.: 5 
    5. Curba l/t: 5 
    6. Tehnici imagistice: 
    - scintigrafie: 5 
    - RMN: 5 
    7.ăAnalizeădeălaborator,ătesteădeăinflama ie,ăimunologice, metabolice (interpretare: 20) 
 
    Tehniciăşiămetodeădeăkinetoterapieăşiămasaj 
    1. Postura: 5 
    2.ăMobiliz riăpasive:ă5 
    3.ăExerci iiăizometrice:ă5 



    4.ăExerci iiăactiveăajustate,ăsimpleăşiărezistive:ă5 
    5. Tehnici de facilitare: 5 
    6. Hidrokinetoterapie: 3 
    7.ăRecuperareaămersuluiăşiăprehensiunei:ă8 
    8. Tehnici de antrenare în efort: 5 
    9.ăTehniciădeăprofilaxieăprinămişcare:ă5 
    10. Masaj clasic pe regiuni: 5 
    11. Tehnici de masaj reflex: 3 
    12.ăDuşăsubacvalăşiăduşămasaj: 3 
 
    Tehnici de electroterapie 
    1.ăB iăgalvanice,ăgalvanizare,ăionogalvaniz ri:ă5 
    2.ăCuren iăcuăimpulsuriădeăjoas ăfrecven :ă5 
    3.ăCuren iădeămedieăfrecven :ă5 
    4.ăUndeăscurteăşiămicrounde:ă3 
    5. Câmpuri electromagnetice: 3 
    6. Sonoterapie: 3 
    7. Fototerapie: 5 
 
    Tehnici de hidro-termoăşiăbalneo-climatoterapie 
    1.ăB iăsimpleăcuăplante,ăapeăminerale,ăn mol,ăcuăsare,ăgazoase,ămofete,ăb iăkineto:ă5 
    2.ăTehniciădeăhidrotermoterapie,ăcataplasme,ăîmpachet ri,ăduşuriăalternante: 5 
    3.ăTehniciădeătermoterapie:ăb iădeăaburi,ăsaun ,ăb iădeălumin :ă3 
    4. Crioterapie: 3 
    5.ăCuraănaturist  
 
    Tehnici infiltrative: 5 
 
    STAGIULăDEăMEDICIN ăINTERN ă(3ăluni) 
    Tematicaălec iilorăconferin ă(50ăore) 
    1. Pneumonii microbieneăşiăvirale. 
    2.ăAstmăbronşic. 
    3. Pleurezii. 
    4. Edemul pulmonar. 
    5. Valvulopatii. 
    6.ăTulbur rileădeăritmăaleăinimii. 
    7.ăTulbur rileădeăconducereăaleăinimii. 
    8. Cardiomiopatia. 
    9.ăCardiopatiaăischemic . 
    10. Tromboembolii. 
    11.ăHipertensiuneaăarterial . 
    12.ăInsuficien aărenal ăacut . 
    13.ăLitiazaărenal . 
    14.ăCistitaăacut . 
    15.ăUlcerulăgastricăşiăduodenal. 
    16.ăEnterocoliteleă(infec ioaseă- de stres). 
    17. Icterele. 
    18.ăHepatiteăacuteăşiăcornice. 
    19.ăLitiazaăbiliar . 
    20. Pancreatitele. 
    21. Hemoragiile digestive. 
    22. Anemiile. 
    23. Reumatism poliarticular. 
    24. Colagenoze. 
    25. Osteoporoza. 
    26.ăManifest riăvisceraleăendocrine. 
    27.ăInfec iiăstafilocociceăşiăstreptococice. 
    28.ăT.B.C.ăprimarăşiăsecundar. 
 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
    1. Interpretare examen radiologic: 30 
    2.ăInterpretareărezultateăexplor riărespiratorii:ă10 
    3. Interpretare ECG, apexograma, carotidograma: 20 



    4. Interpretare echocardiografie: 10 
    5.ăInterpretareăechografieăabdominal :ă10 
    6.ăInterpretareăşiăefectuareăoscilometrie:ă5 
    7. Tehnici de resuscitare cardio-respiratorie: 10 
    8. Interpretarea rezultatelor de diagnostic periferic: 20 
    9.ăInterpretareăexplor riăfunc ionaleărenale,ăhepatice,ăgastrice:ă50 
    10.ăAlc tuireaăregimuluiăalimentar:ă5 
    11. Interpretarea antibiogramei: 10 
 
    STAGIULăDEăORTOPEDIEăŞIăTRAUMATOLOGIEăSPORTIV ă(6ăluni) 
    Tematicaălec iilorăconferin ă- 40 ore 
    1.ăFiziologiaăşiăfiziopatologiaămuscular ăşiăarticular . 
    2.ăFiziologiaăşiăpatologiaătendonului. 
    3. Osificarea. Formarea calusului. 
    4. Entorsa de genunchi. 
    5.ăEntorsaădeăglezn . 
    6.ăEntorsaădeăpumn,ăum r. 
    7.ăLuxa iiă- generalit i:ă- um r,ăacromio-clavicular, cot. 
    8.ăLuxa iiăşold. 
    9.ăFracturi,ăluxa iiăcoloan ăvertebral . 
    10. Fracturile membrului superior. 
    11. Fracturile membrului inferior. 
    12. Fracturi de bazin. 
    13.ăDeficien eăfiziceăaleăcoloaneiăvertebraleă(cifoze,ăscolioze). 
    14. Patologia lombo-sacrat  
    15. Artroze 
    16. Entezite-miozite. 
    17. Osteocondroze. 
    18. Periartrita scapulo-humeral . 
    19. Principii de tratament ale fracturilor. 
    20. Principii de tratament în bolile degenerative ale aparatului locomotor. 
 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
    1.ăReducereaăşiăimobilizareaăfracturiiăextremit iiădistaleădeăradius:ă3 
    2.ăReducereaăşiăimobilizareaăfracturiiăbimaleolare:ă5 
    3.ăReducereaăşiăimobilizareaăluxa ieiădeăum r:ă5 
    4.ăReducereaăluxa ieiădeăcot: 3 
    5.ăAparatăgipsatăcuăcamer ăliber ăînăfracturaădeăcalcaneu:ă3 
    6.ăToaletaăchirurgical ăaăpl gilorăînăurgen :ă10 
    7. Vizionare - alungire tendon achilian: 5 
    8. Vizionare - curaăchirurgical ăfractur ădeărotul :ă5 
    9. Vizionare - capsulotomia post genunchi: 5 
    10. Vizionare - artrodez ătibio-astragalian: 5 
    11. Vizionare - osteosintez ăcuătije:ă5 
    12. Vizionare - osteosintez ăcuăplac ăşiăşuruburi:ă5 
    13.ăExamenulăclinicăalăbolnavuluiădeăortopedieăşiătraumatologie:ă30 
    14. Examinarea unui bolnav cu: 
    ●ăDeforma iiăcongenitale:ă4 
    ●ăOsteocondrodistrofii:ă2 
    ●ăOsteomielita:ă2 
    ●ăAfec iuniăreumatismale:ă5 
    ●ăCifoze-scolioze: 10 
    ●ăPiciorăstrâmbăcongenital:ă5 
    ●ăTraumatismeăaleăaparatuluiălocomotor:ă2 
    15.ăDemonstra ii: 
    ●ăAparatăgipsat:ă30 
    ●ăMulaje:ă30 
 
    STAGIULăMEDICIN ăDEăURGEN ă(6ăluni) 
    Tematicaălec iilorăconferin ă- 100 ore 
    1.ăSuportulăprimarăalăvie iiă(BLS) 
    2.ăSuportulăavansatăalăvie iiă(ACLS,ăATLS) 
    3. Disritmii - atitudineăşiăurgen  



    4. Înecul 
    5. Electrocutarea 
    6. Hipotermia 
    7. Arsuri 
    8.ăDeger turi 
    9.ăŞoculătermic 
    10.ăÎn ep turi,ămuşc turiăinsecte,ăanimale 
    11. Anafilaxia - Şocăanafilactic 
    12. Coma - atitudineăînăurgen  
    13.ăIntoxica ii acute - m suriăgeneraleădeăeliminareăaătoxicului,ăatitudineădeăurgen  
    14.ăProblemeălegateădeăaltitudineăşiămedicin ăhiperbar  
    15. Politraumatismul - Defini ie,ăatitudine,ăevaluareăprimar ,ăevaluareăsecundar  
    16.ăŞoculăhemoragic,ăhipovolemic 
    17. Traumatismele cranio-cerebrale,ăevaluareăşiăatitudine 
    18.ăTraumatismeleăvertebrale,ăevaluareăşiăatitudine 
    19.ăDurereaătoracic ă- Diagnostic,ădefini ieăşiăatitudineăterapeutic  
    20. Factori patogenici în transportul medicalizat. 
 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
    1. ACLS 
    2. ATLS 
    3. Perfuzii 
    4.ăInjec iiăintra-musculare 
    5.ăInjec iiăintra-dermice 
    6. ECG - interpretare - ischemie,ăleziune,ănecroz  
    7. Pansamente - pl gi;ăsolu iiăantiseptice 
    8.ăPunc iaăpleural  
    9.ăPunc iaăabdominal  
    10. Sondaj vezical 
    11. Sondaj naso-gastric 
    12. Oxigenoterapie - modalit iădeăadministrare 
    13. Manevre terapeutice în politraumatism 
    14.ăPozi iiădeătransport 
 
    CARDIOLOGIE (3 luni) 
    Tematicaălec iilorăconferin ă(50ăore) 
    1.ăFiziologiaăclinic ăaăaparatuluiăcardio-vascular. 
    2.ăBoalaăreumatismal . 
    3. Valvulopatii. 
    4.ăHipertensiuneaăarterial ăsistemic ăesen ial . 
    5.ăTulbur riădeăritm. 
    6.ăTulbur riădeăconducere. 
    7.ăMalforma iiăcongenitale cardio-vasculare. 
    8.ăBoalaăcoronarian . 
    9.ăSindroameădeăpreexcita ie. 
    10.ăSincopa.ăHipotensiuneaăarterial . 
    11.ăMoarteaăcardiac ăsubit . 
    12. EKG; EKG-ulădeăefortă(testulătoleran eiălaăefort) 
    13. Cardiomiopatii. 
    14. Miocardite. 
    15.ăUrgen eăcardio-vasculare. 
 
    NUTRI IEăŞIăBOLIăMETABOLICEă(3ăluni) 
    Tematicaălec iilorăconferin ă(50ăore) 
    1.ăApaăşiăelectroli ii 
    2.ăAvitaminozeleăşiătratamentulălor 
    3.ăHipoăşiăhiperacalcemii 
    4.ăHipoăşiăhipernatremii 
    5. Hipoăşiăhiperpotasemii 
    6. Hipomagnezemii 
    7. Diabetul zaharat 
    8. Hipoglicemiile 
    9.ăAcidozaărespiratorieăşiămetabolic  



    10.ăAlcalozaărespiratorieăşiămetabolic  
    11. Dislipidemii 
    12. Obezitatea 
    13.ăRa iaăcaloric  
    14. Suplimente nutritive 
    15. Regimul alimentar în diferite sporturi 
 
    ECHODIAGNOSTIC MIO-ENTEZO-ARTICULAR (3 luni) 
    Tematicaălec iilorăconferin ă(50ăore) 
    1.ăUltrasuneteleăînădg.ăafec iunilorăteno-musculo-articulare 
    - indica ii 
    - limite 
    2. Ecografiaăum rului 
    - distruc iaăarticular  
    - leziunea Hill Sachs 
    - osteofitele 
    - corpi liberi 
    - condromatoze 
    - lichidul intraarticular 
    - bursitele 
    - ecodiagnosticul coafei rotatorilor 
    - tenosinovitaăbicipital  
    - ruptura de biceps 
    - leziunea Bau Kurt 
    - subluxa iaăşiăluxa iaădeăum r 
    - instabilitateaăum rului 
    - retrac iileăcapsulare 
    - fracturi 
    - tumori 
    3. Ecografia cotului 
    - leziuniădistructiveăşiădeăuzur  
    - osteofite 
    - corpi liberi 
    - condromatoza 
    - lichid intraarticular 
    - bursite 
    - luxa iaădeăcapăradialăşiăinstabilitateaădeăcapăradial 
    - instabilit ileădeăcot 
    - capsulite reumatice 
    - fracturi 
    - tumori 
    4.ăEcografiaăpumnuluiăşiăaămâinii 
 
    Baremul activit ilorăpractice 
    1.ăExaminareaăecografic ăaăaparatuluiălocomotoră(50ăcazuriăINMS) 
    2.ăExaminareaăecografic ăaăum ruluiă(20ăcazuriăINMS) 
 
    STAGIULăLAăBAZAăSPORTIV ă(6ăluni) 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
    1. Controlul igienico-sanitar zilnic al Bazei sportive: 20 
    2.ăAsisten aădeăurgen ălaăantrenamenteăşiăcompeti ii:ă30 
    3. Anamneza medico-sportiv :ă30 
    4.ăEvaluareaădezvolt riiăfizice:ă30 
    5.ăEvaluareaăfunc ional :ă30 
    6.ăEvaluareaăcapacit iiădeăefort:ă30 
    7. Avizul medico-sportiv: 30 
    8.ăInvestiga iiăînăefortăspecific:ă50 
 
    STAGIULăDEăLOTăNA IONALă(11ăluniăşiă2ăs pt mâni) 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
    1. Valorificarea datelor avizului medico-sportivădinăI.M.S.ăînăplanulădeăpreg tire:ă5 
    2. Examene profilactice, clinice la 7-10 zile: 5 
    3. Jurnalul de autocontrol: 20 



    4. Examene medico-sportive la 7-10 zile: 20 
    5.ăTesteleădeăterenă(s pt mânal):ă50 
    6.ăAlc tuireaăzilnic ăaăra ieiăalimentareădup ăspecificulăefortului:ă30 
    7.ăAlc tuireaăschemeiădeămedica ieăsus in toareăşiădeărefacere,ăzilnic :ă30 
    8.ăEvaluareaăgraduluiădeăantrenamentăşiăaăformeiăsportive:ă20 
    9.ăAlc tuireaăschemeiăzilniceădeărefacereăînăfunc ieădeăspecificulăantrenamentului:ă30 
    10. Scheme de recuperare adaptate cazului: 20 
    11. Aplicarea unor mijloace fiziologice: 30 
 
    MODULULăDEăBIOETIC  
 
    TEMATIC ăCURSă(20ăore) 
    I.ăIntroducereăînăBioetic ă- 2 ore 
    1.ăMorala,ăetica,ăeticaămedical ă- definire, delimitarea obiectului de studiu. 
    2. Contextul apari ieiăbioeticii. 
    3. Definirea bioeticii. 
    4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii. 
    5.ăTeoriiăşiămetodeăînăbioetic . 
 
    II.ăConcepteleădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin ăprinăprismaăbioeticiiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăconceptelorădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin . 
    2.ă Concepteleă deă s n tate,ă boal ă şiă suferin ă înă contextulă evolu ieiă mediciniiă şiă ştiin eloră
vie ii. 
    3.ăRolulăcredin elorăşiăvalorilorăpersonaleăsauădeăgrupăînăconturareaăconceptelorădeăs n tate,ă
boal ăşiăsuferin ă(percep iiăparticulareăfunc ieădeăcredin aăreligioas ,ăetnie,ăetc.). 
 
    III.ăRela iaămedică- pacient I - 2 ore 
    1.ăValoriăaleărela ieiămedică- pacient. 
    2. Paternalism versus autonomie. 
    3.ăModeleăaleărela ieiămedică- pacient. 
    4.ăDreptatea,ăechitateaăşi accesulăpacien ilorălaăîngrijirileădeăs n tate. 
 
    IV.ăRela iaămedică- pacient II - 2 ore 
    1.ăConsim mântulăinformat. 
    2.ăConfiden ialitateaăînărela iaămedică- pacient. 
    3.ăRela iaămedică- pacient minor. 
    4. Acte normative care reglementeaz ărela iaămedică- pacient 
 
    V.ăGreşeliăşiăeroriăînăpracticaămedical ă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroare. 
    2.ăCulpaămedical ă- definire,ăforme,ăimplica iiăjuridiceăşiădeontologice. 
    3.ăManagementulăgreşeliiăşiăeroriiămedicale înăpracticaămedical . 
 
    VI.ăProblemeăeticeălaăînceputulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăLibertateaăprocrea iei. 
    2. Dileme etice în avort. 
    3. Etica reproducerii umane asistate medical. 
    4.ăProblemeăeticeăînăclonareaăreproductiv . 
 
    VII. Probleme eticeălaăfinalulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaămor iiăînăeraănoilorătehnologiiăînămedicin . 
    2.ăProblemeăeticeăînăst rileăterminale. 
    3.ăTratamenteăinutileăînăpracticaămedical . 
    4.ăEutanasiaăşiăsuicidulăasistat. 
    5. Îngrijirile paliative. 
 
    VIII.ăProblemeăeticeăînătransplantulădeă esuturiăşiăorganeăumaneă- 2 ore 
    1. Donarea de organe de la cadavru. 
    2. Donarea de organe de la persoana vie. 
    3.ăEticaăaloc riiădeăresurseăînătransplant. 
 
    IX.ăProblemeăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ă- 2 ore 
    1.ăEugeniaăşiădiscriminareaăpeăbazaăgeneticii. 



    2. Proiectul genomului uman - problemeă etice,ă redefinireaă no iuniiă deă boal ă prină prismaă
cunoaşteriiăgenomuluiăuman. 
    3.ăEtic ăşiătestareaăgenetic ăprenatal ,ăneonatal ăşiăpostnatal . 
    4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni. 
    5.ăTerapiaăgenic . 
    6.ăPosibilitateaăîmbun t iriiăraseiăumaneăprinăinterven iiăgenetice. 
 
    X.ăEticaăcercet riiăpeăsubiec iăumaniă- 2 ore 
    1.ăPrincipiiăeticeăînăcercetareaăpeăsubiec iăumani. 
    2.ăProtec iaăparticipan ilorăîntr-oăcercetareăbiomedical ă- discutarea principalelor coduri de 
etic ă şiă conven iiă interna ionaleă înă cercetare,ă aă cadruluiă legislativă înă careă seă deruleaz ă
cercetareaăpeăsubiec iăumani. 
    3.ăPopula iiăvulnerabileăînăcontextulăcercet riiăpeăsubiec iăumani. 
    4.ăAspecteăeticeăînăcercet rileămulticentrice,ămultina ionale. 
    5.ăComiteteleădeăetic ăaăcercet rii. 
    6.ăComportamentulăştiin ificăneadecvat,ăconflictulădeăintereseăînăcercetareaăştiin ific . 
 
    TEMATICA SEMINARIILOR 
    I.ăIlustrareaăprinăcazuriăparticulareăaăteoriilorăşiăprincipiilorăînăbioetic ă- 2 ore 
 
    II.ăReglementareaăpracticiiămedicaleăprinăcoduriădeăetic ă- 2 ore 
    1.ă Jur mântulă luiă Hipocrateă - comentareaă formeiă ini ialeă aă jur mântuluiă luiă Hipocrateă şiă
evaluareaăgraduluiădeăaplicabilitateăaăperceptelorăacestuiaăînăcondi iileămediciniiăactuale. 
    2.ăAlternativeăaleăjur mântuluiăluiăHipocrate. 
    3.ăAlteăcoduriădeăetic ăşiădeontologieămedical ăfolositeăînăprezent. 
 
    III. Ilustrarea valorilorăeticeăaleărela ieiămedică-pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăValoareaăşiălimiteleăconsim mântuluiăinformatăînăpracticaămedical ăcurent . 
    2.ăValoareaăşiălimiteleăconfiden ialit iiăînăpracticaămedical ăcurent . 
    3.ăRolulăcomunic riiăîn rela iaămedică- pacient. 
 
    IV.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăAccesulălaăîngrijirileădeăs n tateă- discutare de cazuri. 
    2.ăDrepturileăpacien iloră- reglementareălegislativ . 
    3. Rolul comitetelorădeăetic ădinăspitale. 
 
    V.ăExemplificareaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroareăînămedicin ăprinăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    1.ăDelimitareaăcadruluiăno iuniiădeămalpraxis. 
    2.ăGreşealaămedical ădinăperspectivaăsistemuluiădeămalpraxis. 
    3. Perspectivaădeontologic ăasupraăgreşelilorămedicale. 
 
    VI.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăînceputuluiăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
 
    VII.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăfinalulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
 
    VIII. Discutareaă problemeloră eticeă înă transplantulă deă esuturiă şiă organeă peă bazaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
 
    IX.ăDiscutareaăproblemelorăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
 
    X. Discutarea problemelor etice în cercetarea pe subiec iă umaniă prină prismaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
 
 
               MEDICINAăSPORTIV  
                  5 ani 
*T* 
    I.1.ăStagiulădeăMedicin ăSportiv :ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ăan 
    I.2.ăStagiulădeăMedicin ăfizic ăşiăreabilitare:ăăăăăăăăăăăăăă6ăluni 
    I.3.ăOrtopedieăşiătraumatologieăsportiv :ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă6ăluni 
    I.4.ăMedicin ăintern :ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3ăluni 
    I.5. Cardiologie:                                            3 luni 
    I.6.ăNutri ieăşiăboliămetabolice:                            3 luni 



    I.7.ăMedicin ădeăUrgen :ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă6ăluni 
    I.8. Echo-Mio-Diagnostic cu Ultrasunete:                     3 luni 
    I.9.ăActivitateăpractic ălaăbazeăsportive:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă6ăluni 
    I.10.ăBioetica:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăs pt. 
    I.11.ăActivitateăpractic ălaăloturiăna ionale:ăăăă11ăluniăşiă2ăs pt. 
┌───────┬──────┬───────────┬───────────────────────┬─────────────────┬─────────┐ 
│ăăăăăăă│ANULăI│ăăANULăIIăă│ăăăăă  ANULăIIIăăăăăăăă│ăăăăăANULăIVăăăăă│ăANULăVăă│ 
├───────┼──────┼─────┬─────┼─────┬─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼────┬────┤ 
│STAGIUL│ăI.1ăă│ăI.2ă│ăI.3ă│ăI.4ă│ăI.5ă│ăI.6ă│ăI.7ă│ăI.7ă│ăI.8ă│ăI.9ă│I.10│I.11│ 
└───────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┘ 
*ST* 
 
            CURRICULUMăDEăPREG TIREăÎNăSPECIALITATEA 
                          NEFROLOGIE 
 
    Introducere: 
    Curriculumulăprevedeăunănum rădeă200ădeăoreădidacticeă(curs,ăseminar,ăprezent riădeăcazuri)ăpeă
anul de studiuăuniversitar,ăpentruătematicaăprezentat ,ăînăafaraăc roraăsuntăprev zuteăşiă40ă- 50 
de ore de studiu individual. 
    Cuantificareaăpreg tiriiăînăvedereaăechival rii,ăseăfaceăprinăcrediteă(CFU). 
    1 credit = 25 ore de instruire 
    Din timpul alocat preg tirii,ă activitateaă didactic ă acoper ă 20-30%, restul de 70-80%, fiind 
dedicat ăactivit ilorăpracticeăşiăstudiuluiăindividual. 
    Laăsfârşitulăfiec ruiămodulădeăpreg tireă(celăpu inăoădat ăpeăan),ăareălocăoăevaluareădeăetap ,ă
f cut ăînăunitateaădeăpreg tireădeăc treăresponsabilulădeăstagiuăşiăîndrum tor. 
    Evaluareaăseăfinalizeaz ăprinăacordareaădeăcrediteăCFU. 
    Întreagaăactivitateădeăpreg tireăesteămonitorizat ăprinăcaietulădeăstagiuă(log-book), în care 
vorăfiătrecuteădeăasemeneaăevalu rileădeăetap ăînăcredite,ăactivitateaăînăprogrameleădeăcercetare,ă
participareaălaămanifest riăştiin ificeăşiădeăeduca ieăcontinu . 
 
    Anexa 5. Curriculum de Nefrologie 
    I. Metode didactice 
*T* 
┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────┐ 
│ăăăMetodeădidacticeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Parametruăformativ*│Oreă(minimum)│ 
├──┬─────────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤ 
│1.│Autopreg tire(tratate,ăreviste,ăinternet)│ăăăăăăăă1,ă2ăăăăăăă│ă1,5ăore/ziăă│ 
├──┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤ 
│2.│Educa iaă(deăc treăcadrulădidactic)ălaăăă│ăăăăă1,ă2,ă3,ă4ăăăă│ăă4.800ăoreăă│ 
│ăă│cameraădeăgard ăşiălaăpatulăbolnavuluiăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ 
├──┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤ 
│3.│Cursuriăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă1,ă2ăăăăăăă│153ăore/3ăani│ 
├──┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤ 
│4.│Conferin eămonodisciplinareăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă1,ă2ăăăăăăă│ăă48ăore/anăă│ 
├──┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤ 
│5.│Conferin eămultidisciplinareăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă1,ă2ăăăăăăă│ăă48ăore/anăă│ 
├──┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤ 
│6.│Demonstra iiăşiălucr riăpracticeăăăăăăăăă│ăăăăăă1,ă2,ă3ăăăăăă│ă100ăore/anăă│ 
│ăă│(inclusivălaboratorăparaclinicăorientatăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăă│ăc treănefrologie)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă              │ăăăăăăăăăăăăă│ 
├──┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤ 
│7.│Analiz ăaăliteraturiiăexistenteăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă1,ă2ăăăăăăă│ăă48ăore/anăă│ 
├──┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤ 
│8.│Manifest riăştiin ificeăextraspitaliceşti│ăăăăăăăă1,ă2ăăăăăăă│ăă40ăore/anăă│ 
├──┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤ 
│9.│Cercetareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă1,ă2ăăăăăăă│ăăăăăă-      │ 
└──┴─────────────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────┘ 
*ST* 
    1ăţăcunoştin e;ă2ăţăaptitudini;ă3ăţăatitudini;ă4ăţăexperien  
 
    II.ăMetodeădeăevaluareăformativ  
*T* 
*Font 7* 



┌─────────────────────────┬──────────┬────────────────┬─────────────────────┬─────────────┬────────
─────────────────────────────────┐ 
│ăăăMetodeădeăevaluareăăăă│ăăăăCeăăăă│ăCineăevalueaz ă│ăăăăăMetodologieăăăăă│Periodicitate│ăăMetod ă
deăînregistrareăşi/sauănotareăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│evalueaz *│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ 
├──┬──────────────────────┼──────────┼────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼────────
─────────────────────────────────┤ 
│1.│Observareaă activit ii│1,ă 2,ă 3,ă 4│Cadrulă didactică │Viziteă zilniceă ă ă ă ă ă ă │Permanentăăăă
│Calificativăacordatălaăsfârşitulăăăăăăăăă│ 
│ă ă │zilniceă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │îndrum toră ă ă ă ă ă │ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ăăăăăăăăăăăăă
│modulului/stagiuluiădeăcadrulădidacticăăă│ 
│ă ă │- propriu-zis ă ă ă ă ă ă ă ă │ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ăăăăăăăăăăăăă
│îndrum toră(Anexaă10.ăEvaluare)ăăăăăăăăăă│ 
│ă ă │- evaluareă periodic ă a│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ăăăăăăăăăăăăăăăă
├─────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────┤ 
│  │ă ă foiloră deă observa ie│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │Evaluareă direct ă ă ă ă ă │Permanentăăăă
│Confirmareaăîndepliniriiăobiectivuluiăăăă│ 
│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│(Caietulă
deăstagiuăşiăportofoliu)ăăăăăăăă│ 
│ă ă │ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ăăăăăăăăăă
├────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────┤ 
│ă ă │ăă ă ăă ăă ă ăă ăă ăă ă ăă ă ăă ăă │ă ăă ăă ă ăă ă ă │Responsabilulă de│Viziteă cliniceă ă ăă ăăă │S pt mânalăăă
│Calificativăacordatăcelăpu inăanualăşiăăă│ 
│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│progamăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│inclusă
înăCaietulădeăstagiuăşiăportofoliu│ 
│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│(Anexaă
9)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă │ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ăăăăăăăăăăăăăăăă
├─────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────┤ 
│ă ă │ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │Evaluareă direct ă ă ă ă ă │Anualăăăăă   
│Calificativăacordatăcelăpu inăanualăşiăăă│ 
│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│inclusă
înăCaietulădeăstagiuăşiăportofoliu│ 
│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă │ăăăăăăăăăăăăă│(Anexaă
9)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──┼──────────────────────┼──────────┼────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼────────
─────────────────────────────────┤ 
│2.│Observareaă activit ii│1,ă 2,ă 4ă ă ă │Cadrulă didactică │Discu ie cuă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │Anualăăăăăăăă
│Calificativăacordatăcelăpu inăanualăşiăăă│ 
│ăă│deăc treăresponsabilii│ăăăăăăăăăă│îndrum torăăăăăă│responsabiliiăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│inclusă
înăCaietulădeăstagiuăşiăportofoliu│ 
│ă ă │- clubuluiă deă lectur ă │ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ├────────────────┤- clubului de 
lectur ├─────────────┼─────────────────────────────────────────┤ 
│ă ă │- lucr riloră practiceă │ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │Responsabilulă de│- lucr riloră practice│Anualăăăăăăăă
│Calificativăacordatăcelăpu inăanualăşiăăă│ 
│ăă│- cercetareăetc.ăăăăăă│ăăăăăăăăăă│programăăăăăăăăă│- cercetareăetc.ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│inclusă
înăCaietulădeăstagiuăşiăportofoliu│ 
├──┼──────────────────────┼──────────┼────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼────────
─────────────────────────────────┤ 
│3.│Colocviiă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │1,ă 2ă ă ă ă ă ă │Cadrulă didactică │Metodologieă stabilit │Celă pu ină laă
│Calificativăacordatădeăcadrulădidacticăăă│ 
│ă ă │ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │îndrum toră ă ă ă ă ă │deă responsabilulă deă ă │sfârşitulăăăă
│îndrum torăşiăinclusăînăCaietulădeăăăăăăă│ 
│ăă│ăăăăăăăăăăă           │ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă│program/modulăşiăăăăă│fiec ruiăăăăă│stagiuă
şiăportofoliuăşiăCatalogulăăăăăăăă│ 
│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă│aplicat ădeăcadreleăă│modul/stagiuă
│examenelorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă│didacticeăăăăăăăăăăăă│deăpreg tireă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ 
└──┴──────────────────────┴──────────┴────────────────┴─────────────────────┴─────────────┴────────
─────────────────────────────────┘ 
*ST* 



    1ăţăcunoştin e;ă2ăţăaptitudini;ă3ăţăatitudini;ă4ăţăexperien  
 
    III.ăMetodeădeăevaluareăsumativ  
*T* 
*Font 7* 
┌──────────────────────┬──────────┬────────────────────┬──────────────────┬──────────────────────┬─
─────────────────────────────────┐ 
│ăăMetodeădeăevaluareăă│ăăăăCeăăăă│ăăăCineăevalueaz ăăă│ăăăMetodologieăăăă│ăăăăPeriodicitateăăăăă│ăăăăăă
Metod ădeăînregistrareăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│evalueaz *│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă
şi/sauănotareăăăăăăăăăăă│ 
├──┬───────────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─
─────────────────────────────────┤ 
│1.│Exameneăscriseăăăăă│1,ă2ăăăăăă│Responsabilulădeăăăă│R spunsuriăăăăăăăă│Laăsfârşitulăfiec ruiă
│CalificativăacordatăînăCaietulădeă│ 
│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│progam/modulăăăăăăăă│redac ionale/cuăăă│modul,ăcuăexcep iaăăăă
│stagiuăşiăportofoliuăşiăînăăăăăăăă│ 
│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│r spunsămultpluăăă│celorădeănefrologie   
│Catalogulăexamenelorăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│laăalegereăăăăăăăă│clinic ăşiăTSFR,ăcareă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ 
│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│suntăanualeăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ 
├──┼───────────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─
─────────────────────────────────┤ 
│2.│Exameneăăăăăăăăăăăă│1,ă2,ă3ăăă│Responsabilulădeăăăă│Metodologieăăăăăăă│Laăsfârşitulăfiec ruiă
│CalificativăacordatăînăCaietulădeă│ 
│ăă│orale/colocviiăăăăă│ăăăăăăăăăă│progam/modulăăăăăăăă│stabilit ădeăăăăăă│modul,ăcuăexcep iaăăăă
│stagiuăşiăînăCatalogulăexamenelor.│ 
│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă  │conduc torulăăăăăă│celorădeănefrologieăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ 
│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│stagiuluiăşiăăăăăă│clinic ăşiăTSFRăcareăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ 
│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăă              │aplicat ădeăăăăăăă│suntăanualeăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ 
│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│cadreleădidacticeă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ 
├──┼───────────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─
─────────────────────────────────┤ 
│3.│Examenăpracticăăăăă│1,ă2,ă3,ă4│Responsabilulădeăăăă│Cazăclinicăăăăăăăă│Laăsfârşitulăfiec ruiă
│CalificativăacordatăînăCaietulădeă│ 
│ăă│ăăăăăăăăăăăăă      │ăăăăăăăăăă│progam/modulăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│modul,ăcuăexcep iaăăăă
│stagiuăşiăînăCatalogulăexamenelor.│ 
│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│celorădeănefrologieăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ 
│ăă│ă                  │ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│clinic ăşiăTSFR,ăcareă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ 
│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│suntăanualeăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ 
├──┼───────────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─
─────────────────────────────────┤ 
│4.│Evaluareaăăăăăăăăăă│1,ă2,ă4ăăă│Celăpu ină3ăcadreăăă│Înăfunc ieădeăăăăă│Înămomentulăînăcareăăă
│Formulareăstandardizateăataşateăăă│ 
│ăă│capacit iiădeăăăăă│ăăăăăăăăăă│didactice,ăcelăăăăăă│situa iaăspecific │îndrum torulădirectă
şi│Caietuluiădeăstagiuăşiăportofoliuă│ 
│ăă│efectuareăaăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│pu ină6ămanevreăăăăă│(pacient/simulare)│rezidentulăîşiădeclar │ăăăăă                             
│ 
│ăă│manevrelorăinvazive│ăăăăăăăăăă│Responsabilulădeăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│competen aăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ 
│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│programăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă      │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ 
├──┼───────────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─
─────────────────────────────────┤ 



│5.│Intervievareaă ă ă ă ă ă │3ă ă ă ă ă ă ă ă ă │Colegiiă şiă pacien ii│Recomandat ă ă ă ă ă ă ă │Anual           
│Formulareăstandardizate;ăăăăăăăăăă│ 
│ă ă │colegiloră şiă aă ă ă ă ă │ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │Îndrum torulă directă │ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│concluziileăsuntăataşateăăăăăăăăăă│ 
│ă ă │pacien iloră ă ă ă ă ă ă ă │ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă        │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│Caietuluiădeăstagiuăşiăportofoliuă│ 
├──┼───────────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─
─────────────────────────────────┤ 
│6.│Evaluareaă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │1,ă 4ă ă ă ă ă ă │Responsabilulă deă ă ă ă │Evaluareaă ă ă ă ă ă ă ă ă │Anualăăăăăăăăăăăăăăăăă
│Calificativăacordatăcelăpu inăăăăă│ 
│ă ă │Portofoliuluiă deă ă ă │ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │programă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │Caietuluiă deă ă ă ă ă ă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│anualăşiăinclusăînăCaietulădeăăăăă│ 
│ă ă │realiz riă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ă ă ă ă ă ă ă ă             │stagiuă şiă ă ă ă ă ă ă ă ă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│stagiuăşiăportofoliuăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Portofoliuluiăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ 
└──┴───────────────────┴──────────┴────────────────────┴──────────────────┴──────────────────────┴─
─────────────────────────────────┘ 
*ST* 
    1ăţăcunoştin e;ă2ăţăaptitudini;ă3ăţăatitudini;ă4ăţăexperien  
 
    IV.ăMetodeădeăevaluareăcertificativ  
    Laăsfârşitulăprogramului,ăreziden ii sus inăunăexamenăcompletă(prob ăscris ,ăprobeăcliniceăşiă
prob ă practic ),ă careă evalueaz ă toateă componenteleă competen eiă profesionale.ă Accesulă laă acestă
examenă esteă condi ionată deă promovareaă tuturoră exameneloră anterioare.ă Examenulă deă laă sfârşitulă
programuluiăvaăfiăconceputădeăc treăresponsabilulădeăprogram,ăînăaşaăfelăîncâtăs ăevaluezeănivelulă
deă cunoştin eă teoreticeă şiă practiceă şiă judecataă clinic ă înă toateă domeniileă înă careă mediculă
specialistănefrologăesteăobligatăs ăaib ăunăînaltănivelădeăcompeten . 
    Examenulăconst ăînăpatruăprobe: 
    ●ăprob ăscris ă(subiecteădeăMedicin ăintern ăşiăNefrologie); 
    ●ădou ăprobeăcliniceă(1ăcazădeăMedicin ăintern ăşiă1ăcazădeăNefrologie); 
    ●ăprob ăpractic ădeăinterpretareăaăunorăinvestiga ii. 
    Tematica de examen este cea din Anexa 1. Programa MI, Anexa 3. Programa Nefro, Anexa 2. Barem 
MI, Anexa 4. Barem Nefro. Domeniile de interes nefrologic care vor fi acoperite în mod obligatoriu 
deăexamenulăscrisăsuntămen ionateăînăAnexaă12.ăTeza. 
    La acest examen, organizat anual: 
    ●ătoateăprobeleăsuntăeliminatorii; 
    ●ăpentruăfiecareăprob ăseăvaăacordaăoănot ădeălaă1ălaă10,ăiarăînăfinalăseăvaăfaceăoămedie,ăcareă
va fi nota de absolvire; 
    ●ămediaăminim ădeăpromovareăesteă7,00ă(şapte). 
    Examenul nu poate fi repetat decât de 2 ori. 
*T* 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Evalu rileăsumativeăşiăcertificativeăseăvorăseăvorăbazaăpeătoateămetodele│ 
│deăevaluareădeămaiăsusăşiăvorăanalizaătoateăcomponenteleăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
*ST* 
 
    V. Componentele curricum-ului de Nefrologie 
 
    1.ă Dateă fundamentaleă (embriologie,ă anatomie,ă histologie,ă anatomieă patologic ,ă fiziologie,ă
fiziopatologie) 
*T* 
*Font 7* 
┌───────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬────────
──┬─────────┐ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă Obiectiveă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă Cunoştin eăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│Aptitudini│Atitudini│ 
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────
──┼─────────┤ 
│Ob inereaăcunoştin elorăfundamentaleăăăăăăă│Embriologiaărinichiuluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│-         
│-        │ 



│necesareă specialistuluiă nefrologă şiă ă ă ă ă ă ă ă │Anatomo-histologiaă şiă imunohistochimiaă ă ă ă ă ă ă │ăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăă│ 
│aplicareaăadecvat ăaăacestoraăînăîngrijirea│rinichiuluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăă│ 
│bolnavilorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Fiziologiaărinichiuluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Func iaăendocrino-umoral ăaărinichiuluiăăăăăă│ăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăă│ 
└───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴────────
──┴─────────┘ 
*ST* 
    2. Imunologie 
*T* 
*Font 7* 
┌───────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬────────
──┬─────────┐ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă Obiectiveă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă Cunoştin eăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│Aptitudini│Atitudini│ 
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼────────
──┼─────────┤ 
│Ob inereaă cunoştin eloră deă imunologieă ă ă ă ă ă │Principiileă fundamentaleă aleă imunologieiă ă ă ă ă │-         
│-        │ 
│necesareă specialistuluiă nefrologă şiă ă ă ă ă ă   │Mecanismeleă imunologiceă aleă boliloră renaleă ă ă │ăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăă│ 
│aplicareaă adecvat ă aă acestoraă înă îngrijirea│Testeleă imunologiceă relevanteă pentruă ă ă ă ă ă ă ă ă │ăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăă│ 
│bolnavilorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│patologiaărenal ăăăăăăăăăăă                  │ăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăă│ 
└───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴────────
──┴─────────┘ 
*ST* 
    3.ă Semiologieă nefrologic :ă anamnezaă nefrologic ,ă examenulă fizică ală bolnavuluiă renal,ă durereaă
nefrogen ă- colicaănefretic ,ătulbur rileădiurezei,ătulbur rileădeămic iune,ăedemulărenal) 
*T* 
*Font 7* 
┌──────────────────┬──────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────
────┬───────────────────────────────────┐ 
│ăăăăObiectiveăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăCunoştin eăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăAptitudiniăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăAtitudiniăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────
────┼───────────────────────────────────┤ 
│Ob inereaăăăăăăăăă│Definireaăprincipalelorăelementeădeăăăăăăă│Efectuareaăanamnezeiăşiăexprimareaă
eiăăă│Implicareăşiăr spundereăfa ădeăăăă│ 
│cunoştin eloră şiă ă │semeiologieă nefrologic ă (simptome,ă semne,ă │într-oă manier ă precis ,ă logic ,ă
complet │dorin eleăpacientuluiăăăăăăăăăăăăăă│ 
│aptitudiniloră ă ă ă ă │sindroame)ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │şiă reliabil ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│Respectareaădorin eiădeăinformareăa│ 
│necesareă evalu rii│Particularit iă aleă examenuluiă clinică ă ă ă ă │Efectuareaă unui examen clinic 
generalăăă│pacientuluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│bolnavuluiărenalăă│obiectivăşiămanevreăcliniceăînănefrologieă│completăşiăspecific,ăorientatăc treăăăăă
│Empatieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Enun areaăcircumstan elorăetiologice -    │identificareaădatelorăsemiologiceăăăăăăă
│Men inereaăcredibilit iiăfa ădeăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│comuneăşiărareă- şiădescriereaăăăăăăăăăăăă│specificeăproblemeiăpacientuluiăăăăăăăăă
│pacientăşiădeăfamiliaăacestuiaăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│mecanismelorădeăapari ieăaleăprincipalelor│Recurgereaălaăanumiteăproceduriăaleăăăăă
│Explicareaădiagnosticuluiăşiăaăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│elementeădeăsemeiologieănefrologic ăăăăăăă│examenuluiăclinicăimpuseădeăanumiteăăăăă
│evolu ieiăprobabile,ăpacientuluiăşi│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Abordareaăprincipalelorăsemneăşiăsindromeă│situa iiăşiăexecutareaălorăcorect ăăăăăă
│familieiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│nefrologiceăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Recunoaştereaăşiăinterpretareaă
corect ăa│Explicareaăop iunilorădiagnosticeăă│ 



│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│semnelorăşiăsimptomelorănefrologice,ăăăă
│şiăterapeuticeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│integrareaălorăînăsindroame             
│Sf tuireaăbolnavuluiăşiăaăfamilieiă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Recunoaştereaăformelorăcliniceăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă   │clasice/atipiceăşiăaăformelorăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│frecvente/rareăaleăsindroamelorăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă                             │Abordareaăcorect ăaăsimptomatologieiăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Discutareaădiagnosticeloră
diferen ialeăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă            │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│celeămaiăpertinenteăînăsitua iileăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│cliniceăcuăcareăseăconfrunt ăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă                 │ 
└──────────────────┴──────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────
────┴───────────────────────────────────┘ 
*ST* 
    4.ă Semiologieă nefrologic ă paraclinic ă (examenulă deă urin ,ă explorareă func ional ă renal , 
explorareăimagistic ,ăbiochimieăseric ) 
*T* 
*Font 7* 
┌──────────────────────┬────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────
────────┬───────────────────────────────┐ 
│ăăăăăăObiectiveăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăCunoştin eăăăăăăăăăăăăă│                 Aptitudini                   
│ăăăăăăăăăăăAtitudiniăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────
────────┼───────────────────────────────┤ 
│Ob inereaăăăăăăăăăăăăă│Cunoaşterea procedurilorăăăăăăăăăăăă│Stabilireaăunuiădemersădiagnostică
rigurosăprin│Explicareaădemersuluiăăăăăăăăăă│ 
│cunoştin elorăşiăaăăăă│paracliniceă- inclusivăindica iile,ă│realizareaăunuiăplanădeăinvestiga iiă
bineăăăăă│diagnosticăbolnavilorăşiăăăăăăă│ 
│aptitudiniloră necesare│contraindica iile,ă complica iileă şiă │adaptată laă situa iaă pacientului:ăăăăăăăăăăăăăă
│familiei,ămaiăalesăaăriscurilor│ 
│investig riiăă ăă ăăă ăăă│interpretareaărezultatelor,ăcaăşiăaă│ă ●ăsecven ălogic ăaăproceduriloră
diagnosticeăă│şiăbeneficiilor poten ialeăăăă│ 
│bolnavuluiărenalăăăăăă│raportuluiăcost-eficien ă- şiăăăăăă│"ăutilizareaăjudicioas ăaăacestoraăînă
raportăă│Colaborareăcuăpersonalulădeăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│aplicareaălorăadecvat ălaăîngrijirea│ăădeăpertinen ăşiăbeneficiu-risc             
│laboratorăpentruăexplorareaăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │bolnavuluiă cuă afec iuniă nefrologiceă │"ă aplicareaă şiă interpretareaă
rezultatelorăăăăă│eficient ăaăbolnavilorădeăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăătestelorăîn contextul clinic            
│afec iuniănefrologiceăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Executareaăcorect ăaăanumitoră
proceduriăcareăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă              │seăimpunăînăanumiteăsitua iiăcliniceă
(Anexaă4.│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │Baremă Nefro)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
└──────────────────────┴────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────
────────┴───────────────────────────────┘ 
*ST* 
    5.ăProteinuriaăasimptomatic  
*T* 
*Font 7* 
┌─────────────────────────┬────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────
────┬───────────────────────────────────┐ 
│ăăăăăăăăObiectiveăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăCunoştin eăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăAptitudiniăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăAtitudiniăăăăăăăăăăăăă│ 



├─────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────
────┼───────────────────────────────────┤ 
│Ob inereaă cunoştin eloră ă │Fiziologiaă şiă fiziopatologiaă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │Efectuareaă uneiă anamnezeă
relevanteă│Explicareaădemersuluiădiagnosticăăă│ 
│şiăaptitudinilorănecesare│proteinuriilorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│şiărealizareaăunuiăexamenă
clinicăăă│bolnavilorăşiăfamiliei,ămaiăalesăaă│ 
│abord riiăbolnavilorăcuăă│Etiologiaăproteinurieiăasimptomaticeăăăă│specificăInvestigareaăadecvat ă
aăăă│riscurilorăşiăbeneficiilorăăăăăăăăă│ 
│proteinurieăăăăăăăăăăăăăă│Metodeleădeăinvestigareăaăpacientuluiăcu│proteinurieiăşiădiferen iereaă
între│poten ialeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│proteinurieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│cauzeleăfiziologiceăşiă
patologiceăă│Apreciereaăroluluiăşiăcolaborareaăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Diferen iereaăîntreăcauzeleăfiziologiceă│Stabilireaăcorect ăaăindica ieiă
deă│cuămedicinaăprimar ăînăscreening-ul│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│şiăpatologiceăaleăproteinuieiăăăăăăăăăăă│biopsieărenal ăşiăinterpretarea    
│ini ialăşiăînădispensarizareaăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│rezultatelorăacesteiaăăăăăăăăăăăăăă
│bolnavilorăcuăproteinurieăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Stabilireaăevolu ieiăprobabile,ă
aăă│Explicareaăindica iilorăbiopsieiăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│prognosticuluiăpeătermenălungă
şiăaă│renaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă                        │necesit iiămonitoriz riiădeă
lung ă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │durat ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
└─────────────────────────┴────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────
────┴───────────────────────────────────┘ 
*ST* 
    6. Hematuria 
*T* 
*Font 7* 
┌───────────────────────┬──────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬─
────────────────────────────────────────┐ 
│ăăăăăăăObiectiveăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăCunoştin eăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăAptitudiniăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă
Atitudiniăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─
────────────────────────────────────────┤ 
│Ob inereaă cunoştin elor│Etiologiaă şiă patogeniaă hematurieiă │Efectuareaă uneiă anamnezeă relevanteă
şi│Explicareaădemersuluiădiagnosticăăăăăăăăă│ 
│şiă aptitudiniloră ă ă ă ă ă ă │(macro- şiă microscopice)ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │realizareaă unuiă examenă fizică
specific│bolnavilorăşiăfamiliei,ămaiăalesăaăăăăăăă│ 
│necesareă abord riiă ă ă ă ă │Metodeă deă investigareă aă hematuriei│Investigareaă adecvat ă aă bolnaviloră
cu│riscurilorăşiăbeneficiilorăpoten ialeăăăă│ 
│bolnaviloră cuă hematurie│Strategiaă abord riiă bolnaviloră ă ă ă │hematurieă microscopic :ăăăăăăăăăăăăăă
│Apreciereaăroluluiăşiăcolaborareaăcuăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │cuă hematurieă macro-/microscopic ă ă │"ă planificareaă investiga iilorăăăăăăă
│medicinaăprimar ăînăscreening-ul ini ială│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│"ăidentificareaăbolnavilorăcareăăăăăă
│şiăînădispensarizareaăbolnavilorăcuăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăănecesit ăevaluareăprinămijloaceăăăă
│hematurieămicroscopic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăimagisticeăşiăendo-urlogice        
│Explicareaăindica iilorăbiopsieiărenaleăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│"ăstabilireaăcorect ăa indica ieiădeă
│Apreciereaăroluluiăşiăcolaborareaăcuăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăbiopsieărenal ăşiăinterpretareaăăăă
│specialistulăînăimagistic ăşiăcuăurologul│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă   │ăărezultatelorăacesteiaăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Stabilireaăevolu ieiăprobabile,ăaăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ 



│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă                             │prognosticuluiăşiăaănecesit iiăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│monitoriz riiăpeătermenălungăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ 
└───────────────────────┴──────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴─
────────────────────────────────────────┘ 
*ST* 
    7.ăHomeostaziaăapeiăşiăelectroli ilor;ăhomeostaziaăacid-bazic  
*T* 
*Font 7* 
┌───────────────────────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────
──────┬─────────────────────────────────┐ 
│ăăăăăăăObiectiveăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăCunoştin eăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăAptitudiniăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăAtitudiniăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────
──────┼─────────────────────────────────┤ 
│Ob inereaă cunoştin elor│Fiziologiaă şiă fiziopatologiaă balan ei│Efectuareaă uneiă anamnezeă (inclusivăăăăăăăă
│Explicareaăimplica iilorăăăăăăăăă│ 
│şiă aptitudiniloră ă ă ă ă ă ă │apei,ă sodiului,ă potasiuluiă şiă aă ă ă ă ă ă │familial )ă utileă înă evaluareaă
bolnavilorăă│tulbur rilorăhidro-electroliticeă│ 
│necesareăpentruăăăăăăăă│ionilorădeăhidrogen;ăaăhomeostazieiăă│Examenăclinicăreliabilăşiăacurat,ă
orientat│şiăacido-bazice,ăinclusivăaăcelor│ 
│evaluareaăşiătratareaăă│fosfo-calciceăă ăă ăăă ăă ăă ăă ăă ăă ăă ăă ăăă│asupraărelev riiă anomaliiloră
balan elorăăă│dinăboliăcuăcomponent ăfamilial ă│ 
│bolnavilorăcuăăăăăăăăăă│Clinicaădezechilibrelorăăăăăăăăăăăăăă│hidrice, electroliticeăşiăacido-
baziceăăăă│Apreciereaăroluluiăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│dezechilibreă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │hidro-electroliticeă şiă acido-baziceă ă │Recomandareaă şiă interpretareaă
datelorăăăăă│dieteticianuluiăşiăalăcadrelorăăă│ 
│hidro-electroliticeăşiă│Metodeleădeăevaluare aăechilibrelorăă│biochimiceăşiăEKGărelevanteă(Baremă
Nefro)ă│mediiăînătratamentulădeălung ăăăă│ 
│acido-baziceăăăăăăăăăăă│hidro-electroliticăşiăacido-bazicăăăă│Abordareaădiagnostic ăaăbolnaviloră
cuăăăăă│durat ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă     │Diagnosticulădezechilibrelorăăăăăăăăă│dezechilibreăhidro-electroliticeăşiăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │hidro-electroliticeă şiă acido-baziceă ă │acido-bazice                              
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă     │ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Tratamentulădezechilibrelorăăăăăăăăăă│Tratamentulăeficientăalădezechilibreăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│hidro-electroliticeăşiăacido-baziceăă│hidro-electroliticeăşiăacido-bazice       
│ăă                               │ 
└───────────────────────┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────
──────┴─────────────────────────────────┘ 
*ST* 
    8.ăHipertensiuneaăarterial  
*T* 
*Font 7* 
┌────────────────────────┬────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────
────┬───────────────────────────────────┐ 
│ăăăăăăăObiectiveăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăCunoştin eăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăAptitudiniăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăAtitudiniăăăăăăăăăăăăă│ 
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────
────┼───────────────────────────────────┤ 
│Ob inereaă cunoştin eloră │Fiziologiaă şiă fiziopatologiaă regl riiă PA│Efectuareaă uneiă anamnezeă
relevanteăă│Explicareaăimplica iilorăHTAăasupra│ 
│şiăaăaptitudinilorăăăăăă│DefinireaăşiăîncadrareaăHTA,ăconformăcuă│şiăaăunuiăexamenăfizicăextinsă
pentru│stiluluiădeăvia ăşiăaăimportan eiă│ 
│necesareăpentruăăăăăăăăă│standardeleăna ionaleăşiăinterna ionaleă│diagnosticareaăşiăevaluareaăunui    
│complian eiădeădurat ălaăterapiaăăă│ 
│evaluareaă şiă tratareaă ă ă │înă vigoareă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │pacientă hipertensivăăăăăăăăăăăăăăăăă
│antihipertensiv ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│pacien ilorăcuăăăăăăăăăă│MecanismeleăpatogeniceăaleăHTAăesen iale│Evaluareaăprobabilit iiăuneiă
cauzeă│Recunoaştereaăroluluiămediciniiăăăă│ 



│hipertensiuneă arterial ă │Cauzeleă şiă mecanismeleă HTAă secundare,ă ă ă │secundareă şiă investigareaăăăăăăăăăăă
│primareăînădiagnosticul,ăurm rireaă│ 
│cu/f r ă afectareă renal ă │metodeleă deă investigare,ă deă tratamentă ă ă │paraclinic ă aă unuiă asemeneaă
pacientă│şiătratamentulăHTAăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│şiălimiteleăacestoraăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│DiagnosticulăHTAă(formeăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăă        │Hipertensiuneaăarterial ăşiărinichiulăăă│ettio-patogenice, stadii, risc)     
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Strategiaăabord riiăbolnavuluiăcuăHTAăăă│Identificareaăpacien ilorăcuăHTAăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă       │ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Mecanismeădeăac iune,ăefecteăadverseăăăă│secundar ăcuăindica ieădeă
tratamentă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│aleăanti-hipertensivelor,ăăăăăăăăăăăăăăă│specificăşiărecunoaştereaă
limiteloră│ăă                                 │ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │cuă referireă special ă laă boalaă renal ă ă ă ă │acestuiaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │Tratamentulă HTAă conformă standardeloră ă ă ă │Prescriereaă corect ă aă
tratamentuluiă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│na ionaleăşiăinterna ionaleăînăvigoare,ă│medicamentosăantihipertensivăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│inclusivărelevan aăpentruăprogresiaăăăăă│MonitorizareaăbolnavilorăcuăHTAăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │boliiă renaleă şiă aă nefropatieiă diabeticeă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
└────────────────────────┴────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────
────┴───────────────────────────────────┘ 
*ST* 
    9. Sindromul nefrotic; sindromul nefritic 
*T* 
*Font 7* 
┌────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────
───────┬────────────────────────────────┐ 
│ăăăăăăăObiectiveăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăCunoştin eăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăAptitudiniăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăAtitudiniăăăăăăăăăăăă│ 
├────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────
───────┼────────────────────────────────┤ 
│Ob inereaă cunoştin eloră │Definireaă şiă clasificareaă sindroameloră ă ă ă ă │Efectuareaă uneiă anamnezeă
relevante,ă│Explicareaăimplica iilorăăăăăăăă│ 
│şiăaăaptitudinilorăăăăăă│nefroticeăşiănefriticeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│inclusivăanamnez ăfamilial ă
şiăăăăăă│sindroamelorănefroticeăşiăăăăăăă│ 
│necesareăpentruăăăăăăăăă│Leziunileăhistopatologiceăşiăfiziopatologia│realizareaăunuiăexamenăfizică
adecvat│nefriticeăasupraăstiluluiădeăăăă│ 
│evaluareaăşiătratareaăăă│sindroamelorănefroticeăşiănefritice.ăăăăăăă│Planificareaăinvestiga iilorăăăăăăăă
│via ăşiăaăimportan eiăăăăăăăăăă│ 
│pacien iloră cuă sindroame│Rela iaă acestoraă cuă afec iunileă cauzaleă ă ă ă │adecvateă şiă interpretareaă
acestora,ă│complian eiălaăterapieăăăăăăăăăă│ 
│nefroticeă şiă nefriticeă ă │Clinicaă sindroameloră nefritice/nefroticeă ă ă │inclusivă biopsiaă renal ăăăăăăăăăăăăă
│Discutareaănefropatiilorăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Investigareaăsindroamelorănefroticeăşiăăăăă│Abordareaăpacien ilor cu 
sindroameăă│glomerulareăfamilialeăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│nefriticeăpentruăstabilireaăcauzelorăşiăaăă│nefroticeăşiănefritice,ă
diagnosticul│Recunoaştereaăroluluiămediciniiă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│severit iiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă     │şiăstabilireaăindica iiloră
pentruăăă│primare,ăînătratamentulăpeăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Abordareaăbolnavuluiăcuăsindroameănefrotice│diferiteămetodeăterapeuticeăăăăăăăăă
│termenălungăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│şiănefritice                               │Dispensarizareaăbolnavilorăcuăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Indica iileăm surilorăterapeuticeăăăăăăăăăă│sindroameănefroticeăşiă
nefriticeăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă              │patogeniceă (corticosteroizi,ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 



│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │imunosupresoare)ă şiă fiziopatologiceă ă ă ă ă ă ă ă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă            │ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │(antibiotice,ă inhibitoriă ACE,ă medica ieă ă ă ă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │hipolipemiant ,ă anticoagulant ,ă diuretic )ă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
└────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────
───────┴────────────────────────────────┘ 
*ST* 
    10.ăInsuficien aărenal ăacut  
*T* 
*Font 7* 
┌──────────────────────┬──────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────
─────┬──────────────────────────────────┐ 
│ăăăăăăObiectiveăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăCunoştin eăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăAptitudiniăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăAtitudiniăăăăăăăăăăăă │ 
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────
─────┼──────────────────────────────────┤ 
│Ob inereaăăăăăăăăăăăăă│Defini iaăşiăclasificareaăIRAăăăăăăăăă│Efectuareaăuneiăanamnezeăacurateă
pentruăă│Explicareaăop iunilorădiagnosticeă│ 
│cunoştin elorăşiăăăăăă│Cauzele,ăpatogeniaăşiăfiziopatologiaăă│evaluareaăIRAă(inclusivăeviden iereaăăăăă
│şiăterapeuticeărelevante,ăaăăăăăăă│ 
│aptitudinilorănecesare│IRAăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│factorilorăiatrogeni,ăfamilialiăşiă
deăăăă│rezultatelorăşiăaăimportan eiăăăăă│ 
│pentruă evaluareaă şiă ă ă │Simpromatologiaă IRAă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │mediu)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│implic rii,ădac ăesteănevoie,ăşiăă│ 
│tratareaă pacientuluiă ă │Abordareaă bolnavuluiă cuă IRA:ă ă ă ă ă ă ă ă   │Realizareaă unuiă examenă clinică
reliabilăşi│aăaltorăspecialiştiăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│cuă IRAă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │"ă descriereaă metodeloră deă investigareă │acuratăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│Recunoaştereaăroluluiăechipeiădeăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ă ă clinic ă şiă paraclinic ă aă bolnaviloră │Planificareaă şiă utilizareaă
examenelorăăăă│terapieăintensiv ănefrologic ăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăcuăIRAă(cauze,ăseveritateăetc.)ăăăăă│paracliniceăadecvateă(inclusivăaă
biopsiei│Recunoaştereaăroluluiăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă                │"ă monitorizareaă bolnavuluiă cuă ă ă ă ă ă ă ă ă │renale)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│specialistuluiăATI,ăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăIRA/factoriădeăriscăpentruăIRAăăăăăă│Utilizareaăadecvat ăşiăinterpretareaăăăăă
│microbiologului,ăinfec ionistului,│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│"ădescriereaăstrategiilorădeăprevenire│urm toarelorătesteăparacliniceăînăăăăăăăă
│imunologului,ăurologului,ăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăşiătratareăaăcauzelorăreversibileăde│diagnosticulăIRA:ăionogrameăserice 
şiăăăă│chirurgului,ăanatomo-patologului,ă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăIRAăşiăaămetodelorădeăcorectareăaăăă│urinare;ăEAB,ăexamenădeăurin ,ă
produşiăde│toxicologuluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ă ă anomaliiloră hidro-electrolitice,ă ă ă ă │reten ie azotat ,ă indiciă
diagnostici,ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăacido-baziceăşiăbiochimiceăăăăăăăăăă│explor riăhematologice,ăimunologice,ăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Etiologia,ăpatogenia, tabloulăclinic,ă│microbiologice;ăEKG;ăecografieă
renal ;ăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│diagnosticulăpozitivăşiădiferen ial,ăă│tomografieăcomputerizat ;ăbiopsieă
renal ă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă    │tratamentulănefriteiăăăăăăăăăăăăăăăăăă│DiagnosticulăIRAă(form ăetio-
patogenic ,ă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ăă ă ă ă ă ă │tubulo-intersti ialeă acuteă (necrozaă ă ă │etiologie,ă substrat,ă stadiu)ăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă     │ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│tubular ăacut )ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Abordareăterapeutic ăcorect ,ă
inclusivăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│m surileăprofilactice,ătratamentulăăăăăăă
│ăăă                               │ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│cauzelorăşiăterapiaădeăsubstitu ieăaăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 



│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│func iilorărenaleăîn contextul 
studiiloră│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│cliniceă(veziădieză43-46)                
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă      │Stabilireaăprognosticului,ă
monitorizareaă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│peătermenălungăaăbolnavuluiăcuăIRAăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
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├─────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────────────
─┼──────────────────────────────────────┤ 
│Ob inereaăcunoştin elorăşiăăă│Defini iaăIRCăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Efectuareaăuneiăanamnezeăacurate,ăăă
│Explicareaănaturiiăafec iunii,ăăăăăăăă│ 
│aptitudinilorănecesareăpentru│EtiologiaăIRCăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│inclusivăreferitoareălaăfactoriiăăăă
│prognosticului,ăaăimplica iilorăIRCăăă│ 
│evaluareaăşiătratamentulăăăăă│PatogeniaăIRC.ăProgresiaăboliiăă│medicamentoşi,ăfamiliali,ăsocialiă
şi│(inclusivăaleăTSFR)ăasupraăstiluluiăde│ 
│bolnaviloră cuă IRCă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │renale.ă Stadiileă IRCă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │deă mediuăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│via ăalăbolnavuluiăşiăaăimportan eiăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│FiziopatologiaăIRCăăăăăăăăăăăăăă│Realizareaăunuiăexamenăfizicăacurată
│complian eiălaădispensarizare,ădiet ăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │Simptomatologiaă IRCă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │şiă reliabilăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│şiămedica iaăprescris ăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Investiga iileăparacliniceăăăăăă│Evaluareaăfiltratuluiăglomerularăşiă
│Recunoaştereaăroluluiăechipeiăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│utilizateăînăevaluareaăgraduluiă│aăproduşilorădeăreten ieăazotat ăăăă
│multidisciplinareăînăabordareaăIRCăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │IRCă şiă aă cauzelor,ă cuă referireă ă │Utilizareaă adecvat ă şiă
interpretarea│(medicădeăfamilie,ădietetician)ăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│special ălaăcauzeleăreversibileă│înădiagnosticulăIRCăaăurm toarelorăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Istoriaănatural ăşi prognosticul│testeăparaclinice:ăionogrameăsericeă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│IRCădeădiferiteăcauzeăşiăăăăăăăă│şiăurinare;ăEAB,ăexamenădeăurin ,ăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă       │descriereaă strategiiloră ă ă ă ă ă ă ă ă │explor riă hematologice,ă
imunologice,│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│terapeuticeăgeneraleăşiăăăăăăăăă│microbiologice;ăecografieărenal ;ăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│specificeăpentruămodificareaăăăă│tomografieăcomputerizat ;ăbiopsieăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │progresieiă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │renal ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăă                          │ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│AbordareaăpacientuluiăcuăIRCă-      
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│diagnostic ăşiăterapeutic ă- cu     
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│referireăspecial ălaăcauzeleăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă  │reversibileăşiălaăm surileădeăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│(igieno-dietetice, medicamentoase)  
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 



│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăă                            │deăîncetinireăaăprogresieiăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Apreciereaămomentuluiăinstituiriiăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăă                     │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│TSFR,ăalegereaămetodeiăşiăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│preg tireaăadecvat ăaăpacientuluiăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă               │ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│DispensarizareaăbolnavuluiăcuăIRCăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
└─────────────────────────────┴────────────────────────────────┴───────────────────────────────────
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─────┬──────────────────────────────────┐ 
│ăăăăăăăăObiectiveăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăCunoştin eăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăAptitudiniăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăAtitudiniăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────
─────┼──────────────────────────────────┤ 
│Ob inereaăcunoştin elorăşi│Descriereaăimpactuluiăbolilorăăă│Efectuareaăuneiăanamnezeărelevanteăşiăăăăăă
│Explicareaănaturiiăsuferin ei,ăăăă│ 
│aptitudinilorănecesareăăăă│cardio-vasculareăasupraăăăăăăăăă│realizareaăunuiăexamenăfizicăadecvatăăăăăăă
│prognosticuluiăşiăaăimportan eiăăă│ 
│pentruă evaluareaă şiă ă ă ă ă ă ă │morbidit iiă şiă mortalit iiă ă ă ă │pentru diagnosticulă şiă evaluareaăăăăăăăăăăă
│complian eiălaătratamentăăăăăăăăăă│ 
│tratamentulăpacien ilorăcu│pacien ilorăcuăboal ărenal ăsauă│pacientuluiăcuăboal ăcardio-vascular ăăăăăă
│Implicareaăpacientuluiăşiăaăăăăăăă│ 
│afec iuniă cardio-vasculare│cuă TSFRă ă ă ă ă ă                    │Evaluareaă risculuiă deă boal ăăăăăăăăăăăăăăăă
│apar in torilorăînăeliminareaăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │Factoriiă deă riscă cardio-vascular│cardio-vascular ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│factorilorădeăriscăşiărecunoaşerea│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă             │şiă aă mijloaceleă deă a-iă influen a│Diagnosticulă şiă tratamentulă
sindroamelorăăă│roluluiăaltorăcadreămedicaleăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Abordareaăsindroamelorăăăăăăăăăă│coronarieneăacuteălaăpacientulărenalăăăăăăă
│Colaborareaăcuăcardiologii,ăînăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│coronarieneăacuteăşiăaăăăăăăăăăă│Identificareaăpacien ilorăcareă
necesit ăăăă│scopulătratamentuluiăşiăpentruăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│problemelorăasociateălaăbolnavul│consultăcardiologicăsauăinvestiga ieă
de    │realizareaădeăprotocoaleădeăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │renală ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │specialitateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│abordareăspecificeăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
└──────────────────────────┴────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────
─────┴──────────────────────────────────┘ 
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┌────────────────────────┬────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────
────────┬───────────────────────────────┐ 
│ăăăăăăăObiectiveăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăCunoştin eăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăAptitudiniăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăAtitudiniăăăăăăăăăăă│ 
├────────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────
────────┼───────────────────────────────┤ 
│Ob inereaăcunoştin eloră│Definireaădislipidemiilorăăăăăăăăăăă│Ob inereaăuneiăanamnezeărelevanteăşiă
aăunuiă│Explicareaănaturiiăsuferin ei,ă│ 
│şiă aă aptitudiniloră ă ă ă ă ă │Relevan aă dislipidemiiloră caă factori│examenă fizică adecvat pentru 
diagnosticulăşiă│prognosticuluiăşiăaăimportan ei│ 



│necesareă pentruă ă ă ă ă ă ă ă ă │deă riscă laă pacien iiă cuă boal ă renal │evaluareaă unuiă pacientă cuă
dislipidemieăăăăăă│complian eiălaătratamentăăăăăăă│ 
│evaluareaă şiă tratareaă ă ă │Investigareaă clinic ă şiă deă laborator│Investigareaă paraclinic ă aă
pacientuluiăcuăăă│Implicareaănutri ioniştilorăşiă│ 
│pacien iloră cuă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │aă bolnaviloră renaliă cuă dislipidemiiă │anomaliiă lipidiceăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│aăaltorăcadreămedicaleăînăăăăăă│ 
│dislipidemii,ă înă ă ă ă ă ă ă ă │Tratamentul igieno-dietetică şiă ă ă ă ă ă │Prescriereaă şiă monitorizareaă
tratamentului -│abordareaăhiperlipidemiilorăăăă│ 
│contextulă specifică ală ă ă │medicamentosă ală dislipidemiilor.ă ă ă ă │dietetică şiă medicamentosă ală
dislipidemiiloră│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│boliiărenaleăăăăăăăăăăăă│Utilizareaăstatinelorăăăăăăăăăăăăăăă│laăpacien iiărenali,ăînăfunc ieădeăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│standardeleăna ionale,ăînăcontextulă
boliiăăă│ăăăăăăăăăă                     │ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│cardio-vasculareăşiăalăHTAăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
└────────────────────────┴────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────
────────┴───────────────────────────────┘ 
*ST* 
    14.ăBoalaăosoas ărenal  
*T* 
*Font 7* 
┌──────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────
─┬──────────────────────────────────────┐ 
│ă ă ă ă Obiectiveă ă ă ă ă │            Cunoştin eă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă Aptitudiniăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăAtitudiniăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────
─┼──────────────────────────────────────┤ 
│Ob inereaăăăăăăăăă│Homeostaziaăfosfo-calcic ăşiăăăăăăă│Prevenirea,ădiagnosticulăşiăabordareaăboliiă
│Explicareaănaturiiăsuferin ei,ăăăăăăăă│ 
│cunoştin elorăşiăa│metabolismulăososăăăăăăăăăăăăăăăăăă│osoaseărenaleălaăpacien iiăcuăinsuficien ăă
│prognosticuluiăşiăaăimportan eiăăăăăăă│ 
│aptitudiniloră deă a│Defini iaă şiă clasificareaă boliiă ă ă ă │renal ă cronic ă înainteaă ini ieriiă TSFRăăăăăă
│complian eiălaătratamentăăăăăăăăăăăăăă│ 
│preveni,ăăăăăăăăăă│osoaseărenaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Interpretareaăinvestiga iilor biochimice,   
│Recunoaştereaăroluluiănutri ionistului│ 
│supravegheaăşiăaăă│Patogenia,ăfiziopatologiaăboliiăăăă│endocrinologice,ăradiologiceăşiăhistologiceă
│şiăaăpersonaluluiădirectăimplicatăînăă│ 
│abordaă boalaă ă ă ă ă ă │osoaseă renaleă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │privitoare la metabolismul osos             
│dializ ăînăprevenireaăşiăabordareaăăăă│ 
│osoas ărenal ăăăăă│Clinicaăboliiăosoaseărenaleăăăăăăăă│Abordareaădiagnostic ăşiăterapeutic ăaă
bolii│boliiăosoaseărenale,ămaiăalesăînăceaăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Investigareaăboliiăosoaseărenale:ăă│osoaseărenaleălaăpacien iiăhemodializa i,ăăă
│ceăpriveşteăeducareaăşiăimplicareaăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│testeăbiochimice,ăendocrine,ăăăăăăă│dializa iăperitonealăşiătransplanta iărenală
│bolnavilorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă              │biopsiaăosoas ,ătehniciăimagisticeă│Selectareaăpacien ilorăcuăindica ieădeăăăăăă
│Apreciereaăabord riiămultidisciplinare│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Diagnosticulăboliiăosoaseărenaleăăă│paratiroidectomieăşiăabordareaăacestoraăăăăă
│aăboliiăosoaseărenaleăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │(formeă etiopatogeniceă şiă clinice)ă ă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │Tratamentulă boliiă osoaseă renale:ă ă ă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │dieta;ă medicamenteleă - chelatoriă ă ă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │intestinaliă aiă fosfa ilor,ă deriva i│ăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │aiă vitamineiă Dă paratiroidectomia.ă ă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │Monitorizareă şiă efecte adverseă ă ă ă ă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 



└──────────────────┴───────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────
─┴──────────────────────────────────────┘ 
*ST* 
    15. Infec iaălaăpacientulărenal 
*T* 
*Font 7* 
┌────────────────────────┬────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────
───────┬────────────────────────────────┐ 
│ăăăăăăăObiectiveăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăCunoştin eăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă    Aptitudini               
│ăăăăăăăăăăăAtitudiniăăăăăăăăăăăă│ 
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────
───────┼────────────────────────────────┤ 
│Ob inereaăcunoştin eloră│Mecanismeleădeăap rareăşi               │Diagnosticul,ăinvestigareaăşiăăăăăăăăăă
│Educareaăpacien ilorăreferitorăă│ 
│şiă aptitudiniloră deă aă ă ă │perturbareaă loră laă bolnavulă cuă IRă ă ă ă ă ă ă │tratamentulă infec iiloră laă
pacien iiăăă│laărisculăinfec iilorăşiălaăăăăă│ 
│evaluaăşiătrataăăăăăăăăă│Particularit ileăetiologice,ăcliniceăşi│renali,ăpeăbaz ădeăprotocoaleăăăăăăăăăă
│m surileădeăprofilaxieăăăăăăăăăă│ 
│infec iileă ap ruteă laă ă ă │paracliniceă aleă infec iiloră laă bolnavulă │Desemnareaă şiă implementareaă
m surilorăă│Sf tuireaăapar in torilorăpentru│ 
│bolnaviiărenaliăăăăăăăăă│renal,ăinclusivălaăceiăafla iăsubăTSFRăă│deăprofilaxieăpentruăminimizareaăăăăăăă
│profilaxieăşiăutilizareaăăăăăăăă│ 
│Ob inereaăcunoştin eloră│Strategiiădeăprevenireăşiătratamentăaăăă│risculuiădeăinfec iiălaăbolnaviiă
renali│screening-uluiăinfec iilorăăăăăă│ 
│şiă aptitudiniloră deă aă ă ă │infec iiloră laă pacien iiă afla iă înă ă ă ă ă ă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│viraleăcuătransmisieăparenteral │ 
│abordaă problemeleă ă ă ă ă ă ă │TSFRă (virale,ă aleă c iiă deă abordă etc.)ă ă ă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│Recunoaştereaăroluluiăăăăăăăăăăă│ 
│specificeă aleă infec ieiă │ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│asistentelorămedicaleăînăăăăăăăă│ 
│laă gazdeleă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă     │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│prevenireaăşiătratamentulăăăăăăă│ 
│imunocompromiseă ă ă ă ă ă ă ă ă │ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│infec iilorălaăpacien iiărenaliă│ 
│Ob inereaă cunoştin eloră │ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă                               │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│Recunoaştereaăimportan eiăăăăăăă│ 
│şiă aptitudiniloră ă ă ă ă ă ă ă │ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│conlucr riiăcuămicrobiologii,ăăă│ 
│necesareă pentruă ă ă ă ă ă ă ă ă │ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│infec ioniştiiăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│prevenireaă şiă abordareaă │ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă              │ 
│infec iiloră viraleă laă ă ă │ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│pacien iiă afla iă înă ă ă ă ă │ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│tratamentă deă substitu ie│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│aă func iiloră renaleă ă ă ă ă │ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ăăăăăă   
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
└────────────────────────┴────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────
───────┴────────────────────────────────┘ 
*ST* 
    16.ăAnemiaărenal  
*T* 
*Font 7* 
┌───────────────────────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────
──┬─────────────────────────────────────┐ 
│ăăăăăăăObiectiveăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăCunoştin eăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăAptitudiniăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăAtitudiniăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────
──┼─────────────────────────────────────┤ 



│Ob inereaă deă cunoştin e│Patogeniaă anemieiă renaleă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │Diagnosticulă şiă tratamentulă
anemiei│Apreciereaăroluluiăasistentelorăăăăăă│ 
│şiă aptitudiniă necesareă │Metodeleă hematologiceă şiă biochimiceă deă ă │renale,ă monitorizareaă
tratamentului│medicaleăînăconsiliereaăini ial ăaăăă│ 
│pentruă supraveghereaă şi│diagnosticare,ă evaluareă şiă monitorizareă │şiă identificarea cauzelor 
eşecului,│pacien ilor,ăini iereaăşiătratamentul│ 
│abordareaă pacien iloră ă │aă tratamentuluiă anemieiă renaleă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │utilizândă protocoaleă
standardizateă│deălung ădurat ăalăanemieiărenaleăăăă│ 
│cuă insuficien ă renal ă │Tratamentulă anemiei renaleă (terapieă ă ă ă ă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│Dezvoltareaădeăprotocoaleăpentruăăăăă│ 
│şiă anemieă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │mar ial ,ă eritropoietin ,ă alteă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│utilizareaăeritropoietineiăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă       │mijloace);ă indica ii,ă scheme,ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │monitorizare,ă cauzeă deă eşec,ă efecteă ă ă ă ă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă      │ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │adverseă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
└───────────────────────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────
──┴─────────────────────────────────────┘ 
*ST* 
    17. Glomerulonefritele acute 
*T* 
*Font 7* 
┌──────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬────────────────────────────────
─────────┬──────────────────────────────┐ 
│ăăăăăăăăăăObiectiveăăăăăăăăăă │ăăăăăăăăăăăăCunoştin eăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăAptitudiniăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăAtitudiniăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────────────
─────────┼──────────────────────────────┤ 
│Ob inereaăcunoştin elorăşiăăăă│DefinireaăşiăclasificareaăGNDAăăăă│Efectuareaăuneiăanamnezeăacurateă
pentruăă│Explicareaănaturiiăafec iunii,│ 
│aptitudiniloră necesareă pentruă │Cauzeleă şiă mecanismeleă patogeniceă │evaluareaă unuiă bolnavă cuă GNAă
(inclusivăăă│prognosticului,ăaăop iunilorăă│ 
│evaluareaăşiătratareaăăăăăăăăă│aleăGNDAăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│eviden iereaăfactoriloră
infec ioşi,ăăăăăă│terapeuticeăşiăaărezultateloră│ 
│pacien ilorăcuăăăăăăăăăăăăăăăă│MorfopatologiaăGNDAăăăăăăăăăăăăăăă│familiali,ăsocialiăşiădeămediu)          
│acestoraăşiăaăimportan eiăăăăă│ 
│glomerulonefrit ă cronic ă ă ă ă ă ă │Tabloulă clinică ală principaleloră ă ă │Efectuareaă unuiă examenă fizică
acuratăăăăăă│complian eiălaădispensarizare,│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│tipuriădeăGNAă(înăspecialăGNDAăăăă│Utilizareaăadecvat ăşiă
interpretareaăăăăă│diet ăşiămedica iaăprescris ăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│poststreptococic )ăăăăăăăăăăăăăăăă│urm toarelorătesteăparaclinice:ăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Strategia deăinvestigareăăăăăăăăăă│biochimice;ăhematologice;ă
microbiologice;│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│(imunologic ,ămorfologic ăetc.)ăaă│imunologie;ăecografieărenal ;ă
tomografieă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăă                │principalelorătipuriădeăGNAăăăăăăă│computerizat ;ăbiopsieărenal ăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│DiagnosticulăGNAăăăăăăăăăăăăăăăăăă│DiagnosticulăcorectăalăGNAă
(etiologie,ăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă         │ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │Istoriaă natural ă şiă factoriiă ă ă ă ă ă │form ă clinic )ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│prognosticiăînăprincipaleleătipuri│Utilizareaăm surilorădeă
tratament general│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│deăGNAăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│şiăspecificăalăGNAăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Strategiileădeătratament,ăgenerale│Stabilireaăprognosticuluiăşiăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│şiăspecificeăGNAădeăanumiteăcauzeă│monitorizareaăbolnavilorăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 



└──────────────────────────────┴──────────────────────────────────┴────────────────────────────────
─────────┴──────────────────────────────┘ 
*ST* 
    18. Glomerulonefritele subacute (rapid progresive) 
*T* 
*Font 7* 
┌─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────────────
────────────┬───────────────────────────┐ 
│ăăăăăăăăăăăăObiectiveăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăCunoştin eăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăAptitudiniăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăAtitudiniăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────
────────────┼───────────────────────────┤ 
│Ob inereaă cunoştin eloră şiă ă ă ă ă ă ă │Definireaă şiă clasificareaă GNRPă ă ă │Efectuareaă uneiă anamnezeă
acurateăpentruăăă│Explicareaănaturiiăăăăăăăăă│ 
│aptitudinilorănecesareăpentruăăăă│Cauzele şiămecanismeleăpatogenice│evaluareaăbolnavuluiădeăGNRPă
(inclusivăăăă│afec iunii,ăprognosticului,│ 
│evaluareaăşiătratareaăpacien ilor│aleăGNRPăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│eviden iereaăfactoriloră
infec ioşi,ăăăăăăă│aăop iunilorăterapeuticeăşi│ 
│cuă glomerulonefrit ă acut ă ă ă ă ă ă ă ă │Morfopatologiaă GNRPă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │toxic-medicamentoşi,ă
familiali,ăsocialiăşi│aărezultatelorăacestoraăşiă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│TabloulăclinicăalăGNRPăăăăăăăăăăă│deămediu)ăşiăaăunuiăexamenă
clinicăcorectăă│aăimportan eiăcomplian eiăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Strategiaădeăinvestigareăăăăăăăăă│Planificareaăadecvat ăşiă
interpretareaăăăă│laădispensarizare,ădiet ăşi│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│(imunologic ,ămorfologic ăetc.)ăa│testelorădiagnostice:ă
biochimice;         │medica iaăprescris ăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│principalelorăformeădeăGNRPăăăăăă│hematologice;ămicrobiologice;ă
imunologie;ă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│DiagnosticulăGNRPăăăăăăăăăăăăăăăă│ecografieărenal ;ătomografieăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Istoriaănatural ăşiăfactoriiăăăăă│computerizat ;ăbiopsieărenal ăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│prognosticiăînăGNRPăăăăăăăăăăăăăă│DiagnosticulăcorectăalăGNRPăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Strategiileădeătratament,ăăăăăăăă│Utilizareaăm surilorădeă
tratamentăgenerală│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă       │generaleăşiăspecificeăaleăGNRPăde│şiăspecificăalăGNRP,ăînă
contextulăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│cauzeăidentificateăăăăăăăăăăăăăăă│factorilorăprognosticiă
individuali,ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│                                 │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│rezultândădinăstudiiă
controlateăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Stabilireaăprognosticuluiăşiă
monitorizareă│ăăăă                       │ 
└─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴──────────────────────────────
────────────┴───────────────────────────┘ 
*ST* 
    19. Glomerulonefritele cronice 
*T* 
*Font 7* 
┌──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────
────────────┬───────────────────────────┐ 
│ăăăăăăăăObiectiveăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăCunoştin eăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăAptitudiniăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăAtitudiniăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────
────────────┼───────────────────────────┤ 
│Ob inereaă cunoştin eloră şi│Defini iaă şiă clasificareaă GNCă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │Efectuareaă uneiă anamnezeă
acurateăpentruăă│Explicareaănaturiiăăăăăăăăă│ 
│aptitudinilorănecesareăăăă│CauzeleăşiămecanismeleăpatogeniceăaleăGNC│evaluareaăbolnavuluiăcuăGNCă
(inclusivăăăă│afec iunii,ăprognosticului,│ 
│pentruăevaluareaăşiăăăăăăă│MorfopatologiaăGNCăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│eviden iereaăfactoriloră
infec ioşi,ăăăăăă│aăop iunilorăterapeuticeăşi│ 



│tratareaă pacien iloră cuă ă ă │Tabloulă clinică ală principaleloră tipuriă de│medicamentoşi,ă familiali,ă
socialiăşiădeăă│implica iilorăGNCăasupraăăă│ 
│glomerulonefriteăcroniceăă│GNCăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│mediu)ăşiăaăunuiăexamenăfizică
corectăăăăă│stiluluiădeăvia ăalăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Strategiaădeăinvestigareă(imunologic ,ăăă│Planificareaăadecvat ăşiă
interpretareaăăă│bolnavuluiăşiăaăimportan ei│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│morfologic ăetc.)ăaă principalelorătipuriă│testelorădiagnostice:ă
biochimie;ăăăăăăăăă│complian eiălaăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│deăGNCăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│hematologie;ămicrobiologie;ă
ecografieăăăă│dispensarizare,ădiet ăşiăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă     │DiagnosticulăGNCăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│renal ;ătomografieă
computerizat ;ăăăăăăăă│medica iaăprescris ăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Istoriaănatural ăşiăfactoriiăprognosticiă│imunologie;ăbiopsieărenal ăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă  │ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│înăprincipaleleăformeădeăGNCăăăăăăăăăăăăă│DiagnosticulăcorectăalăGNCăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Strategiileădeătratament,ăgeneraleăşiăăăă│Utilizareaăm surilorădeă
tratament general│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│specificeăGNCădeăanumiteăcauzeăăăăăăăăăăă│şiăspecificăalăGNC,ăînă
contextulăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│factorilorăprognostici 
individuali,ăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│rezultândădinăstudiiă
controlateăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă          │Stabilireaăprognosticuluiăşiă
monitorizare│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
└──────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────
────────────┴───────────────────────────┘ 
*ST* 
    20.ăInfec iaătractuluiăurinar 
*T* 
*Font 7* 
┌───────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────
────────────┬───────────────────────────┐ 
│ăăăăăăăObiectiveăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăCunoştin eăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăAptitudiniă               
│ăăăăăăăăăAtitudiniăăăăăăăăă│ 
├───────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────
────────────┼───────────────────────────┤ 
│Ob inereaă cunoştin elor│Definireaă şiă clasificareaă infec iiloră ă ă ă ă ă ă │Efectuarea unei anamneze 
relevanteăşiăăăă│Explicareaăroluluiăăăăăăăăă│ 
│şiăaptitudinilorăpentru│urinareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│efectuareaăunuiăexamenă
obiectivăadecvatăă│respect riiăregulilorădeăăă│ 
│evaluareaăşiătratareaăă│Agen iiăetiologiciă- bacterieniăşiădeăalt ăă│Prescrierea,ăplanificareaăşiăăăăăăăăăăăăă
│igien ăînăprevenireaăăăăăăă│ 
│pacien ilorăcuăinfec ii│natur ă- aiăinfec iilorăurinareăăăăăăăăăăăăă│interpretareaăinvestiga iiloră
laăbolnaviă│infec iilorăurinareăăăăăăăă│ 
│urinareă ă ă ă ă ă ă ă ă ă       │Factoriiă anatomo-func ionaliă favorizan iă aiă │deă infec iiă urinareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│Explicareaănaturiiăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│infec iilorăurinareă(inclusivănaturaăăăăăăăă│Diagnosticăcorectăală
infec iilorăurinare,│afec iunii,ăprognosticului,│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│familial ăaăunorăanomalii)ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│inclusivăalăfactoriloră
favorizan iăăăăăăă│aăop iunilorăterapeuticeăşi│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Simptomatologiaăinfec iilorăurinareăăăăăăăăă│Stabilireaăprognosticuluiăpeă
termen lungă│aărezultatelorăacestoraăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Formeăcliniceăaleăinfec iilorăurinareăăăăăăă│alăformelorăcliniceădeă
infec iiăurinareăă│Recunoaştereaăimportan eiăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Abordareaădiagnostic ăaăinfec iilorăurinare,│Abordareaăterapeutic ăaă
infec iilorăăăăăă│abord riiămultidisciplinare│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│îndeosebiăaăcelorărecurenteăăăăăăăăăăăăăăăăă│urinare,ăinclusivăprescriereaă
şiăăăăăăăăă│aăbolnavuluiăcuăinfec iiăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Mecanismeleădeăac iuneăaleăantibioticelorăîn│adaptareaăantibioterapieiăînă
infec iileăă│urinareă(urolog,ăginecolog,│ 



│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│infec iileăurinare,ălimiteleăşiăefecteleălor│urinareăşiătratamentulă
factorilorăăăăăăăă│microbiolog)ăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │adverseă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │favorizan iăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │Strategiaă terapeutic ă înă infec iileă urinareă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă                      │Rolulă şiă indica iileă proceduriloră urologiceă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │înă tratamentulă infec iiloră urinare,ă inclusiv│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăă                     │ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │laă copilă şiă urm rireaă ulterioar ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │Prognosticulă peă termenă lungă ală infec iiloră ă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │urinareă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
└───────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────
────────────┴───────────────────────────┘ 
*ST* 
    21. Nefropatiile tubulo-intersti ialeă(acuteăşiăcronice) 
*T* 
*Font 7* 
┌───────────────────────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────
─────────┬──────────────────────────────┐ 
│ăăăăăăăObiectiveăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăCunoştin eăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăAptitudiniăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăAtitudiniăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────
─────────┼──────────────────────────────┤ 
│Ob inereaăcunoştin elor│Defini iaăşiăclasificareaăăăăăăăăăăăă│Efectuareaăuneiăanamnezeărelevante,ă
inclusivă│Explicareaănaturiiăafec iunii,│ 
│şiăaăaptitudinilorăăăăă│nefropatiilorătubulo-intersti ialeăăă│prinăeviden iereaăfactorilorătoxici,ăăăăăăăăă
│prognosticului,ăaăop iunilorăă│ 
│necesareă pentruă ă ă ă ă ă ă ă │Factoriiă etiologiciă şiă patogeniaă ă ă ă ă │medicamentoşi,ă dismetabolici,ă
familialiăăăăăă│terapeuticeăşiăaărezultateloră│ 
│evaluareaăşiătratareaăă│nefropatiilorătubulo-intersti ialeăăă│Efectuareaăunuiăexamenăfizicăadecvatăăăăăăăăă
│acestoraăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│pacien iloră cuă ă ă ă ă ă ă ă ă │acuteă şiă cronice,ă inclusivă înă rela ie│Planificareaă şiă interpretareaăăăăăăăăăăăăăăăă
│Implicarea,ădac ăesteănevoie,ă│ 
│nefropatiiăăăăăăăăăăăăă│cuăbolileăsistemiceăşiăfamilialeăăăăă│investiga iilor,ăinclusivăaăbiopsieiă
renaleăă│şiăaăaltorăspecialiştiăăăăăăăă│ 
│tubulo-intersti ialeăăă│Morfopatologiaănefropatiilorăăăăăăăăă│Diagnosticulăcorectăalănefropatiilorăăăăăăăăă
│ăăăă                          │ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │tubulo-intersti ialeă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │intersti ialeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Semiologiaănefropatiilorăăăăăăăăăăăăă│Indicareaăşiăutilizareaăm suriloră
terapeutice│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│tubulo-intersti ialeă- elementeăăăăăă│relevanteăînăcontextulărezultateloră
studiilor│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │comuneă şiă deă diferen iereă aă formelor │cliniceăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │etio-patogeniceă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │Abordareaă diagnostic ă şiă terapeutic ă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │aă bolnavuluiă deă NTIă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
└───────────────────────┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────
─────────┴──────────────────────────────┘ 
*ST* 
    22.ă Nefropatiileă vasculareă (stenozeleă deă arter ă renal ,ă nefroangioscleroza,ă nefropatiaă
ischemic ,ă necrozaă papilar , necrozaă bilateral ,ă bolileă trombo-embolice renale, tromboza venei 
renale) 
*T* 



*Font 7* 
┌─────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────
─────┬──────────────────────────────────┐ 
│ăăăăăăăăObiectiveăăăăăăăă│              Cunoştin eăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăAptitudiniăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăAtitudiniăăăăăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────
─────┼──────────────────────────────────┤ 
│Ob inereaă cunoştin eloră ă │Defini iaă şiă clasificareaă nefropatiilor│Efectuareaă uneiă anamnezeă
relevanteăşi│Explicareaănaturiiăafec iunii,ăăăă│ 
│şiăaăaptitudinilorăăăăăăă│vasculareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│efectuareaăunuiăexamenăadecvată
pentru│prognosticului,ăaăop iunilorăăăăăă│ 
│necesareă evalu riiă şiă ă ă ă │Cauzeleă şiă mecanismeleă patogeniceă aleă ă │diagnosticulă şiă evaluareaă
pacientului│terapeuticeăşiăaărezultatelorăăăăă│ 
│trat riiă pacien iloră cuă ă │nefropatiiloră vasculareă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │cuă boal ă reno-vascular               
│acestoraăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│HTAărenovascular ăăăăăăăă│Morfopatologiaănefropatiilorăvasculareă│Planificareaăşiăinterpretareaăăăăăăăă
│Apreciereaăutilit iiăabord riiăăă│ 
│Ob inereaă cunoştin eloră ă │Tabloulă clinică ală nefropatiiloră ă ă ă ă ă   │investiga iiloră paracliniceăăăăăăăăăă
│multidisciplinareăaădiagnosticului│ 
│şiăaăaptitudinilorăăăăăăă│vasculareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Diagnosticulăcorectăală
nefropatiiloră│şiăaătratamentuluiăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│necesareă evalu riiă şiă ă ă ă │Metodeleă de investigareă aă nefropatiilor│vasculareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│trat riiăpacien ilorăcuăă│vasculareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Recomandareaăabord riiămedicaleăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│afectareă renal ă secundar │Diagnosticulă nefropatiiloră vasculareă ă ă │şi/sauă aă interven ieiă
chirurgicaleăîn│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│uneiăboliăaăvaselorăăăăăă│Metodeleădeădiagnostic/tratamentăalăăăă│func ieădeăevaluareaăclinic ăşiăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă            │ 
│rinichiuluiăăăăăăăăăăăăăă│obstruc ieiăvasculareăşiăindica iileăăă│investiga iiăparacliniceăînă
contextul│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│acestoraăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│rezultatelorăstudiilorăcliniceăăăă   
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Abordareaăgeneral ăaăproblemelorăăăăăăă│Stabilireaăevolu ieiăşiăaăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│vasculareăaleăpacien ilorăcuăboliăăăăăă│prognosticului pe termen lung        
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │reno-vasculareă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
└─────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴────────────────────────────────
─────┴──────────────────────────────────┘ 
*ST* 
    23. Bolile microvasculare renale (sindromul Goodpasture, sindromul hemolitic uremic, purpura 
trombotic ătrombocitopenic ,ănefropatiaădinăsiclemie,ăboalaăateroembolic ărenal ) 
*T* 
*Font 7* 
┌──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────
──────┬─────────────────────────────────┐ 
│ăăăăăăăăObiectiveăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăCunoştin eăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăAptitudini             
│ăăăăăăăăăăăăAtitudiniăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────
──────┼─────────────────────────────────┤ 
│Ob inereaă cunoştin eloră şi│Defini iaă şiă clasificareaă boliloră ă ă ă ă ă ă ă │Efectuareaă uneiă anamnezeă
relevanteă│Explicareaănaturiiăafec iunii,ăăă│ 
│aăaptitudinilorănecesareăă│microvasculareărenaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│şiăefectuareaăunuiăexamenă
adecvatăă│prognosticului,ăaăop iunilorăăăăă│ 
│evalu riiă şiă trat riiă ă ă ă ă │Cauzeleă şiă mecanismeleă boliloră ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │pentruă diagnosticulă şiă
evaluareaăăă│terapeuticeăşiăaărezultatelorăăăă│ 
│pacien ilorăcuăboliăăăăăăă│microvasculareărenaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│pacientuluiăcuăboal ăreno-
vascular │acestoraăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│microvasculareărenaleăăăăă│Morfopatologiaăbolilorămicrovasculareăăăă│Planificareaăşiăinterpretareaăăăăăă
│Apreciereaăutilit iiăabord riiăă│ 



│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│renaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│investiga iilorăparacliniceăăăăăăăă
│multidisciplinareăaăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Tabloulăclinicăalăbolilorămicrovasculareă│Diagnosticulăcorectăală
bolilorăăăăă│diagnosticuluiăşiăaătratamentului│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│renaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│microvasculareărenaleăă            
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Metodeleădeăinvestigareăşiădeăinterven ie│Prescriereaăşiămonitorizareaăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ăă ă ăă ă ăă ă ăă ă ăă ă ă ăă ă ăă ă ă │terapeutic ă ă ă ăă ă ăă ă ăă ă ăă ăă ă ă ăă ă ăă ă ăă ă ă   │tratamentuluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Abordareaă- diagnostic ăşiăterapeutic ăaă│Stabilireaăevolu ieiăşiăaăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│bolnavuluiăcu boliămicrovasculareărenaleă│prognosticuluiăpeătermenălungăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
└──────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────
──────┴─────────────────────────────────┘ 
*ST* 
    24. Vasculitele renale 
*T* 
*Font 7* 
┌──────────────────────┬──────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────
─┬──────────────────────────────────────┐ 
│ăăăăăăObiectiveăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăCunoştin eăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăAptitudini              
│ăăăăăăăăăăăăăăAtitudiniăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────
─┼──────────────────────────────────────┤ 
│Ob inereaăăăăăăăăăăăăă│Defini iaăşiăclasificareaăvasculitelor│Efectuareaăuneiăanamnezeărelevanteă
şi│Explicareaănaturiiăafec iunii,ăăăăăăăă│ 
│cunoştin eloră şiă ă ă ă ă ă │Etiologiaă şiă patogeniaă vasculiteloră ă ă │realizareaă unuiă examenă fizică
adecvat,│prognosticului,ăaăop iunilorăăăăăăăăăă│ 
│aptitudinilorănecesare│renaleăşi aăspectruluiăbolii,ăînăăăăăă│atâtăpentruădiagnosticulăsindromatică
│terapeuticeăşiăaărezultatelorăacestora│ 
│pentruăevaluareaăşiăăă│rela ieăcuăvasculiteleăsistemiceăăăăăă│câtăşiăpentruăclasificareaăbolii.ăăăă
│Apreciereaăroluluiăaltorăspecialiştiăă│ 
│tratamentulăbolnavilor│Morfopatologiaăvasculitelorăăăăăăăăăăă│Planificareăadecvat :ădiagnostic ăăăă
│şiăcooperareaăacestoraăînăabordareăăăă│ 
│cuăvasculiteărenaleăăă│Metodeleăcliniceăşiăparacliniceădeăăăă│(inclusivăbioptic )ăşiăterapeutic ăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                 │ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │investigareă şiă monitorizareă aă ă ă ă ă ă ă ă ă │Diagnosticulă corectă ală
vascularitelor│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │pacientuluiă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │renaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Diagnosticulăvascularitelorărenaleăăăă│Utilizareaăimunosupresieiăşiăaăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Abordareaăterapeutic ăaăvasculitelorăă│plasmaferezei, cu minimizarea        
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │(terapieă imunosupresoare,ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │efecteloră adverseăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│plasmaferez )ăăăăăăă                  │Monitorizareaăbolnavuluiăpeătermenăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│scurtăscurtăşiălungăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
└──────────────────────┴──────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────
─┴──────────────────────────────────────┘ 
*ST* 
    25.ăNefropatiileădinălupusulăeritematosăsistemicăşiădinăalteăcolagenoze 
*T* 
*Font 7* 
┌───────────────────────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────
───────┬────────────────────────────────┐ 
│ăăăăăăăObiectiveăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăCunoştin eăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăAptitudiniăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăAtitudiniăăăăăăăăăăăă│ 



├───────────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────
───────┼────────────────────────────────┤ 
│Ob inereaădeăcunoştin e│Defini iaăşiăcriteriileădeăăăăăăăăăăă│Efectuareaăuneiăanamnezeărelevanteă
şiăaăăăă│Explicareaănaturiiăafec iunii,ăă│ 
│şiă aptitudiniă pentruă ă ă │clasificareă aleă colagenozeloră majoreă │uneiă examin riă adecvateă pentruă
evaluareaăăă│prognosticului,ăaăop iunilorăăăă│ 
│abordareaăşiătratareaăă│Etiopatogeniaăcolagenozelorămajore.ăă│bolnavilorădeăLESăşiădeăcolagenozeă
majoreăă│terapeuticeăşiăaărezultatelorăăă│ 
│bolnaviloră deă LESă şiă aă │Mecanismeă imunopatologiceă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │Planificareaă şiă interpretareaăăăăăăăăăăăăăă
│anticipateăaleăacestoraăăăăăăăăă│ 
│deă alteă colagenozeă ă ă ă ă │Morfopatologiaă colagenozeloră majore.ă │investiga iilor paraclinice. 
Interpretareaă│DiscutareaăimpactuluiăLESăasupra│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Enumerareaăclasific rilorăhistologice│datelorăhistologiceărenaleăşiăaă
marker-ilor│sarciniiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│aleăafect riiărenaleăînălupusăşiăăăăă│imuniăînăLESăşiăcolagenozeleămajoreăăăăăăăă
│Apreciereaăutilit iiăabord riiă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│consecin eleăcliniceăaleăacestorăăăăă│Diagnosticulăcorectăalănefropatiiloră
dinăăă│multidisciplinareăpentruăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │forme.ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │colagenozeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│investiga ieăşiătratamentăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Metodeleăcliniceăşiăparacliniceădeăăă│AbordareaăIRălaăpacien iiăcuăLES,ă
inclusivă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│investigareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│utilizareaăadecvat ăaăimunosupresieiă
şiăaăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │Diagnosticulă nefropatiiloră dină ă ă ă ă ă ă │plasmaferezeiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăă                          │ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│colagenozeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Stabilireaăschemeiăterapeuticeăşiăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă ăăăă ăăăăă ă ăăăăăă ă│Tratamentulă colagenozelorăşiăaăăă ăăăă│monitorizareaătratamentului                
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │nefopatiiloră consecutiveă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │Stabilireaă prognosticuluiă
nefropatiilorăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă │dinăcolagenoze.ăDispensarizareaădeă
lung ăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│durat ăaăbolnavilorădeăLESăşiădeă
colagenoze│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă                            │majore.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Utilizareaămarker-ilor de activitate 
aăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă                │ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │boliiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
└───────────────────────┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────
───────┴────────────────────────────────┘ 
*ST* 
    26.ă Boliă renaleă secundareă înă sarcoidoz ,ă amiloidoz ,ă boliă hematologice,ă dismetaboliceă şiă
hepatice,ăinsuficien aăcardiac ,ăboliăinfec ioaseăşiăparazitare,ăneoplazii,ănefropatiaădeăiradiere 
*T* 
*Font 7* 
┌─────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────
──────────┬─────────────────────────────┐ 
│ăăăăăăăăObiectiveăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăCunoştin eăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăAptitudiniăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăAtitudiniăăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────
──────────┼─────────────────────────────┤ 
│Ob inereaă cunoştin eloră ă │Elementeă fundamentaleă - etio-patogenie,│Efectuareaă uneiă anamnezeă
relevanteăşiăaăăă│Explicareaănaturiiăăăăăăăăăăă│ 
│şiă aă aptitudiniloră ă ă ă ă ă ă │morfopatologie,ă clinic ,ă diagnostic,ă ă ă │unuiă examenă fizică adecvată
diagnosticuluiăă│afec iunii,ăprognosticuluiăşi│ 
│necesareă pentruă evaluarea│terapieă - referitoareă laă bolileă primare│şiă evalu riiă pacientuluiă cu 
boal ăăăăăăăăă│aăimportan eiăcomplian eiălaă│ 
│şiă tratareaă pacien iloră ă │Patogenia/fiziopatologiaă afect riiă ă ă ă ă │multisistemic ă afectândă şiă
rinichiulăăăăăă│tratamentăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 



│cuăboliărenaleăăăăăăăăăăă│renaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Planificareaăşiăinterpretareaă
examenelorăă│Apreciereaăabord riiăăăăăăăăă│ 
│secundare/multisistemiceă│Morfopatologiaăleziunilorărenaleăăăăăăă│paracliniceă- relevante pentru 
boalaădeăăă│multidisciplinareăînăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Tabloulăclinicăşiădeălaboratoră-       │baz ăşiăpentruăafectareaărenal ă
- laăunăăă│investigareaăşiătratamentulăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │inclusivă particularit iă - aleă ă ă ă ă ă ă ă ă │asemeneaă bolnavăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│acestorăboliăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăă            │suferin eiărenaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Diagnosticulăcorectăalăafect riiă
renaleăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Diagnosticulăsuferin eiărenaleăăăăăăăăă│Prescriereaăşiăurm rireaă
tratamentuluiăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă          │ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Tratamentulăprofilacticăşiăcurativăalăă│adecvatăboliiădeăbaz ăşiă
suferin eiărenale│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│afect riiărenaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Abordareaămultidisciplinar ăaă
acestorăboli│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
└─────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴────────────────────────────────
──────────┴─────────────────────────────┘ 
*ST* 
    27.ăNefropatiaădiabetic  
*T* 
*Font 7* 
┌───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────
────────┬───────────────────────────────┐ 
│ăăăăăăăăăObiectiveăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăCunoştin eăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăAptitudiniăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăAtitudiniăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────
────────┼───────────────────────────────┤ 
│Ob inereaă cunoştin eloră şiă │Cadrulă nosologică ală nefropatieiă diabetice│Ob inereaă uneiă anemnezeă
relevanteăşi│Explicareaănaturiiăafec iunii,ă│ 
│aptitudinilorănecesareăăăăă│Patogeniaănefropatieiădiabetice,ăinclusiv│efectuareaăunuiăexamenăfizică
adecvat│prognosticului,ăaăop iunilorăăă│ 
│pentruăabordareaăşiăăăăăăăă│aăfactorilorăpredispozan iăăăăăăăăăăăăăăă│pentruădiagnosticareaăşiă
evaluareaăă│terapeuticeăşiăaărezultatelorăă│ 
│tratareaăbolnavilorăcuăăăăă│Clinicaăalănefropatieiădiabetice.ăăăăăăăă│unuiăbolnavăcuănefropatieă
diabetic ă│acestoraăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│nefropatieădiabetic ăăăăăăă│Stadiiăevolutiveăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă   │Diagnosticulăcorectăală
nefropatieiăă│Implicareaăbolnavuluiăşiăaăăăăă│ 
│Ob inereaăcunoştin elorăşiă│Metodeleădeăscreeningăalănefropatieiăăăăă│diabeticeăşiăalăaltorăboliă
renaleăla│apar in torilor,ăcaăşiăaăăăăăăă│ 
│aptitudinilorănecesareăăăăă│diabeticeăăă                             │pacientulădiabeticăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│dieteticienilorăşiăaămediciloră│ 
│pentruă prevenireaă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │Diagnosticulă nefropateiă diabeticeă ă ă ă ă ă ă ă │Implementareaă şiă
monitorizareaăăăăăă│diabetologiăînăîngrijireaăăăăăă│ 
│progresieiă nefropatieiă ă ă ă ă │Tratamentulă nefropatieiă diabetice.ă ă ă ă ă ă ă │tratamentuluiă HTA,ă
hiperlipemieiăşiă│bolnavuluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│diabeticeă şiă aă alter riiă ă ă │Importan aă controluluiă glicemiei,ă ală HTA,│utilizareaă tratamentulă cuă
IECAăşiăăă│Discutareaăroluluiăfumatuluiăîn│ 
│progresiveăaăfunc ieiăăăăăă│alăhiperlipemiei,ătratamentuluiăcuăIECAăă│antagoniştiăaiăreceptoriloră
AIIăăăăă│dezvoltareaăboliiăvasculareălaă│ 
│renaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│şiăantagoniştiăaiăreceptorilorăAIIăăăăăăă│Planificareaădispensariz riiă
pe     │pacientulădiabeticăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│UtilizareaămetodelorădeăTSFRălaăpacientul│termenălungăaăpacientuluiăcuăăăăăăăă
│Conlucrareaăcuădiabetologulăînă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăă ăăăăăăăăăăă│diabetic.ăRolulătransplantuluiăpancreatic│nefropatieădiabetic ăăăăăăăăăăăăăăăă
│scopulărealiz riiădeăprotocoale│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│şiăaătransplantuluiăcombinatărenalăşiăăăă│Alegereaăşiăindicareaă
tipuluiădeăăăă│pentruăurm rireaăşiătratareaăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│pancreaticăăăăăăăăăăăăă                  │TSFRăşiăaplicareaăacesteiaă
laăăăăăăă│bolnavilorădiabticiăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│bolnavulădiabeticăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 



└───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴────────────────────────────
────────┴───────────────────────────────┘ 
*ST* 
    28.ăLitiazaărenal  
*T* 
*Font 7* 
┌─────────────────────────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────
───────┬────────────────────────────────┐ 
│ăăăăăăăăObiectiveăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăCunoştin eăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăAptitudiniăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăAtitudiniăăăăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────
───────┼────────────────────────────────┤ 
│Ob inereaă cunoştin eloră ă │Cauzeleă şiă mecanismeleă litiazeiă ă │Efectuareaă uneiă anamnezeă (inclusivă
familial )│Explicareaănaturiiăafec iunii,ăă│ 
│şiăaptitudinilorănecesare│renaleăăăăăăăăăăăăăăă            │şiăaăunuiăexamenăclinicăalăpacientuluiă
cuăăăă│prognosticului,ăaăop iunilorăăăă│ 
│pentruă investigareaă şiă ă ă │Clinicaă litiazeiă renale,ă inclusiv│litiaz ă renal ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│terapeuticeăşiăimplica iilorăăăă│ 
│tratareaă bolnavuluiă cuă ă ă │r sunetulă asupraă func ieiă renaleă │Planificareaă şiă interpretareaă
investiga iilor│litiazeiărenaleăasupraăstiluluiă│ 
│litiaz ărenal ăăăăăăăăăăă│Investigareaăbiochimic ăşiăăăăăăă│paracliniceă(biochimiceăşiăimagistice)ăăăăăăă
│deăvia ăalăbolnavuluiăşiăaăăă  │ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│imagistic ;ămetodeăşiăstrategieăă│Diagnosticulăcorectă- tip,ăcomplica iiă
etc - │importan eiăcomplian eiălaăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │Diagnosticulă litiazeiă renaleă ă ă ă ă │ală litiazeiă renaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│dispensarizare,ădiet ăşiăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │Evolu ie.ă Complica ii.ă Istoriaă ă ă │Prescriereaă şiă monitorizareaă
tratamentuluiăăă│medica iaăprescris ăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│natural ăaălitiazeiărenaleăăăăăăă│deăfondăalăbolnavuluiăcu litiaz ă
renal ăăăăăă│Explicareaăsemnifica ieiăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Mijloaceleădeătratamentăalăăăăăăă│Indica iaăcorect ăaătratamentuluiă
urologic:ăă│anamnezeiăfamilialeăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │litiazeiă renale,ă inclusivă ă ă ă ă ă ă  │momentă şiă metod ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│Încurajareaăutiliz riiămetodelor│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │profilactice.ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│simpleădeăreducereăaărisculuiăşi│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │Indica ii,ă contraindica ii,ă ă ă ă ă ă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│deăprevenireăaălitiazeiărenaleăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │indica iiă diferen ialeă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│Recunoaştereaăroluluiăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă                    │Metodeă urologiceă deă terapieă ă ă ă ă ă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│radiologilor,ăbiochimiştilorăşiă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│alăurologilorăînăîngrijireaăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│bolnavilorădeălitiaz ărenal ăăăă│ 
└─────────────────────────┴─────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────
───────┴────────────────────────────────┘ 
*ST* 
    29.ăObstruc iaătractuluiăurinarăşiăvezicaăneurogen  
*T* 
*Font 7* 
┌───────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────
──────────┬─────────────────────────────┐ 
│ăăăăăăăObiectiveăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăCunoştin eăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăAptitudiniăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăAtitudiniăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────
──────────┼─────────────────────────────┤ 
│Ob inereaă cunoştin elor│Anatomiaă tractuluiă urinar.ă Sediileă şiă ă ă ă │Efectuareaă uneiă anamnezeă
relevanteăşiăăăăă│Explicareaănaturiiăăăăăăăăăăă│ 
│şiăaptitudinilorăpentru│cauzeleăobstruc ieiăc iiăurinareăăăăăăăăă│efectuareaăunuiăexamen clinic 
adecvatăalăă│afec iunii,ăaăprognosticului,│ 



│evaluareaă şiă tratareaă ă │Fiziopatologiaă obstruc ieiă tractuluiă ă ă ă ă │pacientuluiă cuă obstruc ieă aă
tractuluiăăăăă│aăop iunilorăterapeutice,ăaăă│ 
│pacien iloră cuă ă ă ă ă ă ă ă ă │urinar.ă Consecin eleă peă termenă lungă aleă ă │urinarăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│rezultatelorăacestoraăşiăaăăă│ 
│obstruc ieăaătractuluiă│obstruc ieiătractuluiăurinară ăăă ăă ăă ăă ăăă│Investigareaăpacientuluiăşiă
tratareaăăăăăă│necesit iiădispensariz rii.ă│ 
│urinarăăăăăăăăăăăăăăăăă│Simptomatologiaăobstruc ieiătractuluiăăăă│adecvat ,ăinclusivăimplicareaă
radiologului│Recunoaştereaăroluluiăăăăăăăă│ 
│ă ă ăă ăă ăă ăă ăă ăă ăăă ă ăă ăă ă │urinară ăă ăăă ă ăă ăă ăă ăă ăă ăă ăă ăă ă ăă ăă ăă ăă ăă ă │şiă aă urologuluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│urologilor,ăradiologilor,ăăăă│ 
│ăăă ăă ă                  │Eplorareaăobstruc ieiătractuluiăurinarăă ă│Diagnosticulă obstruc ieiă
tractuluiăurinară│pediatrilor,ămicrobiologiloră│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Diagnosticulăobstruc ieiătractuluiăurinar│Stabilireaăplanuluiăterapeutică- 
inclusivă│şiăaămedicilorădeăfamilieăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Evolu ie.ăComplica ii,ăinclusivăăăăăăăăăă│indica iaădeătratamentăurologic,ă
m suriăde│Recunoaştereaăroluluiăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│tulbur rileăhidro-electroliticeăap ruteăă│reducereăaărisculuiăinfec iilor 
şiăaăăăăăă│dispensariz riiăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│dup ăînl turareaăobstruc ieiătractuluiăăă│progresieiăboliiărenaleă- şiădeăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│urinarăşiătratamentulăacestoraăăăăăăăăăăă│monitorizare pe termen lung               
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │Abordareaă terapeutic ă aă obstruc ieiă ă ă ă ă ă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │tractuluiă urinar,ă inclusivă tratamentulă ă ă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │infec iilor,ă m suriă deă preven ieă şiă ă ă ă ă ă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă       │proceduriă urologiceă reconstructiveă laă ă ă ă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │copilă şiă adult;ă relevan aă acestoraă înă ă ă ă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă      │ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ceeaă ceă priveşteă abordareaă deă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │perspectiv ,ă inclusivă transplantulă renală │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
└───────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────
──────────┴─────────────────────────────┘ 
*ST* 
    30.ăNefropatiileăereditareăşiămalforma iileărenaleăcongenitale 
*T* 
*Font 7* 
┌──────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────
───────────┬────────────────────────────┐ 
│ăăăăăăObiectiveăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăCunoştin eăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăAptitudiniăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│         Atitudiniăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────
───────────┼────────────────────────────┤ 
│Ob inereaăăăăăăăăăăăăă│Defini iaăşiăclasificareaănefropatiilor│Efectuareaăuneiăanamneze relevante 
şiăacurate,│Explicareaănaturiiăăăăăăăăăă│ 
│cunoştin elorăşiăăăăăă│ereditareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│inclusivăfamilial ă - arbore 
genealogic - şiăăă│afec iunii,ăprognosticului,ă│ 
│aptitudiniloră necesare│Geneticaă nefropatiiloră ereditareă ă ă     │efectuareaă unuiă examenă clinică
adecvatălaăunăăă│aămoduluiădeătransmitereăăăă│ 
│pentruă evaluareaă şiă ă ă │Morfopatologia,ă patologiaă molecular ă şi│pacientă cuă nefropatieă ereditar ăăăăăăăăăăăăăăă
│genetic ăalănefropatiilorăăă│ 
│tratamentulăăăăăăăăăăă│fiziopatologiaănefropatiilorăereditareă│Planificareaăşiăurm rireaăadecvateă
aăăăăăăăăăă│ereditareăşiăaăconsecin elor│ 
│pacien ilorăcuăăăăăăăă│Tabloulăclinicăalănefropatiilorăăăăăăăă│explor rii,ăinclusivăaăbiopsieiă
renaleăşiăaăăă│asupraădescenden ilorăăăăăăă│ 
│nefropatiiă ereditareă ă │ereditareă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │investiga iiloră specificeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│În elegereaăpreocup rilorăăă│ 



│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │Metodeă deă screening.ă Diagnostic,ă ă ă ă ă ă ă │Diagnosticulă corectă ală
nefropatiilorăereditare│pacien ilor şiăaleăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│inclusivăprenatalăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Monitorizareaăprogresieiăboliiă
renaleăăăăăăăăă│familiilorălorăreferitoareăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Abordareaăbolnavilorăcuănefropatiiăăăăă│Tratamentăspecific,ăprescriereaăşiă
urm rireaăă│laăimpactulănaturiiăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ereditare.ăMijloaceăterapeutice.ăSfatăă│efectelorăterapieiădeăîncetinireăaă
progresieiă│ereditareăaăboliiăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │genetică ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │boliiă renale                                  
│Sfatăgeneticăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
└──────────────────────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────
───────────┴────────────────────────────┘ 
*ST* 
    31.ăPolichistozaărenal ă(PKR) 
*T* 
*Font 7* 
┌─────────────────────────┬───────────────────────────────┬────────────────────────────────────────
────┬───────────────────────────────────┐ 
│ăăăăăăăăObiectiveăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăCunoştin eăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăAptitudiniăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăă          Atitudiniăăăăăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────────────────
────┼───────────────────────────────────┤ 
│Ob inereaă cunoştin eloră ă │Geneticaă PKRă ă ăă ă ă ă ă ă ă ăă ă ă ă ă ăă ă │Efectuareaă uneiă anamneze acurate, 
inclusivăă│Explicareaănaturiiăafec iunii,ăăăăă│ 
│şiă aptitudiniloră necesare│Patogeniaă molecular ă aă PKR,ă ă ă ă │familial ă - arbore genealogic - şiă
aplicarea│prognosticului,ăaămoduluiădeăăăăăăă│ 
│pentruă evaluareaă şiă ă ă ă ă ă │inclusivă aă manifest riloră ă ă    │înă evaluareaă PKRăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│transmisieăgenetic ăalăPKRăşiăaăăăă│ 
│tratamentulă pacien iloră ă │extrarenale.ă Fiziopatologiaă PKR│Realizareaă unuiă examenă clinică reliabilă
şiăăă│consecin elorăasupraădescenden ilor│ 
│cuă PKRă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │Clinicaă polichistozeiă renaleă ă ă │acuratăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│În elegereaăpreocup rilorăăăăăăăăăă│ 
│Ob inereaă cunoştin eloră ă │Diagnostic.ă Metodeă deă screening│Interpretareaă testeloră screeningă şiăăăăăăăăă
│pacien ilorăşiăaleăfamiliilorălorăă│ 
│şi aptitudiniloră necesare│Istoriaă natural ă aă PKRă ă ă ă ă ă ă ă ă │evaluareaă limiteloră acestoraăăăăăăăăăăăăăăăă
│referitoareălaăimpactulănaturiiăăăă│ 
│pentruă evaluareaă ă ă ă ă ă ă ă ă │Abordareaă peă termenă lungă aă ă ă ă ă │Diagnosticulă corectă ală PKRăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ereditareăaăPKRăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│membrilorăfamiliilorăăăăă│bolnavilorăcuăPKR,ăinclusivăăăă│Planificareaăabord riiădeălung ădurat ăaăăăă
│Sfatăgenetic.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│pacien iloră cuă PKRă ă ă ă ă ă ă │m suriă terapeuticeă pentruă ă ă ă ă ă │pacien iloră cuă PKR.ă Monitorizareă           
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │încetinireaă declinuluiă func iei│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │renaleă şiă utilizareaă TSFRă ă ă ă ă ă │ăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
└─────────────────────────┴───────────────────────────────┴────────────────────────────────────────
────┴───────────────────────────────────┘ 
*ST* 
    32.ăNefropatiileătoxiceăşiămedicamentoase 
*T* 
*Font 7* 
┌─────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────
─────────┬──────────────────────────────┐ 
│ăăăăăăăăObiectiveăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăCunoştin eăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăAptitudini                 
│ăăăăăăăăăăAtitudiniăăăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────
─────────┼──────────────────────────────┤ 
│Ob inereaăcompeten eiăşiă│Clasificareaănefropatiilorătoxiceăşiă│Efectuarea unei anamneze relevante         
│Explicareaănaturiiăafec iunii,│ 
│aptitudinilorănecesareăăă│medicamentoaseăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│(expunereălaătoxice,ămedicamente)ă
şiăaăunui│prognosticului,ăaăop iunilorăă│ 



│pentruă evaluarea,ă ă ă ă ă ă ă ă │Etiologiaă nefropatiiloră toxiceă şiă ă ă ă │examenă clinică orientată c treă
identificareaă│terapeuticeăşiăaărezultateloră│ 
│prevenireaăşiătratareaăăă│medicamentoase.ăFactoriădeăriscăăăăăă│nefropatiilorătoxic-medicamentoase         
│acestoraăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│pacien iloră cuă nefropatii│Mecanismeleă patogeniceă - inclusivă ă ă ă │Planificarea,ă realizareaă şiă
interpretareaăă│Explicareaăpoten ialuluiătoxic│ 
│toxiceă şiă medicamentoaseă │metabolismul,ă excre iaă şiă efecteleă ă ă │investiga iiloră paracliniceă
specificeăăăăăă│alămedicamentelorăpacientuluiă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│asupraăstructuriiăşiăfunc ieiăăăăăăăă│(niveluriăterapeutice/toxice,ă
peak/throuh)ă│şiăapar in torilorăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │aparatuluiă reno-urinar - aleă ă ă ă ă ă ă ă ă │Diagnosticulă corectă ală
nefropatiilor       │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│nefropatiilorătoxiceăşiăăăăăăăăăăăăăă│toxiceăşiămedicamentoaseăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│medicamentoaseăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Recunoaştereaăimportan eiă
m surilorăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │Formeă cliniceă etiologiceă deă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │profilacticeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │nefropatiiă toxiceă şiă medicamentoaseă ă │Abordareaă terapeutic ă aă
nefropatiilorăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │Diagnosticulă nefropatiiloră toxiceă şiă │toxiceă şiă medicamentoase.ăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă   │medicamentoaseă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │Profilaxiaă şiă tratamentulă curativă ală │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │nefropatiiloră toxiceă şiă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │medicamentoaseă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăă                          │ 
└─────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────
─────────┴──────────────────────────────┘ 
*ST* 
    33. Tuberculoza reno-urinar  
*T* 
*Font 7* 
┌──────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────
────┬───────────────────────────────────┐ 
│ăăăăăăObiectiveăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăCunoştin eăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăAptitudiniăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăAtitudiniăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────
────┼───────────────────────────────────┤ 
│Ob inereaă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │Epidemiologia,ă etiopatogeniaă şiă istoriaă ă │Efectuareaă uneiă anamnezeă
relevanteăşi│Explicareaănaturiiăafec iunii,ăăăăă│ 
│cunoştin elorăşiăaăăăă│natural ăaătuberculozei.ăStadializareăăăă│efectuareaăunuiăexamenăobiectivăăăăăă
│prognosticuluiăşiăaăimportan eiăăăă│ 
│aptitudiniloră necesare│Tabloulă clinică şiă consecin eleă peă termenă │adecvatăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│complian eiălaătratamentulăăăăăăăăă│ 
│pentruă evaluareaă şiă ă ă │lungă aleă tuberculozeiă reno-urinareă ă ă ă ă ă ă │Planificarea,ă realizareaă şiăăăăăăăăăă
│tuberculostaticăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│tratareaăpacien ilorăă│Metodeădeădiagnostic,ăinclusivăăăăăăăăăăă│interpretareaăinvestiga iilorăăăăăăăă
│Apreciereaăroluluiămicrobiologieiăă│ 
│cuă tuberculoz ă renal ă │bacteriologică ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │paracliniceăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│şiăalăradiologieiăînădiagnosticarea│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │Tuberculostaticeleă - mecanismă deă ac iune,│Diagnosticulă corectă ală
tuberculozeiăă│şiăurm rireaăevolu ieiăboliiăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │limiteă şiă efecteă adverseă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │reno-urinare                         
│Rolulăcadrelorămediiăînăeducareaăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă  │Schemeleădeătratamentăna ionalăacceptate.│Planificareaătratamentului,ăaăăăăăăăă
│bolnavuluiăşiăurm rireaăevolu ieiăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│No iuneaădeătratamentăstrictăsupravegheat│monitoriz riiăevolu ieiăşiăaăăăăăăăăă
│bolii,ăînăanchetaăepidemiologic ,ăă│ 



│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│complica iilorăboliiăşiăăăăăăăăăăăăăă
│urm rireaăevolu ieiăînătimpulăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │tratamentului.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│terapieiăantituberculoaseăăăăăăăăăă│ 
└──────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────
────┴───────────────────────────────────┘ 
*ST* 
    34. Tumorile renale 
*T* 
*Font 7* 
┌──────────────────────┬───────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────
─────────┬──────────────────────────────┐ 
│ăăăăăăObiectiveăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăCunoştin eăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăAptitudiniăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăAtitudiniăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────
─────────┼──────────────────────────────┤ 
│Ob inereaă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │Clasificareaă anatomo-clinic ă aă tumoriloră ă ă │Efectuareaă uneiă anamnezeă
relevanteăşiăaă│Explicareaănaturiiăafec iunii,│ 
│cunoştin elorăşiăaăăăă│renaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│unuiăexamenăclinicăadecvatăăăăăăăăăăăăăă
│prognosticuluiăşiăaăăăăăăăăăăă│ 
│aptitudinilorănecesare│Clinicaătumorilorărenale.ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Investigareaăbolnavuluiăcuă
tumor ărenal │importan eiăcomplian eiălaăăăă│ 
│pentruăevaluareaăşiăăă│Sindroameăparaneoplaziceăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Diagnosticăcorect,ăinclusivă
evaluareaăăă│tratamentăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│tratareaă pacien iloră ă │Metodeă deă investigare,ă inclusivă imagistic ă │stadiuluiă bolii                         
│Apreciereaăroluluiăurologului,│ 
│cuă tumoriă renaleă ă ăă ă ă │Diagnosticulă tumoriloră renale.ă Stadializare│Planificareaă tratamentuluiă - 
inclusivăaă│oncologuluiăşiăalăradiologului│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Tratamentulăantineoplazicăînătumorileăăăăăă│celuiăpaleativă- aăurm ririiă
evolu ieiăă│înădiagnosticarea,ătratareaăşi│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│renaleă(chimioterapie,ăradioterapie,ăăăăăăă│şiăaăcomplica iilorăboliiăşiă
aleăăăăăăăă│urm rireaăevolu ieiăboliiăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │chirurgical).ă Indica ii;ă contraindica ii;ă ă │tratamentuluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│Suportăpsiho-somaticăînăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│scheme.ăTratamentulăpaleativăăăăăăăăăăăăăăă│Abordareaămultidisciplinar ăăăăăăăăăăăăă
│stadiileăterminaleăăăăăăăăăăăă│ 
│                      │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│(oncologie,ăurologie)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
└──────────────────────┴───────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────
─────────┴──────────────────────────────┘ 
*ST* 
    35.ăRinichiulăînăsarcin  
*T* 
*Font 7* 
┌───────────────────────┬──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────
┬───────────────────────────────────────┐ 
│ă ă ă ă ă ă ă Obiectiveă ăă ă ă ă ă │ă ă ă ăă ă ă ă ă ă ăă Cunoştin eă ă ă ă ă ă ă ăă ă ă ă │ă ă ă ă ăă ă ă ă ă ă ăă ă Aptitudiniăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăAtitudiniăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────
┼───────────────────────────────────────┤ 
│Ob inereaă cunoştin elor│Modific rileă induseă deă sarcin ă ă ă ă │Abordareaă HTAă dină sarcin ăăăăăăăăăăăăăă
│Sf tuireaăcupluluiăînăleg tur ăcuăăăăăă│ 
│şiăaptitudinilorăăăăăăă│asupraăaparatuluiăreno-urinarăalăă│Tratareaăpreeclampsieiă- eclampsieiăşiă
│risculăsarciniiăăăăăăăăăăăăăăăăă       │ 
│necesareă abord riiă şiă ă │femeilor,ă s n toaseă sauă cuă boal ă ă │aă IRAă înă sarcin ă şiă puerperiuăăăăăăăăăă
│Recunoaştereaăroluluiăobstetricieniloră│ 
│tratamentuluiăăăăăăăăăă│renal ăpre-existent ,ăinclusivăaăă│Diagnosticulăşiătratamentulăcorectăalăă
│înăabordareaăpacientelorăanteriorădeăăă│ 
│afec iunilorărenaleăăăă│celorăcuăTSFRăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│bolilorărinichiuluiălaăfemeiaăgravid ăă
│concep ie,ăînătimpulăsarcinii,ăalăăăăăă│ 
│ap ruteăînăsarcin ăăăăă│Defini iaăşiăclasificareaăăăăăăăăă│Preg tireaăpacientei cuăboal ărenal ăăă
│travaliuluiăşiăpost-partumăşiăăăăăăăăăă│ 



│Ob inereaă cunoştin elor│nefropatieiă gravidiceă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │pre-existent ă pentruă sarcin ,ă cuăăăăăăă
│colaborareaăcuăobstetricieniiăşiăăăăăăă│ 
│şiă aptitudiniloră ă ă ă ă ă ă │Etiopatogenia,ă morfopatologia şiă ă │referireă special ă laă reducereaă
riscului│terapeu iiăintensiviăînăabordareaăăăăăă│ 
│necesareă abord riiă şiă ă │manifest rileă cliniceă aleă ă ă ă ă ă ă ă ă │pentruă mam ă şiă f tăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│eclampsiei/IRAădinăsarcin ăşiăpuerperiu│ 
│tratamentuluiă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │nefropatieiă gravidiceă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │Cunoaştereaă posibilit iloră deăăăăăăăăă
│Recunoaştereaăroluluiăsfatuluiăgenetică│ 
│pacienteloră cuă afectare│Particularit iă aleă boliloră renale│moştenireă aă anumitoră boliă renaleăăăăăăă
│înănefropatiileăcongenitaleăăăăăăăăăăăă│ 
│renal ,ăinclusivăsubăăă│laăfemeiaăgravid .ăIRAăînăsarcin ă│Prescriereăcorect ăaămedicamentelorălaă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│TSFR,ă careă r mână ă ă ă ă ă ă │şiă postpartumă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │gravideăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăă                      │ 
│gravideă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │Boliă renaleă careă potă fiă moşteniteă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │Efecteă adverseă aleă medicamenteloră │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │laă femeiaă gravid ă şiă f tă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
└───────────────────────┴──────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────
┴───────────────────────────────────────┘ 
*ST* 
    36.ăRinichiulăşiăîmb trânirea 
*T* 
*Font 7* 
┌──────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────
───┬────────────────────────────────────┐ 
│ăăăăăăăăObiectiveăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăCunoştin eăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăAptitudiniăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăAtitudiniăăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────
───┼────────────────────────────────────┤ 
│Ob inereaă cunoştin eloră şi│Modific rileă induseă deă vârst ă asupraă │Capacitateaă deă diagnosticare,ăăăăăăă
│Explicareaăimplica iilorăsenescen ei│ 
│aptitudiniloră necesareă ă ă ă │aparatuluiă reno-urinar,ă implica iiă ă ă │tratareă şi urm rireă aă boliloră
renale│asupraărinichiuluiăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│abord riiă şiă tratamentului│diagnostice,ă func ionale,ă terapeutice│laă bolnaviiă vârstniciăăăăăăăăăăăăăăă
│Apreciereaăroluluiăcadrelorămedicale│ 
│boliloră renaleă laă ă ă ă ă ă ă ă ă │Particularit ileă epidemiologice,ă ă ă ă │În elegereaă şiă combatereaăăăăăăăăăăă
│deăgeriatrie-gerontologieăînăăăăăăăă│ 
│popula iaăvârstnic ăăăăăăă│cliniceăşiăterapeuticeăimprimateădeăă│consecin elorăsenescen eiărenaleăăăă
│supraveghereaăşiătratamentulăbolilor│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă   │senescen ăbolilorărenaleăăăăăăăăăăăă│asupraămen ineriiăhomeostaziei,ăăăăă
│renaleălaăpacien iiăvârstniciăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Particularit ileăterapeutice,ăăăăăăă│bolilorărenaleăşiăfarmacologieiăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │inclusivă TSFR,ă laă popula iaă vârstnic │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăă                          │ 
└──────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────
───┴────────────────────────────────────┘ 
*ST* 
    37.ăParticularit iăaleăbolilorărenaleălaăcopil 
*T* 
*Font 7* 
┌──────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────
─────────┬──────────────────────────────┐ 
│ăăăăăăăăObiectiveăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăCunoştin eăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăAptitudiniăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăAtitudiniăăăă       │ 
├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────
─────────┼──────────────────────────────┤ 



│Ob inereaă cunoştin eloră şi│Particularit iă anatomo-func ionaleă ale│Capacitateaă deă diagnosticare,ă
tratare şi│Apreciereaăroluluiăcadrelorăăă│ 
│aptitudinilorănecesareăăăă│aparatuluiăreno-urinarăalăcopiluluiăăăă│urm rireăaăbolilorărenaleălaă
copiiăăăăăă│medicaleădeăpediatrieăînăăăăăă│ 
│abord riiă şiă tratamentului│Particularit iă epidemiologice,ă clinice│ăăăăăăăăăăăă
│supraveghereaăşiătratamentulăă│ 
│boliloră renaleă laă ă ă ă ă ă ă ă ă │şiă terapeuticeă aleă boliloră renaleă laă ă ă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│bolilorărenaleălaăcopiiăăăăăăă│ 
│popula iaă pediatric ă ă ă ă ă ă │popula iaă pediatric ă ă ă ă ă ă              │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │Particularit ileă terapeutice,ă inclusiv│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │aleă TSFR,ă laă popula iaă pediatric ă ă ă ă ă ă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
└──────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────────
─────────┴──────────────────────────────┘ 
*ST* 
    38.ăNutri iaălaăbolnaviiărenali 
*T* 
*Font 7* 
┌───────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────
──────────┬─────────────────────────────┐ 
│ăăăăăăăăăObiectiveăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăCunoştin eăăăăăăăăăăă   │ăăăăăăăăăăăăăăăăAptitudiniăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăAtitudiniăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────
──────────┼─────────────────────────────┤ 
│Ob inereaăcunoştin elorăşiă│Cauzeleăşiămecanismeleămalnutri ieiăă│Evaluareăacurat ăaăstatus-ului 
nutri ional│Explicareaăimportan eiăst rii│ 
│aptitudiniloră necesareă ă ă ă ă │înă bolileă renale,ă inclusivă IRAă şiă IRC│şiă diagnosticulă corectă ală
malnutri ieiăăăă│deănutri ieăşiădieteiăînăăăăă│ 
│pentruă evaluareaă st riiă deă │Metodologiaă evalu riiă st riiă deă ă ă ă ă ă │Prescriereaă dieteiă adecvateă
afec iuniiăăăă│bolileărenale,ăaănecesit iiă│ 
│nutri ie,ădefinireaăăăăăăăă│nutri ieăînăbolileărenale,ăinclusivăă│renaleăşiăgraduluiădeăIR,ăcuă
asisten aăăăă│complian eiălaădiet ăăăăăăăăă│ 
│nevoilorănutri ionaleăşiăăă│IRAăşiăIRCăsubăTSFRăăăăăăăăăăăăăăăăăă│nutri ionistuluiăşiăevaluareaă
complian eiă│Recunoaştereaăroluluiăăăăăăăă│ 
│prescriereaă dieteiă laă ă ă ă ă ă │Terapiaă nutri ional ă înă bolileă ă ă ă ă ă ă │Abordareaă diagnostic ă şiă
terapeutic ăaăăăă│nutri ionistuluiăşiăăăăăăăăăă│ 
│bolnavulărenalăăăăăăăăăăăăă│renale.ăPrincipiiăşiămetode.ăăăăăăăăă│malnutri ieiăprotein-calorice la          
│dezvoltareaăunorărela iiăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Restric iaăproteic ăînătratamentulăăă│bolnavi cuăIRC/IRA,ăcu/f r ăTSFRăăăăăăăăăă
│adecvate,ăînăscopulăsf tuirii│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│conservatorăalăinsuficien eiărenale.ă│Prescriereaăşiămonitorizareaă
tratamentului│şiăeduc riiăpacien ilorăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Tehniciădeăsuportănutri ionalăşiăăăăă│medicamentosăalăhiperlipemiilorăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │hiperalimenta ieă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă       │Investigareaă şiă tratamentulă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │hiperlipemiiloră ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă  │ 
└───────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────
──────────┴─────────────────────────────┘ 
*ST* 
    39.ăAdministrareaămedicamentelorăînăinsuficien aărenal  
*T* 
*Font 7* 
┌───────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────
─┬──────────────────────────────────────┐ 
│ăăăăăăăăăObiectiveăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăCunoştin eăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăAptitudiniăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăAtitudiniăăăăăăăăăăăăăăă│ 



├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────
─┼──────────────────────────────────────┤ 
│Ob inereaă cunoştin eloră şiă │Principiileă farmacokineticeă - inclusiv│Prescriereaă medicamenteloră laăăă
│Educareaăpacien ilorăcuăboal ărenal ăă│ 
│aăaptitudinilorănecesareăăă│modific rileădeterminateădeăepurareaăă│bolnaviiărenaliădeăoămanier ăăăă
│asupraăimportan eiăcomplian eiăşiăaăăă│ 
│administr riiă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │extrarenal ă - deă adaptareă aă posologiei│eficient ă şiă lipsit ă deă
pericole│raport riiăposibilelorăreac iiăadverse│ 
│medicamenteloră laă pacien ii│laă gradulă insuficien eiă renaleă ă ă ă ă ă ă ă │Utilizareaă metodeloră deă
reducere│Informareaămedicilorădeăalteăăăăăăăăăă│ 
│cuăinsuficien ărenal ,ăăăă│(antibiotice,ăimunosupresoare,ăăăăăăăă│aăcomplica iilorădeterminateădeă
│specialit iăasupraăimplica iilorăăăăă│ 
│inclusivă laă ceiă afla iă subă │medica iaă aparatuluiă cardio-vasculară ă │medicamenteă laă bolnaviiă cuăăăăăă
│administr riiămedicamentelorălaăăăăăăă│ 
│TSFRă (dializ /transplant)ă ă │etc.)ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă                        │afectareă renal ăăăăăăăăăăăăăăăăă
│bolnaviiăcuăafectareărenal ăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Principiileăinterac iunilorăăăăăăăăăăă│Utilizareaămetodelorădeăăăăăăăăă
│Apreciereaăroluluiăfarmaciştilorăşiăaă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăă          │medicamentoase,ăînămodăspecialăaăăăăăă│ameliorareăaăcomplian eiăăăăăăăă
│altorăcadreămedicaleăînăadministrareaă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │medicamenteloră imunosupresiveă ă ă ă ă ă ă ă ă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│medicamentelorălaăbolnaviiăcuăafectare│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│renal ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────
─┴──────────────────────────────────────┘ 
*ST* 
    40.ăBiopsiaărenal  
*T* 
*Font 7* 
┌─────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────
─────┬──────────────────────────────────┐ 
│ăăăăăăăăObiectiveăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă Cunoştin eăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăAptitudiniăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăAtitudiniăăăăăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────
─────┼──────────────────────────────────┤ 
│Ob inereaă aptitudiniloră ă │Anatomiaă rinichiuluiă nativ/transplantat│Capacitateaă deă realizareă aă
biopsieiăă│Colaborareaăcuămediciădeăalteăăăăă│ 
│şiă aă experien eiă necesare│Indica iile,ă non-indica iileă şiă ă ă ă ă ă ă ă │renaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│specialit iă(anatomo-patologie,ăă│ 
│efectu riiă biopsieiă ă ă ă ă ă │contraindica iileă biopsieiă renaleă ă ă ă ă ă │Utilizareaă explor riloră
imagisticeăăă│imagistic )ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│renaleăaărinichiuluiăăăăă│Complica iileăşiămetodeleădeăminimizare│pentruălocalizareaărinichiuluiă
şiăăă │Încredereăînăsineăşiărecunoaşterea│ 
│nativ/transplantat.ăăăăăă│şiădeătratareăaăacestoraăăăăăăăăăăăăăăă│folosireaălorăînăasistareaă
biopsiei.ă│limitelorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Biopsieăghidat ăecografic.ăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│În elegereaăutilit iiă
terapeutice,ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă               │prognosticeăsauădeăcercetareăaăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│biopsieiărenaleăşiăstabilireaăînăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│consecin ăaăindica iilorăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Alegereaăcorect ăaămomentuluiăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│biopsieiărenaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Discutareaăindica iilor,ă
beneficiilor│ăăăăăăăăă                         │ 



│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│şiăaăefectelorăadverseăcuă
pacien iiăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│şiăapar in torii,ăînăaşaăfelă
încâtăs │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│seăob in ăconsim mântulă
informatăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă    │Interpretareaăbiopsieiărenaleăînăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│cotextulăclinic,ăcuăasisten aăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă                              │anatomo-patologului renal            
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Diagnosticulăşiătratamentulăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăă                │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│complica iilorăbiopsieiărenaleăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
└─────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴────────────────────────────────
─────┴──────────────────────────────────┘ 
*ST* 
    41. Ecografia 
*T* 
*Font 7* 
┌──────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────────
────────────┬───────────────────────────┐ 
│ăăăăăăăăăăăăObiectiveăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăCunoştin eăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăAptitudiniăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăAtitudiniăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────────
────────────┼───────────────────────────┤ 
│Ob inereaă competen eiă deă aă efectua│Morfo(pato)logiaă ecografic │Utilizareaă ecografieiă înă
diagnosticulăbolilorăă│Colaborareaăcuăspecialistul│ 
│şiă interpretaă ecografiaă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │aă rinichiuluiă nativă şiă ă ă ă ă │renaleă şiă aleă c iloră urinareăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│înăexplor riăimagisticeăăăă│ 
│rinichiuluiă nativă şiă transplantat,│transplantată şiă aă c iloră ă ă │Utilizareaă ecografieiă pentruă
localizareaăăăăăăă│Încredereăînăsineăşiăăăăăăă│ 
│înăscopădiagnosticăşiăpentruăăăăăă│urinareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│rinichiuluiănativăşiătransplantată
înăscopulăăăă│recunoaştereaălimitelorăăăă│ 
│facilitareaă biopsieiă renaleă ă ă ă ă ă ă │Morfologiaă ecografic ă aă ă ă ă │efectu riiă biopsieiă renaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│Ob inereaăcapacit iiădeăaăutiliza│venelorăcentraleăăăăăăăăăăă│Utilizareaăghidajuluiăecografică
penrtuăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ecografiaăpentruăevaluareaăvenelor│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│efectuareaăbiopsieiărenaleă(atunciă
cândăesteăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│centraleă înă scopulă asist riiă ă ă ă ă ă │ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │necesar)ăă                                     
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│introduceriiăcateteruluiăvenosăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Localizareaăvenelorăcentraleăşiă
evaluareaăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│centralăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăă               │paten eiăacestoraăpentruăaccesulă
venosăpercutan│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
└──────────────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────────
────────────┴───────────────────────────┘ 
*ST* 
    42. Realizareaăaborduluiăvascularătemporarăpentruăhemodializ  
*T* 
*Font 7* 
┌───────────────────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────
─┬──────────────────────────────────────┐ 
│ă ă ă ă ă Obiectiveă ă ă ăă │ă ă ă ă ă ă ă ăă ă ă ă ă Cunoştin eă ă ă ă ă ă ă ă ă      │ă ă ă ă ă ă ăă ă ă ă ă ă ăă Aptitudiniăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăAtitudiniăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────
─┼──────────────────────────────────────┤ 
│Ob inereaăăăăăăăăăă│Anatomiaăsistemuluiăvenosăcentralăăăă│Formulareaăindica ieiădeăinserareăaăăăăăă
│Discutareaăindica iilor,ăbeneficiiloră│ 



│competen eiăpentruă│(veneleădeălaăbazaăgâtuluiăşiăăăăăăăă│cateterelorăvenoaseăcentraleăşiăalegereaă
│şiăaăefectelorăadverseăaleăporocedurii│ 
│realizareaă ă ă ă ă ă ă ă ă │femurale)ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │loculuiă deă implantareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│cuăpacientul,ărudeleăşiăapar in toriiă│ 
│accesuluiă vasculară │Tipuriă deă catetereă venoaseă centraleă ă │Inser iaă deă catetereă temporareă pentruăăăă
│înăaşaăfelăîncâtăs ăseăob in ăăăăăăăăă│ 
│temporarăăăăăăăăăăă│Tehnicaăinser ieiăcateterelorăvenoase│TSFRăprinătehnicaăSeldingeră(văjugular ăă
│consim mântăinformatăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│centrale.ăExploatarea,ăîngrijireaăăăă│intern ,ăvăsubclavie,ăvăfemural )ăcuăăăăă
│Explicareaăutiliz riiăcateterelorăşiăa│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│cateterelorăvenoaseăcentraleăşiăăăăăă│utilizareaăghidajuluiăecografic,ăatunciăă
│îngrijiriiăacestoraăpacien ilor,ăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│evaluareaăeficien eiăăăăăăăăăăăăăăăăă│cândăesteănecesar,ăpentruălocalizareaăşiă
│rudelorăşiăapar in torilorăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Indica iileăcateteruluiătemporarăăăăă│canulareaăveneloră(jugular ,ăsubclavieă
şi│Recunoaştereaăroluluiăasistentelorăînă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │pentruă TSFRă ă ă ă ă ă                     │femural )ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│îngrijireaăcateterelorădup ăinser ieăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Complica iileăcateterelorătemporare,ă│Urm rireaăbolnavuluiăcuăcateterăvenosăăăă
│şiăînăeducareaăpacien ilorăşiăaăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăă        │diagnostic,ătratamentăşiămodalit iăă│central,ădiagnosticareaăşiătratamentulăăă
│apar in torilorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│deăminimizareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│disfunc ieiăşiăalăcomplica iilorăăăăăăăăă
│Auto-încredere în efectuareaămanevreiă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│şiărecunoaştereaălimitelorăăăăăăăăăăăă│ 
└───────────────────┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────
─┴──────────────────────────────────────┘ 
*ST* 
    43. Hemodializa - principiiăşiăefectuare 
*T* 
*Font 7* 
┌─────────────────┬────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────
───┬────────────────────────────────────┐ 
│ăăăăObiectiveăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăCunoştin eăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăAptitudiniăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăAtitudiniăăăăăăăăăăăăăă│ 
├─────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────
───┼────────────────────────────────────┤ 
│Ob inereaă deă ă ă ă ă │Principiileă fizico-chimiceă aleă dializeiă │Formulareaă indica ieiă deă HDă şiăăăăăăăăăăăă
│Explicareaătratamentului,ăaăăăăăăăăă│ 
│cunoştin eă şiă ă ă ă │Caleaă deă abordă vasculară - tipuri,ă modă ă ă │planificareaă ini ieriiă acesteiaăăăăăăăăăă
│prognosticuluiăşiăaăimportan eiăăăăă│ 
│aptitudiniăpentru│deărealizare;ăcomparareaădiferitelorăăăă│Realizareaăaborduluiăvascularătemporar,ăăă
│complian eiălaătratamentăăăăăăăăăăăă│ 
│planificarea,ă ă ă ă │metodeă deă accesă vascular;ă complica iiă ă ă │utilizareaă abordului vascular, 
evaluareaăă│Preg tireaăfizic ăşiăpsihologic ăaăă│ 
│prescriereaă şiă ă ă │Aparatulă (monitoringul)ă deă hemodializ ă ă │func ionalit iiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│pacientuluiăpentruăHD.ăDiscutareaăăă│ 
│eficien aăHD,ăăăă│principiiă- deăconstruc ieăşiă          │PrescriereaăHD,ăajustareaăprescrip ieiă
şiă│problemelor,ăinclusivăindica iaădeăă│ 
│supraveghereaă şiă │func ionareă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │monitorizareaă modific rilorăăăăăăăăăăăăăăă
│întrerupereăaăHDăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│abordareaăăăăăăăă│Metodeleădeăob inereăaăapeiăpurificate,ă│Efectuareaăşiăsupraveghereaăşedin eiădeă
HD│Recunoaştereaăroluluiăasistentelorăă│ 
│pacien ilorăăăăăă│aădializantuluiă- standardurileănecesare│Identificareaăşiăabordareaăproblemeloră
deă│medicaleăşiăaăaltorăcadreămedicaleă │ 
│hemodializa iăăăă│şiămetodeleădeăevaluareăaleăacestoraăăăă│patologieăaăbolnavuluiăhemodializat,ăăăăăă
│înăabordareaădeăziăcuăziăaăHD,ăaăăăă│ 
│iterativăăăăăăăăă│Dializoareleă- tipuri,ăparticularit iăă│inclusivăaăcomplica iilorădinăcursulăăăăăă
│complica iilorăacesteiaăşiăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │func ionale,ă performan e.ă Membraneleă deă │şedin eiă deă HDăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│modific rileăprescrip ieiăăăăăăăăăăă│ 



│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│dializ .ăBiocompatibilitateaăăăăăăăăăăăă│Monitorizareaăbolnavuluiăhemodializat     
│Apreciereaănaturiiămultidisciplinare│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│materialelorădeădializ ăăăăăăăăăăăăăăăăă│Dezvoltareaăşiăaplicareaădeăprotocoaleă
aăă│aăabord riiăHD,ăinclusivăaăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│Anticoagulareaăcircuituluiăextracoporală│abordare a problemelor de patologie a     
│complica iilorăacesteiaă(conlucrarea│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │Tehnicaă hemodializeiă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │bolnavuluiă dializatăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│cuăchirurgii,ămicrobiologii,ăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│Prescriereaăşiă evaluareaăeficien eiăăăăă│Evaluareaăeficien eiăeconomiceăaăăăăăăăăăă
│radiologii,ăbiochimiştiiăetc.)ăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │hemodializeiă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │programeloră deă HDăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│Conlucrareaăcuăeconomiştiiăşiăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă           │Indica ii,ă contraindica ii.ă Avantajeă şiă │Organizareaă unit iiă deă dializ .ă
Problemeă│furnizoriiăpentruăasigurareaăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │dezavantajeă aleă HDă comparativă cuă alteă ă ă │deă igien ă şiă epidemiologieăăăăăăăăăăăăăăăă
│cost-eficien eiătratamentuluiăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │modalit iă deă TSFRă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │Complica iiă înă cursulă şedin eiă deă ă ă ă ă ă ă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │dializ .ă Patologiaă bolnavuluiă dializată ă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
└─────────────────┴────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────
───┴────────────────────────────────────┘ 
*ST* 
    44.ăDializaăperitoneal  
*T* 
*Font 7* 
┌───────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬─────
────────────────────────────────────────┐ 
│ăăăăăăăObiectiveăăăăăăă│ăăăăăăăăăCunoştin eăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăAptitudiniăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă
Atitudiniăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────
────────────────────────────────────────┤ 
│Ob inereaă deă cunoştin e│Principiileă DPă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │Formulareaă indica ieiă deă DP,ă luândă înă
│Explicareaănaturiiătratamentului,ăaăăăăăăăăăă│ 
│şiă aptitudiniă necesareă │Metodeă deă realizareă aă ă ă ă ă ă ă ă │considerareă rela iaă cuă celelalteă     
│prognosticuluiăşiăimportan eiăcomplian eiăăăă│ 
│pentruă efectuareaă ă ă ă ă ă │aborduluiă peritoneală ă ă ă ă ă ă ă ă │metodeă deă TSFR.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│Explicareaăavantajelorăşiădezavantajelorăăăăă│ 
│tratamentuluiă prină DP,ă │Solu iileă utilizateă înă DPă ă ă ă │Planificareaă ini ieriiă tratamentuluiăă
│diferitelorămetodeădeăTSFRă(HD,ăDPCAăşiăTR),ă│ 
│supraveghereaă şiă ă ă ă ă ă ă │Sistemeă deă DPă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │prină DPăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│pentruăaăpermiteăalegereaăînăcunoştin ădeăăă│ 
│abordareaăpacien ilorăă│MetodeădeăDPăăăăăăăăăăăăăăăăă│Efectuareaăşiăsupraveghereaăşedin eiăă│cauz ă
aămetodeiăoptimeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│cuă DP,ă inclusivă aă ă ă ă ă ă │Tehnicaă DPă (DPCA,ă DPAă etc.)ă ă │deă DPIă şiă aă corectitudiniiă tehniciiăăă
│Preg tireaăfizic ăşiăpsihologic ăaăăăăăăăăăăă│ 
│complica iiloră ă ă ă ă ă ă ă ă │Prescriereaă şiă evaluareaă ă ă ă ă │schimbuluiă înă DPCAăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│pacientuluiăpentruăDP.ăDiscutareaăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │eficien eiă DPă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │Prescriereaă DP,ă ajustareaă
prescrip iei│problemelor,ăinclusivăindica ia deăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │Complica iileă DPă (mecanice,ă ă │şiă monitorizareaă modific rilorăăăăăăăă
│întrerupereăaăDPăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │infec ioase,ă metabolice)ă -   │Identificareaă şiă abordareaă
problemelor│Discutareaăconsecin elorăeşeculuiăDPăşiăaăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │diagnostică şiă tratamentă ă ă ă ă ă │deă patologieă aă bolnavuluiă dializatăăăă
│naturiiăcomplementareăaămetodelorăTSFRăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │Indica ii,ă contraindica ii.ă ă │peritoneală (inclusivă complica iile)ăăă
│DiscutareaăîntreruperiiăDPăcuăpacien ii,ăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │Avantajeă şiă dezavantajeă ă ă ă ă ă │Monitorizareaă bolnavuluiă dializatăăăăă
│apar in toriiăşiăalteăcadreămedicaleăăăăăăăăă│ 



│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │comparativă cuă alteă modalit i│peritonealăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│Apreciereaăroluluiăasistentelorămedicaleăînăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │deă TSFRă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │Dezvoltareaă şiă aplicareaă deă
protocoale│instruireaăini ial ăaăpacien ilor,ăini iereaă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă   │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│deăabordareăaăpatologieiăbolnavuluiăăă│şiă
abordareaăpeătermenălungăaăDPăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │dializată peritonealăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│În elegereaănaturiiămultidisciplinareăaăăă   │ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Evaluareaăeficien eiăeconomiceăaăăăăăă
│abord riiăDPăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │programuluiă deă DPăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│Conlucrareaăcuăeconomiştiiăşiăfurnizoriiădeăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│materialeădeădializ ăpentruăasigurareaăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă         │cost-
eficien eiătratamentuluiăprinăDPăăăăăăăă│ 
└───────────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴─────
────────────────────────────────────────┘ 
*ST* 
    45. Plasmafereza 
*T* 
*Font 7* 
┌─────────────────────┬────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────
───┬────────────────────────────────────┐ 
│ăăăăăăObiectiveăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăCunoştin eăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăAptitudiniăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăAtitudiniăăăăăăăăă     │ 
├─────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────
───┼────────────────────────────────────┤ 
│Ob inereaă deă ă ă ă ă ă ă ă ă │Principiileă plasmaferezei.ă Fundamentarea│În elegereaă principiiloră
plasmaferezei│Recunoaştereaănecesit iiăabord riiă│ 
│cunoştin eă şiă ă ă ă ă ă ă ă │cinetic ă aă prescrieriiă plasmaferezeiă ă ă ă │Formulareaă indica ieiă deă
plasmaferez ,│multidisciplinareăaăbolnavilorăcuăăă│ 
│aptitudiniă necesareă ă │Metodeă deă plasmaferez .ă Plasmafiltre,ă ă ă │prescriereaă şiă adaptarea 
prescrip iei,│afec iuniămultisistemiceăăăăăăăăăăăă│ 
│pentruă indicarea,ă ă ă ă │caracteristici.ă Circuitulă sanguină înă ă ă ă │evaluareaă rezultatelorăăăăăăăăăăăăăăăă
│Recuoaştereaăroluluiăasistentelorăăă│ 
│efectuarea,ăşiăăăăăăă│plasmaferez ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă       │Efectuareaăşiăsupraveghereaă
şedin eiăă│medicaleăînăefectuareaăplasmaferezei│ 
│monitorizareaă ă ă ă ă ă ă ă │Anticoagulareaă circuituluiă extracorporal│deă plasmaferez ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│tratamentuluiăprinăăă│înăplasmaferez ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Monitorizareaăbolnavuluiătratată
prinăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│plasmafere .ă ă ă ă ă ă ă ă ă │Lichidulă deă substitu ieă (cuă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │plasmaferez ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăă                  │albumin /plasm )ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Dezvoltareaăşiăaplicareaădeă
protocoale│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ăă ă ă ă ă │Tehnicaă plasmaferezeiă cuă plasmafiltreă ă ă │tratamentă prină plasmaferez ăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăă                    │ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │Prescriereaă plasmaferezeiă şiă evaluareaă ă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │eficien eiă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │Complica iileă plasmaferezei.ă Indica iile│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │şiă contraindica iileă plasmaferezeiă ă ă ă ă ă │ăăă       
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
└─────────────────────┴────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────
───┴────────────────────────────────────┘ 
*ST* 
    46. Metode lente continue de tratamentădeăsubstitu ieăaăfunc iilorărenale 
*T* 
*Font 7* 



┌────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────
───┬────────────────────────────────────┐ 
│ăăăăăăăObiectiveăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăCunoştin eăăăăăăăăăă     │ăăăăăăăăăăăăăAptitudiniăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăAtitudiniăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────
───┼────────────────────────────────────┤ 
│Ob inereaă deă cunoştin eă │Principiileă metodeloră lenteă continueă ă │Formulareaă indica ieiă deă HD,ă HFă
sauăă│Recunoaştereaăroluluiămedicilorăcuăă│ 
│şiă aptitudiniă necesareă ă │deă tratamentă substitutivă ală func iilor│HDFă laă ună pacientă cuă IRAăăăăăăăăăăăăă
│alteăspecialit iăînăabordareaăăăăăă│ 
│pentruă efectuareaă şiă ă ă ă │renale:ă HD,ă HF,ă HDFă şiă UFă cuă circuită ă │Prescriereaă HD,ă HFă şiă HDF,ă
evaluareaă│bolnavilorăcuăinsuficien ăăăăăăăăăă│ 
│supraveghereaăăăăăăăăăăă│sanguinăarterio-venos/veno-venosăăăăăă│eficien ei,ăadaptareaăprescrip ieiă
şi│multiorganic ănecesitândăTSFRăacut ă│ 
│tratamentuluiă deă ă ă ă ă ă ă ă │Circuitulă sanguin;ă dializoareă şiă ă ă ă ă ă │monitorizareaă modific rilorăăăăăăăăăă
│(specialiştiăATI,ăboliăinfec ioase,ă│ 
│substitu ieă aă func iilor│hemofiltreleă - caracteristici.ă ă ă ă ă ă ă ă │Efectuareaă şiă supraveghereaă
şedin eiă│ginecologie,ăchirurgie,ătoxicologie)│ 
│renaleă prină metodeă lente│Particularit iă aleă anticoagul rii.ă ă ă │deă tratamentăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│Recunoaştereaăroluluiăasistentelorăă│ 
│continueă (HD,ă HF,ă HDF)ă ă │Lichidulă deă substitu ie.ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │Prescrierea de medicamente, 
adaptarea│medicaleăînăefectuareaătratamentului│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Tehnicaămetodelorălenteăcontinueădeăăă│dozelorălaăbolnaviiătrata iăprinăăăăă
│prinămetodeălentneăcontinueăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │substitu ieă aă func iiloră renaleă ă ă ă ă ă ă │metodeă lenteă continueăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │Indica ii,ă contraindica ii;ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă       │avantaje/dezavantajeă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │Incidente,ă accidente,ă complica ii.ă ă ă ă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă     │ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │Rezultateă comparativeă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │Prescriereaă tratamentului,ă evaluareaă ă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăă                               │ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │eficien eiă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
└────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────
───┴────────────────────────────────────┘ 
*ST* 
    47. Transplantul renal 
*T* 
*Font 7* 
┌───────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────
─────┬──────────────────────────────────┐ 
│ăăăăăăăăăObiectiveăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăCunoştin eăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăAptitudiniăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăAtitudiniăăăăăăăăăăăăă│ 
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────
─────┼──────────────────────────────────┤ 
│Ob inereaă cunoştin eloră şiă │Imunologiaă transplantuluiă renal.ă ă ă ă ă │În elegereaă şiă utilizareaă
metodelorăă│Sf tuireaăbolnavilorăşiăăăăăăăăăăă│ 
│aptitudiniloră deă aă ă ă ă ă ă ă ă ă │Metodeă deă evaluareă aă compatibilit ii│deă evaluareă aă
histocompatibilit iiăă│apar in torilorăasupraătuturorăăăă│ 
│selec iona,ăsupravegheaăşiă│Alegereaădonatorului.ăNo iuniădeăăăăă│Investigarea,ăselec ionareaăşiăăăăăăă
│aspecteloră(medicale,ăetice,ăăăăăă│ 
│abordaă pacien iiă cuă ă ă ă ă ă ă ă │tehnic ă aă prelev riiă rinichiului.ă ă ă ă │monitorizarea primitorului 
poten ială│legaleăetc.)ăaleătransplantuluiăăă│ 
│indica ieă deă TRă ă ăăă ă ă ăă ă ăă │Conservareaă rinichiuluiă prelevată ă ă ăă │Planificareaă şiă utilizareaăăăăăăăăăăă
│renalăşiăaleărela iilorăacestuiaăă│ 
│Ob inereaă deă cunoştin eă şiă │Alegereaă primitorului.ă Preg tireaă ă ă ă │protocoaleloră deă evaluareăăăăăăăăăăăă
│cuăcelelalteămijloaceădeăTSFRăăăăă│ 



│aptitudiniă pentruă abordarea│pentruă transplantă aă primitorului.ă ă ă ă │pre-transplant                       
│În elegereaănecesit iiăabord riiă│ 
│şiă monitorizareaă bolnavilor│No iuniă deă tehnic ă chirurgical ă aă ă ă ă │Evaluareaă morfo-func ional ă aă
grefeiă│multidisciplinareăaăTR.ăăăăăăăăăăă│ 
│transplanta iă renală ă ă ă ă ă ă ă │transplant riiă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │renaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│Capacitateaădeăaălucraăînăechip   │ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Evolu iaărinichiuluiătransplantat.ăăă│Prescrierea,ăadaptareaădozeloră
şiăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Mijloaceăşiămetodeădeăevaluareăaăăăăă│monitorizareaăterapieiă
imunosupresive│ăăăăăă                            │ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│grefeiărenale.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Planificareaăşiăutilizareaăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Terapiaăimunosupresiv :ămijloace,ăăăă│protocoalelorădeămonitorizare a      
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│metode,ăscheme,ămonitorizareăăăăăăăăă│bolnavilorătransplanta iăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Complica iileătransplantuluiărenal,ăă│Abordareaă- diagnostic ăşiăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│diagnosticăşiătratamentăăăăăăăăăăăăăă│terapeutic ă- aăcomplica iilorăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │Rezultateleă transplantuluiă renal.ă ă ă ă │posttransplantăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ComparareaăTRăcuăcelelalteămetodeădeă│În elegereaăcomplementarit iiă
dintre│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăă                     │TSFR.ăTratamentulăintegratăprinăTSFRă│metodeleădeăsubstitu ieăaă
func iiloră│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│alăIRCăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│renaleăşiăaplicareaălorăcorect ă
înăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă                 │ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Indica ii,ăcontraindica ii;ăavantaje,│func ieădeăsitua iaăclinic ăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │dezavantajeă aleă transplant riiă renale│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
└───────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────
─────┴──────────────────────────────────┘ 
*ST* 
 
    Anexaă1.ăTematicaăpentruăMedicin ăIntern  
*T* 
                                                                        ore 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
PNEUMOLOGIE - FTIZIOLOGIE                                               33 ore 
  1. Bronhopatiile inflamatorii:                                         3 ore 
     - Bronşiteleăacute 
     - Bronşiteleăcronice.ăConceptulădeăbronhopneumopatie 
       obstructiv ăcronic  
     - Bronşiectazia 
  2.ăAstmulăbronşică(etiologie,ăpatogenie,ăfiziopatologie, 
     simptomatologie, diagnostic, forme clinice, 
     tratamentulăcrizeiădeăastmăbronşicăşiătratamentulăde 
     fondăalăastmuluiăbronşic)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3ăore 
  3.ăPneumoniileă(bacterieneăşiănebacteriene)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă4ăore 
  4.ăSupura iileăpulmonareă(abcesulăpulmonarăşiăgangrenaăpulmonar )ăăăăăă2ăore 
  5.ăTuberculozaăpulmonar ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă4ăore 
  6.ăMicozeleăpulmonareă(clasificare,ăsimptomatologieăşiătratament)ăăăăăă1ăor  
  7. Emfizemul pulmonar (clasificare, etiopatogenie, simptomatologie 
  şiătratament)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ăor  
  8.ăBolileăintersti iuluiăpulmonarăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăore 
  9. Sarcoidoza                                                          1ăor  
 10. Bolile pulmonare de origine cardio-vascular ă(HTP, 
     trombembolismul pulmonar)                                           2 ore 
 11. Cancerul bronho-pulmonar                                            2 ore 
 12. Sindromul mediastinal.ăAfec iunileămediastinaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3ăore 
 13.ăAfec iunileăpleurei:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă4ăore 



     - Pleuritele 
     - Sindromul pleuretic 
     - Pleureziile (sero-fibrinoase, purulente, hemoragice) 
     - Hidrotorax, hemotorax, chilotorax, pneumotorax 
     - Tumorile pleurale 
 14.ăInsuficien aărespiratorieăpneumogen ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ăor  
 
     CARDIOLOGIE                                                        33 ore 
 15. Endocarditele (endocardita reumatismal ,ăendocarditele 
     bacteriene)                                                         2 ore 
 16. Valvulopatiile:                                                     2 ore 
     - Insuficien ăşiăstenoz ămitral  
     - Insuficien ăşiăstenoz ăaortic  
     - Insuficien ăşiăstenoz ătricuspidian  
 17. Pericarditele (uscate, exudative, constrictive)                     3 ore 
 18.ăBolileămiocarduluiă(cardiomegaliaăşiăsindromulămiocarditic, 
 cardiomiopatiileăacuteăşiăcronice)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă          3 ore 
 19. Aritmiile cardiace                                                  4 ore 
     - prinătulburareaăform riiăstimulului 
     - prin tulburarea conducerii stimulului (blocurile) 
 20. Ateroscleroza                                                       2 ore 
 21. Cardiopatiile ischemice                                             4 ore 
 22.ăHipertensiuneaăarterial ă(HTAăesen ial ,ăHTAăsecundar : 
 cardio-vascular ,ăendocrin ,ăneurologic )ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă4ăore 
 23.ăInsuficien aăcardiac ă(stâng ,ădreapt ăşiăglobal ; 
 acut ăşiăcronic )ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă4ăore 
 24. Bolile arterelor                                                    2 ore 
 25.ăBolileăveneloră(tromboflebitele,ăvaricele,ăinsuficien a 
 venoas )ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăore 
 26.ăTransplantulăcardiacă(indica ii,ăcontraindica ii, 
patologiaăbolnavuluiătransplantat)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ăor  
 
  GASTRO-ENTEROLOGIE. HEPATOLOGIE                                       41 ore 
 27.ăGastritele:ăacute,ăcroniceăşiăsecundareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăore 
 28. Ulcerul gastro-duodenal                                             4 ore 
 29. Cancerul gastric                                                    2 ore 
 30.ăSuferin eleăstomaculuiăoperatăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăore 
 31.ăSindromulădeămalabsorb ie,ăsindromulădiareicăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3ăore 
 32.ăBolileăinflamatoriiăaleăintestinuluiăşiăcolonului:ăăăăăăăăăăăăăăăăăă4ăore 
     - Enterocoliteleăacuteăşiăcronice 
     - Boala Crohn 
     - Rectocolita ulcero-hemoragic  
     - Tuberculozaăintestinal  
     - Colonul iritabil 
 33. Neoplasmul intestinal                                               2 ore 
 34. Parazitozele intestinale                                            2 ore 
 35. Sindromul icteric, icterele                                         2 ore 
 36.ăSindromulădeăhipertensiuneăportal ăşiădeăinsuficien  
     hepatic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă      1ăor  
 37.ăBolileădistroficeăşiăinfiltrativeăaleăficatuluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăore 
 38. Hepatitele cronice                                                  3 ore 
 39. Cirozele hepatice                                                   3 ore 
 40. Tumorileăhepaticeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ăor  
 41.ăColecistiteleăacuteăşiăcronice.ăDiskineziileăbiliareăăăăăăăăăăăăăăăă2ăore 
 42.ăLitiazaăbiliar ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ăor  
 43.ăPancreatiteleăacuteăşi cronice                                      3 ore 
 44.ăNeoplasmulăpancreaticăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ăor  
 45.ăTransplantulădeăficată(indica ii,ăcontraindica ii, 
 patologia bolnavului transplantat)                                      2 ore 
 
 HEMATOLOGIE                                                            23 ore 
 46. Anemiile (macro-megalocitare,ăferipriveăşiăhemolitice, 
 aplastice)                                                              4 ore 



 47. Sindromul mieloproliferativăacutăşiăcronic:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă4ăore 
     - Policitemia vera 
     - Leucozaăgranulocitar ăcronic  
     - Trombocitemiaăhemoragic  
     - Mielosclerozaăcuămetaplazieămieloid  
     - Leucozele acute 
 48. Sindromul limfoproliferativ, limfoamele maligne:                     4 ore 
     - Limfoleucozele 
     - Boala Hodgkin 
     - Limfoamele maligne nehodgkiniene 
     - Leucemiaăcuăceluleăp roase 
     - Mielomul multiplu 
     - Boala Waldenstrom 
     - Boalaălan urilorăgrele 
 49. Histiocitoza X: granulomul eozinofilic, boala 
   Letterer-Siewe, boala Hand-Schuller-Christian                         2 ore 
 50. Lipidozele: Gaucher, Nieman-Pickăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ăor  
 51. Sindroamele hemoragipare (trombocitopatii, coagulopatii, 
 vasculopatii, CID, fibrinoliza)                                         4 ore 
 52. Splenomegaliile, hipersplenismul                                    2 ore 
 53.ăInsuficien aămedular ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ăor  
 54.ăTransplantulădeăm duv ăosoas ă(indica ii,ăcontraindica ii, 
 patologiaăbolnavuluiătransplantat)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ăor  
 
 ALERGOLOGIE                                                             6 ore 
 55.ăReac iileădeăhipersensibilitateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă              2 ore 
 56.ăBolileăatopiceăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ăor  
 57. Boli autoimune                                                      2 ore 
 58.ăHipersensibilitateaălaămedicamenteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ăor  
 
 REUMATOLOGIE                                                           14 ore 
 59.ăReumatismulăarticularăacutăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ăor  
 60.ăPoliartritaăreumatoid ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ăor  
 61. Spondilita ankilopoetic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ăor  
 62. Reumatismul cronic degenerativ                                      2 ore 
 63.ăReumatismulăabarticularăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ăor  
 64. Sclerodermia, dermatomiozita                                        1ăor  
 65. Vasculitele sistemice                                               2 ore 
 66.ăBoalaălupic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăore 
 67. Amiloidoza                                                          1ăor  
 68.ăArtriteleămicrocristalineăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ăor  
 69.ăOsteoporozaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ăor  
 BOLIăDEăMETABOLISMăŞIăDEăNUTRI IEăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă12 ore 
 70. Diabetul zaharat                                                    6 ore 
 71.ăHipoglicemiileăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ăor  
 72.ăHiperuricemiileăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ăor  
 73. Obezitateaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ăor  
 74.ăMalnutri iaăprotein-caloric ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăor  
 75.ăElementeădeădietetic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăore 
 
 ENDOCRINOLOGIE                                                          8 ore 
 76. Patologia glandei tiroide (Hipertiroidia. Hipotiroidia. 
 Afec iunileăglandeiătiroide:ăboalaăBasedow,ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăore 
     distrofiaăendemic ătireopat ,ătiroiditele) 
 77. Patologia glandei paratiroide (hiper/-hipoparatiroidismului)        2 ore 
 78.ăPatologiaăglandeiăsuprarenaleă(hipercorticismul,ăinsuficien a 
 corticosuprarenal ,ăboalaăConn)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăore 
 79. Patologia neurohipofizei (diabetul insipid, sindromul 
 secre ieiăinadecvateădeăvasopresin )ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăore 
 
 NEUROLOGIE                                                             16 ore 
 80. Boli cerebro-vasculare                                              3 ore 
 81. Epilepsiileăşiăalteăst riăconvulsivanteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ăore 



 82.ăBoalaăAlzheimerăşiăalteădemen eăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ăor  
 83.ăBoalaăParkinsonăşiăalteăsindroameăextrapiramidaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ăor  
 84. Neoplaziile sistemului nervosăcentralăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ăor  
 85.ăBolileăneuronuluiămotorăşiăataxiileăprogresiveăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ăor  
 86.ăSclerozaămultipl ăşiăbolileădemielinizanteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ăor  
 87.ăInfec iileăsistemuluiănervosă(meningite,ăencefalite, 
 abcese; bacteriene, virale, cu prioni)                                  2 ore 
 88.ăBolileănervilorăcranieniăşiăaleăm duveiăspinaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ăor  
 89. Polineuropatiile                                                    2 ore 
 90. Miasteniaăgravis.ăParaliziaăperiodic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ăor  
 91.ăMiopatiileăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ăor  
 
 BOLIăINFEC IOASEăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă32ăore 
 92.ăMedica iaăantiinfec ioas ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3ăore 
 93. Bacteriemia, septicemia, sepsis-ulăşiăşoculăsepticăăăăăăăăăăăăăăăăăă3ăore 
 94.ăInfec iileălaăgazdaăimunocompromis ;ăinfec iaăHIVăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3ăore 
 95.ăInfec iileăcuăpoart ădeăintrareătractulărespirator                  5 ore 
     - boli streptococice, 
     - boli virale cu exantem 
     - infec iileăcuăherpetoviride 
     - mononucleozaăinfec ioas  
     - boalaăcitomegalic  
     - alteăinfec iiărespiratoriiăviraleă(influenza, 
       parainfluenza, adenoviroze etc.) 
 96. Meningitele                                                         3 ore 
 97. Bolile diareice acute (bacteriene, virale, parazitare)              3 ore 
 98. Hepatitele virale acute                                             3 ore 
 99.ăBolileăcuăpoart ădeăintrareătegumentulăşiămucoasele 
 (leptospiroza, rickettsioze, febrele hemoragice)                        3 ore 
100.ăInfec iileăfungiceăsistemiceăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3ăore 
101.ăBolileăcuătransmisieăsexual ăăăăăăăă                                3 ore 
 
 BALNEO-FIZIOTERAPIEăŞIăRECUPERAREăMEDICAL ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă7ăore 
102.ăPrincipiileăbalneofizioterapieiăşiărecuper riiămedicaleăăăăăăăăăăăăă1ăor  
103.ăEvaluareaăclinic ăşiăfunc ional ăînăbalneofizioterapie              1ăor  
104.ăModalit iădeăbalneofizioterapieăşiărecuperareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ăor  
105.ăPacientulăimobilăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ăor  
106.ăRecuperareaămedical ăînăpatologiaăosteo-articular  
neurologic ,ăbolileărespiratoriiăşiăcardio-vasculareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ăor  
107.ăRecuperareaămedical ălaăpacientulăvârstnicăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ăor  
108.ăReintegrareaăpacien ilorăcuăhandicap,ăvârstniciăşi 
la domiciliu                                                             1ăor  
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 Total                                                                 225 ore 
*ST* 
 
 
    Anexaă6.ăExperien aăpractic ăclinic ă- Preg tireăGeneral ădeăMedicin ăintern  
 
    Experien aălaăcameraădeăgard ăşiălaăambulatorulăspitalului 
    - Reziden iiătrebuieăs ădesf şoareăactivitateădeăconsulta iiălaăcameraădeăgard ădeăcelăpu ină7ă
oreăpeăs pt mân ă(cuăexcep iaăstagiilorădeăterapieăintensiv ). 
    - Înămedie,ăreziden iiăvorătrebuiăs ăfieăresponsabiliădeă1-3ăpacien iănoiăşiă3-6ăreveni iălaă
controlăînătimpulăuneiăzileădesf şurateălaăcameraădeăgard ăsauăînăambulator. 
 
    Experien aăintraspitaliceasc  
    - Reziden iiă trebuieă s ă desf şoareă activitateă clinic ă celă pu ină 7ă ore pe zi (inclusiv 
contraviziteăşiăg rzi). 
    - Înămedie,ăreziden iiăvorătrebuiăs ăfieăresponsabiliădeăminimumă75ăpacien iănoiăpeăanăşiă100ă
pacien iăreveni iălaăcontrolăpeăan. 
 
    Experien aăpractic ăpropriu-zis  



    Presupune examinarea, diagnosticarea şiă recomandareaă terapeutic ă înă urm toareleă situa iiă (înă
anumiteăsitua iiăşiăefectuareaădeămanevreăspecifice): 
*T* 
    Pneumologie - ftiziologie 
    1.ăBronhopneumopatiaăcronic ăobstructiv ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă5 
    2.ăCrizaădeăastmăbronşicăăăăăăăăăăă                              ≥ă5 
    3.ăPneumoniiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă5 
    4.ăTuberculozaăpulmonar ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă5 
    5. Neoplasm bronho-pulmonarăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă5 
    6.ăEpanşamentăpleuralăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă5 
    7.ăPneumotoraxăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă5 
    8.ăHemoptiziaămasiv ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă5 
    9.ăInsuficien aărespiratorieăăăăăăăă                             ≥ă5 
    Cardio-vascular 
    10.ăEndocarditeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă3 
    11.ăValvulopatiiă(aortice,ămitrale)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă6 
    12.ăPericarditaăşiătamponadaăcardiac ăăăăăăăăăăăăăăăă            ≥ă5 
    13. Aritmii - tahiarithmiiăşiăbradiaritmiiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă20 
    14.ăDurereătoracic ăacut ă- infarctul miocardic acut 
        şiăanginaăinstabil ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă20 
    15.ăInsuficien aăcardiac  
        - acut ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă10 
        - cronic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă10 
    16.ăCrizeleăşiăurgen eleăhipertensiveăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă10 
    17.ăSindromădeăischemieăperiferic ăăăăăă                         ≥ă5 
    18.ăTrombozaăvenoas ăprofund ăşiăembolismulăpulmonarăăăăăăăăăăăăă≥ă5 
    19.ăŞocăcadiogenăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă5 
    20.ăIni iereaătratamentuluiăanticoagulantăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă5 
    Gastro-enterologieăşiăhepatologie 
    21. Ulcer gastro-intestinalăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă5 
    22.ăCancerădigestivă(colon,ăgastric)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă5 
    23. Hemoragia gastro-intestinal ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă5 
    24. Suferin eleăstomaculuiăoperatăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă3 
    25.ăSindromulădeămalabsorb ie,ădiareeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă10 
    26.ăBoliăinflamatoriiăaleăintestinuluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă3 
    27. Icterul                                                      ≥ă5 
    28.ăSindromulădeăhipertensiuneăportal ,ăascitaăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă5 
    29.ăInsuficien aăhepatic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă5 
    30.ăHepatopatiiăcroniceăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă6 
    31. Litiaz ăbiliar ă(complicat )ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă5 
    32.ăPancreatit ăacut ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă5 
    Hematologie 
    33.ăAnemiiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă10 
    34. Paraproteinemii                                              ≥ă5 
    35.ăLeucozeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă10 
    36.ăLimfoameămaligneăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă5 
    37. Sindrom hemoragipar (inclusiv purpura)                      ≥ă10 
    38.ăCoagulareaăintravascular ădiseminat ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă3 
    39.ăPerfuziaădeămas ăeritrocitar ăşiăalteăproduseădinăsângeăăăăă≥ă10 
    40.ăInsuficien aămedular ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă3 
    Alergologie 
    41.ăErup iiămedicamentoaseăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă5 
    42.ăUrticarieăşiăangioedemăacutăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă5 
    Reumatologie 
    43.ăMono/poliartritaăacut ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă5 
    44.ăArtritaăseptic ăăăăăăăăăăă                                   ≥ă3 
    45.ăColagenozeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă10 
    46.ăOsteoporomalaciaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă5 
    Nutri ie,ămetabolismăşiădiabetăzaharat 
    47. Ceto-acidoza diabetic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă3 
    48.ăIni iereaăşiăajustareaăinsulinoterapieiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă3 
    49.ăComplica iileădiabetuluiăzaharatăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă15 
    50.ăComaăhiperosmolar ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă    ≥ă3 



    51.ăComaăhipoglicemic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă3 
    52.ăObezitateaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă5 
    53.ăMalnutri iaăprotein-caloric ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă5 
    54. Hipo/hipernatremia                                          ≥ă10 
    55.ăHipo/hiperkalemiaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă10 
    Endocrinologie 
    56.ăDiabetăinsipidăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă3 
    57.ăAbordareaădeăurgen ăaăhipopituitarismuluiăşi 
    tirotoxicozeiăsevereăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă5 
    58.ăMixedemăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă3 
    59.ăInsuficien aăcorticosuprarenal ăacut ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă2 
    60. Hipo/hipercalcemia - hiperparatiroidismulăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă10 
    61.ăFeocromocitomăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă2 
    62.ăHipercorticismăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă2 
    Neurologie 
    63.ăHemoragiaăsubarahnoidian ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                 ≥ă3 
    64.ăAccidentulăvascularăcerebralăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă5 
    65.ăAtaculăischemicătranzitorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă5 
    66.ăEvaluareaăpacientuluiăcomatosăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă5 
    67. Hipertensiuneaăintracranian ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă5 
    68.ăConvulsiile,ăstatusăepilepticusăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă3 
    69.ăAfec iuniăaleănervilorăperifericiă(mono-/polineuropatii)ăăăăă≥ă5 
    70. Miastenii                                                    ≥ă3 
    Boliăinfec ioase 
    71.ăBacteriemia.ăsepticemiaăşiăşoculăsepticăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă5 
    72.ăInfec iaăHIVăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă3 
    73.ăBoliăfebrileăcuăexantemăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ 10 
    74.ăMononucleozaăinfec ioas ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă3 
    75.ăHepatiteleăacuteăviraleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă10 
    76.ăLeptospirozeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă2 
    77.ăMeningiteăşiăencefaliteăă                                    ≥ă5 
    78.ăInfec iileăacuteăsevereăaleătegumentului,ăinclusiv 
        herpesăzosterăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă5 
    79.ăControlulăinfec iilorăacuteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă5 
    Recuperareămedical  
    80. Externarea pacientului cu handicap - indica ii, 
    metodologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă5 
    Medicin ădeăurgen /Terapieăintensiv  
    81.ăIntoxica iileăacuteă(paracetamol,ăaspirin, 
    medicamente psihotrope,ăalcooli,ăsolven i,ătetraclorur ăde 
    carbon,ăciuperci)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă10 
    82.ăSt rileădeăşocă(hipovolemic,ăcardiogen,ăseptic, 
    hemoragic,ătraumatic,ăanafilactic)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă10 
    83. Colapsulăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă5 
    84.ăSindromulădeădisfunc iiăorganiceămultipleă(MODS)ăăăăăăăăăăăăă≥ă5 
    85.ăDurereaăacut ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă10 
    86.ăComeă(metabolice,ătraumatice,ăinfec ioase, tumori, 
    vasculare-anoxice-ischemice,ătoxiceăexogene)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă10 
    87.ăMoarteaăcerebral ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă10 
    88.ăEdemulăcerebralăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă5 
    89.ăTulbur rileăacuteădeăritmăşiăconducereă(formeăclinice, 
    diagnostic,ătratament)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă10 
    90.ăCrizeleăşiăurgen eleăhipertensiveă(formeăclinice, 
    diagnostic,ătratament)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă10 
    91. Emboliaăpulmonar ă(tromboembolia,ăemboliaăgazoas )ăăăăăăăăăăăă≥ă5 
    92.ăInsuficien aăhepatic ăacut ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă≥ă5 
    93.ăDefecteăacuteădeăhemostaz ă(trombocitopenia,ăCID, 
    fibrinolizaăacut )ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă      ≥ă5 
*ST* 
 
    Anexaă 2.ă Baremulă deă manevreă şiă tehniciă diagnosticeă şiă terapeuticeă - Preg tireă General ă deă
Medicin ăintern  
 



    Laă sfârşitulă celoră doiă aniă aiă trunchiuluiă comun,ă rezidentulă trebuieă s ă cunoasc ă şiă s ă fieă
familiarizată cuă urm toareleă proceduri,ă inclusivă indica iile,ă contraindica iile,ă complica iileă şiă
interpretareaă rezultatelor,ă caă şiă cuă raportulă cost-eficien ă şiă aplicareaă adecvat ă laă îngrijireaă
pacientului. 
    Aceste manevre se împart în mai multe categorii: 
    - obligatorii care vor puteaăfiăefectuateăexclusivăsubăsupraveghere.ăÎnăceiă3ăaniădeăpreg tireă
de specialitate, acestea vor fi examinate de minimum 3 evaluatori, fiecare evaluator în câte 2 
ocaziiă diferite.ă Seă propuneă introducereaă unoră formulareă standardizateă deă evaluare,ă careă s ă fie 
folositeălaăfiecareămanevr ăsupravegheat .ă(1a) 
    - obligatoriiă careă voră puteaă fiă efectuateă şiă f r ă supraveghere.ă Voră fiă contabilizateă şiă
evaluateădoarăceleăsupravegheate.ăCeleănesupravegheateăsuntăacoperiteădeăpracticaăzilnic .ă(1b) 
    - neobligatorii care vor fi efectuate exclusiv sub supraveghere (2a) 
    - neobligatoriiăcareăvorăputeaăfiăefectuateăşiăf r ăsupraveghereă(2b) 
    Înătoateăceleă4ăsitua ii,ăob inereaăcompeten eiăînăefectuareaăoric reiămanevreăvaăfiănotat ăînă
Caietulădeăstagiuăşiăportofoliuădeăc treăresponsabilulădeăprogram,ăsubăsemn tur . 
 
 
    A)ăS ăexecuteăcorectăurm toareleămanevre: 
*T* 
*Font 7* 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────────── 
                                                                                 Realizareăefectiv  
                                                             Total   Observare 
                                                                                      sub 
                                                                                 supraveghere  
nesupravegheate 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────── 
 1. Toracenteza (2a)                                             5       2            3            
nu 
 2.ăSpirometriaăsimpl ă(2b)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă5ăăăăăăă2ăăăăăăăăăăăă3ăăăăăăăăăăăăă
nu 
 3.ă Punc iaă arterial ă şiă gazometriaă sanguin ă (2a)ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă 5ă ă ă ă ă ă ă 2ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă 3ăăăăăăăăăăăă
nu 
 4. Resuscitarea cardio-respitatorie (1b)                       11       2            6              
3 
 5. Oxigenoterapie (1b)                                         15       2            3          
10 
 6.ăCardioversiaăelectric ă(2a)ăăăăăăăăăăăăăăă                   5       2            3          
nu 
 7. Intubarea endo-traheal ă(2a)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă5ăăăăăăă2ăăăăăăăăăăăă3ăăăăăăăăăăăăă
nu 
 8. Instalarea unui cateter venos central                       16      10            6         
nu 
    (jugular, subclavicular, femural) (1b) 
 9.ăM surareaăinvaziv ăşiăinterpretareaăpresiunii 
    venoase centrale (2b)                                        15      2            3            
10 
10.ăPunc ieăpericardic ă(1a)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă             8      2            6          
nu 
11. Electrocardiograma (1b)                                      21      5            6           
10 
12. Monitorizarea ECG (1b)                                       21      5            6            
10 
13.ă Monitorizareaă continu ă ambulatorieă aă EKGă şiă PAă (1b)ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă 10ă ă ă ă ă ă 2ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă 3ăăăăăăăăăăăăăă
5 
14. Oscilometrie ((2b)                                           10      2            3          
5 
15.ă Introducereaă şiă utilizareaă uneiă sondeă nazo-gastrice (2b)      5      2            3           
nu 
16.ă Paracentezaă diagnostic ă şiă terapeutic ă (2b)ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ăă ă ă ă ă 5ă ă ă ă ă ă 2ă ă ă ăă ă ă ă ă ă ă ă 3ăăăăăăăăăăăăă
nu 



17.ăPunc iaăsternal ăşiăbiopsiaăosoas ă(2b)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă5ăăăăăă2ăăăăăăăăăăăă3ăăăăăăăăăăăăă
nu 
18.ăDeterminareaăgrupelorăsanguineăşiăperfuziaădeăsângeăşi 
    derivate (2b)                                                 5      2            3            
nu 
19.ă Intradermoreac iaă (PPD,ă diferi iă alergeni)ă (2b)ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă 5ă ă ă ă ă ă 2ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă 3ăăăă        
nu 
20.ă Artrocentez ă diagnostic ă şiă terapeutic ă (2b)ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă 10ă ă ă ă ă ă 2ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă 3ăăăăăăăăăăăăăă
5 
21.ă Evaluareaă st riiă deă nutri ieă (antropometrie,ă SGA)ă (1b)ă ă ă ă ă ă ă 25ă ă ă ă ă ă 2ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă 3ăăăăăăăăăăăăă
20 
22.ăPunc iaălombar ă(2b)ăăăăăăăăăăăăăă                            5      2            3            
nu 
23. Hemocultura - prelevare (2b)                                  8      2            3           
3 
24. Exudat faringian                                             10      2            3              
5 
25. Utilizarea sistemelor automate de administrare a 
    medicamentelor (injectomate, infuzomate) (1b)                13      2            6              
5 
26.ăMen inereaăpermeabilit iiăc ilorăaerieneălaăbolnavi 
    neintuba iă(2b)ăăăăăăăăă                                     10      2            3              
5 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────── 
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   B)ăS ărecomandeăşiăs ăinterpretezeăcorectăurm toarele: 
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27. Examenul lichidului pleural (1b)                             10        2            3          
5 
28.ăExamenulădeăsput ă(1b)ăăăăăă                                 10        2            3           
5 
29. Bronhoscopia (1b)                                            10        2            3           
5 
30. Lavajul bronho-alveolar (1b)                                 10        2            3            
5 
31. Spirograma (1b)                                              10        2            3          
5 
32.ăExplor riăfunc ionaleărespiratoriiă(1b)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă10ăăăăăăăă2ăăăăăăăăăăăă3ăăăăăăăăăăăăăă
5 
33. Gazometria sanguin ă(1b)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă10ăăăăăăăă2ăăăăăăăăăăăă3ăăăăăăăăăăăăăă
5 
34.ăInstituirea,ăajustareaăşiăsevrajulăventila iei 
    mecanice (2b)                                                 0        2            3          
5 
35. Inserarea cateterului Swan-Ganzăşiăinterpretarea 
    rezultatelor (2b)                                            10        2            3           
5 
36.ăMonitorizareaăambulatorieăaăEKGăşiăPAă(1b)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă10ăăăăăăăă2ăăăăăăăăăăăă3ăăăăăăăăăăăăăă
5 
37. Proba de efort EKG (1b)                                      10        2            3           
5 
38. Ecocardiografie (1b)                                          0 
39. Examenul lichidului pericardic (1b)                          20        2            3           
15 
40. Electrocardiograma (1b)                                      50       10           10           
30 
41. Oscilometrie (1b)                                            20        2            3           
15 



42. Examen coprologic (1b)                                       10        2            3              
5 
43.ăCoprocultur ă(1b)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă10ăăăăăăăă2ăăăăăăăăăăăă3ăăăăăăăăăăăăăă
5 
44.ăEndoscopiaădigestiv ă(1b)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă10ăăăăăăăă2ă           3            
5 
45.ăTesteădeăhepatocitoliz ă(1b)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă10ăăăăăăăă2ăăăăăăăăăăăă3ăăăăăăăăăăăăăă
5 
46.ăTesteădeăcolestaz ă(1b)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă10ăăăăăăăă2ăăăăăăăăăăăă3ăăăăăăăăăăăăăă
5 
47. Teste hepatospecifice (1b)                                   10        2            3            
5 
48. Marker-iăaiăinfec iilorăcuăvirusuriăhepatitice 
    şiăHIVă(1b)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă20ăăăăăăăă5ăăăăăăăăăăăă5ăăăăăăăăăăăăă
10 
49.ăPunc iaăbioptic ăhepatic ă(2b)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă10ăăăăăăăă2ăăăăăăăăăăăă3ăăăăăăăăăăăăăă
5 
50.ăExamenulălichiduluiădeăascit ă(1b)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă10ăăăăăăăă2ăăăăăăăăăăăă3ăăăăăăăăăăăăăă
5 
51. Hemograma (1b)                                               10        2            3           
5 
52. Mielograma (1b)                                              50       10           10           
30 
53.ăTesteleădeăhemostaz ă(1b)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă30ăăăăăăăă5ăăăăăăăăăăăă5ăăăăăăăăăăăăă
20 
54.ăIonogramaăsanguin ăşiăurinar ă(1b)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă40ăăăăăăăă5ăăăăăăăăăăăă5ăăăăăăăăăăăăă
30 
55. Parametrii EAB (1b)                                          40        5            5           
30 
56.ăElectroforezaăşiăimunoelectroforezaăproteinelor 
    serice (1b)                                                  25        2            3             
20 
57. Lipidograma (1b)                                             25        2            3           
20 
58.ăTesteădeăînc rcareăoral ăcuăglucoz ă(1b)                     10        2            3           
5 
59.ăUreea,ăcreatininaăşiăacidulăuricăsanguineă(1b)ăăăăăăăăăăăăăăă35ăăăăăăăă2ăăăăăăăăăăăă3ăăăăăăăăăăăăă
30 
60. Imunograma: imunoglobuline, complement seric,                10        2            3           
5 
    complexeăimuneăăcirculante,ăproduşiiădeădegradareăai 
    fibrinei,ăproteinaăCăreactiv ,ăanticorpiiăanti-MBG, 
    popula iiălimfocitare,ăfactorulăantinuclear, 
    factorul reumatoid, celule lupice, ASLO, test Coombs, 
    ANCA (1b) 
61. Doz riăhormonale:ătiroidiene,ăPTH,ăinsulin ,ă17- şiăăăăăăăăăăă10ăăăăăăăă2ăăăăăăăăăăăă3ăăăăăăăăăăăăăă
5 
    18-oxisteroizi,ăcatecoli,ăAVM,ărenin ,ăARP,ăangiotensin , 
    aldosteron (2b) 
62.ă Investiga iiă imagisticeă specificeă (radiologie,ă RMN,ă TC,ă ăă ă ăă ă 38ă ăă      9            9             
20 
    ecografieăşiăizotopi)ă(1b)63.ăInterpretarea 
    intradermoreac ieiă(1b)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă10ăăăăăăăă2ăăăăăăăăăăăă3ăăăăăăăăăăăăăă
5 
64. Examenul lichidului sinovial (2b)                             10        2            3            
5 
65. Examenul lichidului cefalo-rahidian (2b)                      10        2            3            
5 
66. Fundul de ochi (1b)                                           35        2            3             
30 
67. Vitezaădeăconducereănervoas ă(1b)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă10ăăăăăăăă2ăăăăăăăăăăăă3ăăăăăăăăăăăăăă
5 



68.ăAlimenta iaăparenteral ă(1b)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă25ăăăăăăăă2ăăăăăăăăăăăă3ăăăăăăăăăăăăă
20 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────── 
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    Anexaă2.ăMODULULăDEăBIOETIC ă- 2ăs pt mâni 
 
    TEMATIC ăCURS 
    I.ăIntroducereăînăBioetic ă- 2 ore 
    1.ăMorala,ăetica,ăeticaămedical ă- definire, delimitarea obiectului de studiu 
    2.ăContextulăapari ieiăbioeticii 
    3. Definirea bioeticii 
    4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii 
    5.ăTeoriiăşiămetodeăînăbioetic  
 
    II.ăConcepteleădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin ăprinăprismaăbioeticiiă- 2 ore 
    1. Definirea conceptelorădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin  
    2.ă Concepteleă deă s n tate,ă boal ă şiă suferin ă înă contextulă evolu ieiă mediciniiă şiă ştiin eloră
vie ii 
    3.ăRolulăcredin elorăşiăvalorilorăpersonaleăsauădeăgrupăînăconturareaăconceptelorădeăs n tate,ă
boal ăşiăsuferin ă(percep iiăparticulareăfunc ieădeăcredin aăreligioas ,ăetnie,ăetc.) 
 
    III.ăRela iaămedică- pacient I - 2 ore 
    1.ăValoriăaleărela ieiămedică- pacient 
    2. Paternalism versus autonomie 
    3.ăModeleăaleărela ieiămedică- pacient 
    4. Dreptatea, echitateaăşiăaccesulăpacien ilorălaăîngrijirileădeăs n tate 
 
    IV.ăRela iaămedică- pacient II - 2 ore 
    1.ăConsim mântulăinformat 
    2.ăConfiden ialitateaăînărela iaămedică- pacient 
    3.ăRela iaămedică- pacient minor 
    4. Acte normative care reglementeaz ărela iaămedică- pacient 
 
    V.ăGreşeliăşiăeroriăînăpracticaămedical ă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroare 
    2.ăCulpaămedical ă- definire,ăforme,ăimplica iiăjuridiceăşiădeontologice 
    3.ăManagementulăgreşeliiăşiăeroriiămedicaleăînăpracticaămedical  
 
    VI.ăProblemeăeticeălaăînceputulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăLibertateaăprocrea iei 
    2. Dileme etice în avort 
    3. Etica reproducerii umane asistate medical 
    4.ăProblemeăeticeăînăclonareaăreproductiv  
 
    VII. Probleme eticeălaăfinalulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaămor iiăînăeraănoilorătehnologiiăînămedicin  
    2.ăProblemeăeticeăînăst rileăterminale 
    3.ăTratamenteăinutileăînăpracticaămedical  
    4.ăEutanasiaăşiăsuicidulăasistat 
    5. Îngrijirile paliative 
 
    VIII. Problemeăeticeăînătransplantulădeă esuturiăşiăorganeăumaneă- 2 ore 
    1. Donarea de organe de la cadavru 
    2. Donarea de organe de la persoana vie 
    3.ăEticaăaloc riiădeăresurseăînătransplant 
 
    IX.ăProblemeăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ă- 2 ore 
    1.ăEugeniaăşiădiscriminareaăpeăbazaăgeneticii 
    2. Proiectul genomului uman - problemeă etice,ă redefinireaă no iuniiă deă boal ă prină prismaă
cunoaşteriiăgenomuluiăuman 



    3.ăEtic ăşiătestareaăgenetic ăprenatal ,ăneonatal ăşiăpostnatal  
    4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni 
    5.ăTerapiaăgenic  
    6.ăPosibilitateaăîmbun t iriiăraseiăumaneăprinăinterven iiăgenetice 
 
    X.ăEticaăcercet riiăpeăsubiec iăumaniă- 2 ore 
    1.ăPrincipiiăeticeăînăcercetareaăpeăsubiec iăumani 
    2. Protec iaăparticipan ilorăîntr-oăcercetareăbiomedical ă- discutarea principalelor coduri de 
etic ă şiă conven iiă interna ionaleă înă cercetare,ă aă cadruluiă legislativă înă careă seă deruleaz ă
cercetareaăpeăsubiec iăumani 
    3.ăPopula iiăvulnerabileăînăcontextulăcercet riiăpeăsubiec iăumani 
    4.ăAspecteăeticeăînăcercet rileămulticentrice,ămultina ionale 
    5.ăComiteteleădeăetic ăaăcercet rii 
    6.ăComportamentulăştiin ificăneadecvat,ăconflictulădeăintereseăînăcercetareaăştiin ific  
 
    TEMATICA SEMINARIILOR 
    I.ăIlustrareaăprinăcazuriăparticulareăaăteoriilorăşiăprincipiilorăînăbioetic ă- 2 ore 
 
    II.ăReglementareaăpracticiiămedicaleăprinăcoduriădeăetic ă- 2 ore 
    1.ă Jur mântulă luiă Hipocrateă - comentareaă formeiă ini ialeă aă jur mântuluiă luiă Hipocrateă şiă
evaluareaăgraduluiădeăaplicabilitateăaăperceptelorăacestuiaăînăcondi iileămediciniiăactuale 
    2.ăAlternativeăaleăjur mântuluiăluiăHipocrate 
    3.ăAlteăcoduriădeăetic ăşiădeontologieămedical ăfolositeăînăprezent 
 
    III.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela iei medic - pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăValoareaăşiălimiteleăconsim mântuluiăinformatăînăpracticaămedical ăcurent  
    2.ăValoareaăşiălimiteleăconfiden ialit iiăînăpracticaămedical ăcurent  
    3.ăRolulăcomunic riiăînărela iaămedică- pacient 
 
    IV.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăAccesulălaăîngrijirileădeăs n tateă- discutare de cazuri 
    2.ăDrepturileăpacien iloră- reglementareălegislativ  
    3.ăRolulăcomitetelorădeăetic ădinăspitale 
 
    V.ăExemplificareaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroareăînămedicin ăprinăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    1.ăDelimitareaăcadruluiăno iuniiădeămalpraxis 
    2.ăGreşealaămedical ădinăperspectivaăsistemuluiădeămalpraxis 
    3.ăPerspectivaădeontologic ăasupra greşelilorămedicale 
 
    VI.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăînceputuluiăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
 
    VII.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăfinalulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
 
    VIII. Discutarea problemelor etice în transplantulă deă esuturiă şiă organeă peă bazaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
 
    IX.ăDiscutareaăproblemelorăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
 
    X.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă cercetareaă peă subiec iă umaniă prină prismaă unoră cazuri 
concrete - 2 ore 
 
 
    Structuraăgeneral ăaăProgramuluiădeăReziden iatăînăNefrologieă- preg tireădeăspecialitate 
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┌─────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────
──────────────────┐ 
    │ăăăăI.ăPREG TIREăGENERAL ădeăMEDICIN ăINTERN ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăII.ăPREG TIREăSPECIAL ădeă
NEFROLOGIEăăăăăăăăăăăăăăă│ 
    
├──────────────────────────┬──────────────────────┼───────────────────────┬──────────────────────┬─
──────────────────┤ 



    │ăăăăă     ANULăIăăăăăăăăăă│ăăăăANULăalăII-leaăăăă│ăăăăANULăalăIII-leaăăăă│ăăăăANULăalăIV-lea    
│ăăăANULăalăV-leaăăă│ 
┌───┼───────────────────────┬──┼───────────────────┬──┼────────────────────┬──┼───────────────────┬
──┼────────────────┬──┤ 
│ăSă│Pneumologie-Ftiziologie│12│Hematologieăăăăăăăă│ă8│Nefrologieăclinic ă-│28│Nefrologieăclinic -
│16│Nefrologieăăăăăă│ă8│ 
│ăTă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│adul iăăăăăăăăăăăăăă│ăă│adul iăăăăăăăăăăăăă│ăă
│clinic ă- adul i│ăă│ 
│ă Aă
├───────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼─
───────────────┼──┤ 
│ăGă│Cardiologieăăăăăăăăăăăă│16│Reumatologieăăăăăăă│ă8│TIănefrologic ă-    │ă8│TIănefrologic ă-   │ă
8│TIănefrologic ă-│ă4│ 
│ăIă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│ăăăăăăăă           │ăă│adul iăăăăăăăăăăăăăă│ăă│adul iăăăăăăăăăăăăă│ăă
│adul iăăăăăăăăăă│ăă│ 
│ă Uă
├───────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼─
───────────────┼──┤ 
│ă Lă │G-enterologie,ă ă ă ă ă ă ă ă ă │12│Boliă deă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă  │ă 8│Nefrologieă clinic ă -│ă 8│Dializ ăăăăăăăăăăăă
│12│Dializ ăăăăăăăăă│12│ 
│ăăă│hepatologieăăăăăăăăăăăă│ăă│metabolism/nutri ie│ăă│pediatrieăăăăăăăăăăă│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│ 
│ăăă
├───────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼─
───────────────┼──┤ 
│ăăă│Medicin ădeăurgen ăăăă│ă8│Endocrinologieăăăăă│ă4│TIănefrologic ă-    │ă4│Chirurgieădeăabordă│ă
6│Transplantărenal│12│ 
│ăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│pediatrieăăăăăă     │ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│ 
│ăăă
├───────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼─
───────────────┼──┤ 
│ăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│Neurologieăăăăăăăăă│ă4│Ecografieăgeneral *ă│ă0│Transplantărenalăăă│ă
6│Op ionale**ăăăăă│12│ 
│ăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│+ăUrologieăăăăăăăăă│ăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│ 
│ă ă ă │ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ăă
├───────────────────┼──┼────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼────────────────┼──┤ 
│ăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│Boliăinfec ioaseăăă│ă8│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│ 
│ă ă ă │ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │ăă
├───────────────────┼──┼────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼────────────────┼──┤ 
│ăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│Facultativeăăăăăăăă│ă8│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│ 
├───┼───────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼────────────────────┼──┼───────────────────┼
──┼────────────────┼──┤ 
│ăăă│Vacan ăăăăăăăăăăăăăăăă│ă4│Vacan ăăăăăăăăăăăă│ă4│Vacan ăăăăăăăăăăăăă│ă4│Vacan ăăăăăăăăăăăă│ă
4│Vacan ăăăăăăăăă│ă4│ 
│ăăă
├───────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼─
───────────────┼──┤ 
│ă ă ă │TOTALă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │52│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │52│ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă │52│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│52│ăăăăăăăăăăăăăăăă│52│ 
└───┴───────────────────────┴──┴───────────────────┴──┴────────────────────┴──┴───────────────────┴
──┴────────────────┴──┘ 
*ST* 
 
____________ 
    *ă Ecografiaă general ă esteă obligatorieă conformă legisla ieiă româneă (Ordină MSFă nr.ă 923,ă
18.12.2001,ăM.ăOf.ăNr.ă117,ă13.02.2002),ădarănuăşiăînărecomand rileăUEMSăşiăniciăînăprogrameleădeă
formareădinăEuropaăşiăSUA.ăSeăjuxtapuneăpesteăstagiileăde Nefrologieăclinic . 



    **ă Durataă esteă stabilit ă înă func ieă deă obiectiveleă individualeă aleă rezidentului,ă cuă acordulă
responsabiluluiă deă program,ă înă func ieă deă prevederileă legale,ă înă total,ă nuă voră dep şiă 36ă deă
s pt mâni. 
 
 
                      CURRICULUM DEăPREG TIREăÎNăSPECIALITATEA 
                                 NEONATOLOGIE 
 
    Curriculumulăprevedeăunănum rădeă200ădeăoreădidacticeă(curs,ăseminar,ăprezent riădeăcazuri)ăpeă
anulădeăstudiuăuniversitar,ăpentruătematicaăprezentat ,ăînăafaraăc roraăsuntăprev zuteăşiă40-50 de 
ore de studiu individual. 
    Cuantificareaăpreg tiriiăînăvedereaăechival rii,ăseăfaceăprinăcrediteă(CFU). 
    1 credit = 25 ore de instruire 
    Dină timpulă alocată preg tirii,ă activitateaă didactic ă acoper ă 20-30%, restul de 70-80%, fiind 
dedicat ăactivit ilorăpracticeăşiăstudiuluiăindividual. 
    Laăsfârşitulăfiec ruiămodulădeăpreg tireă(celăpu inăoădat ăpeăan),ăareălocăoăevaluareădeăetap ,ă
f cut ăînăunitateaădeăpreg tireădeăc treăresponsabilulădeăstagiuăşiăîndrum tor. 
    Evaluarea se finalizeaz ăprinăacordareaădeăcrediteăCFU. 
    Întreagaăactivitateădeăpreg tireăesteămonitorizat ăprinăcaietulădeăstagiuă(log-book), în care 
vorăfiătrecuteădeăasemeneaăevalu rileădeăetap ăînăcredite,ăactivitateaăînăprogrameleădeăcercetare,ă
participarea la manifest riăştiin ificeăşiădeăeduca ieăcontinu . 
 
    1.1.ăDefini ie: 
    Neonatologiaăesteăspecialitateaăcareăseăocup ăcuăstudiulănou-n scutuluiăs n tos,ăcuădepistarea,ă
diagnosticareaă şiă tratareaă boliloră specificeă acesteiă grupeă deă vârst ,ă precumă şiă cuă îngrijireaă şiă
protezareaăpentruămen inereaăînăvia ăaănou-n scutuluiăprematur. 
 
    1.2. Durata: 
    5 ani 
 
    1.3 Structura stagiilor 
    1.3.1.ă Etapaă deă angajare,ă luareă înă eviden ,ă rezolvareă aă problemeloră social-administrative, 
prezentareă laă spitalulă şiă clinicaă repartizat ,ă alegereaă îndrum toruluiă şiă fixareaă planuluiă deă
activitate:ă2ăs pt mâni. 
    1.3.2.ăStagiulădeăpediatrieăşiăgenetic :ă1ăan,ă4ăluni 
    1.3.3.ăStagiulădeăchirurgieăşiăortopedieăinfantil :ă2ăluniăşiă2ăs pt mâni 
    1.3.4. Stagiul de boli infec ioaseăşiăepidemiologice:ă2ăluni 
    1.3.5. Stagiu de neonatologie: 3 ani 
    1.3.6. Stagiu de ecodiagnostic mio-entezo-osteo-articular: 3 luni 
    1.3.7.ăStagiulădeăbioetic :ă2ăs pt mâni 
 
    1.4.ăCon inutulăstagiilor 
    1.4.1.ăStagiulădeăpediatrieăşiăgenetic  
    1.4.1.a. Stagiul de pediatrie 
    1.4.1.a.1.ă Tematicaă lec iiloră conferin ă (210ă ore)ă - seă anexeaz ă peă patologiaă sugaruluiă +ă
urgen e 
    1.ăIndica iiădeăinternareăaănou-n scutuluiăînăserviciulădeăpediatrie 
    2.ăAlimenta iaănatural  
    3. Alimenta iaăartificial ,ămixt ,ădiversificareaăalimenta iei 
    4. Distrofia 
    5.ă Pneumonia,ă bronhopneumoniaă acut ,ă afec iuniă acuteă şiă croniceă aleă aparatuluiă respiratoră laă
sugar,ăinsuficien aărespiratorieăacut ăşiăcronic  
    6. Otita, otomastoidita, alte afec iuniăORLăaleăsugarului 
    7.ăMalforma iiăcongenitaleădeăcordăaleăsugarului 
    8.ăInsuficien aăcardiac ăacut  
    9.ăMiocardiopatii.ăValvulopatii.ăTulbur riădeăritmăcardiac 
    10.ăŞocul 
    11.ăHipertensiuneaăarterial ălaăsugar 
    12. Boli diareice acute 
    13.ăSindromulădeădeshidratareăacut  
    14. Boli diareice acute 
    15.ăParazitoze.ăHepatitaăcronic .ăIcterul 
    16.ăInsuficien aărenal ăacut ăşiăcronic  



    17. Sindromul nefrotic 
    18.ăGlomerulonefritaăacut  
    19.ăPielonefritaăacut ăşiăcronic  
    20.ăInfec iiăurinare 
    21. Anemii. Leucemii 
    22. Coagulopatii, trombocitopenii, trombocitopatii, pancitopenii 
    23. Boli genetice 
    24. Boli de metabolism 
    25. Rahitismul 
    26. Convulsii, paralizii cerebrale 
    27. Tuberculoza 
    28. Sifilisul 
    29.ăDermatologieăpediatric  
    30.ăOftalmologieăpediatric  
 
    1.4.1.a.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1. Interpretare teste hematologice: 200 
    2. Interpretare teste biochimie: 200 
    3. Interpretare teste Astrup: 200 
    4. Interpretare filme radiologice: 50 
 
    1.4.1.b.ăStagiulădeăgenetic  
    1.4.1.b.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(50ăore) 
    1. Rolul factorilor genetici în producerea bolilor: 
    a.ăInterac iuneaăereditate-mediu în etiologia bolilor; 
    b. Ecogenetica, nutrigeneticaăşiăfarmacogenetic ; 
    c.ăMuta iile:ăcauzaămajor ădeăboal ; 
    d.ăBolileăgeneticeă(clasificare,ăcaractereăgenerale,ăimpactăşiăconsecin e); 
    e.ăAbordareaăgenetic ăînărela iaămedică- pacient. 
    2.ăBolileăcromozomiale.ăCorela iiăgenotip-fenotip în anomaliile cromosomiale: boli cromosomiale 
autosomaleă(trisomiileăautosomale,ăsindroameăcuădele iiăautosomale,ăsindroameăcuămicrodele iiăsauă
microduplica ii),ăsindroameăcuăanomaliiăaleăgonosomiloră(s.ăTurner,ăs.ăKlinefelter,ătrisomiaăXăşiă
alte polisomii X, s. 47, XXY). 
    3.ă Bolileă monogenice.ă Corela iiă genotip-fenotip în boli monogenice: galactozemia, 
fenilcetonuria,ă bolileă lizozomale,ă bolileă peroxizomale,ă fibrozaă chistic ,ă distrofiaă muscular ă
Duchenne,ă osteogenezaă imperfect ,ă sferocitozaă ereditar ,ă sindromulă Ehlers-Danlos, 
neurofibromatozele,ăboalaăpolichistic ărenal ,ăhemofiliaăA,ădistrofiaămiotonic . 
    4.ă Geneticaă dezvolt riiă şiă defecteleă deă dezvoltare.ă Categoriiă deă geneă implicateă înă controlulă
dezvolt rii.ăProceseămajoreăînăcadrulădezvolt rii embrionare. Anomalii congenitale cu determinism 
multifactorial. 
    5.ăRetardulămentalăşiăretardulămentalălegatădeăX. 
    6.ăPatologiaăgenetic ăaăsistemuluiăimun. 
    7. Genetica bolii canceroase. 
    8.ăCeleămaiăfrecventeăboliăgeneticeăpeăsistemeăşiăaparate. 
    9.ăProfilaxiaăşiătratamentulăbolilorăgenetice. 
    10.ăProblemeăşiădilemeăeticeăînăgeneticaămedical . 
 
    1.4.1.b.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1. Consultul genetic. 
    2.ăExplor rileăgeneticeă- indica ii,ăinterpretareăşiăvaloareădiagnostic : 
       a. Cromozomiale - cariotipulăcuămarcajăînăbenzi,ăFISHăinterfazic,ăFISHămetafazicăşiăCGH; 
       b. Moleculare - amplificarea ADN; hibridizarea acizilor nucleici, fragmentarea acizilor 
nucleiciăcuăenzimeă deărestric ie,ăpolimorfismulălungimiiăfragmentelorădeărestric ie,ăsecven iereaă
ADN; 
       c. Biochimice. 
    3. Sfatul genetic; 
    4. Screeningul genetic: 
       a. Neonatal (fenilcetonuria, hipotiroidismul congenital); 
       b. Screening-ulăpopula ională(familial)ăalăheterozigo ilor. 
 
    1.4.2.ăStagiulădeăchirurgieăinfantil  
    1.4.2.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(50ăore) 
    1.ăUrgen eăchirurgicale. 



    2.ă No iuniă deă mic ă chirurgieă (pansamentă uscat,ă umed,ă imobiliz riă aleă membrelor,ă incizii,ă
denud riăveneăperiferice,ăsuturiăpl giăetc.). 
    3. Transportul nou-n scutuluiăcuăpatologieăchirurgical ădeăurgen . 
    4.ăTraumatismeăobstetricaleămecaniceăcareănecesit ăinterven ieăchirurgical ădeăurgen . 
    5.ă Malforma iiă congenitaleă careă necesit ă tratamentă chirurgical:ă aparată respirator,ă digestiv, 
renal, perete abdominal etc. 
    6.ăForma iuniătumoraleăcareănecesit ăinterven ieăchirurgical ădeăurgen . 
    7.ă Malforma iaă congenital ă deă şoldă (diagnostică clinic,ă radiologic,ă echografic:ă profilaxie,ă
tratament). 
    8. Îngrijirea pre- şiăpostoperatorie a nou-n scutuluiăcuăafec iuniăchirurgicale 
    9.ăInterven iiăchirurgicaleăînămalforma iileăSNC. 
    10.ăInterven iiăchirurgicaleăînămalforma iiăaleăviscerocraniului. 
    11.ăHernii.ăOcluziaăintestinal .ăVolvulus.ăIleusăintestinal. 
 
    1.4.2.2. Baremulăactivit ilorăpractice 
    1. Pansament uscat: 50 
    2. Pansament umed: 50 
    3.ăImobiliz riămembre:ă10 
    4. Incizii: 10 
    5.ăDenud riăveneăperiferice:ă5 
    6.ăSuturiăpl gi:ă5 
 
    1.4.3. Stagiul de boli infecto-contagioase 
    1.4.3.1. Tematica lec iilorăconferin ă(40ăore) 
    1. Bolile infecto-contagioaseăaleăcopil rieiă(rubeola,ărujeola,ăvaricela,ăparotiditaăepidemica,ă
scarlatina). 
    2. Meningita. 
    3. Septicemia. 
    4.ăInfec iaăcuăHIV. 
    5. Hepatitele virale tip A,B,C. 
    6. Bolile nosocomialeădinăsec iileăspitaliceşti. 
    7.ăProfilaxia,ăepidemiologiaăbolilorăinfec ioase. 
 
    1.4.3.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1.ăPunc ieălombar :ă10 
    2.ăColectareăsângeăperifericăpentruăhemocultur :ă30 
 
    1.4.4. Stagiul de neonatologie 
    1.4.4.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(600ăore) 
    1.ă Conceptulă deă perinatologieă şiă neonatologieă (mortalitateă perinatal ,ă investiga iaă fetal ă - 
profilul fetal). 
    2.ăOrganizareaăsec iilorădeănou-n scu i. 
    3.ă Metodeă deă apreciereă aă vârsteiă gesta ionale (clasificarea nou-n scu iloră înă func ieă deă
greutate,ăvârst ăgesta ional :ăscorulăBallard,ăDubowitz). 
    4. Nou-n scutulă laă termen:ă particularit iă morfologiceă şiă func ionale;ă inciden eă fiziologice;ă
îngrijirea nou-n scutuluiăînămaternitate. 
    5. Nou-n scutulăprematur;ăparticularit iămorfologiceăşiăfunc ionale,ăîngrijireaănou-n scutuluiă
prematur - principii generale. 
    6. Nou-n scutulă dismatur;ă retardulă deă creştereă intrauterin ;ă particularit iă morfologiceă şiă
func ionale,ăîngrijireaănou-n scutuluiădismatur. 
    7.ăSemiologieăneonatal ;ăanamneza,ăexamenulăclinicăalănou-n scutului. 
    8.ăSuferin aăfetal ăacut ,ăcronic .ăInsuficien aăplacentar . 
    9. Examinarea placentei. 
    10.ăPerioadaădeătranzi ieăneonatal . 
    11. Termoreglarea. 
    12. Reanimareaăneonatal . 
    13. Îngrijirea nou-n scutuluiăcuătraumatismăobstetricalăbiochimică(hipoxiaăperineonatal ) 
    14. Traumatismul obstetrical mecanic. 
    15. Boli genetice. 
    16.ăImunologie.ăInfec iiăcongenitale.ăInfec iiămaterno-fetale.ăInfec iiănosocomiale. 
    17.ăProfilaxiaăinfec iilorăintraspitaliceşti. 
    18.ăInfec iaăcuăHIVăşiăHBs. 
    19. Hemoragia meningo-cerebral .ăMalforma iileăSNC.ăBoliăneuromusculare.ăConvulsiiăneonatale. 



    20.ăEmbriologiaăşiăfiziologiaăaparatuluiărespirator. 
    21. Sindromulă deă detres ă respiratorieă (boalaă membraneloră hialine).ă Sindromulă deă aspira ieă deă
meconiu. Terapia cu surfactant. 
    22.ăPneumoniaăneonatal ;ădisplaziaăbronho-pulmonar . 
    23. Tahipneea tranzitorie a nou-n scutului.ă Malforma iiă aleă aparatuluiă respirator, 
mediastinului, peretelui toracic, diafragmului. 
    24.ăPersisten aăcanaluluiăarterial. 
    25.ăCircula iaăfetal .ăMalforma iiăcongenitaleădeăcord. 
    26.ăInsuficien aăcardiac ;ătulbur riădeăritmăcardiac,ăcardiomiopatii. 
    27.ăFiziologiaăfetal ăşi neonatal ăaăaparatuluiădigestiv. 
    28.ăMalforma iiădeătubădigestiv,ăpereteăabdominal,ăcordonăombilical. 
    29. Ascite, peritonite, boli hepatice. 
    30.ăAlimenta iaănatural . 
    31.ăAlimenta iaăprematurului,ădismaturului,ănou-n scutuluiăbolnav. 
    32. Vitaminoterapia. 
    33.ă Icterulă neonatal;ă icterulă nuclear;ă icterulă prină incompatibilitateă Rhă şiă ABOă cuă
izoimunizare.ăExsanguinotransfuziaătotal ăşiăpar ial . 
    34. Hidrops fetalis (imun, nonimun). 
    35.ăHemostazaăneonatal . 
    36. Policitemia, hipervâscozitateaăsanguin . 
    37. Boli eritrocitare, leucocitare, trombocitare. 
    38.ăHipertensiuneaăşiăşocul. 
    39. Sepsisul neonatal. 
    40. Nou-n scutulădinămam ădiabetic . 
    41.ăFiziologiaărenal .ăMalforma iiărenale. 
    42.ăMalforma iiăgenitale; intersexualitate; sindrom adreno-genital. 
    43.ăInsuficien aărenal ăacut . 
    44.ăHipertensiunea.ăInfec iiăurinare. 
    45. Boli de metabolism. 
    46.ăEndocrinologiaăneonatal . 
    47.ăTerapiaăhidroelectrolitic ăneonatal . 
    48.ăUrgen eăchirurgicale. 
    49.ăOftalmologie.ăDermatologieăneonatal . 
    50.ăSindromulădeămoarteăsubit . 
    51. Transportul nou-n scutului. 
    52.ăOxigenoterapia.ăVentila iaămecanic . 
    53. Îngrijirea pre- şiăpostoperatorieăaănou-n scutului. 
    54.ăVaccin ri. 
 
    1.4.4.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1.ăOxigenoterapiaăşiăventila iaămecanic ă(utilizareaămonitoruluiădeăFiO2,ădebitmetruluiădeăO2,ă
setarea ventilatorului): 100 
    2. Programarea incubatorului: 100 
    3.ăDenudareaăartereiăşiăveneiăombilicale:ă100 
    4. Intuba iaănou-n scutului:ă250 
    5. Utilizarea pulsoximetrului, monitorului cardio-respirator,ă m surareaă non-invaziv ă aă
tensiunii arteriale: 50 
    6.ăMetodeădeărecoltareăaăsângeluiădinăartereăşiăveneăperiferice:ă100 
    7. Efectuarea gavajului: 300 
    8. Tehnici de recoltare a laptelui matern: 50 
    9. Interpretarea testelor biochimice: 50 (LCR, teste hepatice, bilirubinemie, ionograma 
sanguin ,ăanalizaăgazelorăş.a.) 
    10.ă Reanimareaă neonatal ă (ventila iaă cuă balonă peă masc ă şiă sond ă endotraheal ,ă masaj cardiac 
extern,ămedica ie):ă300 
 
 
               STAGIUL DE ECODIAGNOSTIC MIO-ENTEZO-OSTEOARTICULAR 
                           DURATA 3 LUNI (50 ore) 
           TEMATICAăLEC IILORăCONFERIN ăşiăBAREMăDEăACTIVIT IăPRACTICE 
 
    ●ăGENERALIT IăDESPREăECOGRAFIEăşiăSONDE 
    ●ăANATOMIAăECOGRAFIC ăAăAPARATULUIăLOCOMOTOR 
    ●ăINDICA IIăALEăEXAMIN RIIăECOGRAFICEăînăORTOPEDIEăşiăTRAUMATOLOGIE 



    ●ăECOGRAFIAăŞOLDULUIăDISPLAZICăLAăNOU-N SCUTăşiăSUGAR 
    - M SUR TORI 
    - CLASIFICAREAăGRAF,ăUNGHIURILEăALFAăşiăBETA 
      - INCIDEN AăTRANSVERSAL ,ăCORONAL ,ăINTERN ,ăSUPRAPUBIAN ăSUZUKI 
      - EXAMINAREăSTATIC ăşiăDINAMIC ăHARCKE 
      - MATURAREăOSOAS  
    - TRATAMENTUL DISPLAZIEI LA NOU-N SCUTăşiăSUGAR 
    ●ăEXAMINAREAăECOGRAFIC ăAăUM RULUI 
    ●ăEXAMINAREAăECOGRAFIC ăAăGENUNCHIULUI 
    ●ăRUPTURILEăTENDOANELOR 
    ●ăHEMATOAMELEăşiăREV RSALTELEăINTRAARTICULARE 
    ●ă EXAMENULă ECOGRAFICă ALă TUMORILORă DEă P R Iă MOIă (localizare,ă m sur tori,ă punc ieă subă ecograf,ă
monitorizare,ăexaminareădinamic ) 
 
    MODULULăDEăBIOETIC ă- 2ăs pt mâni 
 
    TEMATIC ăCURSă(20ăore) 
    I.ăIntroducereăînăBioetic ă- 2 ore 
    1.ăMorala,ăetica,ăeticaămedical ă- definire, delimitarea obiectului de studiu. 
    2.ăContextulăapari ieiăbioeticii. 
    3. Definirea bioeticii. 
    4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii. 
    5.ăTeoriiăşiămetodeăînăbioetic . 
 
    II.ăConcepteleădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin ăprinăprismaăbioeticiiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăconceptelorădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin . 
    2.ă Concepteleă deă s n tate,ă boal ă şiă suferin ă în contextulă evolu ieiă mediciniiă şiă ştiin eloră
vie ii. 
    3.ăRolulăcredin elorăşiăvalorilorăpersonaleăsauădeăgrupăînăconturareaăconceptelorădeăs n tate,ă
boal ăşiăsuferin ă(percep iiăparticulareăfunc ieădeăcredin aăreligioas ,ăetnie,ăetc.). 
 
    III.ăRela ia medic - pacient I - 2 ore 
    1.ăValoriăaleărela ieiămedică- pacient. 
    2. Paternalism versus autonomie. 
    3.ăModeleăaleărela ieiămedică- pacient. 
    4.ăDreptatea,ăechitateaăşiăaccesulăpacien ilorălaăîngrijirileădeăs n tate. 
 
    IV.ăRela iaămedică- pacient II - 2 ore 
    1.ăConsim mântulăinformat. 
    2.ăConfiden ialitateaăînărela iaămedică- pacient. 
    3.ăRela iaămedică- pacient minor. 
    4.ăActeănormativeăcareăreglementeaz ărela iaămedică- pacient. 
 
    V.ăGreşeliăşiăeroriăînăpracticaămedical ă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroare. 
    2.ăCulpaămedical ă- definire,ăforme,ăimplica iiăjuridiceăşiădeontologice. 
    3.ăManagementulăgreşeliiăşiăeroriiămedicaleăînăpracticaămedical . 
 
    VI.ăProblemeăeticeălaăînceputulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăLibertateaăprocrea iei. 
    2. Dileme etice în avort. 
    3. Etica reproducerii umane asistate medical. 
    4.ăProblemeăeticeăînăclonareaăreproductiv . 
 
    VII.ăProblemeăeticeălaăfinalulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaămor iiăînăeraănoilorătehnologiiăînămedicin . 
    2.ăProblemeăeticeăînăst rileăterminale. 
    3.ăTratamenteăinutileăînăpracticaămedical . 
    4.ăEutanasiaăşiăsuicidulăasistat. 
    5. Îngrijirile paliative. 
 
    VIII.ăProblemeăeticeăînătransplantulădeă esuturiăşiăorganeăumaneă- 2 ore 
    1. Donarea de organe de la cadavru. 



    2. Donarea de organe de la persoana vie. 
    3.ăEticaăaloc riiădeăresurseăînătransplant. 
 
    IX.ăProblemeăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ă- 2 ore 
    1.ăEugeniaăşiădiscriminareaăpeăbazaăgeneticii. 
    2. Proiectul genomului uman - problemeă etice,ă redefinireaă no iuniiă deă boal ă prină prismaă
cunoaşteriiăgenomuluiăuman. 
    3.ăEtic ăşiătestareaăgenetic ăprenatal ,ăneonatal ăşiăpostnatal . 
    4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni. 
    5. Terapia genic . 
    6.ăPosibilitateaăîmbun t iriiăraseiăumaneăprinăinterven iiăgenetice. 
 
    X.ăEticaăcercet riiăpeăsubiec iăumaniă- 2 ore 
    1.ăPrincipiiăeticeăînăcercetareaăpeăsubiec iăumani. 
    2.ăProtec iaăparticipan ilorăîntr-oăcercetareăbiomedical ă- discutarea principalelor coduri de 
etic ă şiă conven iiă interna ionaleă înă cercetare,ă aă cadruluiă legislativă înă careă seă deruleaz ă
cercetareaăpeăsubiec iăumani. 
    3.ăPopula iiăvulnerabileăînăcontextulăcercet riiăpeăsubiec iăumani. 
    4. Aspecte etice în cercet rileămulticentrice,ămultina ionale. 
    5.ăComiteteleădeăetic ăaăcercet rii. 
    6.ăComportamentulăştiin ificăneadecvat,ăconflictulădeăintereseăînăcercetareaăştiin ific . 
 
    TEMATICA SEMINARIILOR 
    I.ăIlustrareaăprinăcazuriăparticulareăaăteoriilorăşiăprincipiilorăînăbioetic ă- 2 ore 
 
    II.ăReglementareaăpracticiiămedicaleăprinăcoduriădeăetic ă- 2 ore 
 
    1.ă Jur mântulă luiă Hipocrateă - comentareaă formeiă ini ialeă aă jur mântuluiă luiă Hipocrateă şiă
evaluarea gradului de aplicabilitate a perceptelor acestuiaăînăcondi iileămediciniiăactuale. 
    2.ăAlternativeăaleăjur mântuluiăluiăHipocrate. 
    3.ăAlteăcoduriădeăetic ăşiădeontologieămedical ăfolositeăînăprezent. 
 
    III.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăValoareaăşiălimiteleăconsim mântuluiăinformatăînăpracticaămedical ăcurent . 
    2.ăValoareaăşiălimiteleăconfiden ialit iiăînăpracticaămedical ăcurent . 
    3.ăRolulăcomunic riiăînărela iaămedică- pacient. 
 
    IV. Ilustrarea valorilor etice ale rela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăAccesulălaăîngrijirileădeăs n tateă- discutare de cazuri. 
    2.ăDrepturileăpacien iloră- reglementareălegislativ . 
    3.ăRolulăcomitetelorădeăetic ădinăspitale. 
 
    V.ăExemplificareaăno iunilorăde greşeal ăşiăeroareăînămedicin ăprinăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    1.ăDelimitareaăcadruluiăno iuniiădeămalpraxis. 
    2.ăGreşealaămedical ădinăperspectivaăsistemuluiădeămalpraxis. 
    3.ăPerspectivaădeontologic ăasupraăgreşelilorămedicale. 
 
    VI. Discutareaăproblemelorăeticeălaăînceputuluiăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
 
    VII.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăfinalulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
 
    VIII.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă transplantulă deă esuturiă şiă organeă peă baza unor cazuri 
concrete - 2 ore 
 
    IX.ăDiscutareaăproblemelorăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
 
    X.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă cercetareaă peă subiec iă umaniă prină prismaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
 
 
 
                    NEONATOLOGIE 
                    DURATA 5 ANI 



 
 
                STAGIIăPRACTICEăşiăCURSURIăCONFERIN  
*T* 
    ●ăPEDIATRIEăşiăGENETIC ă(I.1)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ăANăşiă4ăLUNI 
    ●ăCHIRURGIEăşiăORTOPEDIEăPEDIATRIC ă(I.ă2.)ăăăăăăăăăăăăă2ăLUNIăşiă2ăs pt. 
    ●ăBOLIăINFEC IOASEăşiăEPIDEMIOLOGICEă(I.3)ăăăăăăăăăăăăăă2ăLUNI 
    ●ăECODIAGNOSTICăMIO-ENTEZO-OSTEOARTICULAR (I.4)         3 LUNI 
    ●ăNEONATOLOGIEă(I.5)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3ăANI 
    ●ăBIOETIC ă(I.6)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă               2ăs pt mâni 
┌────────┬──────┬─────────────────────────────┬──────────┬─────────┬───────────┐ 
│ăăăăăăăă│ANULăI│ăăăăăăăăăăăANULăIIăăăăăăăăăăă│ăANULăIIIă│ăANULăIVă│ăăANULăVăăă│ 
├────────┼──────┼─────┬─────┬─────┬─────┬─────┼──────────┼─────────┼─────┬─────┤ 
│STAGIULă│ăăI.1ă│ăI.1ă│ăI.2ă│ăI.3ă│ăI.5ă│ăI.6ă│ăăăI.5ăăăă│ăăăI.5ăăă│ăI.4ă│ăI.5ă│ 
└────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────────┴─────────┴─────┴─────┘ 
*ST* 
 
                CURRICULUMăDEăPREG TIREăÎNăSPECIALITATEA 
                            NEUROCHIRURGIE 
 
    Introducere 
    Curriculumulăprevedeăunănum rădeă200ădeăoreădidacticeă(curs,ăseminar,ăprezent riădeăcazuri)ăpeă
anulădeăstudiuăuniversitar,ăpentruătematicaăprezentat ,ăînăafaraăc roraăsuntăprev zuteăşiă40-50 de 
ore de studiu individual. 
    Cuantificareaăpreg tiriiăînăvedereaăechival rii,ăseăfaceăprinăcrediteă(CFU). 
    1 credit = 25 ore de instruire 
    Dină timpulă alocată preg tirii,ă activitateaă didactic ă acoper ă 20-30%, restul de 70-80%, fiind 
dedicat ăactivit ilorăpracticeăşi studiului individual. 
    Laăsfârşitulăfiec ruiămodulădeăpreg tireă(celăpu inăoădat ăpeăan),ăareălocăoăevaluareădeăetap ,ă
f cut ăînăunitateaădeăpreg tireădeăc treăresponsabilulădeăstagiuăşiăîndrum tor. 
    Evaluareaăseăfinalizeaz ăprinăacordareaădeăcredite CFU. 
    Întreagaăactivitateădeăpreg tireăesteămonitorizat ăprinăcaietulădeăstagiuă(log-book), în care 
vorăfiătrecuteădeăasemeneaăevalu rileădeăetap ăînăcredite,ăactivitateaăînăprogrameleădeăcercetare,ă
participareaălaămanifest riăştiin ificeăşiădeăeduca ieăcontinu . 
 
    ANULăI:ăcunoştin eăfundamentaleăînăspecialitate,ăpractic ămedical ăgeneral ăşiăurgen e: 
 
    ●ăNeurochirurgieăgeneral ă6ăluni 
      No iuniăfundamentaleăaleăspecialit iiă(100ăore) 
      - Introducereăînăpatologiaăneurochirurgical ; 
      - Examenul clinic al bolnavului neurochirurgical; 
      - M suriăterapeuticeădeăurgen ăînătraumatologiaăcranio-cerebral ăşiăvertebro-medular . 
    Tehnici generale de îngrijire a bolnavului neurochirurgical 
 
    ●ăMedicin ădeăUrgen ă(pre-spitalăşiăUPU- 20ăore)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ălun  
 
    ●ăChirurgieăgeneral ă(40ăore)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăluni 
 
    ●ăSpecialit iăchirurgicaleăconexe: 
     - ORLă(20ăore)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ălun  
      ●ăAnatomiaăşi fiziologia aparatului acustico-vestibular 
      ●ăExaminareaăclinic ăşiăparaclinic  
      ●ăNo iuniăpracticeădeăEndoscopieăORL 
 
     - Chirurgie oro-maxilo-facial ă(20ăore)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ălun  
      ●ăAnatomiaăviscerocraniului 
      ●ăExamenăclinicăşiăparaclinicăînăBMF 
      ●ăNo iuniăteoreticeădeăabordăchirurgicalăoro-maxilo-facial 
 
     - Oftalmologieă(20ăore):ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ălun  
      ●ăAnatomiaăochiuluiăşiăorbitei 
      ●ăExaminareaăclinic ăşiăparaclinic ăa func ieiăvizuale: 
        - FO, AV, CV 



      ●ăExaminareaăclinic ăaăorbitei 
      ●ăNo iuniăteoreticeădeăabordăchirurgicalăalăorbiteiăpeăcaleăanterioar  
 
    ANULăII:ăNeurologieăşiăNeuroimagistic ,ăNeuoranestezie, 
    No iuniădeătraumatologieăcranio-cerebral  
    ●ăNeurologieăgeneral ăşiăneurofiziologieă(50ăore)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3ăluni 
      - Cursuri de neuroanatomie 
      - Neurofiziologie 
      - Semiologieăneurologic  
      - Electrofiziologieăfundamental ăcuăno iuniăEEG,ăPEV,ăEMG,ăetc. 
      - Anatomieăpatologic ăaăsistemuluiănervos 
 
    ●ăImagistic ămedical ă(50ăore)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3ăluni 
      - Radiologieăgeneral  
      - Examinarea CT 
      - Examinarea RMN 
      - Angiografiaăcerebral  
      - Examin riăizotopice 
      - Ecografieăcerebral ,ăaăvaselorăgâtuluiăşiătranscranian ,ăecho-doppler 
 
    ●ăNeuroanestezieă(40ăore)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăluni 
 
    ●ăTraumatologieăcranio-cerebral ă(70ăore)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă4ăluni 
 
    ●ăConferin eăteoretice privind: 
    Tehniciăneurochirurgicaleădeăbaz ,ăgauraădeătrepan,ăedemulăcerebral,ădrenajăventricularăext.,ă
monitorizare ICP; hematom subdural cronic; fracturi depresive; cranioplastia 
 
    ANUL III: Traumatismele cranio-cerebrale,ă complica iiă aleă traumatismelor cranio-cerebrale, 
hidrocefalia adultului (200 ore) 12 luni 
    ●ăNo iuniăteoreticeăprivindăleziunileăexpansiveăintracranieneăposttraumatice 
    Craniotomii - Hematoameă extradurale/subdurale/intracerebrale/contuzii;ă plastiaă dural ,ă fistulaă
LCR; 
     - Tehnici de îngrijire a bolnavului traumatizat cranio-cerebral,ă urm rireă postoperatorieă peă
termenămediuăşiălung,ărezolvareaăcomplica iilorătardive. 
    Hidrocefalia adultului: 
       - proceduriă deă drenajă ini ial,ă reviziaă drenajului,ă fenestra iaă endoscopic ,ă drenajă
ventricular extern; 
       - urm rireaăpostoperatorie,ăreevaluarea,ărezolvareaăcomplica iilorălaădistan . 
    ●ăActivitateăpractic ăînăgard  
    ●ăAbordareămultidisciplinar :ăcomunicareăcuăOFTA,ăBMF,ăORL,ăORTOPEDIE 
 
    ANUL IV: Patologie spinal ă(200ăore)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă12ăluni 
    Tematicaălec iiloră- conferin  
    No iuniăgenerale 
    1.ăDezvoltareaăşiămaturareaăcoloaneiăvertebrale 
    2.ăAnatomieădescriptiv ,ăfunc ional ăşiăchirurgical ăaăcoloanei 
    3. Biomecanica coloanei. Stabilitate - instabilitateăvertebral  
    4.ăSemiologiaăneurologic  
    Semiologiaăsensibilit ii,ăsindroameăsenzitive 
    Semiologiaă motilit iiă şiă aă reflexelor,ă sindromă deă neuronă motoră centrală şiă neuronă motoră
periferic 
    Cuantificarea deficitelor neurologice (scara Frankel, ASIA) 
    Compresiuniămedulareălente.ăMielopatiaăvertebral  
    Sindromulădeăcoad ădeăcalăşiăconămedular 
    Neuropatiiă perifericeă (leziunileă r d cinilor,ă plexuriloră şiă nerviloră periferici,ă
polineuropatii, multinevrite, poliradiculonevrite, etc.) 
    Alteă afec iuniă neurologiceă şiă neurochirurgicaleă deă interesă înă diagnosticulă diferen ială
(sclerozaămultipl ,ăsclerozaălateral ăamiotrofic ,ăsiringomielia,ăetc.) 
    5.ăSemiologiaăpatopedic  
    Curburile coloanei vertebrale în plan sagital 
    Curburile coloanei vertebrale în plan frontal 
    Mobilitatea coloanei vertebrale 



    Teste specifice 
    Durereaăreferit ălaănivelulăcoloaneiăvertebrale 
    6.ăMijloaceădeăinvestiga ieăînăpatologiaăspinal  
    Examenul radiologic clasic, cu sau f r ăcontrast 
    Computer tomografia 
    Imageriaăprinărezonan ămagnetic ănuclear  
    Angiografiaăselectiv ă(vertebral ăşiămedular )ăşiăscintigrafiaăosoas  
    Tehniciădeăradiologieăinterven ional :ăembolizarea,ăvertebroiplastia 
    Alteăinvestiga iiă(EMG.,ăpoten ialeăevocate,ădensitometrieăosoas ) 
    Monitorizareaăintraoperatorieăaăfunc ieiămedulare 
 
    Traumatisme vertebro-medulare 
    7. Mecanisme traumatice 
    8. Patofiziologia leziunii traumatice la nivelul sistemului nervos central 
    9. Diagnosticulăleziunilorătraumaticeăaleăcoloaneiăvertebrale.ăAnaliz ăşiăplaningăpreoperator 
    10. Tratamentul global al leziunilor traumatice ale coloanei 
    11.ăNeuroprotec ia 
    12.ăImobilizarea,ăpozi ionarea,ămobilizareaăînăperioadaăacut  
    13. Prevenirea şiă tratamentulă complica iilor;ă îngrijireaă postoperatorieă aă bolnavuluiă spinal;ă
conceptul de management global 
    14.ăClasific riăaleăleziunilorătraumaticeăaleăcoloanei 
    15. Tratamentul definitiv al leziunilor traumatice ale coloanei 
    leziuni traumaticeăcervicaleăînalteă(zonaăoccipital ă- C2) 
    leziuni traumatice ale coloanei cervicale subaxiale 
    leziuni traumatice ale coloanei toracale 
    leziuniătraumaticeăaleăjonc iuniiătoraco-lombareăşiăcoloaneiălombare 
    leziuni traumatice sacro-coccigiene 
    16.ăProtocoaleădeădiagnosticăşiătratamentăînătraumatologiaăvertebro-medular  
    17.ă Recuperareaă neuromotorie,ă mijloaceă clasice,ă şiă moderneă (stimulareă electric ă func ional ,ă
pace-makerădiafragmatic,ăimplanteăpentruăcontrolulăfunc ieiăvezicale,ăetc.) 
 
    Patologieătumoral  
    18.ăTumorileăjonc iuniiăcranio-vertebrale 
    19. Tumori intramedulare, subdurale, ale cozii de cal 
    20.ăTumoriăvertebraleăbenigneăşiămaligne 
    21.ă Tumoriă vertebraleă cuă extensieă epidural ,ă tumoriă aleă unghiuluiă costo-vertebrală şiă aleă
spa iuluiăretroperitoneal 
 
    Patologiaădegenerativ  
    22. Hernia discului lombar 
    23.ăHerniaădeădiscătoracal ăşiăcervical  
    24.ăStenozaăcanaluluiărahidiană(constitu ional ăşiădobândit ),ămielopatiaăvertebral  
    25.ăSpondilolizaăşiăspondilolistezisul 
 
    Patologiaăinfec ioas ăşiăparazitar  
    26.ăOsteomielitaăvertebral ,ăspondilodiscitaă(cuăgermeniăpiogeniăşiăceaăspecific ) 
    27.ăAfec iuniăparazitare 
 
    Diformit ileăcoloaneiăvertebrale 
    28. Scoliozele 
    29. Cifozele 
    30. Diformit iăvertebraleăiatrogene 
    31.ăR sunetulăperifericăalăafec iuniloră(patenteăsauăoculte)ăaleăcoloaneiăvertebrale 
    32. Anomalii congenitale ale coloanei vertebrale 
    33.ăAlteăafec iuniăaleăcoloaneiăvertebraleă(patologieăvascular ,ăafec iuniădisrafice, sindromul 
filumă treminaleă scurt,ă malforma iaă Arnoldă Chiari,ă acondroplazia,ă Sindromulă Marfan,ă
mucolopizaharidoze,ă osteogenezaă imperfect ,ă osteoporoza,ă spondilitaă ankilopoetic ,ă poliartritaă
reumatoid ,ăetc.) 
    34.ă Coloanaă vertebral ă înă afec iuniă neurologiceă (paraliziaă cerebral ,ă neuroataxia,ă
poliomielita, distrofii musculare, ezc.) 
 
    Tehnici chirurgicale 
    C iădeăabord: 



    1. Abordul posterior al coloanei 
    2. Abordul postero-lateral (transverso-artro-pediculotomie) 
    3. Abordul transpleural 
    4.ăAbordulălateralăextracavitară(toracalăşiălombar) 
    5. Abordul prin lombotomie 
    6. Abordul antero-lateral retroperitoneal 
    7. Abord prin toracofrenolaparatomie 
    8. Abord anterior transoral 
    9. Abord anterior retrofaringian al coloanei cervicale 
    10. Abord anterior prin sternotomie al coloanei toracale superioare 
    11. Abord anterior transperitoneal 
    12. Abord transcutan transpedicular 
    13. Alte tehnici de abord transcutan (mini invaziv) 
 
    Tehnici specifice 
    14. Tehniciădeăsintez ăC1ă- C2ăpeăcaleăanterioar ăşiăposterioar  
    15.ăTehniciădeăsintez ăoccipută- C2 
    16.ă Tehniciă deă sintez ă cervical ă posterioar ă (filodezeă şiă tehniciă ceă utilizeaz ă şuruburiă
transarticulare) 
    17.ăTehniciădeăsintez ăcervical ăanterioar  
    18.ăCorpectomiaăcervical  
    19.ăCorpectomiaătoracal ăşiălombar  
    20.ăTehniciădeăreconstruc ieăvertebral :ăgrefonăcortico-spongios,ăcuştiămetalice,ăsubstituen iă
de os, ciment autopolimerizabil. 
    21.ăTehniciădeăsintez ăosoas ătoracal ăşiălombar ăpe caleăposterioar ăşiăposterolateral  
    22.ăInstrumenta iiăpeăcaleăposterioar ătoracal ăşiălombar ă(RoyăCamille,ăUSS,ăISOLA,ăSAS,ăetc.) 
    23.ăSintezaăintercorporeal ălombar ăpeăcaleăposterioar ă(PLIF) 
    24.ăSintezaăintercorporeal ălombar ăpeăcaleălateral  
    25.ăTehniciălaparoscopiceădeăchirurgieăspinal  
    26.ăRezec iileăsacrateăpentruătumoriămaligneăosoase 
    27.ăOsteotomiaăcervical ăşiălombar  
 
    Baremădeămanevre,ătehniciăşiăactivit iăpractice 
    1. Testing muscular - 30 
    2.ăTrac iuneătranscranian ăcuăpotcoav ăsauăhalouă- 5 
    3.ăCateterizareăvezical ăsuprapubian ă- 5 
    4. Managementul ileusului paralitic - 10 
    5.ăIntuba ieăoroăsauănazotraheal ă- 5 
    6.ăResuscitareăînăstopărespiratorăsau/şiăcardiacă- 1 
    7.ăM surareăpresiuneăvenoas ăcentral ă- 5 
    8.ăAlimenta ieăenteral ăşiăparenteral ădeălung ădurat ă- 5 
    9.ăBilan ăhidricăşiăhidro-electrolitic - 5 
    10.ă Examenă neurologică şiă ortopedic,ă evaluareă clinic ,ă şiă paraclinic ,ă diagnostic,ă definireă
atitudineăterapeutic ă- 50 
    11. Aparateăgipsateăşiăcorseteăînătratamentulăafec iunilorăcoloaneiăvertebraleă- 10 
    12.ăPunc ieădiscal ăsauăvertebral ă(oriceăcale)ăasistat ăRxăsauăCTă- 2 
    13.ăAbordulăanteriorăalăcoloaneiăcervicaleăcuăsintez ăosoas ămetalic ,ăcimentăsauăsubstituen iă
de os - 5 
    14. Abord microchirurgical pentru hernia de disc - 5 
    15.ăAbordulăposteriorăalăcoloaneiăcervicale,ătoracaleăşiălombareă(inclusivăartrodeza)ă- 10 
    16.ăAbordulăposterolateralăalăcoloaneiătoracaleăşiălombareă(inclusivăartrodeza)ă- 10 
    17. Abordul lateral extracavitar (toracal sau lombar) - 2 
    18.ăSintez ămetalic ăC1ă- C2ăpeăcaleăposterioar ă- 2 
    19.ăSintez ătransarticular ăC1ă- C2 - 1 
    20.ăInstrumenta ieăcervical ăposterioar ăcuăşuruburiătransarticulareă- 2 
    21.ăInstrumenta ieătoracal ăposterioar ă- 2 
    22. Abord anterior toracal prin sternotomie - 1 
    23. Abord transtoracic transpleural - 2 
    24. Abord lateral retroperitoneal (lombotomie) - 1 
    25. Abord anterior transperitoneal - 1 
    26.ăSintez ăintercorporal ălombar ăpeăcaleăposterioar ă(PLIF)ă- 2 
    27.ăCorporectomieăcuăreconstruc ieăvertebral ă- 2 
    28.ăInstrumenta iiăposterioareăcuăşuruburiătranspediculareă- 10 



    Totalulăopera iilorăefectuateădirectădeăc treămediculăînăpreg tireăesteădeă60ăşiăacoper ăgamaă
de tehniciă minimă necesar ă aă fiă cunoscut ă pentruă aă puteaă alege,ă înă cunoştin ă deă cauz ,ă ceaă maiă
potrivit ăsolu ieăpentruăunăanumeăcaz. 
    Activitateaă practic ă seă vaă desf şuraă zilnică înă clinic ,ă prină participareaă efectiv ă laă
tratamentulă pacien iloră cuă afec iuniă spinaleă şiă prină interven iiă chirurgicaleă subă supraveghereă
calificat . 
 
    Anul V Patologie cranio-cerebral ănetraumatic ă(200ăore)ăăăăăăăăăăăă12ăluni 
    ●ăConferin eăteoreticeăprivind: 
    Procesele expansive intracraniene 
      - TumoriăşiăLeziuniăsupratentoriale (exclusiv Proceduri stereotaxice): 
        - tumori cerebrale primare/metastatice; 
        - meningioame convexitale; meningioame parasagitale; 
        - alte leziuni benigne (chiste arahnoidiene, epidermoid, etc.); 
        - hematomul intracerebral primar. 
      - Infec iileăsistemuluiănervos: 
        - abcese/empiem subdural- tratamentămultimodal,ăpunc ieăghidat ,ăcraniotomia, 
        - tratamentul etiologic 
        - Tehniciă deă îngrijireă aă bolnavuluiă cuă leziuniă cerebraleă netraumatice,ă urm rire 
postoperatrieă peă termenă mediuă şiă lung,ă rezolvareaă complica iiloră imediateă şiă laă distan ,ă
tratamentul recidivelor, tratamentul multimodal al leziunilor maligne 
        - Activitateăchirurgical ăsupravegheat ăintensificat  
        - Abilitarea rezidentuluiăînăliniaăIIădeăgard  
 
    ANUL VI: Patologie cranio-cerebral ănetraumatic ă(200ăore)ăăăăăăăăăă12ăluni 
    - Conferin eăteoreticeăprivind: 
       - Leziuni ale fosei posterioare: 
         - tumori primare sau metastatice (emisfer cerebelos); 
         - malforma iaăArnoldăChiari/decompresiuneaăfoseiăposterioare; 
         - alte leziuni benigne (chiste arahnoidiene, epidermoid, B. Lindau, etc.). 
       - Nevralgiaătrigeminal ăşiăalteătipuriădeănevralgii: 
         tehnici de injectare/leziuni RF; 
         decompresiuneămicrovascular . 
       - Neurochirurgieăstereotactic ăşiăfunc ional : 
         - biopsieăstereotactic ătumoral ; 
         - talamotomie, palidotomie, tehnici de stimulare; 
         - chirurgia epilepsiei; 
         - electrostimularea terapeutic ă(nerviăperiferici,ăspinal ); 
         - implantarea de dispozitive/pompe intratecale. 
         - Interven iiăcomputer-ghidate 
     Neurochirurgieăpediatric  
     Hidrocefaliaăşiămalforma iileăcongenitale: 
         - drenaj ventricular extern; 
         - proceduri de drenaj; 
         - meningomielocel; 
         - sindromulădeăm duv ăprefixat ; 
         - disrafiile vertebrale. 
    Traumatismeăcranieneăşiăvertebrale: 
         - g uriădeătrepan,ămonitorizareăICP,ărezervoare,ăetc.; 
         - hematom exra/subdural. 
    Tumori sau leziuni supra/infratentoriale: 
         - tumori supra sau infratentoriale. 
    ●ăactivitateăchirurgical ăindependent ăşiăsubăsupraveghereăintensificat  
    ●ăabilitareaărezidentuluiăconformălegiiăînăliniaăIădeăgard ăsupravegheat . 
 
    AnulăVII:ă1.ăMODULULăDEăBIOETIC ă- 2ăs pt mâni 
 
    1.1.ăTEMATIC ăCURSă(20ăore) 
 
    I.ăIntroducereăînăBioetic ă- 2 ore 
    1.ăMorala,ăetica,ăeticaămedical ă- definire, delimitarea obiectului de studiu 
    2.ăContextulăapari ieiăbioeticii 
    3. Definirea bioeticii 



    4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii 
    5.ăTeoriiăşiămetodeăînăbioetic  
 
    II.ăConcepteleădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin ăprinăprismaăbioeticiiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăconceptelorădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin  
    2. Concepteleă deă s n tate,ă boal ă şiă suferin ă înă contextulă evolu ieiă mediciniiă şiă ştiin eloră
vie ii 
    3.ăRolulăcredin elorăşiăvalorilorăpersonaleăsauădeăgrupăînăconturareaăconceptelorădeăs n tate,ă
boal ăşiăsuferin ă(percep iiăparticulareăfunc ieădeăcredin aăreligioas ,ăetnie,ăetc.) 
 
    III.ăRela iaămedică- pacient I - 2 ore 
    1.ăValoriăaleărela ieiămedică- pacient 
    2. Paternalism versus autonomie 
    3.ăModeleăaleărela ieiămedică- pacient 
    4.ăDreptatea,ăechitateaăşiăaccesulăpacien ilorălaăîngrijirileădeăs n tate 
 
    IV.ăRela iaămedică- pacient II - 2 ore 
    1.ăConsim mântulăinformat 
    2.ăConfiden ialitateaăînărela iaămedică- pacient 
    3.ăRela iaămedică- pacient minor 
    4.ăActeănormativeăcareăreglementeaz ărela iaămedică- pacient 
 
    V.ăGreşeliăşiăeroriăînăpracticaămedical ă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroare 
    2.ăCulpaămedical ă- definire,ăforme,ăimplica iiăjuridiceăşiădeontologice 
    3.ăManagementulăgreşeliiăşiăeroriiămedicaleăînăpracticaămedical  
 
    VI. Probleme etice laăînceputulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăLibertateaăprocrea iei 
    2. Dileme etice în avort 
    3. Etica reproducerii umane asistate medical 
    4.ăProblemeăeticeăînăclonareaăreproductiv  
 
    VII.ăProblemeăeticeălaăfinalulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaămor ii înăeraănoilorătehnologiiăînămedicin  
    2.ăProblemeăeticeăînăst rileăterminale 
    3.ăTratamenteăinutileăînăpracticaămedical  
    4.ăEutanasiaăşiăsuicidulăasistat 
    5. Îngrijirile paliative 
 
    VIII.ăProblemeăeticeăînătransplantulădeă esuturiăşiăorgane umane - 2 ore 
    1. Donarea de organe de la cadavru 
    2. Donarea de organe de la persoana vie 
    3.ăEticaăaloc riiădeăresurseăînătransplant 
 
    IX.ăProblemeăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ă- 2 ore 
    1.ăEugeniaăşiădiscriminareaăpeăbazaăgeneticii 
    2. Proiectul genomului uman - problemeă etice,ă redefinireaă no iuniiă deă boal ă prină prismaă
cunoaşteriiăgenomuluiăuman 
    3.ăEtic ăşiătestareaăgenetic ăprenatal ,ăneonatal ăşiăpostnatal  
    4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni 
    5. Terapiaăgenic  
    6.ăPosibilitateaăîmbun t iriiăraseiăumaneăprinăinterven iiăgenetice 
 
    X.ăEticaăcercet riiăpeăsubiec iăumaniă- 2 ore 
    1.ăPrincipiiăeticeăînăcercetareaăpeăsubiec iăumani 
    2.ăProtec iaăparticipan ilorăîntr-oăcercetareăbiomedical  - discutarea principalelor coduri de 
etic ă şiă conven iiă interna ionaleă înă cercetare,ă aă cadruluiă legislativă înă careă seă deruleaz ă
cercetareaăpeăsubiec iăumani 
    3.ăPopula iiăvulnerabileăînăcontextulăcercet riiăpeăsubiec iăumani 
    4. Aspecte etice în cercet rileămulticentrice,ămultina ionale 
    5.ăComiteteleădeăetic ăaăcercet rii 
    6.ăComportamentulăştiin ificăneadecvat,ăconflictulădeăintereseăînăcercetareaăştiin ific  



 
    1.2. TEMATICA SEMINARIILOR 
 
    I. Ilustrarea prin cazuri particulare a teoriilorăşiăprincipiilorăînăbioetic ă- 2 ore 
 
    II.ăReglementareaăpracticiiămedicaleăprinăcoduriădeăetic ă- 2 ore 
    1.ă Jur mântulă luiă Hipocrateă - comentareaă formeiă ini ialeă aă jur mântuluiă luiă Hipocrateă şiă
evaluarea gradului de aplicabilitate a perceptelor acestuiaăînăcondi iileămediciniiăactuale 
    2.ăAlternativeăaleăjur mântuluiăluiăHipocrate 
    3.ăAlteăcoduriădeăetic ăşiădeontologieămedical ăfolositeăînăprezent 
 
    III.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăValoareaăşiălimiteleăconsim mântuluiăinformatăînăpracticaămedical ăcurent  
    2.ăValoareaăşiălimiteleăconfiden ialit iiăînăpracticaămedical ăcurent  
    3.ăRolulăcomunic riiăînărela iaămedică- pacient 
 
    IV.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela iei medic - pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăAccesulălaăîngrijirileădeăs n tateă- discutare de cazuri 
    2.ăDrepturileăpacien iloră- reglementareălegislativ  
    3.ăRolulăcomitetelorădeăetic ădinăspitale 
 
    V.ăExemplificareaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroareăînămedicin ăprinăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    1.ăDelimitareaăcadruluiăno iuniiădeămalpraxis 
    2.ăGreşealaămedical ădinăperspectivaăsistemuluiădeămalpraxis 
    3.ăPerspectivaădeontologic ăasupraăgreşelilorămedicale 
 
    VI. Discutarea problemelorăeticeălaăînceputulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
 
    VII.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăfinalulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
 
    VIII.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă transplantulă deă esuturiă şiă organeă peă bazaă unoră cazuri 
concrete - 2 ore 
 
    IX.ăDiscutareaăproblemelorăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
 
    X.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă cercetareaă peă subiec iă umaniă prină prismaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
 
    2. Neurochirurgie special .ăPatologieăvascular ă(190ăore)ă11ăluniăşiă2ăs pt. 
    ●ăConferin eăteoreticeăprivindăleziuniăsauăproceseăexpansiveăcuălocaliz riăparticulareăsauăcareă
presupunăaborduriăchirurgicaleăcomplexeă(no iuniăşiătehniciădeăbaz ): 
    Patologieăvascular ă(no iuniăşiătehniciădeăbaz ): 
      - craniotomia pentru anevrism; 
      - craniotomia pentru MAV, cavernoame 
      - endarterectomiaăcarotidian . 
    Tumorile de unghi ponto-cerebelos 
      - Neurinomulădeăacustic:ăc iădeăabord,ăaborduriăcombinate 
    Tumori deătrunchiăcerebral:ăc iădeăabord,ătratamentămultimodal 
    Tumoriădeăregiuneăpineal :ăc iădeăabord,ătratamentămultimodal 
    Tumoriădeăbaz ădeăcraniu: 
      - meningioameă complexeă bazale,ă cordoame,ă condroame:ă c iă deă abord,ă aborduriă combinate,ă
tratament multimodal 
    Tumori intraventriculare: 
      - tumoriădeăventriculăIII,ăventriculălateral,ăventriculăIV:ăc iădeăabord,ăaborduriăcombinate,ă
tratament multimodal 
    Tumoriăselareăşiăparaselare 
      - Adenoameăhipofizare;ăcraniofaringioame:ăc iădeăabord,ătratament multimodal 
    Tumoriăşiăleziuniăvertebro-medulare: 
      - extradurale, intradurale extramedulare, 
      - tumori intramedulare intramedulare 
      - instrumenta ie/rahisintez ăînătumorileăvertebrale 
      - Aborburi chirurgicale combinate anterioare, postero-lateraeă şiă posterioareă pentruă leziuniă
complexe ale coloanei vertebrale 



    ●ăActivitateăoperatorieăindependent ăşiăsubăsupraveghere 
    ●ă Perioadaă deă finalizareă aă lucr riiă deă licen ă înă reziden iată (trebuieă s ă aib ă valoareă deă
publica ieăcelăpu inăînăRomanianăNeurosurgery,ăidealăstudiuăprospectiv,ăeventualămulticentric) 
    Proceduriă chirurgicaleă obligatoriiă reprezint ă ună um ră deă interven iiă chirurgicaleă peă careă
rezidentulătrebuieăs ăleăexecuteăsauăs ăasisteăpeăparcursulăceloră6ăani,ăcareăsuntăconfirmate de 
coordonatorulădeăreziden iatăşiăreprezint ăcalificareaăpractic ăaărezidentuluiăînăspecialitateaădeă
neurochirurgieă (Anexaă 1ă şiă Anexaă 2).ă Procedurileă neurochirurgicaleă obligatoriiă facă parteă dină
dosarul pentru admiterea la examenul de specialitate,ă neîndeplinireaă criteriiloră minimaleă oblig ă
rezidentulă laă prelungireaă stagiuluiă pân ă laă îndeplinireaă loră dară nuă cuă maiă multă deă 18ă luni.ă Înă
cazul neîndeplinirii baremului minim, rezidentul este exclus din specialitate. 
    Exameneleădeăetap ăseădesf şoar  laăsfârşitulăfiec ruiăanădeăpreg tireăneurochirurgical ă(aniiă
II, III, IV, V, VI). 
    Examenulă finală pentruă ob inereaă titluluiă deă Medică Specialistă înă Neurochirurgieă (anexaă laă
diplom ătrebuieăs ăcon in ăşiăs ăconfirmeăcompeten eleăob inuteăînăperioadaăreziden iatului)ăseăvaă
sus ineălaăfineleăanuluiăVII.ăPeăparcursulăpreg tirii,ămediciiăreziden iăneurochirurgiăvorătrebuiă
sprijini iă pentruă aă urmaă cursurileă EANS,ă careă începă s ă devin ă oă cerin ă obligatorieă pentruă
practicareaăneurochirurgieiăînămajoritateaă rilor Uniunii Europene. 
 
 
    Anexaă1.ăăCerin eleăReziden iatuluiădeăNeurochirurgie 
*T* 
*Font 7* 
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────┬───────────┬───────┐ 
   │Totalulă interven iiloră neurochirurgicaleă ă Adul i*ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│minimumăţăT│optimum│ 
   
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────┼───────────┼───────┤ 
1.ă │Traumatismeă cranio-cerebrale                                                                     
Total│ăăăă47ăăăăă│ăă93ăăă│ 
   
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────┼───────────┼───────┤ 
   │Gaur ă deă trepană ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă              drenajă ventriculară extern/m surareaă PICăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăă15ăăăăă│ăă30ăăă│ 
   
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────┼───────────┼───────┤ 
   │Hematomă subdurală cronicăăăăăă                                                                         
│ăăăă10ăăăăă│ăă20ăăă│ 
   
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────┼───────────┼───────┤ 
   │Craniotomieă - hematom extradural, subdural, intraparenchimatos posttraumatic, contuzie 
cerebral ăăăăăă│ăăăă10ăăăăă│ăă20ăăă│ 
   
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────┼───────────┼───────┤ 
   │Fractur ă cranian ăăăăăăăăăăăă
│ăăăăă5ăăăăă│ăăă8ăăă│ 
   
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────┼───────────┼───────┤ 
   │Fistul ă LCRă posttraumatic ,ă plastia durei mater                                                       
│ăăăăă2ăăăăă│ăăă5ăăă│ 
   
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────┼───────────┼───────┤ 
   │Cranioplastieăăăăăăăăăăăăăăăă                                                                         
│ăăăăă5ăăăăă│ăă10ăăă│ 



   
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────┼───────────┼───────┤ 
2.ă │Tumoriă şiă leziuniă supratentoriale (excluzând procedeele sterotactice)                            
Total│ăăăă40ăăăăă│ăă61ăăă│ 
   
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────┼───────────┼───────┤ 
   │Tumoriă intraaxialeă - primare/secundare                                                                
│ăăăă30ăăăăă│ăă40ăăă│ 
   
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────┼───────────┼───────┤ 
   │Meningiomăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                                                                         
│ăăăăă8ăăăăă│ăă12ăăă│ 
   
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────┼───────────┼───────┤ 
   │Adenomă hipofizară (transfenoidal - transcranial)                                                       
│ăăăăă0ăăăăă│ăă5**ăă│ 
   
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────┼───────────┼───────┤ 
   │Alteă leziuniă benigneă (chistă epidermoid, chist arahnoidian, etc.)                                      
│ăăăăă2ăăăăă│ăăă4ăăă│ 
   
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────┼───────────┼───────┤ 
3.ă │Leziunileă foseiă cerebraleă posterioare                                                            
Total│ăăăăă7ăăăăă│ăă14ăăă│ 
   
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────┼───────────┼───────┤ 
   │Tumoriă primareă şiă secundareăă                                                                         
│ăăăăă3ăăăăă│ăăă6ăăă│ 
   
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────┼───────────┼───────┤ 
   │Malforma iaă Chiari/decompresiunea fosei posterioare                                                   
│ăăăăă2ăăăăă│ăăă4ăăă│ 
   
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬┬────────
┬┬──┼───────────┼───────┤ 
   │Alteă leziuniă benigneă (chistă epidermoid,ă chistă arahnoidian,ă boal ă vonă Hippelă Lindauă etc.)││ăăăăăăăă
││ăă│ăăăăă2ăăăăă│ăăă4ăăă│ 
   
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴┴────────
┴┴──┼───────────┼───────┤ 
4.ă │Infec iiă (intracranieneă - vertebrale)                                                            
Total│ăăăăă8ăăăăă│ăă12ăăă│ 
   
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────┼───────────┼───────┤ 
   │Abces,ă empiemă subduralăăăăăăă
│ăăăăă8ăăăăă│ăă12ăăă│ 
   
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────┼───────────┼───────┤ 
5.ă │Leziuniă vasculareăăăăăăăăăăăă
Total│ăăăă10ăăăăă│ăă27ăăă│ 
   
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────
────┼───────────┼───────┤ 



   │Craniotomieăăăăăăăăăăăăăăăăăă             Anevrismăintracranianăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăă0ăăăăă│ăă8**ăă│ 
   
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────
────┼───────────┼───────┤ 
   │Craniotomieă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă              MAV                                                         
│ăăăăă0ăăăăă│ăă2**ăă│ 
   
├─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────
────┼───────────┼───────┤ 
   │Angiomă cavernosă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă             │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăă2ăăăăă│ăăă5ăăă│ 
   
├─────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────
────┼───────────┼───────┤ 
   │Hematomă (intracerebrală - intracerebelos spontan)                                                      
│ăăăăă8ăăăăă│ăă12ăăă│ 
   
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────┼───────────┼───────┤ 
6.ă │Hidrocefaliaă adultuluiă (≥ă 16ă ani)                                                               
Totală│ăăăă42ăăăăă│ăă69ăăă│ 
   
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────┼───────────┼───────┤ 
   │Drenajă ventriculară internăăăă                                                                         
│ăăăă20ăăăăă│ăă30ăăă│ 
   
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────┼───────────┼───────┤ 
   │Reviziaă drenajuluiă ventricular                                                                        
│ăăăă10ăăăăă│ăă15ăăă│ 
   
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────┼───────────┼───────┤ 
   │Ventriculocisternostomiaă endoscopic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăă2ăăăăă│ăăă4ăăă│ 
   
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────┼───────────┼───────┤ 
   │Drenajă ventriculară externăăăă                                                                         
│ăăăă10ăăăăă│ăă20ăăă│ 
   
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────┼───────────┼───────┤ 
7.ă │Coloanaă vertebral ăăăăăăăăăăă
Total│ăăăă55ăăăăă│ăă93ăăă│ 
   
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────┼───────────┼───────┤ 
   │Hernieă deă discă cervical /spondiloartropatieă cervical :ă abordă anterior/foraminotomieăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăă10ăăăăă│ăă15ăăă│ 
   
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────┼───────────┼───────┤ 
   │Rahisintezaă cervical ă (anterior/posterior)                                                            
│ăăăăă3ăăăăă│ăăă5ăăă│ 
   
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────┼───────────┼───────┤ 
   │Herniaă deă discă lombar /Spondiatropatiaă lombar ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăă20ăăăăă│ăă30ăăă│ 



   
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────┼───────────┼───────┤ 
   │ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă laminotomie/laminectomie pentru stenoza de canal lombar                                     
│ăăăă10ăăăăă│ăă15ăăă│ 
   
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────┼───────────┼───────┤ 
   │ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă rahisintezaă lombar                                                                          
│ăăăăă3ăăăăă│ăăă8ăăă│ 
   
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────┼───────────┼───────┤ 
   │Tumoriă vertebrale:ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă              extradurale         
│ăăăăă3ăăăăă│ăăă5ăăă│ 
   
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────┼───────────┼───────┤ 
   │ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă              Intradurale extramedulare                                   
│ăăăăă3ăăăăă│ăăă5ăăă│ 
   
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────┼───────────┼───────┤ 
   │ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă              Rahisintez ă înă tumorileă vertebraleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăă0ăăăăă│ăă5**ăă│ 
   
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────┼───────────┼───────┤ 
   │Traumatismeleă vertebrale:ă ă ă ă              Decompresiune/Rahisintez ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăă3ăăăăă│ăăă5ăăă│ 
   
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────┼───────────┼───────┤ 
8.ă │Nevralgiaă trigeminal ă şiă alte tipuri de nevralgii                                                
Total│ăăăăă7ăăăăă│ăă13ăăă│ 
   
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────┼───────────┼───────┤ 
   │Gaserotomiaăăăăăăăăăăăăăăăăăă                                                                         
│ăăăăă5ăăăăă│ăăă8ăăă│ 
   
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────┼───────────┼───────┤ 
   │Decompresiuneă microvascular ă                                                                         
│ăăăăă2ăăăăă│ăăă5ăăă│ 
   
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────┼───────────┼───────┤ 
9.ă │Neurochirurgiaă func ional ă şi stereotactic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
Total│ăăăăă5ăăăăă│ăă23ăăă│ 
   
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────┼───────────┼───────┤ 
   │Biopsiaă tumoral ă stereotactic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăă5ăăăăă│ăă10ăăă│ 
   
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────┼───────────┼───────┤ 
   │Chirurgiaă epilepsieiăăăăăăăăă
│ăăăăă0ăăăăă│ăă3**ăă│ 
   
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────┼───────────┼───────┤ 



   │Tehniciă deă electrostimulareă (nervi periferici, medulare)                                              
│ăăăăă2ăăăăă│ăă5**ăă│ 
   
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────┼───────────┼───────┤ 
   │Implantareaă deă sistemeă pentru administr riă intratecaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăă2ăăăăă│ăă5**ăă│ 
   
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────┼───────────┼───────┤ 
10.│Nerviă perifericiăăăăăăăăăăăăă
Total│ăăăă30ăăăăă│ăă45ăăă│ 
   
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────┼───────────┼───────┤ 
   │Neurolizaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                                                                         
│ăăăă30ăăăăă│ăă45ăăă│ 
   
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────┼───────────┼───────┤ 
11.│Interven iaă asistat ă deă calculator                                                               
Total│ăăăă10ăăăăă│ăă25ăăă│ 
   
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────┼───────────┼───────┤ 
12.│Tehniciă neurochirurgicaleă deă baz ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
Total│ăăăăă-     │ăăăăăăă│ 
   
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────┼───────────┼───────┤ 
   │Craniotomiaă supratentorial ăă                                                                         
│ăăăă60ăăăăă│ăă80ăăă│ 
   
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────┼───────────┼───────┤ 
   │Craniotomiaă foseiă posterioare                                                                         
│ăăăăă8ăăăăă│ăă20ăăă│ 
   
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────┴───────────┴───────┘ 
 
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────┬───────────┬───────┐ 
   │Totală interven iiloră neurochirurgicaleă ă ă ă ă ă Neurochirurgiaă pediatric ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăminimumăă│optimum│ 
   
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────┼───────────┼───────┤ 
1.ă │Hidrocefaliaă copiluluiă şiă malforma iileă congenitaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
Total│ăăăăă7ăăăăă│ăă15ăăă│ 
   
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────┼───────────┼───────┤ 
   │Drenajulă ventriculară externăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăă5ăăăăă│ăă10ăăă│ 
   
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────┼───────────┼───────┤ 
   │Proceduriă deă drenaj:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăă2ăăăăă│ăăă5ăăă│ 



   
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────┼───────────┼───────┤ 
2.ă │TCCă şiă TVMăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
Total│ăăăăă0ăăăăă│ăă10ăăă│ 
   
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────┼───────────┼───────┤ 
   │Gaur ă deă trepană pentruă monitorizareaă PIC,ă drenajă ventriculară externăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăă0ăăăăă│ăă5**ăă│ 
   
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────┼───────────┼───────┤ 
   │Hematomă subdurală cronic/higromaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăă0ăăăăă│ăă2**ăă│ 
   
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────┼───────────┼───────┤ 
   │Hematomă extra-/subdural                                                                               
│ăăăăă0ăăăăă│ăă3**ăă│ 
   
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────┼───────────┼───────┤ 
3.ă │Tumoriă cerebraleă şiă alteă leziuniăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
Total│ăăăăă0ăăăăă│ăăă3ăăă│ 
   
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────┼───────────┼───────┤ 
   │Tumoriă supratentorialeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăă0ăăăăă│ăăă3ăăă│ 
   
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────┴───────────┴───────┘ 
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────┬───────────────────┐ 
   │Procedeeleă laă careă rezidentulă trebuieă s ă asisteă sauă s ă leă fac ă par ială (minimum)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăasistentăăăăăă│ 
   
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────┼───────────────────┤ 
   │Craniofaringiomăăăăăăăăăăăăă                                                                          
│ăăăăăăăăă5ăăăăăăăăă│ 
   
├────────────────────────────────────────────────────────┬──┬────────────────────────────┬─────────
────┼───────────────────┤ 
   │Adenomăhipofizară(transfenoidală+ătranscranial)ăăăăăăăăă│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăă10ăăăăăăăăă│ 
   
├────────────────────────────────────────────────────────┴──┴────────────────────────────┴─────────
────┼───────────────────┤ 
   │Neurinomă deă acusticăăăăăăăăă
│ăăăăăăăă10ăăăăăăăăă│ 
   
├────────────────────────────────────────────────────────┬──┬────────────────────────────┬─────────
────┼───────────────────┤ 
   │Meningioameădeăbaz ădeăcraniu/fosaăposterioar ăăăăăăăăăă│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăă10ăăăăăăăăă│ 
   
├────────────────────────────────────────────────────────┴──┴────────────────────────────┴─────────
────┼───────────────────┤ 
   │Craniotomieăăăăăăăăăăăăăăăăă                                   Anevrism intracranian                  
│ăăăăăăăă12ăăăăăăăăă│ 



   
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────┼───────────────────┤ 
   │ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă                                    MAV          
│ăăăăăăăăă5ăăăăăăăăă│ 
   
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────┼───────────────────┤ 
   │Boliă ocluzive:ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă                                    Endarterectomie                        
│ăăăăăăăăă3ăăăăăăăăă│ 
   
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────┼───────────────────┤ 
   │Herniaă deă discă dorsal ăăăăăă                                                                          
│ăăăăăăăăă3ăăăăăăăăă│ 
   
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────┼───────────────────┤ 
   │Tumoriă vertebrale:ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă                                    intramedulare                          
│ăăăăăăăăă3ăăăăăăăăă│ 
   
├────────────────────────────────────────────────────────┬──┬────────────────────────────┬─────────
────┼───────────────────┤ 
   │Talamotomia,ăPalidotomia/Tehniciădeăstimulareăăăăăăăăăăă│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăă5ăăăăăăăăă│ 
   
├────────────────────────────────────────────────────────┼──┼────────────────────────────┼─────────
────┼───────────────────┤ 
   │Implantareaădeăsistemeăpentruăadministr riăintratecaleăă│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăă5ăăăăăăăăă│ 
   
├────────────────────────────────────────────────────────┼──┼────────────────────────────┼─────────
────┼───────────────────┤ 
   │Craniostenozaăunuiăsuturiăăă                            │ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăă2ăăăăăăăăă│ 
   
├────────────────────────────────────────────────────────┼──┼────────────────────────────┼─────────
────┼───────────────────┤ 
   │Tumoriăinfratentorialeăpediatriceăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăă2ăăăăăăăăă│ 
   
├────────────────────────────────────────────────────────┼──┼────────────────────────────┼─────────
────┼───────────────────┤ 
   │Mielomeningocelăăăăăăăăăăăăă                            │ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăă3ăăăăăăăăă│ 
   
├────────────────────────────────────────────────────────┴──┴────────────────────────────┴─────────
────┼───────────────────┤ 
   │Sindromulă deă m duv ă prefixat ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăă2ăăăăăăăăă│ 
   
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────┼───────────────────┤ 
   │Disrafiileă vertebraleăăăăăăă
│ăăăăăăăăă2ăăăăăăăăă│ 
   
├────────────────────────────────────────────────────────┬──┬────────────────────────────┬─────────
────┼───────────────────┤ 
   │Neurorafiiă(cuăgraft)***ăăăă                            │ăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăă3ăăăăăăăăă│ 
   
└────────────────────────────────────────────────────────┴──┴────────────────────────────┴─────────
────┴───────────────────┘ 



*ST* 
___________ 
    *** în câtevaă riă procedeeleă neurochirurgicaleă aleă nerviloră perifericiă înă trecută nuă auă
constituităoăcerin ăobligatorie. 
 
 
                           NEUROCHIRURGIE 
                            DURATA: 7 ANI 
 
    STAGIIăPRACTICEăŞIăCURSURIă- CONFERIN  
*T* 
*Font 9* 
    ●ăNEUROCHIRURGIEăGENERAL ă(I.1)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă6ăluni 
    ●ăMEDICINAăDEăURGEN ă(I.2)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ălun  
    ●ăCHIRURGIEăGENERAL ă(I.3)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăluni 
    ●ăO.R.L.ă(I.4)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ălun  
    ●ăCHIRURGIEăORAL ăŞIăMAXILO-FACIAL ă(I.5)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ălun  
    ●ăOFTALMOLOGIEă(I.6)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ălun  
    ●ăNEUROLOGIEăGENERAL ăŞIăNEUROFIZIOLOGIE (I.7)                       3 luni 
    ●ăIMAGISTICAăMEDICAL ă(I.8)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3ăluni 
    ●ăNEUROANESTEZIEă(I.9)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăluni 
    ●ăTRAUMATOLOGIEăCRANIO-CEREBRAL ă(I.10)ăăăăăă                        4 luni 
    ●ăTRAUMATISMELEăCRANIO-CEREBRALE (I.11)                             12 luni 
    ●ăPATOLOGIEăSPINAL ă(I.12)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă12ăluni 
    ●ăPATOLOGIEăCRANIO-CEREBRAL ăNETRAUMATIC ă(I.13)ăăăăăăăăăăăăă       24 luni 
    ●ăBIOETICAă(I.14)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă˝ălun  
    ●ăNEUROCHIRURGIEăSPECIAL .ăPATOLOGIEăVASCULAR ă(I.15)ăăăăăă11ăluniăşiă2s pt. 
 
┌───────┬───────────────────────────┬───────────────────┬─────┬─────┬────┬────┬──────────┐ 
│ăăăăăăă│ANULăIăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăANULăIIăăăăăă│ANULă│ANULă│ANUL│ANUL│ăăăANULăăă│ 
│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăIIIă│ăIVăă│ăăVă│ăVIă│ăăăVIIăăăă│ 
├───────┼───┬───────────────────────┼───────────────────┼─────┼─────┼────┼────┼──────────┤ 
│STAGIUL│I.1│I.2,ăI.3,ăI.4,ăI.5,ăI.6│I.7,ăI.8,ăI.9,ăI.10│I.11ă│ăI.12│I.13│I.13│I.14,ăI.15│ 
└───────┴───┴───────────────────────┴───────────────────┴─────┴─────┴────┴────┴──────────┘ 
*ST* 
 
 
                CURRICULUMăDEăPREG TIRE ÎN SPECIALITATEA 
                               NEUROLOGIE 
 
    1.1.ă DEFINI IE:ă Neurologiaă esteă specialitateaă careă seă ocup ă cuă diagnosticarea,ă tratareaă şiă
recuperareaăbolnavilorăcuăsuferin eăaleăsistemuluiănervos. 
 
    1.2. DURATA: 5 ani 
    Curriculumul prevedeăunănum rădeă200ădeăoreădidacticeă(curs,ăseminar,ăprezent riădeăcazuri)ăpeă
anulădeăstudiuăuniversitar,ăpentruătematicaăprezentat ,ăînăafaraăc roraăsuntăprev zuteăşiă40-50 de 
ore de studiu individual. 
    Cuantificareaăpreg tiriiăînăvedereaăechival rii, se face prin credite (CFU). 
    1 credit = 25 ore de instruire 
    Dină timpulă alocată preg tirii,ă activitateaă didactic ă acoper ă 20-30%, restul de 70-80%, fiind 
dedicat ăactivit ilorăpracticeăşiăstudiuluiăindividual. 
    Laăsfârşitulăfiec ruiămodulădeăpreg tireă(celăpu inăoădat ăpeăan),ăareălocăoăevaluareădeăetap ,ă
f cut ăînăunitateaădeăpreg tireădeăc treăresponsabilulădeăstagiuăşiăîndrum tor. 
    Evaluareaăseăfinalizeaz ăprinăacordareaădeăcrediteăCFU. 
    Întreagaăactivitateădeăpreg tireăesteămonitorizat ăprinăcaietulădeăstagiuă(log-book), în care 
vorăfiătrecuteădeăasemeneaăevalu rileădeăetap ăînăcredite,ăactivitateaăînăprogrameleădeăcercetare,ă
participareaălaămanifest riăştiin ificeăşiădeăeduca ieăcontinu . 
 
    1.3. STRUCTURA STAGIILOR: 
    1.3.1. Etapaă deă angajare,ă luareă înă eviden ,ă rezolvareă aă problemeloră social-administrative, 
prezentareă laă spitalulă şiă clinicaă repartizat ,ă alegereaă îndrum toruluiă şiă fixareaă planuluiă deă
activitateă(2ăs pt mâni) 
    1.3.2.ăStagiulădeămedicin ăintern ă- 1 an 



    1.3.3. Stagiul de diagnostic neuroimagistic - 3 luni 
    1.3.4. Stagiul de psihiatrie - 3 luni 
    1.3.5. Stagiul de neurochirurgie - 3 luni 
    1.3.6. Stagiul de neurologie - 2ăaniă8ăluniăşiă2ăs pt. 
    1.3.7.ă Stagiulă deă explor riă func ionaleă înă neurologieă (EEG,ă explor riă neuromusculare,ă
poten ialeăevocate,ăultrasonografieăcervico-cerebral )ă- 6 luni 
    1.3.8.ăStagiulădeăbioetic ă- ½ălun  
 
    1.4.ăCON INUTULăSTAGIILOR 
    1.4.1.ăSTAGIULăDEăMEDICIN ăINTERN  
    1.4.1.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(200ăore) 
    (1) Ateroscleroza 
    (2)ăCardiopatiaăischemic ăcronic  
    (3) Infarctul miocardic acut 
    (4) Aritmiile cardiace 
    (5)ăTulbur rileădeăconducereăcardiace 
    (6) Valvulopatii 
    (7)ăHipertensiuneaăarterial  
    (8) Cordul pulmonar 
    (9) Tromboembolismul pulmonar 
    (10)ăInsuficien aăcardiac  
    (11) Bolile aortei 
    (12) Arteriopatii periferice 
    (13) Bolile venelor periferice 
    (14)ăBoalaăulceroas  
    (15) Cancerul gastric 
    (16) Hepatite cronice 
    (17) Cirozele hepatice 
    (18) Tumori hepato-biliare 
    (19)ăEncefalopatiaăhepatoportal ;ăinsuficien aăhepatic  
    (20) Cancerul colo-rectal 
    (21)ăAstmulăbronşic 
    (22)ăBronhopneumopatiaăobstructiv ăcronic  
    (23) Cancerul bronhopulmonar 
    (24)ăInsuficien aărespiratorie 
    (25) Anemiaăferipriv  
    (26) Anemiile megaloblastice 
    (27)ăLeucemiaăgranulocitar ăcronic ,ălimfatic ăcronic ,ăleucemiaăacut  
    (28) Mielomul multiplu 
    (29) Porfiriile 
    (30)ăPurpuraătrombocitopenic  
    (31) Diabetul zaharat 
    (32) Hiperglicemia tranzitorie 
    (33) Hipoglicemiile 
    (34) Hiperlipoproteinemiile 
    (35)ăAcidozaălactic  
    (36) Cetoacidoze 
    (37) Obezitatea 
    (38) Colagenoze (Lupus eritematos, Sclerodermie, Dermatomiozite) 
    (39)ăEdemulăpulmonarăacutăcardiogenăşiănon-cardiogen 
    (40)ăŞoculăcardiogen 
    (41)ăFarmacologieăclinic  
 
    1.4.1.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1.ă Interpretareaă examenuluiă radiologică înă afec iunileă prev zuteă înă tematic ,ă peă aparateă şiă
sisteme - 100 
    2. Interpretarea rezultatelor de la explor rileă respiratoriiă (spirometrieă şiă determinareaă
gazelor sanguine) - 50 
    3. Interpretarea unei electrocardiograme: 200 cazuri 
     - stabilireaăaxuluiăelectricăşiămodific rileăpatologiceăaleăaxului 
     - hipertrofiiăatrialeăşiăventriculare 
     - modific riăEKGăînăcardiopatiaăischemic  
     - diagnosticul EKG în cordul pulmonar cronic 



     - tulbur riădeăritmăcardiac 
     - tulbur riădeăconducere 
     - indica iile,ătehnicaăşiăinterpretareaăprobeiădeăefort 
    4. Interpretarea principalelor date ecocardiograficeăpentruăpatologiaăprev zut ăînă tematic ă - 
100 cazuri 
    5.ăInterpretareaădatelorădeăecografieăabdominal ă- 150 cazuri 
    6. Toracocenteza - 15 
    7. Paracenteza - 15 
    8.ăTehniciădeăexplorareăaăsecre ieiăgastriceăşiăinterpretareaărezultatelor - 10 
    9. Interpretarea oscilometriei - 100 
    10. Interpretarea probei de digestie - 30 
    11. Tehnicile de resuscitare cardiorespiratorie - 10ăpeămanechinăşiă5ăpeăviu 
    12.ăDefibrilareaăşiăcardioversiaă- 10 (asistat de specialist) 
    13. Interpretareaă rezulateloră deă sângeă periferică şiă m duv ă pentruă principaleleă afec iuniă
hematologiceăprev zuteăînătematic ă- 50 
    14.ăPunc iaăbiopsieăhepatic :ăefectuareăşiăinterpretareă- 10 cazuri 
 
    1.4.2. STAGIUL DE DIAGNOSTIC NEUROIMAGISTIC 
    1.4.2.1. Tematicaălec iilorăconferin ă(50ăore) 
    (1)ă Examenulă radiologică clasică cuă şiă f r ă contrastă ală structuriiă cerebraleă şiă medulareă - 2 
s pt mâni 
    (2)ăTomodensitometrieăcerebral ăşiămedular ă- 3ăs pt mâni 
    (3)ăImagisticaăprinărezonan ămagnetic ă- 3ăs pt mâni 
    (4) Tehnici radio-izotopice:ăscintigrafiaăcerebral ,ăSPECTăşiăno iuniădeăPETă- 2ăs pt mâni 
    (5)ăAngiografiaădigitalizat ă- 2ăs pt mâni 
 
    1.4.2.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    (1) Radiografia coloanei vertebrale - interpretare - 10 
    (2)ăRadiografiaăcranian ăsimpl ă- interpretare - 20 
    (3)ăMielografiaăcuăsubstan ădeăcontrastă- interpretare - 5 
    (4)ăTomodensitometriaăcerebral ă- interpretare - 20 
    (5)ăIRMăaăstructurilorănevraxialeăşiăperifericeă- interpretare - 10 
    (6) Angiografia sistemului cervico-cerebral - interpretare - 10 
 
    1.4.3. STAGIUL DE PSIHIATRIE 
    1.4.3.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(50ăore) 
    (1)ăNo iuniădeăsemiologie.ăSindroameleăpsihiatrice 
    (2) Psihozele majore 
    (3)ăTulbur riăpsihiceăorganice 
    (4)ăDezvolt riăpsihogeneăşiănevroze 
    (5)ăPsihopatiiăşiăst riăpsihopatoide 
    (6) Oligofrenii 
    (7)ăTerapiaăpsihotrop  
 
    1.4.3.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1. Examinarea unor bolnavi psihiatrici - 50 
    2.ăAplicareaăunorăprobeăşiătesteădeăevaluareăaăorganicit iiă- 15 
    3. Aplicarea unor teste de evaluare a QI - 15 
    4.ăExaminareaăunorăcazuriăacuteădeălaăcameraădeăgard ăpsihiatrieă- 5 
 
    1.4.4. STAGIUL DE NEUROCHIRURGIE 
    1.4.4.1.ăTematicaălec iilorădeăconferin ă(50ăore) 
    (1) Sindroamele clinice de localizare în procesele expansive endocraniene 
    (2)ăIndica iiăşiătehniciădeăpracticareăaăinvestiga iilorăparaclinice 
    (3)ă Elementeă deă diagnostică şiă tratamentă înă malforma iileă vasculareă cranio-cerebraleă şiă
vertebro-medulare 
    (4)ăIndica iileăchirurgicaleăînătratamentulăepilepsiei 
    (5)ăMetodeăchirurgicaleădeătratamentăfunc ionalăînătulbur riămotorii 
    (6)ăIndica iiăchirurgicaleăînăafec iuniăvertebro-medulare netraumatice 
    (7)ăElementeădeădiagnosticăşiătratamentăînăpatologiaătraumatic ăcranio-cerebral ăşiăvertebro-
medular  
    (8)ă Principiiă şiă metodeă deă terapieă intensiv ă laă bolnaviiă cuă afec iuniă neurologiceă şiă
neurochirurgicale 



    (9)ăElementeădeăneuropatologieăşiăproceseleăexpansive 
 
    1.4.4.2.ăBaremulăactivit ilor practice 
    1.ăTomodensitometriaăcerebral ăşiămedular ă- interpretare - 50 
    2.ăIRMăaăstructurilorănevraxialeăşiăperifericeă- interpretare - 20 
    3.ăScintigrafiaăcerebral ă- interpretare - 5 
    4. Angiografia sistemului cervico-cerebral - interpretare - 30 
    5.ăMielografiaăcuăsubstan ădeăcontrastă- interpretare - 20 
    6.ăPunc iaălombar :ăprobaăQueckensted-Stookcy - 10 
    7. Examenul clinic al unui traumatizat cranio-cerebral - 10 
    8. Examenul clinic al unui pacient cu traumatism vertebro-medular - 5 
    9. Examenul fund de ochi - 20 
 
    1.4.5. STAGIUL DE NEUROLOGIE 
 
    1.4.5.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(560ăore) 
    (1)ăElementeădeăneurobiologieăînăafec iunileăsistemuluiănervos. 
    (2)ăNeuroplasticitatea:ăconcept,ăimplica iiăînăpatologiaăneurologic  
    (3)ăElementeădeăneuropsihofarmacolgie;ămanifest riăneurologiceăsecundareăterapieiăpsihotrope 
    (4)ăSemiologiaăsensibilit ii 
      - Organizareaăsensibilit iiăcorpului-somestezia 
      - Semiologiaăanalitic ăaăsensibilit ii 
      - Sindroame senzitive 
    (5)ăSemiologiaămotilit iiăşiăaăreflexelor 
      - Organizareaăgeneral ăaăsistemelorăcareăcontroleaz ămişcarea 
      - Semiologiaăunit iiămotorii 
      - Sindromul piramidal 
      - Sindromul de neuron motor periferic 
      - Semiologiaăextrapiramidal  
      - Semiologiaăcerebeloas  
      - Semiologia reflexelor 
      - Mişc rileă involuntare:ă tremorul,ă miocloniile,ă coreea,ă balismul,ă atetoza,ă distoniileă
musculare, diskineziile 
    (6) Semiologia nervilor cranieni 
      - Nervul olfactiv (I) 
      - Nervulăoptică(II)ăşiăc ileăvizuale 
      - Motilitateaăocular ă(III,ăIV,ăVI) 
      - Nervul trigemen (V) 
      - Nervul facial (VII) 
      - Nervulăvestibularăşiăcohleară(VIII) 
      - Nervul glosofaringian (IX) 
      - Nervul pneumogastric (X) 
      - Nervul spinal (XI) 
      - Nervul hipoglos (XII) 
    (7)ăSemiologiaăfunc iilorăvegetative 
      - Sistemul nervos vegetativ (autonom) 
      - Sindroamele hipotalamo-hipofizare 
      - Alteăafec iuniăaleăsistemuluiănervosăvegetativă(primareăşi secundare) 
    (8)ăConştien a 
      - Tulbur riădeăsomnăşiăveghe 
      - St rileăcomatoase 
      - Mutismulăakineticăşiăsindromulădeădeaferentare 
      - Confuzia,ădeliriumul,ăstareaăvegetativ  
    (9)ăFunc iileănervoaseăsuperioare 
      - Somatognozia 
      - Apraxiile 
      - Agnoziile 
      - Dominan aăcerebral .ăAfaziile 
      - Memoria 
    (10)ăEpilepsiaăşiăpierderileăst riiădeăconştien  
      - Clinica 
      - Etiologia 
      - Fiziopatologia 



      - Diagnosticădiferen ialăşiăpozitiv 
      - Tratament 
    (11)ăAlgiileăcranieneăşiăfaciale 
      - dispozitivulădeăsensibilitateăalăfe eiăşiăcraniului 
      - nevralgia de trigemen 
      - migrenaăşiăalgiileăvasculareăaleăfe ei 
      - algiileăcranieneăşiăfacialeăsimptomatice 
      - cefaleea 
    (12) Patologia nervilor periferici 
      - principalele tipuri anatomo-clinice de neuropatii periferice 
      - leziunileăr d cinilor,ăplexurilorăşiănervilorăperiferici 
      - mononeuropatiile 
      - polineuropatiile 
      - mononeuropatiile multiplex 
      - poliradiculoneuropatiileă(acuteăşiăcronice) 
    (13)ăCompresiunileălenteăaleăm duveiăşiămielopatiileăvasculare 
    (14)ăSiringomieliaăşiămalforma iileăatlanto-occipitale 
    (15)ăSclerozaămultipl ăşiăalteăafec iuniădemielinizante 
    (16) Amiotrofiile spinale progresive. Boala neuronului motor 
    (17)ăBoalaăParkinsonăşiăsindroameleăparkinsoniene 
    (18)ăAfec iunileăganglionilorăbazaliă(semiologie,ăsindroame,ăboli) 
    (19) Distoniile musculare 
    (20)ăBolileăereditareăşiădegenerativeăaleăsistemuluiănervos 
    (21)ăSindroameleăneurocutanateăşiăalteătulbur riădeădezvoltareăaleăsistemuluiănervosăcentral.ă
Facomatozele 
    (22) Bolile vasculare cerebrale 
      - anatomiaăşiăfiziologiaăcircula ieiăcerebrale 
      - malforma iileăvasculareăcerebrale 
      - complica iileăcerebraleăaleăhipertensiuniiăarteriale 
      - ischemiaăcerebral  
      - hemoragiaăcerebral  
      - ictusul lacunar 
      - hemoragiaăsubarahnoidian  
      - trombozeleăşiătromboflebiteleăcerebrale 
    (23) Tumorile intracraniene 
    (24) Sindroamele paraneoplazice neurologice 
    (25)ăTraumatismeleăcranieneăşiăaleăm duveiăspin rii 
    (26)ăPatologiaăinfec ioas ăşiăparazitar ăaăsistemuluiănervosăşiămuscular 
    (27)ăDemen eleăadultului 
    (28)ăEvaluareaăneuropsihologic ăînăpatologiaăneurologic  
    (29) Encefalopatiile infantile 
    (30)ăManifest riăneurologiceăînătulbur riăereditareădeămetabolism 
    (31)ăMiasteniaăgravisăşiăsindroameleămiastenice 
    (32)ăPatologiaămuscular  
    (33)ăManifest riăneurologiceăînăboliăgenerale 
    (34)ăRecuperareaăşiăreeducareaăfunc ional ăînăafec iunileăneurologice 
 
    1.4.5.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1. Examenul fundului de ochi - 50 
    2.ăExamenulălichiduluiăcefalorahidian.ăPunc iaălombar ăşiăsuboccipital ă- 100 
    3.ă Explorareaă radiologic ă aă canaluluiă rahidiană şiă aă con inutuluiă s u,ă m duvaă spin riiă şiă
r d ciniă- 60 
    4.ăRadiografiaăsimpl ădeăcraniuă- 100 
    Examenulăradiologicăcerebralăşiămedularăcuăsubstan ădeăcontrast 
    5.ăExamenulăultrasonograficăalăcircula ieiăcervico-cerebrale - 100 
    6. Angiografia sistemului arterial cervico-cerebral - 60 
    7.ăScintigrafieăcerebral ăclasic .ăNo iuniăSPECTăşiăPETă- 10 
    8.ăTomodensitometrieăcerebral ăşiămedular ă- 100 
    9.ăPoten ialeăevocateăsomesteziceăPES,ăpoten ialeăevocateăvizulaeăPEVăşiăauditive PEA - 60 
    10.ăElectroencefalografia.ăMontajulăEEGăşiăinterpretareaădeărutin ă- 200 
    11.ăPrincipaleleăexplor riăelectromiograficeă(EMG)ăşiăelectroneurograficeă- interpretare - 100 
    12.ăImagisticaăprinărezonan ămagnetic ăaăstructurilorănevraxialeăşiăperifericeă- 60 



    13.ă Recunoaştereaă structuriloră creierului,ă m duveiă spin rii,ă nervuluiă periferică şiă muşchiuluiă
striat pe piese anatomice - 50 
 
    1.4.6.ăEXPLOR RIăFUNC IONALEăNEUROLOGICE 
 
    1.4.6.1. ELECTROENCEFALOGRAFIE 
 
    Tematicaălec iilorăconferin ăşiăbaremulădeăactivit iăpracticeă(100ăore) 
    1. Bazele neurofiziologice ale EEG 
    2.ăTehnicaăgeneral ăEEG 
     a. Circuit de intrare-electroziă (tipuri,ă plasament,ă electroziă adi ionali,ă electroziă deă
profunzime,ăderiva ii,ămontaje) 
     b. Aparată deă înregistrareă (sistemeă deă amplificare,ă mas ă deă comand ,ă sistemeă deă etalonare,ă
canaleădeăînregistrare,ăsistemeădeăafişaj) 
     c.ăTehniciăspecialeădeăînregistrare,ătransmisieăşiămonitorizare 
     d.ăPrincipiiădeăanaliz ăautomat  
     e. Artefacte 
    3. Metode de activare 
    4. Glosar de termeni EEG 
    5. Buletin EEG - redactare 
    6. EEG la adultul normal în stare de veghe 
    7. EEG la adultul normal în somn 
    8. EEG la copilul normal 
    9.ăEEGălaăsubiec iănormaliăvârstnici 
    10.ăPosibilit iămaiăfrecventeădeăinterpretareăeronat ăaăunorăgrafoelemente. 
    11.ăModific riăEEGă- semnifica ie 
    12.ăElectrogenezaăactivit iiăelectriceăepileptice 
    Desc rcareăneuronal ,ăepileptic ,ăepileptic ăinterictal ,ăepileptic ăictal  
    13. EEG în epilepsie 
     a.ăEEGăinterictal  
      - activitate de fond 
      - activitateăparoxistic  
        -  morfologiaăşiăcronologiaăundelorăsincroneăsimetrice 
        -  activitateăparoxistic ăfocal ăşiămultifocal  
        -  activitateăparoxistic ădifuz  
     b. Video-EEG 
     c.ăAspecteăEEGăictaleăşiăinterictaleăînădiferiteăformeădeăepilepsie 
      - criterii electrochimice de clasificare 
      - epilepsii generalizate primare 
      - epilepsii generalizate secundare 
      - epilepsiiăpar iale 
     d. EEG în diagnosticulăşiădiagnosticulădiferen ialăalăepilepsiilor 
     e.ăEEGăînăevolu iaăepilepsiilor 
     f. EEG psihozelor la epileptici 
     g.ăModific riăEEGăinduseădeăanticonvulsivante 
      - EEG în tratamentul epilepsiilor 
     h. EEG în prognosticul epilepsiilor 
    14. EEG în tumori cerebrale 
    15. EEG în boli vasculare cerebrale 
    16. EEG în traumatisme cranio-cerebrale 
      - moarteaăcerebral ăşiăst rileăvegetativeăprelungite 
    17.ăEEGăînăneuroinfec ii 
    18. EEG în encefalopatii 
    19.ăEEGăînădemen e 
    20.ăRecomand riăinterna ionaleăpentruăefectuareaăexamenuluiăEEG 
    21.ăPolisomnografia:ătehnic ,ăinterpretare 
 
    1.4.6.2.ă Explor riă electrofiziologiceă neuromusculareă (electromiografie,ă electroneurografie,ă
poten ialeăevocate) 
    1. Date generale despre unitatea motorie 
    2.ăStructuraănervilorăperifericiăşiăconducereaănervoas  
    3.ăStructuraăjonc iuniiăneuromusculare 
    4. Structura fibrei musculare 



    5.ăPrincipiiădeăbaz ăaleăelectrodiagnosticului 
    6.ăEvaluareaăindica ieiădeăefectuareăaătestelor de electrodiagnostic 
    7. Metodologie: 
    A)ăStudiulădeăconducereănervoas  
     a) studiul conducerii nervoase motorii - vitezeădeăconducereămotorie,ăanalizaăpoten ialuluiădeă
ac iuneămuscularăcompusă(CMAP) 
     b) studiul conducerii nervoase senzitive - viteze de conducere senzitive, analiza 
poten ialuluiădeăac iuneăsenzitivă(SNAP) 
     c) aspecte particulare: 
      - dipersiaătemporal ăşiăanulareaăfazelor 
      - blocul de conducere 
      - factoriăcareăafecteaz ăstudiileădeăconducereănervoas :ăfiziologici, nonfiziologici 
     d)ăr spunsurileătardive:ăundaăF,ăreflexulăH,ăreflexulădeăaxon 
     e) blink reflex 
    B) Electromiografia cu ac 
     a) tehnici de înregistrare 
     b)ăactivitateaăspontan ădeăinser ie 
     c)ăactivitateaăspontan ănormal  
     d)ăanalizaăpoten ialuluiădeăunitateămotorie 
     e)ăanalizaătraseuluiăelectromiografică(activare,ărecrutare,ăpatternăinterferen ial 
    C)ăStudiulăjonc iuniiăneuromusculareă- stimulareaărepetitiv  
    D) Electrodiagnosticul în bolile neuromusculare 
     a. neuropatiile focale: 
         degenerescen aăaxonal  
         leziuni demielinizante 
     b. neuropatii generalizate 
     c. leziunile preganglionare 
     d. bolile cornului anterior medular 
     e. miopatii 
     f.ăbolileăjonc iuniiăneuromusculare 
    E)ăPoten ialeăevocateăsomato-senzitive: 
       neuroanatomiaăc ilorăsomato-senzitive 
       tehnicaăşiămetodeădeăînregistrare 
       stimularea membrului superior - nervul median 
       stimularea membrului inferior - nervul tibial posterior 
       interpretareaăanomaliilorăpoten ialuluiăevocatăsomatosenzitiv 
       - leziuni periferice 
       - leziuni radiculare 
       - leziuni medulare 
       - leziuniădeătrunchiăcerebralăşiăhemisferice 
    F)ăPoten ialeăevocateăvizuale 
       neuroanatomia analizatorului vizual 
       tehnicaăşiămetodeădeăînregistrare 
       analiza PEV 
       interpretareaăanomaliilorăPEV:ăpatologiaăretinian  
                                      patologia nervului optic 
                                      patologiaăc ilorăcentrale 
    G)ăPoten ialeăevocateădeătrunchiăcerebrală(auditive) 
       neuroanatomia analizatorului auditiv 
       tehnic ăşiămetodeădeăînregistrare 
       analizaăpoten ialuluiăevocatăacustic 
       interpretarea anomaliilor PEA: patologia urechii interne 
                                      patologia nervului acustic 
                                      patologia trunchiului cerebral 
 
    1.4.6.3.ăStimulareaămagnetic ătranscranian ă(TMS) 
       principiiăfiziceăşiăneurofiziologice 
       aparaturaăutilizat  
       semnifica iaăclinic ăaămodific rilorăTMSăînăpatologiaăneurologic  
       utilizareaăTMSăînăstudiulăneuroplasticit iiăSNC 
 
    1.4.6.4.ăExamenulăultrasonograficăalăcircula ieiăcervico-cerebrale 
    1. Principii fizice ale ultrasonografiei cervico-cerebrale 



    2.ăExamenulăextracranianăalăarterelorăcarotideăşiăaăaxuluiăsubclavio-vertebral 
     - aspectul normal 
     - stenoza/ocluzia arterei carotide interne 
     - sindromul de furt subclavicular 
     - stenoza/ocluziaădeăarter ăvertebral  
     - disec iile arteriale 
    3. Examenul transcranian al arterelor cerebrale 
     - aspectul normal 
     - stenoza/ocluziaăartereiăcarotideăinterneăînăpor iuneaăintracranian  
     - aspectulămalforma iilorăarterio-venoase 
 
    4.ă No iuniă privindă reactivitateaă vasomotorieă cerebral ,ă detec iaă deă microemboli,ă examenulă
transcranian color codat. 
    Stagiuăpractic:ă30ăexamin riăextracraniene,ă20ăexamin riătranscraniene 
 
    1.4.7.ăMODULULăDEăBIOETIC ă- 2ăs pt mâni 
 
    1.4.7.1.ăTEMATIC ăCURSă(20ăore) 
 
    I. Introducere înăBioetic ă- 2 ore 
    1.ăMorala,ăetica,ăeticaămedical ă- definire, delimitarea obiectului de studiu 
    2.ăContextulăapari ieiăbioeticii 
    3. Definirea bioeticii 
    4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii 
    5.ăTeoriiăşiămetodeăînăbioetic  
 
    II.ăConcepteleădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin ăprinăprismaăbioeticiiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăconceptelorădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin  
    2.ă Concepteleă deă s n tate,ă boal ă şiă suferin ă înă contextulă evolu ieiă mediciniiă şiă ştiin eloră
vie ii 
    3. Rolul credin elorăşiăvalorilorăpersonaleăsauădeăgrupăînăconturareaăconceptelorădeăs n tate,ă
boal ăşiăsuferin ă(percep iiăparticulareăfunc ieădeăcredin aăreligioas ,ăetnie,ăetc.) 
 
    III.ăRela iaămedică- pacient I - 2 ore 
    1.ăValoriăaleărela ieiămedică- pacient 
    2. Paternalism versus autonomie 
    3.ăModeleăaleărela ieiămedică- pacient 
    4.ăDreptatea,ăechitateaăşiăaccesulăpacien ilorălaăîngrijirileădeăs n tate 
 
    IV.ăRela iaămedică- pacient II - 2 ore 
    1.ăConsim mântulăinformat 
    2.ăConfiden ialitateaăînărela iaămedică- pacient 
    3.ăRela iaămedică- pacient minor 
    4.ăActeănormativeăcareăreglementeaz ărela iaămedică- pacient 
 
    V.ăGreşeliăşiăeroriăînăpracticaămedical ă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroare 
    2. Culpa medical ă- definire,ăforme,ăimplica iiăjuridiceăşiădeontologice 
    3.ăManagementulăgreşeliiăşiăeroriiămedicaleăînăpracticaămedical  
 
    VI.ăProblemeăeticeălaăînceputulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăLibertateaăprocrea iei 
    2. Dileme etice în avort 
    3. Etica reproducerii umane asistate medical 
    4.ăProblemeăeticeăînăclonareaăreproductiv  
 
    VII.ăProblemeăeticeălaăfinalulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaămor iiăînăeraănoilorătehnologiiăînămedicin  
    2.ăProblemeăeticeăînăst rileăterminale 
    3. Tratamente inutileăînăpracticaămedical  
    4.ăEutanasiaăşiăsuicidulăasistat 
    5. Îngrijirile paliative 
 



    VIII.ăProblemeăeticeăînătransplantulădeă esuturiăşiăorganeăumaneă- 2 ore 
    1. Donarea de organe de la cadavru 
    2. Donarea de organe de la persoana vie 
    3.ăEticaăaloc riiădeăresurseăînătransplant 
 
    IX.ăProblemeăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ă- 2 ore 
    1.ăEugeniaăşiădiscriminareaăpeăbazaăgeneticii 
    2. Proiectul genomului uman - problemeă etice,ă redefinireaă no iuniiă deă boal ă prină prismaă
cunoaşteriiăgenomului uman 
    3.ăEtic ăşiătestareaăgenetic ăprenatal ,ăneonatal ăşiăpostnatal  
    4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni 
    5.ăTerapiaăgenic  
    6.ăPosibilitateaăîmbun t iriiăraseiăumaneăprinăinterven iiăgenetice 
 
    X. Etica cercet riiăpeăsubiec iăumaniă- 2 ore 
    1.ăPrincipiiăeticeăînăcercetareaăpeăsubiec iăumani 
    2.ăProtec iaăparticipan ilorăîntr-oăcercetareăbiomedical ă- discutarea principalelor coduri de 
etic ă şiă conven iiă interna ionaleă înă cercetare,ă aă cadruluiă legislativă înă careă seă deruleaz ă
cercetareaăpeăsubiec iăumani 
    3.ăPopula iiăvulnerabileăînăcontextulăcercet riiăpeăsubiec iăumani 
    4.ăAspecteăeticeăînăcercet rileămulticentrice,ămultina ionale 
    5.ăComiteteleădeăetic ăaăcercet rii 
    6.ăComportamentulăştiin ificăneadecvat,ăconflictulădeăintereseăînăcercetareaăştiin ific  
 
    1.4.7.2. TEMATICA SEMINARIILOR 
 
    I.ăIlustrareaăprinăcazuriăparticulareăaăteoriilorăşiăprincipiilorăînăbioetic ă- 2 ore 
 
    II. Reglementarea practicii medicale prin coduri de etic ă- 2 ore 
    1.ă Jur mântulă luiă Hipocrateă - comentareaă formeiă ini ialeă aă jur mântuluiă luiă Hipocrateă şiă
evaluareaăgraduluiădeăaplicabilitateăaăperceptelorăacestuiaăînăcondi iileămediciniiăactuale 
    2.ăAlternativeăaleăjur mântuluiăluiăHipocrate 
    3. Alte coduriădeăetic ăşiădeontologieămedical ăfolositeăînăprezent 
 
    III.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăValoareaăşiălimiteleăconsim mântuluiăinformatăînăpracticaămedical ăcurent  
    2.ăValoareaăşiălimiteleăconfiden ialit iiăînăpracticaămedical ăcurent  
    3.ăRolulăcomunic riiăînărela iaămedică- pacient 
 
    IV.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăAccesulălaăîngrijirileădeăs n tateă- discutare de cazuri 
    2.ăDrepturileăpacien iloră- reglementareălegislativ  
    3.ăRolulăcomitetelorădeăetic ădinăspitale 
 
    V.ăExemplificareaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroareăînămedicin ăprinăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    1.ăDelimitareaăcadruluiăno iuniiădeămalpraxis 
    2.ăGreşealaămedical ădinăperspectivaăsistemuluiădeămalpraxis 
    3.ăPerspectivaădeontologic ăasupraăgreşelilorămedicale 
 
    VI.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăînceputulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
 
    VII. Discutarea problemelorăeticeălaăfinalulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
 
    VIII.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă transplantulă deă esuturiă şiă organeă peă bazaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
 
    IX.ăDiscutareaăproblemelorăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ăpeăbazaăunorăcazuri concrete - 2 ore 
 
    X.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă cercetareaă peă subiec iă umaniă prină prismaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
 
                     NEUROLOGIE 
                        5 ANI 



 
        STAGIIăPRACTICEăŞIăCURSURIăCONFERIN  
*T* 
    ●ăNEUROLOGIE (I.1)                                    6 luni 
    ●ăMEDICINAăINTERN ă(I.2)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ăan 
    ●ăNEURORADIODIAGNOSTICă(I.3)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3ăluni 
    ●ăPSIHIATRIEă(I.4)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3ăluni 
    ●ăNEUROCHIRURGIE (I.5)                                3 luni 
    ●ăEXPLOR RIăFUNC IONALEăînăNEUROLOGIEă(I.6)ăăăăăăăăăăă6ăluni 
    ●ăBIOETICAă(I.7)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă˝ălun  
    ●ăNEUROLOGIEă(II.1)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăaniă2ăluniăşi 2ăs pt. 
 
┌─────────┬─────────────┬───────────┬─────────────────┬───────────┬────────────┐ 
│ăăăăăăăăă│ăăăANULăIăăăă│ăăANULăIIăă│ăăăăANULăIIIăăăăă│ăăANULăIVăă│ăăăANULăVăăă│ 
├─────────┼──────┬──────┼─────┬─────┼─────┬─────┬─────┼─────┬─────┼────────────┤ 
│ăSTAGIULă│ăI.1ăă│ăI.2ăă│ăI.2ă│II.1ă│ăI.3ă│ăI.6ă│ăI.5ă│ăI.4ă│II.1ă│ăI.7;ăII.1ăă│ 
└─────────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────────────┘ 
*ST* 
 
              CURRICULUMăDEăPREG TIREăÎNăSPECIALITATEA 
                         NEUROLOGIE PEDIATRIC  
 
    A. Introducere 
    B.ăScopurileăpreg tirii 
    C.ăProgramulădeăpreg tire 
    D.ăCondi iiăobligatoriiăpentruăviitoriiăreziden iădeăneurologieăpediatric  
    E.ăCentreăformatoare,ăcoordonatori/îndrum tori 
    F.ăExamin ri 
 
    A. Introducere 
    Defini ie:ăneurologiaăpediatric ăesteăspecialitateaămedical ă careăareăcaăobiectivă depistarea,ă
diagnosticareaăşiătratamentulăbolilorăsistemuluiănervosăcentralăşiăperiferic,ăprecumăşiăaăboliloră
musculareălaăcopiiăîntreă0ăşiă16ăani,ăiarălaăcopiiiăcuăhandicap,ăpân ălaă18ăani. 
    Acest document descrie modalitatea de formare a Neurologilor Pediatri în România. 
    ÎnăEuropaăNeurologiiăPediatriăprovinăfieădinăpediatri,ăfieădinăneurologiădeăadul i. 
    ÎnăRomânia,ăNeurologiaăPediatric ăesteăoăspecialitateădeăsineăst t toare. 
    Con inutulă acesteiă programeă deă preg tireă aă fostă revizuită conformă recomand riloră Borduluiă
EuropeanădeăNeurologieăPediatric ăşiăaăComitetuluiăEuropeanădeăExper iăNa ionaliăpentruăNeurologieă
Pediatric ă careă auă elaborată Curriculumă European deă Neurologieă Pediatric ,ă caă ună ghidă pentruă
elaborareaă curiculeloră na ionale,ă înă scopulă realiz riiă uneiă preg tiriă laă ună înaltă nivelă ală
neuropediatrilorădinăEuropaăşiăpentruăarmonizareaăprogramelorădeăpreg tireădeăNeurologieăPediatric ă
din Europa. De asemenea s-aă inutăseamaădeărecomand rileăexper ilorăPHARE. 
    Preg tireaă mediciloră înă Neurologieă Pediatric ,ă implic ă câtevaă elemente,ă careă formeaz ă bazaă
acestui curriculum: 
    a.ă construireaă bazeiă deă cunoştin eă înă leg tur ă cuă func iaă neurologic ă normal ă şiă anormal ă laă
copil; 
    b.ă dobândireaă experien eiă cliniceă personale,ă supervizateă înă modă corespunz tor,ă înă ceeaă ceă
priveşteă examinareaă clinic ă şiă atitudineaă investiga ional ă şiă terapeutic ă într-oă gam ă larg ă deă
afec iuniă acuteă şiă croniceă neuropediatrice.ă Reziden iiă voră contribuiă activă laă îngrijireaă
pacien ilor,ăcaămediciăpl ti i,ăstatutulădeăobservatorăfiindăinsuficient. 
    c.ă Preg tireaă reziden iloră seă vaă faceă înă departamenteă completă echipate,ă acreditateă pentruă
preg tireă (careă îndeplinescă criteriileă necesareă acredit riiă pentruă aă fiă centreă formatoareă - a se 
vedea punctul E.) 
    d.ă Înă situa iileă înă careă anumiteă module/specializ riă nuă seă potă faceă laă centrulă principală deă
preg tire,ă voră fiă indicateă centreleă şiă mediciiă formatoriă specializa iă înă careă seă vaă desf şura 
fiecareămodul/submodulăşiămodalitateaădeădesf şurareăşiădeănotare. 
    e.ă Deoareceă înă practicaă neurologieiă pediatriceă exist ă elementeă psihosocialeă şiă
multidisciplinareă importante,ă acesteaă suntă incluseă înă formareaă reziden iloră deă neurologieă
pediatric . 
    f.ă Cercetareaă nuă esteă obligatorie,ă dară esteă încurajat ;ă reziden iiă voră participaă împreun ă cuă
mediciiăresponsabiliălaăproiecteleădeăcercetareăceăseădesf şoar ăînăclinicileărespective. 
 
    B.ăScopurileăpreg tirii 



    B.1.ăCunoştin eleădeăneurologieăpediatric  
    Nivelulă preg tiriiă deă baz ă ală neurologuluiă pediatruă esteă vastă şiă înă acelaşiă timpă dificilă deă
specificată înă detaliu,ă dară trebuieă s ă fieă celă pu ină laă nivelulă tratateloră deă baz ă deă Neurologieă
Pediatric . 
    Baremeleăcunoştin elorăteoreticeăsuntăprezentateăulterior,ăpentruăfiecareămodulăşiăsubmodulăînă
parte. 
 
    B.2.ăM suriădiagnostice 
    Baremeleăcunoştin elorăteoreticeăsuntăprezentateăulterior,ăpentruăfiecareămodulăşiăsubmodulăînă
parte. 
 
    B.3. Tratament. 
    ●ăSeăurm reşteăfamiliarizareaăcuăplanurile de tratament standard pentru toate tipurile de boli 
neurologice 
    ●ă Cunoştin eă generaleă înă leg tur ă cuă medicamenteleă folositeă înă tratament,ă înă specială cuă
medicamentele antiepileptice, steroizi, imunosupresoare, miorelaxante, analgezice, medicamente 
gastroprotectoare,ă agen iă antibacterieniă şiă antiviraliă şiă medicamenteă ceă influen eaz ă
comportamentul. 
    ●ăPrincipiiădeărecuperareăaăcopiilorăcuădefecteăcongenitale 
    ●ă Principiiă deă tratamentă aă copiiloră cuă tulbur riă deă comportament,ă inclusivă farmacoterapie, 
consiliereă şiă principiiă deă psihoterapieă (înă cadrulă unuiă modulă deă psihiatriaă copiluluiă şiă
adolescentului). 
    ●ă Luareaă laă cunoştin ă aă extinderiiă şiă poten ialeloră consecin eă aleă tratamenteloră
neconven ionaleăşiăalternative. 
    ●ăCunoştin eăînăleg tur ăcuătratamenteleădeficitelorădeăvedereăşiăauz,ăortoze,ăprotezeăetc. 
    ●ăCunoştin eădeărecuperareădup ădeficiteăneurologiceădobânditeăsauămoştenite. 
 
    B.4.ăÎngrijireămultidisciplinar  
    ●ăÎn elegereaăavantajelorăşiălimiteloră uneiăechipeămultidisciplinare în abordarea pacientului 
cuăafec iuneăneuropediatric . 
    ●ă În elegereaă metodeloră folositeă deă c treă logoped,ă asistentulă deă terapieă ocupa ional ,ă
fizioterapist,ă asistente,ă dietetician,ă psiholog,ă profesoriă şiă asisten iiă socialiă pentruă evaluare,ă
tratament, recuperare 
    ●ă Cunoaştereaă metodeloră folositeă deă alteă specialit iă medicale,ă inclusivă specialistulă deă
terapieă intensiv ,ă oftalmolog,ă neurochirurg,ă audiolog,ă pediatrulă deă familie,ă psihiatrulă pentruă
copiiăşiăadolescen i,ăchirurgulăortoped. 
    ●ăTranzi iaăîngrijiriiădeălaăserviciileădeăcopiiălaăceleădeăadul i 
 
    B.5.ăÎngrijireăintegrat ă- conlucrarea cu alte servicii 
    ●ăProtec iaăcopiluluiă- cunoştin eădeălegisla ieăna ional ;ăexperien aăînălucrulăcuăsistemul 
    ●ăServiciiăsocialeă- cunoştin e 
    ●ăLucrulăcuăfunda ii,ăasocia iiădeăp rin iăetc. 
 
    B.6. Aspecte etice 
    ●ăEticaăcercet riiălaăcopii 
    ●ăProceduraăconsim mântuluiăinformat 
    ●ăConven iaăNa iunilorăUniteăasupraădrepturilorăcopiluluiăşiăalteăproclama iiărelevante 
 
    B.7. Probleme de management (facultativ) 
    ●ăÎn elegereaăaptitudinilorădeămanagementănecesareăînăclinicaădeăNeurologieăPediatric ăpentruă
folosireaăresurselor,ăcontrolulăbugetului,ăcontract ri,ăplanuriădeăstrategieăşiăscriereaăunuiăplană
de afaceri. 
    ●ăExperien aăconduceriiăserviciuluiădeăneurologieăpediatric ăînăsistemulămedicalăna ional 
    ●ăCunoştin eădeăaudităclinic 
    ●ăCunoştin eădeăob inereăaăfondurilorăpentruăcercetare 
    ●ăStructuraăşiăfunc iaăorganiza ieiălocaleăşiăna ionale 
 
    B.8. Aptitudini academice 
    ●ăEvaluareaăcritic ăaărezultatelorăcliniceădinăliteraturaădeăspecialitate 
    ●ăPreg tireaăunuiămanuscris 
    ●ăAptitudiniădeăprezentareăoral  
 



    B.9.ă Aptitudiniă deă organizatoră deă rutin ,ă inclusivă rota iile,ă programeleă deă înv mântă şiă
întâlnirile postuniversitare. 
 
    B.11. Conducere - în elegereaăşiăaplicareaăroluluiădeăconducereăîntr-oăechip ămultidisciplinar  
 
    B.12. Comunicare 
    ●ăContactulăcuăp rin ii;ăaptitudiniăpentruăcomunicareăaăveştilorăc treăp rin iă(înăleg tur ăcuă
afec iuniăcronice, disabilitante, etc.) 
    ●ăRela iiăcorespunz toareăcuăcolegii,ămediciiăclinicii,ăpersonalulămedicalămediu,ădeălaborator. 
 
    B.13.ăEduca ie 
    ●ăAutoeduca ieăcontinu ăşiăînv areaăaltora 
 
    C.ăProgramulădeăpreg tire 
    Durata: 5 ani 
 
    I. Specialit iăpediatriceă- 2 ani: 
    I.1.ăPediatrieăgeneral ă- 1 an 
    I.2. Neonatologie - 6 luni 
    I.3.ăBoliăinfec ioaseăpediatrieă- 2 luni 
    I.4.ăNeurochirurgieăpediatric ă- 2 luni 
    I.5.ăPsihiatrieăpediatric ă- 2 luni 
 
    II.ăNeurologieăadul iă- 6 luni 
 
    III.ăNeurologieăpediatric ă- 2 ani 6 luni, din care: 
 
    III.1. EEG - 3 luni 
 
    III.2.ăNeurologieăpediatric ă- 2 ani 3 luni 
 
    IV. Bioetica - 2ăs pt. 
 
    Stagiileă urm toareă nuă voră fiă efectuateă caă şiă moduleă separate,ă voră fiă considerateă caă şiă
submoduleă obligatorii;ă reziden iiă voră r mâneă înă clinicaă deă pediatrie,ă neurologieă pediatric ă
neurologieă adul i,ă neurochirurgieă şiă voră înso iă pacien iiă laă investiga iile/tratamentulă
recuperator,ărespectiveă(caăşiăparteăpractic ).ăCoordonatorulăstagiuluiădeăneurologieăpediatric ăvaă
organiza,ă împreun ă cuă specialiştiă dină fiecareă domeniu,ă cursuriă teoreticeă pentruă fiecareă dintreă
domeniile listate mai jos de la a la e. 
    Pentruă acesteă submoduleă seă vaă acordaă calificativă scrisă deă c treă coordonatorulă fiec ruiă modulă
(pediatrie,ă neonatologie,ă neurologieă adul i),ă urmândă caă notaă final ă s ă fieă acordat ă deă
coordonatorulăstagiuluiădeăneurologieăpediatric . 
    a.ăNeuroimagisticaă(submodulăînăcadrulămodulelor:ăneurologieăadul i,ăneurochirurgie,ăneurologieă
pediatric ) 
    b. Echografieă transfontanelar ă (submodulă înă cadrulă modulelor:ă pediatrie,ă neonatologie,ă
neurologieăpediatric ) 
    c.ăEMG,ăVCN,ăPECă(submodulăînăcadrulămodulelor:ăneurologieăadul i,ăneurologieăpediatric ) 
    d. Genetica (submodul în cadrul modulelor: neonatologie,ăpediatrie,ăneurologieăpediatric ) 
    e. Recuperare - reabilitareăpediatric ă(submodulăînăcadrulămodulului:ăneurologieăpediatric ) 
    Preg tireaăpesteăhotare 
    Oriceărezidentăpoateăefectuaăstagiiăsauăparteăaăunorăstagiiăînăalteăinstitu iiădeăpreg tire, 
specializateă şiă recunoscuteă caă atare,ă înă riă aleă Uniuniiă Europene.ă Acesteă stagiiă voră fiă
recunoscuteăşiăvaăfiăechivalat ăperioadaădeăpreg tireăînăstr in tate,ăsc zându-seădinăceaăprev zut ă
înăprezentulăcurriculum,ădac ărezidentulăaălucratăefectivăcaărezidentăînăacesteăcentre,ănuăcaăşiă
"visiting doctor". 
 
    CON INUTULăSTAGIILOR 
    I.ăSpecialit iăpediatrice 
    I.1. Stagiul de pediatrie - 1 an 
    Tematicaălec iilorăconferin  
    1.ăCreştereăşiădezvoltare 
    2.ăNutri ieăşiăalimenta ie 
    3. Malnutri iaăproteincaloric ăşiăproteinic  



    4.ăTulbur rileămetabolismuluiăcalciului 
    5. Diabetul zaharat - urgen e 
    6.ă Infec iiă respiratoriiă superioareă şiă aleă sfereiă ORL:ă rinofaringita,ă sinuzita,ă laringita,ă
otitaăacut ămedie 
    7.ăInfec iiărespiratoriiăinferioare:ătraheobronşita,ăbronşiolitaăacut  
    8.ăAstmulăbronşic 
    9. Pneumonii acute. Pleurezii 
    10.ăInsuficien aăacut ărespiratorie 
    11.ăCardiopatiiăcongenitaleăcianogeneăşiănecianogene 
    12. Cardiomiopatii 
    13.ăTulbur riădeăritmăşiădeăconducereăcardiac  
    14.ăInsuficien aăcardiac  
    15.ăŞoculăînăpediatrie.ăHipertensiuneaăarterial  
    16.ăBolileădiareiceăacute.ăSindromulădeădeshidratareăacut  
    17.ăBoalaăceliac .ăSindromulădeămalabsorb ie 
    18. Dureri abdominale recurente. 
    19. Parazitozele intestinale 
    20. Icterele 
    21.ăAfec iuniăhepatice 
    22.ăAfec iuniărenaleăacuteăşiăcroniceă- semiologie 
    23. Reumatismul articular acut 
    24. Boli de colagen 
    25.ăAnemiiă(hipocrome,ămegaloblastice,ăhemolitice,ăaplaziceăşiăhipoplazice) 
    26. Diateze hemoragice (coagulopatii, trombocitopenii, trombocitopatii, vasculopatii) 
    27. Leucemii. Limfoame maligne 
    28.ăTumoriăsolideă(cuăexcep iaătumorilorăcerebrale):ăneuroblastom,ănefroblastom.ăRetinoblastom,ă
sarcoameăosoaseăşiădeă esuturi moi, hepatoblastom 
    29.ăSindroameădeăimunodeficien ăcongenital  
    30.ăIntoxica iiăacute 
    31. Tuberculoza. 
    32. Sifilis 
    33.ă Elementeă deă chirurgieă şiă ortopedieă pediatric ă (traumatismeleă majore,ă hemoragiileă laă nou-
n scut,ă copilă şiă sugar,ă piciorulă strâmbă congenital,ă deform rileă membrelor,ă displaziaă luxant ă deă
şold,ă torticolisulă congenital,ă anomaliileă congenitaleă aleă coloaneiă vertebrale,ă discitele,ă morbulă
Pott,ăscoliozeleăşiăcifoscoliozeleăidiopaticeăaleăadolescentului,ătraumatismeleămusculo-scheletice, 
osteomielitaăşiăosteocondritaăseptic ) 
    34.ăTuberculozaăprimar ăşiăsecundar  
 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
    1.ăAnamnezaăşiăexamenăclinic 
    2.ăM sur toriăantropometriceăşiăinterpretareaăacestoraălaăvârsteădiferite 
    3.ăPunc ii lombare 
    4. Examen otoscopic 
    5. Examenul fundului de ochi 
    6. Recoltari de sânge venos 
    7.ăRecoltareădeăsângeăcapilarăşiădeterminareaăparametrilorăechilibruluiăacido-bazic prin metoda 
Astrup 
    8.ăÎnregistr riăşiăinterpret riăEKG 
    9. Interpretareaăurm toarelorăprobe: 
    - Rgătoracic  
    - Rg schelet 
    - Rgăabdominal  
    - Urografie 
    - Hemograma 
    - Medulograma 
    - Probe hepatice 
    - Probe renale 
    10. Tehnica IDR - PPD (20) 
 
    I.2. Stagiul de neonatologie - 2 luni 
    Tematicaălec iilorăconferin ă(40ăore) 
    1.ă Conceptulă deă perinatologie,ă mortalitateaă perinatal ;ă investiga iaă fetal ;ă nou-n scutulă cuă
risc 



    2.ăMetodeădeăapreciereaăvârsteiăgesta ionale 
    3. Nou-n scutulă laă termen:ă particularit iă morfologiceă şiă func ionale,ă inciden eă fiziologice,ă
îngrijireaăînămaternitate,ăalimenta ie 
    4. Nou-n scutulă prematură şiă dismatur:ă particularit iă morfologiceă şiă func ionale,ă îngrijiriă
specifice,ăalimenta ie 
    5.ăAnamnezaăşiăexamenăclinicăalănou-n scutului,ăsemiologieăneonatal  
    6.ăReanimareaăneonatal  
    7.ăSuferin aăfetal ăacut ,ăcronic ,ăinsuficien aăplacentar  
    8.ăTraumatismulăobstetricalăbiochimicăşiămecanic 
    9.ăInfec iiăcongenitale:ăsindromulăTORCH,ăinfec iaăHIV,ăinfec iaăcuăVHB 
    10.ăMalforma ii 
    11. Encefalopatia hipoxic-ischemic ăperinatal  
    12. Hemoragiile intracraniene 
    13. Convulsiile neonatale, crizele de apnee, tahipneea tranzitorie a nou-n scutului 
    14.ăSindromulădeădetres ărespiratorie,ăboalaămembranelorăhailine,ăpneumoniaăneonatal  
    15. Icterele nou-n scutului:ă icterulă neonatală "fiziologic",ă izoimunizareă Rhă materno-fetal ,ă
incompatibilitateăABO,ăicterulănuclear,ăexsanguinotransfuzia,ăictereleăcuăbilirubin ăconjugat  
    16. Hidrops fetal 
    17. Diateze hemoragice neonatale 
    18. Urgen eăchirurgicale 
    19.ăTerapiaăhidroelectrolitic ăneonatal  
 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
    1. Oxigenoterapia (utilizarea monitorului F102, debitmetrul de oxigen) 
    2.ăAnamnezaăşiăexamenulăclinic 
    3. Gavajul 
    4. Stabilirea unei "scheme"ădeăperfuzieăendovenoas ălaănou-n scut 
    5.ăInterpret riăaleăunorăinvestiga iiădeălaborator:ăexplor riăbacteriologice,ăradiologice,ăEKG 
 
    I.3.ăStagiulădeăboliăinfec ioaseăpediatrieă- 2 luni 
    Tematicaălec iilorăconferin ă(40ăore) 
    1.ăImuniz riăactiveăşiăpasive 
    2. Antibioterapia în pediatrie 
    3.ăInfec iaăHIV/SIDA 
    4.ăBacteriemiileăşiăsepticemiile 
    5.ăMeningiteleăacuteăviraleăşiăbacteriene 
    6. Encefalitele 
    7.ăDiareileăacuteăviraleăşiăbacteriene 
    8.ăInfec iileăproduseădeăgermeni anaerobi 
    9. Tetanosul 
    10. Difteria 
    11. Salmonelozele tifoidice 
    12.ăInfec iaăluetic  
    13. Poliomielita 
    14.ăInfec iaăcuăvirusăvaricelo-zosterian 
    15.ăMononucleozaăinfec ioas ăşiăalteăinfec iiăproduseădeăvirusuriăherpetice 
    16.ăInfec iaăcuăvirusuriăgripaleăşiăparagripale 
    17. Rubeola 
    18.ăParotiditaăepidemic  
    19.ăMegaleritemulăinfec iosăşiăexantemulăsubit 
    20. Scarlatina 
    21.ăInfec iileărickettsiene 
    22. Rabia 
    23.ă Infesta iileă parazitareă (infesta iileă intestinaleă şiă sistemiceă cuă protozoare,ă
helmintiazele,ăinfesta iileăsistemiceăcuănematodeăşiăcestode) 
    24. Hepatitele acute virale 
    25.ă Diagnosticulă deă laboratoră ală infec iiloră virale,ă bacteriene,ă micelieneă şiă parazitareă laă
copil 
 
    Baremulăactivit ilor practice 
    1.ăExamenulăfrotiuluiădeăsângeăperifericăînăbolileăinfec ioase 
    2.ăEfectuareaăpunc ieiălombareălaăcopilulăcuădiferiteăvârste 
    3.ăExamenulămicroscopicăşiăinterpretareaărezultatelorăLCR 



    4. Interpretarea rezultatelor examenului microscopică ală produseloră biologiceă înă infec iiă
virale,ăbacteriene,ămicelieneăşiăparazitare 
    5.ăTehnicaăimuniz rilorăactive 
    6.ăTehnicaărecolt rilorăcorecteăaăproduselorăbiologiceăpentruăexamenulădeălaborator 
    7.ăÎnsuşireaămanevrelorădeăresuscitareăîn infec iileătoxico-septice la copil 
 
    I.4.ăStagiulădeăneurochirurgieăpediatric ă- 2 luni 
    Tematicaălec iilorăconferin ă(40ăore) 
    1.ăSemiologieăneurochirurgical  
    2.ăMalforma iiăcraniocerebrale 
    3.ăMalforma iiăvertebromedulare 
    4. Malforma iiăarteriovenoaseăcraniocerebraleăşiăvertebromedulare 
    5. Hidrocefalia. Craniostenozele 
    6.ăTumorileăcerebrale.ăSindromulădeăhipertensiuneăintracranian  
    7. Hematoame cerebrale 
    8. Parazitozele craniocerebrale 
    9. Traumatismele craniocerebraleăşiăvertebromedulare 
    10. Compresiile rahidiene intra- şiăextramedulare 
    11. Hemoragiile intracraniene 
    12.ăIndica iileăneurochirurgicaleăînăepilepsie 
    13.ăLeziuniătraumaticeăaleăplexurilorănervoaseăşiănervilorăperiferici 
    14. Elemente deăterapieăintensiv ăînăneurochirurgie 
 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
    1.ăInterpret riăaleăunorăexplor riădeăneurodiagnostic: 
    - radiografiiăcu/f r ăcontrast 
    - tomografieăcomputerizat  
    - imagistica IRM, angio IRM 
    - arteriografii carotidieneăşiăvertebrale 
    2.ăAsistareaălaăinterven iiăneurochirurgicale 
    - drenajulăventriculoperitonealăşiăventriculocardiac 
    - interven iiăpentruăcraniostenoze 
    - curaămeningoencefaloceluluiăşiăaămeningomielocelului 
    - abla iaăuneiătumoriăcerebrale 
    - interven iiăpentruămalforma iiăvasculareăcerebrale 
    3.ă Stabilireaă planuluiă deă terapieă intensiv ă laă bolnaviiă "neurochirurgicali"ă (traumatismeă
craniocerebrale, procese expansive intracraniene etc.) 
    4.ă Examinareaă bolnaviloră cuă afec iuniă neurochirurgicale,ă întocmireaă foiloră deă observa ie,ă
îngrijiri curente 
 
    I.5.ăStagiulădeăpsihiatrieăpediatric ă- 2 luni 
    Tematicaălec iilorăconferin ă(40ăore) 
    1.ăSimptomeăşiăsindroameăpsihice 
    2.ă Clasificareaă deficien elor,ă incapacit iloră şiă dizabilit ilor;ă clasificareaă tulbur riloră
psihice 
    3.ăExamenulăpsihic.ăTesteăpsihometriceădeăevaluareăaăperforman elorăintelectuale. 
    4. ADHD 
    5.ăAnxietateaăşiătulbur rileăanxioase 
    6.ăTulbur rileăafective 
    7.ăFobiaăşiătulbur rileăfobice 
    8.ăObsesiile,ăcompulsiileăşiătulbur rileăobsesiv-compulsive 
    9.ăTulbur rileăpsihiceăaleăcomportamentuluiăalimentar 
    10.ăIsteriaăşiătulbur rileăisterice 
    11.ăTulbur riădeăconduit ăşiăpersonalitate 
    12. Intârzierile mintale 
    13.ăSchizofreniaăşi tulbur rileăschizotipale 
    14.ăTulbur riădeăconversie 
    15.ăTulbur rileăvorbiriiăşiălimbajului.ăTulbur riădeăînv are 
    16.ăMetodeăşiătehniciădeăinvestiga ieăpsihologic  
    17. Metode de tratament psihologic: psihoterapiile, terapiile de joc, terapiileăocupa ionale,ă
educa ionaleăşiăpsihopedagogice,ăconsiliereaăfamiliei 
 
    Baremulăactivit ilorăpractice 



    1.ăExamenulăpsihiatricăşiăîntocmireaăfoiiădeăobserva ie 
    2.ăPrezent riădeăcazuri 
    3.ăApreciereaădezvolt riiămotoriiăşiăpsihice 
    4. Evalu riăaleăfamilieiăşiăconsilieriăaleăfamiliei 
    5.ă Cunoaştereaă baremuluiă comisieiă deă expertiz ă medico-legal ă şiă aă comisieiă deă evaluareă aă
incapacit iiăşiădeăorientareăşcolar ăşiăprofesional  
 
    II.ăNeurologieăadul iă- 6 luni 
    Tematicaălec iilorăconferin ă(100ăore) 
    1. Anatomofiziologia sistemului nervos central 
    2. Anatomofiziologia sistemului nervos periferic 
    3. Anatomofiziologia sistemului nervos autonom 
    4.ăAnatomofiziologiaăorganelorădeăsim  
    5. Sindroame corticale 
    6. Sindroame extrapiramidale 
    7.ăSindroameătalamiceăşiăhipotalamice 
    8. Sindroame de trunchi cerebral 
    9. Sindroame cerebeloase 
    10. Sindroame medulare 
    11. Sindromul vestibular 
    12. Sindromul de neuron motor central 
    13. Sindromul de neuron motor periferic 
    14. Sindroame de nervi periferici, inclusiv nervi cranieni 
    15. Sindroame senzitive 
    16.ăLichidulăcefalorahidianănormalăşiăpatologic 
    17.ăSindroameleăvasculareăcerebraleăşiăcerebromeningeeăşiădiagnosticulălorătopografic 
    18. Tumorileăcerebraleăşiădiagnosticulălorătopografic 
    19.ăSclerozaămultipl  
 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
    Întocmireaădeăfoiădeăobserva ieăclinic ăşiăconsemnareaăevolu iei: 
    - pacien iăcuăsindroameăvasculareăcerebrale 
    - sindroame de trunchi cerebral 
    - sindroame ataxice 
    - sindroame de neuron motor periferic 
    - sindroameăaleăorganelorădeăsim  
    - sindroame extrapiramidale 
    - alteăafec iuni 
    - punc iiălombare 
    - punc iiăvenoaseăşiăinstituireaăuneiăperfuzii 
    - interpretarea examenului LCR 
    - prezentare de cazuri 
 
    III.ăNeurologieăpediatric ă- 2 ani 6 luni, din care: 
 
    III.1. EEG - 3 luni 
    Tematicaălec iilorăconferin ă(50ăore) 
    1. Introducere în EEG. 
    2. Electrozi EEG: descriere, montare/montaje. 
    3. Înregistrareaă EEGă standard.ă Etapeleă înregistr rii:ă dateleă pacientului,ă proceduraă deă
înregistrare 
    4.ăMetodeădeăstimulare:ăhiperventila ie,ăSLI,ăsunet,ăsomn,ămedicamente. 
    5. Artefacte EEG - depistare 
    6. Modalitatea de citire a EEG-ului - etape. FormulareaăunuiăbuletinăEEG.ăDefini ii,ăglosarădeă
termeni. 
    7.ă EEGă normal:ă ritmurileă cerebraleă (alfa,ă beta,ă theta,ă delta).ă Activitateaă bioelectric ă
spontan : 
    - traseul de veghe al adultului 
    - particularit iălaăcopil 
    8. Activitatea EEG la copil peăgrupeădeăvârst ă(3-12 luni, 14 luni - 2 ani, 3-4 ani, 5-10 ani, 
11-16 ani) 
    9.ăRecunoaştereaăstadiilorădeăsomnăşiăaăelementelorăfiziologiceădeăsomn 
    10. EEG anormal 



    - recunoaştereaăanomaliilorănespecifice 
    - recunoaştereaă anomaliiloră epileptiformeă intercriticeă (vârful,ă undaă ascu it ,ă polivârfuri,ă
complexul vârf-und ăclassic,ăCVUălent,ăCVUărapid). 
    - Recunoaştereaă unoră aspecteă criticeă tipiceă foarteă frecventeă înă epilepsiaă copiluluiă (crizaă
tonic ,ă absen aă tipic ,ă crizaă focal ,ă crizaă mioclonic ,ă spasmeă infantile,ă Sd.ă Lennox-Gastaut, 
Epilepsiaăgeneralizat ăidiopatic ,ăEpilepsiaăpar ial ăbenign ). 
    11.ăRecunoaştereaădesc rc rilorăperiodiceăînăPESS; 
    12. Aspectul EEG în tumorile cerebrale 
    13. Aspectul EEG în encefalite 
    14. Efectul unor medicamente asupra EEG 
 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
    1.ăMontareaăpractic ăaăelectrozilor 
    2.ăProceduraădeăfotostimulareă(protocol),ăhiperventila ie 
    3.ăRecunoaştereaăartefactelorăEEG 
    4.ăInterpretareădeătraseeăEEGănormaleălaăadultăşiăcopil,ăpeăgrupeădeăvârst  
    5. Citire de EEG-uriăcuărecunoaştereaămodific rilorăparoxisticeăintercritice 
    6. Citire de EEG-uriăcuărecunoaştereaămodific rilorăparoxisticeăînăcriz ăpentru:ăcrizaătonic ,ă
clonic ,ă tonico-clonic ă generalizat ,ă focal ,ă mioclonic ,ă spasmeleă infantile,ă sindromulă Lennox-
Gastaut,ăepilepsiaăgeneralizat ăidiopatic ădeăadolescen ,ăepilepsiaăpar ial ăbenign  
    7.ăRecunoaştereaădesc rc rilorăperiodiceăEEG 
    8.ăRecunoaştereaămodific rilorăEEGăînătumoriăcerebrale,ăencefalite 
 
    III.2.ăNeurologieăpediatric ă- 2 ani 3 luni 
    Tematicaălec iilorăconferin ă(450ăore) 
    1.ăAnatomiaăşiăfiziologiaăsistemuluiănervosălaăcopilă- particularit i 
    2. Dezvoltarea neuropsihomotorie: 
    - dezvoltareaăontogenetic ănormal ăaăsistemuluiănervos central 
    - copilulălaă3ăluni,ă6ăluni,ă12ăluni,ăantepreşcolar,ăpreşcolar,ăşcolar,ăadolescent 
    3.ăParticularit iăaleăsemiologieiăneurologiceăpediatrice 
    4. Examenul neurologic pentru: 
    - nou-n scutulălaătermen 
    - nou-n scutulăprematur 
    - sugar 
    - copilămicăşiămare 
    5.ăPatologieăprenatal : 
    - infec iiăfetaleă(cuăcitomegalovirus,ătoxoplasmozaăcongenital ,ărubeola,ăherpesăsimplex,ăvirusă
varicelo-zosterian, HIV, alte viroze, sifilis congenital) 
    - afec iuniăcirculatoriiăşiăvasculare fetale (porencefalie) 
    - patologieă fetal ă indus ă deă substan eă toxiceă exogeneă (medicamente,ă alcool,ă droguri,ă alteă
toxice) 
    - patologieăfetal ăindus ădeăsubstan eătoxiceăendogeneă(fenilcetonuriaămatern ,ădiabetăzaharat) 
    - incompatibilitatea Rhăşiădeăgrupă(hidropsăfetal) 
    - întârziereaăcreşteriiăintrauterine 
    - prematuritatea 
    6. Aspecte neurologice ale bolilor datorate anomaliilor cromozomiale - sindromă Downă şiă alteă
trisomii; sindroame datorate altor anomalii cromozomiale cu transmitereăautozomal ,ădemonstrateăsauă
suspectate - sindrom Prader-Willi, sindrom Angelman, sindrom Miller-Dieker, sindrom Di George, 
sindromăWilliams;ăalteăsindroameădismorficeăcuăimplicareăneurologic ă- sindrom Cornelia de Lange, 
sindrom Rubinstein-Taybi, sindrom Sotos, sindrom Lemli-Opitz; sindroame cauzate de anomalii cu 
transmitere X-linkat ă- sindromăXăfragil,ăalteăsindroameăcuătransmitereălegat ădeăcromozomulăXăcuă
retard mental 
    7. Patologie peri- neonatal : 
    - hemoragiile cerebrale ale nou-n scutului (extra- şiăintracerebrale) 
    - encefalopatia hipoxic-ischemic ăperinatal  
    - icterul nuclear 
    - dezechilibreămetaboliceă(hipoglicemiaăneonatal ,ătulbur riăelectrolitice) 
    - traumatismeăcranieneăşiăspinaleădeăcauzeăperinatale 
    - leziuni ale nervilor,ăplexurilorăşiăr d cinilor 
    8.ăMalforma iiăaleăsistemuluiănervosăcentral: 
    - disrafii craniene (arinencefalian encefalocel, meningocel) 
    - disrafii spinale (spina bifida oculta, spina bifida chistica, mielocel, meningomielocel) 
    - alte anomalii (siringomielie, siringobulbie) 



    - tulbur riă deă dezvoltareă cortical :ă tulbur riă deă proliferareă şiă diferen iereă (microcefalie,ă
megalencefalie,ă hemimegalencefalie);ă tulbur riă deă migrareă neuronal ă (heterotopii,ă lisencefalie,ă
pahigirie, polimicrogirie);ă tulbur riă deă organizareă (displaziiă corticaleă focale,ă microdisgeneziaă
cortical ) 
    - anomaliiă deă linieă median ă (ageneziaă deă corpă calosă nonsindromic ă şiă sindromic ,ă sindromă
Aicardi,ăAndermann,ăShapiro,ăabsen aăseptuluiăpelucid,ădisplaziaăsepto-optic ) 
    - malforma iiăaleăcerebeluluiăşiăstructurilorăfoseiăposterioareă(sindromăDandy-Walker, Arnold 
Chiari, Joubert, Klippel-Feil, hipoplazia/aplazia cerebelului 
    - chiste arahnoidiene, lipoame ale sistemului nervos 
    9. Hidrocefalia 
    10. Sindroame neurocutanate: 
    - sclerozaătuberoas ăBourneville 
    - neurofibromatoza 
    - sindrom Sturge-Weber 
    - ataxia-teleangiectazia 
    - alte sindroame neurocutanate 
    11.ăMalforma iiăosoaseăaleăcraniuluiăşiăvertebrelorăcervicale: 
    - craniostenoze nonsindromiceăşiăsindromice 
    - impresiuneaăbazilar  
    - foramen magnum îngustat 
    - disloca iaăatlantoaxial  
    12. Paralizii cerebrale: forme spastice - hemiplegia/pareza, tetraplegia/pareza, diplegia 
spastic ă(boalaăLittle);ăformeădiskineticeă- hiperkinetic ,ădistonic ;ăformeăataxice;ăformeămixte 
    13.ăBoliămetaboliceăşiăheredodegenerativeăaleăsistemuluiănervosăcentral 
    13.1. Boli metabolice 
    a.ăafect riăaleăorganitelorăsubcelulare 
    - boli lizozomale 
      - sfingolipidoze (gangliozidoze, b. Gaucher, b. Niemann Pick, b. Fabry, b. Farber, 
leucodistrofiaămetacromatic ,ăb.ăAustin,ăb.ăKrabbe) 
      - mucopolizaharidoze (b. Hurler, b. Scheie, b. Hunter, b. Sanfilippo, b. Morquio, b. 
Maroteaux-Lamy, b. Sly) 
    - mucolipidoze 
      - sialidoza I 
      - mucolipidoza IV 
    - tulbur riăaleămetabolismuluiăglicoproteineloră- manosidoza, galactosialidoza, fucozidoza 
    - boli peroxizomiale - s.ă Zellweger,ă adrenoleucodistrofiaă neonatal ,ă b.ă Refsum,ă
adrenoleucodistrofia X-linkat  
    b.ăafect riăaleăprincipalelor linii metabolice 
    - tulbur riăaleămetabolismuluiăaminoacizilorăşiăacizilorăorganiciă- fenilcetonuria, b. urinilor 
cuă mirosă deă ar ar,ă aciduriaă metilmalonic ,ă aciduriaă propionic ,ă aciduriaă izovaleric ,ă aciduriaă
glutaric ă (I,ă II),ă b.ă Canavană (aciduriaă acetilaspartic ),ă homocistinuria,ă deficien aă deă
sulfitoxidaz  
    - tulbur riă aleă metabolismuluiă neurotransmi toriloră - hiperfenilalaninemiaă malign ,ă
hiperglicinemiaănonketotic ,ătulbur riăaleămetabolismuluiăGABA 
    - tulbur riăaleăcicluluiăureei - hiperamoniemia 
    - tulbur riă aleă metabolismuluiă vitamineloră - biotinaă (deficien aă deă multicarboxilaz ),ă vit.ă
B12, folat 
    - boli mitocondriale - s. Kearns, b. MELAS, MERRF, b. Leigh, b. Alpers 
    - deficiteăaleămetaboliz riiăcolesteroluluiăintracelular - b. Wolman 
    - tulbur riăaleămetabolismuluiăcupruluiă- b. Wilson, b. Menkes 
    - tulbur riăaleămetabolismuluiăpurineloră- s. Lesch-Nyhan 
    - porfirii 
    - tulbur riăaleămetabolismuluiăacizilorăbiliariă- xantomatozaăcerebrotendinoas  
    13.2. Boli heredodegenerative 
    - leucodistrofiiă(cuădefecteăenzimaticeănedescoperiteăînc )ă - leucodistrofiaăsudanofilic ă(b.ă
Pelizaeus - Merzbacher), s. Cockayne, b. Alexander 
    - boliăcuăafectareăpredominent ăaăsubstan eiăcenuşiiă- ceroidlipofuscinoze 
    - boliăcuăafectareădifuz ăaăsistemuluiănervosăcentrală- distrofiaăneuroaxonal ădifuz  
    - boliăcuăafectareăpredominent ăaăganglionilorăbazaliă- coreeaăHuntington,ădistoniaămuscular ă
deformant ,ă b.ă Segawa,ă parkinsonismulă juvenil,ă b.ă Hallervordenă - Spatz, hipoparatiroidismul, 
pseudohipoparatiroidismulăşiăalteăboliădegenerativeăcuăcalcific riăaleăganglionilorăbazali 
    - s. Gilles de la Tourette 
    - tremorulăesen ial 



    - epilepsiile mioclonice progresive, inclusiv - b. Lafora, s. Unvericht Lundborg, atrofia 
dento-rubro-palido-luysian ăereditar  
    - boliă degenerativeă cuă afectareaă cerebelului,ă trunchiuluiă cerebrală şiă m duveiă spin riiă
(degenerescen eă spinocerebeloase)ă - ataxia Friedreich, alte ataxii autozomal recesive, ataxii cu 
transmitere autozomal dominant ă (atrofiiă olivopontocerebeloase),ă s.ă Marinescu-Sjogren, paraplegia 
spastic ăfamilial  
    - s. Rett 
    14.ăBoliăinfec ioase 
    - meningiteăacuteăbacterieneăşiăvirale,ămeningiteăsubacuteăşiăcroniceă(meningitaătuberculoas ă
şiăalteămeningiteăgranulomatoase) 
    - abcesulăcerebralăşiărahidian 
    - infec iiăbacterieneănesupurativeă- b. Lyme, leptospiroza, bruceloza 
    - encefaliteăşiămeningoencefaliteăacute 
    - encefaliteăpostinfec ioaseăacuteă(encefalomielitaădiseminat ăacut ) 
    - encefalopatii de origineă neclar ă înă rela ieă cuă infec iiă viraleă (s.ă Reye)ă şiă subacuteă
(panencefalitaăsclerozant ăsubacut ) 
    - infec iaăHIV 
    - infec iiămicoticeăşiăparazitareăaleăsistemuluiănervosăcentral 
    - toxiinfec iileăsistemuluiănervos:ătetanosul,ădifteria,ăbotulismul 
    15.ăBoliăinflamatoriiăparainfec ioaseăşiădeăorigineăimunologic  
    - boli reumatice - coreeaăacutaăSydenham,ălupusulăeritematosădiseminat,ăpoliarteritaănodoas ,ă
b. Kawasaki, b. Cogan, s. hemolitic uremic 
    - boli demielinizante: scleroza multipl ,ă neuromielitaă optic ă Devic,ă b.ă Schilder,ă b.ă Ballo,ă
nevritaăoptic ,ămieliteleăacuteătransverse 
    - ataxiaăcerebeloas ăacut ăşiăsubacut ă(s.ăopsoclonus-mioclonus) 
    - complica iileăneurologiceăaleăimuniz rii 
    16.ăAfect riăneurologiceădatorateăagen ilorăfiziciăşiăchimici 
    - traumatismeleăcraniocerebraleăşiăcomplica iileălor 
    - traumatismele vertebromedulare 
    - afect riă neurologiceă datorateă înecului,ă intoxica ieiă cuă monoxidă deă carbon.ă Arsurilor,ă
electrocut rii,ăşoculuiătermic 
    - intoxica iile 
    17. Boli neuromusculare 
    - bolile neuronului motor - atrofii musculare spinale (tip 1 - Werdnig-Hoffman, tip 2, tip 3 - 
Kugelberg-Welander, alte forme de atrofii musculare spinale) 
    - boli ale nervilor periferici 
      - neuropatii ereditare senzitivo-motoriii (I - Charcot - Marie-Tooth, II, III, IV) 
      - neuropatiiăsenzitiveăşiăautonomeăereditareă(acropatiaăulceromutilant ,ăneuropatiaăsenzitiv ă
congenital ,ăs.ăRidleyă- Day,ăinsensibilitateaăcongenital ălaădurereăşiăanhidroza) 
      - neuropatiiă dobânditeă acuteă şiă croniceă (s.ă Gullain-Barre, polineuropatiile inflamatorii 
demielinizanteăcronice,ălepra,ăneuropatiiăendogeneăşiăexogeneătoxice) 
      - afec iuniăaleănervilorăperifericiăşiăcranieniă- inflamatorii, traumatice, congenitale 
   - boli musculare primare 
      - distrofiiămusculareăprogresiveăşiăcongenitale 
      - ageneziiăşiăhipertrofiiămusculareăcongenitale 
      - miopatii congenitale 
      - sindroameămiotoniceă(distrofiaămiotonicaăşiăcanalopatiile) 
      - miopatii metabolice 
      - miopatii inflamatorii 
      - miopatiiăasociateăcuăboliăsistemiceăşiătulbur riăendocrine 
      - artrogripozaămultiplexăcongenital  
    - boliăaleăjonc iuniiăneuromusculareă(miasteniaăşiăsindroameleămiasteniforme) 
    18.ăManifest riăneurologiceăînăboli sistemice 
    19. Tumori ale sistemului nervos central - cerebraleăşiămedulare 
    20.ăCefaleeaăşiăsindroameleăcefalalgice 
    21.ăEpilepsia,ăstatusulăepilepticăşiăconvulsiileăocazionale 
    22.ăManifest riăparoxisticeăneepileptice 
    23. Boli cerebrovasculare 
    - malforma iiă vasculareă aleă sistemuluiă nervos:ă malforma iiă arterio-venoase, anevrismul venei 
Galen, anevrismele arteriale intracraniene 
    - boliăarterialeăocluziveăcerebraleăşiăaăsinusurilorădurale 
    - encefalopatiaăhipertensiv  



    24. Encefalopatii acute - coma,ă alteă st riă cuă alterareă aă conştien ei,ă edemulă cerebrală acut,ă
hipertensiuneaăintracranian  
    25.ăHipertensiuneaăintracranian ăbenign  
 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
    1.ăAnamnezaăşiăexamenulăclinicălaăcopiiiăcuăboliăneurologice 
    2.ăÎntocmireaăfoiiădeăobserva ie 
    3. Examenul fundului de ochi 
    4. Electroencefalograma - interpretare 
    5.ăPoten ialeăevocateă- interpretare 
    6. Electromiograma - interpretare 
    7.ăExamenulăvitezelorădeăconducereănervoas ă- interpretare 
    8.ăPunc iiălombare 
    9. Radiografii craniene - interpretare 
    10.ăRadiografiiăcoloan ăvertebral ă- interpretare 
    11.ăTomografieăcomputerizat ăcerebral ă- interpretare 
    12. Imagerie prin MRI a sistemului nervos central - interpretare 
    13.ăEchografieătransfontanelar ă- interpretare 
    14. Angiografia sistemului arterial cervicocerebral - interpretare 
    15.ăExamenulămicroscopicăşiăbiochimicăalăLCRăefectuatăînăurgen  
    16.ăStabilireaăşiăefectuareaăschemeiăterapeuticeăaăstatusuluiăepileptic 
    17.ăStabilireaăşiăefectuareaăschemeiăterapeuticeăaăhipertensiuniiăintracraniene 
    18.ăStabilireaăşiăefectuareaăschemeiădeădiagnosticăşiăterapieăintensiv ălaăcopilulăcomatos 
    19.ăStabilireaăşiăefectuareaăschemeiăterapeuticeăaăcrizeiămiastenice/colinergice la copil 
    20.ăParticipareaălaăşedin eădeătratamentărecuperatorăînăbolileăneurologiceălaăcopil 
    Stagiileăurm toareănuăvorăfiăefectuateăcaăşiămoduleăseparate;ăreziden iiăvorăr mâneăînăclinicaă
deă neurologieă pediatric /neurologieă adul iă şiă voră înso iă pacien iiă laă investiga iile/tratamentulă
recuperator,ărespectiveă(caăşiăparteăpractic ).ăCoordonatorulăstagiuluiădeăneurologieăpediatric ăvaă
organiza,ă împreun ă cuă specialiştiă dină fiecareă domeniu,ă cursuriă teoreticeă pentruă fiecareă dintreă
domeniile de mai jos: 
 
    a. Neuroimagistica 
    b.ăEchogarfieătransfontanelar  
    c. EMG, VCN, PEC 
    d. Genetica 
    e. Recuperare - reabilitareăpediatric  
 
    Pentruă acesteă submoduleă seă vaă acordaă calificativă scrisă deă c treă coordonatorulă fiec ruiă modulă
(pediatrie,ă neonatologie,ă neurologieă adul i),ă urmândă caă notaă final ă s ă fieă acordat ă deă
coordonatorulăstagiuluiădeăneurologieăpediatric . 
 
    a.ăNeuroimagisticaăesteăinclus ăînăcadrulămodulelorădeăNeurologieăpediatric ăşiăNeurologieădeă
adul i 
 
    Tematica 
    Rezidentulătrebuieăs ăaprofundezeăaspecteăteoreticeălegateădeăurm toareleăsubiecte: 
    1.ăSemiologieăimagistic ,ăurm rireaăimagistic ăaăprocesuluiădeămielinizare 
    2.ăAspecteăimagisticeăaleămalforma iilorăcraniocerebraleăcongenitale 
    3. Aspecte imagisticeăaleăbolilorămetabolice,ăbolilorăneurodegenerativeăşiăaleăanomaliilorădeă
mielinizare 
    4.ăAspecteăimagisticeăaleăinfec iilorăSNC 
    5. Aspecte imagistice ale traumatismelor craniocerebrale 
    5. Aspecte imagistice ale tumorilor infratentoriale 
    6. Aspecte imagistice ale tumorilor supratentoriale 
    7.ăExplorareaăimagistic ăaăepilepsieiăcopiluluiăşiăaăbolilorăcerebrovasculareăpediatrice 
    8.ăAspecteăimagisticeăînăpatologiaăpediatric ăaăorbiteiăşiăaăosuluiătemporal 
    9.ăExplorareaăimagistic ăaăpatologieiăspinaleădeălaăvârstaăcopil riei 
 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
    1.ă Principiiă generaleă deă interpretareă aă exameneloră imagisticeă craniocerebraleă şiă spinaleă înă
patologiaăneurologic ăpediatric  
    2.ăPrezent riădeăcazuriă- patologie malformativ ,ămetabolic ,ădegenerativ ăşiădeămielinizare 
    3.ăPrezent riădeăcazuriă- patologieătumoral ăcraniocerebral ăpediatric  



    4.ăPrezent riădeăcazuriă- traumatismeăcraniocerebrale,ăpatologieăvascular  
    5.ăPrezent riădeăcazuriă- patologieăspinal  
 
    b.ă Ecografieă transfontanelar ă esteă inclus ă înă cadrulă stagiiloră deă pediatrieă şiă neurologieă
pediatric . 
    Tematica (50 ore) 
    Rezidentulătrebuieăs ăaprofundezeăaspecteăteoreticeălegateădeăurm toareleăsubiecte: 
    1.ăNo iuniăgeneraleădeăfizicaăultrasunetelor.ăPropriet iăfiziceăaleăultrasunetelor.ăEfecteleă
ultrasuneteloră înă esuturi.ă Surseleă posibileă deă eroareă înă examenulă ecografică craniană laă sugar.ă
Efecteleă biologiceă aleă ultrasuneteloră asupraă esuturilor.ă Tipuriă deă transductoriă utiliza iă înă
examinarea cranian ălaăsugari 
    2.ă Elementeleă deă ecoanatomieă normal ă cerebral ă laă nou-n scu iă şiă sugari.ă Repereleă anatomiceă
principale utilizate în ETF 
    3.ă Principaleleă sec iuniă utilizateă înă ETF.ă Indica iileă ETF.ă ETFă - tehnicaă examin riiă şiă
preg tireaă bolnavului. Examenul Doppler cranian la nou-n scută şiă sugară - indica ii.ă Limiteleă şiă
dezavantajeleăETFăînădiagnosticulăafec iunilorăintracranieneălaănou-n scutăşiăsugar 
    4. Diagnosticul ETF în hidrocefaliile sugarului 
    5. Diagnosticul ETF în anomaliile congenitale intracerebrale la nou-n scutăşiăsugar 
    6. Diagnosticul ETF în hemoragiile intra- şiăperiventriculareălaănou-n scutăşiăsugar 
    7. Diagnosticul ETF în hemoragiile subdurale la nou-n scutăşiăsugar. 
    8. Diagnosticul ETF în hemoragiile parenchimatoase la nou-n scutăşiăsugar 
 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
    1. Principiile generale de interpretare a ETF la nou-n scutăşiăsugar 
    2.ăDemonstra iiăpracticeădeăETFălaănou-n scutăşiăsugar 
    3.ăPrezent riădeăcazuriă- hidrocefaliiile la nou-n scutăşi sugar 
    4.ăPrezent riădeăcazuriă- malforma iileăcerebraleălaănou-n scutăşiăsugar 
    5.ăPrezent riădeăcazuriă- hemoragiile cerebrale la nou-n scutăşiăsugar 
 
    c.ă EMG,ă VCN,ă poten ialeă evocateă esteă inclus ă înă cadrulă moduleloră deă Neurologieă pediatric ă şi 
Neurologieăadul i 
 
    Tematicaălec iilorăconferin ă(50ăore) 
    Rezidentulătrebuieăs ăaprofundezeăaspecteăteoreticeălegateădeăurm toareleăsubiecte: 
    1.ă Introducereă înă electromiografieă şiă electroneurografie.ă Principii,ă tehnici.ă Valoareaă
examenului electrodiagnostic 
    2.ăStudiiădeăconducereănervoas .ăVitezeădeăconducereămotoriiăşiăsenzitiveăaleănervilorădeălaă
membreleăsuperioareă(median,ăulnar,ăradial)ăşiăinferioareă(femural,ăsciatic,ăsural) 
    3.ăAlteătehniciădeăconducereănervoas ă(undaăF,ăreflexăH),ăBlinkăreflex.ăStimulareaărepetitiv  
    4.ăElectromiografiaăcuăac:ăprincipii,ătehnici.ăActivitateaămuscular ăspontan  
    5.ăAnalizaăpoten ialuluiădeăunitateămotorieăşiăaăpatternuluiădeăinterferen  
    6. Integrarea datelor electroneurografice cu cele electromiografice 
    7. Patologia de nerv: neuronopatii, radiculopatii, plexopatii, neuropatii, polineuropatii 
    8.ă Patologiaă deă muşchi:ă miopatii,ă polimiozite,ă miotonii.ă Patologiaă deă plac ă neuromuscular :ă
miastenia gravis, sindromul Eaton Lambert 
    9. Poten ialeăevocate:ăprincipii,ătehnici.ăPoten ialeăevocateăvizuale 
    10.ăPoten ialeăevocateăauditive,ăsomatosenzitiveăşiămotorii 
 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
    1. Interpretarea traseului EMG 
    2.ăInterpretareaăstudiilorădeăconducereănervoas  
    3. Intergrarea studiilor electromiografice cu rezultatele studiilor electroneurografice 
    4.ăInterpretareaăpoten ialelorăevocateăvizuale 
    5.ăInterpretareaăpoten ialelorăevocateăauditive,ăsomatosenzitiveăşiămotorii 
 
    d. Genetica (submodul în cadrulămodulelor:ăneonatologie,ăpediatrie,ăneurologieăpediatric ) 
    Tematicaălec iilorăconferin ă(50ăore) 
    1. Rolul factorilor genetici în producerea bolilor: 
    a.ăInterac iuneaăereditate-mediu în etiologia bolilor; 
    b.ăEcogenetica,ănutrigeneticaăşi farmacocinetica bolilor; 
    c.ăMuta iile:ăcauzaămajor ădeăboal ; 
    d.ăBolileăgeneticeă(clasificare,ăcaractereăgenerale,ăimpactăşiăconsecin e); 
    e.ăAbordareaăgenetic ăînărela iaămedică- pacient. 



    2.ăBolileăcromozomiale.ăCorela iiăgenotip-fenotip în anomaliile cromosomiale: boli cromosomiale 
autosomaleă(trisomiileăautosomale,ăsindroameăcuădele iiăautosomale,ăsindroameăcuămicrodele iiăsauă
microduplica ii),ăsindroameăcuăanomaliiăaleăgonosomiloră(s.ăTurner,ăs.ăKlinefelter,ătrisomiaăXăşiă
alte polisomii X, s. 47, XXY). 
    3.ă Bolileă monogenice.ă Corela iiă genotip-fenotip în boli monogenice: galactozemia, 
fenilcetonuria,ă bolileă lizozomale,ă bolileă peroxizomale,ă fibrozaă chistic ,ă distrofiaă muscular ă
Duchenne,ă osteogenezaă imperfecta,ă sferocitozaă ereditar ,ă sindromul Ehlers-Danlos, 
neurofibromatozele,ăboalaăpolichistic ărenal ,ăhemofiliaăA,ădistrofiaămiotonic . 
    4.ă Geneticaă dezvolt riiă şiă defecteleă deă dezvoltare.ă Categoriiă deă geneă implicateă înă controlulă
dezvolt rii.ăProceseămajoreăînăcadrulădezvolt riiăembrionare. Anomalii congenitale cu determinism 
multifactorial. 
    5.ăRetardulămentalăşiăretardulămentalălegatădeăX. 
    6.ăPatologiaăgenetic ăaăsistemuluiăimun. 
    7. Genetica bolii canceroase. 
    8.ăCeleămaiăfrecventeăboliăgeneticeăpeăsistemeăşiăaparate. 
    9.ăProfilaxiaăşiătratamentulăbolilorăgenetice. 
    10.ăProblemeăşiădilemeăeticeăînăgeneticaămedical . 
 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
    1. Consultul genetic. 
    2.ăExplor rileăgeneticeă- indica ii,ăinterpretareăşiăvaloareădiagnostic : 
    a. Cromozomiale - cariotipulăcuămarcajăînăbenzi,ăFISHăinterfazic,ăFISHămetafazicăşiăCGH; 
    b. Moleculare - amplificarea ADN; hibridizarea acizilor nucleici, fragmentarea acizilor 
nucleiciăcuăenzimeă deărestric ie,ăpolimorfismulălungimiiăfragmentelorădeărestric ie,ăsecven iereaă
ADN; 
    c. Biochimice. 
    3. Sfatul genetic; 
    4. Screeningul genetic: 
    a. Neonatal (fenilcetonuria, hipotiroidismul congenital); 
    b. Screening-ulăpopula ională(familial)ăalăheterozigo ilor. 
 
    e. Recuperare - reabilitare pediatric ă esteă inclus ă caă submodulă înă cadrulă modululuiă deă
Neurologieăpediatric  
    Tematicaălec iilorăconferin  
    1.ă Recuperareaă func ional ă - defini ie,ă argumentareaă termenului.ă Readaptarea,ă recuperareaă
social .ă Handicapulă - clasificareă interna ional .ă Boal ,ă deficien ă incapacitate,ă handicap.ă
Clasificareaăetiologic ăaăhandicapului.ăMijloaceleăreadapt rii.ăCadrulăorganizatoricăalărecuper riiă
func ionale. 
    2.ăDezvoltareaăneuromotorieăaăsugaruluiăşiăcopilului 
    3.ă Apreciereaă motricit iiă spontane,ă dirijateă şiă provocateă înă cadrulă bilan uluiă dezvolt riiă
neuromotorii a sugarului 
    4.ă Recuperareaă func ional ă aă handicapuluiă neuromotoră periferic:ă bolileă careă beneficiaz ă deă
aceast ărecuperare,ăprincipiileărefaceriiăfor eiămusculare,ăevaluareaăvaloriiămusculare, contrac iaă
izometric  
    5. Metoda Kenny: principii, caracterele sindromului clinic, mijloace terapeutice 
    6.ă Metodaă Kabat:ă principii,ă procedeeă deă facilitare.ă Mijloaceă ajut toareă înă recuperareaă
handicapului neuromotor periferic: electroterapie, ortezare,ăchirurgieăortopedic  
    7.ă Recuperareaă func ional ă aă infirmit iiă motoriiă cerebrale:ă etiologie,ă substrată
anatomopatologic,ăclasificareăclinic  
    8. Tratamentul kinetic în encefalopatiile cronice infantile: 
    - metodele Phelps, Margret Rood, Bobath 
    - şcoalaăPhiladelphiaă(metodaăTemple-Fay),ămetodaăVojta,ămetodeăfunc ionaleă(Tardieu,ăPeto) 
    - metoda Frenkel, metoda Le Metayer 
    9. Decontracturarea 
    - kinetoterapia - Kabat - alternareaăantagoniştilor 
    - legile Sherington 
    - electroterapia 
    - infiltra iileăcuătoxin ăbotulinic  
    10. Diagnosticul precoce al encefalopatiei cronice infantile 
    11.ăEvaluareaăfunc ional ăînăencefalopatiaăcronic ăinfantil  
    12.ăTerapiaăocupa ional ă(ergoterapia).ăEvaluare 
    13. Balneoterapia în patologiaăneurologic ăaăcopilului 
    14. Tratamentul de recuperare al paraplegiei posttraumatice 



    15.ăTratamentulădeărecuperareăînăafec iunileăneuromusculareăaleăcopilului 
    16.ăReadaptareaăsocial :ăeduca iaăînăfamilie,ăînv mântulănormalăşiăspecial, profesionalizarea 
înăşcoliăspeciale,ăsportulăadaptat,ăprotec iaăsocial  
 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
    1.ăApreciereaămotricit iiăprovocateălaăcopilulă0-1 an 
    2.ăStabilireaăunuiăprogramădeărecuperareăfunc ional ălaăcopiiăcuăhandicapăneuromotor periferic 
    3.ăStabilireaăunuiăprogramădeătratamentăcopiiăcuăencefalopatieăcronic ăinfantil  
    4.ăStabilireaăunuiăprogramădeătratamentăînăafec iunileăneuromusculareăaleăcopilului 
    5.ăStabilireaăunuiăprogramădeăterapieăocupa ional ăînăsindroameleăataxice 
    Pentruă fiecareă modul/submodul,ă coordonatorulă deă stagiuă vaă acordaă oă not /punctajă înă urmaă uneiă
examin riă scriseă şiă practiceă şiă peă bazaă activit iiă desf şurateă deă rezidentă înă cursulă stagiuluiă
respectiv. 
 
    IV.ăMODULULăDEăBIOETIC ă- 2ăs pt mâni 
    TEMATIC ăCURSă(20ăore) 
 
    I.ăIntroducereăînăBioetic ă- 2 ore 
    1.ăMorala,ăetica,ăeticaămedical ă- definire, delimitarea obiectului de studiu 
    2.ăContextulăapari ieiăbioeticii 
    3. Definirea bioeticii 
    4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii 
    5.ăTeoriiăşiămetodeăînăbioetic  
 
    II.ăConcepteleădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin ăprinăprismaăbioeticiiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăconceptelorădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin  
    2.ă Concepteleă deă s n tate,ă boal ă şiă suferin ă înă contextulă evolu ieiă mediciniiă şiă ştiin eloră
vie ii 
    3.ăRolulăcredin elorăşiăvalorilorăpersonaleăsauădeăgrupăînăconturareaăconceptelorădeăs n tate,ă
boal ăşiăsuferin ă(percep iiăparticulareăfunc ieădeăcredin aăreligioas ,ăetnie,ăetc.) 
 
    III.ăRela iaămedică- pacient I - 2 ore 
    1.ăValoriăaleărela ieiămedică- pacient 
    2. Paternalism versus autonomie 
    3.ăModeleăaleărela ieiămedică- pacient 
    4.ăDreptatea,ăechitateaăşiăaccesulăpacien ilorălaăîngrijirileădeăs n tate 
 
    IV.ăRela iaămedică- pacient II- 2 ore 
    1. Consim mântulăinformat 
    2.ăConfiden ialitateaăînărela iaămedică- pacient 
    3.ăRela iaămedică- pacient minor 
    4.ăActeănormativeăcareăreglementeaz ărela iaămedică- pacient 
 
    V.ăGreşeliăşiăeroriăînăpracticaămedical ă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroare 
    2.ăCulpaămedical ă- definire,ăforme,ăimplica iiăjuridiceăşiădeontologice 
    3.ăManagementulăgreşeliiăşiăeroriiămedicaleăînăpracticaămedical  
 
    VI.ăProblemeăeticeălaăînceputulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăLibertateaăprocrea iei 
    2. Dileme etice în avort 
    3. Etica reproducerii umane asistate medical 
    4.ăProblemeăeticeăînăclonareaăreproductiv  
 
    VII.ăProblemeăeticeălaăfinalulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaămor iiăînăeraănoilorătehnologiiăînămedicin  
    2. Probleme etice înăst rileăterminale 
    3.ăTratamenteăinutileăînăpracticaămedical  
    4.ăEutanasiaăşiăsuicidulăasistat 
    5. Îngrijirile paliative 
 
    VIII.ăProblemeăeticeăînătransplantulădeă esuturiăşiăorganeăumaneă- 2 ore 
    1. Donarea de organe de la cadavru 



    2. Donarea de organe de la persoana vie 
    3.ăEticaăaloc riiădeăresurseăînătransplant 
 
    IX.ăProblemeăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ă- 2 ore 
    1.ăEugeniaăşiădiscriminareaăpeăbazaăgeneticii 
    2. Proiectul genomului uman - probleme etice, redefinirea no iuniiă deă boal ă prină prismaă
cunoaşteriiăgenomuluiăuman 
    3.ăEtic ăşiătestareaăgenetic ăprenatal ,ăneonatal ăşiăpostnatal  
    4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni 
    5.ăTerapiaăgenic  
    6.ăPosibilitateaăîmbun t iriiăraseiăumaneăprinăinterven iiăgenetice 
 
    X.ăEticaăcercet riiăpeăsubiec iăumaniă- 2 ore 
    1.ăPrincipiiăeticeăînăcercetareaăpeăsubiec iăumani 
    2.ăProtec iaăparticipan ilorăîntr-oăcercetareăbiomedical ă- discutarea principalelor coduri de 
etic ă şiă conven iiă interna ionaleă înă cercetare,ă aă cadruluiă legislativă înă careă seă deruleaz ă
cercetareaăpeăsubiec iăumani 
    3.ăPopula iiăvulnerabileăînăcontextulăcercet riiăpeăsubiec iăumani 
    4.ăAspecteăeticeăînăcercet rileămulticentrice,ămultina ionale 
    5. Comitetele de etic ăaăcercet rii 
    6.ăComportamentulăştiin ificăneadecvat,ăconflictulădeăintereseăînăcercetareaăştiin ific  
 
    TEMATICA SEMINARIILOR 
    I.ăIlustrareaăprinăcazuriăparticulareăaăteoriilorăşiăprincipiilorăînăbioetic ă- 2 ore 
 
    II. Reglementarea practiciiămedicaleăprinăcoduriădeăetic ă- 2 ore 
    1.ă Jur mântulă luiă Hipocrateă - comentareaă formeiă ini ialeă aă jur mântuluiă luiă Hipocrateă şiă
evaluareaăgraduluiădeăaplicabilitateăaăperceptelorăacestuiaăînăcondi iileămediciniiăactuale 
    2.ăAlternativeăaleăjur mântului lui Hipocrate 
    3.ăAlteăcoduriădeăetic ăşiădeontologieămedical ăfolositeăînăprezent 
 
    III.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăValoareaăşiălimiteleăconsim mântuluiăinformatăînăpracticaămedical ăcurent  
    2.ăValoareaăşiălimiteleăconfiden ialit iiăînăpracticaămedical ăcurent  
    3.ăRolulăcomunic riiăînărela iaămedică- pacient 
 
    IV.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1. Accesul la îngrijirileădeăs n tateă- discutare de cazuri 
    2.ăDrepturileăpacien iloră- reglementareălegislativ  
    3.ăRolulăcomitetelorădeăetic ădinăspitale 
 
    V.ăExemplificareaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroareăînămedicin ăprinăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    1. Delimitareaăcadruluiăno iuniiădeămalpraxis 
    2.ăGreşealaămedical ădinăperspectivaăsistemuluiădeămalpraxis 
    3.ăPerspectivaădeontologic ăasupraăgreşelilorămedicale 
 
    VI.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăînceputulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
 
    VII.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăfinalulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
 
    VIII.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă transplantulă deă esuturiă şiă organeă peă bazaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
 
    IX. Discutarea problemelor etice în genetic ăşiăgenomic ăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
 
    X.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă cercetareaă peă subiec iă umaniă prină prismaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
 
    Normeăgeneraleădeădesf şurareăaăspecializ riiăînăneurologieăpediatric  
 
    A.ăCondi iiăobligatoriiăpentruăviitoriiăreziden iădeăneurologieăpediatric  



    Fiecareă rezidentă deă Neurologieă Pediatric ă esteă repartizată prină alegereaă dup ă concursulă deă
reziden iatălaăunăcentruăformator.ăEsteăobligatoriuăcaăfiecareărezidentăs ăseăprezinteăimediatădup ă
reparti ieălaăcentrulăcoordonator,ălaăcoordonatorulăprogramului. 
    Coordonatorulăprogramuluiădinăcentrulărespectivărepartizeaz ăfiecareărezidentăunuiămedicăprimară
sauă specialistă Neurologă Pediatruă careă esteă numită îndrum tor.ă Acestaă supervizeaz ă desf şurarea 
reziden iatului,ădândă laăcerereăinforma iileădoriteădeărezident.ă Coordonatorulăstabileşteăordineaă
stagiilorăşiădestina iaăfiec ruiărezident.ăRezidentulăesteăobligatăs ăîşiăorganizezeăunădosarăprină
careăs ădovedeasc ăstagiileăparcurseăşiăaptitudinile dobânditeăînăcursulăreziden iatului. 
    Programulă zilnică const ă dină participareaă activ ,ă laă patulă bolnavului,ă laă programulă zilnică ală
sec ieiă deă neurologieă pediatric .ă Toateă activit ileă practiceă cuprinseă înă baremulă minimală deă
activit iăpracticeătrebuieăparcurseăsubăsupraveghereaăîndrum torului. 
    Înăatribu iileărezidentuluiăsuntăcuprinseăşiăg rziădeănoapte,ăpeăliniaăaă2-a, sub supravegherea 
îndrum torului.ă Nuă intr ă înă atribu iileă rezidentului:ă s ă stabileasc ă tratamentul,ă diagnosticul,ă
indica iiă c treă familie (decât ceea ce s-a convenit cu medicul direct responsabil de bolnav). 
Activit iă practiceă şiă lecturiă - 200ă ore/ană lecturi,ă lec ii,ă seminarii.ă Acesteaă voră fiă realizateă
fieă prină studiuă individual,ă fieă prină prezent riă înă fa aă colectivului,ă participareă la seminarii, 
cursuri,ăprezent riădeăcazuri,ăetc. 
    Caietul rezidentului 
    Fiecareă rezidentă trebuieă s ă aib ă ună caiet/dosară înă careă s ă existeă doveziă aleă activit iloră
practiceă şiă teoreticeă desf şurateă deă acesta.ă Trebuieă s ă existeă dovadaă efectu riiă tuturor 
activit ilorăpracticeăplanificateăînăcurriculum.ăAcestăcaiet/dosarătrebuieăluatăînăconsiderareăînă
procesulă deă evaluareă periodic ă şiă final ă aă rezidentului.ă Înă timpulă reziden iatului,ă rezidentulă
trebuieăs ăfieăimplicatăînăcelăpu ină1ăsauă2ăproiecteădeăcercetare. 
    B.ăCentreăformatoare,ăcoordonatori/îndrum tori 
    Fiecareă rezidentă deă Neurologieă Pediatric ă esteă repartizată prină alegereă dup ă concursulă deă
reziden iată laă ună centruă formator.ă Listaă centreloră formatoare,ă aă unit iloră formatoare,ă aă
coordonatorilor,ă îndrum toriloră şiă mediciloră cuă competen ă eligibiliă vaă fiă actualizat ă înă modă
regulat.ă Reziden iiă voră fiă repartiza iă înă centreleă deă preg tireă considerateă eligibileă deă c treă
CNPDSăconformăgraficuluiăstabilităprinăcurriculaădeăpreg tireădeăNeurologieăPediatric . 
    E.1. Centrele formatoare 
    a.ăSuntăobligatoriuăCliniciăUniversitareădeăNeurologieăPediatric ăînaltăspecializateăcareăpotă
oferiăformareaăcomplet ăaăNeurologuluiăPediatruă(auăfacilit iăcliniceăşiădidacticeăînăcareăseăpotă
completa stagiile curiculumuluiădeăNeurologieăPediatric ). 
    b.ă To iă îndrum toriiă centruluiă suntă mediciă specialiştiă sauă primariă Neurologiă Pediatriă (aă seă
vedeaă punctulă E.2.).ă Centreleă formatoareă auă celă pu ină 2ă îndrum toriă acredita iă înă afar ă deă
coordonator 
    c. Fiecare centruăformatorăareăunăCoordonatorăalăprogramuluiădeăpreg tireăaămedicilorăreziden iă
deăNeurologieăPediatric .ăAcestaăpoart ăresponsabilitateaăpentruăaăasiguraăcontracteleăcuăcelelalteă
CliniciăşiăUnit iăformatoareăpentruădesf şurareaătuturorămodulelorăreziden iatului. 
    E.2.ăUnit ileăformatoareă"satelit" 
    SuntăSec iiăCliniceăsauănecliniceăaleseădeăCoordonatorulăprogramuluiădeăpreg tireăînăcareăpotă
fiă efectuateă stagiileă dină curiculumulă deă Neurologieă Pediatric ă cuă excep iaă celoră 3ă aniă deă
Neurologie Pediatric ă(careăseăvorărealizaăobligatoriuăînăcentrulăcoordonator). 
    E.3.ăCoordonatori/îndrum tori 
    Coordonator - esteă Profesorulă Universitară deă Neurologieă Pediatric ă ală Cliniciiă deă Neurologieă
Pediatric ădinăCentrulăFormatorărespectiv.ăCoordonatoriiătrebuie s ăfieăacredita iădeăc treăComisiaă
deă acreditare.ă Esteă obligatoriuă caă fiecareă rezidentă s ă seă prezinteă imediată dup ă reparti ieă laă
centrul coordonator, la coordonatorul programului. Coordonatorul programului din centrul respectiv 
repartizeaz ă fiecareă rezident unui medic primar sau specialist Neurolog Pediatru care este numit 
îndrum tor. 
    Îndrum torăpoateăfi: 
    - oriceă medică primară Neurologă Pediatruă sauă cuă dubl ă specialitateă (Neurologieă Pediatric ă şiă
PsihiatrieăPediatric )ăindiferentădac ăesteăsauănuăcadruăuniversitar,ădarăcareăfunc ioneaz ăîntr-un 
centru acreditat; 
    - oriceă medică specialistă Neurologă Pediatruă sauă cuă dubl ă specialitateă careă esteă obligatoriuă
cadruăuniversitarăînăspecialitateaăneurologieăpediatric . 
    Îndrum toriiă supervizeaz ă desf şurareaă reziden iatului,ă dândă laă cerereă informa iileă doriteă deă
rezident. 
    Îndrum toriiătrebuieăs ăfieăacredita iădeăc treăComisiaădeăacreditare. 
    Medică cuă competen ă poateă fiă oriceă medică specialistă sauă primar,ă indiferentă dac ă esteă sauă nuă
cadru universitar,ăcareăesteăspecializatăsauăareăcompeten aă(certificatădeăstudiiăcomplementare)ăînă
unulă dină domeniileă modulelor/submoduleloră dină curiculum.ă Colaborareaă cuă aceştiaă esteă hot rât ă deă
c treăcoordonator.ăCoordonatorulătrebuieăs ăob in ăaprobareaăscris ăaăconducerii spitalului pentru 



desf şurareaă modulului/submodululuiă respectivă înă aceaă unitateă medical ,ă cuă desemnareaă expres ă aă
mediculuiă formator.ă Raportulă num ră reziden i/num ră deă mediciă îndrum toriă trebuieă s ă fieă celă multă
3:1. Comisia de acreditare a centrelor formatoare,ă aă coordonatoriloră şiă îndrum toriloră esteă
stabilit ădeăComisiaădeăNeurologieăPediatric ăaăMSFăînăcolaborareăcuăCPPMF.ăAcreditareaăvaărespectaă
criteriile listate mai sus. 
    C.ăExamin ri 
    Evaluareaă reziden iloră înă timpulă preg tirii.ă Cunoştin ele teoretice trebuie evaluate la 
sfârşitulă fiec ruiă modul.ă Seă voră aveaă înă vedere:ă rezolvareaă problemeloră clinice,ă aptitudinileă
practice, aptitudinile diagnostice, de comunicare, documentarea deciziilor clinico-terapeutice. 
Fiecareărezidentătrebuieăs ăaib  un feed-backăînăceeaăceăpriveşteăpropriaăevaluareăpentruăaădepistaă
ariileăceănecesit ăîmbun t iri.ăConsider măc ăevalu rileăperiodiceăsuntăfoarteăimportanteăpentruă
formareaăreziden ilor. 
    Evaluareaă final ă Reziden iiă trebuieă s ă sus in ă ună examenă finală ceă cuprindeă oă prob ă teoretic ă
scris ,ă2ăcazuriăpracticeăşiăoăprob ăparaclinic . 
    Comisiaă deă examenă vaă luaă înă calculă şiă activitateaă rezidentuluiă demonstrat ă înă caietulă
rezidentului. 
 
                NEUROLOGIEăPEDIATRIC  
                          5 ANI 
*T* 
*Font 8* 
    I.ăSpecialit iăpediatriceă- trunchi comun     2 ani: 
    I.1.ăPediatrieăgeneral ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ăan 
    I.2. Neonatologie                              6 luni 
    I.3.ăBoliăinfec ioaseăpediatrieăăăăăăăăăăăăăăăă2ăluni 
    I.4. Neurochirurgieăpediatric ăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăluni 
    I.5.ăPsihiatrieăpediatric ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăluni 
┌────────┬──────┬─────────────┬──────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────┐ 
│ăăAnulăă│Anulă1│ăăăAnulă2ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăAnulă3ăăă               │Anulă4│ăăăAnulă5ăăăă│ 
├────────┼──────┼──────┬──────┼──────┬───────┬──────┬──────┬─────────────┼──────┼─────────────┤ 
│Modulăăă│ăI.1ăă│ăI.2ăă│ăI.3ăă│ăăIIăă│ăăIVăăă│ăI.4ăă│ăI.5ăă│ăăăăIII.2ăăăă│III.1ă│ăăăăIII.2ăăăă│ 
├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────────────┼──────┼─────────────┤ 
│Submodul│ăb,ădă│ăb,ădă│ăă-   │ăa,ăcă│ăăă-   │ăăaăăă│ăă-   │a,ăb,ăc,ăd,ăe│ăă-   │a,ăb,ăc,ăd,ăe│ 
├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────────────┼──────┼─────────────┤ 
│Durataăă│ă1ăană│6ăluni│2ăluni│6ăluni│2ăs pt.│2ăluni│2ăluni│ăăăă1ăanăăăăă│3ăluni│ă1ăană3ăluniă│ 
└────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┴──────┴─────────────┴──────┴─────────────┘ 
*ST* 
    II.ăNeurologieăadul iă- 6 luni 
 
    III. Neurologieăpediatric ă- 2 ani 6 luni, din care: 
 
    III.1. EEG - 3 luni 
    III.2.ăNeurologieăpediatric ă- 2 ani 3 luni 
    Submodule: 
    a.ă Neuroimagisticaă (submodulă înă cadrul:ă neurologieă adul i,ă neurochirurgie,ă neurologieă
pediatric ) 
    b. Echografie transfontanelar ă (submodulă înă cadrul:ă pediatrie,ă neonatologie,ă neurologieă
pediatric ) 
    c.ăEMG,ăVCN,ăPECă(submodulăînăcadrul:ăneurologieăadul i,ăneurologieăpediatric ) 
    d.ăGeneticaă(submodulăînăcadrul:ăneonatologie,ăpediatrie,ăneurologieăpediatric ) 
    e. Recuperare - reabilitareăpediatric ă(submodulăînăcadrul:ăneurologieăpediatric ) 
 
    IV. Bioetica - 2ăs pt. 
 
 
              CURRICULUMăDEăPREG TIREăÎNăSPECIALITATEA 
                    OBSTETRIC -GINECOLOGIE 
 
    1.1.ă DEFINI IE:ă Studiulă morfo-fiziologieiă şiă fiziopatologiei organelor genitale feminine ca 
parteăaăîntreguluiăorganism,ăalăproceselorăbiologiceălegateădeăreproducereăşiătratamentulăst riloră
patologiceădinăsferaăgenital . 
 
    1.2. DURATA: 5 ani 



    Curriculumulăprevedeăunănum rădeă200ădeăoreădidacticeă(curs,ăseminar,ăprezent riădeăcazuri)ăpeă
anulădeăstudiuăuniversitar,ăpentruătematicaăprezentat ,ăînăafaraăc roraăsuntăprev zuteăşiă40-50 de 
ore de studiu individual. 
    Cuantificareaăpreg tiriiăînăvedereaăechival rii,ăseăfaceăprinăcrediteă(CFU). 
    1 credit = 25 ore de instruire 
    Dină timpulă alocată preg tirii,ă activitateaă didactic ă acoper ă 20-30%, restul de 70-80%, fiind 
dedicat ăactivit ilorăpracticeăşiăstudiuluiăindividual. 
    Laăsfârşitulăfiec ruiămodulădeăpreg tireă(celăpu inăoădat ăpeăan),ăare locăoăevaluareădeăetap ,ă
f cut ăînăunitateaădeăpreg tireădeăc treăresponsabilulădeăstagiuăşiăîndrum tor. 
    Evaluareaăseăfinalizeaz ăprinăacordareaădeăcrediteăCFU. 
    Întreagaăactivitateădeăpreg tireăesteămonitorizat ăprinăcaietulădeăstagiuă(log-book), în care 
vorăfiătrecuteădeăasemeneaăevalu rileădeăetap ăînăcredite,ăactivitateaăînăprogrameleădeăcercetare,ă
participareaălaămanifest riăştiin ificeăşiădeăeduca ieăcontinu . 
 
    1.3. STRUCTURA STAGIILOR: 
    1.3.1.ă Etapaă deă angajare,ă luareă înă eviden ,ă rezolvare a problemelor social-administrative, 
prezentareă laă spitalulă şiă clinicaă repartizat ,ă alegereaă îndrum torului,ă fixareaă planuluiă deă
activitateă(2ăs pt mâni). 
    1.3.2.ăStagiulădeăChirurgieăgeneral :ă11ăluniăşiă2ăs pt.ă- anulăIăşiăII 
    1.3.3. Stagiul deăBioetic :ă2ăs pt mâni,ăanulăII 
    1.3.4. Stagiul de Endocrinologie: 3 luni - anul II 
    1.3.5. Stagiul de Urologie: 3 luni - anul III 
    1.3.6.ăStagiulădeăOncologieăginecologic :ă3ăluniă- anul IV 
    1.3.7.ăStagiulădeăObstetric -ginecologie:ă3ăaniăşi 3ăluni.ăÎnătimpulăstagiuluiădeăbaz ăseăvoră
efectuaăînăanulăIVăşiăVădeăreziden iatăurm toareleămodule:ăecografieăobstetrical ăşiăginecologic ă- 
3ă luni,ă laparoscopieă ginecologic ă - 3ă luni,ă colposcopieă 1ă lun ,ă histeroscopieă - 1ă lun ă şiă
planificareă familial ă - 1ă lun .ă Deă asemeneaă stagiulă deă obstetric ă şiă ginecologieă includeă şiă ună
submodulădeăgenetic ămedical ă- 3 luni. 
 
    1.4.ăCON INUTULăSTAGIILOR 
    1.4.1.ăSTAGIULăDEăCHIRURGIEăGENERAL  
    1.4.1.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(190ăore) 
    1. Principii deăasepsieăşiăantisepsieăînăchirurgie 
    2. Investigarea preoperatorie a bolnavului chirurgical 
    3.ăPreg tireaăpreoperatorieăînăchirurgie 
    4. Îngrijirea postoperatorie 
    5.ă Complica iileă postoperatoriiă (imediateă şiă precoce;ă localeă şiă generale;ă specificeă şiă
nespecifice) 
    6. Abdomenul acut chirurgical 
    ●ăapendicitaăacut  
    ●ăcolecistitaăacut  
    ●ăpancreatitaăacut  
    ●ăulcerulăgastro-duodenal perforat 
    ●ăperitonitaăacut ădifuz  
    ●ăperitonitaălocalizat  
    ●ăocluziaăintestinal  
    ●ăhemoperitoneul 
    ●ăabdomenulăacutăînăsarcin ă(particularit i) 
    ●ăabdomenulăacutătraumaticăînăsarcin  
    7.ăBoalaătromboembolic  
    8.ăŞocăhemoragic,ătoxico-septic, anafilactic, traumatic) 
    9.ăNo iuniădeăanestezie-terapieăintensiv  
    ●ăanesteziaă(tehnici,ăindica ii) 
    ●ă principiiă deă reechilibrareă complex ă parenteral ă (volemic ,ă hidroelectrolitic ,ă metabolic ,ă
caloric ,ăhematologic  
    ●ăresuscitareaăcardio-respiratorie 
 
    1.4.1.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1. Tehnici chirurgicale elementare: 
    ●ăincizia 
    ●ăsuturaăchirurgical  
    ●ăhemostaza 
    ●ăpunc iaăabdominal  



    ●ădrenajul 
    2. Abordul venos pentru cateterism: 
    ●ăasistat:ă10 
    ●ăefectuat:ă3 
    3.ăExplorareaăchirurgical ăaăabdomenului: 
    ●ăasistat:ă30 
    ●ăefectuat: 10 
    4. Visceroliza: 
    ●ăasistat:ă20 
    ●ăefectuat:ă5 
    5. Apendicectomie: 
    ●ăasistat:ă40 
    ●ăefectuat:ă10 
    6.ăEnterectomiaăsegmentar : 
    ●ăasistat:ă10 
    ●ăefectuat:ă1-3 
    7.ăEnterorafiaăsegmentar : 
    ●ăasistat:ă10 
    ●ăefectuat: 1-3 
    8. Colorafia: 
    ●ăasistat:ă10 
    ●ăefectuat:ă1-3 
    9.ăOmentectomiaă(cuăsauăf r ădecolareăcoloepiploic ): 
    ●ăasistat:ă10 
    ●ăefectuat:ă1-3 
    10.ăPrincipiiădeăchirurgieăcelioscopic : 
    ●ăasistat:ă20 
 
    MODULULăDEăBIOETIC ă(2ăs pt mâni) 
 
    TEMATIC ăCURSă(20ăore) 
    I.ăIntroducereăînăBioetic ă- 2 ore 
    1.ăMorala,ăetica,ăeticaămedical ă- definire, delimitarea obiectului de studiu 
    2.ăContextulăapari ieiăbioeticii 
    3. Definirea bioeticii 
    4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii 
    5.ăTeoriiăşiămetodeăînăbioetic  
 
    II.ăConcepteleădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin ăprinăprismaăbioeticiiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăconceptelorădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin  
    2.ă Concepteleă deă s n tate,ă boal ă şiă suferin ă înă contextulă evolu ieiă mediciniiă şiă ştiin eloră
vie ii 
    3.ăRolulăcredin elorăşiăvalorilorăpersonaleăsauădeăgrupăînăconturareaăconceptelorădeăs n tate,ă
boal ăşiăsuferin ă(percep iiăparticulareăfunc ieădeăcredin aăreligioas ,ăetnie,ăetc.) 
 
    III.ăRela iaămedică- pacient I - 2 ore 
    1.ăValoriăaleărela ieiămedică- pacient 
    2. Paternalism versus autonomie 
    3.ăModeleăaleărela ieiămedică- pacient 
    4.ăDreptatea,ăechitateaăşiăaccesulăpacien ilorălaăîngrijirileădeăs n tate 
 
    IV.ăRela iaămedică- pacient II - 2 ore 
    1.ăConsim mântulăinformat 
    2.ăConfiden ialitateaăînărela iaămedică- pacient 
    3.ăRela iaămedică- pacient minor 
    4.ăActeănormativeăcareăreglementeaz ărela iaămedică- pacient 
 
    V.ăGreşeliăşiăeroriăînăpracticaămedical ă- 2 ore 
    1. Definireaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroare 
    2.ăCulpaămedical ă- definire,ăforme,ăimplica iiăjuridiceăşiădeontologice 
    3.ăManagementulăgreşeliiăşiăeroriiămedicaleăînăpracticaămedical  
 
    VI.ăProblemeăeticeălaăînceputulăvie iiă- 2 ore 



    1. Libertatea procrea iei 
    2. Dileme etice în avort 
    3. Etica reproducerii umane asistate medical 
    4.ăProblemeăeticeăînăclonareaăreproductiv  
 
    VII.ăProblemeăeticeălaăfinalulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaămor iiăînăeraănoilorătehnologiiăînămedicin  
    2. Problemeăeticeăînăst rileăterminale 
    3.ăTratamenteăinutileăînăpracticaămedical  
    4.ăEutanasiaăşiăsuicidulăasistat 
    5. Îngrijirile paliative 
 
    VIII.ăProblemeăeticeăînătransplantulădeă esuturiăşiăorganeăumaneă- 2 ore 
    1. Donarea de organe de la cadavru 
    2. Donarea de organe de la persoana vie 
    3.ăEticaăaloc riiădeăresurseăînătransplant 
 
    IX.ăProblemeăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ă- 2 ore 
    1.ăEugeniaăşiădiscriminareaăpeăbazaăgeneticii 
    2. Proiectul genomului uman - probleme etice, redefinireaă no iuniiă deă boal ă prină prismaă
cunoaşteriiăgenomuluiăuman 
    3.ăEtic ăşiătestareaăgenetic ăprenatal ,ăneonatal ăşiăpostnatal  
    4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni 
    5.ăTerapiaăgenic  
    6.ăPosibilitateaăîmbun t iriiăraseiăumaneăprinăinterven iiăgenetice 
 
    X.ăEticaăcercet riiăpeăsubiec iăumaniă- 2 ore 
    1.ăPrincipiiăeticeăînăcercetareaăpeăsubiec iăumani 
    2.ăProtec iaăparticipan ilorăîntr-oăcercetareăbiomedical ă- discutarea principalelor coduri de 
etic ă şiă conven iiă interna ionaleă înă cercetare,ă aă cadruluiă legislativă înă careă seă deruleaz ă
cercetareaăpeăsubiec iăumani 
    3.ăPopula iiăvulnerabileăînăcontextulăcercet riiăpeăsubiec iăumani 
    4.ăAspecteăeticeăînăcercet rileămulticentrice,ămultina ionale 
    5. Comiteteleădeăetic ăaăcercet rii 
    6.ăComportamentulăştiin ificăneadecvat,ăconflictulădeăintereseăînăcercetareaăştiin ific  
 
    TEMATICA SEMINARIILOR 
    I.ăIlustrareaăprinăcazuriăparticulareăaăteoriilorăşiăprincipiilorăînăbioetic ă- 2 ore 
 
    II. Reglementareaăpracticiiămedicaleăprinăcoduriădeăetic ă- 2 ore 
    1.ă Jur mântulă luiă Hipocrateă - comentareaă formeiă ini ialeă aă jur mântuluiă luiă Hipocrateă şiă
evaluareaăgraduluiădeăaplicabilitateăaăperceptelorăacestuiaăînăcondi iileămediciniiăactuale 
    2. Alternativeăaleăjur mântuluiăluiăHipocrate 
    3.ăAlteăcoduriădeăetic ăşiădeontologieămedical ăfolositeăînăprezent 
 
    III.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăValoareaăşiălimiteleăconsim mântuluiăinformatăînăpracticaămedical ăcurent  
    2.ăValoareaăşiălimiteleăconfiden ialit iiăînăpracticaămedical ăcurent  
    3.ăRolulăcomunic riiăînărela iaămedică- pacient 
 
    IV.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1. Accesulălaăîngrijirileădeăs n tateă- discutare de cazuri 
    2.ăDrepturileăpacien iloră- reglementareălegislativ  
    3.ăRolulăcomitetelorădeăetic ădinăspitale 
 
    V.ăExemplificareaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroareăînămedicin ăprinăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    1.ăDelimitareaăcadruluiăno iuniiădeămalpraxis 
    2.ăGreşealaămedical ădinăperspectivaăsistemuluiădeămalpraxis 
    3.ăPerspectivaădeontologic ăasupraăgreşelilorămedicale 
 
    VI.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăînceputulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcrete - 2 ore 
 
    VII.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăfinalulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 



 
    VIII.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă transplantulă deă esuturiă şiă organeă peă bazaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
 
    IX. Discutarea problemelor eticeăînăgenetic ăşiăgenomic ăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
 
    X.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă cercetareaă peă subiec iă umaniă prină prismaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
 
    1.4.2. STAGIUL DE ENDOCRINOLOGIE 
    1.4.2.1ăTematicaălec iilorăconferin  (50 ore) 
    1.ăMetodeădeăstudiuăşiădiagnosticăînăpatologiaăendocrinologic : 
    a) Diagnostic clinic: 
    ●ăanamneza 
    ●ăexamenăclinicăgeneral,ăexamenulăsânului 
    b)ăInvestiga iiăparacliniceăînăendocrinologie 
    ●ătemperaturaăbazal  
    ●ăexamenulămucusului cervical 
    ●ăsexulăgenetic 
    ●ăsexulăcromozomial 
    ●ădozareaăhormonilorăgonadotropiăhipofizariăşiăaăprolactinei 
    ●ădozareaăhormonilorăgonadotropiăcorionici 
    ●ădozareaăhormonilorăestrogenici 
    ●ădozareaăhormonilorăprogesteronici 
    ● dozarea hormonilor androgenici 
    ●ăexplorareaăfunc ieiăovariene 
    ●ăexplorareaăfunc ieiătiroidieneăşiăcorticosuprarenaliene 
    ●ăradiografiaădeăşaăturceasc  
    ●ăexamenulăfunduluiădeăochiăşiăacuit iiăvizuale 
    ●ăexplor riăradioizotopice 
    ●ăreflexogramaăahilian  
    2.ăDiagnosticulăşiătratamentulăpatologieiăendocrino-ginecologice: 
    ●ăpatologiaăovarian ăprimar  
    ●ăpatologiaăovarian ădeăorigineăhipotalamic  
    ●ăpatologiaădiferen ieriiăsexuale 
    ●ăpatologiaăovarian ăcorelativ  
    ●ăsindromul galactoree-amenoree 
    ●ăaspecteăendocrineăaleăsterilit iiăşiăinfertilit ii 
    3. Tratamentul hormonal în ginecologie: 
    ●ătratamentulăcuăhormoniăestrogeni 
    ●ătratamentulăcuăprogesteronăşiăprogestativeădeăsintez  
    ●ătratamentulăestroprogestativădeăsintez ,ăcontracep iaăhormonal  
    ●ătratamentulăcuăhormoniăandrogeni 
    ●ătratamentulăcuăhormoniăcorticosteroizi 
 
    1.4.3. STAGIUL DE UROLOGIE 
 
    1.4.3.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(50ăore) 
    1. Semiologia aparatului urinar (durerea; tulbur rileămic ionale) 
    2.ăMetodeăbiochimiceădeăexplorareăaăfunc ieiărenale 
    3.ăInvestiga iileăradiologiceăaleăaparatuluiăurinar 
    4.ă Explor riă imagisticeă aleă aparatuluiă urinară (cistoscopia,ă ecografia,ă tomografiaă
computerizat ,ăRMN) 
    5. Fiziopatologiaăfunc ieiăreno-urinareăînăsarcin  
    6.ăInsuficien aărenal ăacut ăşiăcronic  
    7.ăInfec iileăurinare 
    8. Litiaza aparatului reno-urinar 
    9. T.B.C. reno-urinar  
    10. Bolile ureterului 
    11.ăDişectaziaădeăcolăvezical 
 
    1.4.3.2. Baremulăactivit ilorăpractice 



    1.ăTraumatismeleăureterului;ălezareaăintraoperatorieăaăureteruluiăpelvină(circumstan eădeărisc,ă
recunoaştere,ăconduit ) 
    2. Tehnici chirurgicale în lezarea ureterului (ureterocistoneostomia; anastomoza capetelor 
ureterului laănivelulăsec iunii) 
    3. Fistulele uretero-vaginale, fistulele uretero-vezico-vaginale, fistulele uretero-uterine 
(diagnostic,ăconduit -tehnici: ureterocistoneostomia, ureterocistoplastia) 
    4. Traumatismele vezicii urinare-lezarea intraoperatorie (diagnostic,ăconduit :ătehnicaăsuturiiă
pereteluiăvezicalăînădou ăplanuri) 
    5. Fistulele vezico-vaginaleă şiă vezico-uterine: diagnostic, tehnici chirurgicale - pe cale 
vaginal ,ătransvezical ,ătransperitoneal ,ătransperitoneo-vezical  
 
    1.4.4. STAGIUL DE ONCOLOGIEăGINECOLOGIC  
    1.4.4.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(50ăore) 
    1.ăCunoaştereaămetodelorădeădiagnosticăînăcancerulăgenito-mamar: 
    ●ăexamenulăcitologicăvaginal 
    ●ăexamenulăcolposcopic,ătestulăLahm-Schiller 
    ●ăbiopsiaăcuăexamenăhistopatologic 
    ●ămamografia,ăecografia,ăpunc iaăaspirativ ăcuăacăfină(punc iaăcitologic ),ăpunc iaăbiopsieăcuă
acă grosă (punc iaă tisular ),ă biopsiaă excizional ă cuă examenă histopatologic,ă biopsiaă percutanat ă
ghidat ă imagistic,ă localizareaă preoperatorieă cuă acă ghidat ă imagistic,ă biopsiaă leziuniloră
nepalpabile ale sânului 
    2.ăDiagnosticulăclinicăşiăparaclinicăalăcanceruluiăgenito-mamar: 
    ●ăcancerulădeăcolăuterin 
    ●ăcancerulădeăcorpăuterin 
    ●ăcancerulăovarian 
    ●ăcancerulădeătrompaăuterin  
    ●ăcancerulăvulvarăşiăvaginal 
    ●ăcancerulămamar 
    3. Tehnici chirurgicale în cancerul genito-mamar: 
    ●ăhisterectomiaăradical ăcuălimfadenectomieăpelvin  
    ●ăconiza iaăînăpatologiaăcoluluiăuterină(CINăIII) 
    ●ăprincipiiădeătratamentăchirurgicalăînăcancerul ovarian 
    ●ăexciziaăradical ălocal ;ăvulvectomiaăradical ăcuălimfadenectomieăinghinofemural  
    ●ă tehniciă chirurgicaleă înă cancerulă deă sân:ă chirurgiaă conservatoareă aă sânuluiă (principiiă şiă
tehnic ),ămastectomiaăradical ămodificat ă(opera iaăPatey),ămastectomiaăsimpl . 
    4.ăRadioterapia:ăindica ii,ătehnic ,ăcomplica ii 
    5.ăChimioterapia,ăprincipii,ăindica ii,ăschemeădeătratament,ăcomplica ii 
    6.ăHormonoterapiaăşiăimunoterapia 
 
    1.4.5.ăSTAGIULăDEăOBSTETRIC -GINECOLOGIE 
 
    1.4.5.1. Tematica lec iilorăconferin ă(500ăore) 
    OBSTETRIC  
    1.ăIntroducereăînăobstetric ăşiăginecologie.ăObiectul,ăistoriculăşiăevolu iaădisciplinei.ăLoculă
obstetriciiă şiă ginecologieiă înă contextulă actuală ală cunoştin eloră medicale,ă înă rela ieă cuă alteă
discipline 
    2. No iuniădeăembriologie.ăElementeleăsexuale:ăspermatozoidulăşiăovulul.ăMatura iaăgame ilor,ă
ovula ia 
    3.ăFecunda ia.ăMigra iaăşiănida ia 
    4.ă Dezvoltareaă morfofunc ional ă aă ouluiă laă diferiteă vârsteă aleă sarcinii:ă Embriogeneza,ă
Organogeneza,ăCircula iaăfetal . 
    5.ă Malforma iileă aparatuluiă genitală feminin.ă Examenulă genetic,ă investiga iiă radiologiceă şiă
ecografieăînăobstetric . 
    6. Sarcina la termen. Anexele fetale 
    7.ă Modific rileă morfo-func ionaleă aleă organismuluiă maternă înă sarcin .ă Modific rileă generale. 
Modific rileălocale,ămorfofiziologiaăuteruluiăgravid.ăContrac iaăuterin . 
    8.ăStudiulăsarciniiănormale.ăConsulta iaăprenatal .ăDiagnosticulădeăsarcin ăînătrimestreleăI,ă
IIă şiă IIIă (clinică şiă paraclinic).ă Consulta iaă prenatal ,ă sarcinaă cuă riscă obstetrical crescut, 
igiena sarcinii. 
    9.ă Naştereaă normal ,ă fiziologiaă travaliului.ă Generalit iă asupraă travaliului.ă Determinismulă
travaliului.ăBioritmuriăînăreproducereaăuman  
    10.ă Fenomeneleă deă baz ă aleă naşterii.ă Fenomeneleă active,ă fiziologiaă contrac iei uterine, 
mecanismulădilata iei.ăFenomeneleăpasiveăaleănaşterii 



    11.ăF tulălaătermenădinăpunctădeăvedereăobstetrical,ăprezenta iiăşiăpozi ii 
    12.ăPerioadeleăşiătimpiiănaşterii 
    13.ă Fiziopatologiaă contrac ieiă uterine.ă Tulbur riă deă dinamic ă uterin .ă Aspecteă moderneă aleă
anomaliilor de travaliu. 
    14.ă Conduitaă activ ă înă naştereaă normal .ă Naştereaă înă prezenta iaă cranian ,ă analgeziaă
obstetrical ,ăpartograma.ăDelivren aăşiăcomplica iileăperioadelorăIIIăşiăIVăaleănaşterii 
    15.ăMonitorizareaăfetal ăintrapartum 
    16.ăPrezenta iileăcranieneădeflectate 
    17.ăPrezenta iaăpelvian  
    18.ăPrezenta iaătransvers  
    19.ăSarcinaăgemelar ăşiămultipl  
    20.ăLehuziaănormal ăşiăpatologic .ăLehuziaăfiziologic ,ăfiziologiaălacta iei,ăigienaălehuziei.ă
Infec iaăpuerperal ,ălehuziaăpatologic  
    21.ăPatologiaăgeneral ăşiăsarcina.ăAfec iuniămedicaleăcoexistenteăcuăsarcina:ăCardiopatiileăşiă
sarcina;ăBolileărenaleăşiăsarcina;ăHemopatiileăşiăsarcina;ăBolileăinfec ioaseăşiăsarcina;ăT.B.C.ăşiă
sarcina; Bolile endocrineăşiăsarcinaă(diabetulăzaharat) 
    22.ăAfec iuniăchirurgicaleăşiăsarcina 
    23.ă Hipertensiuneaă arterial ă indus ă deă sarcin .ă Preeclampsia.ă Diagnostic,ă principiiă deă
tratament,ăcomplica ii. 
    24.ă Hemoragiileă înă sarcin ă (primaă jum tateă aă sarcinii).ă Avortulă şiă molaă hidatiform .ă Sarcinaă
extrauterin  
    25.ă Hemoragiileă înă aă douaă jum tateă aă sarcinii.ă Placentaă praevia.ă Rupturaă uterin .ă Decolareaă
prematur ădeăplacentaănormalăinserat .ăŞoculăînăobstetric  
    26.ăRupereaăprematur ăaămembranelor.ăNaştereaăprematur  
    27.ăSarcinaăprelungit  
    28.ăComplica iileătravaliuluiă(distociaăosoas ,ădeăp r iămoi) 
    29. Patologia anexelor fetale (polihidramnios, oligoamnios, patologia de cordon ombilical). 
Suferin aăfetal ,ărestric iaădeăcreştereăintrauterin ,ămoarteaăintrauterin ăaăf tului 
    30.ăOpera iaăcezarian  
    31.ă Conceptulă actuală asupraă medicineiă perinatale.ă Patologiaă neonatal ,ă nou-n scutulă cuă riscă
crescut;ătraumatismeleăobstetricale.ăIzoimunizareaăşiăboalaăhemolitic ăaănou-n scutului 
 
    GINECOLOGIE 
    32.ăBiofiziologieăgeneral .ăGonadostatul.ăAxulăhipotalamo-hipofizo-ovarian 
    33. Ciclurile sexuale. Ciclul menstrual; ciclul uterin. Ciclul ovarian, tubar, vaginal 
    34.ăFunc iaăgenital ăînădiferiteăetapeăaleăvie ii.ăPubertatea.ăMenopauza. 
    35. Simptomele cardinale în ginecologie (durerea, hemoragia, leucoreea). 
    36.ăTulbur rileămenstruale. 
    37.ăNo iuniădeăginecologieăinfantil . 
    38. Sindroame neurohormonale în ginecologie. 
    39.ăProlapsulăgenital.ăIncontinen aăurinar ălaăefort. 
    40. Problemeă deă sexologie.ă Apari iaă şiă dezvoltareaă psiho-sexualit ii.ă Considera iiă asupraă
vie iiăpsiho-sexualeăpatologiceăfeminineăşiămasculine. 
    41.ă Inflama iileă aparatuluiă genital.ă Boalaă inflamatorieă pelvin .ă Diagnostic,ă conduit ,ă
complica ii. 
    42. Patologiaătumoral ăbenign ăaăaparatuluiăgenital.ăFibromulăuterin.ăEndometrioza. 
    43.ă Oncologieă ginecologic .ă Cancerulă deă corpă şiă colă uterin.ă Tumorileă ovariene,ă cancerulă deă
tromp . 
    44. Patologia sânului. Tumorile benigne ale sânului. Cancerul mamar. 
    45.ăSterilitateaăcuplului.ăSterilitateaăfeminin .ăSterilitateaămasculin . 
    46.ăNo iuniădeăcontracep ieăşiăplanningăfamilial. 
 
    1.4.5.2.ăBaremulăactivit ilorăpracticeăînăobstetric  
    1.ăAsisten aălaănaştereăînăprezenta ieăcranian :ăminimă100 
    2. Asisten aălaănaştereăînăprezenta ieăpelvian :ăminimă5-10 
    3.ăAplica iiădeăforceps:ăminimă5 
    4.ăVersiuneaăintern :ăînăfunc ieădeăcazuisticaăclinicii 
    5.ăVacuumăextrac ia:ăminimă15ă(înăfunc ieădeăclinic ) 
    6.ăOpera iiăcezariene:ă30 
 
    1.4.5.3. Baremulăactivit ilorăpracticeăînăginecologie 
    1.ăRecoltareaăşiăinterpretareaăfrotiuluiăBabeş-Papanicolau: 500 
    2.ăCuretajulăuterină(intrerupereădeăsarcin ,ăavortăincompletăefectuat,ăcuretajulăbiopsic):ă150 



    3. Histerosalpingografii: 20 
    4. Chirurgiaătubar ,ăinclusivăsarcinaăextrauterin :ă30 
    5.ăOpera iiăconservatoareăpeăovar:ă30 
    6. Anexectomie: 10 
    7.ăColporafiaăanterioar ;ăcolpoperineorafia;ăcistopexia;ăopera iaădeălaăManchester:ă30 
    8.ăConiza iaăclasic ăsauăcuăansaăsauăacădiatermic: 15-20 
    9.ăOpera iiăconservatoareăînăpatologiaătumoral ăaăuteruluiă(miomectomii):ă30 
    10.ăHisterectomiiătotaleăcuăsauăf r ăconservareaăanexelor:ă30 
    11.ăHisterectomiaăvaginal :ă15 
 
 
                 STAGIUL DE COLPOSCOPIE - 1ăLUN  
                Tematicaălec iilorăconferin ă(20ăore) 
 
    1.ăNo iuniădeăbaz  
*T* 
┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ă1.1.│Istoriculăafec iuniiăcervicaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă1.2.│Tehnicaăexamin riiăpacientei:ăpozi iaăpacienteiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă1.3.│Inserareaăspeculum-ului vaginal                                         │ 
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă1.4.│Recoltareaăfrotiuluiăcitologicăcervicală(inclusivăCytobrush)ăăăăăăăăăăăă│ 
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă1.5.│Recoltareaăprobelorăbacteriologiceălaănivelulătractuluiăgenitalăinferior│ 
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă1.6.│PrelevareaădeăprobeăpentruătestareaăHPVăăăăăăăăăăăăăăăăăă               │ 
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă1.7.│Respectareaărecomand rilorăpentruăs n tateăşiăprofilaxiaăMTSăăăăăăăăăăăă│ 
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă1.8.│Respectareaărecomand rilorăna ionaleăpentruăscreeningăoncologicăăăăăăăăă│ 
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă1.9.│Colposcopulăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
*ST* 
    2.ăExaminareaăcolposcopic  
*T* 
┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ă2.1.│Pozi ionareaăşiăajustareaăcolposcopuluiăăăăăăăăăăăăăăăăă                │ 
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă2.2.│Determinareaăvizibilit iiăzoneiătransformateă(ZT)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă2.3.│Determinareaăgraduluiădeăacurate eăalăcolposcopieiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă2.4.│Recunoaştereaăunorăstructuriăvasculareăanormaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă2.5.│ExaminareaăZTăcuăserăfiziologicăşiăfiltruăverdeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă2.6.│ExaminareaăZTăcuăacidăacetică(VIA)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă2.7.│Cuantificareaăşiădescriereaăaspectelorămucoaseiăgenitaleălaăacidăacetică│ 
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă2.8.│Utilizareaăspeculum-uluiăendocervicalăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă2.9.│TestulăLahm-Schiller (VILI)                                             │ 
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│2.10.│Examinareaăvaginuluiăcuăacidăaceticăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
*ST* 
    3.ăTr s turileăcolposcopiceăaleăcervixuluiănormal 
*T* 
┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 



│ă3.1.│Recunoaştereaăepiteliuluiăscuamosăoriginalăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă3.2.│Recunoaştereaăepiteliuluiăcolumnară(glandular)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă3.3.│Recunoaştereaăepiteliuluiămetaplazicăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă3.4.│RecunoaştereaăZoneiădeăTransformareăCongenital ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă3.5.│Recunoaştereaătr s turilorăcervixuluiăînăpostmenopauz ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă3.6.│Recunoaştereaăefectelorăuneiăsarciniăăăăăă                              │ 
└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
*ST* 
    4.ăTr s turileăcolposcopiceăaleătractuluiăgenitalăinferiorăanormal 
*T* 
┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ă4.1.│Aspecteăanormaleăcervicaleăpre-canceroaseădeăgradăsc zutăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă4.2.│Aspecteăanormaleăcervicaleăpre-canceroase de grad înalt                 │ 
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă4.3.│Tr s turiăsugestiveăaleăinvaziuniiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă4.4.│VaINăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă4.5.│VINăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă4.6.│Nivelulăepiteliuluiăanormalăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă4.7.│Modific riăacuteăinflamatoriiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă4.8.│Infec iaăcuăHPV,ăinclusivăcondilomaăaccuminat ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă4.9.│Modific riăaleămucoaseiăgenitaleădup ătratamenteăanterioareăăăăăăăăăăăăă│ 
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│4.10.│Polipiăcervicaliăbenigniăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                   │ 
└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
*ST* 
    5. Proceduri practice 
*T* 
┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ă5.1.│Analgezieălocal ăăăăăăăăăăăăăăă                                         │ 
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă5.2.│Biopsiiăcervicaleă intiteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă5.3.│Biopsiiăvaginaleă intiteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă5.4.│Biopsiiăvulvareă intiteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă               │ 
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă5.5.│Men inereaăsubăcontrolăaăsânger rilorălocaleăpost-biopsiceăăăăăăăăăăăăăă│ 
└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
*ST* 
    6.ăM suriăorganizatorice 
*T* 
┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ă6.1.│Rezultateleădocument rii.ăArhivareaădatelorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă6.2.│Urm rireaăpacien ilorăconformăalgoritmurilorăadaptateăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
*ST* 
    7.ăM suriădeăcomunicare 
*T* 
┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ă7.1.│Asigurareaăinforma ieiăadecvate:ăeduca ieăsanitar ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 



├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă7.2.│Ob inereaăacorduluiăînămodăcorectă                                      │ 
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă7.3.│Modalitateaăcomunic riiăinforma iilorănegativeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă7.4.│Comunicareaăeficient ăcuăceilal iăspecialiştiăînădomeniuăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
*ST* 
    Baremulădeămanevre,ătehniciăşiăactivit iăpracticeăînăcolposcopie 
 
    1. MANEVRE 
    - pozi ionareaăpacienteiăpentruăexamenulăcolposcopic 
    - punereaăînăfunc iuneăaăcolposcopului 
    - reglareaăaparatuluiăpentruăob inereaăuneiăimaginiăoptimeădinăpunctădeăvedereăalăcalit iiăşiă
dimensiunilor 
    - preg tireaăcolului pentru examenul colposcopic 
    2. TEHNICI 
    - introducerea speculum-ului 
    - prelevareaăfrotiurilorăcitologiceăşiăefectuareaăacestora 
    - preg tireaăcoluluiăcuăacidăacetic 
    - testul de impregnare cu lugol 
    - prelevarea unei biopsii 
    - examinareaă colposcopic ă şiă interpretareaă imaginiloră atâtă laă nivelulă colului,ă câtă şiă aă
fundurilorădeăsac,ăpere ilorăvaginaliăşiăvalvei 
    - examen genital complet 
    - prescriereaăşiăefectuareaădeătratamenteăspecificeăpatologieiăcervicale,ăvaginale,ăvulvare. 
    3.ăACTIVIT IăPRACTICE 
    - fiecareă cursantă vaă înv aă înă timpulă stagiiloră s ă efectuezeă examin riă colposcopice,ă s ă
prelevezeăfrotiuriăcitologiceăşiăbiopsii,ăs ăefectuezeăconiza iiăcuăansaăsauăaculădiatermică(ERAD,ă
LEEP).ă Num rulă minimă ală acestoraă vaă fiă stabilită deă c treă responsabiliiă deă cursă înă func ieă deă
num rulădeăaparateădisponibile. 
    - Înăperioadaădeăpreg tireăindividual ,ăfiecareăcursantăvaăefectuaăpersonalăunănum rădeăminimumă
150 de colposcopii sub supervizarea unui medic care are competen ă înă colposcopie.ă Efectuareaă
acestoră examin riă esteă obligatorie,ă seă dovedeşteă printr-oă adeverin ă eliberat ă deă c treă mediculă
careăaăasiguratăsupervizareaăşiăcondi ioneaz ăposibilitateaădeăînscriereăaăcandidatuluiălaăexamenulă
finalădeăcompeten . 
 
 
                    STAGIUL DE HISTEROSCOPIE - 1ăLUN  
                 Tematicaălec iilorăconferin ă(20ăore) 
 
 
    I. Anatomia aparatului genital feminin, 
    1.1. anatomia 
    1.2. embriologiea aparatului genital feminin 
    1.3.ămalforma iiăaleătractuluiăgenitalăinferiorăşiăaleăuterului 
    1.4.ăhistologiaătractuluiăgenitalăinferiorăşiăaăuterului 
    2.ăExaminareaăhisteroscopic  
    2.1. istoric, baze morfologice 
    2.2.ăaparatur ,ăinstrumentar:ăhisteroscopulăpropriu-zisăşiăaparaturaăauxiliar  
    2.3. etape 
    3. Histeroscopia diagnostic 
    3.1.ătehnic  
    3.2. aspecte normale 
    3.3.ăindica iiăşiăcontraindica ii 
    3.4.ăincidente,ăaccidente,ăcomplica ii 
    4.ăHisteroscopiaăterapeutic  
    4.1. tehnici chirurgicale histeroscopice 
    4.1.1. minora: tehnici,ăindica ii,ăcontraindica ii 
    4.1.2.ămajor :ătehnici,ăindica ii,ăcontrindica ii,ăcomplica ii. 
    5.ăAblalit iădeăendometru 
    5.1.ădefini ie,ăindica ii,ăcontraindica ii 
    5.2.ăselec iaăcazurilor,ăpreg tireaăhormonal ăaăendometrului 



    5.3. tehnica, anestezie 
    6.ăMiomectomiaăhisteroscopic  
    6.1.ăindica ii,ăcontraindica ii,ăavantaje 
    6.2. tehnici 
    6.3.ăsupraveghereăpostoperatorie,ărezultate,ăcomplica ii 
    7.ăPolipectomiaăhisteroscopic  
    7.1.ăindica ii,ăcontraindica ii,ăavantaje 
    7.2. tehnic 
    7.3.ăsupraveghereăpostoperatorie,ărezultate,ăcomplica ii 
    8.ăMetroplastiaăhisteroscopic  
    8.1.ăindica ii,ăcontraindica ii,ăavantaje 
    8.2. tehnici 
    8.3.ăsupraveghereăpostoperatorie,ărezultate,ăcomplica ii 
    9. Sinechioliza tubar ăhisteroscopic  
    9.1.ăindica ii,ăcontraindica ii,ăavantaje 
    9.2. tehnici 
    9.3.ăsupraveghereăpostoperatorie,ărezultate,ăcomplica ii 
    10.ăSterilizareaătubar ăhisteroscopic  
    10.1.ăindica ii,ăcontraindica ii,ăavantaje 
    10.2. tehnici 
    10.3.ăsupraveghereăpostoperatorie,ărezultate,ăcomplica ii 
    11.ăRezec iaăşi/sauăextrac iaăunuiăDIUăîncastratăsauădeteriorat 
 
    Baremulădeămanevre,ătehniciăşiăactivit iăpracticeăînăhisteroscopie 
 
    1. Manevre 
    - Pozi ionareaăpacientei 
    - Montareaăşiădemontareaăhisteroscopului 
    - Preg tireaămediilorădeădistensie 
    - Montareaăcamereiăvideoăşiăaăfibreiăoptice 
    2. Tehnici 
    - Introducerea speculului, 
    - Dilata iaăcoluluiăuterin 
    - Introducerea histeroscopului 
    - Recunoaştereaăstructurilorăcavit iiăuterine 
    3.ăActivit iăpractice 
    - Înăperioadaădeăpreg tireăindividualăseăvaăefectuaăpersonalăunănum rădeă50ăhisteroscopiiăsubă
supravegherea:ăunuiămedicăcuăcompeten ăînăhisteroscopie 
    - Efectuareaăacestorăexamin riăesteăobligatoriuăşiăseădovedeşteăprintr-oăadeverin ăeliberat ă
deă c treă medicală supraveghetoră şiă condi ioneaz ă posibilitateaă deă înscriereă aă candidatuluiă laă
examenulăfinalădeăcompeten  
    - Rezec ieădeăpolipăperhisteroscopic 
    - Sinechioliza 
    - Extrac ieăDIU 
 
    Tematicaămodululuiădeăpreg tireăînăreziden iat 
 
            ECOGRAFIEăOBSTETRICAL ăŞIăGINECOLOGIC  
                    Durata 3 luni - 72 ore 
*T* 
*Font 9* 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Nr.                           Tematica cursului                       Nr. ore  Nr. orecrt. 
                                                                       curs       stagiu 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 1.   Istoric, dezvoltare, locul în contextul tehnicilor imagistice.         1        - 
2.ăăăFizic ăultrasuneteloră- no iuniăgenerale.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăăăăăăăă- 
3.ăăăTehnicaăultrasonor ,ăaparatur ,ămodăBăşiăM.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă   2        2 
 4.   Ultrasonografia Doppler.                                               2        2 
 5.ăăăSemiologieăecografic ăgeneral .ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăăăăăăăă2 
 6.ăăăSemiologiaăşiămetodologiaăgeneral ădeăexaminareăDoppler.ăăăă           2        2 
 7.   Cauze de eroare, artefacte.                                            2        2 
 8.ăăăIndica iileăexamenuluiăecograficăînăobstetric -ginecologie.            2        6 



 9.ăăăPrimulătrimestruădeăsarcin ă- aspecte ecografice normale, aspecte 
      ecografice patologice.                                                 4        6 
10.ăăăDecolareaăpar ial ăprecoceăaăoului.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăăăăăăăă2 
11.ăăăSarcinaăderanjat .ăAvortulăincipient.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă           1        3 
12.ăăăSarcinaăderanjat .ăAvortulăincomplet.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăăăăăăăă3 
13.ăăăBoalaătrofoblastic ăgesta ional ă(molaăhidatiform ,ămolaăinvaziv , 
      coriocarcinomul).                                                      2        4 
14.ăăăSarcinaăectopic .ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăăăăăăăă4 
15.ăăăTrimestrulăIIăşiăIIIădeăsarcin ă- aspecte ecografice normale.          2        6 
      Studiul cordului fetal-modăBăşiăMă(morfologie,ăritm,ăfrecven ).ăăăăăăă2ăăăăăăăă4 
      Semiologiaăecografic ăaăaspectelorăpatologice.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă4ăăăăăăăă6 
16.ăăăPlacentaăjosăinserat .ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăăăăăăăă4 
17.ăăăDeslipireaăprematur ădeăplacent ănormalăinserat .ăă                    1        2 
18.ăăăInsuficien aăcervico-istmic .ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ăăăăăăăă2 
19.   Screening-ulăecograficăînăsarcin .ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăăăăăăăă4 
20.ăăăMalforma iiăuterineăşiăsarcina.ăăăăăăăăăăăă                            1        2 
21.ăăăSarcinaăşiăDIU.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ăăăăăăăă2 
22.ăăăChistulăovarianăşiăsarcina.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăăăăăăăă4 
23.ăăăFibromulăuterinăşiăsarcina.ăăăăăăăă                                    1        4 
24.ăăăMoarteaăintrauterin ăaăf tului.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăăăăăăăă4 
25.ăăăAspecteăecograficeăînăl uzie.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăăăăăăăă4 
26.   Fibromul uterin - semiologieăecografic .ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăăăăăăăă6 
27.   Cancerul de endometru - semiologieăecografic .ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăăăăăăăă4 
28.ăăăSemiologiaăecografic ăaăforma iunilorătumoraleăovariene.ăăăăăăăăăăăăăăă3ăăăăăăăă6 
29.   Tumori pelviene asociate sarcinii.                                     2        4 
30.ăăăExamenulăecograficăînăinflama iileăpelviene.ăSindromulăalgicăpelvian.ăă3ăăăăăăăă3 
31.ăăăMonitorizareaăecografic ăaămatur riiăfolicululuiăovarian.ăăăăăăăăăăăăăă2ăăăăăăăă2 
32.   Rolul ecografieiăînădiagnosticareaămalforma iilorăuterine.ăăăăăăăăăăăăă2ăăăăăăăă2 
33.ăăăReperareaăecografic ăaăDIU.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ăăăăăăăă2 
34.ăăăSemiologiaăcomplica iilorăpostoperatorii.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăăăăăăăă4 
35.   Rolul ecografiei în diagnosticul tumorilor mamare.                     1        2 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
*ST* 
 
    NIVELUL I - corespundeăasisten eiămedicaleăprimare.ăLaăacestănivelăarătrebui s ăfieăasigurat: 
    1.ăOferireaădeăinforma iiăînăceeaăceăprivescăfactoriiădeăriscăşiăresurseleădisponibile; 
    2.ăDepistareaăprimar ăaăfactorilorădeăriscă(sarcinaălaăfemeiăpesteă35ădeăani,ăfemeiăcareăauăînă
antecedenteă copiiă cuă malforma ii,ă boliă asociate sarcinii,ă etc.)ă şiă încadrareaă acestoră femeiă înă
categoria sarcinilor cu risc. 
    EfectuareaăuneiăecografiiădeănivelăI:ădepistareaăsarciniiăşiăurm rireaăeiăpân ălaă18ăs pt mâni.ă
Nivelul 1 - explorareaăecografic ăpresupuneăcaăexaminatorulăs ăaib ăcunoştin e deăbaz .ăNivelulă1ă
însumeaz ăcunoştin eleădobânditeădeămediculărezidentăînătimpulămodululuiădeăecografieăgeneral ăînă
obstetric ăşiăginecologie,ăinclusăînăprogramaădeăpreg tireădeăspecialitate. 
    Practicat ălaăacestănivel,ăinvestiga iaăpoateăfiăprivit ăcaăf cândăparteădinăexamenulăclinicăală
pacientului,ăcorespunzândăniveluluiădeăîncep torăînădomeniulăultrasonografiei. 
    Înăconsecin : 
    ●ă practicareaă metodeiă seă faceă înă condi iileă înă careă faceă parteă integrant ă dină algoritmulă deă
diagnostic al pacientului; 
    ●ă certificareaă niveluluiă 1ă deă cunoştin eă înă ecografiaă obstetrical ă şiă ginecologic ă esteă
implicit ,ăprinăconfirmareaăcaămedicăspecialistăînăobstetric ăşiăginecologie. 
 
    Tematicaămodululuiădeăpreg tireăînăreziden iat 
 
 
                    CHIRURGIE LAPAROSCOPIC ăGINECOLOGIC  
                         Durata 3 luni (50 ore) 
 
 
              PROGRAMAăANALITIC ăAăCURSURILORăTEORETICEăDE 
           PREG TIREăÎNăCHIRURGIEăLAPAROSCOPIC ăGINECOLOGIC  
 
    ISTORIC,ăPRINCIPII,ăETAPEăDEăFORMAREăŞIăATESTAREăÎNăLAPAROSCOPIE 
    - Istoricul,ăactualit iăşiăperspectiveăînăchirurgiaălaparoscopic . 



    - Chirugiaă laparoscopic ă - principiiă generale,ă avantaje,ă dezavantaje,ă indica ii,ă
contraindica ii. 
    - Particularit iăspecificeăchirurgieiălaparoscopiceăginecologice. 
    - Etapeă deă formareă înă chirurgiaă laparoscopic ă ginecologic ;ă problemeă deă responsabilitate,ă
niveleă deă preg tire,ă ob inereaă competen eiă (atestatuluiă deă preg tireă complementar ),ă informareaă
pacientelorăasupraătehniciiălaparoscopiceăşiăob inereaăacorduluiăinformat. 
 
    BAZELE FIZIOPATOLOGICE ALE LAPAROSCOPIEI 
    - Principiiă generaleă şiă particularit iă aleă chirurgieiă laparoscopice,ă deosebiriă fa ă deă
chirurgiaăclasic ădeschis . 
    - Efectele mecanice ale distensiei abdominale 
    - Efectele farmacologice aleăCO2ă(localeăşiăsistemice). 
    - R spunsulăimunologicălaăabordulălaparoscopic. 
 
    PREZENTAREAăAPARATURIIăŞIăINSTRUMENTARULUIăDEăCHIRURGIEăLAPAROSCOPIC ă(caracteristiciătehnice,ă
modădeăfunc ionare,ăincidente,ăaccidenteăspecificeă- tehniceăşiăchirurgicale) 
    - Aparaturaălaparoscopic : 
    - lan ulăimagistic 
    - insuflatorul de CO2 
    - aparatura de lavaj - aspira ie 
    - generator de electrochirurgie. 
    - Tipuriădeăinstrumenteăuzualeă(abord,ăt iere,ădisec ie,ăprehensiune,ăelectrocoagulare,ăetc.) 
    - Instrumentară special:ă aplicatoră deă clipuri,ă instrumenteă pentruă sec ionareă mecanic ,ă
instrumentarădeăsutur ,ăfireăşiăaceădeăsutur ,ămorselatoare,ădilatatoare,ăsaciăendoscopiciăetc. 
    - Caracteristiciă tehniceă şiă modalit iă deă utilizareă aleă diferitelor instrumente. Incidente, 
accidenteăşiăcomplica iiăspecificeăproduseădeăfiecareătipădeăinstrumente 
 
    ELECTROCHIRURGIA,ăCHIRURGIAăLAPAROSCOPIC ăULTRASONIC ,ăUTILIZAREAăLASERILOR 
    - Electrochirurgia - monoăşiăbipolar ă- aparatur ,ămodădeăfunc ionareăşi utilizare, incidente, 
accidente specifice. 
    - Chirurgiaă laparoscopic ă ultrasonic ă şiă utilizareaă laseriloră (indica ii,ă avantaje,ă
dezavantaje, alternative). 
 
    EVALUAREAăPREOPERATORIEăAăBOLNAVELOR,ăINDICA IILEăŞIăCONTRAINDICA IILEăABORDULUIăLAPAROSCOPIC. 
    ABORDUL LAPAROSCOPIC 
    - Salaădeăopera iiălaparoscopiceă(organizare) 
    - Dispozitivulă operatoră înă interven iileă laparoscopiceă ginecologiceă (diagnosticeă sauă
operatorii) 
    - Abordulă chirurgicală laparoscopic:ă instituireaă pneumoperitoneului,ă pozi ionarea trocarelor, 
finalizareaăinterven iei. 
    - Îngrijiri postoperatorii, criterii de externare. 
 
    LAPAROSCOPIAăDIAGNOSTIC  
    - Indica ii,ăcontraindica ii,ătehniciădeăabord. 
    - Explorareaăpelvic ăşiăabdominal . 
    - Aportul laparoscopiei diagnosticeăînăpatologiaăginecologic . 
    - Biopsiaă laparoscopic ;ă recoltareaă deă produseă patologiceă pentruă examin riă citologiceă sauă
bacteriologice. 
 
    LAPAROSCOPIAăOPERATORIEăGINECOLOGIC  
    PATOLOGIAă ANEXIAL ă POSIBILIT Iă TERAPEUTICEă LAPAROSCOPICEă - (evaluare,ă conduit ă terapeutic ă
general ,ăposibilit iăchirurgicaleălaparoscopice) 
    Patologiaătubar : 
    - Sterilizareaăchirurgical ătubar  
    - Sarcinaătubar  
    - Sterilitateaăfeminin ăcuăorigineătuboperitoneal  
    Patologiaăovarian ăbenign : 
    - Evaluareaă chirurgical ă aă tumoriloră ovarieneă (benigne,ă maligne)ă şiă conduitaă terapeutic ă
chirurgical  
    - Chirurgia ovarului: biopsii ovariene; ovarectomia; anexectomia; tehnici chirurgicale 
conservatoare (foraj ovarian - drillingăovarian,ărezec ieăpar ial ăaăovarelor) 
    - Torsiuneaăovarian ,ăsindromulăovaruluiărestant,ăsindromulăovarelorăpolichistice 
    - Modalit iădeăextragereădinăabdomenăaăpieselorăoperatorii 



 
    PATOLOGIAăINFLAMATORIEăGENITAL ă(BIP) 
    - Patologiaăanexial ăinflamatorie 
    - Tehniciăşiăposibilit iăchirurgicaleălaparoscopiceăînăpatologiaăinflamatorieăpelvian  
 
    ENDOMETRIOZA 
    - Evaluareăşiăposibilit iăterapeuticeălaparoscopice 
    - Complica ii,ăincidente,ăaccidente 
 
    SINDROMULăADEREN IALăÎNăCHIRURGIAăLAPAROSCOPIC  
    - Pacienteăcuăriscăînăchirurgiaălaparoscopic  
    - Tehniciădeăabordălaparoscopicălaăpacienteăcuăinterven iiăchirurgicaleăînăantecedente,ăşiădeă
diagnosticăaăaderen elorăintraabdominale. 
    - Sindromulă aderen ială postoperator:ă fiziopatologie,ă adeziolizaă laparoscopic ,ă tehniciă deă
disec ieălaparoscopic ,ăincidenteăşiăcomplica iiăspecifice. 
 
    PATOLOGIAăTUMORAL ăUTERIN ăBENIGN  
    Fibromul uterin - posibilit iă terapeuticeă chirurgicaleă conservatoareă laparoscopice:ă
miomectomiile laparoscopice (miomectomiile laparoscopice pure, miomectomii asistate laparoscopic). 
 
              INCIDENTE,ăACCIDENTEăŞIăCOMPLICA IIăÎNăCHIRURGIA 
                       LAPAROSCOPIC ăGINECOLOGIC  
 
    - Incidente,ăaccidente,ăcomplica iiătehniceăprinănefunc ionareaăsauăfunc ionareaădefectuoas ăaă
echipamentelor laparoscopice. 
    - Incidenteă şiă accidenteă chirurgicaleă specificeă diferiteloră tipuriă deă instrumentară
laparoscopic;ăposibilit iădeăevitareăaăacestora. 
    - Incidente,ă accidenteă şiă complica iiă aleă aborduluiă chirurgical,ă aleă pneumoperitoneului, 
complica iiăgeneraleăşiăanestezice. 
    - Incidente,ăaccidenteăşiăcomplica iiăchirurgicaleăintraoperatoriiăprinăleziuniă visceraleăsauă
vasculare,ăposibilit iăterapeuticeălaparoscopiceăsauăprinăchirurgieăclasic ădeschis . 
    - Complica iiăpostoperatoriiă(imediateăşiătardive)ăînăchirurgiaălaparoscopic ăginecologic  
    - Conversia la laparotomie. 
 
                  ANESTEZIAăÎNăLAPAROSCOPIAăGINECOLOGIC  
 
                         PREG TIREAăPRACTIC  
           BAREMULăDEăACTIVIT IăPRACTICE,ăTEHNICIăŞIăMANEVRE 
              CHIRURGICALEăÎNăLAPAROSCOPIAăGINECOLOGIC  
 
    A.ăMANEVREăÎNăCHIRURGIAăLAPAROSCOPIC ăGINECOLOGIC  
    1.ăSalaădeăinterven iiăchirurgicaleălaparoscopiceă- organizare, aparatura, instrumentar. 
    2. Dispozitivul operator în chirurgiaălaparoscopic ăginecologic . 
    3.ăAparaturaălaparoscopic . 
    4. Instrumentar specific laparoscopic. 
    5.ăPreg tireaăinstrumentaruluiăpentruăinterven iaăchirurgical . 
    6.ă Modalit iă deă utilizareă aă diferiteloră instrumenteă chirurgicale,ă incidenteă şiă accidenteă
specificeădiferiteloră tipuriădeăinstrumentarălaparoscopică(gradeă deălibertate,ătehnicaămanevr riiă
instrumentelor laparoscopice). 
    7.ăInstrumentarăşiăaparaturaădeăelectrochirurgie:ăutilizare,ăavantaje,ădezavantaje,ăincidente,ă
accidente specifice. 
    8.ă Tehniciă chirurgicaleă laparoscopice:ă suturiă mecanice,ă suturiă manuale,ă tehnicaă efectu riiă
nodurilorălaparoscopiceăintraăşiăextracorporale,ăutilizareaăfirelorăpreînnodate. 
    9. Extragerea pieselor operatorii din abdomen - trasparietală cuă sauă f r ă morselare,ă prină
canule,ăpeăcaleăvaginal ,ăutilizareaăsacilorălaparoscopici,ăminiălaparotomia. 
    10.ă Evaluareaă şiă preg tireaă preoperatorieă aă bolnaveloră supuseă interven iiloră chirurgicaleă
laparoscopice. 
    11. Abordul chirurgical laparoscopic: tehnica inser ieiăaculuiăVeress,ăinser iaătrocarelorăşiă
canulelor,ă verificareaă pozi ieiă intraperitonealeă aă instrumentelor,ă alternativeă laă inser iaă
ombilical ,ăinser iaădirect ăaătrocarelorăşiăcanulelor,ăinducereaăpneumoperitoneuluiăşiăverificareaă
lui, tehnica diagnostic riiăaderen elorăvisceroparietaleăanterioare. 
    12. Paciente cu risc crescut pentru abordul laparoscopic. 
    13.ăIncidente,ăaccidente,ăcomplica iiăaleăaborduluiăchirurgicalălaparoscopic. 



    14.ă Tehnicaă manevr riiă telescopuluiă şiă ob inereaă uneiă imaginiă deă calitateă înă concordan ă cuă
inten iileăoperatorului. 
    15.ăTehnicaăexplor riiăcavit iiăperitonealeă(explorareăvizual ,ăexpunereaăzonelorădeăinteres,ă
palpareăindirect ). 
    16.ă Tehniciă deă disec ieă laparoscopic ă (disec ieă instrumentar ă cuă instrumenteă deă t iere,ă
disec iaăboant ,ăhidrodisec ia). 
    17.ăTehniciădeăhemostaz ăchirurgical ălaparoscopic . 
    18.ăLavajulăşiăaspira iaăcavit iiăperitoneale. 
    19.ăDrenajulăcavit iiăperitoneale. 
    20.ăSuturaăbreşelorăparietale. 
 
    B. TEHNICI UTILIZATEăÎNăCHIRURGIAăLAPAROSCOPIC ăGINECOLOGIC  
    1.ă Tehnicaă explor riiă pelvieneă şiă abdominaleă (laparoscopiaă diagnostic ă caă etap ă ini ial ă aă
oric reiătehniciăchirurgicale). 
    2.ăBiopsiaălaparoscopic ,ărecoltareaădeăproduseăpatologiceăînăvedereaăexamin rilor citologice 
sau bacteriologice. 
    3.ăTehniciădeăsterilizareăchirurgical ătubar ălaparoscopic . 
    4.ă Adeziolizaă chirurgical ă - tipuriă deă aderen e,ă tehniciă deă diagnostică aă aderen eloră
intraperitoneale,ătehniciădeăadezioliz ălaparoscopic ,ăprofilaxiaăaderen elorăpostoperatorii. 
    5. Tehnici chirurgicale laparoscopice în tratamentul sarcinii tubare. 
    6.ăTehniciădeăabordăchirurgicalălaparoscopicăînăpatologiaăinflamatorieăpelvin . 
    7.ă Tehniciă chirurgicaleă înă sterilitateaă feminin ă tubo-peritoneal :ă adezioliza,ă şiă
fimbrioplastia, salpingo-neostomiile, salpingo-scopie, etc. 
    8. Tehnici chirurgicale în tratamentul endometriozei. 
    9.ăTehniciăchirurgicaleăconservatoareăşiăradicaleăînăchirurgiaălaparoscopic ăaăovarului:ăforajă
ovarian, chistectomie ovarian ă conservatoare,ă rezec ieă par ial ă aă ovareloră şiă drilling,ă
ignipunctura, ovarectomie, anexectomie. 
    10.ăTehnicaămiomectomieiălaparoscopiceăşiăaămiomectomieiăasistateălaparosopic. 
    11.ăIncidente,ăaccidente,ăcomplica iiăînăchirurgiaălaparoscopic  
    12.ă Posibilit iă deă evitareă şiă tehniciă chirurgicaleă deă rezolvareă aă unoră incidente,ă accidenteă
sauăcomplica iiăintraăsauăpostoperatorii. 
    13. Conversia la laparotomie. 
 
    Înăcadrulăpreg tiriiăpracticeăsuntăprev zuteăurm toareleăetape: 
    - etapa prezent riiăunorăaspecteăpracticeădeăc treăformatori 
    - etapaă vizion riiă deă videocaseteă cuă tehniciă specificeă tipuriloră deă patologieă men ionat ă înă
programaăanalitic ădeăcurs. 
    - etapaăpreg tiriiăşiăantrenamentuluiăindividualăpeăsimulator. 
    - etapa clinic ă- participareaăefectiv ăaăcursan ilorălaăinterven iileăchirurgicaleăal turiădeă
formator. 
    - video-transmisiaăinterven iilorăchirurgicaleăînăsalaădeăcursă(pentruărestulăcursan ilorăceănuă
intr ăefectivăînăinterven ie),ăcuăposibilit iăinteractiveăîntre operatoriăşiăobservatori. 
 
    SUBMODULULăDEăGENETIC ăMEDICAL  
    Tematicaălec iilorăconferin ă(40ăore) 
    1. Rolul factorilor genetici în producerea bolilor: 
    a.ăInterac iuneaăereditateă- mediu în etiologia bolilor; 
    b. Ecogenetica, nutrigeneticaăşiăfarmacogenetica; 
    c.ăMuta iile:ăcauzaămajor ădeăboal ; 
    d.ăBolileăgeneticeă(clasificare,ăcaractereăgenerale,ăimpactăşiăconsecin e); 
    e.ăAbordareaăgenetic ăînărela iaămedică- pacient. 
    2.ă Bolileă cromozomiale.ă Tipurileă şiă mecanismeleă deă producere a anomaliilor cromosomiale, 
sindroamele cromosomiale - consecin eăfenotipiceăaleăanomaliilorăcromosomiale,ăfrecven aăşiăcauzeleă
anomaliiloră cromozomiale,ă tulbur riă deă reproducereă deă cauz ă cromosomial ,ă sterilitateaă feminin ,ă
sterilitateaămasculin ,ăavorturiăspontaneăşiănou-n scu iămor i. 
    3.ăBolileămonogenice.ăCorela iiăgenotip-fenotip în boli metabolice. 
    4.ăGeneticaădezvolt riiăşiădefecteleădeăsexualizare. 
    5. Retardul mental. 
    6.ăCeleămaiăfrecventeăboliăgeneticeăpeăsistemeăşiăaparate. 
    7.ăProfilaxiaăşiătratamentulăbolilorăgenetice. 
    8.ăProblemeăşiădilemeăeticeăînăgeneticaămedical . 
 
    Baremulăactivit ilorăpractice 



    1. Consultul genetic. 
    2.ăExplor rileăgeneticeă- indica ii,ăinterpretareăşiăvaloareădiagnostic : 
    a. Cromozomiale - cariotipulăcuămarcajăînăbenzi,ăFISHăinterfazic,ăFISHămetafazicăşiăCGH; 
    b. Moleculare - amplificarea ADN; hibridizarea acizilor nucleici, fragmentarea acizilor 
nucleiciăcuăenzimeă deărestric ie,ăpolimorfismulălungimiiăfragmentelorădeărestric ie,ăsecven iereaă
ADN; 
    c. Biochimice. 
    3. Sfatul genetic; 
    4. Screeningul genetic: 
    a. Neonatal (fenilcetonuria, hipotiroidismul congenital); 
    b. Screening-ulăpopula ională(familial)ăalăheterozigo ilor. 
 
 
                 OBSTETRIC -GINECOLOGIE 
                          5 ani 
 
 
                  STAGIIăPRACTICEăŞIăCURSURIăCONFERIN  
*T* 
    OBSTETRIC -GINECOLOGIE (I.1)                              6 luni 
    CHIRURGIEăGENERAL ă(I.2)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă11ă˝ăluni 
    ENDOCRINOLOGIE (I.3)                                      3 luni 
    UROLOGIE (I.4)                                            3 luni 
    ONCOLOGIEăGINECOLOGIC ă(I.5)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3ăluni 
    ECOGRAFIEăOBSTETRICAL ăŞIăGINECOLOGIC ă(I.6)ăăăăăăăăăăăăăă3ăluni 
    HISTEROSCOPIEă(I.7)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ălun  
    PLANIFICAREăFAMILIAL ă(I.8)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ălun  
    LAPAROSCOPIEăGINECOLOGIC ă(I.9)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3ăluni 
    COLPOSCOPIE (I.10)                                        1ălun  
    BIOETIC ă(I.11)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă˝ălun  
 
            STAGIUă+ăCURSăOBSTETRIC -GINECOLOGIE (II.1)       2 ani 
               (inclusivăsubmodululădeăGENETIC ăMEDICAL ) 
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*ST* 
 
              CURRICULUMăDEăPREG TIREăÎNăSPECIALITATEA 
                           OFTALMOLOGIE 
 
 
    1.1.ă DEFINI IE:ă Oftalmologiaă esteă specialitateaă careă seă ocup ă cuă depistarea,ă diagnosticarea,ă
tratareaăşiărecuperareaăbolnavilorăcuăafec iuniăaleăglobuluiăocularăşiăanexelorăglobuluiăocular. 
 
    1.2. DURATA: 5 ani 
    Curriculumulăprevedeăunănum rădeă200ădeăoreădidacticeă(curs,ăseminar,ăprezent ri de cazuri) pe 
anulădeăstudiuăuniversitar,ăpentruătematicaăprezentat ,ăînăafaraăc roraăsuntăprev zuteăşiă40-50 de 
ore de studiu individual. 
    Cuantificareaăpreg tiriiăînăvedereaăechival rii,ăseăfaceăprinăcrediteă(CFU). 
    1 credit = 25 ore de instruire 
    Dină timpulă alocată preg tirii,ă activitateaă didactic ă acoper ă 20-30%, restul de 70-80%, fiind 
dedicat ăactivit ilorăpracticeăşiăstudiuluiăindividual. 
    Laăsfârşitulăfiec ruiămodulădeăpreg tireă(celăpu inăoădat ăpeăan),ăareălocăoăevaluareădeăetap ,ă
f cut ăînăunitateaădeăpreg tireădeăc treăresponsabilulădeăstagiuăşiăîndrum tor. 
    Evaluareaăseăfinalizeaz ăprinăacordareaădeăcrediteăCFU. 
    Întreagaăactivitateădeăpreg tireăesteămonitorizat ăprinăcaietulădeăstagiuă(log-book), în care 
vor fi trecute de asemeneaăevalu rileădeăetap ăînăcredite,ăactivitateaăînăprogrameleădeăcercetare,ă
participareaălaămanifest riăştiin ificeăşiădeăeduca ieăcontinu . 
 



    1.3. STRUCTURA STAGIILOR 
    1.3.1.ă Etapaă deă angajare,ă luareă înă eviden ,ă rezolvareă aă problemeloră socială administrative, 
prezentareaă laă spitalulă şiă clinicaă repartizat ,ă alegereaă îndrum toruluiă şiă fixareaă planuluiă deă
activitateă(2ăs pt mâni) 
    1.3.2.ăStagiulădeăchirurgieăgeneral ă2ăluni 
    1.3.3. Stagiul de neurologie: 2 luni 
    1.3.4. Stagiul de neurochirurgie: 2 luni 
    1.3.5.ăStagiulădeăchirurgieăplastic ăşiăreparatorie:ă2ăluni 
    1.3.6.ăBioetica:ă½ălun  
    1.3.7.ăStagiulădeăoftalmologie:ă51ăluniăşiă2ăs pt. 
 
    1.4.ăCON INUTULăSTAGIILOR 
    1.4.1.ăSTAGIULăDEăCHIRURGIEăGENERAL  
    1.4.1.1. Tematica lec iilorăconferin ă(40ăore) 
    1.ăAsepsiaăşiăantisepsia 
    2.ăInfec iaăînăchirurgie.ăInfec iiăintraspitaliceşti 
    3. Anestezia 
       - generalit i 
       - anesteziaălocal  
       - anesteziaăgeneral  
       - anestezia la copil 
    4.ăNo iuniăgeneraleăprivindătransplantulădeă esuturiăşiăorgane 
    5. Arsurile 
    6.ăCicatrizareaăpl gilor.ăSuturaăpl gilor. 
 
    1.4.1.2.ăBaremădeăactivit iăpractice: 
    Demonstra iiăcliniceăpracticeăînso iteădup ăcazădeăscurteăprelegeriăteoretice. 
 
    1.4.2. STAGIUL DE NEUROLOGIE 
    1.4.2.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(40ăore) 
    1.ăAnatomiaăc ilorăoptice 
    2.ăReflexulăfotomotor.ăReflexulădeăacomoda ieăconvergent  
    3.ăModific riăneurologiceăaleădiametruluiăpupilar 
    4. Paraliziile oculomotorii 
    5. Sclerozaămultipl  
    6.ăModific riăoftalmologiceăînăaccidenteleăvasculareăcerebrale 
    7.ăModific riăoftalmologiceăînătumorileăintracraniene 
    8.ăExplor riădeăelectrofiziologieăneurooftalmologic . 
 
    1.4.2.2.ăBaremădeăactivit iăpractice: 
    Demonstra iiăcliniceăpracticeăînso iteădup ăcazădeăscurteăprelegeriăteoretice. 
 
    1.4.3. STAGIUL DE NEUROCHIRURGIE 
    1.4.3.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(40ăore) 
    1.ăTomografiaăcomputerizat :ătehnic ăşiăinterpretare 
    2. Fundul de ochi în tumorile cerebrale 
    3. Câmpul vizual în tumorile cerebrale 
    4. Traumatismele craniocerebrale. 
 
    1.4.3.2.ăBaremădeăactivit iăpractice 
    Demonstra iiăcliniceăpracticeăînso iteădup ăcazădeăscurteăprelegeriăteoretice. 
 
    1.4.4.ăSTAGIULăDEăCHIRURGIEăPLASTIC ăŞIăREPARATORIE 
 
    1.4.4.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(40ăore) 
    1. Anatomia pleoapelor 
    2. Principii de acoperire a defectelor cutanate 
       - prin alunecare 
       - prin lambouri pediculate 
       - prin grefe libere 
    3. Chirurgia tumorilor palpebrale 
    4.ăPtozaăpalpebral  
    5. Epicantusul 



    6. Entropionul, ectropionul 
    7. Blefarosalazisul, dermatosalazisul. 
 
    1.4.4.2.ăBaremădeăactivit iăpractice: 
    Demonstra iiăcliniceăpracticeăînso iteădup ăcazădeăscurteăprelegeriăteoretice. 
 
    1.5.ăMODULULăDEăBIOETIC ă- 2ăs pt mâni 
    1.5.1.ăTEMATIC ăCURSă(20ăore) 
 
    I.ăIntroducereăînăBioetic ă- 2 ore 
    1.ăMorala,ăetica,ăeticaămedical ă- definire, delimitarea obiectului de studiu 
    2.ăContextulăapari ieiăbioeticii 
    3. Definirea bioeticii 
    4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii 
    5.ăTeoriiăşiămetodeăînăbioetic  
 
    II.ăConcepteleădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin ăprinăprismaăbioeticiiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăconceptelorădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin  
    2.ă Concepteleă deă s n tate,ă boal ă şiă suferin ă înă contextulă evolu ieiă mediciniiă şiă ştiin eloră
vie ii 
    3.ăRolulăcredin elorăşiăvalorilorăpersonaleăsauădeăgrupăînăconturareaăconceptelorădeăs n tate,ă
boal ăşiăsuferin ă(percep iiăparticulareăfunc ieădeăcredin aăreligioas ,ăetnie, etc.) 
 
    III.ăRela iaămedică- pacient I - 2 ore 
    1.ăValoriăaleărela ieiămedică- pacient 
    2. Paternalism versus autonomie 
    3.ăModeleăaleărela ieiămedică- pacient 
    4.ăDreptatea,ăechitateaăşiăaccesulăpacien ilorălaăîngrijirileădeăs n tate 
 
    IV.ăRela iaămedică- pacient II - 2 ore 
    1.ăConsim mântulăinformat 
    2.ăConfiden ialitateaăînărela iaămedică- pacient 
    3.ăRela iaămedică- pacient minor 
    4.ăActeănormativeăcareăreglementeaz ărela iaămedică- pacient 
 
    V.ăGreşeliăşiăeroriăîn practicaămedical ă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroare 
    2.ăCulpaămedical ă- definire,ăforme,ăimplica iiăjuridiceăşiădeontologice 
    3.ăManagementulăgreşeliiăşiăeroriiămedicaleăînăpracticaămedical  
    VI. Probleme etice la începutulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăLibertateaăprocrea iei 
    2. Dileme etice în avort 
    3. Etica reproducerii umane asistate medical 
    4.ăProblemeăeticeăînăclonareaăreproductiv  
 
    VII.ăProblemeăeticeălaăfinalulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaămor iiăînăeraănoilorătehnologiiăînămedicin  
    2.ăProblemeăeticeăînăst rileăterminale 
    3.ăTratamenteăinutileăînăpracticaămedical  
    4.ăEutanasiaăşiăsuicidulăasistat 
    5. Îngrijirile paliative 
 
    VIII.ăProblemeăeticeăînătransplantulădeă esuturiăşiăorganeăumaneă- 2 ore 
    1. Donarea de organe de la cadavru 
    2. Donarea de organe de la persoana vie 
    3.ăEticaăaloc riiădeăresurseăînătransplant 
 
    IX.ăProblemeăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ă- 2 ore 
    1.ăEugeniaăşiădiscriminareaăpeăbazaăgeneticii 
    2. Proiectul genomului uman - problemeă etice,ă redefinireaă no iuniiă deă boal ă prină prismaă
cunoaşteriiăgenomuluiăuman 
    3.ăEtic ăşiătestareaăgenetic ăprenatal ,ăneonatal ăşiăpostnatal  
    4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni 



    5. Terapia genic  
    6.ăPosibilitateaăîmbun t iriiăraseiăumaneăprinăinterven iiăgenetice 
 
    X.ăEticaăcercet riiăpeăsubiec iăumaniă- 2 ore 
    1.ăPrincipiiăeticeăînăcercetareaăpeăsubiec iăumani 
    2.ăProtec iaăparticipan ilorăîntr-oăcercetareăbiomedical ă- discutarea principalelor coduri de 
etic ă şiă conven iiă interna ionaleă înă cercetare,ă aă cadruluiă legislativă înă careă seă deruleaz ă
cercetareaăpeăsubiec iăumani 
    3.ăPopula iiăvulnerabileăînăcontextulăcercet riiăpeăsubiec iăumani 
    4.ăAspecteăeticeăînăcercet rileămulticentrice,ămultina ionale 
    5.ăComiteteleădeăetic ăaăcercet rii 
    6.ăComportamentulăştiin ificăneadecvat,ăconflictulădeăintereseăînăcercetareaăştiin ific  
 
    1.5.2. TEMATICA SEMINARIILOR 
    I.ăIlustrareaăprinăcazuriăparticulareăaăteoriilorăşiăprincipiilorăînăbioetic ă- 2 ore 
 
    II.ăReglementareaăpracticiiămedicaleăprinăcoduriădeăetic ă- 2 ore 
    1.ă Jur mântulă luiă Hipocrateă - comentareaă formeiă ini ialeă aă jur mântuluiă luiă Hipocrateă şiă
evaluarea gradului de aplicabilitate a perceptelor acestuia înăcondi iileămediciniiăactuale 
    2.ăAlternativeăaleăjur mântuluiăluiăHipocrate 
    3.ăAlteăcoduriădeăetic ăşiădeontologieămedical ăfolositeăînăprezent 
 
    III.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1. Valoareaăşiălimiteleăconsim mântuluiăinformatăînăpracticaămedical ăcurent  
    2.ăValoareaăşiălimiteleăconfiden ialit iiăînăpracticaămedical ăcurent  
    3.ăRolulăcomunic riiăînărela iaămedică- pacient 
 
    IV.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedic - pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăAccesulălaăîngrijirileădeăs n tateă- discutare de cazuri 
    2.ăDrepturileăpacien iloră- reglementareălegislativ  
    3.ăRolulăcomitetelorădeăetic ădinăspitale 
 
    V.ăExemplificareaăno iunilorădeăgreşeal ăşi eroareăînămedicin ăprinăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    1.ăDelimitareaăcadruluiăno iuniiădeămalpraxis 
    2.ăGreşealaămedical ădinăperspectivaăsistemuluiădeămalpraxis 
    3.ăPerspectivaădeontologic ăasupraăgreşelilorămedicale 
 
    VI. Discutarea problemelor eticeălaăînceputulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
 
    VII.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăfinalulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
 
    VIII.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă transplantulă deă esuturiă şiă organeă peă bazaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
 
    IX.ăDiscutareaăproblemelorăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
 
    X.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă cercetareaă peă subiec iă umaniă prină prismaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
 
    1.6. STAGIUL DE OFTALMOLOGIE 
    1.6.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(850ăore) 
    2.ăEmbriologiaăşiăanatomiaăglobuluiăocularăşiăaăanexelorăglobuluiăocular:ăc ileăvizuale 
    3.ă Fiziologiaă vederii:ă opticaă geometric ,ă func iileă ochiuluiă caă aparată optic,ă fotochimiaă
vederii, electro-fiziologiaăretinei,ăadaptareaălaălumin ăşiăîntuneric,ăvedereaăînăculori 
       - structuriănervoaseăimplicateăînăprocesulăvizual,ăstructuriănervoaseăconexeăc ilorăvizuale 
       - mişc rileăglobuluiăvizual;ărolulăcortexuluiăcerebral;ămişc rileădeăconvergen ;ămişc rileă
deăorigineăvestibular  
    4. Examenul general al bolnavului în Oftalmologie. 
       - tehnicaăşiămetodicaăexamenuluiăocular 
       - examenulă clinică şiă func ional,ă metodeă deă examinareă polă anterior,ă posterioră şiă anexeleă
globului ocular 
       - luminatul lateral; biomicroscopie, oftalmoscopie, tonometrie, gonioscopie, diafanoscopie, 
oftalmodinamometrie 



    5.ăExplorareaăacuit iiăvizuale.ăExamenulărefrac ieiăoculare.ăExamenulăsubiectivăşiăobiectiv:ă
skiascopia, astigmometria, refractometria, keratometria,ăautorefractometriaăcomputerizat  
    6.ăAcomoda iaăşiătulbur rileăacomoda iei 
       - viciileădeărefrac ie 
       - no iuniădeăoptic ăşiăoptometrie 
       - miopia,ă hipermetropia,ă astigmatismul:ă diagnosticulă clinic,ă tratamentulă medicală şiă
chirurgical.ăCorectareaăviciilorădeărefrac ie,ăchirurgiaărefractiv ăaăcorneei 
    7.ăExamenulăfunc ionalăalăretinei 
       - examenul câmpului vizual (metode cinetice, statice) 
       - examenulăsim uluiăcromatic,ăadaptometria 
       - ecografia globului ocular şiăorbiteiă- tehnic ,ăinterpretare 
       - angiofluorografiaăocular ă- tehnic ,ăinterpretare 
       - electrofiziologieăocular  
       - electroretinografia,ăstatic ăşiădinamic ă(ERG) 
       - poten ialeăevocateăvizuale:ă(PEV) 
       - electrooculograme (EOG) 
    8. Examenul radiologic în Oftalmologie 
       - evaluareaăradiologic ăsimpl  
       - explorareaă radiologic ă cuă mijloaceă deă contrastă (dacriocistografia,ă flebografiaă şiă
arteriografiaăorbitar ) 
       - explorareaă radionuclidic ă aă globuluiă oculară şi orbitei (radiofosfocaptare, scintigrafia 
oculo-orbitar ,ădacriocistografiaăradionuclidic ) 
       - evaluareaătomodensitometric ăaăpatologieiăoculo-orbitare (interpretare imagini TDM, examen 
TDM în diagnosticul proceselor expansive orbitare, examen TDM înătraumatologiaăorbitar ) 
       - evaluareaărezultatelorărezonan eiămagneticeăoculareă(RMN)ăînăpatologiaăoculo-orbitar  
    9. Patologia anexelor globului ocular 
       - bolileăregiuniiăsprâncenoase,ădermatoze,ăinflama ii,ăafec iuniăcongenitale 
    10. Patologia pleoapelor 
       - anatomiaăşiăfiziologiaăpleoapelor,ăsemiologiaăgeneral ăaăbolilorăpleoapelor 
       - anomalii congenitale ale pleoapelor - diagnostic clinic, tratament 
       - afec iuniăinflamatorii,ădermatoze 
       - tulbur riădeăstatic ăpalpebral  
       - tulbur riădeădinamic ăpalpebral  
       - tumori palpebrale (diagnostic, tratament) 
    11. Patologia aparatului lacrimal 
       - anatomiaăşiăfiziologiaăaparatuluiălacrimal 
       - semiologiaăafec iunilorăaparatuluiălacrimal 
       - anomaliiăcongenitaleăaleăaparatuluiălacrimală(principiiădeădiagnosticăşiătratament) 
       - aparatul secretor = glandele lacrimale (anatomie, fiziologie, patologia glandelor 
lacrimale,ăinflama ii,ătumoriăaleăglandelorălacrimale) 
       - c ileălacrimaleăţăafec iuniăaleăpunctelorălacrimale,ăcanalicule,ăsacălacrimal,ăinflama ii,ă
tumori 
       - patologiaă secre ieiă lacrimaleă (secre iaă anormal ,ă deficită deă secre ieă lacrimal ,ă
hipersecre iaălacrimal ) 
       - tumorile aparatului lacrimal 
    12. Patologia orbitei 
       - anatomie, fiziologie, semiologia patologiei orbitare 
       - anomaliiăcongenitaleăaleăorbiteiăşiăaleăcon inutuluiăs u 
       - afec iunileăinflamatoriiăaleăorbitei 
       - exoftalmiaă şiă enoftalmiaă (uniă şiă bilaterale,ă exolftalmiaă înă cursulă bolilor generale, 
vascular ,ămetastatic ,ăînăafec iuniădeăvecin tate) 
       - tumori orbitare (diagnostic, principii terapeutice) 
    13. Patologia conjunctivei 
       - anatomie, fiziologie, semiologie 
       - anomalii congenitale ale conjunctivei 
       - conjunctivite: microbiene, virale, alergice, parazitare 
       - afec iuniădegenerativeăaleăconjunctiveiă(diagnostic,ătratament) 
       - tumoriăconjunctivaleă(principiiădiagnosticeăşiădeătratament) 
    14. Patologia corneei 
       - anatomie, fiziologie, semiologie 
       - anomaliiăcongenitaleăaleăcorneeiă(deădimensiune,ăform ,ăkeratocon,ădistrofiiăcorneene) 
       - keratiteă superficiale,ă keratiteă parenchimatoase,ă afec iuniă virale,ă bacteriene,ă micotice,ă
alergice 



       - keratitaăneuroparalitic ,ălagoftalmica, keratomalacia, keratopatii medicamentoase 
       - afec iuniăcorneeneădegenerative,ăcongenitaleăşiăcâştigate 
       - cicatrici coneene - clinicaăşiătratament 
       - tumori corneo-conjunctivale 
    15. Patologia sclerei 
       - anatomia, fiziologia,ăsemiologiaănormal ăşiăpatologic  
       - anomalii congenitale ale sclerei 
       - afec iuniăinflamatorii:ăepisclerita,ăsclerita 
       - degenerescen e,ăpigmentareăscleral ,ăstafilom 
    16. Patologia uveei 
       - anatomia, fiziologia, semiologia: iris,ăcorpăciliar,ăcoroid  
       - anomaliiăcongenitaleăaleăuveei:ăiris,ăcorpăciliar,ăcoroid  
       - afec iuniăinflamatorii:ăiris,ăcorpăciliară(irit ,ăiridociclit ) 
       - afec iuniă inflamatoriiă aleă coroidei:ă coroidite,ă endoftalmite,ă leziuniă vasculare ale 
coroidei 
       - oftalmiaăsimpatic ,ăuveiteleătotale,ăuveo-meningite 
       - afec iunileădegenerativeăaleăuveei 
       - tumorileăuveeiă(principiiădeădiagnosticăşiăterapie) 
    17. Patologia cristalinului 
       - anatomia, fiziologia, semiologia bolilor cristalinului 
       - anomaliiăcongenitaleăaleăcristalinuluiă(deăm rime,ăform ,ăpozi ie,ăsindroameăgeneraleăcuă
anomalii cristaliniene) 
       - caractereleăcongenitaleă(etiopatogenie,ăclinic ,ăelementăalăunuiăsindromăgeneral) 
       - cataractele câştigateă(presenil ,ăsenil ,ăpatologic ,ăcomplicat ,ătraumatic ,ăsecundar ) 
       - principiiăterapeuticeămoderneăînăcataractaăuniăsauăbilateral ,ăcongenital ,ăcâştigat  
       - modific rileădeăpozi ieăaleăcristalinului:ăectopii,ăsubluxa ii,ăluxa ii 
    18. Pupila 
       - anatomia, fiziologia, semiologia pupilei - reflexe pupilare 
       - farmacodinamica pupilei 
       - anomalii congenitale ale pupilei 
       - patologiaăpupileiă(tulbur riăstatice,ădinamice,ăsindroameăpupilare,ăpupilaătonic ,ăsindromă
Adie) 
       - anizocoria 
       - anomalii pupilare în traumatismele craniene 
    19. Corpul vitros 
       - anatomia, fiziologia, semiologia corpului vitros 
       - anomaliiăcongenitaleăaleăcorpuluiăvitrosăşiăaleăsistemuluiăvascularăfetal 
       - afec iunile corpului vitros: inflamatorii, parazitare, degenerative, traumatice, hemoragia 
vitrean  
       - chirurgia vitrosului 
    20. Patologia tensiunii oculare 
       - fiziologiaănormal ăşiăpatologic ăaăumoruluiăaposăşiătensiuneaăocular  
       - glaucomul primitivăcuăunghiăînchisăşiăcuăunghiădeschis 
       - glaucoamele secundare 
       - glaucomul congenital 
       - tratamentul medical/chirurgical al glaucomului 
       - hipotoniaăocular  
    21. Patologia retinei 
       - anatomie, fiziologie, semiologia retinei 
       - anomaliiăcongenitaleăaleăretineiă(deăpigmentare,ădeăstructur ,ămaculare,ăvasculare) 
       - afec iunileăvasculareăaleăretineiă(arteriale,ăvenoase) 
       - retinopatiiă(diabetic ,ădinăhemopatii,ăgravidic ,ătraumatic ,ădisoric ,ăinfec ioase) 
       - dezlipireaădeăretin ăregmatogen ăşiăsecundar  
       - heredo-degerenescen eleăcorioretinieneăşiăanomaliiăfunc ionaleăaleăretineiăizolateăsauăînă
cadrul sindroamelor generale 
       - degenerescen eătapeto-retiniene 
       - tumorileăbenigneăşi maligne ale retinei 
    22.ăPatologiaănervuluiăopticăşiăaăpapilei 
       - anatomia, fiziologia, elemente de semiologie 
       - anomaliiăcongenitaleăaleăpapileiăşiănervuluiăoptic 
       - edemulăpapilar,ăstazaăpapilar ,ăsindromulăFosterăKennedy,ăpapilitele 
       - nevritele optice retrobulbare 
       - atrofiile optice 



       - tumorileăpapileiăşiăaleănervuluiăoptic 
    23.ăC ileăopticeăintracraniene 
       - anatomie, fiziologie 
       - sindromul chiasmatic, arahnoidite optochiasmatice, nevrite chiasmatice 
       - leziuneaăc ilorăopticeăretrochiasmatice 
         a)ăsemiologieăgeneral ,ăhemianopsii 
         b)ăcecitateăcortical ,ăsindroameăpsiho-vizuale 
    24.ăTulbur rileăvederiiăbinoculare 
       - anatomia, fiziologia musculaturii oculare 
       - anomaliiăcongenitaleăaleămotilit iiăoculare 
       - vedereaăbinocular ă(VB)ăşiătulbur rileăVB 
       - heteroforii 
         a) heterotropii - strabism manifest concomitent 
         b) paralizii oculomotorii 
       - nistagmusul: semiologie, studiu clinic (congenital, optochinetic, vestibular) 
    25. Onco-oftalmologia 
       - metodeă cliniceă şiă paracliniceă pentruă diagnosticulă tumoriloră oculareă şiă aleă anexeloră
globului ocular 
       - principii de tratament 
    26.ăTraumatologiaăocular  
       - contuziile globuluiăşiăanexelorăglobuluiăocular 
       - pl gileăanexelorăşiăaleăglobuluiăocular 
       - corpiiăstr iniăcuălocalizareălaănivelulăanexelorăşiăintraoculari 
       - arsurileăfizice,ăchimiceăaleăglobuluiăocularăşiăanexelorăglobuluiăocular 
       - manifest riăoculareăînătraumatismeleăcranio-cerebrale 
    27.ăTerapiaălocal ăocular  
       - terapiaăgeneral ăînăafec iunileăoculare 
    28.ăAparatulăvizualăşiăbolileăsistemuluiănervosăcentral 
    29.ăPatologiaăocular ăşiăcefaleea 
       - cefaleea cu semne oculare 
       - migrenaăoftalmic  
       - examenul oftalmologic în cefalalgie 
    30.ăMaladiiăoculareădeănatur ăcardiovascular  
    31.ăOchiulăşiăhemopatiile 
    32.ăPatologiaăocular ăşiăbolileăendocrine 
    33. Bolile de sistem - complica iiăoculare 
    34.ăManifest riăoculareăînăbolileămetabolice 
    35.ăBolileăinfec ioaseăşiăpatologiaăocular  
    36.ă Patologiaă ocular ă şiă sindroameleă malformativeă (anomaliiă aleă fe ei,ă craniului,ă sistemuluiă
nervosăcentral,ăsindroameămultipleăcuăparticipareăocular ) 
    37. Ochiulăşiăalergia 
    38.ăPatologiaăocular ăînăintoxica iiăşiăboliăprofesionale 
    39. Lasere în oftalmologie 
    40.ăSimula iaăşiădisimula iaăînăoftalmologie 
 
    1.6.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    A.ăTematicaădemonstra iilorădeătehniciăinstrumentaleădeăexaminareăoftalmologic  
    1.ăSkiascopiaăşiăexamenulăsubiectivăalărefrac iei 
    2.ăAstigmometriaăşiărefractometria 
    3.ăCorectareaăoptic ăaăametropiilor:ămiopia,ăhipermetropia,ăastigmatisme 
    4. Oftalmodinamometria 
    5. Examenul câmpului vizual 
    6. Examenul polului anterior la luminatul lateral 
    7. Examenul biomicroscopic 
    8.ăFundulădeăochiăşiăbiomicroscopiaăfunduluiădeăochi 
    9. Examenul tensiunii intraoculare, curbe nictemerale 
    10.ăTransilumina iaădiascleral  
    11. Examenul vederii binoculare 
    12. Examenul unei paralizii oculo-motorii 
    13. Gonioscopia (glaucoame: primar, secundar) 
    14.ăExplorareaăsim uluiăcromatic 
    15. Adaptometria 
    16.ăElectrooculografia,ăpoten ialeăvizualeăevocate 



    17. Electroretinografia şiăinterpretareaăei 
    18.ăEcografiaăşiăinterpretareaăeiă(modăAăşiăB) 
    19.ăAngiografiaăcuăfluorescein  
    20.ăInterpretareaăuneiăradiografiiăpentruălocalizareaăcorpilorăstr iniăintraoculari 
    21. Exoftalmometrie 
    22. Interpretarea rezultatelor unuiă examenă efectuată cuă TDMă (tomodensitometrie)ă şiă RMNă
(rezonan aămagnetic ănuclear )ăînăpatologiaăocular  
 
    B.ăTematicaădemonstra iilorădeăinterven iiăchirurgicaleă(baremăminimalădeătehnici) 
    1.ăElectrolizeăcili,ădiatermocauteriz ri,ăcrioaplica iiăoculare 
    2. Chalazionul 
    3. Pterigionul 
    4. Blefarorafia 
    5. Corectarea ectropionului (senil, paralitic, spastic, cicatricial) 
    6. Corectarea entropionului (senil, cicatricial, spastic) 
    7. Corectare sinblefaron 
    8. Blefaroplastii cu lambou liber sau alunecare 
    9.ăDenervareaăşiăextirpareaăglandeiălacrimale 
    10. Extirpare sac lacrimal 
    11. Dacriocistorinostomia 
    12.ăAlungireaămuscular ,ăscurtareăşiăretropozi ieămuşchiădrept 
    13.ăSuturaăuneiăpl giăcorneeneăsauăsclerale 
    14.ăIridectomiaăoptic  
    15.ăIridectomiaăantiglaucomatoas  
    16.ăTrabeculectomia,ătrabeculotomia,ăgoniotrepana ia 
    17.ăExtrac iaăcristalinuluiă(liniar ,ăextracapsular ,ăintracapsular )ăcuăsauăf r ăpseudofak 
    18. Discizia capsulei 
    19.ăExtrac iaădeăcorpăstr inăintraocular 
    20.ăEnuclea iaăglobuluiăocular 
    21.ăEviscera iaăglobuluiăocular 
    22.ăChirurgiaădezlipiriiădeăretin  
 
                           OFTALMOLOGIE 
                              5 ani 
*T* 
    ●ăCHIRURGIEăGENERAL ă(I.1)ăăăăăăăă                    2 luni 
    ●ăOFTALMOLOGIEă(I.2)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă12ăluni 
    ●ăNEUROLOGIEă(I.3)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăluni 
    ●ăNEUROCHIRURGIEă(I.4)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăluni 
    ●ăCHIRURGIEăPLASTIC ăŞIăREPARATORIE (I.5)             2 luni 
    ●ăBIOETICAă(I.6)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă˝ălun  
    ●ăOFTALMOLOGIEă(I.7)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă39ăluniăşiă2ăs pt. 
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    N.ăB.ăStagiulădeăchirurgieăgeneral ătrebuieăs ăfieăprimul.ăCelelalteăstagiiăvorăfiăintercalateă
înăstagiulădeăoftalmologie,ădup ăceărezidentulăaăefectuatăcelăpu inăunăanădinăacestăstagiu. 
 
 
            CURRICULUMăDEăPREG TIREăÎNăSPECIALITATEA 
                    ONCOLOGIEăMEDICAL  
 
    Curriculumulăprevedeăunănum rădeă200ădeăoreădidacticeă(curs,ăseminar,ăprezent riădeăcazuri)ăpeă
anulădeăstudiuăuniversitar,ăpentruătematicaăprezentat ,ăînăafaraăc roraăsuntăprev zuteăşiă40-50 de 
ore de studiu individual. 
    Cuantificareaăpreg tiriiăînăvedereaăechival rii,ăseăfaceăprinăcrediteă(CFU). 
    1 credit = 25 ore de instruire 



    Dină timpulă alocată preg tirii,ă activitateaă didactic ă acoper ă 20-30%, restul de 70-80%, fiind 
dedicat ăactivit ilorăpracticeăşiăstudiuluiăindividual. 
    Laăsfârşitulăfiec ruiămodulădeăpreg tireă(celăpu inăoădat ăpeăan),ăareălocăoăevaluareădeăetap ,ă
f cut ăînăunitateaădeăpreg tireădeăc treăresponsabilulădeăstagiuăşiăîndrum tor. 
    Evaluareaăseăfinalizeaz ăprinăacordareaădeăcrediteăCFU. 
    Întreagaăactivitateădeăpreg tireăesteămonitorizat ăprinăcaietulădeăstagiuă(log-book), în care 
vorăfiătrecuteădeăasemeneaăevalu rileădeăetap ăînăcredite,ăactivitateaăînăprogrameleădeăcercetare,ă
participareaălaămanifest riăştiin ificeăşiădeăeduca ieăcontinu . 
 
    1.1.ăDEFINI IE: 
    Oncologiaă medical ă esteă specialitateaă careă seă ocup ă cuă studiulă apari ieiă şiă dezvolt riiă
neoplaziilorămaligne,ăurm rindădepistarea,ădiagnosticul,ătratamentulăcâtăşiăevolu iaăposterapeutic ă
aăpacien ilor. 
    Cuprindeădou ăp r iădistincte: 
    ●ăoncologiaăgeneral ă- asigur ăinforma iileăprivindăcancerogenezaăşiăfactoriiăcareăoădetermin ,ă
câtă şiă principiileă terapeuticeă deă baz ă careă corespundă complexit iiă ştiin ificeă aă tratamentului 
bolii,ăînăvedereaăinstituiriiăuneiăindica iiăterapeuticeăcorecte. 
    ●ă oncologiaă clinic ă - studiaz ă principaleleă formeă deă canceră (apari ie,ă evolu ie,ă diagnostic,ă
indica ieăterapeutic ,ătratamentulăspecificămedicalăcâtăşiăurm rireaăpacien ilor). 
 
    1.2. DURATA: 
    5 ani 
 
    1.3. STRUCTURA STAGIILOR 
    1.3.1.ă Etapaă deă angajare,ă luareaă înă eviden ,ă rezolvareă aă problemeloră social-administrative, 
prezentareă laă spitalulă şiă clinicaă repartizat ,ă alegereaă îndrum toruluiă şiă fixareaă planuluiă deă
activitate - 92ăs pt mâni) 
    Anul I 
    1.3.2.ăStagiuădeămedicin ăintern ă- 9 luni 
    1.3.3. Stagiu de cardiologie - 3 luni 
    Anul II 
    1.3.4.ăStagiuădeăradiodiagnosticăşiăimagistic ămedical ă- 3 luni 
    1.3.5.ăStagiuădeăanatomieăpatologic ă- 2 luni 
    1.3.6. Stagiu de hematologie - 3 luni 
    1.3.7. Stagiu de radioterapie - 4 luni 
    Anul III 
    1.3.8.ăCursădeăoncologieămedical ă- 12ăluniăşiăstagiuăînăclinic ădeăspecialitate 
    Anul IV 
    1.3.9.ăStagiuădeăoncologieămedical ă- 12 luni 
    (se poate efectuaăşiăînăsec iileăundeăexist ămediciăprimari) 
    Anul V 
    1.3.10.ăStagiuădeăoncologieămedical ă- 11ăluniăşiă2ăs pt mâni 
    1.3.11.ăModulădeăBioetic ă- 2ăs pt mâni 
 
    1.3.2.ăSTAGIULăDEăMEDICIN ăINTERN  
    1.3.2.1.ăTematicaălec iilorădeăconferin : 2 ore fiecare (60 ore) 
    (1)ăExplorareaăclinic ,ăparaclinic ăşiădeălaboratorăaăbolnavilorăpulmonari. 
    (2)ăBronhopatiileăcronice:ăetiologie,ădiagnosticăşiătratament. 
    (3)ăAstmulăbronşic:ăetiologie,ădiagnosticăşiătratament. 
    (4)ăSupura iileăbronhopulmonare:ăetiologie,ădiagnosticăşiătratament. 
    (5)ăPneumopatiileăbacteriene:ăetiologie,ădiagnosticăşiătratament. 
    (6)ăPneumopatiileăvirale:ăetiologie,ădiagnosticăşiătratament. 
    (7)ăT.B.C.ăpulmonar :ăetiologie,ădiagnosticăşiătratament. 
    (8) Micozeleăbronhopulmonare:ăetiologie,ădiagnosticăşiătratament. 
    (9)ăPneumoconiozele:ăetiologie,ădiagnosticăşiătratament. 
    (10)ăSarcoidoza:ăetiologie,ădiagnosticăşiătratament 
    (11)ăChisteleăpulmonare:ăetiologie,ădiagnosticăşiătratament. 
    (12) Patologiaănetumoral ăaămediastinului:ăetiologie,ădiagnosticăşiătratament. 
    (13)ăIcterele:ăetiologie,ădiagnosticăşiătratament. 
    (14)ăExplorareaăclinic ,ăparaclinic ăşiădeălaboratorăaăficatului. 
    (15)ăHepatiteleăacute:ăetiologie,ădiagnosticăşiătratament. 
    (16)ăHepatiteleăcronice:ăetiologie,ădiagnosticăşiătratament. 
    (17)ăCirozaăhepatic :ăetiologie,ădiagnosticăşiătratament. 



    (18)ăHipertensiuneaăportal :ăetiologie,ăfiziopatologie,ădiagnosticăşiătratament. 
    (19)ăInsuficien aăhepatic :ăetiologie,ădiagnosticăşiătratament. 
    (20)ăHemoragiaădigestiv ăsuperioar :ăetiologie,ădiagnosticăşiătratament. 
    (21)ăColecistitele:ăetiologie,ădiagnosticăşiătratament. 
    (22)ăPancreatitele:ăetiologie,ădiagnosticăşiătratament. 
    (23) Diabetul zaharat: etiologie,ădiagnosticăşiătratament. 
    (24)ăBoalaăulceroas :ăetiologie,ădiagnosticăşiătratament. 
    (25)ăColopatiile:ăetiologie,ădiagnosticăşiătratament. 
    (26)ăRectocolitaăulcerohemoragic :ăpatogenie,ădiagnosticăşiătratament 
    (27) Nefropatii: etiologie, diagnosticăşiătratament. 
    (28)ăInsuficien aărenal :ăetiologie,ăpatogenie,ădiagnosticăşiătratament. 
    (29)ăObezitate:ăetiologie,ădiagnosticăşiătratament. 
    (30)ăBoliădeăcolagen:ăetiologie,ădiagnosticăşiătratament. 
    1.3.2.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1.ă Interpretareaă rezultateloră deă laă explor rileă respiratoriiă (spirometrieă şiă determinareaă
gazelor sanguine): 50 buletine 
    2.ăInterpretareaădatelorădeăechografieăabdominal :ă100ăechografii 
    3.ăTehniciădeăexplorareăaăsecre ieiăgastriceăşiăinterpretare: 30 buletine 
    4. Interpretarea oscilometriei: 20 buletine 
    5.ă Interpretareaă dateloră deă explorareă func ional :ă renal ,ă hepatic ă şiă pancreatic :ă 100ă
buletine 
    6.ăActivitateaădeăasisten ăaăbolnavilorăcuăresponsabilitateăzilnic . 
    7. Activitateăambulatorieă(urgen eămedicale):ă50 
 
    1.3.3. STAGIUL DE CARDIOLOGIE 
    1.3.3.1.ăTematicaălec iilorăconferin :ă2ăoreăfiecareă(totală22ăore) 
    (1) Mecanisme de reglare a hemodinamicii. 
    (2)ăElectrocardiografia,ăfonocardiografiaăşiăechografiaăcardiac . 
    (3)ăInsuficien aăcardiac . 
    (4) Aritmiile cardiace. 
    (5)ăInsuficien aămitral ăşiăstenozaămitral . 
    (6)ăCardiopatiaăischemic . 
    (7)ăHipertensiuneaăarterial . 
    (8)ăŞoculăcardiogen. 
    (9)ăSincopaăcardiac . 
    (10) Embolia pulmonar . 
    (11) Arteriopatii periferice. 
    1.3.3.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1.ăActivitateaădeăasisten ăaăbolnavilorăcuăresponsabilitateădirect ăzilnic . 
    2.ăProgramădeăconsulta iiăînăambulator:ă2ăzile/s pt mân ăorientat . 
    3. Program practicăşiăînsuşireădeătehnici: 
    - înregistrareăşiăinterpretareăEKG:ă50 
    - echografieăcardiac ;ă120 
    - tehnica de reanimare cardiorespiratorie: 5 
    - teste de efort fizic: 5 
    4.ăDefibrilareaăşiăcardioversia:ă10ămanevre 
 
    1.3.4. STAGIUL DE RADIODIAGNOSTICăŞIăIMAGISTIC ăMEDICAL  
    1.3.4.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(totală32ăore) 
    (1)ăPrincipiileăgeneraleădeăradiodiagnostic:ă1ăor  
    (2)ăTehnicaăexplor riiăradiologice:ă1ăor  
    (3)ăExplorareaăradiologic ăconven ional :ă1ăor  
    (4) Principiileătomodensiometrieiă(tomografieăcomputerizat ):ă1ăor  
    (5)ăPrincipiileăRMN:ă1ăor  
    (6)ăDiagnosticulăradiologicăalătumorilorăosoase:ă1ăor  
    (7)ăDiagnosticulăradiologicăalăcancerelorăbronhopulmonare:ă1ăor  
    (8) Diagnosticul radiologic alăcanceruluiăgastric:ă1ăor  
    (9)ăDiagnosticulăradiologicăalăcanceruluiăesofagian:ă1ăor  
    (10)ăDiagnosticulăradiologicăalăcanceruluiădeăcolonăşiărect:ă1ăor  
    (11)ăDiagnosticulăradiologicăalătumorilorărenale:ă1ăor  
    (12) Diagnosticul radiologic alătumorilorăveziciiăurinare:ă1ăor  
    (13) Diagnosticul radiologic al tumorilor mamare: 2 ore 
    (14)ăTomografiaăcomputerizat :ă8ăore 



    - Diagnosticulăcomputerătomograficăalătumorilorăprimareăşiăsecundareăcerebrale. 
    - Diagnosticul computer tomograficăalătumorilorăbronhopulmonareăşiămediastinale. 
    - Diagnosticul computer tomografic al tumorilor hepatice. 
    - Diagnosticul computer tomografic al tumorilor retroperitoneale. 
    - Diagnosticul computer tomografic al tumorilor suprarenale. 
    - Diagnosticul computer tomografic al tumorilor renale. 
    - Diagnosticul computer tomografic al tumorilor pelviabdominale. 
    (15) Principiile ultrasonografiei (echografiei): 2 ore 
    (16) Diagnosticul ultrasonografic al: 4 ore 
    - tumorilor hepatice 
    - tumorilorăc ilorăbiliare 
    - tumorilor splenice 
    - tumorilor pancreatice 
    - tumorilor renale 
    - tumorilor prostatei 
    - tumorilor testiculare 
    - tumorilor ovariene 
    (17)ăIndica iileăRMN:ă4ăore 
    1.3.4.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1. Interpretarea radiografiilor standard: 
    - scheletale: 100 
    - toracopleuropulmonare: 200 
    - esofagiene: 30 
    - gastrice: 100 
    - colorectale: 50 
    - aparat urinar: 50 
    - mamografie: 25 
    - c iăbiliare:ă50 
    2. Interpretarea computer tomografie: 
    - cerebrale: 30 
    - hepatice: 50 
    - bronhomediastinale: 50 
    - renale: 50 
    3.ăUtilizareaăRMNăînăprincipaleleălocaliz riăaleăneoplaziilorămaligne 
 
    1.3.5.ăSTAGIULăDEăANATOMIEăPATOLOGIC  
    1.3.5.1.ăTematicaălec iilorăconferin :ă2ăoreăfiecare 
    (total 24 ore) 
    (1)ăClasificareaăhistologic ăşiăcodificareaămorfologic ăaătumorilor. 
    (2)ăNo iuniăasupraătulbur rilorădeăcreştereăşiădiferen iereă celular ă(neoplazia,ăhiperplazia,ă
metaplazia, displazia, anaplazia). 
    (3) Clasificareaăhistogenetic ăaătumorilor. 
    (4)ăStructuraăhistopatologic ăaătumorilor. 
    (5) Forme macroscopice ale tumorilor. 
    (6)ăTumorileăepitelialeăbenigneăşiămaligne. 
    (7)ăTumorileă esutuluiăconjuctivăbenigneăşiămaligne. 
    (8)ăTumorileă esutului hematoformator. 
    (9) Tumorile mezoteliale. 
    (10)ăTumorileă esutuluiătrofoblastic. 
    (11) Limfoamele maligne. 
    (12) Examenul citologic. 
    1.3.5.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1.ăTehnicaărecolt riiăsecre iilorăcervico-vaginale: 50 
    2. Tehnica amprentei: 30 
    3.ă Tehnicaă recolt riiă lichideloră seroaseă pentruă examenulă citologică şiă preparareaă frotiuriloră
pentru aceste examene: 30 
    4. Interpretarea rezultatelor buletinelor histopatologice pentru cancerele: mamare, pulmonare, 
colului uterin,ăovariene,ătubuluiădigestiv,ă esuturilorămoi:ă100 
 
    1.3.6. STAGIUL DE HEMATOLOGIE 
    1.3.6.1.ăTematicaălec iilorăconferin :ă5ăoreăfiecareă(totală15ăore) 



    Mieloprolifer rileă maligneă (epidemiologie,ă istorieă natural ,ă clasificareă histopatologic ,ă
simptomatologie,ă diagnostic,ă evolu ie,ă indica ieă terapeutic ,ă principaleleă asocieriă deă
chimioterapie). 
    1.1. Sindromul mieloproliferativ acut. 
    Leucemii mieloide acute. 
    1.2. Sindromul mieloproliferativ cronic. 
    Leucemiaăgranulocitar ăcronic . 
    Policitemia Vera. 
    Trombocitemiaăesen ial . 
    Metaplaziaămieloid ăcuămieloscleroz . 
    Limfoprolifer rileă maligneă (epidemiologie,ă istorieă natural ,ă clasificareă histopatologic ,ă
simptomatologie,ă diagnostic,ă evolu ie,ă indica ieă terapeutic ,ă principalele asocieri de 
chimioterapie). 
    2.1. Sindromul limfoproliferativ acut. 
    Leucemii acute limfoblastice. 
    2.2. Sindromul limfoproliferativ cronic. 
    Leucemiaălimfatic ăcronic . 
    Leucemiaăcuăceluleăp roase. 
    Boala Hodgkin. 
    Limfoame maligne non-Hodgkin. 
    Boala Waldenstrom. 
    Boalaălan urilorăgrele. 
    Mielomul multiplu. 
    3.ă Sindromulă mielodisplazică (epidemiologie,ă istorieă natural ,ă clasificareă histopatologic ,ă
simptomatologie,ă diagnostic,ă evolu ie,ă indica ieă terapeutic ,ă principalele asocieri de 
chimioterapie). 
    1.3.6.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1. Tehnica examenului clinic al bolnavilor cu limfo- şiă mieloprolifer riă înă raportă cuă
localizareaăşiăextensiaăreal ăaăbolii:ă100 
    2.ăMedulograma,ătehnic ăşiăinterpretare: 50 
    3.ăDiagnosticulăcompletăşiăindica iaăterapeutic ăînălimfo- şiămieloprolifer ri:ă50 
 
    1.3.7. STAGIUL DE RADIOTERAPIE 
    1.3.7.1.ăTematicaălec iilorăconferin : 
    1.ăLoculăradiologieiăînăstrategiaăterapeutic ăaăcancerului:ă1ăor  
    2. Surse deăradia ii:ă1ăor  
    3.ăNo iuniădeăradiologie:ă1ăor  
    4.ăRadioterapiaăextern :ă4ăore 
    5. Biochiterapia: 2 ore 
    6. Tehnici particulare de radioterapie: 2 ore 
    7.ăIndica iileăşiărezultateleăradioterapieiăînăprincipaleleălocaliz riădeăboliăneoplazice: 12 
ore 
    1.3.7.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1. Radioterapia în sfera oto-rino-laringologic  
    - Plan de tratament 
      - Iradiereaăextern ăexclusiv  
      - Iradiereaăextern ăpostoperatorie 
    - Tehnica iradierii 
    - Dozimetrie 
    - Indica iaăradioterapieiăînăprincipaleleălocaliz ri 
    2. Radioterapia tumorilor cerebrale 
    - Plan de tratament 
    - Tehnica iradierii 
    - Dozimetrie 
    - Indica iaăterapeutic  
    3. Radioterapia tumorilor anorectale 
    - Radioterapiaăadjuvant ăpre- şiăpostoperatorie 
    - Radioterapiaăexclusiv  
    - Brachterapia rectului 
    - Indica iaăterapeutic  
    4. Radioterapia tumorilor bronhice 
    - Plan de tratament 
      - Iradiereaăexclusiv  



        - postoperatorie 
    - Tehnica iradierii 
    - Dozimetrie 
    - Indica iaăterapeutic  
    5. Radioterapia limfoamelor maligne 
    - Plan de tratament 
    - Tehnica iradierii 
    - Dozimetrie 
    - Indica iaăterapeutic  
    6. Radioterapia neoplasmelor mamare 
    - Plan de tratament 
    - Tehnica iradierii 
    - Dozimetrie 
    - Indica iaăterapeutic  
    7. Radioterapia neoplasmelor colului uterin 
    - Plan de tratament 
    - Tehnica iradierii 
    - Dozimetrie 
    - Brachterapia neoplasmelor colului uterin 
    - Indica iaăterapeutic  
    - Indica iaăterapeutic ăaăcazurilorăparticulare 
    8. Radioterapia neoplasmelor corpului uterin 
    - Iradiereaăextern  
    - Brachterapia endo-cavitar  
    - Plan de tratament 
    - Tehnica iradierii 
    - Dozimetrie 
    - Indica ieăterapeutic  
    9. Radioterapia neoplasmelor ovariene 
    - Plan de tratament 
    - Tehnica iradierii 
    - Dozimetrie 
    - Alteămodalit iădeăiradiere 
    - Indica ieăterapeutic  
    10. Radioterapia neoplasmelor prostatei 
    - Plan de tratament 
    - Tehnica iradierii 
    - Dozimetrie 
    - Indica ieăterapeutic  
    11. Radioterapia seminoamelor testiculare 
        - Iradiereaăsubdiafragmatic  
        - Iradiereaăsupradiafragmatic  
    - Plan de tratament 
    - Tehnica iradierii 
    - Dozimetrie 
    - Indica iaăterapeutic  
    12. Radioterapiaăneoplasmelorăp r ilorămoi 
    - Plan de tratament 
    - Tehnica iradierii 
    - Dozimetrie 
    - Indica iaăterapeutic  
    13. Radioterapia metastazelor 
      - osoase 
      - cerebrale 
      - cutanate 
      - hepatice 
    - Plan de tratament 
    - Tehnica iradierii 
    - Dozimetrie 
    - Indica iaăterapeutic  
 
    1.3.8.ăCURSăDEăONCOLOGIEăMEDICAL  
 



    1.3.9.ăSTAGIULăDEăONCOLOGIEăMEDICAL ă(totală81ăore) 
    1.ăPrincipiiăştiin ificeădeăbaz  
    Caă fundamentă pentruă tratareaă boliloră maligne,ă reziden iiă voră în elegeă biologiaă cancerului,ă
principiileătratamentului,ăconducereaăşiăinterpretareaăcorect ăaăcercet riiăclinice. 
    1.1. Biologia cancerului (2 ore) 
    - biologiaăcelulelorănormaleăşiăproceseleădeăbaz ăaleăcarcinogenezei 
    - structura, organizarea,ăexpresiaăşiăreglareaăgenelor 
    - ciclulăcelular,ărolulăs uăînăoncogenez ăşiăinterac iuneaăsaăcuăterapia 
    - cineticaăcelulelorătumorale,ăproliferareaăşiămoarteaăcelular ăprogramat ăşiăechilibrulădintreă
moarteaăşiăproliferareaăcelular  
    - tehnici moleculare,ă cumă ară fiă PCR,ă analizeleă cromozomiale,ă şiă alteă tehniciă aleă biologieiă
moleculareăşiăcelulareătumorale 
    1.2.ăImunologiaătumoral ă(1ăor ) 
    - componenteleăumoraleăşiăcelulareăaleăsistemuluiăimun 
    - ac iuneaăreglatoareăaăcitokinelorăasupraăsistemului imun 
    - interrela iaăîntreătumor ăşiăsistemeleăimuneăaleăgazdei,ăincluzândăantigenicitateaătumoral ,ă
citotoxicitateaăantitumoral ămediat ăimunăşiăefectulădirectăalăcitokinelorăasupraătumorilor. 
    1.3.ăEtiologie,ăepidemiologie,ăscreeningăşiăpreven ieă(2ăore) 
    - etiologiaăcancerogenezeiăprinăfactoriăgeneticiăşiăprinăfactoriădeămediu 
    - dateădeăbaz ădeăepidemiologieădescriptiv ,ăanalitic ăşiăexperimental  
    - principiileădeăbaz ăaleăscreeninguluiăşiăevalu riiăriscului 
    - senzitivitateaăşiăspecificitateaătestelorădeăscreeningăşiăraportulăcost-beneficiu 
    - principiileăşiăindica iileăscreeninguluiăşiăsfatuluiăgenetic 
    - valoareaăpreven ieiăînădezvoltareaăcancerului 
    - m suriădeăprofilaxieăprimar ,ăsecundar ăsauăter iar  
    1.4. Cercetareăclinic ăincluzândăstatisticaă(1ăor ) 
    - design-ulă şiă desf şurareaă trialuriloră cliniceă înă grupuriă interna ionaleă cooperativeă sauă
protocoaleăpropriiăinstitu iei:ăstudiiădeăfazaăI-II-III;ăproblemeădeăetic ,ăob inereaăaprob riloră
deălaăautorit ile competente 
    - criteriileăpentruădefinireaăr spunsuluiălaătratament 
    - instrumenteăutilizateăpentruăevaluareaăcalit iiăvie ii 
    - bazeleă şiă metodeleă statistice,ă cerin eleă legateă deă num rulă pacien iloră laă concepereaă
studiilorăşiăinterpretareaăcorect ăaădatelor 
    - evaluareaăşiăgradareaătoxicit ii 
    - rolulăşiăfunc ionareaăcomitetelorăinstitu ionaleădeăetic  
    - ob inereaăconsim mântuluiăinformatăalăpacien ilor; 
    - instruireaă înă ceeaă ceă priveşteă redactareaă granturiloră şiă informa iiă asupra mecanismelor de 
sus inereăaăcercet riiăclinice 
    - cunoştin eăreferitoareălaăcostulăterapieiăşiăcost-eficacitatea terapiei 
    - înv areaă redact riiă rezumatelor,ă prezent riloră oraleă şiă vizualeă şiă scriereaă articolelor.ă
Reziden iiătrebuieăs ăfiăcapabiliăs ăevaluezeăcriticăvaloareaăştiin ific ăaăarticolelorăpublicateă
şiăinfluen aălorăasupraăpracticiiăcliniceăzilnice. 
    2.ăPrincipiiădeăbaz ăînăîngrijireaăşiătratamentulăbolilorămaligne 
    Îngrijireaă pacien iloră cuă boliă maligneă cereă experien aă aă numeroaseă specialit iă medicaleă şiă
majoritateaăpacien ilorăsuntăcelămaiăbineătrata iăprintr-un abord multidisciplinar cu integrarea a 
diferiteloră specialit iă datorit ă creşteriiă complexit iiă tratamentuluiă modern.ă Reziden iiă voră
trebuiă s ă cunoasc ă aportulă fiec reiaă dină acesteă specialit iă înă stabilireaă diagnosticului,ă
stadializareaăşiătratamentulăcanceruluiăşiăaăcomplica iilorăacestuia.ăVorătrebuiăs ăinterac ionezeă
cuăfiecareădinăacesteădisciplineăpentruăaăcâştigaăoăapreciereăaăbeneficiilorăşiălimitelorăfiec reiă
modalit i. 
    Esteă încurajat ă participareaă reziden iloră laă întâlnirileă multidisciplinare.ă Reziden iiă voră
trebuiă s ă fieă capabiliă s ă evaluezeă comorbidit ileă careă potă afectaă toxicitateaă şiă eficacitateaă
tratamentului în scopul de a formula un plan de tratament şiă deă aă fiă conştien iă deă condi iileă
specialeăcareăinfluen eaz ătratamentulăpacien ilor. 
    2.1.ăAnatomieăpatologic /laborator/biologieămolecular ă(1ăor ) 
    - examinareaămaterialelorăbiopsiceăşiăpieselorăchirurgicaleăîmpreun ăcuăunăanatomopatolog. 
    - cunoaştereaănoilorătehniciădeăanatomieăpatologic ăşiăcontribu iaăacestoraălaăstadializareaăşiă
îngrijirea bolnavilor cu cancer 
    - cunoaştereaătestelorădeălaboratorănecesareăînăstadializareaăşiăurm rireaăpacien ilor. 
    - rolul markerilor (tumorali serici, membranari, ai ADN) 
    2.2.ăProceduriădeăstadializareă(1ăor ) 
    - sistemele de stadializare 
    - modalit ileăpracticeădeăstadializare 



    - indica iileă proceduriloră deă evaluareă clinic ,ă imagistic ă (radiograficeă şiă deă medicin ă
nuclear )ă pentruă diagnosticul,ă stadializareaă şiă urm rireaă pacien ilor,ă apreciereaă r spunsuluiă laă
tratamentăutilizândăacesteăexamin ri. 
 
    2.3. Tratamentul 
    2.3.1. Chirurgia (2 ore) 
    - indica iileăşiăcontraindica iileăchirurgiei. 
    - cunoaştereaăroluluiăchirurgieiăînăstadializareăşiătratament 
    - indica iileăprezerv riiădeăorganăşiăstabilireaăsecven eiătratamentuluiăchirurgicalăînăraportă
cuăcelelalteămodalit iădeătratament. 
    - riscurileăşiăbeneficiileăchirurgieiăcaătratamentăexclusivăsauăasociatăcuăradioterapiaăsau/şiă
chimioterapia 
    - cunoaştereaăcomplica iilorăpostoperatorii 
    2.3.2. Radioterapia (2 ore) 
    - principiileăradiobiologieiăşiăindica iileăradioterapieiăcaămodalitateădeătratamentăcurativăşiă
paliativ 
    - principiileăplanuluiădeătratamentăşiăaleădozimetriei 
    - indica iaă asocieriiă radioterapieiă cuă celelalteă metodeă deă tratament,ă chirurgiaă sauă
chimioterapia 
    - cunoaştereaăefectelorăacuteăşiătardiveăaleăradioterapiei. 
    2.3.3. Chimioterapia (2 ore) 
    - indica iile,ăobiectiveleăşiăutilitateaăchimioterapieiăînătratamentulăprimarăalăneoplazieiăşiă
în cazul recidivelor 
    - utilizareaă chimioterapieiă neoadjuvante,ă concomitente,ă adjuvanteă şiă aă chimioterapieiă cuă rolă
radiosensibilizator 
    - importan aădozeiăşiăaăîntârzieriiăadministr riiăagen ilorăcitostatici specifici 
    - apreciereaă condi iiloră medicaleă individualeă comorbideă înă scopulă determin riiă raportuluiă
risc/beneficiuăalătratamentuluiăcuăagen iăcitostatici 
    - cunoştin eleă deă farmacocinetic ,ă farmacogenomic ă şiă farmacologieă referitoareă laă diferitele 
citostatice 
    - profilulă deă toxicitateă ală fiec ruiă agent,ă incluzândă riscurileă peă termenă lung,ă adaptareaă înă
modăindividualăaădozeiăşiăoraruluiăadministr riiăînăcazădeădisfunc ieădeăorgan 
    2.3.4.ăTerapiaăbiologic ă(2ăore) 
    - ac iuneaă şiă indica iileă terapieiă biologice,ă inclusivă citokineă şiă factoriă deă creştereă
hematopoetici 
    - spectrulăefectelorăsecundareăşiătratamentulăacestora 
    - asocierile terapeutice cu chimioterapia 
    - concepteleă deă baz ă aleă terapieiă moleculareă intite,ă cumă suntă anticorpii monoclonali, 
vaccinurileăantitumorale,ăterapiaăcelular ,ăşiăterapiaăgenic  
    2.3.5.ăTratamentăsuportivăşiăpaliativ 
    - semnifica iaătratamentuluiăsuportivăînăcadrulăterapieiăcancerului 
    - indica iileă şiă diferiteleă modalit iă deă tratamentă suportiv,ă limiteleă şiă efecteleă secundareă
ale acestora 
    - semnifica iaăşiăindica iileăterapieiăpaliative 
    - îngrijireaăpaliativ ăaăbolnavilorăterminali 
    2.3.5.1.ăM suriăsuportiveă(12ăore) 
    2.3.5.1.1.ăGrea aăşiăvoma. 
    - etiologiaălaăpacien iiăoncologiciăşiămecanismulădeăac iune 
    - farmacologiaăantiemeticelorăşiăutilizareaăînăpracticaăcurent  
    2.3.5.1.2.ăInfec iileăşiăneutropenia. 
    - principiileă diagnosticuluiă şiă tratamentuluiă infec iiloră şiă febreiă neutropeniceă laă toateă
tipurile de pacien iăneoplazici 
    - tratareaăşiăprevin iaăinfec iilor 
    - indica iileăşiăutilizareaăfactorilorădeăcreştereăhematologici 
    2.3.5.1.3. Anemia. 
    - indica iileăşiăcomplica iileătransfuzieiădeămas ăeritrocitar  
    - utilizareaăadecvat ăaăeritropoetinaei 
    2.3.5.1.4. Trombocitopenia. 
    - indica iileăşiăcomplica iileătransfuzieiădeămas ătrombocitar  
    - op iuniăprivindăpreparareaăşiăadministrareaăacestorăproduse 
    2.3.5.1.5.ăCeluleleăprogenitoareămedulareăşiăperiferice. 
    - metodeleă deă ob inere şiă crioprezervareă aă celuleloră progenitoareă dină m duv ă şiă sângeleă
periferic 



    2.3.5.1.6.ăProtec iaăorganelor. 
    - utilizareaămetodelorădeăprotejareăaăorganelorăşiătratamenteleăcorespunz toare 
    - indica iileăşiăefecteleăsecundareăaleădiferi ilorăagen iăprotectiviăaiăorganelor 
    - tehniciădeăprezervareăgonadic ăpentruăasigurareaăp str riiăfertilit iiăpacien iloră(tehniciă
de crioprezervare) 
    2.3.5.1.7. Mucozita. 
    - diagnosticulădiferen ialăîntreămucozitaăinfec ioas ădeăceaăcauzat ădeăcitostatice 
    - tratamentul 
    2.3.5.1.8.ăColec iileămaligne. 
    - semnele,ă simptomeleă şiă tratamenteleă specificeă pentruă ascit ă şiă colec iileă pleuraleă şiă
pericardice 
    2.3.5.1.9. Extravazarea. 
    - diagnosticulăşiătratamentulăextravaz rii 
    2.3.5.1.10. Urgen eleăoncologice 
    - prezent rileă cliniceă careă necesit ă interven ieă imediat ă (compresiuneă medular ,ă tamponad ă
pericardic ) 
    - diagnosticulăşiătratamentulăindicatăînăsitua iiăacuteăşiătratamentulăcronicăalăbolii 
    2.3.5.1.11. Sindroamele paraneoplazice. 
    - tipurileădeăcancerămaiăfrecventăasociateăcuăanumiteăsindroameăparaneoplaziceăşiătratamentulă
fiec ruiaădintreăacesteăsindroame 
    2.3.5.1.12.ăSuportulănutri ional. 
    - indica iileăşiăcomplica iileăsuportuluiănutri ionalăenteralăşiăparenteral 
    2.3.5.2.ăÎngrijireaăpaliativ ăşiăaăpacien ilorăterminaliă(3ăore) 
    2.3.5.2.1. Durerea. 
    - evaluareaălocaliz riiăşiăseverit iiădurerii 
    - cunoaştereaăşiăutilizareaăscareiăanalgeziceăOMS 
    - farmacologiaăşiătoxicitateaănarcoticelorăopioideăşiăaăcelorlalte analgezice 
    - tratarea durerii cu metodele disponibile 
    - indica iileăinterven ieiăpaliativeăinvazive 
    2.3.5.2.2. Alte simptome. 
    - palierea diferitelor simptome ale tractului respirator, gastrointestinal, simptome 
neurologice, cutanateăşiămucoase,ăanorexiaăşiăcaşexia,ădeshidratare 
    2.3.5.2.3.ăComunicareaăcuăpacientulăşiăfamiliaăacestuia. 
    2.3.6.ăReabilitarea.ă(1ăor ) 
    - rolul terapiei fizice, în mod particular postoperator 
    - rolulăterapieiăocupa ionale,ăterapieiăfonatorii şiădeădegluti ie. 
 
    3.ăManagementulăşiătratamentulădiferitelorălocaliz riătumorale: 
    Laăfiecareălocalizareătrebuieăcunoscut:ăepidemiologia,ăistoriaănatural ,ăsemneleăşiăsimptomeleă
caracteristice,ă metodeleă deă diagnostică şiă bilan ă preterapeutic,ă tratamentulă şiă urm rireaă
postterapeutic . 
 
    3.1.ăCancereleăcapuluiăşiăgâtului:ă(2ăore) 
    ●ăexaminareaăcorect ăaăregiuniiăcapuluiăşiăgâtului 
    ●ăfactoriiădeărisc,ăistoriaănatural ăşiăstadializareaăcancerelorăORL 
    ●ă stabilireaă conduiteiă teraputice,ă deciderea metodei terapeutice primare: chirurgia sau 
radioterapia 
    ●ăposibilitateaăconserv riiăorganelor 
    ●ăloculăchimioterapieiăînătratamentulăcurativăşiăpaliativ 
    ●ăurm rireăpost-terapeutic  
    3.2. Cancerul bronho-pulmonarăşiămezoteliomulămalign:ă(4 ore) 
    ●ăepidemiologiaăcanceruluiăbronho-pulmonară(inciden ,ămortalitate) 
    ●ăpatogenezaăcancerelorăbronho-pulmonare 
    ●ăclasificareaăhistopatologic  
    - cancer pulmonar non-microcelular (adenocarcinom, carcinom bronhioloalveolar, carcinom 
epidermoid, carcinom cu celule mari) 
    - cancer pulmonar microcelular 
    ●ăfactoriădeăriscă(fumatul,ăfactoriădeămediu,ăetc.) 
    ●ămarkeriăgeneticiăşiămoleculari 
    ●ăpreven iaăcancerelorăpulmonareă(fumatul,ăchemopreven ie) 
    ●ăscreening 
    ●ă diagnostic (simptomatologie,ă semneă clinice,ă citologiaă sputei,ă imagistic ă medical ,ă biopsie,ă
imunohistochimie) 



    ●ăstadializareăşiăprognostic 
    - cancer pulmonar non-microcelular - TNM 
    - cancer pulmonar microcelular - TNMăşi/sauăstadiuălimitat/extins 
    ●ătratament 
    - cancer pulmonar non-microcelular: 
    1. evaluare preoperatorie 
    2. carcinom în situ 
    3. stadii precoce (I, II, III, N0-1) 
    a. chirurgie 
    b. radioterapie 
    c. chimioterapie 
    4. stadiul IIIA-IIIB 
    a. tratament combinat chimio-radioterapie 
    b. chirurgie 
    5.ăstadiulăIIIBă(cuăpleurezie)ăşiăstadiulăIV 
    a. chimioterapie 
    i. prima linie 
    ii. a-II-a linie 
    iii. a-III-a linie, etc. 
    b.ăagen iăbiologici 
    c. tratamentul metastazelor izolate 
    - cancer pulmonar microcelular: 
    1. stadiul limitat 
    a. tratament combinat chimio-radioterapie 
    b.ăiradiereaăprofilactic ăcerebral  
    c. nodul pulmonar solitar 
    2. stadiul extins 
    a. prima linie chimioterapie 
    b. a-II-a linie chimioterapia 
    c. tratamentul metastazelor cerebrale 
    ●ăurm rireăpost-terapeutic  
    ●ătratamentăsuportiv 
    ●ăreabilitareăpulmonar ăpost-rezec ieăşi/sauăradioterapie 
    ●ăcazuriăspeciale: 
    - carcinom bronhioloalveolar 
    - Sdr. Pancoast 
    - cancerele mezoteliale 
 
    3.3. Cancerele gastro-intestinale: (4 ore) 
    3.3.1.ăCancerulăesofagiană(epidemiologie,ăistorieănatural ,ăclasificareăTNMăşiăhistopatologic ,ă
simptomatologie,ă diagnostic,ă evolu ie,ă indica ieă terapeutic ,ă principaleleă asocieriă deă
chimioterapie,ăurm rireăpost-terapeutic ) 
    3.3.2. Cancerul gastric: 
    ●ăepidemiologie 
    ●ă patogenez ,ă histopatologie,ă factoriă geneticiă şiă moleculariă (leziuniă precursoare,ă polipiă
adenomatoşiăgastrici),ăfactoriănutri ionaliă(vit.ăB12/anemiaăpernicioas ),ăstilădeăvia ă(expunere 
laătutun,ăexpunereăocupa ional ,ăinfec iiăcuăH.ăpylori) 
    ●ăscreeningă(endoscopie,ăimagistic ) 
    ●ădiagnostică(semneăcliniceăşiăsimptome,ăimagistic ,ăendoscopie,ăbiopsie) 
    ●ăstadializare 
    ●ătratament 
      ●ătumoriărezecabile 
        - chirurgie 
        - chimioterapie 
        - radioterapie 
        - laparoscopie 
        - tratament combinat 
      ●ătumoriănerezecabileăşiămetastatice 
        - chimioterapie 
        - radioterapie 
      ●ăurm rireăpost-terapeutic  
    3.3.3 Cancerul colo-rectal: 
    ●ăepidemiologie 



    ●ă patogenez ,ă sindroameă geneticeă (polipoz ă adenomatoas ă familial ,ă cancereă colo-rectale 
ereditare non-polipozice, etc.), histopatologie 
    ●ăevaluareaăfactorilorădeăriscă(istoricăfamilial,ădiet ,ăstilădeăvia ,ăantecedenteămedicale - 
boli inflamatorii intestinale, DZ) 
    ●ăpreven ieă(modificareaăstiluluiădeăvia ,ăchemopreven ieă- AINS, colectomie) 
    ●ăscreening 
      ●ătuşeuărectal 
      ●ăevaluareăsânger riăfecaleăoculte 
      ●ăcolonoscopieă(popula iaăgeneral ) 
      ●ăcolonoscopieăvirtual  
      ●ăpopula iaăcuăriscăcrescută(boliăinflamatoriiăintestinale,ăanomaliiăgenetice) 
    ●ădiagnostică(semneăcliniceăşiăsimptome,ăimagistic ,ăendoscopie,ăbiopsie) 
    ●ăstadializareăşiăprognostică(TNM,ăhistopatologie,ăgrading,ăanomaliiăgeneticeăşiămoleculare) 
    ●ătratament 
      ●ăpolipămalign 
      ●ăcancerăcolo-rectal std II 
        - chirurgie 
        - chimioterapie 
        - radioterapie 
      ●ăcancerăcolo-rectal std III 
        - chirurgie 
        - chimioterapie 
        - radioterapie 
      ●ăcancerăcolo-rectalămetastaticăşiărecurent 
        - chirurgie 
        - metastaze regionale rezecabile 
        - recidive la nivelul anastomozei 
        - chimioterapie 
        - perfuzii regionale 
        - chemoembolizare 
        - chimioterapieăsistemic  
        - radioterapie 
    ●ă aspecteă particulare:ă laparoscopie,ă biopsiaă ganglionuluiă santinel ,ă exciziaă complet ă aă
mezorectului 
    ●ăurm rireăpost-terapeuitc  
    ●ă tratamentă suportivă (tratamentulă toxicit iloră - proctitaă radic ,ă diareea,ă îngrijirea 
colostomei) 
    3.3.4.ă Cancerulă canaluluiă anală (epidemiologie,ă istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă
histopatologic ,ă simptomatologie,ă diagnostic,ă evolu ie,ă indica ieă terapeutic ,ă principaleleă
asocieriădeăchimioterapie,ăurm rireăpost-terapeutic ) 
    3.3.5.ă Cancereleă hepatobiliareă (epidemiologie,ă istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă
histopatologic ,ă simptomatologie,ă diagnostic,ă evolu ie,ă indica ieă terapeutic ,ă principaleleă
asocieriădeăchimioterapie,ăurm rireăpost-terapeutic ) 
    3.3.6. Cancerul deă pancreasă (epidemiologie,ă istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă
histopatologic ,ă simptomatologie,ă diagnostic,ă evolu ie,ă indica ieă terapeutic ,ă principaleleă
asocieriădeăchimioterapie,ăurm rireăpost-terapeutic ) 
 
    3.4. Cancerele uro-genitale: (3 ore) 
    3.4.1.ă Cancerulă renală (epidemiologie,ă istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă histopatologic ,ă
simptomatologie,ă diagnostic,ă evolu ie,ă indica ieă terapeutic ,ă principaleleă asocieriă deă
chimioterapie,ăurm rireăpost-terapeutic ) 
    3.4.2. Cancerul urotelial (epidemiologie,ăistorieănatural ,ăclasificareăTNMăşiăhistopatologic ,ă
simptomatologie,ă diagnostic,ă evolu ie,ă indica ieă terapeutic ,ă principaleleă asocieriă deă
chimioterapie,ăurm rireăpost-terapeutic ) 
    3.4.3.ă Cancerulă peniană (epidemiologie,ă istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă histopatologic ,ă
simptomatologie,ă diagnostic,ă evolu ie,ă indica ieă terapeutic ,ă principaleleă asocieriă deă
chimioterapie,ăurm rireăpost-terapeutic ) 
    3.4.4.ăCancerulădeăprostat  
    ●ăepidemiologieă(inciden ,ămortalitate,ăanomaliiăgenetice,ădistribu ieăpeăgrupeădeăvârst ) 
    ●ăpatogenez ,ăhistopatologieă(neoplazieăintraepitelial ),ăfactoriăgenetici,ăfactoriădeărisc 
    ●ăpreven ieă- chimiopreven ieă(finasteride),ădiet  
    ●ăscreening 
      ●ăPSAă(velocitate,ăPSA) 



      ●ătuşeuărectal 
      ●ăecografieătransrectal  
    ●ă diagnostică (semneă clinice,ă simptome,ă tuşeuă rectal,ă PSA,ă biopsieă transrectal ă ghidat ă
ecografic,ăimagistic ) 
    ●ăstadializareă-TNM 
    ●ăprognostică- scor Gleason, ADN, PSA 
    ●ătratament 
      ●ăboal ălimitat ălaăorgan 
        - observa ie 
        - radioterapie - radioterapieăextern ,ăbrahiterapie,ăizotopiăradioactivi 
        - chirurgie 
        - criochirurgie 
        - hormonoterapie - neoadjuvant, adjuvant 
      ●ărecidiv ălocal ă- chirurgie, radioterapie, hormonoterapie 
      ●ăboal ămetastatic  
      ●ăchirurgie 
      ●ăradioterapie 
      ●ă hormonoterapieă (precoceă vs.ă întârziat ,ă tratamentă antiandrogenic,ă agoniştiă GnRH,ă blocad ă
androgenic ămaximal ,ăetc.) 
      ●ăchimioterapie 
      ●ătratamentăcuăbisfosfona i 
      ●ăradio-izotopi 
    ●ăurm rire: 
      ●ăPSA 
      ●ăimagistic ă(scintigrafieăosoas ) 
    ●ă tratamentă suportivă (func ieă sexual ,ă incontinen ă urinar ,ă proctit ,ă diaree,ă polakiurie,ă
osteoporoz ,ăhotăflashes) 
    ●ăproblemeăspeciale:ăcarcinomămicrocelular 
 
    3.5. Cancere cu celule germinale (2 ore) 
    ●ăepidemiologie 
    ●ăpatogenez ,ăhistopatologieă(sseminoame,ănon-seminoame),ăcaracteristiciăgeneticeăşiămoleculareă
(sdr. Klinefelter) 
    ●ăfactoriădeăriscă(criptorhidia) 
    ●ălocaliz riă(testicul,ămediastin,ăretroperitoneu,ăepifiz ) 
    ●ădiagnostică(semneăşiăsimptomeăclinice,ăimagistic ,ămarkeri,ăbiopsie) 
    ●ăstadializareăşiăprognostic 
      ●ăTNM 
      ●ăTipuriăhistologice 
      ●ăMarkeriătumorali 
      ●ăStadializareăclinic ăvs.ăchirurgical  
    ●ăTratament 
      ●ăTumoriătesticulareă(orhiectomiaăpeăcaleăinghinal ) 
      ●ăSeminomul 
        ●ăStdăI-III (chirurgie, radioterapie, chimioterapie) 
        ●ăStdăIVă(chimioterapie,ăchirurgie) 
      ●ăTumoriănon-seminomatoase 
        ●ăStdăI-III (chirurgie, radioterapie, chimioterapie) 
        ●ăStdăIVă(chimioterapie) 
        ●ăRec deriătardive 
      ●ăTratamentulătumorilorărezidualeă(observa ie,ăchirurgie,ăradioterapie) 
    ●ăUrm rireăpost-terapeutic ă(markeriătumorali,ăimagistic ) 
    ●ăTratamentăsitua iilorăclinice asociate (fertilitate, ginecomastia) 
    ●ă Aspecteă specialeă (teratomul,ă markeriă sericiă fals-pozitivi, sanctuare biologice, a doua 
malignitate, tumori testiculare non-germinale) 
 
    3.6. Cancere ginecologice: (4 ore) 
    3.6.1. Cancerul ovarian 
    ●ăEpidemiologie 
    ●ă patogenez ,ă histopatologieă (varianteă histologice),ă factoriă geneticiă (BRCA1,ă BRCA2,ă istorică
familial, HNPCC) 
    ●ăpreven ie 
      ●ăoforectomieăprofilactic ălaăfemeileăcuăriscăcrescut 



      ●ăchemopreven ieă(contraceptiveăorale) 
    ●ăscreening 
    ●ă diagnostică (semneă cliniceă şiă simptome,ă imagistic ă - ecografieă endovaginal ,ă diagnostică
laparoscopicăşiăbiopsie,ăchirurgie,ămarkeriăserici) 
    ●ăstadializareă(FIGO),ăfactoriăprognosticiă- histopatologie,ăvolumărezidual,ăvârst  
    ●ătratament 
      ●ăstadiulăI 
        - chirurgie 
        - chimioterapie 
        - radioterapie 
      ●ătoateăstadiile,ăexceptândăIA,ăbineădiferen iat 
        - chirurgie 
        - chimioterapieă(induc ie,ăconsolidare,ămen inere) 
        - radioterapieă(extern , intraperitoneal ) 
        - tratament combinat 
        - proceduriăchirurgicaleăsecundareă(rezec iaămaseiăreziduale,ăsecond-look) 
      ●ăboal ămetastatic ăsauărecidivat  
        - chimioterapie 
        - radioterapie 
    ●ăurm rireăpost-terapeutic  
    ● tratamentă suportivă (toxicit iă legateă deă tratament,ă ascit ,ă obstruc ieă ureteral ă sauă
intestinal ,ămenopauz ăprecoce) 
    ●ăproblemeăspeciale 
      ●ăcancereănon-epiteliale 
      ●ăstromaleă(diagnostic,ătratament) 
      ●ăceluleăgerminaleă(diagnostic,ătratament) 
      ●ătumoriăborderline 
      ●ătumoriăaleătrompelorăuterine 
      ●ătumoriăperitonealeăprimare 
    3.6.2.ă Cancerulă deă corpă uterină (epidemiologie,ă istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă
histopatologic ,ă simptomatologie,ă diagnostic,ă evolu ie,ă indica ieă terapeutic ,ă principaleleă
asocieriădeăchimioterapie,ăurm rireăpost-terapeutic ) 
    3.6.3.ă Cancerulă deă colă uterină (epidemiologie,ă istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă
histopatologic ,ă simptomatologie,ă diagnostic,ă evolu ie,ă indica ieă terapeutic ,ă principalele 
asocieriădeăchimioterapie,ăurm rireăpost-terapeutic ) 
    3.6.4.ă Cancerulă vaginală (epidemiologie,ă istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă histopatologic ,ă
simptomatologie,ă diagnostic,ă evolu ie,ă indica ieă terapeutic ,ă principaleleă asocieriă deă
chimioterapie,ăurm rireăpost-terapeutic ) 
    3.6.5.ă Cancerulă vulvară (epidemiologie,ă istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă histopatologic ,ă
simptomatologie,ă diagnostic,ă evolu ie,ă indica ieă terapeutic ,ă principaleleă asocieriă deă
chimioterapie,ăurm rireăpost-terapeutic ) 
 
    3.7. Cancerul mamar (6 ore) 
    ●ăepidemiologie 
    ●ă patogenez ,ă histopatologieă (leziuniă premaligneă şiă maligne,ă tipuriă histopatologice),ă factoriă
genetici (BRCA1, BRCA2, alte sindroame genetice), evaluarea riscului (istoric familial, factori 
comportamentali,ătratamentădeăsubstitu ieăhormonal ) 
    ●ăpreven ie 
      ●ămodific riăcomportamentale 
      ●ăchemopreven ieă(tamoxifen,ăetc.) 
      ●ămastectomieăbilateral ăprofilactic  
      ●ăoforectomieăprofilactic  
    ●ăscreening 
      ●ămamografie 
      ● alte tehnici imagistice (ecografie, IRM) 
      ●ăexaminareaăsâniloră(autoexaminarea,ăexaminareaădeăc treămedic) 
      ●ăscreeningăgenetic 
    ●ădiagnostic 
      ●ămanagementulăuneiămaseăpalpabile 
      ●ămanagementulăuneiăleziuniănepalpabile,ăcuăanomaliiădetectate imagistic 
      ●ătehniciădeăbiopsie 
        - punc ieăcuăacăfin 
        - punc ieăbiopsie 



        - disec ieăaxilar ă(completa,ăganglionăsantinel ) 
    ●ăstadializareăşiăfactoriăprognostici 
      ●ăstadializareăTNM 
      ●ătipăhistopatologic 
      ●ăreceptoriăhormonali 
      ●ăal iămarkeriăbiologiciăsauămoleculariă(HER2) 
    ●ătratament 
      ●ăleziuniăpremaligneă- hiperplaziaăatipic  
      ●ăcarcinomăînăsituă- lobular, ductal 
      ●ăcarcinomăinvaziv,ăstadiiăincipiente 
        - chirurgie 
        - radioterapie 
        - chimioterapie 
          - pre-operatorie 
          - post-operatorie 
        - hormonoterapie 
          - pre-operatorie 
          - post-operatorie 
        - agen iăbiologiciă(trastuzumab) 
        - estimarea beneficiului tratamentului adjuvant 
      ●ăcancerălocal-avansatăşiăinflamatoră- tratament multimodal 
      ●ărecidiveălocale 
        - chirurgie 
        - radioterapie 
        - chimioterapie 
      ●ăboal ămetastatic  
        - chirurgie 
        - radioterapie 
        - tratament sistemic 
        - hormonoterapie 
        - chimioterapie 
          - mono-terapie vs. tratament combinat 
        - tratament cu anticorpi monoclonali 
    ●ăurm rireăpost-terapeutic  
    ●ătratamentăsuportiv 
      ●ăreinser ieăsocial  
      ●ălimfedem 
      ●ăbisfosfona iăpentruămetastazeleăosoase 
      ●ăsimptomeămenopausale 
      ●ămenopauz ăprecoce 
      ●ăfertilitate 
      ●ădisfunc iiăcognitive 
      ●ăreconstruc ieăchirurgical  
    ●ăproblemeăspeciale 
      ●ăcancerulădeăsânălaăb rba i 
      ●ăcancerul de sân în timpul sarcinii 
      ●ăcancerulădeăsânălaăvârstnice 
      ●ăcancerulădeăsânălaăfemeiăfoarteătinere 
      ●ătumoraăPhyllodes 
      ●ăboalaăPagetăaăsânului 
 
    3.8. Sarcoame (2 ore) 
    3.8.1. Sarcoame osoase (epidemiologie, istorie natural ,ă clasificareă TNMă şiă histopatologic ,ă
simptomatologie,ă diagnostic,ă evolu ie,ă indica ieă terapeutic ,ă principaleleă asocieriă deă
chimioterapie,ăurm rireăpost-terapeutic ) 
    3.8.2.ă Sarcoameă deă p r iă moiă (epidemiologie,ă istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şi 
histopatologic ,ă simptomatologie,ă diagnostic,ă evolu ie,ă indica ieă terapeutic ,ă principaleleă
asocieriădeăchimioterapie,ăurm rireăpost-terapeutic ) 
 
    3.9. Cancerele pielii (2 ore) 
    3.9.1.ă Melanoameleă (epidemiologie,ă istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă histopatologic ,ă
simptomatologie,ă diagnostic,ă evolu ie,ă indica ieă terapeutic ,ă principaleleă asocieriă deă
chimioterapie,ăurm rireăpost-terapeutic ) 



    3.9.2.ă Cancerulă cutanată bazocelulară şiă spino-celulară (epidemiologie,ă istorieă natural ,ă
clasificareă TNMă şiă histopatologic ,ă simptomatologie,ă diagnostic,ă evolu ie,ă indica ieă terapeutic ,ă
principaleleăasocieriădeăchimioterapie,ăurm rireăpostterapeutic ) 
 
    3.10. Tumorile sistemului neuro-endocrină (epidemiologie,ă istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă
histopatologic ,ă simptomatologie,ă diagnostic,ă evolu ie,ă indica ieă terapeutic ,ă principaleleă
asocieriădeăchimioterapie,ăurm rireăpost-terapeutic )ă(2ăore) 
 
    3.11.ă Tumorileă sistemuluiă nervosă (epidemiologie,ă istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă
histopatologic ,ă simptomatologie,ă diagnostic,ă evolu ie,ă indica ieă terapeutic ,ă principaleleă
asocieriădeăchimioterapie,ăurm rireăpost-terapeutic )ă(2ăore) 
 
    3.12.ăDetermin rileăsecundareăcuăpunctădeăplecareăneprecizată(epidemiologie,ăistorieănatural ,ă
clasificareă TNMă şiă histopatologicaă simptomatologie,ă diagnostic,ă evolu ie,ă indica ieă terapeutic ,ă
principale asocieri de chimioterapie) (2 ore) 
 
    3.13. Cancerul la copii. Nefroblastomul, Neuroblastomul, Retinoblastomul, Tumorile cu celule 
germinale (epidemiologie, istorie natural ,ă clasificareă TNMă şiă histopatologica,ă simptomatologie,ă
diagnostic,ăevolu ie,ăindica ieăterapeutic ,ăprincipaleleăasocieriădeăchimioterapie)ă(4ăore) 
 
    3.14.ăAfec iunileăhematologiceă(7ăore) 
    3.14.1. Leucemia 
    ●ă tehnicileă anatomo-patologiceă şiă deă biologieă molecular ă (citogenetic ,ă imunofenotipizare)ă
utilizate în diagnosticul leucemiilor 
    ●ărecomand riăterapeuticeăactualeăînăleucemiaăacut ălimfoblastic ăşiăleucemiaămieloid  
    3.14.2.ăLeucemiaăacut ăşiămielodisplazia 
    ●ăfactoriiădeăriscăaiădezvolt riiăleucemiei 
    ●ăclasificareaăfranco-americano-englez ăşiăimplica iileăacesteiaăînătratamentăşiăprognostic 
    ●ăapreciereaăposibilit iiătransplantuluiămedular 
    ●ăprognostic 
    ●ătratament 
    3.14.3. Leucemiile cronice 
    ●ăfactoriiădeăriscăaiădezvolt riiăleucemiei 
    ●ăapreciereaăposibilit iiătransplantuluiămedular 
    ●ăprognostic 
    ●ătratament 
    3.14.4. Limfoamele 
    ●ăstadializareaăAnnăArborăşiăclasificareaăOMS 
    3.14.4.1 Limfomul Hodgkin 
    ●ăstadializareaăLHăşiăindicareaăstadializ riiăchirurgicale 
    ●ărolulăradioterapieiăînăstadiileăincipienteăşiăindica iileăchimioterapieiăînăstadiileăII,ăIIIă
şiăIV 
    ●ăindica iileătransplantuluiămedularăînăcazulăboliiărecidivateăsauărefractareălaătratament 
    3.14.4.2. Limfomul non-Hodgkin 
    ●ăasociereaăLNHăcuăHIVăşiăcuăimunosupresia 
    ●ăclasificareaărevizuit ăeuropeano-american ăaălimfoamelor 
    ●ăfactoriiădeăprognostic 
    ●ărolulăcurativăalăchimioterapieiăşiăvaloareaătransplantuluiămedularăînăcazădeăreşut ă- rolul 
radioterapiei, chirurgieiăşiăchimioterapieiăînăstadializareaăşiătratamentulăLNHăgradăintermediar 
    ●ăcaracteristicileăLNHăgradăridicatăşiărolulătratamentuluiăagresivălaăaceast ăsubgrup  
    3.14.4.3. Limfomul cutanat cu celule T 
    ●ăprezentareaăclinic ,ărolulădiagnosticăalăimunofenotipiz rii 
    ●ăindica iaăultravioletelorăA,ăaăradioterapieiăşiăchimioterapieiălocaleăînătratamentulăini ială
şiă rolulă paliativă ală chimioterapiei,ă agen iloră biologiciă şiă radioterapieiă înă boalaă avansat ă sauă
refractar  
    3.14.4. Mielomul multiplu, macroglobulinemia Waldenstrom, plasmocitomul solitar, alte 
gammapatii monoclonale 
 
    3.15.ăTumorileămaligneăasociateăcuăSIDAă(1ăor ) 
    ●ăcorela iaădintreătumorileăsistemuluiănervosăcentralăcuăimunosupresieăşiăSIDA 
    ●ăinciden aăcrescând ăaătumorilorămaligneălaăpopula iaăHIVă- pozitiv  
    ●ăindica iiăteraputiceăînăacesteăsitua iiăşiărisculătoxicit iiăcrescuteădatorit ăproblemeloră
medicale asociate. 



    4. Aspectele psihosociale ale cancerului (2 ore) 
    - problemele psihosociale legate de cancer,ă impactulă niveluluiă culturală şiă spirituală asupraă
diagnosticuluiăşiătratamentuluiăcancerului 
    - indicareaăşiăutilizareaămedicamentelorăpsihotrope 
    - coordonareaă implic riiă membriloră familiei,ă aă bisericii,ă aă serviciiloră deă hospisă şiă aă
grupurilor de suportăînătratamentulămultidisciplinarăalăpacien ilorăcuăcancer. 
    - comunicareaăcuăpacientulăşiăfamilia,ăveştileăproaste,ăcomportamentulăînăsitua iiădificile 
    5.ăEduca iaăpacien iloră(2ăore) 
    - factoriiădeăriscăcancerigeniălaăpacien iăşiăfamiliaăacestora, în vederea sfatului genetic. 
    - risculăcomplica iilorătardiveăpostterapeutice,ăincluzând: 
    - risculă unuiă canceră secundar:ă leucemiaă acut ă mieloid ă dup ă chimioterapie,ă sarcoameleă
radioinduse 
    - disfunc iileă endocrine:ă hipotiroidismulă dup ă iradierea regiunii cervicale, sterilitatea 
indus ădeăchimioterapie. 
    - m suriă deă chemopreven ie,ă urm rireaă postterapeutic ă şiă examin riă indicateă cuă ocaziaă
controalelor periodice. 
    6.ăProblemeădeăbioetic ,ălegisla ieăşiăeconomieă(1ăor ) 
    - importan aăconsim mântuluiăinformatăalăpacientului 
    - etica studiilor clinice 
    - legisla iaăprivindătratamenteleăanticanceroase,ărela iaăcost-eficien ăînăcazulătratamenteloră
utilizate în managementul cancerului. 
    7. Aptitudini legate de practica oncologic ă(1ăor ) 
    - modalitateaădeăprescriereăşiăadministrareăaăagen ilorăanticanceroşi 
    - montareaăcateteruluiăvenos,ăefectuareaăaspira ieiăşiăbiopsieiămedulare 
    - cunoştin eădeăbaz ăînăinterpretareaăfrotiuluiămedular. 
    - manualitate în efectuarea punc ieiălombareăşiăadministrareaăchimioterapieiăpeăaceast ăcale. 
    8.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1.ăÎntocmireaăfoilorădeăobserva ieăoncologic  
    2. Tehnica examenului clinic al bolnavilor de cancer 
    Examenulăclinicăînăraportăcuălocaliz rile neoplaziei 
    Bilan ăpreterapeutic 
    3. Trialuri clinice - principiiăşiăposibilit iădeărealizare 
    4.ăMijloaceleăşiămetodeleădeăraportareăaăînboln viriiăşiădeceselorăprinăcancer 
    5.ăMetodologiaăorganiz riiăuneiăac iuniădeădepistareă(screening)ăaăcancerului: mamar, pulmonar, 
veziciiăurinare,ăcoluluiăuterin,ăprostat ,ăcolon 
    6.ăTehnicaărecolt riiăsecre iilorăpentruăexamenulăcitologic 
    7.ăTehnicaărecolt riiălichiduluiăpleuralăşiăperitonealăpentruăexamenulăcitologic 
    8. Interpretarea unor radiografii: 
    osoase 
    bronhopulmonare 
    gastrice 
    esofagului 
    colonăşiărect 
    renale 
    vezicii urinare 
    mamare 
    9. Interpretarea computer tomografiei: 
    aătumoriiăprimareăşiăsecundareăcerebrale 
    aătumoriiăbronhopulmonareăşiămediastinale 
    a tumorilor hepatice 
    a tumorilor retroperitoneale 
    a tumorilor suprarenale 
    a tumorilor renale 
    a tumorilor pelviabdominale 
    10.ăTehnicaăadministr riiăcitostaticelor 
    11.ăIndica iaăterapeutic ăînăcancereleăprev zuteăînătematic  
    12. Chimio-hormono-imunoterapiaăînălocaliz rileăboliiăneoplaziceăprev zuteăînătematic  
    13.ăTratamentulăantiemeticăşiăalădureriiăînăcancer 
    14. Interpretarea scintigramei osoase 
 
    MODULULăDEăBIOETIC ă- 2ăs pt mâni 
    TEMATIC ăCURSă(20ăore) 
 



    I.ăIntroducereăînăBioetic ă- 2 ore 
    1.ăMorala,ăetica,ăeticaămedical ă- definire, delimitarea obiectului de studiu. 
    2.ăContextulăapari ieiăbioeticii. 
    3. Definirea bioeticii. 
    4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii. 
    5. Teorii şiămetodeăînăbioetic . 
 
    II.ăConcepteleădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin ăprinăprismaăbioeticiiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăconceptelorădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin . 
    2.ă Concepteleă deă s n tate,ă boal ă şiă suferin ă înă contextulă evolu ieiă mediciniiă şiă ştiin elor 
vie ii. 
    3.ăRolulăcredin elorăşiăvalorilorăpersonaleăsauădeăgrupăînăconturareaăconceptelorădeăs n tate,ă
boal ăşiăsuferin ă(percep iiăparticulareăfunc ieădeăcredin aăreligioas ,ăetnie,ăetc.). 
 
    III.ăRela iaămedică- pacient I - 2 ore 
    1. Valoriăaleărela ieiămedică- pacient. 
    2. Paternalism versus autonomie. 
    3.ăModeleăaleărela ieiămedică- pacient. 
    4.ăDreptatea,ăechitateaăşiăaccesulăpacien ilorălaăîngrijirileădeăs n tate. 
 
    IV.ăRela iaămedică- pacient II - 2 ore 
    1.ăConsim mântul informat. 
    2.ăConfiden ialitateaăînărela iaămedică- pacient. 
    3.ăRela iaămedică- pacient minor. 
    4.ăActeănormativeăcareăreglementeaz ărela iaămedică- pacient. 
 
    V.ăGreşeliăşiăeroriăînăpracticaămedical ă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroare. 
    2.ăCulpaămedical ă- definire,ăforme,ăimplica iiăjuridiceăşiădeontologice. 
    3.ăManagementulăgreşeliiăşiăeroriiămedicaleăînăpracticaămedical . 
 
    VI.ăProblemeăeticeălaăînceputulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăLibertateaăprocrea iei. 
    2. Dileme etice în avort. 
    3. Etica reproducerii umane asistate medical. 
    4.ăProblemeăeticeăînăclonareaăreproductiv . 
 
    VII.ăProblemeăeticeălaăfinalulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaămor iiăînăeraănoilorătehnologiiăînămedicin . 
    2. Probleme etice înăst rileăterminale. 
    3.ăTratamenteăinutileăînăpracticaămedical . 
    4.ăEutanasiaăşiăsuicidulăasistat. 
    5. Îngrijirile paliative. 
 
    VIII.ăProblemeăeticeăînătransplantulădeă esuturiăşiăorganeăumaneă- 2 ore 
    1. Donarea de organe de la cadavru. 
    2. Donarea de organe de la persoana vie. 
    3.ăEticaăaloc riiădeăresurseăînătransplant. 
 
    IX.ăProblemeăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ă- 2 ore 
    1.ăEugeniaăşiădiscriminareaăpeăbazaăgeneticii. 
    2. Proiectul genomului uman - probleme etice, redefinireaă no iuniiă deă boal ă prină prismaă
cunoaşteriiăgenomuluiăuman. 
    3.ăEtic ăşiătestareaăgenetic ăprenatal ,ăneonatal ăşiăpostnatal . 
    4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni. 
    5.ăTerapiaăgenic . 
    6.ăPosibilitateaăîmbun t iriiăraseiăumaneăprinăinterven iiăgenetice. 
 
    X.ăEticaăcercet riiăpeăsubiec iăumaniă- 2 ore 
    1.ăPrincipiiăeticeăînăcercetareaăpeăsubiec iăumani. 
    2.ăProtec iaăparticipan ilorăîntr-oăcercetareăbiomedical ă- discutarea principalelor coduri de 
etic ă şiă conven iiă interna ionaleă înă cercetare,ă aă cadruluiă legislativă înă careă seă deruleaz ă
cercetareaăpeăsubiec iăumani. 



    3.ăPopula iiăvulnerabileăînăcontextulăcercet riiăpeăsubiec iăumani. 
    4.ăAspecteăeticeăînăcercet rileămulticentrice,ămultina ionale. 
    5.ăComiteteleădeăetic ăaăcercet rii. 
    6.ăComportamentulăştiin ificăneadecvat,ăconflictulădeăintereseăînăcercetareaăştiin ific . 
 
    TEMATICA SEMINARIILOR 
    I.ăIlustrareaăprinăcazuriăparticulareăaăteoriilorăşiăprincipiilorăînăbioetic ă- 2 ore 
 
    II.ăReglementareaăpracticiiămedicaleăprinăcoduriădeăetic ă- 2 ore 
    1.ă Jur mântulă luiă Hipocrateă - comentareaă formeiă ini ialeă aă jur mântuluiă luiă Hipocrateă şiă
evaluareaăgraduluiădeăaplicabilitateăaăperceptelorăacestuiaăînăcondi iileămediciniiăactuale. 
    2. Alternativeăaleăjur mântuluiăluiăHipocrate. 
    3.ăAlteăcoduriădeăetic ăşiădeontologieămedical ăfolositeăînăprezent. 
 
    III.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăValoareaăşiălimiteleăconsim mântuluiăinformatăînăpracticaămedical ăcurent . 
    2.ăValoareaăşiălimiteleăconfiden ialit iiăînăpracticaămedical ăcurent . 
    3.ăRolulăcomunic riiăînărela iaămedică- pacient. 
 
    IV.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăAccesulălaăîngrijirileădeăs n tateă- discutare de cazuri. 
    2.ăDrepturileăpacien iloră- reglementareălegislativ . 
    3.ăRolulăcomitetelorădeăetic ădinăspitale. 
 
    V.ăExemplificareaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroareăînămedicin ăprinăcazuri concrete - 2 ore 
    1.ăDelimitareaăcadruluiăno iuniiădeămalpraxis. 
    2.ăGreşealaămedical ădinăperspectivaăsistemuluiădeămalpraxis. 
    3.ăPerspectivaădeontologic ăasupraăgreşelilorămedicale. 
 
    VI.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăînceputuluiăvie ii pe baza unor cazuri concrete - 2 ore 
    VII.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăfinalulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    VIII.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă transplantulă deă esuturiă şiă organeă peă bazaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
    IX. Discutareaăproblemelorăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    X.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă cercetareaă peă subiec iă umaniă prină prismaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
 
                    ONCOLOGIEăMEDICAL  
                           5 ANI 
 
    I. DURATA STAGIILOR COMPLEMENTARE               - 2 ANI 
 
    MEDICIN ăINTERN ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 9 luni 
    CARDIOLOGIE                                  - 3 luni 
    IMAGISTIC ăMEDICAL ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 3 luni 
    ANATOMIEăPATOLOGIC ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 2 luni 
    HEMATOLOGIE                                  - 3 luni 
    RADIOTERAPIE                                 - 4 luni 
 
    II.ăSTAGIUăONCOLOGIEăMEDICAL ă- 2ăaniă11ăluniăşiă2ăs pt mâni 
    III. MODUL DE BIOETIC ă- 2ăs pt mâni 
 
    ANUL III - STAGIUă+ăCURSăONCOLOGIEăMEDICAL  
 
*T* 
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*ST* 
 
               CURRICULUM DE PREG TIREăÎNăSPECIALITATEA 



                      OTO-RINO-LARINGOLOGIE*) 
 
    INTRODUCERE 
    Specialitateaă ORLă înă Româniaă areă oă tradi ieă deă pesteă ună secol.ă Eaă s-a dezvoltat în acord cu 
specialitateaăpeăplanăinterna ional,ădispunândăde-a lungul timpului de specialiştiăreputa iăşiădeăoă
adev rat ăşcoal ădeăformareăaăcadrelor.ăÎnăaniiădinăurm ăspecialitateaăs-aădezvoltatăşiătehnicizată
v dit,ă abordândă înă cadrulă chirurgieiă miniminvaziveă câtă şiă înă cadrulă chirurgieiă extinseă atâtă
clasiceleă organeă aleă specialit ii: urechea,ă nasulă şiă sinusurile,ă cavitateaă bucal ,ă faringe,ă
laringe,ătraheeaăşiăesofagul,ăprecumăşiăregiunileăînvecinateăacestora:ăosulătemporal,ăotobaza,ăfosaă
infratemporal ,ărinobaza,ăorbita,ăregiuneaăcervical ăanterioar ,ămasivulăfacial. 
    În acord cu Uniuneaă European ă aă Mediciloră Specialiştiă (UEMS),ă pentruă specialiştiiă români,ă înă
dorin aădeăaărealizaăoăpreg tireălaăstandardeăeuropene,ăseăpropuneăoănou ăcuricul ădeăpreg tireăceă
seăvaăderulaăpeăparcursulăceloră5ăaniăaproba iădeăMinisterulăS n t ii.ăActualaăcuricul ăvaăfaceăcaă
specialistulăromânăs ăfieăcompetitivăcuăoriceăspecialistăORLădinăUniuneaăEuropean .ăEaă ineăcontădeă
cerin eleăUEMSăşiăînăacelaşiătimpădoreşteăs ăp strezeăvalorileăînv mântuluiăORLădinăRomânia. 
    DEFINI IE 
    Oto-rino-laringologia*)ăesteăspecialitateaăcareăseăocup ădeăpatologiaămalformativ ,ătraumatic ,ă
inflamatorieă şiă tumoral ă ceă intereseaz ă urechea,ă osulă temporal,ă nasulă şiă sinusurileă paranazale,ă
cavitateaă bucal ,ă faringele,ă laringele,ă traheea,ă esofagul,ă precumă şiă structurileă adiacente. Ea 
cuprindeădeasemeniăinvestigareaăşiătratamentulămedical,ărecuperatorăşiăchirurgicalăalăafec iuniloră
aparatului acustico-vestibular,ă sim uriloră gustuluiă şiă mirosului,ă tulbur rileă şiă afect rileă
nervilorăcranieniăprecumăşiădeficien eleădeăauzăşiădeăemisieăsonor ,ăfunc iiădeăoămareăimportan ă
înăcomunicareaăinteruman . 
    Al turiă deă neurochirurg,ă oftalmolog,ă chirurgulă buco-maxilo-facial, ORL-istulă seă ocup ă deă
afec iuniă ceă intereseaz ă rinobaza,ă fosaă infratemporal ,ă otobazaă şiă orbita.ă Al turiă deă chirurgul 
toracic,ăelăseăocup ădeăpatologiaătraheei,ăesofaguluiăşiăaăzonelorăadiacenteăistmuluiătoracic. 
    În rezumat, Oto-rino-laringologia*)ă cuprindeă studiulă func iiloră şiă patologiaă urechii,ă nasuluiă
şiăsinusurilorăparanazale,ăcavit iiăbucale,ăfaringelui,ălaringelui,ătraheeiăşiăesofagului,ăprecumă
şiă aă regiuniloră adiacenteă acestoră organeă şiă cavit i.ă Specialitateaă seă ocup ă deă asemeniă deă
problemeleălegateădeăcomunicareăgenerateădeătulbur rileădeăauzăşiălimbaj. 
───────────── 
    *)ăDefinireaăspecialit iiădateăde Comisia ORL a UEMS este Oto-Rino-Laringologieăşiăchirurgieă
cervico-facial . 
    Solicit mă Ministeruluiă S n t iiă Publiceă caă înă Nomenclatorulă specialit iloră s ă includ ă
denumireaăUEMSăaăspecialit ii 
 
    Ramuriă importanteă aleă specialit iiă suntă deasemeni: audiologia (inclusiv audiologia 
pediatric ),ăotoneurochirurgia,ăfoniatriaăşiăneurologiaălegat ădeăpatologiaănervilorăcranieni.ăSuntă
deasemeniă necesareă cunoştin eă dină domeniileă imunologiei,ă alergologiei,ă oncologieiă precumă şiă
chirurgieiăplasticeăşiăreconstructive a regiunilor cervicofaciale. 
 
    PROGRAMULăDEăPREG TIRE 
    Durata: 5 ani 
    Curriculumulăprevedeăunănum rădeă200ădeăoreădidacticeă(curs,ăseminar,ăprezent riădeăcazuri)ăpeă
anulădeăstudiuăuniversitar,ăpentruătematicaăprezentat ,ăînăafaraăc roraăsuntăprev zuteăşiă40ă- 50 
de ore de studiu individual. 
    Cuantificareaăpreg tiriiăînăvedereaăechival rii,ăseăfaceăprinăcrediteă(CFU).ă1ăcredităţă25ăoreă
de instruire 
    Dină timpulă alocată preg tirii,ă activitateaă didactic ă acoper ă 20-30%, restul de 70-80%, fiind 
dedicat ăactivit ilorăpracticeăşiăstudiuluiăindividual. 
    Laăsfârşitulăfiec ruiămodulădeăpreg tireă(celăpu inăoădat ăpeăan),ăareălocăoăevaluareădeăetap ,ă
f cut ă înă unitateaă deă preg tireă deă c treă coordonatorulă deă stagiuă şiă îndrum tor.ă Evaluareaă seă
finalizeaz ăprinăacordareaădeăcrediteăCFU. 
    Întreagaăactivitateădeăpreg tireăesteămonitorizat ăprinăcaietulădeăstagiuă(log-book), în care 
vorăfiătrecuteădeăasemeneaăevalu rileădeăetap ăînăcredite,ăactivitateaăînăprogrameleădeăcercetare,ă
participarea la manifest riăştiin ificeăşiădeăeduca ieăcontinu . 
    1.ă Însuşireaă principiiloră chirurgicaleă generaleă şiă aă cunoştin eloră teoreticeă deă anatomie,ă
fiziologie,ă patologie,ă etiologie,ă simptomatologieă şiă tratamentă aleă boliloră urechii,ă osuluiă
temporal, nasului, sinusuriloră paranazale,ă cavit iiă orale,ă faringelui,ă laringelui,ă traheei,ă
esofagului,ăcapului,ăgâtuluiăşiăglandelorăsalivare.ăOăaten ieăspecial ătrebuieăacordat ădeăasemeneaă
cunoştin eloră teoreticeă deă audiologie,ă foniatrie,ă boliă vestibulare,ă alergologie,ă imunologie, 
oncologieăşiăprincipiilorăchirurgieiăplasticeăşiăreconstructive. 



    2.ăReziden iiăarătrebuiăs ăaib ăaccesălaăunălaboratorădeăosătemporalăşiăoăcamer ădeădisec ieă
pentruă aă seă familiarizaă cuă tehnicileă deă baz ă aleă chirurgieiă urechii,ă nasului,ă sinusurilor 
paranazale,ăscheletuluiăfacial,ălaringelui,ăglandelorăsalivareăşiăgâtului. 
    3.ă Seă vaă realizaă creştereaă gradat ă aă responsabilit iloră cliniceă şiă experien eiă chirurgicaleă
pentruăceleămaiăcomuneăproceduriăaleăspecialit ii. 
    4.ă Oă list ă aă procedurilor diagnosticeă (A),ă îngrijiriloră conservatoareă (B)ă şiă tratamentuluiă
chirurgicală(C)ăesteăpropus ădeăComisiaăORLă- ChirurgiaăCervicofacial ăînăacordăcuăUEMS. 
    5.ăProgramulădeăpreg tireănecesit ădovadaăobligatorieăaătuturorădeprinderilorăşiăproceduriloră
tehniceăşiăoperatoriiăenumerateălaăsec iuneaă"General". 
    6.ăProgramaăofer ătoateăpremizeleădeăpreg tireăaărezidentuluiăşiăînăsec iuneaăavansa i,ăzonaăînă
careărezidentulăparticip ălaăechipeleăoperatoriiăprecumăşiăasist ăînăsalaădeăopera ii. 
    7. Programa vaăfiăupgradat ăperiodicăînăconcordan ăcuănoileăachizi iiăaleăspecialit iiăşiăcuă
recomand rileăUEMSăceăaparăpeăsite-ul www.orluems.com. 
    Suntă utilizateă 3ă categoriiă deă implicareă înă activitateaă deă preg tireă practic ă privindă
manoperele, tehnicile, procedeele operatorii, care se vor trece în caietul de monitorizare a 
preg tirii: 
    (i)ăEfectuateăIndependentădeăc treărezident,ăf r ăajutor. 
    (s)ăEfectuateăsubăSupraveghereaăîndrum torului. 
    (a)ăAsistareaăîndrum toruluiă(ajutorăoperator/asistent ). 
 
    EXAMINAREA/EVALUAREA 
    Îndrumatorulăareăobliga iaădeăaăfaceăcelăpu inăanualăoăevaluareăaăcunoştin elorăteoreticeăşiă
practice.ă Rezultateleă acestoră examin riă voră fiă centralizateă înă "Caietulă Rezidentului".ă Evaluareaă
final ăseăvaăfaceăconformănormelorăMinisteruluiăS n t iiăPublice. 
    1.1. STRUCTURA STAGIILOR: 
    Etapaădeăangajare,ăluareăînăeviden ,ărezolvareaăproblemelorăsocial-administrative, prezentarea 
laă spitală şiă clinicaă repartizat ,ă alegereaă îndrum toruluiă şiă fixareaă planuluiă deă activitateă (2ă
s pt mâni). 
    Stagiileăcomplementareăsuntănecesareăpreg tiriiăteoreticeăşiăpracticeăaăviitorilorăspecialişti.ă
Eleă seă voră realizaă prină stagiiă organizateă laă nivelulă diferiteloră disciplineă cuă patologieă conex .ă
Vorăfiădou ătipuriădeăstagii: 
    A. obligatorii 
    B.ăop ionale 
 
    A. Stagiile obligatorii: 
    1)ă ORLă stagiuă deă baz ,ă 3ă aniă 8½ă luniă laă careă seă adaug ă urm toareleă moduleă deă preg tireă înă
specialitate 
    - Audiologie,ăaudiologieăpediatric :ă1ălun  
    - Foniatrie:ă1ălun  
    - ORL pediatrie: 3 luni 
    - Chirurgieăendoscopic ăORL:ă1ălun  
    - LaserăînăORL:ă1ălun  
    2)ăChirurgieăgeneral :ă3ăluni 
    3)ăChirurgieăBMF:ă1ălun  
    4)ăOncologie:ă1ălun  
    5)ăTraheobronhologie,ăbronhoscopie/pneumologie:ă1ălun  
    6)ăNeurochirurgie:ă1ălun  
    7) Chirurgie plastic ăşiăreparatorie:ă1ălun  
    8)ăBioetic :ă½ălun  
 
    B.ăStagiileăop ionaleăsauăaprofundareăstagiuădeăbaz ăORL: 
    1)ăchirurgieăvascular :ă1ălun  
    2)ăchirurgieătoracic :ă1ălun  
    3)ăchirurgieăoftalmologic :ă1ălun  
 
    Desf şurareaă stagiuluiă deă chirurgieă general ă (A1)ă propunemă aă seă efectuaă înă primulă ană deă
reziden iat,ădup ăprimeleă6ăluniădeăfamiliarizareăcuăspecialitatea. 
    StagiileăobligatoriiăcuăspecificăORLăseăvorăefectuaăînăaniiă3,ă4ăşiă5ădeăreziden iat.ăStagiileă
op ionaleăvorăfiăînănum rădeăminimă3,ăînăaniiă3ăşiă4 
 
    1.4.ăCON INUTULăSTAGIILORăORL 
    Tematic ăaăcursuriloră- Specializarea ORL (730 ore) 
    1.ăAnatomia,ăfiziologiaăşiăfiziopatologiaărino-sinusal  



    2. Metode de explorare rino-sinusal  
    3. Traumatisme nazosinusofaciale 
    4. Epistaxisul 
    5. Rinosinuzitele acute 
    6.ăRinosinuzitaăcronic  
    7.ăComplica iileăinfec iilorărinosinusale 
    8.ăAlergiaărinosinusal  
    9. Tumori benigne rinosinusale 
    10. Tumori maligne rinosinusale 
    11.ăInflama iileăspecificeărinosinusale 
    12.ăSindromulădeăapneeănocturn  
    13. Algiile craniocervicofaciale 
    14.ăAnatomia,ăfiziologiaăşiăfiziopatologiaăfaringelui 
    15.ăMetodeădeăexplorareăaăcavit iiăbucaleăşiăaăfaringelui 
    16.ăPatologiaăinflamatorieăfaringian  
    17. Patologiaătumoral ăfaringian  
    18. Tumorile parafaringiene 
    19.ăTulbur rileăsenzitiveăşiămotoriiăaleăfaringelui 
    20. Patologia inflamatorie a glandelor salivare 
    21.ăPatologiaătumoral ăaăglandelorăsalivare 
    22.ăPatologiaăinflamatorieăşiătumoral ăaăcavit iiăbucale 
    23.ăAnatomia,ăfiziologiaăşiăfiziopatologiaălaringelui 
    24.ăMetodeădeăexplorareălaringian  
    25.ăLaringiteleăacuteăşiăcronice 
    26.ăInsuficien aărespiratorieăacut ădeăcauz ălaringian  
    27. Tumorile benigne laringiene 
    28. Tumorile maligne laringiene 
    29. Traumatismele laringelui 
    30.ăSindroameăparaliticeălaringieneăşiăasociate 
    31.ăStenozeleălaringieneăşiălaringotraheale 
    32. Reabilitarea pacientului laringectomizat 
    33.ăAfec iuniăinflamatoriiăaleăglandei tiroide 
    34. Tumorile glandei tiroide 
    35.ăFistuleleăşiăchisturileăcervicale 
    36.ăAdenopatiaăcervical  
    37. Metode de explorare traheo-bronşice 
    38.ăCorpiăstr iniătraheo-bronşici 
    39.ăPatologiaătumoral ătraheal  
    40. Metode de explorareăesofagian  
    41.ăCorpiăstr iniăesofagieni 
    42.ăEsofagiteleăpostcausticeăşiădeăreflux 
    43.ăPatologiaătumoral ăesofagian  
    44.ăAnatomia,ăfiziologiaăşiăfiziopatologiaăurechii 
    45.ăMetodeădeăexplorareăaăfunc ieiăauditive 
    46. Metode de explorareăaăfunc ieiăvestibulare 
    47.ăAfec iunileăurechiiăexterne 
    48.ăDisfunc iaătubar  
    49. Otitele medii acute 
    50.ăOtomastoiditaăacut  
    51.ăMastoiditaăacut ăaănou-n scutuluiăşiăcopilului 
    52. Otitele medii cronice 
    53. Otomastoidita cronic  
    54.ăInfec iiăspecificeăaleăurechii 
    55.ăComplica iileăsupura iilorăurechiiămedii 
    56. Otoscleroza 
    57.ăSurditateaăbruscăinstalat  
    58. Sindroamele vestibulare 
    59.ăParaliziaăfacial ăperiferic  
    60.ăTumorileăurechiiăexterneăşiăurechii medii 
    61.ăGlomusulădeăjugular  
    62. Schwannomul de vestibular 
    63. Copilul hipoacuzic 
    64.ăMetodeădeăreabilitareăauditiv  



    65.ăMetodeădeăreabilitareăvestibular  
    66. Implantul cohlear 
    67.ăManifest riăaleăinfec ieiăHIVăînăORL 
    68.ăUrgen eăînăORL 
    69. Endoscopia în ORL 
    70. LASER-chirurgia în ORL 
    71.ăMalforma iiăînăORL 
    72.ăEvaluareaătulbur rilorăvocii 
    73.ăTulbur rileădeăarticulareăşiăfluen aăvorbirii 
    74.ăPatologiaăşiăterapiaăoncologic ăînăORL 
    75. Chirurgiaăplastic ăşiăreconstructiv ăînăORL 
    76.ăElementeădeăpatologieăchirurgical ăaăcraniobasisului 
    1.4.2.ă Baremă deă activit iă practiceă înă concordan ă cuă Programulă Europeană deă Preg tireă înă
specialitatea O.R.L. 
    (i)ăEfectuateăindependentădeăc treărezident,ăf r ăajutor. 
    (s)ăEfectuateăsubăsupraveghereaăîndrum torului. 
    (a)ăasistareaăîndrum toruluiă(ajutorăoperator). 
    (A)ăAsistareaăîndrum toruluiă(far ăcaărezidentulăs ăfieăinclusăînăechipaăoperatorie) 
 
    I.ăObiectiveădeăbaz  
    Cunoştin eăfundamentale în: 
 
    1.ămedicin ădeăurgen ăşiăresuscitareăăăăăăăăăi 
    2.ăcontrolulăinfec iilorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăi 
    3.ăterapieăantimicrobian ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăi 
    4.ămedicin ătransfuzional ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăi 
    5.ăhemostaz ăăăăăăăăăăăăăăăă                  i 
    6. oncologie                                  i 
    7.ăvindecareaăpl gilorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăi 
    8. tehnici chirurgicale generale              i 
    9.ăbazeleăchirurgieiăplasticeăşiăreparatoriiăăi 
    10. transplant                                i 
    11.ătraumatologiaă esuturilorămoiăşiăoaselorăăi 
    12. imunologie                                i 
    13. endocrinologie                            i 
    14.ănutri ieăoral ăşiăparenteral ăăăăăăăăăăăăăi 
 
    Cunoştin eăaprofundate,ăexperien ăşiăîndemânareăîn: 
*T* 
    15.ăinvestiga iiăpsihosomaticeădeăbaz ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăi 
    16.ăprotec iaăîmpotrivaăradia iilorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăi 
    17. control medical de calitate                                   i 
    18. principii etice                                               i 
    19.ălegisla ieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăi 
    20.ăbazeleămediciniiănutri ionisteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăi 
    21.ăproceduriădeăbaz ădeălaboratorăăăă                            i 
    recoltareaăcorect ădeăprobeădinălichideleăcorporaleăsauăexcretate 
*ST* 
 
   A. Proceduri de diagnostic 
*T* 
    22. cazuri psihosomatice                                                   s 
    23.ăinvestiga iiădeălaborator,ăindica ii,ărecoltareaăcorect ăaăprobelor,ăăăi 
    interpretarea rezultatelor 
    24. analizarea lichidelor corporale                                        s 
    (prinăcomparareaăvizual ăaăculoriiăreactan ilor,ăprin 
    procesareăautomat ăăăăsauăcuăreactan iămultipli) 
    25. valori normale ale constantelor sanguine                               s 
*ST* 
 
    Cunoştin eăparticulareăînăinvestiga iileădeălaboratorăaleăafec iunilorăORL: 
*T* 
    26. determinarea grupelor sanguine A, B, O, factor R, inclusiv observarea  i 



    hemolizei 
    27. sistemul ABO                                                           i 
    28.ătestulădeăcompatibilitateăserologic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăi 
    29.ătesteleăCoombsădirectăcalitativăşiăindirectăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă        s 
    30. detectarea germenilor (culturi celulare)                               s 
    31. detectarea fungilor (culturi celulare)                                 s 
    32.ăinvestigareaăagen ilorăinhibitoriă(mediiădeăcultur )ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăi 
    analiza markerilor tumorali                                                A 
    33.ăinvestiga iiădeălaboratorădeăalergologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăs 
    34.ăinvestiga iiădeălaboratorăasupraăhemostazeiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăs 
*ST* 
 
    II. Otologie 
    Cunoştin eăfundamentaleăîn: 
 
    A. Proceduri diagnostice 
*T* 
    a)ăEXAMINAREăCLINIC : 
    1. otoscopie                                      i 
    2. endoscopie                                     i 
    3. microscopie                                    i 
    b)ăFUNC IAăAUZULUI: 
    4.ăaudiogram ăînăcâmpăliberă(?)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăi 
    5. teste cu diapazonul                            i 
    6.ăimpedan ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăi 
    7.ăaudiogram ătonal ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă i 
    8.ăaudiogram ăvocal ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăi 
    9.ăaudiogram ăsupraliminal ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăi 
    teste audiometrice obiective:                     i 
    10. ERA, BERA                                     s 
    11. otoemisiuni                                   s 
    audiologieăpediatric : 
    12. metode de screening                           s 
    13. metode obiective                              s 
    14. metode subiective                             s 
    c)ăFUNC IAăVESTIBULAR : 
    15. nistagmus spontan                             i 
    nistagmus indus: 
    16.ănistagmusăpozi ionalăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăi 
    17. teste calorice                                i 
    18. electronistagmografie                         i 
    19. testul scaunului rotativ                      a 
    20. reflexe spinale (Unterberger, Romberg)        i 
    21. posturografie                                 a 
    22. cranio-corpografie                            a 
    Videonistagmografie                               A 
    d)ăFUNC IAăNERVULUIăFACIAL 
    teste topodiagnostice: 
    23. de ex. testul Schirmer, teste gustative, reflexul stapedian     i 
    teste neurofiziologice: 
    24.ătesteădeăstimulareănervoas ă(MST,ăNMG,ăTFR,ă...)ăăăăăăăăăăăăăăăăa 
    25. electromiografie                                                a 
    e)ăINTERPRETAREăIMAGISTIC : 
    26. radiografie, CT, RMN, angiografie                               i 
*ST* 
    B. Tratament nechirurgical 
*T* 
    Tratamentăfarmacologicăşi/sauăreabilitareăfizic : 
    27.ăinfec iaăurechiiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăi 
    28.ăhipoacuzieăneurosenzorial ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăi 
    29. tinitus                                              i 
    30.ăvertijăşiădezechilibruăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăi 
    31. pareza/paralizia nervului facial                     i 



    32. îngrijiri postoperatorii                             i 
*ST* 
    C. Tratament chirurgical 
*T* 
    33.ădisec iaăosuluiătemporalăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăi 
    34.ăanestezieălocal ăşiăregional ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăi 
    35. managementul otohematomului                          i 
    36. excizia osteoamelor                                  A 
    37. otoplastie                                           s 
    38. meatoplastie                                         s 
    39.ăextragereaăcorpilorăstr iniăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăi 
    40. polipi ai conductului auditiv                        i 
    41. miringotomie                                         i 
    42. aeratoare timpanice                                  i 
    43. miringoplastie                                       s 
    44. timpanotomie                                         s 
    45. antrotomie                                           s 
    Mastoidectomie 
    46.ăsimpl ăăăăăăăăă                                      s 
    47.ămodificat ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăa 
    48.ăradical ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăa 
    49.ătimpanoplastieă(reconstruc ieăosicular )ăăăăăăăăăăăăăa 
    implant de proteze: 
     proteze de ureche medie                                 A 
     proteze auditive intraosoase                            A 
     implant cohlear                                         A 
    50. stapedectomie/stapedotomie                           a 
    sacotomie                                                A 
    neurectomieă(sec ionareaănervuluiăvestibular)ăăăăăăăăăăăăA 
    chirurgia neurinomului de acustic                        A 
    chirurgia nervului facial: 
     decompresie                                             A 
     grefe                                                   A 
     monitorizare                                            A 
    chirurgia tumorilor glomice                              A 
    petrosectomie                                            A 
    chirurgiaăbazeiăcraniuluiă(otobaz )ăcuăreconstruc ieăăăăăA 
    corectareaămalforma iilor: 
    51. auriculare                                           a 
    52. fistule                                              a 
    53. CAE                                                  a 
    ureche medie                                             A 
    reparareaăpl gilor: 
    54. auriculare                                           i 
    55. CAE                                                  i 
    urecheămedieăşiăintern ,ăinclusivănervi,ăvaseăşiădura 
    din compartimentul osului temporal                       A 
    chirurgia tumorilor: 
    56. auriculare                                           s 
    57. CAE                                                  a 
    urecheămedieăşiăintern ,ăinclusivănervi,ăvaseăşiădura 
    din compartimentul osului temporal                       A 
*ST* 
 
    III.ăNasăşiăsinusuriăparanazale 
 
    Cunoştin eăfundamentaleăîn: 
 
    A. Proceduri diagnostice 
*T* 
    a) EXAMINAREăCLINIC : 
    1.ăRinoscopiaăanterioar ăşiăposterioar ;ăăăăăăăăăăăăăăăi 
    2. Endoscopia;                                         i 



    3. Microscopia;                                        i 
    b)ăTESTEăFUNC IONALE 
    4. Rinomanometrie;                                     i 
    5.ăRinometriaăacustic ;ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăa 
    6. Teste olfactometrice (subiective, obiective);       i 
    Testareaăfunc ionalit iiăciliare;ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăA 
    c)ăIMAGISTIC  
    7.ăEchografieă(modăaăşi b);                            i 
    8. Radiografii uzuale;                                 i 
    interpretare de 
    9. - CT;                                               i 
    10. - RMN;                                             i 
    11. - scintigrafie;                                    i 
    12. - angiografie;                                     i 
    d)ăINVESTIGA IIăALERGICE 
    13.ăTest riăalergiceăepicutanate;ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăi 
    14.ăTest riăalergiceăintracutanate;ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăi 
    15. Teste nazale de provocare;                         i 
    16.ăCitologieănazal ;ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăs 
    17. Teste de eliminare                                 s 
    18. Interpretarea testelor serologice;                 i 
*ST* 
    B. Tratament nechirurgical 
*T* 
    19. Tratament medical (farmacologic);                  i 
    Imunoterapieăspecific ă(hiposensibilizare);ăăăăăăăăăăăăA 
    20.ăTratamentulăreac iilorăanafilactice;ăăăăăăăăăăăăăăăi 
*ST* 
    C. Tratament chirurgical 
*T* 
    Nas 
    1. Anestezie loco-regional ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăi 
    Tratamentul epistaxisului:                                i 
    2.  Tamponament nazal;                                    i 
    3.ăăCauterizareănazal ;ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăi 
    4.ăăÎndep rtareădeăcorpăstr inăendonazal;ăăăăăăăăăăăăăăăăăi 
    5.ăăPolipectomieănazal ;ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăi 
    6.ăăChirurgieăturbinar ;ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăi 
    7.ăăRepozi ionareăfractur ănazal ;ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăi 
    8.  Incizia abceselor;                                    i 
    9.ăăChirurgieăseptal ;ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăi 
    10.ăSeptoplastieă(reinterven ie)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăa 
    11.ăRinoplastieăînchis ;ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăa 
      Rinoplastieădeschis ;ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăA 
      Rinoplastie de revizie;                                 A 
      Rinoplastieăcomplicat ;ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăA 
      Rinoplastie de augmentare;                              A 
      Rinoplastieădeăreduc ie;ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăA 
    12. Tratamentul rinofimei;                                A 
    Corec iaămalforma iiloră(atrezieăcoanal ,ăfistuleăetc.);ăăA 
    Sinusuri paranazale 
    13.ăEndoscopieăsinusal ;ăăăăăăăăăăăă                      i 
    14.ăPunc iaăsinusuluiămaxilar;ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăi 
    15.ăAntrostomieăendoscopic ;ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăi 
    16.ăAntrostomieăradical ă(Caldwellă- Luc);                i 
    17. Trepanarea sinusului frontal (Boeck)                  i 
    18.ăChirurgieăextern ăaăsinusuluiăfrontal;ăăăăăăăăăăăăăăăăs 
    19.ăEtmoidectomieăextern ;ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăs 
    20.ăEtmoidectomieăendonazal ă(endoscopic ,ămicroscopic );ăs 
    21.ăFrontoetmoidectomieă(endoscopic );                    a 
    22. Chirurgia sinusului sfenoidal;                        a 
        Chirurgia de revizie a sinusurilor paranazale;        A 
        Închiderea fistulelor oroantrale;                     A 



        Ligaturaăartereiăetmoidaleăşiămaxilare;               a 
        Proceduriădeădecompresieăorbitar ;ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăA 
        Dacriocistorinostomie;                                A 
        Tratamentul fistulelor LCR;                           A 
        Tratamentul tumorilor 
          maxilectomieă(par ial ,ătotal );ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăA 
          rinotomieălateral ;ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăa 
          tehnica de decopertare medio-facial ă(degloving)ăăăăA 
          abordul combinat al rinobazei;                      A 
          orbitotomie;                                        A 
          exentera ieăorbitar ;ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăA 
          chirurgia rinobazei (lambou osteoplatic, plastie 
          deăduraăşiăalteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăA 
          tehnici); 
        Tratamentul leziunilor traumatice 
    23.ăLeziuniădeă esuturiămoi;ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăI 
    24. Fracturi nazale;                                      i 
    25. Hematom nazal;                                        i 
    26. Fracturi de sinusuri paranazale;                      a 
    27.ăFracturiădeăorbit ;ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăa 
    28. Fracturi zigomatice;                                  s 
    29. Decompresia nervului optic;                           A 
        Reconstruc iaărinobazei.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăA 
*ST* 
 
    IV. Laringe. Trahee 
    Cunoştin eăfundamentaleăîn: 
 
    A. Proceduri diagnostice 
*T* 
    a)ăEXAMINAREăCLINIC ă(ADUL IăŞIăCOPII) 
    1.ălaringoscopieăindirect ă(cuăoglinda)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă    i 
    2. laringoscopie de contact                                           i 
    3.ălaringoscopieătransnazal ăcuăendoscopăflexibilăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăi 
    4. traheo-bronhoscopieătransnazal ăcuăendoscopăflexibilăăăăăăăăăăăăăăăi 
    5. laringoscopie direct ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăi 
    6. microlaringoscopie                                                 i 
    7.ătraheoscopieărigid ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăi 
    8.ăbronhoscopieă(rigid ,ăflexibil )ăăăăăăăăăăă                        i 
    9. stroboscopie                                                       i 
    10. spirometrie                                                       i 
    11.ăanalizaăpercep ional ăşiăacustic ăaăvociiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăi 
    12.ăevaluareaătimpuluiămaximădeăfona ieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăi 
    13.ăevaluareaăfonetografic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăi 
    14.ăprelev riăpentruăevaluareămicrobiologic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăi 
    15.ăaspira iiăbronşiceăpentruăevaluareămicrobiologic ăşiăcitologic ăăăa 
    16. biopsii endolaringiene                                            i 
    17.ăbiopsiiăendotrahealeăşiăendobronşiceăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăa 
    18.ăevaluareaăc ilorăaerieneălaănou-n scu iăşiăcopiiăă                a 
    electromiografia laringelui                                           A 
    b) INTERPRETAREA IMAGISTICII: 
    19. ecografie, radiografie, CT, RMN                                   I 
*ST* 
    B. Tratament nechirurgical 
*T* 
    20. aplica iiădeăsolu iiătopiceălaănivelulălaringeluiăăăăăăăăăăăăăăăăăi 
    21. aerosoli                                                          i 
    22.ăterapieăfarmacologic ăsistemic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăi 
    23.ăterapieălogopedic ăăăăăăăăăăăăăă                                  a 
    24. îngrijirea vocii profesionale                                     a 
    25.ăreeducareaăvociiădup ălaringectomieătotal ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăs 
*ST* 
    C. Tratament chirurgical 



*T* 
    26.ăanestezieălocal ăşiăregional ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăi 
    27.ăextragereaăcorpilorăstr iniădinălaringe,ătraheeăşiăbronhiiăăăăăăăăs 
    28.ăintuba ieăorotraheal ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăi 
    29.ătraheostomieă(inclusivăpercutan )ăăăăăăăăăăăăăăăăă                i 
    30. închiderea traheostomei                                           i 
    31. coniotomie                                                        i 
    32. biopsie prin microlaringoscopie 
    chirurgieălaserăendolaringian ăşiăendotraheal ă(d.ăex. 
      chirurgia stenozelor)                                               A 
    chirurgiaăparalizieiădeăcoard ăvocal ăunilateral ă(restaurareaăvocii)ăA 
    chirurgia paraliziei bilaterale de corzi vocale                       A 
    33. chirurgiaătulbur rilorădeăfona ieă(fonochirurgie)ăăăăăăăăăăăăăăăăăA 
    chirurgiaănervilorălaringeluiăsuperiorăşiăinferiorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăA 
    gestionareaăc ilorăaerieneălaănou-n scutăşiăcopilăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăA 
    chirurgiaămalforma iilorăăăăăăăăăăăăăăă                               A 
    reparareaăpl giloră(traumatologie)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăA 
    chirurgieătumoral  
    chirurgieăendolaringian ăpentruătumoriălaringieneămiciăăăăăăăăăăăăăăăăA 
    laringectomieăconven ional ăpar ial  
    34. cordectomie                                                       a 
    35.ălaringectomieăpar ial ăsupraglotic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăa 
    36.ălaringectomieăpar ial ăvertical ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăa 
    hemilaringectomie                                                     A 
    37.ălaringectomieătotal ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăa 
    faringo-laringectomie 
    par ial ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăA 
    total ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                                     A 
    faringo-laringo-esofagectomie                                         A 
    reconstruc ieăcuăgrefeălocaleăşiămicrovasculareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăA 
    38. reabilitarea vocii cu proteze (buton fonator)                     a 
    repara iaăstenozeiălaringo-traheale                                   A 
    repara iaăfistuleiăeso-traheale                                       A 
    chirurgiaăreconstructiv ăaătraheeiăşiăesofaguluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăA 
*ST* 
 
    V. Cavitateaăbucal .ăFaringe 
    Cunoştin eăfundamentaleăîn: 
 
    A. Proceduri diagnostice 
*T* 
    a)ăEXAMINAREăCLINIC : 
    1.ăăInspec ieăşiăpalpareălaănivelulăcavit iiăbucaleăşiăorofaringeluiăăăăăi 
    2.  Nasofaringoscopia                                                     i 
    3.  Hipofaringoscopie                                                     i 
    4.  Esofagoscopie                                                         i 
    5.ăăEvaluareăendoscopic ăaăcavit iiăorale,ăfaringeluiăşiăesofagului,ăăăăăi 
    utilizândăendoscopiaăflexibil ăşiărigid ,ăincluzândăbiopsie,ăprepararea 
    tamponamentului,ăsp lareaăşiăaăaltorătehnici 
    6.  Gustometria                                                           i 
    7.  Teste de salivatie                                                    i 
    8.ăăTesteăfunc ionaleăpentruădisfagieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăa 
    9.  Evaluarea sindromului sleep apnea                                     s 
    10. Evaluarea vorbirii                                                    s 
    b) INTERPRETAREA IMAGISTICII 
    11. Echografie, radiografii, OPG, CT, RMN, esofagograma                   i 
*ST* 
 
    B. Tratament nechirurgical 
*T* 
    12.ăTerapiaăcuăinhala iiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăi 
    13. Terapia farmacologic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăi 
    14. Tratament local                                              i 



    15. Reabilitarea disfagiei                                       s 
    16. Reabilitarea vorbirii                                        s 
*ST* 
    C. Tratament chirurgical 
*T* 
    17.ăAnesteziaălocal ăşiăregional ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăi 
    18. Adenoidectomia                                               i 
    19. Amigdalectomia                                               i 
    20. Abces amigdalian                                             i 
    21. Oprirea hemoragiei amigdaliene                               i 
    Drenarea abceselor 
    22.ăperiăşiăretroamigdalianăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăi 
    23. para şiăretrofaringianăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăs 
    24.ădeăbaz ădeălimb ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăs 
    Corectareaămalforma iilor 
    25. Fren lingual                                                 i 
    26. Ranula                                                       i 
    27. Incluziuni chistice                                          i 
    Macroglosia                                                      A 
    28.ăÎndep rtareaăcalculilorăsalivariăpeăcaleaăoral ăăăăăăăăăăăăăăI 
    29.ăTranspozi ieădeăductăsalivarăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăa 
    Litotri ieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăA 
    30.ăÎndep rtareaădeăcorpuriăstr ineăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăX 
    Excizieădeăpung ăfaringial ă(tehnicaădeschis ăsauăendoscopic)ăăăăA 
    31.ăBiopsieăendosopic ăşiăstadializareaătumorilorăăăăăăăăăăăăăăăăs 
    Faringostomie                                                    A 
    Închiderea faringostomei                                         A 
    Miotomie cricofaringian ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăA 
    Chirurgiaătumoral  
    Chirurgiaălaserălaănivelulăcavit iiăoraleăşiăaăfaringeluiăăăăăăăA 
    Rezec ieădeălimb  
    32.ăglosectomieăpar ial ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăs 
    33. hemiglosectomie                                              a 
    Glosectomieătotal ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăA 
    Reconstruc ieădeălimb ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăA 
    Anastomoze microvasculare                                        A 
    Rezec ie,ăosteosintez ăşiăreconstruc iaămandibuleiăăăăăăăăăăăăăăăA 
    Faringotomie                                                     A 
    Faringectomieăpar ial ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăA 
    Faringotomieătotal ăăă                                           A 
    Chirurgia tumorilor de nasofaringe                               A 
    34.ăChirurgiaătumorilorădeăorofaringeăşiăreconstruc iaăăăăăăăăăăăa 
    35.ăRezectiaăpar ial ,ătotal ădeăbuzeăşiăreconstruc iaăplastic ăăa 
    36.ăChirurgiaăronhopatieiăşiăaăapneeiăobstructiveăînăsomnăăăăăăăăa 
*ST* 
    VI. Cervico-facial 
    Cunoştin eăfundamentaleăîn: 
 
    A. Proceduri diagnostice 
*T* 
    a)ăEXAMINAREăCLINIC : 
    investigarea nervilor cranieni 
    1.ăclinic ăăăăăăăăăăăăăă                                         i 
    2.ăelectrofiziologic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăa 
    3.ătesteăfunc ionaleăaleăglandelorăsalivareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăi 
    4.ăpunc ieăaspirativ ăbioptic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăi 
    b) INTERPRETAREA IMAGISTICII 
    5.ăEchografie,ăradiografii,ăOPG,ăCT,ăRMN,ăesofagogram ăăăăăăăăăăăi 
*ST* 
    B. Tratament nechirurgical 
*T* 
    6. tratament medicamentos                                        i 
    7.ătratamentăconservatorăalăpl giloră                            i 



    chimio-radioterapie                                              A 
    aplicarea toxinei botulinice                                     A 
*ST* 
    C. Tratament chirurgical 
*T* 
    8.ăăanestezieălocal ăşiăregional ăăăăăăăăă                       i 
    9.  îngrijirea traumatismelor                                    a 
    10.ăîngrijireaăpl gilorădeschiseăaleăgâtuluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăi 
    11. îngrijirea fistulei                                          i 
    repara iaăfistulei                                               A 
    12. extirparea chistului de tract tireoglos, chistului branhial 
        şiăfistuleiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăs 
    13.ăinciziaăşiădrenajulăabceselorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă     i 
    14. chirurgia tumorilor benigne                                  a 
    corec iaămalforma iilorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăA 
    repara iaăleziunilor 
    15.ăîngrijireaăpl gilorădeă esuturiămoiăaleăfe eiăăăăăăăăăăăăăăăăi 
    16. fracturiăcombinateăaleăfe eiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăs 
    17.ăosteosintez ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăa 
    chirurgia nervilor cranieni (N. V, N. VII-XII) 
    explorare,ădecompresieăsauăneuroliz ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăA 
    reconstruc ieăplastic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăA 
    disec iaătumorilor 
    18. extirparea ganglionilor limfatici cervicali                  i 
    19.ăcervicotomieălateral ă(chirurgieăcervical ălateral )ăăăăăăăăăs 
    limfadenectomie cervical  
    20.ăăăradical ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăa 
    21.ăăămodificat ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăa 
    22.ătumoriădeă esuturiămoiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăa 
      tumori vasculare 
      tumori nervoase 
    chirurgia glandelor salivare 
    23. extirparea glandei submandibulare                            s 
    24. extirparea glandei sublinguale                               s 
    parotidectomie 
    25.ăpar ial ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                a 
    26.ăsubtotal ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăa 
    27.ătotal ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăa 
    28.ăradical ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăa 
    chirurgia vaselor 
    29.ăpreg tireaăşiăligaturaăvaselorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăi 
    cateterizareaădirect ăsauăindirect ăaăveneiăjugulareăinterneăăăăăA 
    grefon vascular                                                  A 
    anastomoz ămicrovascular ăăăăăăăăăăăăăăăăă                       A 
    chirurgia glandei tiroide 
    lobectomie                                                       A 
    hemitiroidectomie                                                A 
    tiroidectomieătotal ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă          A 
    chirurgieăplastic ăşiăreconstructiv  
    30.ălambouăprinăalunecareăşiărota ieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăi 
    31. lambou liber                                                 i 
    reconstruc ieăplastic ăextins  
       lambou miofascial                                             A 
       lambou musculocutanat                                         A 
       lambou microvascular                                          A 
    restaurareăfacial  
       lambou muscular dinamic                                       A 
       proceduri statice                                             A 
       lifting facial                                                A 
       blefaroplastie                                                A 
    înlocuire osoas ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăA 
    înlocuireăcartilaginoas ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăA 
*ST* 



 
    1.5. STAGIUL DE ORL PEDIATRIC - 3 luni 
 
    1.5.1.ăTematicaălec iilorăconferin  
    ●ăSindromulădeăinsuficien ărespiratorieănazal  
    ●ăMalforma iiăcongenitale 
    ●ăTraumatismeăînăORL 
    ●ăCorpiiăstr iniăORLă- traheotomia 
    ●ăRiniteăacuteăşiăcronice 
    ●ăSinuziteăacuteăşiăcronice 
    ●ăComplica iileăsinuzitelor 
    ●ăPatologiaăineluluiălimfaticăWaldayer 
    ●ă Supura iile intra- şiă perifaringiene.ă Insuficien aă respiratorieă acut ă deă cauz ă laringian ă
(laringitele acute dispneizante) 
    ●ăDisfoniileălaăcopil 
    ●ăOtiteleămediiăsupurateăacute 
    ●ăOtiteleămediiăsupurateăcronice 
    ●ăComplica iileăotitelor 
    ●ăOtomastoidita sugarului 
    ●ăEsofagiteleăcoroziveăacute 
    ●ăStenozeleăesofagieneăpostcaustice 
    ●ăAlergiaăORLăpediatrie 
    ●ăTumoriăORLăpediatrie 
    1.5.2.ăBaremulădeăactivit iăpractice 
    ●ăTamponamentănazalăanteriorăşiăposterioră- 5 
    ●ăExtragereădeăcorpiăstr iniănazaliă- 5 
    ●ăPunc ieăsinusămaxilară- 5 
    ●ăPolipectomieănazal ă- 5 
    ●ăTratamentulădeăurgen ăalăfracturilorădeăpiramid ănazal ă- 5 
    ●ăRezec iaă- repozi iaăseptuluiănazală- 5 
    ●ăAdenoidectomiaă- 5 
    ●ăAmigdalectomiaă- 5 
    ●ăBiopsie cavum - 2 
    ●ăLaringoscopiaădirect ă- 2 
    ●ăTraheotomiaă- 2 
    ●ăEsofagoscopiaă- 2 
    ●ăBujirajăesofagiană- 2 
    ●ăExtrac iiăcorpiăstr iniăesofagieniă- 2 
    ●ăBronhoscopiaă- 2 
    ●ăTimpanotomiaă- 5 
    ●ăPolipectomiaăauricular ă- 2 
    ●ăTehnica antrocelulotomiei în otomastoidita sugarului - 5 
    ●ăEvidareăpetro-mastoidian ă- 3 
    ●ăAsisten aăantroaticotomieăcuăreconstruc ieătimpanoosicular ă(timpanoplastiaălaăcopil)ă- 2 
    ●ăAsisten aăplastiiăCAEăşiăpavilionăauriculară- 2 
    ●ăAsisten a laăetmoidectomiiăpeăcaleăendonazal ă- 2 
    ●ăAsisten aălaăfibromănazo-faringian - 2 
    ●ăAsisten aălaărezolvareaăchirurgical ăaăchistelorăcervicaleă- 2 
    ●ăAsisten aălaăligaturaădeăvaseăcervicaleă- 2 
    ●ăAsisten aălaăevid riăganglionareăşiăextrac ie de tumori cervicale - 2 
    ●ăAsisten aălaăpalatoskizisă- 2 
 
    1.6.ăSTAGIULăDEăCHIRURGIEăGENERAL ă- 3 LUNI 
 
    1.6.1.ăTematicaălec iilorăconferin  
    ●ăTehniciădeăasepsieăşiăantisepsieăînăchirurgiaăgeneral  
    ●ăInstrumentarulădeăchirurgieăgeneral ăşiăfolosireaălui 
    ●ăTehniciădeădrenaj 
    ●ăTehniciădeăsutur  
    ●ăTehnicaăpansamentului 
    ●ăTratamentulăpl gilor.ăProfilaxiaăinfec iilorătetanice 
    ●ăTratamentulăinfec ieiăacuteălocalizateă(abcesăcald,ăfuruncul) 
    ●ăTehniciădeăanestezieăloco-regional  



    ●ăAnesteziaăgeneral ăprinăintuba ieănazoăşiăoroătraheal ă(Fazeleăanestezieiăgenerale,ătehnicaă
intuba ieiănazoăşiăoro-traheal ) 
    ●ăResuscitareaăcardiorespiratorie 
    ●ăTehniciădeăhemostaz ămedical ăşiăchirurgical  
    ●ăTransfuziaă(indica ii, CI,ătesteădeăcompatibilitate,ăaccidenteătransfuzionale),ăsubstituen iă
de sânge 
    ●ă Reechilibrareaă hidro-electrolitic ă şiă echilibrulă ABă (interpretareaă ionogrameiă sanguineă şiă
urinare,ămodific riăpatologiceăaleăechilibruluiăAB) 
    ●ăArsurileă(criteriiădeăevaluareădiagnostic ,ăconduitaăterapeutic ădeăurgen ) 
    ●ăTehnicaăpleurotomiei 
    ●ăTehnicaăgastrostomiei 
    ●ăTubajulăşiăsp l turaăgastric  
    ●ăSondajulăvezical 
    ●ăExamenulăunuiăbolnavătraumatizat 
    ●ăŞoculă(criteriiădeădiagnostic,ăprincipiiăde tratament) 
    ●ăPrincipiiădeătratamentăînăpolitraumatisme 
    ●ăPatologiaăhemostazeiăînăpracticaăchirurgical  
    ●ăTraumatismeătoraciceă(diagnostic,ăconduitaăterapeutic ) 
    ●ă Patologiaă esofaguluiă (corpiă str ini,ă stenozeă benigne,ă achalazia,ă cancerulă esofagian, 
diverticuli esofagieni, herniile hiatale) 
    ●ăUrgen eleăînăchirurgiaăabdomenuluiă(diagnostic,ăconduitaăterapeutic ) 
    1.6.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    ●ăPleurotomiaă- 2, asistat 
    ●ăGastrostomiaă- 2 asistat 
    ●ăSp laturaăgastric  - 10 asistat 
    ●ăAsisten ăla: 
      - apendicectomie - 10 
      - hernieăinghinal ă- 10 
      - colecistectomie - 10 
      - rezec ieăgastric ă- 5 
    ●ăAsisten ăînăcondi iiădeăurgen ă- cameraădeăgard ăla: 
      - politraumatiza iă- 20 
      - traumatisme toracice - 20 
      - traumatisme abdominale - 20 
    ●ăSuturaăşiăîngrijireaăpl gilor 
    ●ăAsisten aălaăchirurgieăreconstructiv ăvascular ă- 10 
 
    1.7. STAGIUL DE CHIRURGIE MAXILO-FACIAL ă- 1ălun  
 
    1.7.1.ăTematicaălec iilorăconferin  
    ●ăExamenulăclinicăînăchirurgiaăMF.ăFormulaădentar  
    ●ăExamenulăparaclinicăînăpatologiaăMF 
    ●ăExodon iaă- indica ii,ăcontraindica ii,ăaccidenteăşiăcomplica ii 
    ●ăRezec iaăapical ,ăchiuretajulăperiapical,ăosteotomiaătransmaxilar  
    ●ăAccidenteleăerup iei dentare 
    ●ăTraumatismeăbuco-maxilo-faciale 
    ●ăSinuziteleămaxilareădeăorigineădentar  
    ●ăPatologiaăoral ăinflamatorieăşiăoncologic  
    ●ăPatologiaăglandelorăsalivare 
    ●ăPatologiaăarticula ieiătemporo-mandibulare 
    1.7.2.ăBaremulăactivit ilor practice 
    ●ăExameneăcliniceăBMFă- 50 
    ●ăExameneăparacliniceăînăchirurgiaăMFă- 50 
    ●ăAsisten aălaăcazuriădeătraumatologieăbuco-maxilo-facial ăînăcondi iiădeăurgen ă- camera de 
gard ă- 10 
    ●ăAsisten aălaăcazurileădeăpatologieătumoral ăînăsfera BMF - 20 
 
    1.8. STAGIUL DE TRAHEO-BRONHOLOGIEăŞIăPNEUMOLOGIEă- 1ălun  
 
    1.8.1.ăTematicaălec iilorăconferin  
    ●ăHemoptiziaă(diagnosticăpozitivăşiădiferen ial) 
    ●ăCancerulăbronho-pulmonar. Sindroame paraneoplazice 
    ●ăSupura iileăbronho-pulmonare 



    ●ăSindromulămediastinal 
    ●ăSindromulăcuăbaciliăKochă(localizareăpulmonar ) 
    ●ăExamenulăsputei 
    ●ăExamenulăradiologicăşiăRMNăînăpneumologie 
    ●ăTehniciădeăexaminareăbronhoscopic  
    1.8.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    ●ăExamin ri radiologice pulmonare - 100 
    ●ăTehniciădeăexaminareătraheo-bronhoscopic ă- 30 
    ●ăAsisten aădeăurgen ăînăspecialitateă(cameraădeăgard )ă- 20 
 
    1.9. STAGIUL DE NEUROCHIRURGIE - 1ălun  
 
    1.9.1.ăTematicaălec iilorăconferin  
    ●ăTumorileăbazei craniului - aspecteăclinice.ăInvestiga ii 
    ●ăAbordurileăchirurgicaleăaleătumorilorăbazeiăcraniului 
    ●ăTumoriăselareă- aspecteăclinice.ăInvestiga ii.ăAbordulătranssfenoidal 
    ●ăSchwannomulăvestibular 
    ●ăActualit iăînăpatologiaătumoral ăneurochirurgical  
    ●ăSupura iiăendocraniene 
    1.9.2.ăBaremulăactivit ilorăpracticeă- vaăfiăînăconcordan ăcuătematicaălec iilorăconferin  
 
    1.10. STAGIUL DE ONCOLOGIE - 1ălun  
 
    Tematicaălec iilorăconferin ă(30ăore) 
    1.10.1.ăPatologiaăşiăterapiaăoncologic ăînăORLă(sintez ădină12ăsec iuniădeăcurs) 
    ●ăBiologiaămolecular ăaăcancerelorăsfereiăORL 
    ●ăAnatomiaăoncologic ăşiătipuriădeămetastazeăînăcancereleăsfereiăORL 
    ●ăImunohistochimiaăînăcancereleăsfereiăORL 
    ●ăClasificareaăstadial ăaăcancerelor sferei ORL 
    ●ăIndica iaăterapeutic ăînăcancereleăsfereiăORL 
    ●ăTratamentulăcitostaticăînăcancereleăsfereiăORL:ăprincipiiăşiăindica ii 
    ●ăTratamentulăradiologicăînăcancereleăsfereiăORL:ăprincipiiăşiăindica ii 
    ●ăChimio-radioterapia concomitente în cancerele sferei ORL 
    ●ăComplica iiăimediateăşiătardiveăaleăasocieriiăradio-chimioterapiei 
    ●ăTratamentulărecidivelorăşiămetastazelorăînăcancereleăsfereiăORL 
    ●ăTratamentulăsuportivăşiăpaleativăînăcancereleăsfereiăORL 
    ●ăUrm rireăpost terapeutic  
    1.10.2.ăBaremulăactivit ilorăpracticeă- vaăfiăînăconcordan ăcuătematicaălec iilorăconferin  
 
    1.11.ăSTAGIULăDEăCHIRURGIEăPLASTIC ă- 1ălun  
 
    Tematicaălec iilorăconferin ă(30ăore) 
    1.10.1.ăPatologiaădeăchirurgieăplastic ăînăORL (sintez ădină12ăsec iuniădeăcurs) 
    1.10.2.ăBaremulăactivit ilorăpracticeă- vaăfiăînăconcordan ăcuătematicaălec iilorăconferin  
 
    MODULăDEăBIOETIC ă- 2ăs pt. 
 
    TEMATIC ăCURSă(20ăore) 
    I.ăIntroducereăînăBioetic ă- 2 ore 
    1. Morala, etica, eticaămedical ă- definire, delimitarea obiectului de studiu 
    2.ăContextulăapari ieiăbioeticii 
    3. Definirea bioeticii 
    4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii 
    5.ăTeoriiăşiămetodeăînăbioetic  
 
    II.ăConcepteleădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin ăprinăprismaăbioeticiiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăconceptelorădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin  
    2.ă Concepteleă deă s n tate,ă boal ă şiă suferin ă înă contextulă evolu ieiă mediciniiă şiă ştiin eloră
vie ii 
    3.ăRolulăcredin elorăşiăvalorilorăpersonaleăsauădeăgrupăînăconturareaăconceptelorădeăs n tate,ă
boal ăşiăsuferin ă(percep iiăparticulareăfunc ieădeăcredin aăreligioas ,ăetnie,ăetc.) 
 
    III.ăRela iaămedică- pacient I - 2 ore 



    1.ăValoriăaleărela ieiămedică- pacient 
    2. Paternalism versus autonomie 
    3.ăModeleăaleărela ieiămedică- pacient 
    4.ăDreptatea,ăechitateaăşiăaccesulăpacien ilorălaăîngrijirileădeăs n tate 
 
    IV.ăRela iaămedică- pacient II - 2 ore 
    1.ăConsim mântulăinformat 
    2.ăConfiden ialitateaăînărela iaămedică- pacient 
    3. Rela iaămedică- pacient minor 
    4.ăActeănormativeăcareăreglementeaz ărela iaămedică- pacient 
 
    V.ăGreşeliăşiăeroriăînăpracticaămedical ă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroare 
    2.ăCulpaămedical ă- definire,ăforme,ăimplica iiăjuridice şiădeontologice 
    3.ăManagementulăgreşeliiăşiăeroriiămedicaleăînăpracticaămedical  
 
    VI.ăProblemeăeticeălaăînceputulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăLibertateaăprocrea iei 
    2. Dileme etice în avort 
    3. Etica reproducerii umane asistate medical 
    4. Problemeăeticeăînăclonareaăreproductiv  
 
    VII.ăProblemeăeticeălaăfinalulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaămor iiăînăeraănoilorătehnologiiăînămedicin  
    2.ăProblemeăeticeăînăst rileăterminale 
    3.ăTratamenteăinutileăînăpracticaămedical  
    4. Eutanasia şiăsuicidulăasistat 
    5. Îngrijirile paliative 
 
    VIII.ăProblemeăeticeăînătransplantulădeă esuturiăşiăorganeăumaneă- 2 ore 
    1. Donarea de organe de la cadavru 
    2. Donarea de organe de la persoana vie 
    3.ăEticaăaloc riiădeăresurseăînătransplant 
 
    IX.ăProblemeăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ă- 2 ore 
    1.ăEugeniaăşiădiscriminareaăpeăbazaăgeneticii 
    2. Proiectul genomului uman - problemeă etice,ă redefinireaă no iuniiă deă boal ă prină prismaă
cunoaşteriiăgenomuluiăuman 
    3.ăEtic ăşiătestareaăgenetic ăprenatal ,ăneonatal ăşiăpostnatal  
    4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni 
    5.ăTerapiaăgenic  
    6.ăPosibilitateaăîmbun t iriiăraseiăumaneăprinăinterven iiăgenetice 
 
    X.ăEticaăcercet riiăpeăsubiec iăumaniă- 2 ore 
    1.ăPrincipiiăeticeăînăcercetareaăpeăsubiec iăumani 
    2.ăProtec iaăparticipan ilorăîntr-oăcercetareăbiomedical ă- discutarea principalelor coduri de 
etic ă şiă conven iiă interna ionaleă înă cercetare,ă aă cadruluiă legislativă înă careă seă deruleaz ă
cercetarea pe subiec iăumani 
    3.ăPopula iiăvulnerabileăînăcontextulăcercet riiăpeăsubiec iăumani 
    4.ăAspecteăeticeăînăcercet rileămulticentrice,ămultina ionale 
    5.ăComiteteleădeăetic ăaăcercet rii 
    6.ăComportamentulăştiin ificăneadecvat,ăconflictulădeăinterese înăcercetareaăştiin ific  
 
    TEMATICA SEMINARIILOR 
 
    I.ăIlustrareaăprinăcazuriăparticulareăaăteoriilorăşiăprincipiilorăînăbioetic ă- 2 ore 
 
    II.ăReglementareaăpracticiiămedicaleăprinăcoduriădeăetic ă- 2 ore 
    1.ă Jur mântulă luiă Hipocrateă - comentareaă formeiă ini ialeă aă jur mântuluiă luiă Hipocrateă şiă
evaluareaăgraduluiădeăaplicabilitateăaăperceptelorăacestuiaăînăcondi iileămediciniiăactuale 
    2.ăAlternativeăaleăjur mântuluiăluiăHipocrate 
    3.ăAlteăcoduriădeăetic ăşiădeontologieămedical ăfolositeăîn prezent 
 



    III.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
       1.ăValoareaăşiălimiteleăconsim mântuluiăinformatăînăpracticaămedical ăcurent  
       2.ăValoareaăşiălimiteleăconfiden ialit iiăînăpracticaămedical ăcurent  
       3.ăRolulăcomunic riiăînărela iaămedică- pacient 
 
    IV.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
       1.ăAccesulălaăîngrijirileădeăs n tateă- discutare de cazuri 
       2. Drepturile pacien iloră- reglementareălegislativ  
       3.ăRolulăcomitetelorădeăetic ădinăspitale 
 
    V.ăExemplificareaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroareăînămedicin ăprinăcazuriăconcreteă- 2 ore 
       1.ăDelimitareaăcadruluiăno iuniiădeămalpraxis 
       2.ăGreşealaămedical ădinăperspectivaăsistemuluiădeămalpraxis 
       3.ăPerspectivaădeontologic ăasupraăgreşelilorămedicale 
 
    VI.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăînceputulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
 
    VII. Discutarea problemelor etice la finalul vie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
 
    VIII.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă transplantulă deă esuturiă şiă organeă peă bazaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
 
    IX.ăDiscutareaăproblemelorăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
 
    X.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă cercetareaă peă subiec iă umaniă prină prismaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
 
                   OTO-RINO-LARINGOLOGIE 
                          5 ANI 
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    Stagiileăsuntănecesareăpreg tiriiăteoreticeăşiăpracticeăaăviitorilorăspecialişti: 
    A.ăObligatoriiă(specificeăşiăconexe) 
    B.ăOp ionale 
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│1)ăORLăstagiuădeăbaz ,ă3ăaniă8ă˝ăluniălaăcareăseăăăăăă│1)ăChirurgieăvascular ă- 1ălun ăăăă│ 
│adaug ăurm toareleămoduleăde preg tireăînăspecialitate│2)ăChirurgieătoracic ă- 1ălun ăăăăă│ 
│ăăăăăă- Audiologie,ăaudiologieăpediatric :ă1ălun ăăăăă│3)ăChirurgieăoftalmologic ă- 1ălun │ 
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│ăăăăăă- Chirurgieăendoscopic ăORL:ă1ălun ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
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                              MINISTERULăS N T II 
             CENTRULăNA IONALăDEăPERFEC IONAREăÎNăDOMENIULăSANITAR 
                                   BUCUREŞTI 
 
                     ORTODON IEăŞIăORTOPEDIEăDENTO-FACIAL  
 
    Toate drepturile privind publicareaăşiădifuzareaăacesteiălucr riăapar inăCentruluiăNa ionalădeă
Perfec ionareăinăDomeniulăSanitarăBucureşti 
 
                     ORTODON IEăŞlăORTOPEDIEăDENTO-FACIAL  
 
                             Curricul ădeăpreg tire 
 
 
    1.1.ă DEFINI IE.ă Ortodon iaă şiă ortopediaă dento-facial ă alc tuiescă specialitateaă deă medicin ă
dentar ă careă areă caă obiectă deă studiuă supravegherea,ă ghidareaă creşteriiă şiă aă dezvolt riiă
structurilor dento-faciale,ăpatologiaăacestora,ăprecumăşiăterapiaăanomaliilorădento-maxilare. 
    1.1.1 Preg tireaămedicilorădentiştiăînă specialitateaăortodon ieăşiăortopedieădento-facial ăseă
vaă desf şuraă înă cadrulă unit iloră deă înv mântă superioră acreditateă deă Ministerulă S n t iiă şiă
MinisterulăEduca ieiăpentruăpreg tireaămedicilorăreziden i. 
    1.1.2 Preg tireaăTeoretic ăşiăpractic ăseăvaădesf şuraăsubăîndrumareaădirect ăaăprofesoruluiă- 
şefă deă clinic ă şiă cuă ajutorulă unuiă colectivă deă cadreă didacticeă deă predareă normată prină statulă deă
func iuni. 
    1.1.3ă Laă încheiereaă fiec ruiă ană deă stagiuă seă voră verificaă cunoştin eleă acumulateă printr-un 
examen.ă Accesulă înă examenă esteă condi ionată atâtă deă activitateaă practic ă depus ă câtă şiă deă
participareaălaăcursuri,ăseminariiăşiărealizareaădeăminimumă2ăreferate/an.ăLaăfinalulăceloră3ăaniă
deăstagiuăpreg tireaăseăvaăîncheiaăprintr-un examen final constând în 3-4ăprobeădistincteăcareăs ă
dovedeasc ă atâtă preg tireaă teoretic ,ă practic ă câtă şiă activitateaă clinic ă depus ă înă timpulă
stagiului.ăÎnăurmaăacestuiăexamenămediculărezidentăprimeşteătitlulădeămedicăspecialist. 
    1.1.4 Fiecareă ană deă specializareă cuprindeă 311ă oreă deă preg tireă teoretic ă (cursă seminariiă şiă
studiuăindividual)ăsubăîndrumareaăcadrelorădidacticeădinăşcolileădeămedicin ădentar ăacreditateădeă
MinisterulăS n t iiăşiăMinisterulăEduca ieiăsubăconducereaăunuiăprofesor/şef deăcatedr . 
 
    1.2. DURATA: 3 ani 
    Curriculumulăprevedeăunănum rădeă200ădeăoreădidacticeă(curs,ăseminar,ăprezent riădeăcazuri)ăpeă
anulădeăstudiuăuniversitar,ăpentruătematicaăprezentat ,ăînăafaraăc roraăsuntăprev zuteăşiăminimă40ă
- 50 de ore de studiu individual. 
    Cuantificareaăpreg tiriiăînăvedereaăechival rii,ăseăfaceăprinăcrediteă(CFU). 
    1 credit = 25 ore de instruire 
    Dină timpulă alocată preg tirii,ă activitateaă didactic ă acoper ă 20-30%, restul de 70-80%, fiind 
dedicatăactivit ilorăpracticeăşiăstudiuluiăindividual. 
    Laăsfârşitulăfiec ruiămodulădeăpreg tireă(celăpu inăoădat ăpeăan),ăareălocăoăevaluareădeăetap ,ă
f cut ăînăunitateaădeăpreg tireădeăc treăresponsabilulădeăstagiuăşiăîndrum tor. 
    Evaluareaăseăfinalizeaz ăprinăacordareaădeăcredite CFU. 
    Întreagaăactivitateădeăpreg tireăesteămonitorizat ăprinăcaietulădeăstagiuă(log-book), în care 
vorăfiătrecuteădeăasemeneaăevalu rileădeăetap ăînăcredite,ăactivitateaăînăprogrameleădeăcercetare,ă
participareaălaămanifest riăştiin ificeăşiădeăeduca ieăcontinu . 
 
    1.3.ăSTRUCTURAăCELORăTREIăANIăDEăREZIDEN IAT 



    1.3.1.ă Etapaă deă angajare,ă luareă înă eviden ,ă rezolvareaă problemeloră social-administrative, 
prezentareaă laă spitalulă clinică şiă clinicaă undeă aă fostă repartizat,ă alegereaă îndrum toruluiă şiă
fixareaăplanuluiădeăactivitate:ă1ăs pt mân . 
    1.3.2.ăPreg tireaăînăortodon ie: 
    1.3.2.1.ăStagiulăclinicădeăortodon ie:ă3ăani 
    1.3.2.2.ăCursuriăteoreticeăobligatoriiăcareăseăvorădesf şuraăînăparalelăcuăstagiulăclinic: 
    - Disciplineăbiologiceăşiămedicale generale: 4 1/2 luni 
    - S n tateăpublic ădentar :ă2ăluni 
    - Subiecteăortodonticeădeăbaz :ă8ăluni 
    - Subiecte ortodontice generale: 9 luni 
    - Tehnici ortodontice: 5 luni 
    - Proceduriădeătratamentăortodon ieăinterădisciplinare:ă3ăluni 
    - Tehniciăspecialeădeătratamentăortodon ie:ă2ăluni 
    - Managementulăs n t ii:ă1ălun  
    - Managementăînăcabinetulădeăortodon ie:ă1ălun  
    - Bioetica:ă1/2ălun  
 
    1.4.ăCON INUTULăPREG TIRII 
    1.4.1.ăSTAGIULăCLINICăDEăORTODON IE:ădurataă3ăani 
    Cuprinde: 
    ●ăOreădeăpractic ăclinic ăşiăpreclinic  
    BAREMULăMINIMALăALăACTIVIT IIăDEăPREG TIRE 
    Baremulăactivit iiăpracticeăvaăfiăreprezentatădeădocumenta iaăcomplet ăaă10ăcazuriătratateădeă
c treămediculărezidentă(veziă1.5.ăanexaăprivindăbaremulăminimalăalăactivit iiădeăprag tire). 
    ●ăPeălâng ăceleă10ăcazuri,ămediculărezidentătrebuieăs ăurm reasc ăevolu iaăaăcelăpu ină50ădeă
cazuri,ăpreluândăoăparteădinăeleădeălaăcolegiiăcareătermin ăreziden iatulăşiăoăalt ăparte,ăînceputeă
de acesta, ce vor fi predate într-oă faz ă terapeutic ă intermediar ă reziden iloră ceă voră începeă laă
terminareaăstagiuluiăs u. 
    ●ăPlanificareaătratamentelor,ăplanuriădeătratamentăpentruăcazuriăselectate 
    ●ăSeminariiăprivindăevaluareaătratamentelor 
    - evaluarea cazurilor dup ătratament 
    - reevaluareaă cazuriloră înă cursă deă tratamentă cuă ocaziaă prelu riiă acestoraă deă laă reziden iiă
afla iălaăsfârşitulăstudiului 
    ●ăactivit iădeăcercetare,ădocumentareăînăliteraturaădeăspecialitate. 
    1.4.2. CURSURI TEORETICE OBLIGATORII CAREăSEăVORăDESF ŞURAăÎNăPARALELăCUăSTAGIULăCLINIC: 
    1.4.2.1.ăDISCIPLINEăBIOLOGICEăŞlăMEDICALEăGENERALE:ădurataă4ă1/2ăluni 
    1.4.2.1.1.ăCreştereaăşiădezvoltareaăcorpuluiăomenescă(20ăore) 
    Cursuriăconferin :ă10ăore 
    ●ăCreştereaăsomatic ăşiăvariantele ei anormale 
    ●ăPuseulădeăcreştereăpubertarăşiărela iaăsaăcuăcreştereaăviscero-neurocraniului 
    ●ăFactoriăgeneticiăşiădobândi iăceăpotăinfluen aăcreştereaăsomatic  
    ●ăConceptulădeăvârst ăbiologic ăşiăstabilireaăvârsteiăscheletale,ăaăvârsteiădentare,ăprecumăşiă
aămaturit iiăsexuale. 
    Activit iăpractice:ă10ăore 
    Studiulăliteraturiiădeăspecialitateăînăvedereaărealiz riiădeăreferate 
    1.4.2.1.2.ăAnatomiaăextremit iiăcefaliceă(30ăore) 
    Cursuriăconferin :ă10ăore 
    ●ă Caracteristiciă anatomiceă aleă sistemeloră tisulareă şiă anatomiaă func ional ,ă cuă importan ă
esen ial ăpentruăîn elegerea: 
    - creşteriiăviscero-neurocraniului, 
    - apari ieiămalforma iilorăscheletale 
    - ortopediei dento-faciale, 
    - corect riiă prină chirurgieă ortognatic  aă malforma iiloră cranio-faciale,ă aă disgna iiloră şiă aă
anomaliilor de ocluzie 
    Activit iăpractice:ă20ăore 
    ●ăStudiulăliteraturiiădeăspecialitateăînăvedereaărealiz riiădeăreferate 
    1.4.2.1.3.Genetic ă(10ăore) 
    Cursuriăconferin :ă10ăore 
    ●ăPrincipiiăgeneticeăesen ialeăpentruăîn elegereaădezvolt riiăcranio-faciale 
    ●ăPrincipiiăgeneticeăesen ialeăpentruăîn elegereaămalforma iilorăcranio-faciale 
    1.4.2.1.4. Embriologia capului (20 ore) 
    Cursuriăconferin :ă8ăore 
    Creştereaăşiădezvoltareaănormal ăaăfe ei,ămaxilarelorăşiădin ilor 



    ●ăTeratogeneza 
    ●ăApari iaădespic turilorăşiăaăaltorămalforma iiăcongenitaleăfaciale. 
    Activit iăpractice:ă12ăore 
    ●ăStudiulăliteraturiiădeăspecialitateăînăvedereaărealiz riiădeăreferate 
    1.4.2.1.5.ăBiologieăcelular ă(20ăore) 
    Cursuriăconferin :ă5ăore 
    - Aspecteăcitologiceăşiăhistochimiceăesen ialeăpentruăîn elegerea: 
    - Metabolismuluiăcelularăînăcondi iiănormaleăşiăanormale 
    - Form riiăşiăprolifer riiătisulare,ădezvolt riiăoaselor,ăcartilajelor,ădin ilorăşiămuşchilor 
    - Creşteriiăfaciale 
    - ATM 
    - Deplas riiădentareăşiăreac ieiă esuturilorădeăsus inere 
    - Ortopediei dento-faciale 
    - Mecanismelorăresorb ieiăradiculare. 
    Activit iăpractice:ă15ăore 
    ●ăStudiulăliteraturiiădeăspecialitateăînăvedereaărealiz riiădeăreferate 
    1.4.2.1.6.ăFiziologiaărespira iei,fona iei,degluti ieiăşiămastica ieiă(15ăore) 
    Cursuriăconferin :ă5ăore 
    ●ăAspecteăoro-nazaleăaleădiferitelorătipuriădeărespira ie 
    ●ăVorbireaănormal ăşiăanormal  
    ●ăDiverseătipuriădeădegluti ie 
    ●ăCiclulămasticator. 
    Activit iăpractice:ă10ăore 
    ●ăstudiulăliteraturiiădeăspecialitateăînăvedereaărealiz riiădeăreferate 
    1.4.2.1.7.ăSindroameăînăcareăesteăimplicat ăextremitateaăcefalic ă(15ăore) 
    Cursuriăconferin :ă5ăore 
    ●ăPrincipiiădeăclasificareăaăsindroamelorăînărela ieăcuăetiologia,ăprognosticulăşiăreac iaălaă
tratamentulăortodonticăşiăchirurgicalăortognatic. 
    Activit iăpractice:ă10ăore 
    ●ăStudiulăliteraturiiădeăspecialitateăîn vedereaărealiz riiădeăreferate. 
    1.4.2.1.8.ăPsihologiaăcopilului,ăadolescentuluiăşiăaăadultuluiă(20ăore) 
    Cursuriăconferin :ă8ăore 
    Concepteă şiă principiiă deă dezvoltareă psihologic ă Posibilit iă şiă limiteă aleă modific riloră deă
comportament 
    Aspecteăaleămotiv riiăpacien ilorăşiă influen aăacestoraăasupraăcooper riiăAspecteă psihologiceă
aleăpubert iiăşiăadolescen eiăImpactulăaspectuluiăfacialăasupraăautoevalu riiăAspecteăpsihologiceă
ale chirurgiei ortognatice. 
    Activit iăpractice:ă12ăore 
    ●ăStudiulăliteraturiiădeăspecialitateăînăvedereaărealiz riiădeăreferate 
    1.4.2.1.9. Biostatistica (30 ore) 
    Cursuriăconferin :ă10ăore 
    ●ăMetodologieăstatistic  
    ●ăFolosireaăcurent ăaămetodelorăstatistice 
    ●ăProceduriădeăprelucrareăaădatelor 
    Activit iăpractice:ă20ăore 
    ●ăPrelucrareaăaspectelorăstatisticeădinăliteraturaăactual  
    ●ăAnalizareaămetodologieiăstatisticeăşiăaăinterpret riiăpublica iilorădinăliteraturaăclinic ăşiă
ştiin ific ,ărelevant ăpentruăortodon ie. 
    1.4.2.1.10. Epidemiologie (10 ore) 
    Cursuriăconferin :ă4ăore 
    ●ăElementeleădeăbazaăaleăstudiilorăepidemiologice 
    ●ăDirec iiădeăcercetareăşiămetodic  
    ●ăCompozi iaăgrupelorădeăcercetareăşiăcondi iiăpentruăgrupeleădeăcontrol 
    Activit iăpractice:ă6ăore 
    ●ăAnalizaăşiăinterpretareaădatelorăunorăstudiiăepidemiologiceădeăspecialitate 
    1.4.2.1.11.ăMetodologiaăcercet riă(30ăore) 
    Cursuriăconferin :ă10ăore 
    ●ăFilozofiaăştiin ific  
    ●ăAspecteăeticeăînăexperimenteleăpeăanimaleăşiăpeăoameni 
    ●ăDiverse metodeădeăplanificareăaăcercet rii 
    Activit iăpractice:ă20ăore 
    ●ă Realizareaă unuiă raportă analitică ală unoră publica iiă dină domeniulă cercet riiă biomedicaleă şiă
clinice 



    ●ăElaborareaăunuiăprotocolăalăunuiăproiectădeăcercetare 
    ●ăInterpretareaăpropriilorărezultateăaleăcercet rii 
    ●ăEvaluareaăunorăconcluziiădinăpublica iileăştiin ifice 
    ●ăPrezentareaărezultatelorăcercet riiăîntr-o comunicare sau articol scris. 
    1.4.2.1.12ăS N TATEăPUBLIC ăDENTAR ă(85ăore) 
    1.ăStareaădeăs n tate/no iuniăgeneraleăşiăinstrumenteădeăreglementare 
    Cursuriăconferin :ă25ăore 
    ●ăDefini iaăst riiădeăs n tate 
    ●ăDeterminareaăst riiădeăs n tate 
    ●ăIndicatoriădeăm surareăaăst riiădeăs n tate 
    ●ăInstrumenteădeăreglementare/actulănormativ 
    ●ăTipuriăde acte normative din sistemul de drept românesc 
    ●ăPrincipaleleăacteănormativeădinăsistemulădeăs n tateăromânesc 
    2. Demografia 
    Cursuriăconferin :ă5ăore 
    ●ăStatisticaăpopula iei/Defini ie,ăcaracteristiciălaănivelămondialăşiăînăRomânia 
    ●ăDinamicaăpopula iei:ănatalitate,ăfertilitate,ăplanificareăfamilial . 
    3.ăDinamicaăpopula iei/Componenteănegative 
    Cursuriăconferin :ă25ăore 
    ●ăMortalitateaăgeneral ă- defini ie,ăabordareătransversal ,ăabordareălongitudinal ,ătendin eălaă
nivel mondial,ăeuropeanăşiăînăRomânia 
    ●ă Mortalitateaă infantil ă - defini ie,ă modalita iă deă abordare,ă tendin eă laă nivelă mondial,ă
europeanăşiăînăRomânia. 
    4.ăEpidemiologiaăboliiăşiăaăs n t ii 
    Cursuriăconferin :ă10ăore 
    ●ăDefini ie 
    ●ăDomeniiădeăaplicare 
    ●ăMorbiditateă- inciden ,ăprevalen  
    5.ăAncheteleăepidemiologiceăobserva ionale 
    Cursuriăconferin :ă10ăore 
    ●ăAncheteădescriptiveă- scop, caracteristici de persoane, de timp, de loc 
    ●ăAncheteăanaliticeă- scop,ătipuri,ămodalit iădeăproiectare, calculul riscurilor 
    6. Anchete epidemiologice experimentale 
    Cursuriăconferin :ă5ăore 
    ●ăDefini ie,ăscop,ătipuri 
    7.ăPromovareaăs n t ii.ăStrategiiăpreventive 
    Cursuriăconferin :ă5ăore 
    ●ăDefini iaăconceptuluiădeăprevenireăşiăaănivelurilorădeăprevenire 
    ●ăTipuriădeăstrategiiăpreventiveă- avantajeăşiălimite 
    ●ăScreening 
    1.4.2.2.ăSUBIECTEăORTODONTICEăDEăBAZ  
    1.4.2.2.1.ăDezvoltareaădenti ieiă(normalăşiăanormal)ă(60ăore) 
    Cursuriăconferin :ă20ăore 
    ●ăDezvoltareaăocluzieiădeălaănaştereăpân ălaăvârstaăadult  
    ●ăVaria iiăaleăacesteiădezvolt ri 
    ●ăAnomaliiădentareădeănum r,ăm rime,ăform ăşiăpozi ie 
    ●ăFactoriăgeneticiăşiădeămediuăcareăinfluen eaz ădezvoltareaădenti iei 
    ●ăDiverseămalocluziiăcauzateăde dezvoltareaădentar ăşiăgradulălorădeăgravitate 
    ●ă Efecteă aleă anodon iiloră şiă aleă din iloră supranumererariă precumă şiă aleă pierderiiă sauă
extrac ieiăprematureăaădin ilorătemporariăsauăpermanen iăasupraădezvolt riiădenti iei. 
    Activit iăpractice:ă40ăore 
    ●ăRecunoaştereaăşiăidentificareaăunorăst riăaleădenti ieiăprivind: 
    - normalitateaăşiăanormalitatea 
    - stadiul de dezvoltare atins 
    - apreciereaădezvolt riiăviitoare 
    - posibilit iăpentruăm suriăinterceptiveăcuăscopulăîmbun t iriiăsitua iei finale. 
    1.4.2.2.2.ăCreştereaăfe eiă(50ăore) 
    Cursuriăconferin :ă18ăore 
    ●ăCreştereaăcartilajelor,ăoaselor,ămuşchilor 
    ●ăCentreădeăcreştereăînăscheletulăcranio-facial 
    ●ăModific riăpostnataleăaleăcreşteriiăzoneiăcranio-faciale, inclusiv aăp r ilorămoi 
    ●ă Varia iiă func ionaleă aleă componenteloră zoneiă cranio-facialeă cuă importan ă pentruă creştereaă
fe ei 



    ●ăVaria iiăindividualeăînăconfigura iaăfe ei 
    ●ăInfluen aăfactorilorădeămediuăasupraăcreşteriiăfe ei. 
    Activit iăpractice:ă32ăore 
    ●ăStudiulăliteraturiiădeăspecialitateăînăvedereaărealiz riiădeăreferate 
    1.4.2.2.3.ăFiziologiaăşiăfiziopatologiaăsistemuluiăstomatognată(35ăore) 
    Cursuriăconferin :ă12ăore 
    ●ăOcluziaăfunc ional ănormal ăşiăanormal  
    ●ăComportamentulăstructurilorămoiătisulareăînăcondi iiănormaleăşiăanormale 
    ●ăFunc iiănormaleăşiăanormaleăaleăATM 
    ●ăProceduriădiagnosticeăpentruăATM 
    ●ăPosibilit iădeătratamentăînăcazulădisfunc iilorăATM. 
    Activit iăpractice:ă23ăore 
    ●ăStudiulăocluzieiăfunc ionale,ăalăstructurilorămoiătisulareăşiăalăfunc iilorăATMălaăpacien iiă
afla iăînătratament 
    ●ă Efectuareaă deă manopereă terapeuticeă specificeă laă pacien iiă cuă disfunc iiă ATMă afla iă înă
tratament 
    1.4.2.2.4.ăAspecteăaleădeplas rilorădentareăşiăaleăortopedici dento-faciale (35 ore) 
    Cursuriăconferin :ă12ăore 
    ●ăProcesulăerup ieiădentareăşiăalădeplas riiădentareăspontane 
    ●ăEfecteleădiverselorăfor eăasupraăcelulelorăşiă esuturilor 
    ●ăEfectulăsistemelorădeăfor eăşiăalăm rimiiăfor elor 
    ●ăModific riăpost-traumatice 
    ●ăAspecteăcelulareăaleăcreşteriiăencondraleăînăseptulănazal,ăcondiliăşiăepifize,ăprecumăşiăaleă
creşteriiăosoaseălaănivelulăsuturilorăşiăsuprafe elorăosoase 
    ●ăEfecteăaleătratamentelorăortopediceădento-faciale asupra sistemelor tisulare 
    ●ă Rela iaă întreă adaptabilitateaă esuturiloră şiă rezultateleă tratamenteloră ortopediceă dento-
faciale 
    Activit iăpractice:ă23ăore 
    ●ăStudiulăliteraturiiădeăspecialitateăînăvedereaărealiz riiădeăreferate 
    1.4.2.2.5.ăRadiologieăşiăalteămijloace imagistice (30 ore) 
    Cursuriăconferin :ă10ăore 
    ●ăAnomaliiăşiăst riăpatologiceăcareăpotăfiădiagnosticateăpeăradiografii 
    ●ăMetodeăradiologiceăfolositeăînăortodon ieăşiăriscurileăacestora 
    ●ăRadiografiaădigital ăşiăalteătehniciăimagistice. 
    Activit iăpractice:ă20ăore 
    ●ăStudiulăliteraturiiădeăspecialitateăînăvedereaărealiz riiădeăreferate 
    ●ăIdentificareaăunorăanomaliiăşiăst riăpatologiceăpeăradiografii 
    1.4.2.2.6. Cefalometrie (inclusiv realizarea traseelor cefalometrice pe radiografii) (45 ore) 
    Cursuriăconferin :ă15ăore 
    ●ăIdentificareaăstructurilorăanatomiceăpeăradiografii 
    ●ăLimiteleăcefalometrieiăşiămetodelorăcefalometrice 
    Activit iăpractice:ă30ăore 
    ●ăIdentificareaăstructurilorăanatomiceăpeăradiografii 
    ●ăDescriereaămorfologieiăcapuluiăpeăbazaăcefalogramei 
    ●ă Realizareaă peă radiografiiă aă traseeloră cefalometriceă dină norm ă lateral ă şiă frontal ă aleă
structurilorăanatomiceăesen iale 
    1.4.2.2.7.ăMaterialeăfolositeăînăortodon ieă(25ăore) 
    Cursuri conferin :ă10ăore 
    ●ăPropriet ileăşiăcompozi iaămaterialelorăortodontice 
    ●ă Reguliă pentruă alegereaă corect ă aă materialeloră şiă substan eloră necesareă înă diverseă tehniciă
ortodontice 
    ●ăManipulareaăşiăfolosireaămaterialelorăşiăsubstan elorăortodontice. 
    Activit iăpractice:ă15ăore 
    ●ăStudiulăliteraturiiădeăspecialitateăînăvedereaărealiz riiădeăreferate 
    1.4.2.2.8.ăBiomecanicaăortodontic ă(35ăore) 
    Cursuriăconferin :ă13ăore 
    ●ăFolosireaăprincipiilorădeăbaz ăaleăstaticiiăşiăbiomecanicii 
    ●ăStabilireaăuneiărela iiăîntreăbiomecanicaăşiăproblemeleăcliniceăşiădeăcercetare 
    ●ăRezolvareaăproblemelorăprivindăfor eleărezultanteăşiăechivalen aăfor elor 
    Activit iăpractice:ă22ăore 
    Evaluareaăfor elorăproduseădeădiverseăaparate 
    Evaluareaăfor elorăproduseăînăzonaădento-facial ăprinăaparateăortopedice 
    1.4.1.3. SUBIECTE ORTODONTICE GENERALE 



    1.4.1.3.1 Etiologia anomaliilor dento-maxilare (25 ore) 
    Cursuriăconferin :ă10ăore 
    ●ă Factoriă generaliă şiă deă mediuă careă influen eaz ă dezvoltareaă postnatal ă aă denti ieiă şiă
creştereaămasivuluiăfacial 
    ●ăInfluen aănefavorabil ăaăfactorilorădeămediuăşiămetodeleăinterceptiveăindicate. 
    Activit iăpractice:ă15ăore 
    ●ăStudiulăliteraturiiădeăspecialitateăînăvedereaărealiz riiădeăreferate 
    1.4.1.3.2. Proceduri de diagnostic (85 ore) 
    Cursuriăconferin :ă28ăore 
    ●ăOb inereaăuneiăanamnezeărelevante 
    ●ăRealizareaăunuiăexamenăclinicăcomplet 
    ●ăDeterminareaăocluzieiăhabitualeăşiăaădiferitelorărela iiăintermaxilare,ăprecumăşiăevaluarea 
ocluzieiăfunc ionale 
    ●ăEvaluareaăinfluen eiăcomponentelorăfunc ionaleăaleăp r ilorămoiăasupraămorfologiei 
    ●ădento-faciale 
    ●ăAmprentaăexact ăcuăoăînregistrareămaximal ăaăproceselorăalveolare 
    ●ăînregistrareaăcuăarculăfacialăşiămontareaămodelelor în articulator 
    ●ăRealizareaăfotografiilorăextra- şiăintraorale 
    ●ăRealizareaăunorăradiografiiănecesareătratamentelorăortodontice 
    Activit iăpractice:ă57ăore 
    ●ă Efectuareaă manopereloră enumerateă anterioră laă pacien iiă peă careă mediculă rezident îi are în 
tratament. 
    1.4.1.3.3.ă Diagnosticulă înă ortodon ie,ă stabilireaă planuluiă deă tratamentă şiă aă obiectiveloră
acestuia (60 ore) 
    Cursuriăconferin :ă20ăore 
    ●ă Stabilireaă diagnosticuluiă prezumtivă şiă încadrareaă ocluzieiă într-o clasificare pe baza 
examenului clinic 
    ●ă Consiliereaă pacien ilor,ă dup ă ună examenă clinică superficial,ă asupraă posibilit iloră unuiă
tratament,ă asupraă efectu riiă unoră analizeă maiă aprofundateă sauă consult riiă unoră mediciă dină alteă
specialit i,ăînăvedereaăstabiliriiăunuiăplan de tratament 
    ●ăStabilireaăunuiădiagnosticăpeăbazaădatelorăanamnestice,ăexamenăclinic,ămodele,ăradiografii,ă
fotografii,ăcefalogrameăşiăalteădate 
    ●ăPreviziuneaădezvolt riiăposibileăaăfe eiăşiădenti ieiăînăcondi iileăînăcareănuăs-ar începe 
nici un tratament 
    ●ă Stabilireaă planuluiă deă tratamentă pentruă diverseă tipuriă deă anomaliiă ortodonticeă şiă dento-
faciale,ăinclusivăevolu iaăetapelorădeătratament,ăpreviziuneaărezultatelor,ăaădurateiătratamentuluiă
şiăaăconten iei. 
    Activit iăpractice:ă40ăore. 
    ●ă Consiliereaă pacien ilor,ă dup ă ună examenă clinică superficial,ă asupraă posibilit iloră unuiă
tratament,ă asupraă efectu riiă unoră analizeă maiă aprofundateă sauă aăconsult riiă unoră mediciă dină alteă
specialit i,ăînăvedereaăstabiliriiăunuiăplanădeătratament 
    ●ă Evaluareaă înă vedereaă stabiliriiă diagnosticului,ă aă planuluiă deă tratamentă şiă aă obiectiveloră
acestuia,ăprecumăşiăaăpreviziuniiădurateiătratamentuluiăşiăconten iei,ăpentruăpacien iăcuădiverseă
anomalii dento-maxilare. 
    1.4.1.3.4.ăAnalizaăcreşteriiăşiăcorelarea cu planul de tratament (35 ore) 
    Cursuriăconferin :ă12ăore: 
    ●ăPosibilit iăşiălimiteăaleăanalizelorăcefalometriceăpeătimpăîndelungat 
    ●ăLimiteleăanalizelorăcreşteriiăşiămodific rileăterapeuticeăaleăacesteia 
    ●ăValiditateaăşiălimiteleăpreviziunilorădeăcreştereă(inclusivăaăcelorăcomputerizate) 
    Activit iăpractice:ă23ăore 
    ●ăRealizareaădeăanalizeăaleăcreşteriiădup ăcefalogrameăînăserie 
    ●ăConstatareaămodific rilorăterapeuticeăpeăbazaăcefalogramelorăefectuateăînăfazeleăcriticeăaleă
tratamentului 
    1.4.1.3.5. Efectul în timp al tratamentului ortodontic (30 ore) 
    Cursuriăconferin :ă10ăore 
    ●ăRecidivaăasociat ăcuădiferiteăanomaliiăşiămetodeleădeătratament 
    ●ăModific riăceăpotăapareăînăperioadaădeăconten ie 
    ●ăModific riăceăpotăapareădup ăîncheiereaăperioadeiădeăconten ie 
    Activit iăpractice:ă20ăore 
    ●ă Previziuniă asupraă posibileloră efecteă peă timpă îndelungată aleă tratamentuluiă ortodontică laă
pacien iăcuădiferiteătipuriădeăanomalii. 
    1.4.1.3.6. Efecte iatrogene ale tratamentului (30 ore) 
    Cursuriăconferin :ă10ăore 



    ●ăRisculădiferitelorămetodeădeătratamentăşiădeăconten ie 
    ●ăInfluen aădiferitelorăcondi iiăşiăaăvârsteiăasupraăefectelorăiatrogene 
    ●ăInfluen aătratamentuluiăortodonticăasupraăATM 
    ●ăEfectulăînătimpăalădiverselorămetodeădeătratamentăasupraăparodon iului 
    ●ăFactoriăcuărolăînăresorb iaăradicular  
    ●ăEfectulăposibilăalăunuiătratamentăasupraăfizionomiei 
    ●ăInfluen aăposibil ăaătratamentuluiăasupraăaspectuluiădento-facialăşiăesteticiiăfaciale 
    Activit iăpractice:ă20ăore 
    Previziuniă asupraă posibileloră efecteă aleă tratamentuluiă ortodontică asupraă r d ciniloră dentare,ă
parodon iului,ă ATM,ă precumă asupraă aspectuluiă dento-facială şiă esteticiiă facialeă laă pacien iă cuă
diferite tipuri de anomalii dento-maxilare. 
    1.4.1.3.7.ăEpidemiologiaăînăcercetareaăortodontic ă(35ăore) 
    Cursuriăconferin :ă12ăore 
    ●ăPrincipiileădeăbaz ăaleăepidemiologiei 
    ●ăPrevalentaăşiăinciden aăanomaliilorădento-maxilare 
    ●ăValiditateaăindicilorăînăestimareaănecesit iiădeătratament 
    ●ăMetodeăpentruăstabilireaănecesit iiădeătratament 
    ●ăInfluen aăsociet iiăasupraăsolicit riiătratamentului 
    ●ăAspecteăsubiectiveăasupraănecesit iiădeătratament 
    ●ăRolulăortodontuluiăînăleg tur ăcuănecesitateaătratamentului 
    ●ăFactoriăimplica iăînăestimareaănecesit iiăobiectiveădeătratament. 
    Activit iăpractice:ă23ăore 
    ●ăStudiulăliteraturiiădeăspecialitateăînăvedereaărealiz riiădeăreferate. 
    1.4.1.3.8.ăLiteraturaăortodontic ă(120ăore) 
    Cursuriăconferin :ă40 ore 
    ●ă Cursuriă specialeă deă prelucrareă aă literaturiiă înă vedereaă determin riiă ideiloră esen ialeă dină
literaturaăcurent  
    ●ăPrezentareaădiverselorăpublica iiăortodontice 
    Activit iădeăpreg tireăpractic :ă80ăore 
    ●ăDeterminareaăideilorăesen iale dinăliteraturaăcurent ăreferitoareălaăoătem ădat  
    ●ărealizareădeăreferate 
    ●ăPrezentareaăconcis ăşiăanalitic ăaăunuiăarticolă- prezentare de referate. 
    1.4.1.4. TEHNICI ORTODONTICE 
    1.4.1.4.1. Aparate mobilizabile (30 ore) 
    Cursuri conferin :ă10ăore 
    ●ăIndica ie,ădesignăşiăutilizare 
    ●ăPosibilit iăşiălimite 
    ●ăRealizareaăşiăreparareaăacestorăaparate 
    Activit iăpractice:ă20ăore 
    ●ă Aplicarea,ă conducereaă tratamentuluiă şiă repara iaă acestoră tipuriă deă aparateă (minimumă 50ă
aparate). 
    1.4.1.4.2.ăAparateăfunc ionaleă(40ăore) 
    Cursuriăconferin :ă15ăore 
    ●ăIndica ie,ădesignăşiăutilizare 
    ●ăPrezentareaădiferitelorătipuriădeăastfelădeăaparate 
    ●ăRealizareăşiărepara ie 
    Activit iăpractice:ă25ăore 
    ●ă Aplicarea,ă conducereaă tratamentuluiă şiă repara iaă acestoră tipuriă deă aparateă (minimumă 20ă
aparate). 
    1.4.1.4.3. Aparate extraorale (25 ore) 
    Cursuriăconferin :ă10ăore 
    ●ă Indica ie,ă design,ă utilizareă aă diverseloră tipuriă deă Headgear,ă m ştiă faciale,ă b rbi eă şiă
capeline,ăprecumăşiădiverseăcombina iiădeăaparateăextraoraleăcuăaparateăfunc ionale 
    ●ăPosibilit iăşiălimite 
    Activit iăpractice:ă15ăore 
    ●ăAplicareaăşiăconducereaătratamentuluiăcuăacesteătipuriădeăaparate(minimumă20ăaparate). 
    1.4.1.4.4. Aparate fixeăpar ialeă(25ăore) 
    Cursuriăconferin :ă10ăore 
    ●ă Indica ie,ă utilizareă (arcuriă palatinale,ă lingualeă şiă vestibulare,ă disjunctoareă şiă arcuriă
par ialeăfixateăpeăineleăsauăbraketuri) 
    ●ăPosibilit iăşiălimite 
    Activit iăpractice:ă15ăore 
    ●ăAplicareaăşiăconducereaătratamentuluiăcuăacesteătipuriădeăaparate(minimumă10ăaparate). 



    1.4.1.4.5. Aparate fixe (60 ore) 
    Cursuriăconferin :ă20ăore 
    ●ăIndica ii,ăaplicare 
    ●ă Diverseă concepteă şiă metodeă deă tratamentă precumă şiă principiileă biomecanice ale terapiei cu 
aceste aparate 
    ●ăPosibilit iăşiălimite 
    Activit iăpractice:ă40ăore 
    ●ăAplicareaăşiăconducereaătratamentuluiăcuăcelăpu inăunătipădeăaparatăfixămultibandă(minimumă20ă
aparate). 
    1.4.1.4.6.ăAparateădeăconten ieă(15ăore) 
    Cursuriăconferin :ă5ăore 
    ●ăIndica ii,ăcontraindica ii,ădesignăşiăutilizare 
    ●ăPosibilit iăşiălimite 
    ●ăDurataănecesar ăpentruăconten ie 
    Activit iăpractice:ă10ăore 
    Aplicareaăaparatelorădeăconten ieăsiăurm rireaăpacien ilorăpeădurataănecesar ăacesteiaă(minimumă
20 aparate). 
    1.4.1.5. PROCEDURI DE TRATAMENT INTERDISCIPLINAR 
    1.4.1.5.1.ăTratamentulădespic turilorăLMPă(10ăore) 
    Cursuriăconferin :ă4ăore 
    ●ăMetodeădeătratament 
    ●ăIndica ia,ăstabilireaămomentuluiătratamentuluiăşiăabordareaămultidisciplinar ăaăacestuia 
    ●ăAspecteăspecificeăaleătratamentuluiăortodonticăalăacestorăpacien i 
    Activit iăpractice:ă6ăore 
    ●ă Efectuareaă manopereloră terapeuticeă specificeă laă pacien iiă cuă despic turiă LMPă (abordareă
multidisciplinar ) 
    1.4.1.5.2. Tratamentul ortodontico-chirurgical (10 ore) 
    Cursuriăconferin :ă4ăore 
    ●ăIndica iaăşiărealizareaăprocedurilorăortodontico-chirurgicale 
    ●ă Aspecteă specificeă aleă tratamentuluiă ortodontică laă pacien iă careă necesit ă şiă tratamentă
chirurgical 
    Activit iăpractice:ă6ăore 
    ●ă Efectuareaă manopereloră terapeuticeă specificeă laă pacien iiă careă necesit ă şiă tratamentă
chirurgicală(colaborareăinterdisciplinar ) 
    1.4.1.5.3. Tratamentul ortodontico-parodontal (6 ore) 
    Cursuriăconferin :ă2ăore 
    ●ăIndica iiăşiăcontraindica iiăaleătratamentuluiăortodonticăînăparodontopatii 
    ●ăAspecteăspecificeăaleătratamentuluiăortodonticăînăparodontopatii 
    ●ăInfluen aătratamentuluiăortodonticăasupraăst riiăparodon iului 
    Activit iăpractice:ă4ăore 
    ●ă Efectuareaă manopereloră terapeuticeă specificeă laă pacien iiă afla iă înă tratamentă ortodontică
(colaborareăinterdisciplinar ) 
    ●ăEvaluareaăefectelorătratamentuluiăortodonticăasupraăst riiăparodon iuluiălaăpacien iiăafla iă
în tratament. 
    1.4.1.5.4. Tratamentul ortodontic restaurativ (5 ore) 
    Cursuriăconferin :ă2ăore 
    ●ăIndica iaăşiăutilizareaătratamentuluiăcombinatăortodontico-restaurativ 
    ●ăAspecteăspecificeăaleătratamentuluiăortodonticăînăcadrulătratamentuluiăcombinatăortodontico-
restaurativ 
    Activit iăpractice:ă3ăore 
    ●ă Efectuareaă manopereloră terapeuticeă specificeă laă pacien iiă afla iă înă tratamentă ortodontică
(colaborareăinterdisciplinar ) 
    1.4.1.5.5. Tratamentul ortodontico-pedodontic (39 ore) 
    Cursuriăconferin :ă16ăore 
    ●ăFormareaăşiăevolu iaăsistemuluiădentară(formareăşiădezvoltare,ăerup ie,ăcronologie,ăetc.) 
    ●ăIndica iiăterapeuticeăspecificeădenti ieiătemporareăşiămixte 
    ●ăAbordareaăterapeutic ăaăleziunilorăcarioaseălaăcopiiăşiătineri 
    ●ăImportan aătratamentuluiăzonei de sprijin a ocluziei (Korkhaus) 
    Activit iăpractice:ă23ăore 
    ●ă Aplicareaă metodeloră terapeuticeă specificeă pentruă preîntâmpinareaă destruc iilor/pierderiloră
precoceăaleădin ilorătemporari 
    ●ă Evaluareaă statusuluiă buco-dentară şiă aă rela iiloră interarcadice la diferite vârste pentru 
prevenireaăşi/sauăinterceptareaăanomaliilorădento-maxilare 



    ●ă Posibilit iă ortodontico-pedodonticeă pentruă prevenireaă şiă tratareaă leziuniloră carioaseă laă
copiiăşiătineriiăpurt toriădeăaparateăortodontice 
    1.4.1.6. TEHNICI SPECIALE DE TRATAMENT 
    1.4.1.6.1.ăGhidareaădezvolt riiăocluzaleă(10ăore) 
    Cursuriăconferin :ă4ăore 
    (P r iăimportanteăaleăacestuiăcursăseăreg sescăînă1.4.1.2.1.ăDezvoltareaădenti iei) 
    ●ăIndica iiăşiăcontraindica iiăaleămetodelorăinterceptive 
    Activit iăpractice:ă6ăore 
    ●ăEfectuareaămanoperelorăterapeuticeăspecificeălaăpacien iiăafla iăînătratamentăortodontic 
    1.4.1.6.2. Tratamentul ortodontic la adult (15 ore) 
    Cursuriăconferin :ă5ăore 
    ●ăIndica iiăşiăaspecteăspecificeăale tratamentului ortodontic la adult 
    ●ăColaborareaăcuămediculădeăstomatologieăgeneral ăînătratamentulăadultului 
    Activit iăpractice:ă10ăore 
    ●ă Efectuareaă manopereloră terapeuticeă specificeă laă pacien iiă adul iă afla iă înă tratamentă
ortodontic 
    1.4.1.6.3.ăDisfunc iaăcranio-mandibular ă(15ăore) 
    Cursuriăconferin :ă7ăore 
    ●ăEtiologiaădisfunc ieiăcranio-mandibulare 
    ●ăMetodeăgeneraleăpentruăîmbun t ireaăfunc ionalit iiăcranio-mandibulare 
    ●ăDiverseămetodeăterapeuticeăpentruăîmbun t ireaăfunc ionalit iiăcranio-mandibulare 
    ●ă Indica ii,ă containdica iiă aleă proceduriloră ortodonticeă laă pacien iă cuă disfunc iiă cranio-
mandibulare 
    ●ăEfecteăposibileăaleătratamentuluiăortodonticălaăpacien iăcuăperturb riăcranio-mandibulare 
    ●ăProceduriăşiătehniciădeăconlucrareăinterdisciplinar ăînătratamentulăpacien ilorăcuăperturb riă
cranio-mandibulare 
    Activit iăpractice:ă10ăore 
    ●ă Aplicareaă metodeloră terapeuticeă pentruă îmbun t ireaă func ionalit iiă cranio-mandibulare la 
pacien iăcuădisfunc iiăcranio-mandibulareăafla iăînătratamentăortodontică(proceduriăşiătehniciădeă
conlucrareăinterdisciplinar ) 
    ●ă Evaluareaă efecteloră tratamentuluiă ortodontică laă pacien iă cuă perturb riă cranio-mandibulare 
1.4.1.6.4. Proceduri terapeutice specifice ortodontico-pedodontice la copii cu nevoi speciale (23 
ore) 
    Cursuriăconferin :ă8ăore 
    ●ăSpecificitateaăsistemuluiădentarălaăcopilulăcuănevoiăspeciale 
    ●ă Posibilit iă şiă interven iiă terapeuticeă pentruă prevenireaă şi/sauă reducereaă consecin eloră
anomaliilor dento-maxilare 
    ●ăParticularit ileătratamentuluiăortodontico-pedodontic la copii cu nevoi speciale 
    Activit iăpractice:ă15ăore 
    ●ăIndica iiăşiăaspecteăspecificeăaleătratamentuluiăpedodontic 
    ●ă Efectuareaă manopereloră terapeuticeă specificeă laă pacien iiă cuă nevoiă specialeă afla iă înă
tratamentăortodonticăsauăcareăurmeaz ăaăpurtaăaparateăortodontice 
    1.4.1.7.ăMANAGEMENTULăS N T IIăŞlăSECURIT II 
    1.4.1.7.1.ăManagementulăs n t iiăcavit iiăbucaleă(15ăore) 
    Cursuriăconferin :ă5ăore 
    ●ă Factoriă etiologiciă specificiă ceă apară înă practicaă ortodontic ă înă rela ieă cuă cariogeneza,ă
parodontopatiaăşiămodific rileăp r ilorămoi 
    ●ăPosibilit iăpentruădescoperireaăşiăevaluareaărisculuiălaăcarie 
    ●ăPosibilit iăpentruădescoperireaăşiăevaluareaăriscului la parodontopatii 
    Activit iăpractice:ă10ăore 
    ●ă Instruireaă pacien iloră asupraă importan eiă igieneiă bucaleă caă m sur ă preventiv ă împotrivaă
cariilorăşiăparodontopatiilor. 
    1.4.1.7.2.ăM suriădeăpreven ieăînăcabinetulădeăortodon ieă(5ăore) 
    Cursuriăconferin :ă2ăore 
    Prevenireaăinfec iilor,ăposibilit iădeădezinfec ieăşiăsterilizareăpentruăinstrumente 
    Supraveghereaăşiăcontrolulăsubstan elorănocive 
    Activit iăpractice:ă3ăore 
    Studiulăliteraturiiădeăspecialitateăînăvedereaărealiz riiăde referate 
    1.4.1.8.ăMODULăDEăBIOETIC ă- 2ăsapt mâni 
    1.4.1.8.1.ăTEMATIC ăCURSă(20ăore) 
 
    I.ăIntroducereăînăBioetic ă- 2 ore 
    1.ăMorala,ăetica,ăeticaămedical ă- definire, delimitarea obiectului de studiu 



    2.ăContextulăapari ieiăbioeticii 
    3. Definirea bioeticii 
    4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii 
    5.ăTeoriiăşiămetodeăînăbioetic  
 
    II.ăConcepteleădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin ăprinăprismaăbioeticiiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăconceptelorădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin  
    2.ă Concepteleă deă s n tate,ă boal ă şiă suferin ă înă contextulă evolu ieiă mediciniiă şiă ştiin eloră
vie ii 
    3.ăRolulăcredin elorăşiăvalorilorăpersonaleăsauădeăgrupăînăconturareaăconceptelorădeăs n tate,ă
boal ăşiăsuferin ă(percep iiăparticulareăfunc ieădeăcredin ăreligioas ,ăetnie,ăetc) 
 
    III.ăRela iaămedic-pacient I - 2 ore 
    1.ăValoriăaleărela ieiămedic-pacient 
    2. Paternalism versus autonomie 
    3.ăModeleăaleărela ieiămedic-pacient 
    4.ăDreptatea,ăechitateaăşiăaccesulăpacien ilorălaăîngrijirileădeăs n tate 
 
    IV.ăRela iaămedic-pacient II - 2 ore 
    1.ăConsim mîntulăinformat 
    2.ăConfiden ialitateaăînărela iaămedic-pacient 
    3.ăRela iaămedic-pacient minor 
    4.ăActeănormativeăcareăreglementeaz ărela iaămedic- pacient 
 
    V.ăGreşeliăşiăeroriăînăpracticaămedical ă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroare 
    2.ăCulpaămedical - definire,ăforme,ăimplica iiăjuridiceăşiădeontologice 
    3.ăManagementulăgreşeliiăşiăeroriiămedicaleăînăpracticaămedical  
 
    VI. Probleme etice la începutulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăLiberertateaăprocrea iei 
    2. Dileme etice în avort 
    3. Etica reproducerii umane asistate medical 
    4.ăProblemeăeticeăînăclonareaăreproductiv  
 
    VII.ăProblemeăeticeălaăfinalulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaămor iiăînăeraănoilorătehnologiiăînămedicin  
    2.ăProblemeăeticeăînăst rileăterminale 
    3.ăTratamenteăinutileăînăpracticaămedical  
    4.ăEutanasiaăşiăsuicidulăasistat 
    5. Îngrijirile paliative 
 
    VIII.ăProblemeăeticeăînătransplantulădeă esuturiăşiăorganeăumane - 2 ore 
    1. Donarea de organe de la cadavru 
    2. Donarea de organe de la persoana vie 
    3.ăEticaăaloc riiădeăresurseăînătransplant 
 
    IX.ăProblemeăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ă- 2 ore 
    1.ăEugeniaăşiădiscriminareaăpeăbazaăgeneticii 
    2. Proiectul genomului uman- problemeă etice,ă redefinireaă no iuniiă deă boal ă prină prismaă
cunoaşteriiăgenomuluiăuman 
    3.ăEtic ăşiătestareaăgenetic ăprenatal ,ăneonatal ăşiăpostnatal  
    4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni 
    5. Terapiaăgenic  
    6.ăPosibilitateaăîmbun t iriiăraseiăumaneăprinăinterven iiăgenetice 
 
    X.ăEticaăcercet riiăpeăsubiec iăumaniă- 2 ore 
    1.ăPrincipiiăeticeăînăcercetareaăpeăsubiec iăumani 
    2.ăProtec iaăparticipan ilorăîntr-oăcercetareăbiomedical ă- discutarea principalelor coduri de 
etic ă şiă conven iiă interna ionaleă înă cercetare,ă aă cadruluiă legislativă înă careă seă deruleaz ă
cercetareaăpeăsubiec iăumani 
    3.ăPopula iiăvulnerabileăînăcontextulăcercet riiăpeăsubiec iăumani 
    4. Aspecte etice în cercet rileămulticentrice,ămultina ionale 



    5.ăComiteteleădeăetic ăaăcercet rii 
    6.ăComportamentulăştiin ificăneadecvat,ăconflictulădeăintereseăînăcercetareaăştiin ific  
 
    1.4.1.8.2. TEMATICA SEMINARIILOR 
    I. Ilustrarea prin cazuri particulare a teoriilorăşiăprincipiilorăînăbioetic ă- 2 ore 
 
    II.ăReglementareaăpracticiiămedicaleăprinăcoduriădeăetic ă- 2 ore 
    1.ă Jur mîntulă luiă Hipocrate- comentareaă formeiă ini ialeă aă jur mîntuluiă luiă Hipocrateă şiă
evaluarea gradului de aplicabilitate a perceptelor acestuiaăînăcondi iileămediciniiăactuale 
    2.ăAlternativeăaleăjur mîntuluiăluiăHipocrate 
    3.ăAlteăcoduriădeăetic ăşiădeontologieămedical ăfolositeăînăprezent 
 
    III.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedic-pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăValoareaăşiălimiteleăconsim mîntuluiăinformatăînăpracticaămedical ăcurent  
    2.ăValoareaăşiălimiteleăconfiden ialit iiăînăpracticaămedical ăcurent  
    3.ăRolulăcomunic riiăînărela iaămedic-pacient 
 
    IV.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela iei medic-pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăAccesulălaăîngrijirileădeăs n tate- discutare de cazuri 
    2.ăDrepturileăpacien ilor- reglementareălegislativ  
    3.ăRolulăcomitetelorădeăetic ădinăspitale 
 
    V.ăExemplificareaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroareăînămedicin ăprinăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    1.ăDelimitareaăcadruluiăno iuniiădeămalpraxis 
    2.ăGreşealaămedical ădinăperspectivaăsistemuluiădeămalpraxis 
    3.ăPerspectivaădeontologic ăasupraăgreşelilorămedicale 
 
    VI. Discutarea problemelor eticeălaăîncepulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    VII.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăfinalulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    VIII.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă transplantulă deă esuturiă şiă organeă peă bazaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
    IX.ăDiscutareaăproblemelorăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    X.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă cercetareaă peă subiec iă umaniă prină prismaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
    1.4.1.9. MANAGEMENT ÎN CABINET, ADMINISTRA IEăŞlăETIC ăPROFESIONAL  
    1.4.1.9.1. Management în cabinet (15 ore) 
    Cursuriăconferin :ă5ăore 
    ●ăDesign-ulăcabinetuluiădeăortodon ie 
    ●ăMobilierulăşiăinstrumentarulănecesareăcabinetuluiăortodon ie 
    ●ăPreg tireaăpersonaluluiăauxiliarăşiădovadaăcompeten eiăacestuia 
    ●ăFinan areăşiăadministra ie 
    ●ăRela iiăcuăpublicul 
    Activit iăpractice:ă10ăore 
    ●ă Concepereaă planuluiă unuiă cabinetă deă ortodon ieă (design,ă mobilier,ă instrumentar,ă finan are,ă
administra ie) 
    1.4.1.9.2. Folosirea computerelor (10 ore) 
    (cursan iiăvorătrebuiăs ăfieădota iăcuăunăcomputerăcompatibilăcuăalăinstitutuluiădeăînv mânt) 
    Cursuriăconferin :ă4ăore 
    ●ăFolosireaăcomputerelorăînăclinicaăortodontic ăşiăînăîngrijireaăpacien ilor 
    Activit iăpractice: 6 ore 
    ●ă Aplica iiă practiceă privindă folosireaă computereloră înă monitorizareaă cazuriloră pacien iloră
afla iăînătratament 
    1.4.1.9.3. Modul de lucru (ergonomia) (5 ore) 
    Cursuriăconferin :ă2ăore 
    ●ă Pozi iaă optim ă aă pacientului,ă aă terapeutuluiă şiă aă asistentei,ă precumă şiă plasareaă
instrumentaruluiăînăvedereaămanipul riiăcliniceăspecifice 
    ●ăOrdineaăceaămaiăeficient ăaăetapelorădeătratamentă(ergonomia) 
    Activit iăpractice:ă3ăore 
    ●ăDemonstra iiăpracticeăprivindăpozi iaăoptim ăaăpacientului,ăaăterapeutuluiăşiăaăasistentei,ă
precumă şiă plasareaă instrumentaruluiă pentruă manipulareaă clinic ă specific ă înă vedereaă folosiriiă
ergonomice a timpului afectat tratamentului. 
    1.4.1.9.4. Probleme juridice (10 ore) 
    Cursuriăconferin :ă5ăore 



    ●ăReguliăşiălegiăobligatoriiăpentruăcabinetulăortodontic 
    ●ăResponsabilitateăşiăproblemeălegateădeăproceseădeămalăpraxis 
    ●ăNecesarulădeăacoperireădeăriscăprinăasigur ri 
    Activit iăpractice:ă5ăore 
    ●ăComportamentulăînăcazulăunuiăconflictăjuridic 
    1.4.1.9.5.ăEtic ăprofesional ă(5ăore) 
    Cursuriăconferin :ă2ăore 
    ●ăComportamentulăortodontuluiăcaăapartenentăalăsistemuluiădeăs n tate 
    ●ăStandardulăeticăînăcooperareaăcuăpersonalul,ăcuăpacien iiăşiăcuăcolegii. 
    Activit iăpractice:ă3ăore 
    ●ăStudiulăliteraturiiădeăspecialitateăînăvedereaărealiz riiădeăreferate. 
 
    1.5.ANEX ăPRIVINDăBAREMULăMINIMALăALăACTIVIT IIăDEăPREG TIRE 
    Documenta iaă celoră 10ă cazuriă tratateă integrală deă c treă mediculă rezidentă trebuieă s ă
îndeplineasc ăurm toareleăcondi ii: 
    1.ăDocumenta iaăcazuistic ăcuprindeă10ăcazuri.ăEaăpoateăs ăcuprind ădoară8ăcazuriăatunciăcândă
seăprezint ăoălucrareăştiin ific ăoriginal ăînădomeniulăortodon ieiă(dizerta ieăexclusiv ) 
    2.ăCazurileăvorătrebuiăs ădemonstrezeăunăspectruălargădeăanomaliiădeăpozi ieăşiădeăocluzie: 
    - prină diagnosticul,ă planificareaă şiă conducereaă tratamentului,ă mediculă rezidentă vaă trebuiă s ă
dovedeasc ăcunoştin eădeăspecialitateăadecvate 
    - mediculărezidentăvaătrebuiăs ădovedeasc ăcunoaştereaăposibilit ilor de a folosi mijloacele 
şiăaparaturaănecesareătratamentuluiăortodonticăînăm suraăînăcareăseăimpune 
    - m surileăaplicateăvorătrebuiăs ăfieăadaptateăproblematiciiăcazului. 
    3.ăDocumenta iaăcazuistic ăvaătrebui,ăpentruăoăexcelent ănotare,ăs ăcuprind : 
    ●ăDocumenta iaădeăînceput:ăModele,ăstatusăradiologieă(celăpu ină6ăradiografiiăretroăalveolareă
sauă ortopantomograma),ă teleradiografia,fotografiiă (înă cavitateaă bucal :ă
frontal/lateral/lateral/max/mand;ă fa ă şiă profil),ă fotografiiă aleă modeleloră
(frontal/lateral/lateral) 
    ●ăDocumenta iaădeăsfârşit:ăAceeaşiăcuăceaăini ial .ăPachetulădeădateăfinaleătrebuieăs ăprezinteă
rezultatulăcelămaiădevremeădup ă2ăluniădeălaăterminareaătratamentuluiăactivă(cuăexcep iaădateloră
radiologice). 
    4.ăDescriereăam nun it  a cazului: 
    Diagnosticuluiă şiă comentariuluiă asupraă cazuriloră liă seă acordaă oă mareă importan ă înă cadrulă
discu ieiăfinale.ăDeăasemenea,ăoămareăimportan ăseăacord ădescrieriiăfunc iilor,ăesteticiiăfacialeă
şiă modific riloră ap ruteă înă urmaă tratamentului.ă Mediculă rezidentă areă astfelă posibilitateaă s ă
exprime opinia sa, planurile pe care le-aăf cut,ăsolu iileăalternativeăşiăapreciereaărezultatuluiă
ob inut.ăSeăaşteapt ădeălaăacestaăoălimitareălaăceeaăceăesteămaiăimportant,ălaăoăprezentareăconcis ă
şiă clar .ă Mediculă rezidentă vaă depuneă deă laă sineă alteă dateă acoloă undeă consider ă necesară pentruă
notareaădeăc treăcomisieă(maiăalesăatunciăcândăacestaăaăcondusătratamentulăpersonalădoarăînăfazeleă
esen iale).ă Maiă departe,ă cazurileă combinateă deă ortodon ieă cuă chirurgieă voră trebuiă s ă con in ă ună
plan operativ succint cu teleradiografia/set up. Pasul chirurgical va fi document prin suprapunerea 
teleradiografiilor pre- şiăpostoperatorii. 
    Descriereaăcazuluiăvaăfiăprezentat ăînă3ăexemplare: 
    - originalulăpentruăpreşedinteleăcomisiei:ăcon ineătoateădocumenteleăoriginale 
    - 2ă exemplareă suplimentareă (pentruă 2ă referen iă suplimentari):ă con ină descriereaă complet ă aă
cazuluiăşiăcopiiăaleădocumenta ieiăfinaleăamintiteămaiăsus,ăexceptândămodelele. 
    Inădocumenta iaăfinal ătrebuieăs  fieăerup iăto iădin iiădefinitivi,ăcuăexcep iaămolaruluiădeă
minte.ăSuntăacceptateăexcep iiăpentruăcareăexist ăoămotiva ieăsuficient . 
    4.ă Stabilireaă timpuluiă deă conten ieă şi/sauă controaleleă ulterioareă suntă deă dorită îns ă nuă
reprezint ăoăregul . 
    5. Toateă cazurileă trebuieă s ă prezinteă ună bună rezultată func ională şiă estetic.ă Excep iiă suntă
permiseăatâtaătimpăcâtăpotăfiăsuficientămotivate,ămaiăalesăpeăbazaăsitua ieiădeăînceputăaăcazuluiă
şiăaăposibilit ilorăterapeutice. 
    6.ăToateăcazurileătrebuieăs ăfiăfostăplanificateăşiătratateădeăc treămediculărezidentăcandidată
laăexamenulădeăob inereăaătitluluiădeămedicăspecialistăortodont.ăCuăaceast ăcondi ie,ăcazurileăpotă
fiăpreluateădinăcolectivulădeăpacien iăalăuneiăFacult iădeăMedicin ăDentar ,ăalăuneiăCliniciăde 
Stomatologie,ăalăcabinetuluiăuneiăşcoli,ăsauădintr-un cabinet privat. 
 
    1.6 PROGRAMUL DE STUDIU 
    Programulăacademicăseăbazeaz ăpeăunătimpăminimădeă42ăs pt mâni/anăşiă40ăore/s pt mân ,ăînătotală
5040 ore in 3 ani. 
    Împ r ireaăceloră5040ăoreăseăface astfel: 
 



    1.6.1.ăActivit iădeăîndrumareă- Cursuri, seminarii (63 %) 
 
*T* 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐ 
│1.6.1.1ăOreădeăpractic ăclinic ăşiăpreclinic ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă2100ăoreăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
│1.6.1.2ăPlanificareaătratamentelorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăă120ăoreăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
│1.6.1.3ăSeminariiăprivindăevaluareaătratamentelorăăăăăăăăăăăăă│ăăăă100ăoreăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă5.ăEvaluareaăcazurilorădup ătratamentăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă6.ăReevaluareaăcazurilorăînăcursădeătratamentăcuăocaziaăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăprelu riiăacestoraădeălaăreziden iăafla iălaăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăsfârşitulăstagiuluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
│1.6.1.4ăCursuriăsiăseminariiăpeăgrupeădeălucruăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăă674ăoreăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
│1.6.1.5ăParticipareaăal turiădeăstuden iălaăcursuri,ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăseminarii,ădemonstra iiăpracticeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăă260ăoreăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
│1.6.1.6ăColaborareaăcuăcorpulăprofesoralăpentruăconsulta iiăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăindividuale,ăindica iiădeăcercetareăînăafaraăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăactivit iiăobişnuiteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăă180ăoreăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
│1.6.1.7ăMateriiăfacultativeă(timpăsuplimentarăpentruăcercetare│ăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăşiăpentruăefectuareaătezei)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă1096ăoreăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
│Totalăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă4530ăoreăă│ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘ 
*ST* 
 
    1.6.2. Studiu individual (37%) 
 
*T* 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐ 
│1.6.2.1ăAnalizaădatelorăpacien ilorănecesareătratamentuluiăăăă│ăăăă230ăoreăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
│1.6.2.2ăActivit iădeăcercetare,ădocumentareăînăliteraturaădeă│ăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăspecialitateăînăvedereaăsus ineriiădeăreferateă-      │ă            │ 
│ăăăăăăăăpreg tireăcazuistic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăă280ăoreăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
│1.6.2.3ăMateriiăfacultativeăinclusivătimpiiăsuplimentariăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăă    pentruăcercetareăteoretic ăindividual ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăă770ăoreăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
│Totalăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă1280ăoreăă│ 
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
│TOTALăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă5040ăoreăă│ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘ 
*ST* 
 
    Programul central va ocupa 78% din totalul de 5040 ore obligatorii, restul de 22% sunt 
prev zuteăpentruămateriiăfacultativeă(1096ăore): 
    - cursuriăextrauniversitareălaăsediulăfacult iiăsauăînăalteăcentreăuniversitare 
    - acumulareaă unoră cunoştin eă cliniceă suplimentareă prină cursuriă practiceă girateă deă facult iă
acreditate 
    - participareaălaăcongreseăşiăconferin eădeăspecialitateăsauădeăstomatologieăgeneral . 
    Peă lâng ă acestea,ă seă aşteapt ă deă laă participantă saă foloseasc ă pentruă studiuă oă cantitateă
considerabila din timpul care îi staă privată laă dispozi ie.ă Astfel,ă suntă necesare,ă deă exemplu,ă
pentruăfiecareăor ăobligatorieădeăcursăaproximativă2ăoreădeăstudiuăindividual. 
    Dup ă încheiereaă studiiloră şiă ob inereaă titluluiă deă medică specialistă ină cadrulă preg tiriiă
continue medicii ortodon iă voră acumulaă puncteă deă preg tireă conformă legisla ieiă aprobateă deă
MinisterulăS n t ii,ăMinisterulăEduca ieiăşiădeăColegiulăMedicilorădentiştiădinăRomânia. 
 



                  ORTODON IEăŞlăORTOPEDIEăDENTO-FACIAL :ă3ăani 
 
    I.ăStagiulăclinicădeăortodon ie: 3 ani 
    II.ăCursuriăteoreticeăobligatoriiăcareăseăvorădesf şuraăînăparalelăcuăstagiulăclinic: 
 
        II.1.ăDisciplineăbiologiceăşiămedicaleăgenerale:ă4ă1/2ăluni 
        II.2.ăS n tateăpublic ădentar :ă2ăluni 
        II.3. Subiecte ortodontice de baz :ă8ăluni 
        II.4. Subiecte ortodontice generale: 9 luni 
        II.5. Tehnici ortodontice: 5 luni 
        II.6. Proceduri de tratament ortodontic interdisciplinare: 3 luni 
        II.7. Tehnici speciale de tratament ortodontic: 2 luni 
        II.8. Managementulăs n t ii:ă1ălun  
        II.9.ăManagementăînăcabinetulădeăortodon ie:ă1ălun  
        II.10.ăBioetica:ă1/2ălun  
 
*T* 
┌───────────────────────┬──────────────────────┬───────────────────────────┐ 
│ăăăăăăăăAnulăIăăăăăăăăă│ăăăăăăăăAnulăIIăăăăăăă│ăă        AnulăIIIăăăăăăăăă│ 
├───────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┤ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăI.+II.1.+II.4.+II.10ăă│ăI.+II.2.+II.5.+II.7.ă│ăI.+II.3.+II.6.+II.8.+II.9.│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
└───────────────────────┴──────────────────────┴───────────────────────────┘ 
*ST* 
---------- 
    Curriculumădeăpreg tireăînăspecialitateaăortodon ieăşiăortopedieădento-facial ăa fost modificat 
de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.398 din 4 noiembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 
18ădină11ăianuarieă2010,ăavândăformaăprev zut ăînăanexaă2ădinăactulăanteriorămen ionat. 
 
                  CURRICULUM ÎN SPECIALITATEA 
                   ORTOPEDIEăŞIăTRAUMATOLOGIE 
 
    1.1.ă DEFINI IE:ă Ortopediaă şiă traumatologiaă esteă specialitateaă careă seă ocup ă cuă depistarea,ă
diagnosticarea,ă tratareaă şiă recuperareaă afec iuniloră congenitaleă şiă dobândite,ă traumatice şiă
etraumatice, ale aparatului locomotor. 
 
    1.2. DURATA: 6ani 
    Înă rileăUniuniiăEuropene,ădurataăspecializ riiăînăortoprdieăşiătraumatologieăesteăvariabil ,ă
întreă5ăşiă6ăani.ăÎnă riăcaăBelgia,ăGermania,ăFinlanda,ăElve iaădurataăspecializ riiăînăortopedie 
şiătraumatologieăesteădeă6ăani. 
    Curriculumulăprevedeăunănum rădeă200ădeăoreădidacticeă(curs,ăseminar,ăprezent riădeăcazuri)ăpeă
anulădeăstudiuăuniversitar,ăpentruătematicaăprezentat ,ăînăafaraăc roraăsuntăprev zuteăşiă40-50 de 
ore de studiu individual. 
    Cuantificareaăpreg tiriiăînăvedereaăechival rii,ăseăfaceăprinăcrediteă(CFU). 
    1 credit = 25 ore de instruire 
    Dină timpulă alocată preg tirii,ă activitateaă didactic ă acoper ă 20-30%, restul de 70-80%, fiind 
dedicat ăactivit ilorăpracticeăşiăstudiului individual. 
    Laăsfârşitulăfiec ruiămodulădeăpreg tireă(celăpu inăoădat ăpeăan),ăareălocăoăevaluareădeăetap ,ă
f cut ăînăunitateaădeăpreg tireădeăc treăresponsabilulădeăstagiuăşiăîndrum tor. 
    Evaluareaăseăfinalizeaz ăprinăacordareaădeăcrediteăCFU. 
    Întreagaăactivitateădeăpreg tireăesteămonitorizat ăprinăcaietulădeăstagiuă(log-book), în care 
vorăfiătrecuteădeăasemeneaăevalu rileădeăetap ăînăcredite,ăactivitateaăînăprogrameleădeăcercetare,ă
participareaălaămanifest riăştiin ificeăşiădeăeduca ie continu . 
 
    1.3. STRUCTURA STAGIILOR (vezi anexa 1) 
    1.3.1.ă Etapaă deă angajare,ă luareă înă eviden ,ă rezolvareă aă problemeloră social-administrative, 
prezentareă laă spitală şiă clinicaă repartizat ,ă alegereaă îndrum toruluiă şiă fixareaă planuluiă deă
activitate (2ăs pt mâni). 
    1.3.2.ăStagiulădeăchirurgieăgeneral :ă1ăană(anulăI). 
    1.3.3.ăStagiulădeăchirurgieăvascular :ă3ăluniă(anulăIV) 
    1.3.4. Stagiul de neurochirurgie: 3 luni (anul IV) 
    1.3.5.ăStagiulădeăchirurgieăplastic ăşiăreparatorie:ă3ăluniă(anulăIV) 



    1.3.6.ăStagiulădeăchirurgieătoracic :ă3ăluniă(anulăIV) 
    1.3.7.ăStagiulădeăbioetic :ă½ălun ă(anulăVI) 
    1.3.8.ăStagiulădeăortopedieăşiătraumatologie:ă3ăaniă11ăluniăşiă2ăs pt.ă(anulăII,ăIII,ăV,ăVI)ă
din care anul V într-unăserviciuădeăortopedieăşiătraumatologieăpediatric .ăStagiulădinăanulăVIăvaă
fi efectuat într-unăserviciu,ălaăalegereaărezidentului,ăînăfunc ieădeăeventualaăsaăorientareăspreăoă
subspecializareă (chirurgieă spinal ,ă traumatologie,ă chirurgiaă membruluiă superior,ă ortopedieă şiă
traumatologieăpediatric ,ăetc.) 
    Înă cadrulă stagiuluiă deă ortopedieă şiă traumatologieă înă primiiă 2ă aniă (anulă IIă şiă III)ă seă voră
însuşiă cunoştin eleă deă baz ă dină specialitateă prină lec ii-conferin ă 200ă deă oreă anuală şiă stagiiă
practice. În anul al V-lea se va efectua un stagiu într-unăserviciuădeăortopedieăşiătraumatologieă
pediatric ,ă timpă înă careă vaă participaă laă lec ii-conferin ă (200ă ore)ă şiă laă activit iă practiceă
(conform baremului). 
    Stagiul din anul VI se va efectua într-un serviciu, la alegerea rezidentului. El va consta în 
participarea la prelegeri-conferin ,ă înă efectuareaă deă interven iiă chirurgicale,ă participareaă laă
activitateaăştiin ific ăaăserviciului,ăpreg tireaăpentruăexamenulădeăatestareăcaăspecialist. 
 
    1.4.ăCON INUTULăSTAGIILOR 
    Anul I 
    1.4.1. STAGIULăDEăCHIRURGIEăGENERAL  
    1.4.1.1.ăChirurgieăgeneral  
    Tematicaălec iilorăconferin ădeăchirurgieăgeneral ă(200ăore) 
    (1)ăPrincipiiăgeneraleădeăasepsieăşiăantisepsieăchirurgical . 
    (2) Îngrijiri pre- şiăpost-operatorii - principii generale 
    (3)ăPl ileă- fiziopatologie, principii de tratament 
    (4)ăInfec iileăînăchirurgieă(abcese,ăflegmoane)ă- fiziopatologie, principii de tratament 
    (5) Abdomenul acut - generalit i 
    (6) Traumatisme abdominale închise 
    (7) Traumatisme abdominale deschiseă(pl gi) 
    (8)ăHemoragiaădigestiv ăsuperioar  
    (9)ăOcluziaăintestinal  
    (10)ăUlcerulăgastricăşiăduodenal 
    (11)ăPancreatitaăacut  
    (12) Peritonitele 
    (13)ăPatologiaăbiliar ăchirurgical  
    (14) Apendicita 
    (15) Herniile 
    (16) Patologia peretelui abdominal 
    (17)ăPatologiaătraumatic ărenal ă- diagnostic, principii terapeutice 
    (18)ăPatologiaătraumatic ăvezico-uretral :ădiagnostic,ăprincipiiăterapeutice 
    (19)ăŞoculătraumatic 
    (20) Resuscitarea cardio-respiratorie 
    (21) Politraumatisme 
    (22)ăAnatomieăuman  
    (23) Fiziologie 
    (24)ăStatistic ămedical  
    1.4.1.2.ăBaremulăactivit ilorăpracticeădeăchirurgieăgeneral  
    1.ăInciziiăabceseăşiăflegmoane:ă10 
    2.ăToaletaăchirurgical ăaăpl gilor:ă10 
    3. Suturi primareăşiăsecundareăpl gi:ă30 
    4. Apendicectomii: 10 
    5. Hernii: 5 
    6. Laparotomii: 5 
    7. Suturi intestinale: 5 
    Anul IV 
    1.4.2.ăSTAGIULăDEăCHIRURGIEăVASCULAR  
    1.4.2.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(50ăore) 
    (1)ăIschemiaăacut ăperiferic ă- etiopatogenie, fiziopatologie, diagnostic, tratament 
    (2) Traumatisme vasculare 
    (3)ăSuturaăvascular ă- indica ii,ătehnic  
    (4) Plastii vasculare - indica ii,ătehnic  
    (5) Arteriopatii obstructive 
    (6)ăBoalaăvaricoas  
    (7) Insuficien aăvenoas ăcronic  



    (8)ăTromboflebita,ăemboliaăpulmonar ă- fiziopatologie, diagnostic, tratament 
    (9)ăPolitraumatismeăcuăcomponent ăvascular  
    (10) Sindromul de reperfuzie 
    (11)ăC ileăuzualeădeăabordăînăchirurgiaăvascular  
    (12) Imagistica patologiei vasculare 
    1.4.2.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1. Abordul vaselor mari ale membrelor: 5 
    2. Arteriografia - interpretare: 10 
    3. Arteriografia - tehnica: 10 
    4.ăSuturaăvascular :ă5 
    5.ăPlastiaăvascular ăcuăven :ă3 
    6.ăPlastiaăvascular ăcuăgref :ă2 
    7.ăEmbolectomiaăperiferic :ă2 
    1.4.3. STAGIUL DE NEUROCHIRURGIE 
    1.4.3.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(50ăore) 
    (1) Traumatisme cranio-cerebrale 
    (2)ăDiagnosticulăşiătratamentulăcomelor 
    (3) Fracturile mielice ale coloanei vertebrale - diagnostic,ăindica iiăterapeutice 
    (4)ă Imagisticaă patologieiă vertebraleă traumaticeă cuă interesareă medular ă (radiografie,ă
mielografie, RMN, TAC) 
    (5) Abordul anterior al coloanei vertebrale - indica ii,ăc iădeăabord,ătehnica 
    (6) Abordul anterior al coloanei toraco-lombare 
    (7) Abordul anterior al coloanei toracale (costo-trasnversectomiaătranspleural ) 
    (8)ăAbordulăanteriorăalăcoloaneiălombareăşiălombo-sacrate 
    (9) Tumorile vertebrale 
    (10) Herniile discale cervicale 
    (11) Herniile discale lombo-sacrate 
    (12) Politraumatisme cu interesare cranio-cerebral ăşiăvertebro-medular  
    1.4.3.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1.ăPunc iiărahidieneălombare:ă10 
    2.ăPunc iiărahidieneăsuboccipitale:ă5 
    3. Neuroliza: 5 
    4. Neurorafie: 3 
    5. Abord vertebral anterior: 2 
    6. Laminectomia: 2 
    1.4.4.ăSTAGIULăDEăCHIRURGIEăPLASTIC ăŞIăREPARATORIE 
    1.4.4.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(50ăore) 
    (1) Plastii cutanate - generalit i,ătipuriăde plastii,ăindica ii 
    (2) Traumatismele tendoanelor flexoare ale mâinii 
    (3) Traumatismele tendoanelor extensoare ale mâinii 
    (4) Sindroamele de canal carpian 
    (5)ăAmputa iileăşiădezarticula iileămâiniiăşiădegetelor 
    (6) Flegmoanele mâinii 
    (7)ă Tehniciă deă chirurgieă plastic ă înă fracturileă deschiseă aleă membreloră (lambouriă libereă
musculo-cutane sau cutanate) 
    (8)ăTehniciădeăchirurgieăplastic ăînăosteit ă(lambouriămusculareăpediculate) 
    (9) Aspecte de microchirurgie-grefe cu pedicul vasculară(peroneu,ăcoaste,ăcreast ăiliac ) 
    (10) Maladia Dupuytren 
    (11)ăPrincipiulăurgen eiăamânateăînăchirurgiaăplastic  
    1.4.4.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1.ăPlastieăcuăpieleăliber ădespicat :ă10 
    2.ăPlastiiăcutanateăcuălambouriărota ionale: 5 
    3. Tenorafii tendinoase: 5 
    4. Lambouri musculare pediculate: 5 
    5.ăAponevrectomieăpalmar :ă2 
    6.ăToaletaăpl gilor:ă5 
    7.ăToaletaăchirurgical ăaăfracturilorădeschiseăînăurgen :ă3 
    1.4.5.ăSTAGIULăDEăCHIRURGIEăTORACIC  
    1.4.5.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(50ăore) 
    (1) Traumatismele toracice închise - diagnostic, principii terapeutice 
    (2) Traumatisme toracice deschise - diagnostic, principii terapeutice 
    (3) Patologia peretelui toracic - toraceăînăcaren ,ătoraceăinfundibuliform 
    (4)ăExplorareaăfunc ieiărespiratorii 



    (5) Toracotomia - indica ii,ătehnica 
    (6)ăPolitraumatismeăcuăcomponent ătoracic  
    (7) Tumorile peretelui toracic 
    1.4.5.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1. Drenajul pleural: 5 
    2. Toracotomii: 5 
    3.ăPunc iiăpleurale:ă5 
    4. Manevre de prim-ajutor în voletul costal: 3 
    5. Manevre de prim-ajutorăînăpl gileăpleuro-pulmonare: 3 
    1.4.6.ăSTAGIULăDEăORTOPEDIEăŞIăTRAUMATOLOGIEă- ANUL II-III 
    1.4.6.1.ăTematicaălec iilorăconferin :ă200ăoreăpeăan 
    I. Biomecanica aparatului locomotor 
    II.ăFiziologiaăşiăfiziopatologiaăosteo-articulo-muscular  
    Morfologia,ă fiziologia,ă şiă fiziopatologiaă osuluiă (osteogeneza,ă formareaă calusului,ă biologiaă
grefelor): 
    Fiziologiaă şiă fiziopatologiaă articular ă - embriologie,ă clasificareă func ional ă articular ,ă
fiziopatologie: 
    Fiziologiaăşiăfiziopatologiaămusculo-tendinoas : 
    III.ăImagistic  
    IV. Traumatologie 
    Generalit iă asupraă fracturiloră (defini ie,ă clasificare,ă mecanismă deă producere, tratament, 
complica iiăgeneraleăşiălocale): 
    Fracturileăextremit ilorăproximaleăaleăhumerusului,ăfracturileădiafizeiăhumerale: 
    Luxa iaăscapulo-humeral ărecent ăşiărecidivat : 
    Fracturileăclaviculeiăşiăomoplatului,ăluxa iaăsterno- şiăacromio-clavicular : 
    Fracturileădiafizareăaleăoaselorăantebra ului;ăsindromulădeăretrac ie,ăischemiaăVolkmann: 
    Luxa iileăcotului: 
    Fracturile cotului 
    Fracturileăextremit ilorădistaleăaleăoaselorăantebra ului 
    Fracturileăoaselorămâiniiăşiădegetelor;ăentorseleăşiăluxa iileămâiniiăşiădegetelor: 
    Fracturile bazinului: 
    Luxa iileăşoldului: 
    Fracturile colului femural: 
    Fracturile masivului trohanterian: 
    Fracturile diafizei femurale: 
    Fracturileăextremit iiădistaleăaleăfemurului: 
    Fracturile epifizei proximale ale tibiei: 
    Luxa iileăgenunchiului:ăluxa iaărecent ăşiărecidivat ăaărotulei,ăfracturileărotulei: 
    Leziunileămeniscaleăşiăligamentareărecenteăşiăvechiăaleăgenunchiului 
    Fracturileămaleolareăşiăaleăpilonuluiătibial 
    Fracturile diafizare închise ale gambei: 
    Fracturile calcaneului: 
    Fracturileă astragalului,ă scafoidului,ă cuboidului,ă fracturileă şiă luxa iileă metatarsieneloră şiă
falangelor: 
    Fracturile coloanei vertebrale: 
    Politraumatisme: 
    Fracturi deschise: 
    III.ăAmputa iiăşiăprotezare 
    Principiiăgeneraleădeăamputa ie:ăamputa iileămembruluiătoracicăşiăpelvin 
    Generalit iăasupraăprotezelorăşiăortezelor:ăprotezeleăşiăortezeleămembruluiătoracicăşiăpelvin: 
    Bioinginerieămecanic  
    IV. Ortopedie 
    Diformit i:ă etiopatogenie,ă genetic ,ă diformit iă câştigateă şiă congenitaleă aleă aparatuluiă
locomotor: 
    Diformit iăcongenitaleăsegmentareăaleămembruluiătoracic: 
    Diformit iăcongenitaleăsegmentareăaleămembruluiăpelvin: 
    Osteopatii genotipice: 
    Condrodistrofii genotipice: 
    Osteopatii endocrine, metabolice, neurogene în bolile hematologice: 
    Osteopatiiădeăcaren : 
    Osteomielita - fiziopatologieăclinic ,ătratament: 
    Osteonecrozele aseptice: 
    Reumatismul cronic inflamator - poliartriteăreumatoideăşiăspondiliteăanchilopoietice: 



    Poliomielita - secheleăaleăcoloaneiăvertebrale,ămembruluiătoracicăşiăpelvin: 
    Infirmitateaămotorieăcerebral : 
    Tumorileăosuluiă(generalit i): 
    Tumorile benigne: 
    Tumorile maligne primitive şiăsecundareăaleăscheletului: 
    Cifozaăcongenital ăşiăcâştigat : 
    Scoliozele:ăetiopatogenie,ăclinic ,ătratament: 
    Boalaădegenerativ ădiscal ,ăpatologiaălombo-sacrat : 
    Um rulădurerosă- periartroza scapulo-humeral : 
    Paralizia de plex brahial: 
    Diformit ileăşoldului:ăcoxaăvara,ăcoxaăvalgaă- etiopatogenie tratament 
    Luxa iaăcongenital ăaăşoldului: 
    Piciorul plat: 
    Diformit iăstaticeăaleăantepiciorului: 
    Gonartroza: 
    Coxartroza: 
    Rupturileătendonuluiăachilianăşiăbicipital: 
    Fracturile,ăluxa iileăşiăinstabilit ileăoaselorăcarpului: 
    Evolu iaăgenuluiăvarum,ăvalgum,ăaăanteversiuniiăcoluluiăfemuralăşiăaărota ieiătibialeăînăcursulă
creşteriiă- aspecteănormaleăşiăpatologice: 
    Micozele aparatului locomotor: 
    Rupturile tendonuluiăcvadricipitalăşiăaăligamentuluiărotulian: 
    V. Tuberculoza osteo-articular  
    TBCăosteoarticular ă- generalit i,ăspondilitaăTBC,ăosteoartritaăsacro-iliac : 
    OsteoartritaăTBCăcoxofemural ,ăgenunchi,ăglezn ,ăpicior,ăscapulo-humeral ,ăcot,ămân : 
    VI.ăAnatomiaăpatologic ăaăafec iunilorăaparatuluiălocomotor 
    VII.ăMedicinaăfizic ăşiărecuperarea 
    1.4.6.2.ăTematicaălucr rilorăpractice 
    I. Semiologia aparatului locomotor 
    1. Semiologia coloanei vertebrale 
    2.ăSemiologiaăum rului 
    3. Semiologia cotului 
    4. Semiologia mâinii 
    5. Semiologia bazinului 
    6.ăSemiologiaăşoldului 
    7. Semiologia genunchiului 
    8. Semiologia piciorului 
    II.ăDemonstra iiădeăradiologieăparalelăcuădesf şurareaătematiciiăconferin elor 
    III. Tematicaădemonstra iilorăclinice,ăparacliniceădeălaboratorăşiăoperatorii 
    1.ăExamenulăclinicăalăbolnavuluiădeăortopedieăşiătraumatologie 
    2. Examenele paraclinice în ortopedie 
    - radiografie,ătomografieăaxial ăcomputerizat ,ărezonan aămagnetic ,ăechografie 
    - documentareăfotografic  
    - examen de laborator 
    3.ăExaminareaăunorăbolnaviăcuădiformit iăcongenitale 
    4. Examinarea unor bolnavi cu osteocondrodistrofii 
    5.ăExaminareaăunorăbolnaviăcuăosteomielit  
    6. Examinarea unor bolnaviăcuăafec iuniăreumatismale 
    7.ăExaminareaăunorăbolnaviăcuăsecheleădeăpoliomielit  
    8.ăExaminareaăunorăbolnaviăcuădiformit iădeăorigineănervoas  
    9. Examinarea unor bolnavi cu tumori osoase 
    10.ăExaminareaăunorăbolnaviăcuăcifozeăşiăscolioze 
    11.ăExaminareaăunorăbolnaviăcuăluxa iiăcongenitaleăcoxo-femurale 
    12. Examinarea unor bolnavi cu picior strâmb congenital 
    13. Examinarea unor bolnavi cu TBC osteoarticular 
    14. Examinarea unor bolnavi cu traumatisme ale aparatului locomotor 
    15.ă Vizitaă laă ateliereleă ROMHANDICAPă Bucureştiă pentruă urm rireaă desf şur riiă procesuluiă deă
producereă aă protezeloră şiă aparateloră ortopedice,ă prezentareaă diferiteloră tipuriă deă protezeă şiă
aparate ortopedice. Vizita la Atelierele Întreprinderilor EURO-MEDICAL SYSTEM, ORTHOTEC, ORTOPEDICA 
etc. 
    16.ă Demonstra iiă deă anatomieă patologic ă aă evolu ieiă calusului,ă aă infla iiloră specificeă şiă
nespecifice osteo-articulare, a tumorilor osteo-articulareă etc.ă paralelă cuă desf şurareaă tematiciiă
conferin elor 



    IV. Demonstra iiăînăsalaădeăopera ie,ăghips,ăambulator,ăcontravizite,ăg rzi 
    a)ăSalaădeăopera ie 
    - interven iiăasupraătegumentelor:ăincizii,ăexcizii,ăgrefeăpediculate,ăgrefeălibere 
    - interven iiă asupraă tendoaneloră şiă capsuleiă articulare:ă tenotomie,ă alungirea tendoanelor, 
scurtarea, capsulotomia, tenodeza, tenoplastia 
    - interven iiăasupraănervilor:ăneuroliza,ăsuturaănervoas ,ăgrefaănervoas  
    - interven iiă asupraă oaselor:ă decorticareaă osteo-periostic ,ă forajele,ă osteotomia,ă
osteosinteza, osteoplastia 
    - interven iiăasupraăarticula iilor:ăartrotomia,ăartrodeza,ărezec iaăarticular ,ăartroplastia 
    - amputa iiăşiădezarticula iiădeămembre 
    b) Sala de ghips 
    - aparateăghipsateăpentruăimobilizareaămembrelorătoraciceăşiăaămembrelorăpelvine 
    - corsete, mulaje, paturi ghipsate 
    c)ăLucr riăpracticeăambulator 
    - examinareaăbolnavilorăcuăafec iuniăortopediceătrimişiădinăteritoriuăpentruăconsult 
    - examenulăclinicăşiăradiologic,ăindica iiăterapeutice 
    - examinareaăbolnavilorăcuăafec iuniătraumaticeăînăaceleaşiăcondi ii 
    - apreciereaărezultatelorătardiveăaleăcazurilorătratateăşiăurm riteăînăclinic  
    d)ăServiciulădeăgard  
    - acordareaăprimuluiăajutorălaăcameraădeăgard ăşiărezolvareaăînăurgen ăaătraumatismelorăacuteă
deăc treămediculărezidentădeăgard ăsubăsupraveghereaăcadruluiădidactic 
    1.4.6.3.ăBaremulădeătehniciădeăinvestiga ieăşiătratamentăortopedico-chirurgical 
    1. Fistulografii - abcesografii: 20 
    2.ăExtensiaătranscheletic ă(supracondilian ,ătranscalcanean ):ă30 
    3. Reducereaăşiăimobilizareaăfracturiiăextremit iiădistaleădeăradius:ă20 
    4.ăReducereaăşiăimobilizareaăfracturiiăbimaleolare:ă20 
    5.ăReducereaăşiăimobilizareaăfracturilorădeădiafiz ăhumeral :ă10 
    6.ăReducereaăşiăimobilizareaăluxa ieiădeăum r:ă10 
    7. Reducereaăluxa ieiădeăcot:ă5 
    8. Aparatul ghipsat pelvi-pedios: 10 
    9. Aparate toraco-brahiale: 10 
    10.ăAparatăghipsatăcuăcameraăliber ăînăfracturaădeăcalcaneu:ă10 
    11. Corsete ghipsate: 10 
    12.ăReducereaăluxa ieiădeăşold:ă5 
    13. Toaleta chirurgical ăaăpl gilorăînăurgen :ă30 
    14.ăAmputa ii,ădezarticula iiădegete,ăinciziiăpanari ii:ă10 
    15. Alungirea tendonului achilian: 10 
    16.ăCuraăchirurgical ăaăfracturiiădeărotul :ă10 
    17.ăCapsulotomiaăposterioar ăaăgenunchiului:ă5 
    18. Artrodeza tibio-astragalian :ă3 
    19.ăDublaăartrodez ădeăpicior:ă5 
    20. Trepanoevidarea în osteite cronice: 10 
    21.ăOsteotomiaăintertrohanterian :ă5 
    22. Osteosinteza cu tije centro-medulare Kuntscher, Ender etc: 25 
    23. Osteosinteza cu plac ăşiăşuruburiăînăfracturileădiafizare:ă5 
    24.ăAmputa iiăcoaps :ă3 
    25.ăAmputa iiăgamb :ă3 
    1.4.7.ăSTAGIUăDEăORTOPEDIEăŞIăTRAUMATOLOGIEăPEDIATRIC ăAnulăVă(12ăluni) 
    1.4.7.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(200ăore) 
    1. Traumatismele cranio-cerebrale 
    2. Traumatisme vertebro-medulare 
    3. Traumatisme toracice 
    4.ăTraumatismeăobstetricaleăaleăextremit iiăcefaliceăşiămembrelor 
    5.ăFracturaădeăclavicul  
    6. Fractura de humerus 
    7.ăFracturileăoaselorăantebra ului 
    8. Dezlipirile epifizare 
    9. Sindromul Volkman 
    10.ăFracturileăoaselorăcarpiene,ămetacarpieneăşiăfalange 
    11. Fracturile de bazin 
    12. Fracturile de femur 
    13. Fracturile oaselor gambei 
    14.ăFracturileăoaselorătarsiene,ămetatarsieneăşiăfalange 



    15. Entorseleăşiăluxa iileămembruluiăsuperior 
    16.ăEntorseleăşiăluxa iileămembruluiăinferior 
    17. Marile aplazii ale membrelor 
    18.ăTulbur riăaleăosteogenezeiă(acondroplazia,ăosteogenezaăimperfect ăşiăexostozaăosteogenic ) 
    19.ăMaladiaăamniotic  
    20. Artrogripoza 
    21. Omoplatul supraridicat 
    22.ăLuxa iaăcongenital ădeăum r 
    23. Sinostoza radio-cubital  
    24. Clinodactilia 
    25. Camptodactilia 
    26. Polidactilia 
    27. Sindactilia 
    28.ăAplaziaărazeiăexterneăaăantebra ului 
    29.ăAplaziaărazeiăinterneăaăantebra ului 
    30.ăLuxa iaăcongenital ădeăşold 
    31.ăLuxa iaăcongenital ădeărotul  
    32. Piciorul strâmb congenital 
    33. Distrofii osoase 
    34. Osteocondropatii localizate 
    35. Tumori osoase maligne primitive 
    36. Osteomielitaăacut  
    37.ăOsteomielitaăcronic  
    38.ăRetrac iileămusculareăiatrogene 
    39.ăInfirmitateămotorieădeăorigineăcerebral  
    40.ăInfirmitateămotorieăperiferic  
    41. Pectus excavatum 
    42. Pectus carinatum 
    43.ăDeform rileăcoloaneiăvertebrale 
    1.4.7.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1. Imobilizarea în aparat gipsat - 50 
    2.ăExtensiaăcontinu ă- 3 
    3. Osteosinteza oaselor diafizare - 20 
    4. Alungirea tendonului achilian - 20 
    5.ăTransplat riătendinoaseă- 5 
    6. Cura sindactiliei - 5 
    7.ăArtrodezaămediotarsian ăşiăsubastragalian ă- 3 
    8. Chirurgia piciorului strâmb varus equin - 15 
    9.ăCuraăretrac ieiăiatrogeneădeăcvadricepsă- 5 
    10. Cura chistului sinovial popliteu - 5 
    11.ăRepunereaăsângerând ăînăluxa iaăcongenital ădeăşoldă- 4 
    12. Osteotomiile de bazin - 4 
    13. Osteotomiile subtrohanteriene - 3 
    14.ăCuraăchirurgical ăaădeform rilorădeăgenunchiă- 6 
    15.ăOsteotomiileădeăreaxareătibial ă- 4 
    1.4.8.ăMODULULăDEăBIOETIC ă- 2ăs pt mâni 
    1.4.8.1.ăTEMATIC ăCURSă(20ăore) 
 
    I.ăIntroducereăînăBioetic ă- 2 ore 
    1.ăMorala,ăetica,ăeticaămedical ă- definire, delimitarea obiectului de studiu 
    2.ăContextulăapari ieiăbioeticii 
    3. Definirea bioeticii 
    4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii 
    5.ăTeoriiăşiămetodeăînăbioetic  
 
    II.ăConcepteleădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin ăprinăprismaăbioeticiiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăconceptelorădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin  
    2.ă Concepteleă deă s n tate,ă boal ă şiă suferin ă înă contextulă evolu ieiă mediciniiă şiă ştiin eloră
vie ii 
    3.ăRolulăcredin elorăşiăvalorilorăpersonaleăsauădeăgrupăînăconturareaăconceptelorădeăs n tate,ă
boal ăşiăsuferin ă(percep iiăparticulareăfunc ieădeăcredin aăreligioas ,ăetnie,ăetc.) 
 
    III.ăRela iaămedică- pacient I - 2 ore 



    1.ăValoriăaleărela ieiămedică- pacient 
    2. Paternalism versus autonomie 
    3.ăModeleăaleărela ieiămedică- pacient 
    4.ăDreptatea,ăechitateaăşiăaccesulăpacien ilorălaăîngrijirileădeăs n tate 
 
    IV.ăRela iaămedică- pacient II - 2 ore 
    1.ăConsim mântulăinformat 
    2.ăConfiden ialitateaăînărela iaămedică- pacient 
    3.ăRela iaămedică- pacient minor 
    4.ăActeănormativeăcareăreglementeaz ărela iaămedică- pacient 
 
    V.ăGreşeliăşiăeroriăînăpracticaămedical ă- 2 ore 
    1. Definirea no iunilorădeăgreşeal ăşiăeroare 
    2.ăCulpaămedical ă- definire,ăforme,ăimplica iiăjuridiceăşiădeontologice 
    3.ăManagementulăgreşeliiăşiăeroriiămedicaleăînăpracticaămedical  
 
    VI.ăProblemeăeticeălaăînceputulăvie iiă- 2 ore 
    1. Libertatea procrea iei 
    2. Dileme etice în avort 
    3. Etica reproducerii umane asistate medical 
    4.ăProblemeăeticeăînăclonareaăreproductiv  
 
    VII.ăProblemeăeticeălaăfinalulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaămor iiăînăeraănoilorătehnologiiăînămedicin  
    2. Problemeăeticeăînăst rileăterminale 
    3.ăTratamenteăinutileăînăpracticaămedical  
    4.ăEutanasiaăşiăsuicidulăasistat 
    5. Îngrijirile paliative 
 
    VIII.ăProblemeăeticeăînătransplantulădeă esuturiăşiăorganeăumaneă- 2 ore 
    1. Donarea de organe de la cadavru 
    2. Donarea de organe de la persoana vie 
    3.ăEticaăaloc riiădeăresurseăînătransplant 
 
    IX.ăProblemeăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ă- 2 ore 
    1.ăEugeniaăşiădiscriminareaăpeăbazaăgeneticii 
    2. Proiectul genomului uman - probleme etice, redefinireaă no iuniiă deă boal ă prină prismaă
cunoaşteriiăgenomuluiăuman 
    3.ăEtic ăşiătestareaăgenetic ăprenatal ,ăneonatal ăşiăpostnatal  
    4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni 
    5.ăTerapiaăgenic  
    6.ăPosibilitateaăîmbun t iriiăraseiăumaneăprinăinterven iiăgenetice 
 
    X.ăEticaăcercet riiăpeăsubiec iăumaniă- 2 ore 
    1.ăPrincipiiăeticeăînăcercetareaăpeăsubiec iăumani 
    2.ăProtec iaăparticipan ilorăîntr-oăcercetareăbiomedical ă- discutarea principalelor coduri de 
etic ă şiă conven iiă interna ionaleă înă cercetare,ă aă cadruluiă legislativă înă careă seă deruleaz ă
cercetareaăpeăsubiec iăumani 
    3.ăPopula iiăvulnerabileăînăcontextulăcercet riiăpeăsubiec iăumani 
    4.ăAspecteăeticeăînăcercet rileămulticentrice,ămultina ionale 
    5. Comiteteleădeăetic ăaăcercet rii 
    6.ăComportamentulăştiin ificăneadecvat,ăconflictulădeăintereseăînăcercetareaăştiin ific  
 
    1.4.8.2. TEMATICA SEMINARIILOR 
    I.ăIlustrareaăprinăcazuriăparticulareăaăteoriilorăşiăprincipiilorăînăbioetic ă- 2 ore 
    II. Reglementareaăpracticiiămedicaleăprinăcoduriădeăetic ă- 2 ore 
    1.ă Jur mântulă luiă Hipocrateă - comentareaă formeiă ini ialeă aă jur mântuluiă luiă Hipocrateă şiă
evaluareaăgraduluiădeăaplicabilitateăaăperceptelorăacestuiaăînăcondi iileămediciniiăactuale 
    2. Alternativeăaleăjur mântuluiăluiăHipocrate 
    3.ăAlteăcoduriădeăetic ăşiădeontologieămedical ăfolositeăînăprezent 
    III.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăValoareaăşiălimiteleăconsim mântuluiăinformatăînăpracticaămedical ăcurent  
    2.ăValoareaăşiălimiteleăconfiden ialit iiăînăpracticaămedical ăcurent  



    3.ăRolulăcomunic riiăînărela iaămedică- pacient 
    IV.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăAccesulălaăîngrijirileădeăs n tateă- discutare de cazuri 
    2.ăDrepturileăpacien iloră- reglementareălegislativ  
    3.ăRolulăcomitetelorădeăetic ădinăspitale 
    V.ăExemplificareaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroareăînămedicin ăprinăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    1.ăDelimitareaăcadruluiăno iuniiădeămalpraxis 
    2.ăGreşealaămedical ădinăperspectivaăsistemuluiădeămalpraxis 
    3.ăPerspectivaădeontologic ăasupraăgreşelilorămedicale 
    VI.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăînceputulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcrete - 2 ore 
    VII.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăfinalulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    VIII.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă transplantulă deă esuturiă şiă organeă peă bazaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
    IX. Discutarea problemelor eticeăînăgenetic ăşiăgenomic ăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    X.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă cercetareaă peă subiec iă umaniă prină prismaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
    1.4.9.ăSTAGIULăDEăORTOPEDIEăŞIăTRAUMATOLOGIEă- ANUL VI 
    1.4.9.1. Tematica lec iilorăconferin ădeăsintez ă200ăore 
    (1)ăPrincipiiăgeneraleăşiăactualit iăînăosteosintez  
    (2) Biomateriale utilizate în ortopedie 
    (3)ă Indica iiă şiă contraindica iiă înă artroplastiaă şolduluiă cuă protez ă cimentat ă sauă protez ă
necimentat  
    (4) Indica iiăşiăcontraindica iiăînăartoplastiaăgenunchiului 
    (5)ăActualit iăînătratamentulăfracturilorădeschise 
    (6)ăActualit iăînătumorileămaligneăosoase 
    (7) Imagistica în ortopedie (radiografie, RMN, TAC, echografie) 
    (8) Clasificarea AO a fracturilor - spreăunălimbajăcomunăinterna ional 
    (9)ăAntibioterapiaăînăortopedieăşiătraumatologie 
    (10)ăReviziileădup ăartoplastiaătotal ădeăşoldăşiăgenunchi 
    (11)ăEvolu iaăartroplastieiătotaleăaăşoldului,ăperspectiveădeăviitor 
    (12) Elemente de biomecanic ă aă aparatuluiă locomotoră (generalit i,ă biomecanicaă coloanei,ă aă
şoldului,ăgenunchiului,ăpiciorului,ăum rului,ăcotului,ăpumnului,ămâinii) 
    (13)ăMersulănormalăşiăpatologic 
    (14)ăIndica iiăşiăcontraindica iiăînăartroplastiileămembruluiătoracic 
    (15)ăInstrumenta iiăsegmentareăînădiformit ileăcoloaneiăvertebrale 
    (16)ăDiformit iăînăortopedie 
    (17) Problemele osteogeriatriei 
    (18)ăRecuperareaăfunc ional ăînăortopedieăşiătraumatologie 
    (19)ăInegalit ileămembrelorăinferioareă- cauze, prognostic, tratament 
    (20) Boala Paget - diagnostic,ăevolu ie,ătratament 
    1.4.10.ăURM RIREAăPREG TIRIIăREZIDEN ILOR 
    Se va face prin: 
    - examenă şiă not ă laă sfârşitulă fiec ruiă stagiuă complementară (chirurgieă general ,ă vascular ,ă
neurochirurgie,ăplastic ăşiăreparatorie,ătoracic ) 
    - seminariiălunareăasupraătemelorădezb tuteălaălec iileăconferin ădinăanulăII-III 
    - examenăcuănot ălaăsfârşitulăanuluiăIIIă(dup ă2ăaniădeăortopedie) 
    - seminariiătrimestrialeăînăcursulăanuluiăVăşiăVIădeăotropedie 
    - examenăfinală(premerg torăexamenuluiădeămedicăspecialist) 
    Acesteăexameneăşiăseminariiăseădesf şoar ăînăunit ileăînăcareăareălocăpreg tirea. 
    ExamenulădeămedicăspecialistăesteăorganizatădeăMinisterulăS n t iiălaădateleăprestabilite. 
 
                  ORTOPEDIEăŞIăTRAUMATOLOGIE 
                          6 ANI 
 
*T* 
CHIRURGIEăGENERAL ă(I.1)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă12ăLUNI 
CHIRURGIEăVASCULAR ă(I.2)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3ăLUNI 
NEUROCHIRURGIE (I.3)                                   3 LUNI 
CHIRURGIEăPLASTIC ăŞIăREPARATORIEă(I.4)ăăăăăăăăăăăăăăăă3ăLUNI 
CHIRURGIEăTORACIC ă(I.5)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3ăLUNI 
BIOETICAă(I.6)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă˝ăLUN  
ORTOPEDIEăŞIăTRAUMATOLOGIEă(II.1)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăANIă11ăLUNIăŞIă2ăS PT. 
OTROPEDIEăŞIăTRAUMATOLOGIEăPEDIATRIC ăIII.1ăăăăăăăăăăăă1ăAN 
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*ST* 
 
             CURRICULUMăDEăPREG TIREăÎNăSPECIALITATEA 
                         PEDIATRIE 
 
    1.1.ăDEFINI IE:ăPediatriaăesteăspecialitateaămedical ăcareăseăocup ăcuăpatologiaăcopiluluiădeă
laă 0ă laă 16ă ani.ă Includeă ună domeniuă profilactic,ă dină careă faceă parteă şiă puericultura,ă un domeniu 
curativ,ăcuădiferiteăspecialit i,ăşiăunădomeniuăsocial. 
 
    1.2. DURATA: 5 ani 
    Curriculumulăprevedeăunănum rădeă200ădeăoreădidacticeă(curs,ăseminar,ăprezent riădeăcazuri)ăpeă
anulădeăstudiuăuniversitar,ăpentruătematicaăprezentat ,ăînăafaraăc roraăsuntăprev zuteăşiă40-50 de 
ore de studiu individual. 
    Cuantificareaăpreg tiriiăînăvedereaăechival rii,ăseăfaceăprinăcrediteă(CFU). 
    1 credit = 25 ore de instruire 
    Dină timpulă alocată preg tirii,ă activitateaă didactic ă acoper ă 20-30%, restul de 70-80%, fiind 
dedicat ăactivit ilorăpracticeăşiăstudiuluiăindividual. 
    Laăsfârşitulăfiec ruiămodulădeăpreg tireă(celăpu inăoădat ăpeăan),ăareălocăoăevaluareădeăetap ,ă
f cut ăînăunitateaădeăpreg tireădeăc treăresponsabilulădeăstagiuăşiăîndrum tor. 
    Evaluareaăseăfinalizeaz ăprinăacordareaădeăcrediteăCFU. 
    Întreagaăactivitateădeăpreg tireăesteămonitorizat ăprinăcaietulădeăstagiuă(log-book), în care 
vorăfiătrecuteădeăasemeneaăevalu rileădeăetap ăînăcredite,ăactivitateaăînăprogrameleădeăcercetare,ă
participareaălaămanifest riăştiin ificeăşiădeăeduca ieăcontinu . 
 
    1.3. STRUCTURA STAGIILOR 
    1.3.1.ăStagiulădeăpediatrieăgeneral ă- 3ăaniăşiă4ăluniăşiă2ăs pt.ă- din care: 
    1.3.1.1.ă Stagiulă deă psihiatrieă aă copiluluiă şiă adolescentului,ă conformă nomenclatorului de 
specialit iăaăMSă- avândăoădurat ădeă2ăluni 
    1.3.1.2. Stagiul de diabet: 2 luni 
    1.3.1.3. Stagiul de pneumoftiziologie: 2 luni 
    1.3.1.4.ăStagiulădeăneurologieăpediatric :ă2ăluni 
    1.3.1.5. Stagiul de oncologie-hematologieăpediatric : 2 luni 
    1.3.1.6.ăStagiulădeăecografieăgeneral :ă3ăluni 
    1.3.1.7.ăStagiulădeăgenetic :ă3ăluni 
    1.3.2. Stagiul de neonatologie - 1ăanăşiă7ăluniă- din care: 
    1.3.2.1.ăStagiulădeăboliăinfec ioase:ă2ăluni 
    1.3.2.2.ăStagiulădeăchirurgieăşiăortopedieăpediatric :ă2ăluni 
    1.3.3.ăStagiulădeăbioetic :ă½ălun ă(20ăore) 
 
    CON INUTULăSTAGIILOR 
    1.3.1. STAGIUL DE PEDIATRIE 
 
    Tematicaălec iilorăconferin ă(460ăore) 
    (1)ă Creştereaă şiă dezvoltareaă somatic .ă Etapeleă dezvolt riiă neuropsihice.ă Apreciereaă creşteriiă
şiă dezvolt riiă laă nivelulă asisten eiă primare.ă Îngrijireaă copiluluiă cuă anomaliiă aleă dezvolt riiă
somaticeăşiăneuropsihiceălaănivelulăasisten eiăprimareăşiăînăinstitu iileăspecializate.ăAbordareaă
interdisciplinar ăaătulbur rilorădeăcreştereăşi dezvoltare. 
    (2)ăDurerileăabdominaleărecurenteăşiăalteăsindroameădureroaseărecurenteălaăcopil 
    (3)ă"Falimentul"ăcreşteriiă(failureătoăthrive) 
    (4)ă Alimenta iaă sugaruluiă şiă copiluluiă s n tosă (necesit iă nutri ionale,ă ra iaă dietetic ă
recomandat ,ă alimenta iaă natural ă şiă mixt ,ă diversificareaă alimenta ieiă sugarului,ă alimenta iaă
copiluluiă şiă adolescentuluiă normal).ă Criteriileă deă apreciereă aă st riiă deă nutri ie.ă Formuleleă deă
lapte adaptate. 
    (5)ăMalnutri iaăprotein-energetic ăşiăproteic  
    (6) Obezitatea 
    (7)ăDeficien eleăvitaminiceă(hipovitaminozele,ăinclusivărahitismulăcaren ial) 
    (8)ăAnemiileăcaren iale 



    (9) Deficitele oligomineralelor 
    (10)ăAlimenta iaăcopiluluiăcuăoăboal ăacut .ăNutri iaăenteral ăşiăparenteral .ăFormuleădeălapteă
dietetice. 
    (11)ăUrgen eleăpediatriceămajore: 
    - abordareaăcopiluluiăînăstareăgrav ă(theăacuttelyăillăchild) 
    - stopul cardiorespirator - resuscitarea cardiorespiratorie 
    - şoculăcaloricăşiăhipotermia 
    - intoxica iileăacuteă(inclusivăintoxica iile acute medicamentoase) 
    - în ep turiădeăinsecteăveninoase,ămuşc turiădeăanimale 
    - şocul 
    - insuficien aărespiratorieăacut  
    - insuficien aăcardiac  
    - insuficien aăhepatic ăacut  
    - sindroamele hemoragice 
    - sindroamele de deshidratareăacut  
    - insuficien aărenal ăacut  
    - hipertensiuneaăintracranian ăşiăedemulăcerebralăacut 
    - st rileăcomatoase 
    - convulsiile 
    (12)ă Stabilireaă suspiciuniiă deă boal ă genetic ă sauă anomalieă congenital ă deă metabolism.ă
Screening-ul nou-n scutuluiă pentruă boliă geneticeă şiă deă XXXXă Bazeleă diagnosticului.ă Asisten aă deă
durat ă aă copiiloră cuă boliă geneticeă şiă anomaliiă congenitaleă deă metabolism.ă Principiileă şiă
indica iileădiagnosticuluiăprenatal.ăFactoriiădeămediuăcareăpotădeterminaăapari iaămalforma iilor 
congenitale. 
    (13)ă Problemeă medicaleă aleă adolescentului:ă creştereaă şiă dezvoltareaă pubertar .ă Aspecteă deă
patologieăspecific ăadolescentuluiă(varianteăaleăpubert ii,ăamenoreea,ădismenoreeaăşiăsânger rileă
genitale,ăsarcinaălaăadolescente,ăcontracep ia,ăviolul,ăbolileăcuătransmisieăsexual ,ăacneea. 
    (14)ă Reac iiă deă hipersensibilizare.ă Principiiă deă diagnostică şiă tratamentă aleă boliiă atopice.ă
Astmulă bronşic.ă Rinitaă alergic .ă Alergiileă alimentare.ă Urticariaă şiă angioedemul.ă Alergiileă
medicamentoase.ă Şoculă anafilactic.ă Boalaă serului.ă Hipersensibilizareaă laă în ep turileă deă insecte.ă
Pneumoniile de hipersensibilizare. 
    (15) Reumatismul articular acut. 
    (16) Artritele cronice juvenile. Colagenozele majore: Lupusul eritematos sistemic, 
dermatomiozita, sclerodermia, boala Kawasaki. 
    (17)ăSindromulăfebrilăprelungităşiăfebraădeăetiologieăneprecizat . 
    (18)ăDiareileăacuteăbacterieneăşiăvirale 
    (19)ă Infec iileă tractuluiă respiratoră superior.ă Otitaă medieă acut .ă Mastoidita.ă Otitaă medieă
cronic  
    (20) Bronşiolitaăacut  
    (21) Pneumoniile acute bacteriene. Bronhopneumonia. Pleureziile - Pneumotorax 
    (22)ăInfec iileăurinare 
    (23)ăDiareeaăcronic ăşiăsindroameleădeămalabsorb ieă(includeăF/C,ăceliachia). 
    (24) Hemoragiile digestive la nou-n scutăşiăcopil 
    (25)ăStomatitele,ăglositeleăşiăcheilitele 
    (26)ăBoalaăinflamatorieăcronic ăintestinal ă(ileitaăterminal ăşiăcolitaăulcero-hemoragic ) 
    (27)ăHepatiteleăcroniceăşiăcirozaăhepatic  
    (28)ăSindroameleădeăhipertensiuneăportal  
    (29) Colestazele neo-nataleă (atreziaă şiă hipoplaziaă c iloră biliareă intrahepatice,ă hepatitaă
neonatal ) 
    (30) Sindromul Reye 
    (31)ăCorpiăstr iniăînăc ileărespiratorii 
    (32)ăPneumoniileădeăinhala ie 
    (33) Pneumoniile cronice 
    (34)ăBronşiectazia 
    (35) Supura iileăpulmonare 
    (36)ăHemosiderozaăpulmonar ăidiopatic ăşiăhemosiderozeleăsecundare 
    (37)ăFibrozaăintersti ial ăpulmonar ăcronic  
    (38)ăMalforma iiăcongenitaleădeăcordănecianogene 
    (39)ăMalforma iiăcongenitaleădeăcordăcianogene 
    (40) Miocarditele,ăcardiomiopatiileăprimareăşiăsecundare 
    (41) Pericarditele 
    (42)ăEndocarditeleăinfec ioase 
    (43)ăTulbur riădeăritmăşiăconducere 



    (44)ăDurereaătoracic ălaăcopilăşiăadolescent 
    (45) Anemiile prin perturbarea sintezei de hemoglobina (inclusiv sindroamele thalasemice) 
    (46)ăAnemiileăhemoliticeăconstitu ionale 
    (47)ăAnemiileăhemoliticeădobânditeă(deăcauzeăimunologiceăşiăneimunologice) 
    (48)ăAnemiileăhipoplasticeă(congenitaleăşiădobândite) 
    (49) Anemiile sideroblastice 
    (50) Aplaziileămedulareăidiopaticeăşiăsecundare 
    (51)ăNeutropeniileăcongenitaleăşiădobândite 
    (52)ăDefecteleăfunc ionaleăaleăgranulocitului 
    (53) Sindroame hemoragice: 
    - purpurele vasculare 
    - trombocitopenii 
    ●ăprinăinsuficien aădeăproducere la nivelul medular 
    ●ăprinădistruc ieăcrescut ăînăperiferie 
    - trombocitopatii 
    - coagulopatiiăereditareăşiădobândite 
    - C.I.D. 
    - hiperfibrinolizeleăprimareăşiăsecundare 
    (54)ăSt rileădeăhipercoagulareăşiătrombozeleălaăcopil 
    (55) Tratamentul substitutiv cu produse de sânge în pediatrie 
    (56)ă Dateă epidemiologiceă şiă etiopatogeniaă cancereloră copilului.ă Manifest riă comuneă aleă
cancerului la copil. Principiile tratamentului antineoplazic în pediatrie. Efectele adverse ale 
terapiei anticanceroase 
    (57)ăUrgen eăoncologiceălaăcopil 
    (58)ăLeucemiileăacuteălimfoblasticeăşiănon-limfoblastice 
    (59)ăLimfoameleămaligneăHodgkinieneăşiănonăHodgkinieneălaăcopil 
    (60) Anomaliile congenitale ale tractului urinar la copil 
    - displaziile chistice 
    - refluxul vezico-uretral 
    - anomaliile obstructive ale tractului urinar 
    (61)ăAnomaliileăhidroelectroliticeăşiăaleăechilibruluiăacido-bazic la copil 
    (62) Hematuriile copilului 
    (63) Proteinuria la copil 
    (64) Glomerulonefritele acute 
    (65) Glomerulonefritele rapid progresive 
    (66) Sindromul hemolitic-uremicăşiăpurpuraătrombocitopenic ătrombotic  
    (67) Sindroamele nefrotice 
    (68)ăGlomerulonefriteleăpersistenteăşiăprogresive 
    (69)ăInsuficien aărenal ăcronic ă- Mijloaceădeăepurareăextrarenal ă- dializ . 
    (70)ăHipertensiuneaăarterial ălaăcopil 
    (71) Litiazele urinare la copil 
    (72) Sindroame hipotalamice 
    (73)ăNanismulăhipofizarăşiăacromegalia 
    (74)ăDeficitulădeăACTHăşiăboalaăCushing 
    (75) Hipotiroidismul. Hipotiroidismul congenital. Hipertiroidismul la copil 
    (76)ăInsuficien aăsuprarenalian .ăSindromulădeăpierdereădeăsare.ăSindroameleăadrenogenitale. 
    (77)ăAnomaliiăaleădiferen ieriiăsexuale 
    (78)ă Pubertateaă şiă anomaliiă aleă pubert ii;ă pubertatea precoce, pseudopubertatea precoce. 
Malnutri iaăsexual ăîntârziat  
    (79)ăHipocalcemiileăşiăhipercalcemiile.ăRahitismeleăvitamino-D rezistente 
    (80) Bolile congenitale de metabolism 
    (81)ăEvaluareaăneurologic ăaănou-n scutului,ăsugaruluiăşiăcopilului 
    (82) Anomaliile congenitale ale sistemului nervos 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
    1.ăM sur toriăantropometriceăşiăinterpretareaălorălaăcopilulădeădiverseăvârsteă(50) 
    2.ăPunc iiăşiărecolt riăvenoaseălaăsugarăşiăcopilă(50) 
    3. Instalarea unui cateter venos: 
    - percutan (50) 
    4.ăManevreădeăresuscitareăaăfunc iilorăvitaleă(50) 
    5. Toracocenteza instalarea unui drenaj pleural în sistem închis (3) 
    6. Paracenteze (10) 
    7.ăCateterismăvezicalălaăcopilulădeăambeleăsexeăşiălaădiferite vârste (30) 
    8.ăPunc iiălombareă(10) 



    9. Recoltare de sânge capilar pentru echilibrul acido-bazic prin metoda Astrup (20) 
    10.ăPunc iiăosoaseă(3) 
    11.ăPunc iiăarticulareă(3) 
    12.ăExameneădeălaboratorăexecutateăpersonalăînăurgen  
    - ex. LCR (25) 
    - ex.ăcitologicăşiăbiochimicăalăuriniiă(25) 
    - ex. sânge periferic (25) 
    13.ăExamenăotoscopicălaăsugarăşiăcopilulămareă(50) 
    14. Examenul fundului de ochi (10) 
    15.ăEfectuareaăînregistr riiăEKGălaăsugarăşiăcopilulămareă(50) 
    16.ăInterpretareaăurm toarelorăprobe: 
    - ex.ăRg.ătoracic ă(100) 
    - ex. Rg. schelet (50) 
    - ex. Rg. cranian (30) 
    - ex. Rg. gastro-intestinal (tranzit Ba - irigografie) (10) 
    - urografie (ureterocistografie) (10) 
    - hemograma (50) 
    - mielograma (5) 
    - probeăfunc ionaleărespiratoriiă(20) 
    - probe hepatice (50) 
    - probe renale (1000) probe de digestie (50) 
    - interpretarea EKG (30) 
    1.3.1.1.ăSTAGIULăDEăPSIHIATRIEăAăCOPILULUIăŞIăADOLESCENTULUI 
    Tematicaălec iilorăconferin ă(40ăore) 
    (1)ăExamenulăneurologicăşiăpsihiatricăalăcopiluluiădeădiverseăvârste 
    (2)ăEtapeleădezvolt riiăneuropsihice 
    (3)ăTulbur rileădeăsomnălaăsugarăşiăcopil 
    (4) Retardul mental 
    (5)ăDeficiteleădeăauz,ăv zăşiăaleălimbajului 
    (6) Enurezisulăşiăencoprezisul 
    (7)ăDurerileăabdominaleărecurenteăşiăalteăsindroameădureroaseărecurente 
    (8) Nevrozele copilului 
    (9)ăDificult ileăşcolareăşiăfobiileăşcolare 
    (10)ăAutismulăşiăalteăpsihozeămajoreăaleăcopilului 
    (11) Copilul maltratat psihic 
    (12)ăReac iileăpsihiceăaleăcopiluluiăînăfa aăuneiăboliăcroniceăşiăsprijinulăpsihologicăacordată
copiluluiăşiăfamiliei 
    (13)ăRecuperareaăneuropsihic  
    (14)ăAnorexiaănervoas ăşiăalteăperturb riăaleăsenza ieiădeăfoame-sa ietateălaăadolescent 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
    Testeăpsihometriceădeăevaluareăaăperforman elorăintelectuale:ăpracticareăşiăinterpretareăaă50ă
teste 
    Testeădeăperforman ăvizual ăşiăauditiv :ăpracticareăşiăinterpretareăaă50ăteste 
    Metodeădeărecuperareăşi supraveghereăaă10ăproiecteădeărecuperareăneuropsihiatric  
    1.3.1.2. STAGIUL DE DIABETOLOGIE 
    Tematicaălec iilorăconferin ă(40ăore) 
    (1) Explorarea metabolismului hidrocarbonatelor la copil 
    (2) Explorarea metabolismului lipidic la copil 
    (3) Hiperglicemiile nou-n scutului,ăsugaruluiăşiăcopilului 
    (4) Hipoglicemiile nou-n scutului,ăsugaruluiăşiăcopilului 
    (5) Diabet zaharat insulino-depedent tipul I 
    (6)ăAcidocetozaăşiăcomaădiabetic  
    (7) Hiperlipemiile familiale 
    (8) Hiperuricemiile 
    (9)ăObezitateaăsugaruluiăşiăcopilului 
    (10)ăTratamentulădieteticăînădiabetulăzaharatăşiăalteăboliănutri ionaleăaleăcopilului 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
    1. Efectuarea tehnicilor de explorare a metabolismului glucidelor (10) 
    2. Efectuarea tehnicilor de explorare a metabolismului lipidic (10) 
    3.ăTehnicileădeăreechilibrareăhidroelectrolitic ăşiăacido-bazic ă(10) 
    4.ăEfectuareaămanevrelorăurgen eădeătratamentăînăcomaăşiăacido-cetozaădiabetic ă(10) 
    5. Interpretarea testelorăfunc ionaleăhepaticeă(10) 
    6.ăInterpretareaătestelorăfunc ionaleămetaboliceă(20) 



    1.3.2.3. STAGIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 
    Tematicaălec iilorăconferin ă(40ăore) 
    (1) Vaccinarea B.C.G. 
    (2)ăIntradermoreac iaăcuăP.P.D. 
    (3) Diagnosticul radiologic în pneumoftiziologie 
    (4)ăDiagnosticulădeălaboratorăînătuberculoz  
    (5)ăExplorareaăfunc ional ărespiratorieălaăcopil 
    (6)ăIndica iileăşiăaportulăbronhoscopieiăînăbolileărespiratoriiălaăcopil 
    (7)ăTuberculozaăpulmonar ăprimar ăşiăsecundar  
    (8)ăTuberculozaăextrapulmonar ălaăcopil 
    (9)ăInfec iileămycobacterieneănetuberculoase 
    (10)ăSupura iileăbronhopulmonare 
    (11)ăMalforma iileăbronhopulmonare 
    (12)ăEpidemiologiaăşiăpreven iaăinfec ieiătuberculoaseălaăcopil 
    Baremul activit ilorăpractice 
    1.ăTehnicaăvaccin riiăcorecteăBCGă(20) 
    2. Tehnica IDR-PPD (20) 
    3.ăTehnicaărecolt riiăcorecteăaăproduselorăbiologiceăpentruăeviden iereaăBKă(20) 
    4.ăInterpretateaăexamin riiăRgăînăTBCă(20) 
    5. Tehnicile de investigare aăfunc ieiărespiratoriiălaăcopilă(10) 
    1.3.1.4.ăSTAGIULăDEăNEUROLOGIEăPEDIATRIC  
    Tematicaălec iilorăconferin ă(40ăore) 
    (1) Examenul clinic neurologic al nou-n scutului,ăsugaruluiăşiăcopilului 
    (2)ăAfec iuniăneurologiceăînăperioadaădeănou-n scut 
    (3)ăMalforma iiăaleăSNC 
    (4) Sindroame neurocutanate - (Recklinghausen,ăsclerozaătuberoas ,ăSturgeăWeber) 
    (5) Aspecte neurologice în anomaliile cromozomiale 
    (6) Paraliziile cerebrale infantile 
    (7) Boli degenerative ale SNC 
    (8) Traumatismeăcraniocerebraleăşiăvertebromedulare 
    (9) Tumori ale SNC 
    (10)ăAfec iuniăcerebrovasculare 
    (11)ăConvulsiileăocazionaleăşiăepilepsia 
    (12)ăHipertensiuneaăintracranian ăşiăedemulăcerebralăacut 
    (13) Paroxisme cerebrale neconvulsivante 
    (14)ăAfec iunileănervilorăcranieni 
    (15)ăSindromulăhipotonălaăsugarăşiăcopil 
    (16)ă Afec iunileă unit iiă motoriiă (afec iuniă aleă neuronuluiă motoră periferic,ă afec iuniă aleă
nervilorăperiferici,ăafec iuniăaleăjonc iuniiăneuromusculare,ăafec iuniămusculare) 
    (17) Ataxia 
    (18)ăCefaleeaăşiămigrena 
    (19) Comele 
    Baremulăactivit ilorăpractice: 
    1.ăEfectuareaăpunc ieiălombareălaăcopilulădeădiverseăvârsteă(10) 
    2.ăEfectuareaămanevrelorădeăurgen ăînăcrizaădeăconvulsiiălaăcopilă(20) 
    3. Examenul fundului de ochi (10) 
    4.ăInterpretareaăurm toarelorăprobe: 
    - examen EEG (10) 
    - radiografie de craniu (5) 
    - tomografieăcerebral ă(10) 
    1.3.1.5. STAGIUL DE ONCOLOGIE-HEMATOLOGIEăPEDIATRIC  
    Tematicaălec iilorăconferin ă(40ăore) 
    (1)ăLeucemiileăacuteăşiăcronice. 
    (2) Tumorile solide 
    - Limfoame 
    - Neuroblastom 
    - Tumora Wilms 
    - Tumori de S.N.C. 
    - Sarcoame 
    - Tumori maligne osoase 
    - Histiocitoze 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
    Demonstra iiăcuăcazuriăcareăprezint ăpatologiaămai-susămen ionat . 



    1.3.1.6.ăSTAGIULăDEăECOGRAFIEăGENERAL  
    DURATA 3 LUNI (50 ore) 
    Laăterminareaămodululuiădeăecografieăgeneral ,ămediculărezidentăaflatăînăstagiulădeăpreg tireă
pentruă ob inereaă specialit iiă trebuieă s ă cunoasc ă urm toareleă aspecteă legateă deă explorareaă
ecografic : 
    - indica iiăşiălimiteăaleăexplor riiăecografice 
    - preg tireaăpacientuluiăpentruăexaminare 
    - alegereaătrasductoruluiăînăraportăcuăzonaăanatomic ăcareăvaăfiăexplorat  
    - alegerea ferestrei de explorare adecvate 
    - reglarea echipamentului (sistemul de "gain", compensarea în timp a ecourilor 
    - TGC, plasarea focarului/focarelor, stabilirea dimensiunii optimale a imaginii), utilizarea 
sistemuluiădeăm surareăînădistan eăşiăvolume 
    - ob inereaă imaginiiă ecograficeă optimale,ă folosindă planurileă deă sec iuneă standardizateă
utilizate în ultrasonografie 
    - recunoaştereaăartefactelorăşiăproceduriădeăeliminareăaleăacestora 
    - deosebireaăst riiădeă"organănormal"ădeăceaădeă"organăpatologic"ăprinăfolosireaăsemiologieiăşiă
terminologiei ecografice specifice 
    - precizareaăst riiăpatologiceăşiăincludereaăaspectuluiăecograficăîntr-un diagnostic clinic 
    - documentarea imaginilor 
    - redactareaăbuletinuluiăecograficăsau/şiăinterpretareaăcorect ăaăunuiăbuletinăecograficăemisă
deăc treăunăcolegăcuăexperien ăsimilar ăsauămaiămare; 
    - recomandareaă altoră investiga iiă complementareă sauă decurgândă dină explorareaă clinic ă şiă
ecografic ă aă pacientului,ă înă scopulă ob ineriiă unuiă diagnostică corectă înă condi iileă unuiă raportă
cost/eficien ăoptim,ăcuădurataădeătimpăminimal . 
 
    TEMATICAăCURSULUIăDEăECOGRAFIEăGENERAL  
 
         NIVEL DE FORMARE 1 - pentruămediciăreziden i 
                  (înv mântăteoretic) 
 
    Specialit i:ăMedicin ăintern ,ăGastroenterologie, Nefrologie, Pediatrie, Urologie 
 
    TRUNCHIUL COMUN 
*T* 
┌───┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐ 
│Nr.│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăTematicaăcursuluiăteoreticăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Num rulăore│ 
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ă1.│Fizicaăultrasunetelorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă2ăăăăă│ 
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ă2.│Artefacteăîntâlniteăînăultrasonografieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă1ăăăăă│ 
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ă3.│Echipamente,ăimagineaăultrasonografic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă2ăăăăă│ 
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ă4.│Semiologieăultrasonografic ădeăbaz ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă2ăăăăă│ 
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ă5.│Sec iuniăelementareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă          │ăăăăă1ăăăăă│ 
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ă6.│Ficatulăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă4ăăăăă│ 
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ă7.│Arboreleăbiliarăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă4ăăăăă│ 
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ă8.│Pancreasulăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă2ăăăăă│ 
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ă9.│Splinaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă1ăăăăă│ 
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│10.│Spa iulăretroperitonealăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă2ăăăăă│ 
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│11.│Tubulădigestivăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă2ăăăăă│ 
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│12.│Aparatulăurinarăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă2ăăăăă│ 
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│13.│Peritoneuăşiăanexeăăăăăăăăăăăăăăăăăă                          │ăăăăă1ăăăăă│ 
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 



│14.│Urgen eăabdominaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă2ăăăăă│ 
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăTotal│ăăăă28ăăăăă│ 
└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘ 
*ST* 
 
         B.ăTEMATICAăSPECIFIC ăDIFEREN IAT ăPEăSPECIALIT I 
                  (completarea trunchiului comun) 
*T* 
*Font 9* 
┌─────────────────────────────────┬────────┬─────────────────┬──────────┬─────────┬────────┐ 
│ăăăăTemaăcursului/Oreădeăcursăăăă│Medicina│Gastroenterologie│Nefrologie│Pediatrie│Urologie│ 
│ăăăăăăă                          │Intern ă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┤ 
│Algoritmuriădeădiagnosticăăăăăăăă│ăăă2ăăăă│ăăăăăăăă2ăăăăăăăă│ăăăă2ăăăăă│ăăăă2    │ăăă2ăăăă│ 
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┤ 
│Tubulădigestivă- no iuniăavansate│ăăă0ăăăă│ăăăăăăăă4ăăăăăăăă│ăăăă0ăăăăă│ăăăă0ăăăă│ăăă0ăăăă│ 
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┤ 
│Prostataăşiăveziculeleăseminaleăă│ăăă0ăăăă│ăăăăăăăă0ăăăăăăăă│ăăăă1ăăăăă│ăăăă0ăăăă│ăăă2ăăăă│ 
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┤ 
│Vaseăperifericeăăăăăăăăăăăăăăăă  │ăăă3ăăăă│ăăăăăăăă3ăăăăăăăă│ăăăă2ăăăăă│ăăăă2ăăăă│ăăă2ăăăă│ 
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┤ 
│Cordăşiăpericardăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă3ăăăă│ăăăăăăăă0ăăăăăăăă│ăăăă2ăăăăă│ăăăă2ăăăă│ăăă0ăăăă│ 
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┤ 
│Aplica iiăînăpatologiaăpediatric │ăăă2ăăăă│ăăăăăăăă2ăăăăăăăă│ăăăă2ăăăăă│ăăăă6ăăăă│ăăă2ăăăă│ 
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┤ 
│Structuriămoiăsuperficialeăăăăăăă│ăăă3ăăăă│ăăăăăăăă0ăăăăăăăă│ăăăă1ăăăăă│ăăăă1ăăăă│ăăă2ăăăă│ 
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┤ 
│Pelvisăfemininăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă3ăăăă│ăăăăăăăă2ăăă     │ăăăă3ăăăăă│ăăăă2ăăăă│ăăă3ăăăă│ 
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┤ 
│Ecografieăinterven ional ăăăăăăăă│ăăă1ăăăă│ăăăăăăăă4ăăăăăăăă│ăăăă4ăăăăă│ăăăă2ăăăă│ăăă4ăăăă│ 
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┤ 
│Progreseăînăultrasonografieăăăăăă│ăăă1ăăăă│ăăăăăăăă1ăăăăăăăă│ăăăă1ăăăăă│ăăăă1ăăăă│ăăă1ăăăă│ 
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┤ 
│ăăăăăăăăă     Totalăăăăăăăăăăăăăă│ăăă18ăăă│ăăăăăăă18ăăăăăăăă│ăăăă18ăăăă│ăăă18ăăăă│ăăă18ăăă│ 
└─────────────────────────────────┴────────┴─────────────────┴──────────┴─────────┴────────┘ 
*ST* 
 
    Total general = 46 ore curs pentru fiecare specialitate, particularizată înă func ieă deă
specialitateaăconsiderat  
    Observa ii: 
    1.ă tematicaă prelegeriloră deă vaseă perifericeă vaă cuprindeă no iuniă elementareă referitoareă laă
principiiă aleă metodei,ă tehnicaă deă explorare,ă artefacte,ă hemodinamic ,ă artereă periferice,ă veneă
periferice,ăartereăşiăveneăviscerale. 
    2.ă tematicaă prelegeriloră deă explorareă ecografic ă aă corduluiă vaă cuprindeă no iuniă elementareă
referitoareălaăaspectulăultrasonograficănormalăşiăpatologică(identificatăînăprincipaleleăafec iuni)ă
precumăşiăcelăalămediastinului,ăpl mânuluiăşiăpleurei 
    3.ă tematicaă prelegeriloră deă ecografieă aă esuturiloră moiă superficialeă vaă cuprindeă no iuniă
elementareăreferitoareălaăaspectulănormalăşiăpatologicăalăurm toarelorăorganeăşiăregiuni:ăcervical,ă
tireo-paratiroidian,ăsân,ăaxil ,ătesticulăşiăscrot 
    4.ă tematicaă prelegeriloră deă ecografieă aă pelvisuluiă feminină vaă cuprindeă no iuniă elementareă
referitoareălaăaspectulănormalăşiăpatologicăalăacesteiăregiuniă(ginecologie,ăobstetric ) 
    5.ă tematicaă prelegeriloră deă ecografieă interven ional ă vaă cuprindeă no iuniă elementareă
referitoareălaăaplica iiăaleămetodeiăînăscopădeădiagnosticăşiătratament. 
 
    BAREMă DEă MANUALIT Iă - ORGANEă ŞIă ZONEă TOPOGRAFICEă - CAREă TREBUIESCă IDENTIFICATEă ŞIă EVALUATEă
PRIN ULTRASONOGRAFIE - NIVEL DE FORMARE 
 
    PENTRU MEDICI REZIDEN Iă(ÎNV MÂNTăPRACTIC) 
    Premise 
    Explorareaă ecografic ,ă fiindă oă investiga ieă "înă timpă real"ă şiă înă acelaşiă timp,ă utilizândă
sec iuniă nestandardizate,ă seă caracterizeaz ă prină furnizareaă diagnosticuluiă folosindă sec iuniă



relativ greu reproductibile. Înăpofidaăeforturilorăsociet ilorăprofesionaleădeă"standardizare"ăaă
acestorăimagini,ăcomponentaă"operator"ădependent ăaămetodeiăesteădeosebitădeăimportant . 
    Asimilareaă explor riiă ecografice,ă indiferentă deă nivelulă deă performan ,ă depindeă înă celă maiă
înaltă gradă deă asigurareaă componenteiă deă "preg tireă subă supaveghere".ă Esteă imperiosă necesar ă
includereaă înă tematicaă deă formareă aă mediciloră reziden iă aă unoră stagiiă deă "manualit i",ă aceastaă
reprezentândăetapaăini ial ăşiăprimulăcontactăalămediculuiăcuăechipamentul ecografic. 
    Realizarea acestui deziderat presupune: 
    a)ăexisten aăunuiă"baremămanualit i"ă- num răminimalădeăsec iuniăşiăinciden eăcorectăob inute,ă
deă aşaă natur ,ă încât,ă prină apreciereaă loră s ă seă poat ă furnizaă diagnosticulă înă timpulă explor riiă
pacientului; 
    b)ă existen aă unuiă personală specializată pentruă instruireaă mediciloră încep tori,ă careă s ă îiă
îndrume,ă subliniindă toateă aspecteleă tehniceă şiă metodologiceă careă trebuieă cunoscute.ă Calit ileă
didactice ale acestui personal (nu obligatoriu medici, dar imperios necesar personal medical 
dedicată acesteiă tehnici)ă suntă obligatorii,ă activitateaă deă "stagiiă deă manualitate"ă trebuindă s ă seă
sincronizezeăcuădesf şurareaăprelegerilorăteoretice; 
    c)ă echipamentă pentruă activit iă didacticeă şiă pentruă instruc ie,ă atâtă supravegheat ă câtă şiă peă
cont propriu; 
    d)ă existen aă uneiă "biblioteciă deă imagini"ă cuă aspecteă normale,ă patologiceă şiă varianteleă
acestora.ă Aceast ă "bibliotec ",ă cuprinzândă ună mareă num ră deă imagini,ă trebuieă prezentat ă şiă
comentat ădeăc treăpersonalulăabilitatăs ădesf şoareăactivit iădidactice.ăScopulăesteăacelaădeăaă
familiariza intensiv medicul rezident cu aspectele ecografice cel mai frecvent întâlnite în 
practic . 
    OBS:ăBaremulăesteăstructuratăînăfunc ieădeăparticularit ileăfiec reiăspecialit iămedicale. 
    A. TRUNCHIUL COMUN 
    1.ăNo iuniădeăbaz ăprivindăutilizareaăaparatelorădeăultrasonodiagnostic: 
    - pornirea aparatului 
    - selectarea tranasductoarelor 
    - reglarea parametrilor tehnici ai imaginii 
    - optimizareaăimaginiiăşiăreducerea artefactelor 
    - m sur toriăpeăimagine 
    - salvarea imaginii 
    - structuraăşiăredactareaăunuiăbuletinăecografic 
    2. Abdomenul 
    Ficatul 
    - identificarea organului 
    - vizualizarea principalelor elemente anatomice (hilul hepatic, patul veziculei biliare, 
ligametulărotund,ăligamentulăvenos,ălobiiăşiăsegmentele) 
    - precizarea raporturilor anatomice cu organe învecinate 
    Sistemul venos port 
    - eviden iereaă şiă m surareaă elementeloră componenteă (venaă port ,ă venaă mezenteric ă superioar ,ă
venaăsplenic ) 
    C ileăbiliare 
    - eviden iereaă şiă m surareaă c iloră biliareă intrahepaticeă (ductulă hepatică dreptă şiă stâng)ă şiă
extrahepatice 
    Colecistul 
    - eviden iereaăcolecistului 
    - identificarea componentelor anatomice 
    - m surareaălumenuluiăşiăpere ilor 
    - identificarea raporturilor anatomice principale 
    Pancreasul 
    - eviden iereaăpancreasuluiă(cuăsegmenteăşiăelementeăanatomiceăimportante) 
    - identificareaăcapsuleiăpancreaticeăşiăaă esutuluiăgr sosăperipancreatic 
    - identificareaăorganelorăcuăcareăpancreasulăintr ăînăraportădirect 
    Spa iulăretroperitoneal 
    - aorta 
    ●ăidentificareăînăsec iuniălongitudinaleăşiătransversasle 
    ●ăidentificareaăvaselorăemergenteădeăpeăpereteleăanteriorăşiăpere iiălaterali 
    ●ăprecizarea raporturilor aortei abdominale 
    - venaăcav ăinferioar  
    ●ăidentificareaăvasuluiăînăsec iuniălongitudinaleăşiătransversale 
    ●ăidentificareaăvaselorăemergente 
    ●ăprecizareaăraporturilorăanatomice 
    - esutulăgr sosăretroperitoneal 



    ●ăidentificareăşiăcaracterizare 
    Splina 
    ●ăidentificareaăşiăm surareaăsplinei 
    ●ăvizualizareaăhilului 
    ●ăprecizareaăelementelorăvasculareăcomponente 
    ●ăidentificareaăorganelorăcuăcareăsplinaăintr ăînăraport 
    Rinichii 
    ●ăeviden iereaăşiăm surareaărinichilorăînăsec iuniăperpendiculare 
    ●ăidentificareaăelementelorăcomponente 
    * parenchim - evaluare,ăm surare 
    * sinus 
    * aparat pielo-calicial - evaluare 
    ●ăidentificareaăureterului 
    Lojele suprarenaliene 
    ●ăidentificareaălojelor suprarenaliene 
    ●ăevaluareaăstucturiiăglandelorăsuprarenale 
    ●ăm surareaăglandelorăsuprarenale 
    Tubul digestiv 
    ●ă identificareaă segmenteloră accesibileă ultrasonografieiă (esofagă abdominal,ă stomac,ă duoden,ă
intestinăsub ireăşiăgros) 
    ●ăm surareaăpere ilor,ăevaluareaăcon inutului 
    Structurile mezentero-epiploice 
    ●ăidentificareaămezenteruluiăşiăaăvaselorămezenterice 
    ●ăidentificareaărecesurilorăperitonealeăşiăaăspa iilorădeăacumulareălichidian  
    ●ăidentificareaăperitoneuluiăparietal 
    3. Organe aflate la nivelul micului bazin 
    a)ăvezicaăurinar  
    ●ăidentificareaăînăcondi iiădeădeple ieăşiădeăvacuitate 
    ●ăevacuareaăşiăm surareaăpere ilor 
    ●ăidentificareaăorganelorăînvecinate 
    b)ăprostataă(explorareăsuprapubian ) 
    ● identificare,ăm surare 
    ●ăprecizareaălobilor 
    ●ăidentificareaăorganelorăcuăcareăprostataăintr ăînăraport 
    c)ăuterulă(explorareăsuprapubian ) 
    ●ăidentificare 
    ●ăm surare 
    ●ărecunoaştereaăelementelorăcomponente 
    ●ăevaluareaăecostructurii 
    d) ovare 
    ●ăidentificareaăşiăm surareaăovarelor 
    ●ăevaluareaăecostructurii 
 
    B.ăTEMATICAăPROPRIEăDIFERITELIRăSPECIALIT I 
    1.ăCORDUL,ăPERICARDULăŞIăVASELEăDEăLAăBAZAăINIMIIă(explorareătranstoracic ) 
    a.ăidentificareaăşiăevaluareaăstructurilor cardiace - cavit i,ăaparateăvalvulare,ămiocardă- şiă
a vaselor de la baza inimii folosind abordul parasternal, apical, suprasternal, subxifoidian; 
    b.ăseăaplic ăurm toarelorăspecialit i: 
    I.ăMEDICINAăINTERN  
    II. NEFROLOGIE 
    III. PEDIATRIE 
    2.ăVASELEăPERIFERICEă(explorareăDopplerăpulsatăcombinat ăcuăexplorareăcodificat ăcolor) 
    ●ăidentificareaăşiădefinireaăuneiăstructuriăvasculareăperiferice 
    ●ădiferen iereaăunuiăvasăarterialădeăunulăvenosăprinăecografieăgriăşiăDopplerăpulsat 
    ●ăidentificareaăsensuluiădeădeplasareăaăfluxuluiăsanguinăprinăecografieăcodificat ăcolor 
    c.ăseăaplic ăurm toarelorăspecialit i: 
    I.ăMEDICINAăINTERN  
    II. GASTROENTEROLOGIE 
    III. NEFROLOGIE 
    IV. PEDIATRIE 
    V. UROLOGIE 
    3. ECOGRAFIE CERVICO-FACIAL  
    - tiroida, paratiroida, glande salivare (parotida, submandibulara, sublinguala) limfonoduli 



    - identificareaăstructurilorăanatomiceăenumerate,ăm surarea,ăapreciereaăecostructurii 
    - axul vascular cervical 
    - identificarea vaseloră cervicaleă prină ecografieă înă scaraă griă şiă Doppleră pulsat,ă m surareaă
lumenului,ăapreciereaăstructuriiăpere ilor 
    - fosaăsupraclavicular ăşiăsuprasternal  
    - identificarea structurilor anatomice 
    Seăaplic ăurm toarelorăspecialit i: 
    I. MEDICINAăINTERN  
    II. NEFROLOGIE 
    III. PEDIATRIE 
    IV. UROLOGIE 
    4.ăECOGRAFIEăTRANSFONTANELAR  
    - identificareaăşiăevaluareaăemisferelorăcerebraleăşiăasistemuluiăventricular 
    - identificareaăprincipalelorăstructuriă anatomiceă(substan aăalb ăşiăcenuşie,ănucleulăcaudat,ă
talamus, corp calos, plexuri coroide) 
    Seăaplic ăurm toarelorăspecialit i: 
    I. PEDIATRIE 
    5.ăExplorareaăsarciniiă(explorareăsuprapubian ) 
    - explorarea uterului gravid la diverse vârste, prin abord suprapubian 
    - identificarea,ăprecizareaăpozi ieiăşiăm surareaăplacentei 
    - identificareaăelementelorăanatomiceănormaleăaleăf tului 
    - aprecierea vârstei fetale 
    a.ăseăaplic ăurm toarelorăspecialit i: 
    I.ăMEDICINAăINTERN  
    II. GASTROENTEROLOGIE 
    III. NEFROLOGIE 
    IV. PEDIATRIE 
    V. UROLOGIE 
    6.ă Alteă aplica iiă specificeă voră fiă tratateă individual,ă înă cadrulă fiec reiă specialit i,ă
întrucâtăimplic ădobândireaăunorăno iuniă teoreticeăsuplimentare.ă Cuantumulădeăactivitateăpractic ă
alocat acestor capitole esteă stabilită deă c treă responsabiliiă deă programă dină fiecareă centruă
universitar cuprinzând: 
    - Algoritmuri de diagnostic 
    - Tubul digestiv-no iuniăavansate 
    - Prostataăşiăveziculeleăseminale 
    - Ecografieăinterventional  
    - Progrese în ultrasonografie 
    1.3.1.7.ăSTAGIULăDEăGENETIC ăMEDICAL  
    A.ăPARTEAăTEORETIC  
    1. Rolul factorilor genetici în producerea bolilor: 
    a.ăInterac iuneaăereditateă- mediu în etiologia bolilor; 
    b.ăEcogenetica,ănutrigeneticaăşiăfarmacocineticaăbolilor; 
    c.ăMuta iile:ăcauz ămajor ădeăboal ; 
    d.ăBolileăgeneticeă(clasificare,ăcaractereăgenerale,ăimpactăşiăconsecin e); 
    e.ăAbordareaăgenetic ăînărela iaămedică- pacient. 
    2.ăBolileăcromozomiale.ăCorela iiăgenotip-fenotip în anomaliile cromosomiale: boli cromosomiale 
autosomaleă(trisomiileăautosomale,ăsindroameăcuădele iiăautosomale,ăsindroameăcuămicrodele iiăsauă
microduplica ii),ăsindroameăcuăanomaliiăaleăgonosomiloră(s.ăTurner,ăs.ăKlinefelter,ătrisomiaăXăşiă
alte polisomii X, s. 47, XXY). 
    3. Bolile monogenice.ă Corela iiă genotip-fenotip în boli monogenice: galactozemia, 
fenilcetonuria,ă bolileă lizozomale,ă bolileă peroxizomale,ă fibrozaă chistic ,ă distrofiaă muscular ă
Duchenne,ă osteogenezaă imperfecta,ă sferocitozaă ereditar ,ă sindromulă Ehlers-Danlos, 
neurofibromatozele,ăboalaăpolichistic ărenal ,ăhemofiliaăA,ădistrofiaămiotonic . 
    4.ă Geneticaă dezvolt riiă şiă defecteleă deă dezvoltare.ă Categoriiă deă geneă implicateă înă controlulă
dezvolt rii.ăProceseămajoreăînăcadrulădezvolt riiăembrionare.ăAnomaliiăcongenitaleăcu determinism 
multifactorial. 
    5.ăRetardulămentalăşiăretardulămentalălegatădeăX. 
    6.ăPatologiaăgenetic ăaăsistemuluiăimun. 
    7. Genetica bolii canceroase. 
    8.ăCeleămaiăfrecventeăboliăgeneticeăpeăsistemeăşiăaparate. 
    9.ăProfilaxiaăşiătratamentul bolilor genetice. 
    10.ăProblemeăşiădilemeăeticeăînăgeneticaămedical . 
    B.ăPARTEAăPRACTIC  



    1. Consultul genetic. 
    2.ăExplor rileăgeneticeă- indica ii,ăinterpretareăşiăvaloareădiagnostic : 
    a. Cromozomiale - cariotipul cu marcaj în benzi, FISHăinterfazic,ăFISHămetafazicăşiăCGH; 
    b. Moleculare - amplificarea ADN; hibridizarea acizilor nucleici, fragmentarea acizilor 
nucleiciăcuăenzimeă deărestric ie,ăpolimorfismulălungimiiăfragmentelorădeărestric ie,ăsecven iereaă
ADN; 
    c. Biochimice. 
    3. Sfatul genetic; 
    4. Screeningul genetic: 
    a. Neonatal (fenilcetonuria, hipotiroidismul congenital); 
    b. Screening-ulăpopula ională(familial)ăalăheterozigo ilor. 
    1.3.2. STAGIUL DE NEONATOLOGIE 
    Tematicaălec iilorăconferin ă(250ăore) 
    1.ăPerioadeleădezvolt riiăintrauterineă(perioadaăembrionar ăşiăperioadaăfetal ).ăEmbriogeneza,ă
organogenezaă şiă morfogeneza.ă Fiziologiaă fetal .ă Evaluareaă f tuluiă înă timpulă vie iiă intrauterine.ă
Evaluareaăfunc ieiăplacentareăşiăaăunit iiăfeto-placentare. Conceptul de perinatologie. 
    2. Adaptarea nou-n scutuluiă laă via aă extrauterin ă (func iaă respiratorie,ă cardio-vascular ,ă
gastrointestinal ,ărenal ;ăadaptareaăhematologic ,ăimunologic ,ăendocrin ,ătermic ). 
    3. Nou-n scutulăcuăriscălaănaştere.ăFactoriiăde risc anteriori sarcinii, factorii de risc ce 
ac ioneaz ă înă cursulă sarcinii,ă factoriiă deă riscă ceă ac ioneaz ă înă cursulă naşterii.ă M suriă deă
profilaxie. 
    4.ă Suferin aă fetal ă acut ă înă timpulă travaliuluiă şiă asfixiaă laă naştere.ă Reanimareaă nou-
n scutului.ă Complica iileă (sindromulă post-asfixic),ă consecin eleă şiă prognosticulă hipoxieiă laă
naştere.ăŞoculăneonatal. 
    5.ăTraumatismulăobstetricalămecanică(leziuniăp r iămoi,ăleziuniăcranieneăşiăcranio-cerebrale, 
leziuniă cervicaleă traumaticeă şiă aleă centuriiă scapulare, traumatismele coloanei vertebrale, 
leziunile organelor abdominale, leziunile membrelor). 
    6. Examenul clinic al nou-n scutului.ă Îngrijireaă nou-n scutuluiă normală înă maternitateă şiă laă
domiciliu. 
    7.ăAlimenta iaănou-n scutului.ăNevoileănutritive.ăAlimenta iaălaăsân.ăAlimenta iaăcuăbiberonulă
şiă prină gavaj.ă Alimenta iaă continu ă peă sondaă naso-gastric .ă Alimenta iaă continu ă peă sondaă
nasojejunal . 
    8.ăPreparateădeălapteăfolositeăînăalimenta iaăprematurului. 
    9.ă Alimenta iaă parenteral ă par ial ă şiă no iuniă deă alimenta ieă parenteral ă total ă (indica ii,ă
solu iiă utilizate,ă schemeă deă alimenta ie,ă monitorizareaă nou-n scutuluiă alimentată parenteral,ă
complica ii). 
    10.ăTulbur rileădeăcreştereăşiădezvoltare.ăStabilireaăvârsteiăgesta ionale.ăCurbeleădeăcreştereă
intrauterin . 
    11.ă Prematuritatea.ă Defini ie,ă factoriiă careă potă influen aă producereaă naşteriiă premature.ă
Particularit iămorfo-func ionaleăaleănou-n scutuluiăprematur.ăCategoriiădeăprematuri.ăTratamentulă
profilactică ală prematurului.ă Complica iileă prematurit ii.ă Criteriiă deă externareă dină maternitate.ă
Prognosticulăşiăcauzeleădeădecesălaăprematur.ăPrevenireaăprematurit ii. 
    12.ă Copilulă mică pentruă vârstaă gesta ional ă (dismaturitatea).ă Defini ie,ă etiologie,ă
particularit iă morfo-func ionale.ă Complica iileă dismaturit ii,ă profilaxiaă şiă tratamentulă
acestora.ăPrognosticulăşiăcauzeleădeădecesălaădismaturi. 
    13.ă Copilulă mareă pentruă vârstaă gesta ional ă şiă postmatur.ă Etiologie,ă particularit iă
morfofunc ionale.ăComplica iileăşiăprofilaxiaăacestora.ăTratamentul pre- şiăpostnatal. 
    14.ăSarcinaămultipl ă- patologieăspecific . 
    15. Detresa respiratorie la nou-n scut.ă Detresaă respiratorieă idiopatic ă (boalaă membraneloră
hialine).ă Sindromulă deă resorb ieă întârziat ă aă lichiduluiă pulmonară fetal.ă Sindromulă deă aspira ieă
pulmonar . 
    16.ăPneumoniileăînăperioadaăneonatal .ăPneumoniaăcongenital .ăEdemulăpulmonarăhemoragicăalănou-
n scutului.ă Crizeleă deă apneeă aleă prematurului.ă Boalaă pulmonar ă cronic ă aă prematurului.ă
Pneumothoraxulăşiăpneumomediastinulăînăperioadaăneonatal . 
    17.ăTehniciădeătratamentăînăinsuficien aărespiratorieăneonatal :ăoxigenoterapia,ăventila iaăcuă
balonăşiămasc ,ăintuba iaătraheal ,ăventila iaăasistat ă- CPAP,ăno iuniădeăIPPV. 
    18.ă Bolileă cardiaceă congenitaleă careă seă manifest ă înă perioadaă neonatal .ă Diagnosticulă
cardiopatiiloră specificeă perioadeiă neonatale,ă careă necesit ă diagnostică deă urgen .ă Chirurgiaă
cardiac ălaănou-n scut. 
    19.ăCianozaăneonatal .ăEtiologie,ăabordareădiagnostic ,ătratamentăetiologic. 
    20. Bolile primare miocardice la nou-n scut. 
    21.ăSindromulăpersisten eiăcircula ieiăfetale. 



    22.ăUrgen eleăcardiologiceăneonatale:ăinsuficien aăcardiac ,ătulbur rileădeăritmăcardiac,ăşoculă
cardiogen, pneumopericardul. 
    23.ăV rs turileăînăperioadaăneonatal :ăetiologie,ădiagnosticăşi tratament. 
    24.ăAtreziaădeăesofagăşiăfistulaăeso-traheal . 
    25.ăObstruc iileăcongenitaleăaleătractuluiădigestiv:ăatreziaăşiăstenozaăintestinal ,ămalrota iaă
intestinului,ăileusulămeconial,ăboalaăHirschprung,ămalforma iiăano-rectale. 
    26. Enterocolita ulcero-necrotic . 
    27. Hiperbilirubinemiile neonatale: etiologie, diagnostic etiologic, tratament. 
    28.ăEncefalopatiaăhiperbilirubinemic . 
    29.ăBoalaăhemolitic ăneonatal ă(prinăincompatibilitateăRhăşiăABO).ăProfilaxia,ădiagnosticulăşiă
tratamentul.ăComplica iile,ăevolu iaăşiăprognosticul. 
    30.ă Anemiileă neonatale:ă etiologia,ă diagnosticul,ă tratamentulă şiă complica iile.ă Evolu iaă şiă
prognosticul. 
    31. Policitemia - sindromulădeăhiperconcentra ieăsanguin . 
    32. Bolile hemoragice ale nou-n scutuluiă (coagulopatiiă congenitaleă şiă dobândite,ă
trombocitopeniiăşiătrombopatii). 
    33.ăInsuficien aărenal ăacut ălaănou-n scut. 
    34.ăAmbiguitateaăgenital ălaănou-n scut. 
    35.ă Infec iileă neonatale.ă Etiologie,ă particularit ileă ap r riiă antiinfec ioase în perioada 
neonatal ,ăfactoriăfavorizan i,ădiagnosticulăclinicăşiăparaclinic.ăInfec iaăintrauterin .ăSindromulă
deăinfec ieăamniotic .ăSepticemiileăneonatale.ăMeningiteleăbacterieneălaănou-n scut.ăOsteomielita.ă
Infec iiăcutanate.ăInfec iiăurinare.ăOmfalita.ăConjunctivitele.ăMoniliaza.ăDiareeaăepidemic ăaănou-
n scutului.ăMijloaceădeăprofilaxieăaăinfec iilorăsecundareăînăsec iileădeănou-n scu i.ăTratamentulă
infec iilorăneonatale. 
    36.ăHipotiroidismulăşiăhipertiroidismulăînăperioadaăneonatal . 
    37. Nou-n scutulă dină mamaă diabetic .ă Diagnostic,ă complica iiă specifice.ă Profilaxiaă
complica iilorăşiătratamentulănou-n scutuluiădinămamaădiabetic . 
    38. Hipoglicemiile neonatale - diagnostic,ă etiologie,ă complica ii,ă profilaxieă şiă tratament,ă
hiperglicemiile neonatale. 
    39. Hipocalcemiile neonatale - semneăcliniceăşiăparaclinice,ăetiologieăşiădiagnosticăetiologic,ă
profilaxieăşiătratament. 
    40.ăHiponatremiileăşiăhipernatremiileăînăperioadaăneonatal . 
    41. Hipo- şiăhiperkaliemiaăînăperioadaăneonatal . 
    42. Hipomagneziemia la nou-n scut. 
    43.ă Diagnosticulă boliloră metaboliceă congenitaleă înă perioadaă neonatal ă şiă îngrijireaă nou-
n scutuluiăsuspectădeăboalaămetabolic ăcongenital . 
    44.ăHipotermiaăneonatal :ădiagnosticăşiătratament. 
    45.ă Diagnosticulă şiă tratamentulă malforma iiloră congenitaleă majoreă înă perioadaă pre- şiă
neonatal :ă atreziaă choanal ,ă herniaă diafragmatic ,ă anomaliileă ano-rectale, omfalocelul, 
gastroschizis-ul,ă meningocelulă şiă mielomeningocelul.ă Hidrocefalia,ă luxa iaă congenital ă deă şold,ă
piciorul strâmb congenital. 
    46.ăSuferin aăcerebral ăînăperioadaăneonatal :ămanifest rileăclinice,ăetiologia,ăinvestiga iileă
paraclinice. 
    47. Encefalopatia hipoxic-ischemic ăperinatal .ăHemoragiileăintracranieneăînăperioadaăneonatal ă
(hemoragia peri- şi intraventricular ,ăhemoragiaăsubdural ,ăhemoragiaăsubarahnoidian )ă- etiologie, 
diagnosticăşiătratament. 
    48.ă Convulsiileă neonatale:ă etiologie,ă particularit iă clinice,ă diagnostică etiologică şiă
tratament. 
    49.ă Elementeă deă farmacologieă neonatal :ă efecteleă medica ieiă administrateă gravideiă asupraă
f tuluiăşiănou-n scutului;ăeliminareaămedicamentelorăprinălapteleămatern;ăfolosireaămedicamenteloră
la nou-n scut. 
    50.ă Mortalitateaă neonatal ă şiă perinatal .ă Factoriiă careă ducă laă creştereaă mortalit iiă
perinataleăşiăm suriăcareăpotăinfluen aăsc dereaăacesteia. 
    Barem practic: 
    Cateterismulăartereiăşiăveneiăombilicaleă- 50 
    Aspira iaăc ilorăaerieneăşiăventila iaăcuăbalonăşiămasc ă- 200 
    Plasarea unei sonde naso-gastrice (naso-jejunale) pentru alimenta iaă enteral .ă Tehnicaă
efectu riiăgavajuluiăcontinuuăşiădiscontinuuă- 250 
    Masajul cardiac extern - 150 
    Intuba iaă traheal ă - 10 cu GN < 1000 g, 25 cu GN < 1500 g, 50 cu GN > 1500 g. Tehnici de 
ventila ieăasistat . 
    Punc ionareaăveneiăfemuraleăpentruărecolt riă- 25 
    Instalarea unei perfuzii în venele periferice - 50 



    Punc iaălombar ă- 20 
    Punc iaăpleural .ăDrenajulăpleuralăînăsistemăînchisă- 20 
    Îngrijirea prematurului în incubator - 100 
    Fototerapia. 
    Exsanguinotransfuzia. - 10 
    Interpretarea unei radiografii toracice la nou-n scută- 200 
    Interpretareaăexamenuluiăradiologicăalătubuluiădigestivăînăperioadaăneonatal ă- 200 
    Interpretarea radiografiilor scheletice la nou-n scută- 200 
    Interpretarea unei electrocardiograme dină patologiaă curent ă neonatal ă (maladiiă congenitaleă deă
cord,ătulbur riădeăritmăşiăconducere,ăhipocalcemiaăneonatal )ă- 25 
    Interpretareaăexamenuluiăgazelorăsanguineăşiăaăechilibruluiăacido-bazic prin micrometoda Astrup 
- 200 
    Interpretarea hemogrameiănormaleăşiăpatologiceăînăperioadaăneonatal ă- 200 
    Interpretareaăprobelorădeăcoagulareăînăperioadaăneonatal ă- 200 
    Interpretareaăprobelorădeăexplorareăaăfunc ieiărenaleăînăperioadaăneonatal ă- 200 
    Interpretarea probelor de explorare a metabolismuluiăbilirubineiăînăperioadaăneonatal ă- 200 
    Explorareaăbacteriologic ăşiăserologic ăînăinfec iileăneonataleă- 200 
    Preparateădeălapteăutilizateăînăalimenta iaăartificial ăaănou-n scutuluiălaătermen 
    Preparateădeălapteăutilizateăînăalimenta ia artificial ăaănou-n scutuluiăprematur. 
    Recomandariă înă alimenta iaă natural ă aă nou-n scutuluiă (schemeă deă alimenta ie,ă educa iaă mamei,ă
contraindica ii,ăincidente,ăurm rireaănou-n scutuluiăalimentatănatural). 
    Preg tireaă şiă utilizareaă monitoruluiă cardio-respirator, pulsoximetrului, tensiometrului 
noninvaziv,ăventilatoruluiămecanic,ăincubatoarelor,ăm suriădeăreanimareăneonatal . 
    NB! Locul instruirii 
    Cliniciă universitareă deă obstetric -ginecologieă (maternit iă gradulă III)ă înă careă seă nasc,ă
îngrijesc, minimum 50 nou-n scu iă cuă greutateă Ţă 1500ă g/ană şiă 15ă nou-n scu iă cuă greutateă Ţă 1000ă
g/an,ăînăcareăesteăorganizat ăconsulta ieăprenatal ,ăexist ăs liădeăexpulzieăşiăcezarieneăcuăpuncteă
deăpreluareăimediat ăaănou-n scutuluiăcuărisc,ădeăc treăneonatolog. 
    Coordonatoriiă deă instruireă înă reziden iată trebuieă s ă aib ă oă vechimeă deă minimumă cinciă aniă înă
neonatologie,ădinămomentulăatest riiăcaăneonatologi. 
    1.3.2.1.ăSTAGIULăDEăBOLIăINFEC IOASE 
    Tematicaălec iilorăconferin ă(40ăore) 
    (1) Diagnosticul de laboratorăalăinfec iilorăvirale,ăbacteriene,ămicelieneăşiăalăinfesta iiloră
parazitare la copil 
    (2)ăImuniz rileăactiveăşiăpasive 
    (3) Antibioticoterapia în pediatrie 
    (4)ăInfec iaăHIVăşiăSIDAălaăcopil 
    (5)ăBacteriemiileăşiăsepticemiile 
    (6) Meningiteleăacuteăviraleăşiăbacteriene 
    (7) Encefalitele 
    (8)ăDiareileăacuteăviraleăşiăbacteriene 
    (9)ăInfec iileăproduseădeăgermeniăanaerobi 
    (10) Tetanosul 
    (11) Difteria 
    (12) Salmonelozele tifoidice 
    (13)ăInfec iaăluetica 
    (14) Poliomielita 
    (15)ăInfec iileăcuăvirusăvaricelo-zosterian 
    (16)ăMononucleozaăinfec ioas ăşiăalteăinfec iiăproduseădeăvirusuriăherpetice 
    (17)ăInfec iaăcuăvirusuriăgripaleăşiăparagripale 
    (18) Rubeola 
    (19)ăParotiditaăepidemic  
    (20) Rujeola 
    (21)ăMegaeritemulăinfec iosăşiăexantemulăsubit 
    (22) Scarlatina 
    (23)ăInfec iileămicotice 
    (24)ăInfec iileărikettsiene 
    (25) Rabia 
    (26)ă Infesta iileă parazitareă (infesta iileă intestinaleă şiă sistemiceă cuă protozoare,ă
helmintiazele, infesta iileăsistemiceăcuănematodeăşiăcestode) 
    (27) Hepatitele acute virale 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
    Examenulăfrotiuluiădeăsângeăperifericăînăbolileăinfec ioaseă(50) 



    Efectuareaăpunc ieiălombareălaăcopilulădeădiverseăvârsteă(30) 
    ExamenulămicroscopicăşiăinterpretareaărezultatelorădeăLCRă(50) 
    Examenulă microscopică ală produseloră biologiceă înă infec iiă virale,ă bacteriene,ă micelieneă şiă
parazitare (20) 
    Tehnicaăimuniz rilorăactiveă(vaccin ri)ă(30) 
    Tehnicaărecolt riiăcorecteăaăproduselor biologice pentru examenul de laborator (100) 
    Tehnica de efectuare a toracocentezei (5) 
    Interpretarea examenelor radiologice (torace, schelet, tract digestiv) (100) 
    Insusireaămanevrelorădeăresuscitareăînăinfec iileătoxico-septice la copil (10) 
    1.3.2.2.ăSTAGIULăDEăCHIRURGIEăŞIăORTOPEDIEăPEDIATRIC  
    Tematicaălec iilorăconferin ă(40ăore) 
    (1) Traumatismele majore (inclusiv traumatismele craniocerebrale) 
    (2) Arsurile 
    (3)ăObstruc iileătractuluiădigestivălaăsugarăşiăcopil 
    (4) Hemoragiile la nou-n scut,ăsugarăşiăcopil 
    (5)ăStenozaăhipertrofic ădeăpilor 
    (6)ăMalpozi iileăcardiotuberozitare 
    (7)ăStenozeleăesofagieneăcongenitaleăşiăfistuleleăesotraheale 
    (8) Palatoschizisul 
    (9)ăOmfalocelul,ăgastroschizisulăşiăhernia ombilical  
    (10)ăApendicitaăacut  
    (11) Patologia diverticulului Meckel 
    (12) Megacolonul congenital aganglionar 
    (13)ăMalforma iileăanorectale 
    (14)ăHerniaăinghinal  
    (15)ăInvagina iaăintestinal  
    (16) Herniile diafragmatice 
    (17) Peritoniteleăprimitiveăşiăsecundare 
    (18)ăAtreziaăc ilorăbilialeăextrahepaticeăşiăchistulădeăcoledoc 
    (19)ăTratamentulăchirurgicalăalătumoriiăWilms,ăneuroblastomul,ăosteosarcomuluiăşiătumorilorădeă
p r iămoi 
    (20)ăMalforma iileătractuluiăurinarăşi uretero-hidronefroza 
    (21)ăLitiazaăurinar ălaăcopil 
    (22)ăFimozaăşiăhipospadiasul 
    (23)ăCriptorhidiaăşiătorsiunileătesticulare 
    (24) Tumorile ovariene 
    (25) Hidrocelul 
    (26)ăCoalescen aălabiilorăşiăhematocolposul 
    (27) Torsiunea anexial ălaăcopil 
    (28)ăProblemeăcomuneădeăortopedieăpediatric : 
    - piciorul strâmb congenital 
    - deform rileămembrelorăinferioare 
    - patologia genunchiului 
    - osteocondritele 
    - displaziaăluxant ădeăşold 
    - anomaliile congenitale ale coloanei vertebrale 
    - discitele 
    - torticolisul congenital 
    - scoliozeleăşiăcifoscoliozeleăidiopaticeăaleăadolescentului 
    - morbul Pott 
    - anomaliileăcongenitaleăaleămâinii,ăcotuluiăşiăarticula iilorăum rului 
    - traumatismele musculoscheletice 
    - luxa ii,ăentorseăşiăfracturi 
    - chisteleăosoaseăesen iale 
    - osteomielitaăşiăosteocondritaăseptic  
    (29)ăHemostazaăpl gilor 
    (30)ăTratamentulălocalăşiăsuturaăpl gilor 
    (31)ă Punc ionareaă şiă drenajulă infec iiloră superficialeă (deă p r iă moi)ă şiă ală colec iiloră
profunde 
    (32)ăImobilizareaăprovizorieăaăfracturilor,ăluxa iilorăşiăentorselor 
    (33) Tratamentul local în arsuri 
    (34)ăDenudareaăşiăcateterizareaăvenoas ăpentruăadministrareaălichidelorăînăperfuzii 
    Baremulăactivit ilorăpractice 



    1. Efectuarea tehnicilor de asepsie (30) 
    2.ăÎnsuşireaătehnicilorădeăîngrijireăprimar ăînăarsurileădeădiferiteăgradeăaleăcopiluluiă(10) 
    3.ăÎnsuşireaămanevrelorădeăprim-ajutorăînăinhalareaăsauăînghi ireaădeăcorpiăstr iniă(10) 
    4. Însuşireaătehnicilorăcorecteădeăexaminareăaăbolnavuluiăcuăabdomenăacutăchirurgicală(10) 
    5.ăÎnsuşireaătehnicilorădeăimobilizareăaăfracturiloră(5) 
    6.ăTehnicaătuşeuluiărectală(20) 
    7.ăCateterismulăvezicalăşiăpunc iaăvezical ăsuprapubian ă(20) 
    8. Toracocentezaăşiăinstalareaăunuiădrenajăpleuralăînăsistemăînchisă(3) 
    9.ăÎnsuşireaătehnicilorădeăatitudineădeăurgen ăînăhemoragiileădigestiveă(10) 
    10.ăÎnsuşireaătehnicilorădeădenudareăşiăcateterismăvenosălaăsugarăşiăcopilulămareă(10) 
    11.ăÎnsuşireaătehniciiăsuturiiăpl giloră(10) 
    12.ăÎnsuşireaătehnicilorădeăincizieăşiădrenajăaleăcolec iilorăsuperficialeă(10) 
    13.ăÎnsuşireaătehnicilorăchirurgicaleădeăhemostaz ă(3) 
    14.ăÎnsuşireaătehnicilorădeăatitudineădeăurgen ălaăunăcopilăpolitraumatizat (2) 
    1.3.3.ăMODULULăDEăBIOETIC ă- 2ăs pt mâni 
    TEMATIC ăCURSă(20ăore) 
    I.ăIntroducereăînăBioetic ă- 2 ore 
    1.ăMorala,ăetica,ăeticaămedical ă- definire, delimitarea obiectului de studiu 
    2.ăContextulăapari ieiăbioeticii 
    3. Definirea bioeticii 
    4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii 
    5.ăTeoriiăşiămetodeăînăbioetic  
    II.ăConcepteleădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin ăprinăprismaăbioeticiiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăconceptelorădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin  
    2.ă Concepteleă deă s n tate,ă boal ă şiă suferin ă înă contextulă evolu ieiă mediciniiă şiă ştiin eloră
vie ii 
    3.ăRolulăcredin elorăşiăvalorilorăpersonaleăsauădeăgrupăînăconturareaăconceptelorădeăs n tate,ă
boal ăşiăsuferin ă(percep iiăparticulareăfunc ieădeăcredin aăreligioas ,ăetnie, etc.) 
    III.ăRela iaămedică- pacient I - 2 ore 
    Valoriăaleărela ieiămedică- pacient 
    Paternalism versus autonomie 
    Modeleăaleărela ieiămedică- pacient 
    Dreptatea,ăechitateaăşiăaccesulăpacien ilorălaăîngrijirileădeăs n tate 
    IV.ăRela ia medic - pacient II - 2 ore 
    1.ăConsim mântulăinformat 
    2.ăConfiden ialitateaăînărela iaămedică- pacient 
    3.ăRela iaămedică- pacient minor 
    4.ăActeănormativeăcareăreglementeaz ărela iaămedică- pacient 
    V.ăGreşeliăşiăeroriăînăpracticaămedical ă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroare 
    2.ăCulpaămedical ă- definire,ăforme,ăimplica iiăjuridiceăşiădeontologice 
    3.ăManagementulăgreşeliiăşiăeroriiămedicaleăînăpracticaămedical  
    VI.ăProblemeăeticeălaăînceputulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăLibertateaăprocrea iei 
    2. Dileme etice în avort 
    3. Etica reproducerii umane asistate medical 
    4.ăProblemeăeticeăînăclonareaăreproductiv  
    VII.ăProblemeăeticeălaăfinalulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaămor iiăînăeraănoilorătehnologii înămedicin  
    2.ăProblemeăeticeăînăst rileăterminale 
    3.ăTratamenteăinutileăînăpracticaămedical  
    4.ăEutanasiaăşiăsuicidulăasistat 
    5. Îngrijirile paliative 
    VIII.ăProblemeăeticeăînătransplantulădeă esuturiăşiăorganeăumaneă- 2 ore 
    1. Donarea de organe de la cadavru 
    2. Donarea de organe de la persoana vie 
    3.ăEticaăaloc riiădeăresurseăînătransplant 
    IX.ăProblemeăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ă- 2 ore 
    1.ăEugeniaăşiădiscriminareaăpeăbazaăgeneticii 
    2. Proiectul genomului uman - problemeă etice,ă redefinireaă no iuniiă deă boal ă prină prismaă
cunoaşteriiăgenomuluiăuman 
    3.ăEtic ăşiătestareaăgenetic ăprenatal ,ăneonatal ăşiăpostnatal  
    4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni 



    5.ăTerapiaăgenic  
    6. Posibilitateaăîmbun t iriiăraseiăumaneăprinăinterven iiăgenetice 
    X.ăEticaăcercet riiăpeăsubiec iăumaniă- 2 ore 
    1.ăPrincipiiăeticeăînăcercetareaăpeăsubiec iăumani 
    2.ăProtec iaăparticipan ilorăîntr-oăcercetareăbiomedical ă- discutarea principalelor coduri de 
etic ă şiă conven iiă interna ionaleă înă cercetare,ă aă cadruluiă legislativă înă careă seă deruleaz ă
cercetareaăpeăsubiec iăumani 
    3.ăPopula iiăvulnerabileăînăcontextulăcercet riiăpeăsubiec iăumani 
    4.ăAspecteăeticeăînăcercet rileămulticentrice,ămultina ionale 
    5.ăComiteteleădeăetic ăaăcercet rii 
    6.ăComportamentulăştiin ificăneadecvat,ăconflictulădeăintereseăînăcercetareaăştiin ific  
    TEMATICA SEMINARIILOR 
    I.ăIlustrareaăprinăcazuriăparticulareăaăteoriilorăşiăprincipiilorăînăbioetic ă- 2 ore 
    II.ăReglementareaăpracticiiămedicaleăprinăcoduriădeăetic ă- 2 ore 
    1.ă Jur mântulă luiă Hipocrateă - comentareaă formeiă ini ialeă aă jur mântuluiă luiă Hipocrateă şiă
evaluareaăgraduluiădeăaplicabilitateăaăperceptelorăacestuiaăînăcondi iileămediciniiăactuale 
    2.ăAlternativeăaleăjur mântuluiăluiăHipocrate 
    3.ăAlteăcoduriădeăetic ăşiădeontologieămedical ăfolositeăînăprezent 
    III.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăValoareaăşiălimiteleăconsim mântuluiăinformatăînăpracticaămedical ăcurent  
    2.ăValoareaăşiălimiteleăconfiden ialit iiăînăpracticaămedical ăcurent  
    3.ăRolulăcomunic riiăînărela iaămedică- pacient 
    IV.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăAccesulălaăîngrijirileădeăs n tateă- discutare de cazuri 
    2.ăDrepturileăpacien iloră- reglementareălegislativ  
    3.ăRolulăcomitetelorădeăetic ădinăspitale 
    V.ăExemplificareaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroareăînămedicin ăprinăcazuri concrete - 2 ore 
    1.ăDelimitareaăcadruluiăno iuniiădeămalpraxis 
    2.ăGreşealaămedical ădinăperspectivaăsistemuluiădeămalpraxis 
    3.ăPerspectivaădeontologic ăasupraăgreşelilorămedicale 
    VI.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăînceputulăvie iiăpeăbaza unor cazuri concrete - 2 ore 
    VII.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăfinalulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    VIII.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă transplantulă deă esuturiă şiă organeă peă bazaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
    IX. Discutarea problemelorăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    X.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă cercetareaă peă subiec iă umaniă prină prismaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
 
                         PEDIATRIE 
                           5 ANI 
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                  CURRICULUMăDEăPREG TIREăÎN 



                         PNEUMOLOGIE 
 
    1.1.ăDEFINI IE: 
    Pneumologiaă esteă specialitateaă careă seă ocup ă cuă depistarea,ă diagnosticarea,ă tratareaă şiă
recuperareaăbolnavilorăcareăsufer ădeăboliăaleăaparatului respirator prin mijloace nechirurgicale. 
 
    1.2. DURATA: 5 ani 
    Curriculumulăprevedeăunănum rădeă200ădeăoreădidacticeă(curs,ăseminar,ăprezent riădeăcazuri)ăpeă
anulădeăstudiuăuniversitar,ăpentruătematicaăprezentat ,ăînăafaraăc roraăsuntăprev zuteăşiă40-50 de 
ore de studiu individual. 
    Cuantificareaăpreg tiriiăînăvedereaăechival rii,ăseăfaceăprinăcrediteă(CFU). 
    1 credit = 25 ore de instruire 
    Dină timpulă alocată preg tirii,ă activitateaă didactic ă acoper ă 20-30%, restul de 70-80%, fiind 
dedicat ăactivit ilorăpracticeăşiăstudiuluiăindividual. 
    Laăsfârşitulăfiec ruiămodulădeăpreg tireă(celăpu inăoădat ăpeăan),ăareălocăoăevaluareădeăetap ,ă
f cut ăînăunitateaădeăpreg tireădeăc treăresponsabilulădeăstagiuăşiăîndrum tor. 
    Evaluarea se finalizeaz ăprinăacordareaădeăcrediteăCFU. 
    Întreagaăactivitateădeăpreg tireăesteămonitorizat ăprinăcaietulădeăstagiuă(log-book), în care 
vorăfiătrecuteădeăasemeneaăevalu rileădeăetap ăînăcredite,ăactivitateaăînăprogrameleădeăcercetare,ă
participarea la manifest riăştiin ificeăşiădeăeduca ieăcontinu . 
 
    1.3. STRUCTURA STAGIILOR (vezi anexa 1) 
    1.3.1.ă Etapaă deă angajare,ă luareă înă eviden ,ă rezolvareă aă problemeloră social-administrative, 
prezentareă laă spitalulă şiă clinicaă undeă aă fostă repartizat,ă alegereaă îndrum toruluiă şiă fixareaă
planuluiădeăactivitateă(2ăs pt mâni). 
    1.3.2. Stagiile 
    Primiiă2ă½ăani:ăPneumologieă(6ăluni),ăCardiologieă(6ăluni);ăMedicin ăintern ă(neprofilat )ă(8ă½ă
luni);ă Epidemiologie/managementă (3ă luni);ă Boliă infec ioaseă sauă Terapieă Intensiv ă (6ă luniă laă
alegere);ăBioetic ă(½ălun ). 
    Ultimii 2 ½ ani, Pneumologie (13 luni), Cercetare-training (6 luni); Dispensar Pneumologie (3 
luni); Radioterapie-oncologieă sauă Patologieă profesional ă sauă Alergologie-imunologie (3 luni la 
alegere); Explor riăfunc ionaleărespiratoriiăspecialeă(2ăluni);ăEndoscopieăbronşic ă(3ăluni). 
 
    1.4.ăCON INUTULăSTAGIILOR 
    1.4.1. Stagiul de Pneumologie - reflect ănormeleăeuropeneăstabiliteăprinăcuriculaăHermes 
    1.4.1.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(350ăore) 
    A.1.ăSTRUCTURAăŞIăFUNC IAăSISTEMULUIăRESPIRATOR 
    A.1.1. Anatomie 
    A.1.2.ăDezvoltareaăşiăîmb trânireaăsistemuluiărespirator 
    A.1.3. Fiziologie 
    A.1.4. Fiziopatologie 
    A.1.5. Microbiologie 
    A.1.7. Farmacologie 
    A.1.8. Morfopatologie 
    A.1.9.ăImunologieăşiămecanismeădeăap rare 
    B.1.ăBOLIăALEăC ILORăAERIENE 
    B.1.1. Astm 
    B.1.2.ăBronşitaăacut  
    B.1.3.ăBronşitaăcronic  
    B.1.4. BPOC 
    B.1.5.ăBronşiolita 
    B.1.6.ăBronşiectazia 
    B.1.7.ăMalaciaăşiăstenozaădeăc iăaeriene 
    B.1.8. Fistula traheo-esofagian  
    B.1.9.ăBoliăaleăc ilorăaerieneăsuperioare 
    B.1.10.ăDisfunc iaăcorzilorăvocale 
    B.1.11.ăAspira iaădeăcorpăstr in 
    B.1.12. Reflux gastro-esofagian 
    B.2. TUMORI TORACICE 
    B.2.1. Cancer pulmonar 
    B.2.2. Tumori pulmonare metastatice 
    B.2.3. Mezoteliom 
    B.2.4.ăTumoriăpleuraleă(metastaticeăşiăaltele) 



    B.2.5. Tumori benigne intratoracice 
    B.2.6. Tumori mediastinale 
    B.2.7. Tumori ale peretelui toracic 
    B.2.8. Sarcomul 
    B.2.9. Limfomul 
    B.3.ăINFEC IIăRESPIRATORIIăNON-TB 
    B.3.1.ăInfec iiădeătractărespiratorăsuperior 
    B.3.2.ăInfec iiădeătractărespiratorăinferior 
    B.3.3.ăPneumoniaăcomunitar  
    B.3.4.ăPneumoniaănosocomial  
    B.3.5.ăPneumoniaălaăgazdaăimunocompromis  
    B.3.6. Alte pneumonii 
    B.3.7.ăPleureziaăparapneumonic ăşiăempiemul 
    B.3.8. Abcesul pulmonar 
    B.3.9.ăInfec iaăfungic  
    B.3.10.ăInfestareaăparazitic  
    B.3.11.ăInfec iaăviral ăepidemic  
    B.4. TUBERCULOZA 
    B.4.1.ăTuberculozaăpulmonar  
    B.4.2.ăTuberculozaăextrapulmonar  
    B.4.3.ăTuberculozaălaăgazdaăimunocompromis  
    B.4.4.ăInfec iaătuberculoas ălatent  
    B.4.5. Boli mycobacteriene non-tuberculoase 
    B.5. BOLI VASCULARE PULMONARE 
    B.5.1. Embolism pulmonar 
    B.5.2. Hipertensiunea pulmonar ăprimar  
    B.5.3.ăHipertensiuneaăpulmonar ăsecundar  
    B.5.4.ăVasculiteăşiăhemoragiaăpulmonar ădifuz  
    B.5.5.ăMalforma iiăarteri-venoase 
    B.6.ăBOLIăOCUPA IONALEăŞIăDEăMEDIU 
    B.6.1.ăAstmulăocupa ional 
    B.6.2.ăSindromulădisfunc ieiăreactiveădeăcaleăaerian ă(RADS) 
    B.6.3.ăPneumoconiozaăşiăboalaălegat ădeăazbest 
    B.6.4. Pneumonia de hipersensibilitate 
    B.6.5.ăBoliădeterminateădeăinhalareaădeăprafăşiăgazătoxic 
    B.6.6.ăBoliălegateădeăpoluareaăînăspa iiăînchiseă(indoorăpollution) 
    B.6.7.ăBoliălegateădeăpoluareaăînăspa iiădeschiseă(outdoorăpollution) 
    B.6.8. Boli legate de fumat 
    B.7.ăBOLIăPULMONAREăINTERSTI IALEăDIFUZE 
    B.7.1. Sarcoidoza 
    B.7.2.ă Pneumoniiă intersti ialeă idiopaticeă incluzândă fibrozaă pulmonar ă idiopatic ă (IPF),ă
pneumoniaăintersti ial ănon-specific ă(NSIP),ăpneumonieăcriptogenic ăînăorganizareă(COP),ăpneumonieă
intersti ial ă acut ă (AIP),ă bronşiolitaă asociat ă uneiă boliă pulmonareă intersti ialeă (RB-ILD), 
pneumonieăintersti ialaădescuamativ ă(DIP),ăpneumonieăintersti ial ălimfoid ă(LIP) 
    B.7.3.ă Pneumonieă criptogenic ă înă organizareă (COP)ă deă etiologieă necunoscut /bronşiolitaă
obliterant ăcuăpneumonieăînăorganizareă(BOOP) 
    B.8. BOLI IATROGENE 
    B.8.1. Boli induse de medicamente 
    B.8.2.ăComplica iiăale procedurilor invazive 
    B.8.3. Boli determinate de radioterapie 
    B.9. LEZIUNI ACUTE 
    B.9.1.ăLeziuneăpulmonar ădeăinhalare 
    B.9.2.ăLeziuneătoracic ătraumatic  
    B.10.ăINSUFICIEN AăRESPIRATORIE 
    B.10.1.ăSindromulădeădetres ărespiratorieăacut ă(ARDS) 
    B.10.2. Boli pulmonare obstructive 
    B.10.3. Boli neuromusculare 
    B.10.4. Boli de perete toracic 
    B.10.5. Alte boli restrictive 
    B.11. BOLI PLEURALE 
    B.11.1. Pleurezia 
    B.11.2. Chilotoraxul 
    B.11.3. Hemotoraxul 



    B.11.4. Fibrotoraxul 
    B.11.5. Pneumotoraxul 
    B.12.ăBOLIăALEăPERETELUIăTORACICăŞIăALEăMUSCULATURIIăRESPIRATORIIă(INCLUZÂNDăDIAFRAGMUL) 
    B.12.1.ăMalforma iiăaleăpereteluiătoracic 
    B.12.2.ăTulbur riăneuromusculare 
    B.12.3. Paralizia de nerv frenic 
    B.12.4.ăHerniaădiafragmatic  
    B.13. BOLI MEDIASTINALE (excluzând tumorile) 
    B.13.1. Mediastinita 
    B.13.3. Pneumomediastinul 
    B.14.ăMANIFEST RIăPLEURO-PULMONARE ALE BOLILOR SISTEMICE (extrapulmonare) 
    B.14.1. Colagenoze 
    B.14.2. Boli cardiace 
    B.14.3. Boli abdominale 
    B.14.4. Boli hematologice 
    B.14.5. Obezitatea 
    B.14.6.ăSindromulădeăhiperventila ie 
    B.15.ăANOMALIIăGENETICEăŞIăDEăDEZVOLTARE 
    B.15.1.ăFibrozaăchistic  
    B.15.2.ăDischineziaăciliar ăprimar  
    B.15.3. Deficien aădeăalfaă1ăantitripsin  
    B.15.4.ăMalforma ii 
    B.16.ăSARCINAăŞIăPATOLOGIAăRESPIRATORIE 
    B.16.1. Astm 
    B.16.2.ăFibrozaăchistic  
    B.16.3. Tuberculoza 
    B.16.4. Sarcoidoza 
    B.16.5. Boli pulmonare restrictive 
    B.16.6. Boli respiratoriiădeterminateădeăsarcin  
    B.17. BOLI ALERGICE (MEDIATE IgE) 
    B.17.1.ăBoliăaleăc ilorăaerieneăsuperioare 
    B.17.2. Astmul 
    B.17.3.ăAspergilozaăbronhopulmonar  
    B.17.4. Anafilaxia 
    B.18. BOLI EOZINOFILICE 
    B.18.1.ăBronşitaăeozinofilic ănon-astmatic  
    B.18.2.ăPneumoniaăeozinofilic ăacut ăşiăcronic  
    B.18.3. Sindromul hipereozinofilic 
    B.18.4. Sindromul Churg-Strauss 
    B.19. PATOLOGIA SOMNULUI 
    B.19.1.ăSindromulădeăapneeăobstructiv ăînăsomn 
    B.19.2. Sindromul de apnee central ăînăsomn 
    B.19.3.ăSindromulădeăhipoventila ieăînăobezitate 
    B.20.ăIMUNODEFICIEN E 
    B.20.2.ăSindromulăimunodeficien eiădobândite 
    B.20.3.ăPatologiaălegat ădeăinfec iaăHIV 
    B.20.4.ăBoliăinduseădeămedica ie 
    B.20.5. Boala graft versus gazd  
    B.20.6.ăImunodeficien aăpostătransplant 
    B.21. BOLI PULMONARE ORFANE 
    B.21.1. Histiocitoza 
    B.21.2. Limfangioleiomiomatoza (LAM) 
    B.21.3.ăProteinozaăpulmonar ăalveolar  
    C.1.ăSIMPTOMEăŞIăSEMNE 
    C.1.1. Dispneea 
    C.1.2. Wheeze 
    C.1.3. Stridor 
    C.1.4. Disfonie 
    C.1.5. Tuse 
    C.1.6.ăProduc iaădeăsput  
    C.1.7.ăDurereătoracic ăanterioar  
    C.1.8. Hemoptizia 
    C.1.9.ăSfor itul 



    C.1.10.ăSimptomeăgeneraleăaleăbolilorăincluzândăfebra,ăsc dereaăponderal ,ănicturia,ăsomnolen aă
diurn  
    C.1.11.ă Semneă anormaleă laă inspec ieă incluzândă cianoza,ă pattern-uri respiratorii anormale, 
hipocratismă digital,ă malforma iiă deă pereteă toracic,ă sindromă deă ven ă cav ă superioar ă şiă sindromă
Horner 
    C.1.12.ăAnomaliiădescoperiteălaăpalpareăşiăpercu ie 
    C.1.13.ăAnomaliiădescoperiteălaăasculta ie 
    1.4.1.1.ăBaremulăactivit ilorăpracticeă(efectuare,ăinterpretare) 
    D.1.ăPROBEăFUNC IONALEăRESPIRATORII 
    D.1.1.ăVolumeăpulmonareăstaticeăşiădinamiceă- efectuareăşiăinterpretare 
    D.1.2. Pletismografie - interpretare 
    D.1.3. Difuziunea prin membrana alveolo-capilar  
    D.1.4.ăEvaluareaăgazelorăsangvineăşiăoximetriaă- efectuareăşiăinterpretare 
    D.1.5.ăTestădeăprovocareăbronşic  
    D.1.6.ăTesteădeăefortăincluzândătesteădeămersăşiăspiroergometrie - efectuareăşiăinterpretare 
    D.1.7. Evaluarea mecanicii respiratorii - interpretare 
    D.1.8.ăM surareaăgraduluiădeăşunt 
    D.1.9. Polisomnografia 
    D.2. ALTE PROCEDURI 
    D.2.1.ăTesteădeăsângeăşiăserologiceărelevanteăînăpneumologie 
    D.2.3.ăSputaăindus  
    D.2.4. Analiza sputei 
    D.2.5.ăIntradermoreac iaălaăPPD 
    D.2.6.ăTestareăcutanat ăpentruădiverşiăalergeni 
    D.2.7.ăUltrasonografieăpleural  
    D.2.8. Toracocenteza 
    D.2.9.ăPunc ieăbiopsieăpleural  
    D.2.11. Fibrobronhoscopie 
    D.2.15. Lavajul bronhoalveolar 
    D.2.19.ăPunc iaăbiopsieătranscutan  
    D.2.20.ăAspira ieăcuăacăfinădinăganglionălimfaticăpentruăcitologie 
    D.2.22.ăRadiografieăpulmonar  
    D.2.23. Fluoroscopie 
    D.3. PROCEDURI INTERDISCIPLINARE 
    D.3.1.ăImagisticaătoracic ă(X-ray, CT, MRI) 
    D.3.3. ECG 
    D.3.8. Histologie/citologie 
    D.3.9.ăTestareămicrobiologic  
    E.1.ăMODALIT IăTERAPEUTICEăŞIăM SURIăDEăPROFILAXIE 
    E.1.1. Terapii medicamentoase sistemice/inhalate 
    E.1.2. Chimioterapie 
    E.1.3. Alte terapii sistemice antitumorale 
    E.1.4. Imunoterapia incluzând de-/hiposensibiliz rile 
    E.1.5. Oxigenoterapia 
    E.1.6. Suportul ventilator (invaziv, non-invaziv, CPAP) 
    E.1.7.ăResuscitareaăcardiopulmonar  
    E.1.8. Evaluare anestezic ăprechirurgical  
    E.1.9.ăTerapiiăendobronşice 
    E.1.12. Îngrijirea la domiciliu 
    E.1.13.ăÎngrijireaăpaliativ  
    E.1.14.ăReabilitareăpulmonar  
    E.1.15.ăStrategiiănutri ionale 
    E.1.19. Sevrarea la fumat 
    E.1.20.ăVaccinareaăşiăcontrolul infec iilor 
    E.1.21.ăAlteăm suriădeăprofilaxie 
    1.4.2. STAGIUL DE CARDIOLOGIE 
    1.4.2.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(100ăore) 
    1.ăCardiopatiaăischemic ădureroas  
    2.ăInsuficien aăcardiac  
    3. Valvulopatii 
    4. Cardiopatii congenitale inductoareădeăhipertensiuneăpulmonar . 
    5. Aritmii cardiace 
    6.ăMiocardopatiiă(obstructiveăşiădilatative) 



    7. Pericardite 
    8. Endocardite bacteriene 
    1.4.2.2.ăBaremădeăactivit iăpractice 
    1.ăEfectuareaăşiăinterpretareaăE.K.G:ă100 
    2. Echocardiografie - interpretare: 50 
    3.ăProcedeeădeămedicin ănuclear ăînăcardiologie:ă10 
    4.ăCateterismulăartereiăpulmonareă(evaluareăhemodinamic ăinvaziv ):ă5 
    1.4.3.ăSTAGIULăDEăMEDICIN ăINTERN  
    1.4.3.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(150ăore) 
    1.ăGlomerulonefriteăacuteăşiăcronice 
    2.ăPielonefriteăacuteăşiăcronice 
    3.ăInsuficien aărenal ăacut  
    4.ăInsuficien aărenal ăcronic  
    5. Ulcerul duodenal 
    6. Gastrite 
    7. Cancerul gastric 
    8. Sindroamele diareice cronice (diagnostic) 
    9. Cancerul colonic 
    10. Pancreatitele 
    11. Cancerul pancreatic 
    12. Diagnosticul icterelor 
    13.ăHepatopatiiămedicamentoaseăşiătoxice 
    14. Hepatite cronice 
    15.ăCirozaăhepatic  
    16. Cancerul hepatic 
    17.ăLitiazaăbiliar  
    18. Diagnosticul anemiilor 
    19. Sindromul leucopenic 
    20.ăLeucozaămieloid ăcronic  
    21. Leucoze acute 
    22. Sindromul limfoproliferativ 
    23. Diagnosticul sindroamelor hemoragice 
    24. Diabetul zaharat 
    25. Colagenoze 
    26. Spondilita anchilopoetic  
    27. Vasculite sistemice 
    1.4.3.2.ăBaremulădeăactivit iăpractice 
    1. Parancentezele (efectuare): 50 
    2. Gastroscopie - interpretare: 50 
    3.ăEvaluareălichidăascit :ă30 
    4. Colonoscopie - interpretare: 10 
    5. Ecografie abdominal ă- interpretare: 500 
    6. Hemograme - interpretare: 500 
    7. Coagulograme: 150 
    1.4.4. STAGIUL DE EPIDEMIOLOGIE 
    1.4.4.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(50ăore) 
    1.ăIntroducereăînăepidemiologieă(defini ie,ăscop,ăutilitate) 
    2. Elementele unui protocol de cercetare 
    3.ăTipuriădeăstudiiăepidemiologice:ăobserva ionaleă(descriptive,ăanalitice),ăexperimentale. 
    Pentruăfiecareădefini ie,ăscop,ăavantaje,ădezavantaje 
    4.ă M sur toriă deă baz ă înă epdemiologieă (propor ii,ă rateă deă morbiditate, rate de mortalitate, 
compara iiăaleăratelor,ădistribu ii,ămedie,ădevia iaăstandard). 
    5.ă Alegereaă popula iei,ă formareaă eşantioanelor,ă determinareaă m rimiiă eşantioanelor,ă inferen aă
statistic . 
    6. Surse de eroare. Tipuri de eroare. Puterea studiului. 
    7.ăValiditate,ăreproductibilitate,ăvaloareăpredictiv . 
    8.ăNo iuniădeăetic  
    9.ăBugetăşiăsurseădeăfinan are. 
    1.4.4.2.ăBaremădeăactivit iăpractice 
    1.4.5.ăSTAGIULăDEăBOLIăINFEC IOASE 
    1.4.5.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(100ăore) 
    1.ăDiagnosticulăst rilorăfebrile 
    2. Tratamentul antibiotic 



    3. Meningite 
    4.ăInfec iiăstafilococice 
    5.ăInfec iiăcuăanaerobi 
    6. Diagnosticul diareelor acute 
    7. Hepatite acute virale 
    8. Boli febrile eruptive 
    9.ăInfec iiălaăimunodeprima i 
    10. Septicemii 
    1.4.5.2.ăBaremădeăactivit iăpractice 
    1.ăPunc ieărahidian ă- efectuare: 5 
    2. Hemocultura - efectuare: 25 
    3.ăFrotiuriăcuăcolora ieăGramă- efectuare: 25 
    1.4.6.ăSTAGIULăDEăTERAPIEăINTENSIV  
    1.4.6.1. Tematicaălec iilorăconferin ă(100ăore) 
    1. Echilibrul acido-bazicănormalăşiăpatologic 
    2.ăTratamentulătulbur rilorăechilibruluiăacido-bazic 
    3.ăDiagnosticulăşiătratamentulătulbur rilorăelectrolitice 
    4.ăAnesteziaălocal ăşiăgeneral  
    5. Circula iaăextracorporeal  
    6.ăResuscitareaăcardiopulmonar  
    7.ăCircula iaăasistat :ăbalonulăintraaorticădeăcontrapulsa ii,ăalteătehnici 
    8.ăEvaluareaăşiătratamentulăbolnavilorăpostoperatoră(primeleăzile) 
    1.4.6.2.ăBaremădeăactivit iăpractice 
    1. Oxigenoterapie 
    2.ăIntuba ieăoro-traheal :ă10 
    3.ăVentila ieămecanic ă(tipuri,ăindica ii):ă10 
    4. Echilibrul hidroelectrolitic (evaluare, reechilibrare): 15 
    5. Echilibrul acido-bazic (evaluare, reechilibrare): 15 
    6.ăDiagnosticulăşiătratamentulăşoculuiătoxico-septic: 10 
    7.ăDiagnosticulăşiătratamentulăedemuluiăpulmonarăacutăhemodinamicăşiănonhemodinamic:ă10 
    8. Sondajul vezical: 10 
    9. Instalare cateter fin venos-percutan: 25 
    10.ăDenudareăven ăperiferic ăpentruăcateterizare: 10 
    11.ăMontareăsond ănazogastric :ă15 
    1.4.7.ăStagiulădeăexplor riăfunc ionaleărespiratoriiăspeciale 
    Durata: 2 luni (40 ore) 
    Tematicaălec iilorăconferin ăşiăbaremulădeăactivit iăpractice 
    a) Curs: - recapitulareaăna iunilorădeăfiziologieăaărespira iei; 
    - studiulăfunc ieiărespiratoriiăaăpl mânilorăînăclinic : 
    >ăPrincipiileăexplor riiăfunc ionaleăaăventila ieiăpulmonareă(pl mânulăcaăpomp ădeăaer) 
    - Volume pulmonare 
    - Debitele ventilatorii 
    - Propriet ileămecaniceăaleăaparatului toraco-pulmonar 
    - Reglareaăventila iei 
    >ăPrincipiileăexplor riiăschimbuluiăgazosăînăpl mâni 
    - Distribu iaăaeruluiăînăpl mâni 
    - Spa iulămort 
    - Ventila iaăalveolar  
    - Ecua iaăaeruluiăalveolar 
    - Transferul gazos prin membrane alveolo-capilar  
    >ăCircula iaăsângeluiăînăpl mâni 
    - Raporturileăventila ie-perfuzie 
    - Func iaădeătransportăgazosăaăsângelui 
    >ăAportulădeăoxigenălaă esuturi 
    - Reglarea echilibrului acido-bazic 
    >ăPrincipiileăexplor riiălaăefortămuscular 
    - Particularit iăfiziologice:ărespira iaălaăaltitudine,ăînăspa iulăcosmic,ăînăadânculăm rii 
    - Fiziopatologiaărespira ieiăpulmonareăîn: 
      - bronşitaăcronic  
      - BPOC 
      - Emfizemul primitiv 
      - Astmulăbronşic 
      - Pneumopatiileăintersti ialeădifuze 



      - Sarcoidozaăpulmonar  
      - Pneumoconioze 
      - Tuberculoza 
      - Cancerul bronhopulmonar 
    b)ăLucr riăpractice: 
    ●ădeterminareaăparametrilorăfunc ionaliăpulmonari 
    ●ădeterminareaăparametrilorăventila ieiăpulmonare: 
    - metodaăspirografic  
    - metodaăpneumotahografic  
    - metodaăpletismografic  
    - metoda sondei esofagiene 
    ●ădeterminareaădistribu ieiăintrapulmonareăaăaeruluiăventilat 
    ●ădeterminareaătransferuluiăgazosăprinămembraneăalveo-capilar  
    ●ădeterminareaăgazelorăsanguineăînăsângeleăarterial 
    ●ă determinareaă eficacit iiă schimburiloră gazoaseă (determinareaă ventila ieiă alveolareă şiă aă
ventila ieiăspa iuluiămort) 
    ●ătestareaăadapt riiălaăefortămuscular 
    ●ădeterminareaăparametrilorăhemodinamiciăaiăcircula ieiăpulmonare 
    ●ătestareaăregl riiăventila iei 
    ●ădeterminareaăactivit iiămuşchilorăventilatori 
    ●ătestareaăbronhomotricit iiălorăînăcontextualăclinic: 
    - Valori prezise 
    - Abateri de la normal 
    - Tablouriăfunc ionaleămaiăfrecventeăînădiferiteăafec iuniăbronhopulmonareăcornice 
    - Evaluareaăcapacit iiăfunc ionaleăpulmonareăînăexpertizaăcapacit iiădeămunc  
    - Evaluareaărisculuiăfunc ionalăoperator 
    - Programeădeăexplorareăfunc ional ăpulmonar ă(bateriiădeăteste)ăînăcondi iiădiferite 
    1.4.8.ăStagiulădeăEndoscopieăbronşic  
    Durata: 3 luni (50 ore) 
    Tematicaălec iilorăconferin ăşiăbaremulădeăactivit iăpractice 
    a) Curs: 
    - istoricul bronhoscopiei 
    - no iuniădeăanatomie,ămorfologieăşiăfiziologieăaăarboreluiătraheobronşic 
    - topografiaă normal ă şiă patologic ă congenital ă aă arboreluiă traheobronşică cuă nomenclaturaă
bronhial ălobar ăşiăsegmentar ,ăînădreaptaăşiăstânga 
    - anestezia în bronhologie: 
    >ăanesteziaălocal  
    >ăanesteziaăgeneral  
    >ăanesteziaăpoten ate 
    >ădateăteoreticeăşiăaplicareaălorăînăpractic  
    - instrumentar bronhoscopic 
    - bronhoscopărigid,ăsystemăopticăşiădeătransmitereăaăluminii,ătip,ăadult,ăcopil 
    - bronhoscoape - tipuri 
    - fa aăcinematografic ăşiăvideoscopiaăendobronşic ,ăcameraăadaptare 
    - metodeădeăsterilizareăaăfiberbronhoscoapelorăşiăaăaccesoriilor;ăstocajulălor 
    Lucr riăpractice 
    - tehnicaăbronhoscopieiărigide,ăinsuşireaămetodeiălaăcopiiăşiăadul i 
    - tehnicaăfibrobronhoscopic ă- c iădeărealizare, oro-faringo-laringian ,ănazal ,ăpeăbronhoscopă
sauăsondaădeăintuba ie 
    - complica iileă tehniciiă deă realizareă aă inser ieiă instrumentaruluiă bronhoscopică flexibilă şiă
rigid 
    - semiologiaănormal ăşiăendoscopic ătraheobronşic  
    - mucoasa, calibru,ăstatic  
    Semiologiaăendoscopic ăpatologic  
    - endoscopiaăinflama ieiăbronşice 
    - hipersecre iaăbronşic  
    - modific rileădeăcolora ie,ăgrosimeăaămucoaseiăşiădeăsecre ii,ărectivitateaădeăsensitivitateă
tusigen  
    - modific rileă deă static ;ă obstruc iileă traheale,ă bronşice,ă natura,ă formaă proceseloră
obstructive,ămodific rileădinamice 
    - corela iileămodific rilorăendoscopiceăcuăceleăradiologice,ăclinice,ăfunc ionale 
    Metodeădeărecoltareăbronscopic  
    - aspira ie,ăfelulălorăşiăcondi iileăde realizare, protejare, dirijare a lor 



    - biopsiileăendobronşice,ădirecte,ăinstrumentar 
    - punc iaăbioptic ăganglionar ătransbronşic ă(BPTG) 
    - punc iaăbioptic ătransbronhic ăpulmonar ă(BPTP) 
    - biopsiaăpulmonar ătransbronşic ă(BPTB) 
    - biopsiaăşiătubajulădirijateăperifericăsubăfluoroscopie 
    - masajulăbronşică(BB) 
    - lavajul bronhoalveolar (LBA) 
    Aplica iiăterapeuticeăbronhologice 
    - dezobstruc iiăaleăsecre iilor,ăînăproceseleăsupurative,ămicologice 
    - LBA therapeutic - în fibrozaăchistic ,ăproteinoze,ăalveolita,ăSIDAăetc. 
    - extragereădeăcorpiăstr iniă(tehnici,ăconduitaăterapeutic ) 
    - terapiaă dezobstructiv ă prină bronhoscopă rigidă şiă penseă înă proceseleă tumorale,ă stenozeă (înă
absen aălaserului) 
    - laser, crioterapie, terapiaăcuăînalt ăfrecven ăînăpatologiaăobstructiv ătraheal ,ăbronşic ,ă
stenozeleătraheobronşiceăiatrogeneăetc. 
    - inser iaă tuburiloră trahealeă şiă bronşiceă deă protezareă înă terapiaă func ional ă obstructiveă şiă
stanozant ălaătraheeăşiăbronşii 
    - administrare de antibiotice, trombina 
    - tratamentulădezobstructiv,ăînăfistuleătraheobronşiceăînătuberculozaăcopiluluiăşiăadultului 
    Analizaăbronhoscopic ăînăpatologiaăbronhopulmonar  
    - aspecteă congenitaleă întâlniteă înă tractulă traheobronşic,ă laringiene,ă subglotice, 
traheobronşiceă (comunica iiă traheo-esofagiene), traheo-bronhomalacie, anomalii cardiovasculare cu 
alter riăendoscopiceătraheobronşice) 
    - bronşiteăcornice,ăbronşiectazii,ăpleurezii 
    - tumoriăbronşice,ătraheale 
    - tubercoloza copilului, a adultului 
    - studiul bronhoscopic în astm, boli cardiovasculare, mediastinale, hemoptizii, traumatisme 
toraciceăşiătraheobronşice,ăsarcoidoza,ămucoviscidoza 
    - modific rileă trahealeă - înă traheomegaliiă caă diverculozaă traheobronşic ,ă traheopatiaă
condroosteoplastic  
    - aspectele în tumori benigne, carcinoid, cilindrom, muco-epidermoide, papilomatoza, condrom 
    - aspecteleăendoscopiceăînăpatologiaăbronhopulmonar ănespecific ăsauăînăpatologiaădeăvecin tate 
    - aspecte în patologia traheii 
    - indica iileă chirurgicaleă înă func ieă deă aspecteleă endobronşiceă - limitaă operabilit ii,ă
corelate la contextul clinico-radiologic 
    - urm rireaă endoscopic ă aă aspecteloră traheobronşiceă post-operatorii,ă sauă înă timp,ă dup ă
terapeutici diverse aplicate 
    - bronhografii - tehnici,ăsubstan eădeăcontrast,ăaspecteleăbronhografice 
    - indica iileăterapeuticeăînăbronşiectaziiăsauăînăalteămodific riăbronhografice 
    MODULULăDEăBIOETIC  
    TEMATIC ăCURSă(20ăore) 
    I.ăIntroducereăînăBioetic ă- 2 ore 
    1. Morala, etica,ăeticaămedical ă- definire, delimitarea obiectului de studiu 
    2.ăContextulăapari ieiăbioeticii 
    3. Definirea bioeticii 
    4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii 
    5.ăTeoriiăşiămetodeăînăbioetic  
    II.ăConcepteleădeăs n tate,ăboal , suferin ăprinăprismaăbioeticiiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăconceptelorădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin  
    2.ă Concepteleă deă s n tate,ă boal ă şiă suferin ă înă contextulă evolu ieiă mediciniiă şiă ştiin eloră
vie ii 
    3.ăRolulăcredin elorăşiăvalorilorăpersonaleăsauădeăgrupăînăconturareaăconceptelorădeăs n tate,ă
boal ăşiăsuferin ă(percep iiăparticulareăfunc ieădeăcredin aăreligioas ,ăetnie,ăetc.) 
    III.ăRela iaămedică- pacient I - 2 ore 
    1.ăValoriăaleărela ieiămedică- pacient 
    2. Paternalism versus autonomie 
    3.ăModeleăaleărela ieiămedică- pacient 
    4.ăDreptatea,ăechitateaăşiăaccesulăpacien ilorălaăîngrijirileădeăs n tate 
    IV.ăRela iaămedică- pacient II - 2 ore 
    1.ăConsim mântulăinformat 
    2.ăConfiden ialitateaăînărela iaămedică- pacient 
    3. Rela iaămedică- pacient minor 
    4.ăActeănormativeăcareăreglementeaz ărela iaămedică- pacient 



    V.ăGreşeliăşiăeroriăînăpracticaămedical ă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroare 
    2.ăCulpaămedical ă- definire,ăforme,ăimplica iiăjuridiceăşiădeontologice 
    3.ăManagementulăgreşeliiăşiăeroriiămedicaleăînăpracticaămedical  
    VI.ăProblemeăeticeălaăînceputulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăLibertateaăprocrea iei 
    2. Dileme etice în avort 
    3. Etica reproducerii umane asistate medical 
    4. Problemeăeticeăînăclonareaăreproductiv  
    VII.ăProblemeăeticeălaăfinalulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaămor iiăînăeraănoilorătehnologiiăînămedicin  
    2.ăProblemeăeticeăînăst rileăterminale 
    3.ăTratamenteăinutileăînăpracticaămedical  
    4.ăEutanasiaăşi suicidul asistat 
    5. Îngrijirile paliative 
    VIII.ăProblemeăeticeăînătransplantulădeă esuturiăşiăorganeăumaneă- 2 ore 
    1. Donarea de organe de la cadavru 
    2. Donarea de organe de la persoana vie 
    3.ăEticaăaloc riiădeăresurseăînătransplant 
    IX.ăProblemeăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ă- 2 ore 
    1.ăEugeniaăşiădiscriminareaăpeăbazaăgeneticii 
    2. Proiectul genomului uman - problemeă etice,ă redefinireaă no iuniiă deă boal ă prină prismaă
cunoaşteriiăgenomuluiăuman 
    3.ăEtic ăşiătestareaăgenetic  prenatal ,ăneonatal ăşiăpostnatal  
    4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni 
    5.ăTerapiaăgenic  
    6.ăPosibilitateaăîmbun t iriiăraseiăumaneăprinăinterven iiăgenetice 
    X.ăEticaăcercet riiăpeăsubiec iăumaniă- 2 ore 
    1. Principiiăeticeăînăcercetareaăpeăsubiec iăumani 
    2.ă Protec iaă participan iloră într-oă cercetareă biomedical - discutarea principalelor coduri de 
etic ă şiă conven iiă interna ionaleă înă cercetare,ă aă cadruluiă legislativă înă careă seă deruleaz ă
cercetareaăpeăsubiec i umani 
    3.ăPopula iiăvulnerabileăînăcontextulăcercet riiăpeăsubiec iăumani 
    4.ăAspecteăeticeăînăcercet rileămulticentrice,ămultina ionale 
    5.ăComiteteleădeăetic ăaăcercet rii 
    6.ăComportamentulăştiin ificăneadecvat,ăconflictulădeăintereseăînăcercetareaăştiin ific  
    TEMATICA SEMINARIILOR 
    I.ăIlustrareaăprinăcazuriăparticulareăaăteoriilorăşiăprincipiilorăînăbioetic ă- 2 ore 
    II.ăReglementareaăpracticiiămedicaleăprinăcoduriădeăetic ă- 2 ore 
    1.ă Jur mântulă luiă Hipocrateă - comentarea formeiă ini ialeă aă jur mântuluiă luiă Hipocrateă şiă
evaluareaăgraduluiădeăaplicabilitateăaăperceptelorăacestuiaăînăcondi iileămediciniiăactuale 
    2.ăAlternativeăaleăjur mântuluiăluiăHipocrate 
    3.ăAlteăcoduriădeăetic ăşiădeontologieămedical ăfolositeăînăprezent 
    III.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăValoareaăşiălimiteleăconsim mântuluiăinformatăînăpracticaămedical ăcurent  
    2.ăValoareaăşiălimiteleăconfiden ialit iiăînăpracticaămedical ăcurent  
    3.ăRolulăcomunic riiăînărela iaămedică- pacient 
    IV.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăAccesulălaăîngrijirileădeăs n tateă- discutare de cazuri 
    2.ăDrepturileăpacien iloră- reglementare legislativ  
    3.ăRolulăcomitetelorădeăetic ădinăspitale 
    V.ăExemplificareaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroareăînămedicin ăprinăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    1.ăDelimitareaăcadruluiăno iuniiădeămalpraxis 
    2.ăGreşealaămedical ădinăperspectivaăsistemuluiăde malpraxis 
    3.ăPerspectivaădeontologic ăasupraăgreşelilorămedicale 
    VI.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăînceputulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    VII.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăfinalulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    VIII.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă transplantulă deă esuturiă şiă organeă peă bazaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
    IX.ăDiscutareaăproblemelorăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    X. Discutarea problemelor etice în cercetareaă peă subiec iă umaniă prină prismaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
 



                       PNEUMOLOGIE 
                          5 ANI 
 
    STAGIIăPRACTICEăŞIăCURSURIă- CONFERIN  
 
    I. PNEUMOLOGIE (II.1)                                    6 luni 
    MEDICIN ăINTERN ă(I.1)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă8½ăluni 
    RADIOLOGIE - IMAGISTIC ăMEDICAL ă(I.2)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3ăluni 
    CARDIOLOGIE (I.3)                                        6 luni 
    BOLIăINFEC IOASEă(I.4)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă  6 luni 
    ALERGOLOGIE - IMUNOLOGIEăCLINIC ă(I.5)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3ăluni 
    ATI (I.6)                                                3 luni 
    EPIDEMIOLOGIE (I.7)                                      3 luni 
    BIOETIC ă(I.8)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                  2ăs pt. 
    II.ăEXPLOR RIăFUNC IONALEăRESPIRATORII 
    SPECIALE (II.2)                                          2 luni 
    ENDOSCOPIEăBRONŞIC ă(II.3)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3ăluni 
    STAGIU + CURS PNEUMOLOGIE (II.4)                         1ăaniăşiă4ăluni 
*T* 
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           CURRICULUMăDEăPREG TIREăÎNăSPECIALITATEA 
                        PSIHIATRIE 
 
    Cadru general 
    Psihiatriaă esteă oă specialitateă medical ă careă trateaz ă tulbur rileă psihiceă inândă contă deă
determinismul,ă substratulă şiă expresivitateaă clinic ă aă acestora.ă Tratamentulă tulbur riloră psihiceă
implic ăabordareămedicamentoas  şiăpsihoterapeutic ăînso iteădeăreabilitareăpsihosocial ăînăscopulă
deă aă ameliora,ă sus ineă şiă men ineă s n tateaă mental .ă Oă alt ă parteă integrant ă aă asisten eiă deă
specialitateă vizeaz ă organizareaă serviciiloră psihiatriceă înă vedereaă identific riiă factoriloră de 
riscăşiăimplement riiăm surilorăprofilactice. 
    Serviciile de psihiatrie cuprind tratament pe termen scurt, mediu sau lung în spitalele sau 
sec iileădeăpsihiatrieădinăcadrulăspitalelorăgenerale,ătratamentăşiăserviciiădeăreabilitareăpsiho-
social ăînăcadrulăspitalelorădeăzi,ăpoliclinicilorăşiăserviciilorăambulatorii,ăprecumăşiăcentreloră
specializateăpeăanumiteăcategoriiădeăpacien iă(vârstnici,ătoxicomani). 
    Durataăspecializ rii:ă5ăani 
    Curriculumulăprevedeăunănum rădeă200ădeăoreădidacticeă(curs,ăseminar,ăprezent riădeăcazuri)ăpeă
anulădeăstudiuăuniversitar,ăpentruătematicaăprezentat ,ăînăafaraăc roraăsuntăprev zuteăşiă40ă- 50 
de ore de studiu individual. 
    Cuantificareaăpreg tiriiăînăvedereaăechival rii,ăseăfaceăprinăcrediteă(CFU). 
    1 credit = 25 ore de instruire 
    Dină timpulă alocată preg tirii,ă activitateaă didactic ă acoper ă 20-30%, restul de 70-80%, fiind 
dedicat ăactivit ilorăpracticeăşiăstudiuluiăindividual. 
    Laăsfârşitulăfiec ruiămodulădeăpreg tireă(celăpu inăoădat ăpeăan),ăareălocăoăevaluareădeăetap ,ă
f cut ăînăunitateaădeăpreg tireădeăc treăresponsabilulădeăstagiuăşiăîndrum tor. 
    Evaluareaăseăfinalizeaz ăprinăacordareaădeăcrediteăCFU. 
    Întreagaăactivitateădeăpreg tireăesteămonitorizat ăprinăcaietulădeăstagiuă(log-book), în care 
vor fiătrecuteădeăasemeneaăevalu rileădeăetap ăînăcredite,ăactivitateaăînăprogrameleădeăcercetare,ă
participareaălaămanifest riăştiin ificeăşiădeăeduca ieăcontinu . 
    Structuraă specializ rii:ă moduleă deă maximumă 1ă ană efectuateă succesivă înă diverseă serviciiă deă
asisten ăpsihiatric ădeăspecialitate 
    AnulăI:ămodulădeăpsihiatrieăgeneral ăcuădurataădeă12ăluniă(200ăore) 
    - preg tireăteoretic : 
    - cursuriăcareăabordeaz ătematicaătrunchiuluiăcomunăobligatoriu.ăAcestaăvaăfiăînăacordăcuăcelă
existent în Uniunea European .ă Tematicaă trunchiuluiă comună vaă fiă inclus ă înă listaă ceă cuprindeă
subiectele examenului de specialitate va aborda: 
    ■ădiagnostic,ăclasificare,ătulbur riăpsihice,ăsindroameăpsihopatologice 
    ■ăparticularit iăceă inădeăsex,ăetnie,ădizabilit i 



    ■ăpsihofarmacologie,ăpsihiatrieăbiologic  
    - preg tireă practic ă subă supervizareă într-ună spitală deă psihiatrieă sauă sec ieă deă psihiatrieă aă
unui spital general: 
    - tehniciădeăexaminareăanamnestic ăşiăobiectiv ăaăpacientului 
    - prezent riădeăcazuri 
    - training în aplicarea de scale de evaluare 
    - investiga iiădeălaborator,ăimagistice 
    - activitate la patul bolnavului 
    - supervizareă individual ă sauă deă grupă (discu ii,ă ghidareă clinic ,ă evaluareaă activit iiă
desf şurateălaăpatulăbolnavului,ăconsiliereăindividual ) 
    Anul II: 
    - modulădeăpsihiatriaăcopiluluiăşiăadolescentuluiăcuădurataădeă6ăluniă(100ăore) 
    - preg tireă teoretic ă careă abordeaz ă tematicaă trunchiuluiă comună obligatoriuă referitoareă laă
psihiatriaăcopiluluiăşiăadolescentului:ăpsihiatrieădevelopmental ,ătulbur riădeăînv are,ăhandicapă
mental: 
    ■ădiagnostic,ăclasificare,ătulbur riăpsihice,ăsindroameăpsihopatologice 
    ■ăparticularit iătransculturale 
    ■ăabordareăsistemic ă(rolulămembrilorăfamiliei) 
    - preg tireăpractic ăsub supervizare într-unăspitalădeăpsihiatrieăaăcopiluluiăşiăadolescentuluiă
înso it ădeăfamiliarizareaăcuăre eauaădeăserviciiăpsihiatriceăpentruăcopiiăşiăadolescen i 
    ■ătehniciădeăexaminareăanamnestic ăşiăobiectiv ăaăpacientului 
    ■ăprezent riădeăcazuri 
    ■ăinvestiga iiăprinătestareăpsihologic ,ăexameneădeălaborator,ăimagistice,ăEEG 
    ■ăactivitateălaăpatulăbolnavuluiăsubăsupervizare 
    - supervizareă individual ă sauă deă grupă (discu ii,ă ghidareă clinic ,ă evaluareaă activit iiă
desf şurateălaăpatulăbolnavului,ăconsiliereăindividual ) 
    - modulădeăneurologieăşiăneuroimagistic :ă2ăluniă(40ăore) 
    - preg tireăteoretic ăcuătematic ăreferitoareălaăprincipaleleăboliăneurologiceăcareăprezint ăşiă
importan ăpsihiatric : 
    ■ăepilepsii 
    ■ăaccidenteăvasculareăcerebrale,ădemen eăvasculare 
    ■ăboalaăParkinsonăşiăsindroameăextrapiramidale 
    ■ăsclerozaăînăpl ci 
    ■ăpolineuropatiiătoxiceăşiăcaren iale 
    - preg tireăpractic :ăefectuat ăînăsec iileădeăneurologie 
    ■ăexaminareaăneurologic  
    ■ă interpretarea dateloră deă neuroimagistic ă (tomografiiă computerizate,ă rezonan ă magnetic ă
nuclear )ăşiăelectroencefalogramelor 
    ■ăactivitateălaăpatulăbolnavuluiăsubăsupervizare 
    ■ăprezent riădeăcaz 
    - modulădeămedicin ăintern ăcuădurataădeă1ălun ă(20ăore) 
    - preg tireăpractic ăînăsec iileădeămedicin ăintern  
    ■ăactivitateălaăpatulăbolnavuluiăsubăsupervizare 
    ■ă preg tireă practic ă înă vedereaă interven ieiă înă situa iiă deăriscă vitală şiă acordareaă primuluiă
ajutorăînăcazurileăgraveăpân ăînămomentulăplas riiăbolnavului în serviciile specializate 
    ■ăprezent riădeăcazuri 
    - modulădeăpsihiatrieădeăleg tur ăcuădurataădeă1ălun ă(20ăore) 
    - preg tireă practic ă desf şurat ă peă lâng ă psihiatriiă deă leg tur ă aiă spitaleloră sauă
policlinicilor medicale 
    - modul de psihiatrieăforensic ăcuădurataădeă1ălun ă(20ăore) 
    - preg tireăteoretic  
    ■ălegisla iaăexistent ălegat ădeăbolnavulăpsihicăcareăprinătulbur riădeăcomportamentăşiăabsen aă
conştiin eiăboliiăconstituiteăaăajunsăsubăinciden ămedico-legal , 
    ■ăaspecteălegateădeăetic ăşiădrepturileăomului 
    - preg tireăpractic  
    ■ăprezent riădeăcaz 
    ■ă familiarizareaă cuă activitateaă comisieiă medico-legaleă şiă serviciileă psihiatriceă destinateă
pacien ilorăpsihiciăajunşiăsubăinciden ămedico-legal ă(asistareălaăexpertizele medico-legale) 
    - modulădeămanagementăsanitarăcuădurataădeă1ălun ă(20ăore) 
    - preg tireăteoretic  
    ■ăorganizareaăre eleiădeăserviciiăpsihiatrice 
    ■ă colaborareaă întreă serviciileă psihiatriceă şiă alteă serviciiă medicaleă (spitaleă generale,ă
servicii ambulatorii) 



    ■ăaspecteăfinanciare 
    Anul III 
    - modulădeăpsihiatrieăcomunitar ăcuădurataădeă6ăluniă(100ăore) 
    - preg tireăteoretic  
    ■ăprincipiileăpsihiatrieiăcomunitare 
    ■ă structuraă re eleiă deă serviciiă oferiteă deă psihiatriaă comunitar :ă asisten ă mobil ă laă
domiciliu,ăactivit iădeăsocializare,ăreabilitareăvoca ional ,ăsuportălocativ 
    - preg tireăpractic ăînăcadrulăstructurilorăceădeservescăserviciileădeăpsihiatrieăcomunitar :ă
centreădeăs n tateămental ,ăspitaleărespectivăcentreădeăzi, ambulator de specialitate, hostel-uri 
sauălocuin eăprotejate 
    ■ă participareă subă supervizareă laă activitateaă echipeiă multidisciplinareă (psihiatru,ă psihologi,ă
asistente medicale, asistente sociale) 
    ■ă familiarizareaă cuă muncaă înă echip ă şiă colaborareaă cuă alteă agen iiă guvernamentaleă sauă
nonguvernamentaleăcareăasigur ăsprijinălegal,ăinstrumental,ăvoca ionalăşiălocativăbolnavuluiăclinic 
    - modulădeăpsihiatrieădeăurgen ăcuădurataădeă6ăluniă(100ăore) 
    - preg tireăteoretic  
    ■ăcursuriăcuătematic ăreferitoareălaăurgen eleăînăpsihiatrieăinclusivăabuzulădeădroguri 
    - preg tireăpractic  
    ■ăactivitateăsubăsupervizareăînăcadrulăserviciilorădeăurgen eăînăpsihiatrieăsauăserviciilorădeă
urgen eă medicaleă sauă centreloră deă interven ieă înă criz ă apar inândă serviciilor de psihiatrie 
comunitar  
    ■ădublareădeăg rziăînăcadrulăspitalelorăsauăsec iilorădeăpsihiatrie 
    Anul IV: 
    modul de formare în psihoterapie cu durata de 12 luni de zile (nivel de consilier în 
psihoterapie) 
    - preg tireăteoretic :ă(5ăoreădeăcurs/s pt mân ),ă200ăore 
    ■ă cursuriă abordândă bazeleă teoreticeă aleă principaleloră tipuriă deă abord riă psihoterapeuticeă
individuale sau de grup: psihodinamice, cognitiv-comportamentaleăşiăfamilialeăsistemice 
    - preg tireăpractic : 
    ■ăfamiliarizareăcuăprincipaleleăprotocoaleăşiătehniciăpsihoterapeutice,ătehniciădeărela ionare 
    ■ăprezent riădeăcaz 
    ■ăjocuriădeărol 
    ■ăautoanaliz ăsubăsupervizare 
    ■ă integrareaă abord riiă psihoterapeuticeă înă contextulă maiă largă ală serviciiloră deă s n tateă
mental  
    ■ăparticipareăsubăsupervizareăînăcadrulăinterven iilorăpsihoterapeutice 
    Anul V: 
    Modulădeăbioetic ăcuădurataădeă2ăs pt.ă(20ăore); 
    Modulădeăpsihiatrieăclinic ăcuădurat ădeă11ăluniăşiă2ăs pt.ă(180ăore),ăcuăposibilitateaădeăaă
participa la moduleăop ionaleădeăpreg tireăînăcercetareaăpsihiatric ăalteăop iuniă(3-6 luni). 
    Aceastaă dină urm ă presupuneă includereaă înă urmaă uneiă selec iiă înă programeă deă cercetare,ă
comunicareaă rezultateloră cercet riiă înă cadrulă manifest riloră ştiin ificeă na ionaleă şiă
interna ionale,ă publicareaă rezultateloră cercet riiă înă revisteă deă specialitateă na ionaleă şiă
interna ionale. 
    Evaluareaăactivit iiăşiăcunoştin elor: 
    - evalu riăpeăparcurs: 
    - lucr riăscrise 
    - activitatea la patul bolnavului sau în structurile ambulatorii 
    - fişaăpersonal ăcuăcaracteriz rileădeăpeăparcursulămodulelor 
    ■ănum rădeăcazuriăv zuteăşiăîngrijiteă(80-100) 
    ■ănum rulădeăg rziăefectuateă(40-60) 
    ■ănum rulădeăpacien iăasista iăînăcadrulăşedin elorădeăpsihoterapieă(10) 
    ■ănum rul de expertize asistate (10) 
    - examinareăfinal  
    - prob ăteoretic  
    - prob ăpractic ă(cazăclinic) 
    MODULULăDEăBIOETIC ă- 2ăs pt mâni 
    TEMATIC ăCURSă(20ăore) 
    I.ăIntroducereăînăBioetic ă- 2 ore 
    1.ăMorala,ăetica,ăeticaămedical ă- definire, delimitarea obiectului de studiu 
    2.ăContextulăapari ieiăbioeticii 
    3. Definirea bioeticii 
    4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii 



    5.ăTeoriiăşiămetodeăînăbioetic  
    II.ăConcepteleădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin ăprinăprismaăbioeticii - 2 ore 
    1.ăDefinireaăconceptelorădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin  
    2.ă Concepteleă deă s n tate,ă boal ă şiă suferin ă înă contextulă evolu ieiă mediciniiă şiă ştiin eloră
vie ii 
    3.ăRolulăcredin elorăşiăvalorilorăpersonaleăsauădeăgrupăînăconturareaăconceptelorădeăs n tate,ă
boal ăşiăsuferin ă(percep iiăparticulareăfunc ieădeăcredin aăreligioas ,ăetnie,ăetc.) 
    III.ăRela iaămedică- pacient I - 2 ore 
    1.ăValoriăaleărela ieiămedică- pacient 
    2. Paternalism versus autonomie 
    3.ăModeleăaleărela iei medic - pacient 
    4.ăDreptatea,ăechitateaăşiăaccesulăpacien ilorălaăîngrijirileădeăs n tate 
    IV.ăRela iaămedică- pacient II - 2 ore 
    1.ăConsim mântulăinformat 
    2.ăConfiden ialitateaăînărela iaămedică- pacient 
    3.ăRela iaămedică- pacient minor 
    4.ăActeănormativeăcareăreglementeaz ărela iaămedică- pacient 
    V.ăGreşeliăşiăeroriăînăpracticaămedical ă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroare 
    2.ăCulpaămedical ă- definire,ăforme,ăimplica iiăjuridiceăşiădeontologice 
    3. Managementulăgreşeliiăşiăeroriiămedicaleăînăpracticaămedical  
    VI.ăProblemeăeticeălaăînceputulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăLibertateaăprocrea iei 
    2. Dileme etice în avort 
    3. Etica reproducerii umane asistate medical 
    4. Probleme etice în clonarea reproductiv  
    VII.ăProblemeăeticeălaăfinalulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaămor iiăînăeraănoilorătehnologiiăînămedicin  
    2.ăProblemeăeticeăînăst rileăterminale 
    3.ăTratamenteăinutileăînăpracticaămedical  
    4.ăEutanasiaăşiăsuicidulăasistat 
    5. Îngrijirile paliative 
    VIII.ăProblemeăeticeăînătransplantulădeă esuturiăşiăorganeăumaneă- 2 ore 
    1. Donarea de organe de la cadavru 
    2. Donarea de organe de la persoana vie 
    3.ăEticaăaloc riiădeăresurseăînătransplant 
    IX. Probleme etice în genetic ăşiăgenomic ă- 2 ore 
    1.ăEugeniaăşiădiscriminareaăpeăbazaăgeneticii 
    2. Proiectul genomului uman - problemeă etice,ă redefinireaă no iuniiă deă boal ă prină prismaă
cunoaşteriiăgenomuluiăuman 
    3.ăEtic ăşiătestareaăgenetic ăprenatal ,ăneonatal ăşiăpostnatal  
    4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni 
    5.ăTerapiaăgenic  
    6.ăPosibilitateaăîmbun t iriiăraseiăumaneăprinăinterven iiăgenetice 
    X.ăEticaăcercet riiăpeăsubiec iăumaniă- 2 ore 
    1. Principii etice în cercetareaăpeăsubiec iăumani 
    2.ăProtec iaăparticipan ilorăîntr-oăcercetareăbiomedical ă- discutarea principalelor coduri de 
etic ă şiă conven iiă interna ionaleă înă cercetare,ă aă cadruluiă legislativă înă careă seă deruleaz ă
cercetareaăpeăsubiec iăumani 
    3.ăPopula iiăvulnerabileăînăcontextulăcercet riiăpeăsubiec iăumani 
    4.ăAspecteăeticeăînăcercet rileămulticentrice,ămultina ionale 
    5.ăComiteteleădeăetic ăaăcercet rii 
    6.ăComportamentulăştiin ificăneadecvat,ăconflictulădeăintereseăînăcercetareaăştiin ific  
    TEMATICA SEMINARIILOR 
    I.ăIlustrareaăprinăcazuriăparticulareăaăteoriilorăşiăprincipiilorăînăbioetic ă- 2 ore 
    II.ăReglementareaăpracticiiămedicaleăprinăcoduriădeăetic ă- 2 ore 
    1.ă Jur mântulă luiă Hipocrateă - comentareaă formeiă ini ialeă aă jur mântuluiă luiă Hipocrateă şiă
evaluareaăgraduluiădeăaplicabilitateăaăperceptelorăacestuiaăînăcondi iileămediciniiăactuale 
    2.ăAlternativeăaleăjur mântuluiăluiăHipocrate 
    3.ăAlteăcoduriădeăetic ăşiădeontologieămedical ăfolositeăînăprezent 
    III. Ilustrarea valorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăValoareaăşiălimiteleăconsim mântuluiăinformatăînăpracticaămedical ăcurent  
    2.ăValoareaăşiălimiteleăconfiden ialit iiăînăpracticaămedical ăcurent  



    3.ăRolulăcomunic riiăînărela iaămedică- pacient 
    IV.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăAccesulălaăîngrijirileădeăs n tateă- discutare de cazuri 
    2.ăDrepturileăpacien iloră- reglementareălegislativ  
    3. Rolul comitetelorădeăetic ădinăspitale 
    V.ăExemplificareaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroareăînămedicin ăprinăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    1.ăDelimitareaăcadruluiăno iuniiădeămalpraxis 
    2.ăGreşealaămedical ădinăperspectivaăsistemuluiădeămalpraxis 
    3. Perspectivaădeontologic ăasupraăgreşelilorămedicale 
    VI.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăînceputulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    VII.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăfinalulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    VIII. Discutarea problemeloră eticeă înă transplantulă deă esuturiă şiă organeă peă bazaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
    IX.ăDiscutareaăproblemelorăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    X.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă cercetareaă peă subiec iă umaniă prin prisma unor cazuri 
concrete - 2 ore 
 
       TEMATICA CURSURILOR TEORETICE ÎN SPECIALITATEA 
                        PSIHIATRIE 
 
    I.ăBazeleăştiin ificeăaleăpsihiatriei 
    I.1ă.ăBazeleăbiologiceăaleăpsihiatrieiă(psihiatriaăbiologic ăşiăpsihofarmacologia) 
    - genetice 
    - biochimice 
    - neuro-anatomo-fiziologice 
    - rela iaădintreădateleădeăpsihiatrieăbiologic ăşiăpsihofarmacologie 
    - rolulăfactorilorăbiologiciăînăetiopatogenezaătulbur rilorămentale 
    I.2. Bazele psihologice ale psihiatriei 
    - teoriileăpersonalit iiă- orient riădoctrinare 
    - bazele psihologice ale semiologiei psihiatrice 
    - rolulăfactorilorăpsihologiciăînăetiopatogenezaătulbur rilorămentale 
    - psihologieămedical  
    - psihologieăclinic  
    I.3. Bazele sociologice ale psihiatriei 
    - func ionalitateaăsocial ăînăcadrulăfamiliei,ălaăşcoal ,ălaăloculădeămunc ăşiăînăalteăgrupuriă
sociale 
    - re eauaădeăsuportăsocial 
    - rolulăfactorilorăsocialiăînăetiopatogenezaătulbur rilorămentale 
    - diversitateăcorelat ăcu: aspecte culturale, aspecte legate de sex, etnie. 
    II.ăPsihiatriaăclinic  
    II.1.ăEpidemiologiaătulbur rilorămentale 
    II.2.ăExaminareaăpacientuluiăpsihiatric:ăclinic ăşiăparaclinic  
    II.3.ăPsihopatologiaădescriptiv ă(semiologiaăpsihiatric ) 
    - tulbur rileăconştien eiăşiăaleăsomnului 
    - tulbur rileăpulsiunilorăinstinctive 
    - tulbur rileăafectiveă(tulbur rileădispozi ieiăafectiveăşiătulbur rileăanxioase) 
    - tulbur rileătulbur rileăconcentr riiăaten ieiăşiăorient rii 
    - tulbur rile deăpercep ieă(iluzii,ăhalucina ii) 
    - tulbur rileădeămemorie 
    - tulbur rileăgândiriiăşiălimbajului,ăaleăjudec iiăşiăaleăconştiin eiăbolii 
    - tulbur rileăsineluiăşiăaleăimaginiiădeăsine 
    - tulbur rileăvoin ei 
    - tulbur rileăactivit iiămotoriiăşiăaăcomportamentuluiăsocial 
    II.4.ăSindromologieăpsihiatric  
    - sindroame psiho-organice:ădemen ial,ădelirium,ăamnesticăorganic 
    - sindroameăpsihoticeă(func ionale):ămaniacal,ădepresivă - psihotic, halucinator, delirant, de 
dezorganizare, catatonăşiădeficitar. 
    - Sindroameă nevroticeă (func ionale):ă anxios,ă fobic,ă obsesiv-compulsiv, depresiv-nevrotic, 
astenic, disociativ, conversiv, de somatizare. 
    II.5.ăClasificareaăşiădiagnosticulătulbur rilorămentale 
    - CIM 10- capitolul V (OMS), DSM IV TR (APA) 
    - Tulburareaămental ăşiăproblemeăaleăs n t iiămentaleă(codurileăZăaleăCIMă10) 
    - Diagnosticulăopera ionalăstandardizatăînăpsihiatrieă(criteriiăgeneraleăşiăcriteriiăspecifice) 



    - Tulbur rileămentaleăşiăcomportamentaleăaleăadultuluiăşi vârstei a 3-a 
    - Tulbur riă mentaleă organice,ă inclusivă simptomatice:ă demen e,ă delirium,ă sindromă amnestică
organic,ăsindroameăorganiceăpsihotice,ăafectiveăşiănevrotice 
    - Tulbur riă mentaleă consecutiveă utiliz riiă anormaleă aă substan eloră psihoactiveă (alcool, 
opioide,ăcannabinoide,ăsedativeăşiăhipnotice,ăcocainaăşiăalteăstimulante,ăhalucinogene,ănicotin ,ă
substan eă volatile).ă Tipuriă clinice:ă intoxica iaă acut ,ă utilizareaă d un toare,ă dependen a,ă
sevrajul,ătulbur riăpsihotice,ăafectiveăşiăalteătulbur riăorganice induse de droguri. 
    - Schizofrenia,ă tulburareaă schizotipal ,ă tulbur rileă deliranteă persistente,ă tulbur rileă
psihoticeăacuteăşiătranzitorii,ădelirulăindus,ătulburareaăschizo-afectiv . 
    - Tulbur rileădispozi ieiăafective:ăepisodiceă(episodămaniacal, depresiv, mixt), pluriepisodice 
(tulburareaăbipolar ,ădepresiaărecurent ),ăpersistenteă(ciclotimia,ădistimia) 
    - Tulbur riă nevroticeă (fobice,ă anxioase,ă obsesiv-compulsive, disociativ-conversive, 
somatoforme),ăreactiveălaăstresăseverăşiădeăadaptare 
    - Tulbur rileă aliment rii,ă tulbur rileă somnului,ă disfunc iileă sexuale,ă tulbur rileă legateă deă
puerperium. 
    - Tulbur rileă personalit iiă şiă aleă comportamentuluiă adultuluiă (tulbur rileă specificeă şiă
schimb rileă personalit ii,ă tulbur rileă controluluiă voluntară ală impulsurilor,ă tulbur rileă sexualeă
ale:ăidentit iiăcuăgenul,ăpreferin ei,ăorient riiăşiămatur rii 
    II.6.ăPsihiatriaăcopiluluiăşiăadolescentului 
    - CIM 10- capitolul V (OMS) cuprinde: 
    - Retardareaămental  
    - Tulbur rileădezvolt riiăpsihologiceă(specificeăşiăpervasive) 
    - Tulbur rileăcomportamentaleăemo ionale,ăaleăfunc ion riiăsociale,ăticurileăşiăalteătulbur riă
cuădebutăînăcopil rie 
    - Problemeăspecificeăcliniceăşiăterapeutice 
    II.7. Psihiatria vârstei a treia (gerontopsihiatria) 
    - aspecteă diferen ialeă determinateă deă particularit ileă psihologiceă legateă deă procesulă deă
îmb trânire 
    - tulbur rileămentale: 
    - cuădebutălaăvârstaăadult ăşiăcontinuateălaăvârstaăaătreia 
    - cu debut la vârsta a treia 
    - probleme speciale: medico-socialeăşiăpsiho-farmacologice. 
    III.ăAsisten aăterapeutic ăînăpsihiatrie 
    - terapie electro-convulsivant  
    - indica ii,ăcontraindica ii 
    - farmacoterapieăpsihotrop ăspecific  
    - antipsihoticele 
    ■ăconven ionale 
    ■ăatipice 
    ■ăstabilizatoriăaiădopaminei 
    - antidepresivele 
    ■ătriciclice,ătetraciclice,ăIMAO,ăRIMA 
    ■ămoderne:ăSSRI,ăSNRI,ăNRI,ăNASSA,ăSARI 
    - timostabilizatori:ăs rurileădeăLitiu,ăanticonvulsivante:ăcarbamazepin ,ăvalproat,ălamotrigin  
    - anxiolitice:ăbenzodiazepineăşiănonbenzodiazepinice 
    - hipnotice 
    - medicamenteăfolositeăînătratamentulădemen ei:ăanticolinesterazice,ămemantin 
    - psihoterapieă(individual ăsauădeăgrup) 
    - psihanalitic ,ăpsihodinamic  
    - cognitiv-comportamental  
    - sistemic ăfamilial  
    - resocializare:ăinterven iiăpsiho-sociale de recuperare 
    - psihoeduca ia 
    IV.ăPsihiatriaăcomunitar  
    - servicii 
    - echipaămultidisciplinar  
    - institu ii:ă centrulă deă psihiatrieă comunitar ,ă sta ionară deă zi,ă centreă deă zi, hostel-uri, 
apartamenteăprotejate,ăasisten ălaădomiciliu 
    V. Managementul de caz/managementul clinic multidimensional 
    VI.ăPreven iaăprimar ,ăsecundar ăşiăter iar ăînăpsihiatrie. 
    VII. Probleme speciale: 
    - urgen eleăpsihiatrice 
    - interven iaăînăcriz  



    - asisten aăînăcazădeăfarmacodependen  
    - psihiatriaădeăleg tur ăşiăconsultan  
    - problemeădeăetic ămedical ăpsihiatric  
    - psihiatrieăforensic  
      - expertiz ămedico-legal ăpsihiatric  
      - discern mânt,ăcapacitateăcivil ăşiăpenal  
      - internareănonvoluntar ,ăinclusivăCP.ă114,ăCPă113 
    - psihiatrieăadministrativ ,ămanagement 
    - cercetarea în psihiatrie 
    - informatic ămedical ăşiăînv mântălaădistan  
 
                        PSIHIATRIE 
                          5 ani 
 
    STAGIIăPRACTICEăŞIăCURSURIăCONFERIN  
 
    PSIHIATRIE (I.1)                                    12 LUNI 
    PSIHIATRIAăCOPILULUIăŞIăADOLESCENTULUIă(I.2)ăăăăăăăăă6ăLUNI 
    NEUROLOGIEăŞIăNEUROIMAGISTIC ă(I.3)ăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăLUNI 
    MEDICINAăINTERN ă(I.4)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ăLUN  
    PSIHIATRIEăDEăLEG TUR ă(I.5)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ăLUN  
    PSIHIATRIEăFORENSIC ă(I.6)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ăLUN  
    MANAGEMENTăSANITARă(I.7)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ăLUN  
    PSIHIATRIEăCOMUNITAR ă(I.8)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă6ăLUNI 
    PSIHOTERAPIE (I.9)                                  12 LUNI 
    BIOETICAă(I.10)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă½ăLUN  
    PSIHIATRIEă(1.11)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă17ăLUNIăŞIă2ăS PT. 
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                              MINISTERULăS N T II 
             CENTRULăNA IONALăDEăPERFEC IONARE ÎN DOMENIUL SANITAR 
                                   BUCUREŞTI 
 
 
                            CURRICULUMăDEăPREG TIRE 
                                ÎN SPECIALITATEA 
 
                             PSIHIATRIEăPEDIATRIC  
 
    Toate drepturile privind publicareaăşiădifuzareaăacesteiălucr riăapar inăCentruluiăNa ionalădeă
Perfec ionareăinăDomeniulăSanitarăBucureşti 
 
 
                            CURRICULUMăDEăPREG TIRE 
                                ÎN SPECIALITATEA 
                             PSIHIATRIE PEDIATRIC  
 
    1.1.ăDefini ie. 
    Psihiatriaă şiă psihoterapiaă copiluluiă şiă adolescentuluiă seă defineşteă caă oă practic ă medical ă
specializat ă înă diagnosticarea,ă tratamentul,ă prevenireaă şiă (re)abilitareaă tulbur riloră psihice,ă
psiho somatice, psiho-organiceă şiă aă celoră psihologice,ă deă etiologieă monoă sauă multifactorial ,ă
ap ruteăînăperioadaădezvolt rii,ăpân ălaăvârstaădeă18ăani. 
    2.2.ăDurataăpreg tirii 
    Durataăstagiilorădeăpreg tireăînăspecialitateaăpsihiatriaăcopiluluiăşiăadolescentuluiăesteădeă5ă
ani, fiind înăconcordan ăcuănormeleăeuropene. 
    Num rulădeăoreădeăpreg tireăteoretic ăincludeă1000ăoreădeăînv mânt. 



    Curriculumulăprevedeăunănum rădeă200ădeăoreădidacticeă(curs,ăseminar,ăprezent riădeăcazuri)ăpeă
anul de studiu universitar, pentru tematica prezentat ,ăînafaraăc roraăsuntăprev zuteăşiă40ă- 50 de 
ore de studiu individual. 
    Cuantificareaăpreg tiriiăînăvedereaăechival rii,ăseăfaceăprinăcrediteă(CFU). 
    1 credit = 25 ore de instruire 
    Dină timpulă alocată preg tirii,ă activitateaă didactic ă acoper ă 20-30%, restul de 70-80%, fiind 
dedicat ăactivit ilorăpracticeăşiăstudiuluiăindividual. 
    Laăsfârşitulăfiec ruiămodulădeăpreg tireă(celăpu inăoădat ăpeăan),ăareălocăoăevaluareădeăetap ,ă
f cut ăînăunitateaădeăpreg tireădeăc treăresponsabilulădeăstagiuăşiăîndrum tor. 
    Evaluareaăseăfinalizeaz ăprinăacordareaădeăcrediteăCFU. 
    Întreagaăactivitateădeăpreg tireăesteămonitorizat ăprinăcaietulădeăstagiuă(log-book), în care 
vorăfiătrecuteădeăasemeneaăevalu rileădeăetap ăînăcredite,ăactivitateaăînăprogramele de cercetare, 
participareaălaămanifest riăştiin ificeăşiădeăeduca ieăcontinu . 
    În cei 5 ani de studii postuniversitare, structura stagiilor va cuprinde 3 module: 
      ModululăI:ăcunoaştereaădomeniuluiăprinăstagiuăînăspecialitate 
      Anul I: cursuri-conferin eăformative 
      Modulul II: domenii medicale complementare, 
      AnulăII:ăserviciiămedicaleădeăleg tur  
      ModululăIII:ăaprofundareaăinforma iilorădeăspecialitate 
      AnulăIII,ăIVăşiăV:ăorientareăspreădomeniiăpreferen ialeădeăcompeten  
    2.3.ăStructuraăstagiilorădeăpreg tireăpeăaniădeăstudiu 
    anulăIăăăăăclinicaădeăpsihiatrieăaăcopiluluiăşiăadolescentuluiă-12 luni 
                  cursul informativ în specialitate -10 luni 
                  psihologiaădezvolt riiă-2 luni 
 
    anul IIăăăăăăăneurologieăpediatric ă--------------- 3 luni 
                  psihiatrieăadul i-------------------- 6 luni 
                  pediatrie---------------------------- 3 luni 
 
    anulăIII,ăIVăşiăV:ăstagiuădeăspecialitateăpsihiatriaăcopiluluiăşiăadolescentului în serviciul 
clinic,ă LSM,ă spitală zi,ă ambulatoră comunitar,ă psihoterapieă şiă bioetic ă şiă stagiuă op ional.ă 6ă luniă
(deă ex.ă Genetic ă psihiatric ,ă epidemiologieă psihiatric ,ă psihiatrieă comunitar ,ă expertiz ă
medicolegal ăpsihiatric ,ăpsihoterapie). 
    Stagiileă constauă în:examinareă clinic ,ă completareaă foiiă deă observa ieă şiă aă evolu iei,ă
investiga ii,ăprezent riădeăcazuri,ădublareaăg rzilor,ăg rziăpl tite,ăactivit iăînăambulatoriuăşiă
comunitate,ăcercetareăştiin ific ăşiăelaborareădeălucr riăindividualăsau sub coordonare, informare 
prin mijloace moderne (Medline, Internet, etc.) 
 
    3.ăCON INUTULăŞTIIN IFICăALăMODULELOR 
    3.1. modulul I................12 luni 
    3.1.1.ă Informa iaă teoretic ă trebuieă s ă cuprind ă ună num ră deă 720ă oreă structurateă de-a lungul 
celor 4 ani, din care primul an cursul.....10luni a 3 ore-sapt mân ţ120ăore 
    3.1.2.ăTematicaăvaăcuprindeăno iuniăde: 
    - dezvoltareaăcopiluluiăşiăadolescentului(neuro-psihic ,ăpsiho-social ) 
    - simptomeăşiăsindroameăspecifice 
    - clasificarea interna ionala(ICD,ăDSM)ăşiădiagnosticul 
    - func ionalitateaăfamilial  
    - principiiă deă terapie(farmacologic ,ă abilitare,ă recuperare,ă familial ,ă socializare,ă
resocializare,ăcomunitar ) 
    Cursulăseăfinalizeaz ăprinăexamen,ăprob ăscris ăşiăoral 
 
    3.1.3.ăActivit ileăpracticeăînăclinicileăuniversitareădeăspecialitate 
    constauădinăexaminareaăcazului,ăcompletareaăfişei,ăintroducereaădatelorăînăcomputer,ăurm rireaă
evolu iei,ăprezent riădeăcazuri,ăreferate,,ăfamiliarizareaăcuăexaminareaăpsihologic ,ăutilizarea de 
scale,ă interviuri,ă înso ireaă pacien iloră laă diferiteă explor riă speciale,ă dublareaă g rzilor,ă
interviul familiei. 
 
    MODULULăDEăBIOETIC ă- 2ăs pt mâni 
 
    TEMATIC ăCURSă(20ăore) 
    I.ăIntroducereăînăBioetic - 2 ore 
    1. Morala, etica, etica medical ă- definire, delimitarea obiectului de studiu 
    2.ăContextulăapari ieiăbioeticii 



    3. Definirea bioeticii 
    4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii 
    5.ăTeoriiăşiămetodeăînăbioetic  
 
    II.ăConcepteleădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin  prin prisma bioeticii- 2 ore 
    1.ăDefinireaăconceptelorădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin  
    2.ă Concepteleă deă s n tate,ă boal ă şiă suferin ă înă contextulă evolu ieiă mediciniiă şiă ştiin eloră
vie ii 
    3.ăRolulăcredin elorăşiăvalorilorăpersonaleăsauădeăgrupăînăconturareaăconceptelorădeăs n tate,ă
boal ăşiăsuferin ă(percep iiăparticulareăfunc ieădeăcredin ăreligioas ,ăetnie,ăetc.) 
    III.ăRela iaămedic-pacient I- 2 ore 
    1.ăValoriăaleărela ieiămedic-pacient 
    2. Paternalism versus autonomie 
    3. Modele aleărela ieiămedic-pacient 
    4.ăDreptatea,ăechitateaăşiăaccesulăpacien ilorălaăîngrijirileădeăs n tate 
 
    IV.ăRela iaămedic-pacient II- 2 ore 
    1.ăConsim mântulăinformat 
    2.ăConfiden ialitateaăînărela iaămedic-pacient 
    3.ăRela iaămedic-pacient minor 
    4.ăActeănormativeăcareăreglementeaz ărela iaămedică- pacient 
 
    V.ăGreşeliăşiăeroriăînăpracticaămedical ă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroare 
    2.ăCulpaămedical ă- definire,ăforme,ăimplica iiăjuridiceăşiădeontologice 
    3.ăManagementulăgreşeliiăşiăeroriiămedicaleăînăpracticaămedical  
 
    VI.ăProblemeăeticeălaăînceputulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăLibertateaăprocrea iei 
    2. Dileme etice în avort 
    3. Etica reproducerii umane asistate medical 
    4. Probleme etice în clonareaăreproductiv  
 
    VII.ăProblemeăeticeălaăfinalulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaămor iiăînăeraănoilorătehnologiiăînămedicin  
    2.ăProblemeăeticeăînăst rileăterminale 
    3.ăTratamenteăinutileăînăpracticaămedical  
    4.ăEutanasiaăşiăsuicidulăasistat 
    5. Îngrijirile paliative 
 
    VIII.ăProblemeăeticeăînătransplantulădeă esuturiăşiăorganeăumaneă- 2 ore 
    1. Donarea de organe de la cadavru 
    2. Donarea de organe de la persoana vie 
    3.ăEticaăaloc riiădeăresurseăînătransplant 
 
    IX. Probleme eticeăînăgenetic ăşiăgenomic ă- 2 ore 
    1.ăEugeniaăşiădiscriminareaăpeăbazaăgeneticii 
    2. Proiectul genomului uman - problemeă etice,ă redefinireaă no iuniiă deă boal ă prină prismaă
cunoaşteriiăgenomuluiăuman 
    3.ăEtic ăşiătestareaăgenetic ăprenatal ,ăneonatal ăşiăpostnatal  
    4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni 
    5.ăTerapiaăgenic  
    6.ăPosibilitateaăîmbun t iriiăraseiăumaneăprinăinterven iiăgenetice 
 
    X.ăEticaăcercet riiăpeăsubiec iăumaniă- 2 ore 
    1. Principii etice în cercetareaăpeăsubiec iăumani 
    2.ăProtec iaăparticipan ilorăîntr-oăcercetareăbiomedical ă- discutarea principalelor coduri de 
etic ă şiă conven iiă interna ionaleă înă cercetare,ă aă cadruluiă legislativă înă careă seă deruleaz ă
cercetareaăpeăsubiec iăumani 
    3. Popula iiăvulnerabileăînăcontextulăcercet riiăpeăsubiec iăumani 
    4.ăAspecteăeticeăînăcercet rileămulticentrice,ămultina ionale 
    5.ăComiteteleădeăetic ăaăcercet rii 
    6.ăComportamentulăştiin ificăneadecvat,ăconflictulădeăintereseăînăcercetareaăştiin ific  



 
    TEMATICA SEMINARIILOR 
    I.ăIlustrareaăprinăcazuriăparticulareăaăteoriilorăşiăprincipiilorăînăbioetic ă- 2 ore 
 
    II.ăReglementareaăpracticiiămedicaleăprinăcoduriădeăetic ă- 2 ore 
    1.ă Jur mîntulă luiă Hipocrateă - comentareaă formeiă ini ialeă aă jur mântuluiă luiă Hipocrateă şiă
evaluareaăgraduluiădeăaplicabilitateăaăperceptelorăacestuiaăînăcondi iileămediciniiăactuale 
    2.ăAlternativeăaleăjur mântuluiăluiăHipocrate 
    3.ăAlteăcoduriădeăetic ăşiădeontologieămedical ăfolositeăînăprezent 
 
    III. Ilustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedic-pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăValoareaăşiălimiteleăconsim mântuluiăinformatăînăpracticaămedical ăcurent  
    2.ăValoareaăşiălimiteleăconfiden ialit iiăînăpracticaămedical ăcurent  
    3. Rolul comunic riiăînărela iaămedic-pacient 
 
    IV.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedic-pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăAccesulălaăîngrijirileădeăs n tateă- discutare de cazuri 
    2.ăDrepturileăpacien iloră- reglementareălegislativ  
    3. Rolulăcomitetelorădeăetic ădinăspitale 
 
    V.ăExemplificareaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroareăînămedicin ăprinăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    1.ăDelimitareaăcadruluiăno iuniiădeămalpraxis 
    2.ăGreşealaămedical ădinăperspectivaăsistemuluiădeămalpraxis 
    3. Perspectivaădeontologic ăasupraăgreşelilorămedicale 
 
    VI.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăînceputulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
 
    VII.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăfinalulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
 
    VIII. Discutareaă problemeloră eticeă înă transplantulă deă esuturiă şiă organeă peă bazaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
 
    IX.ăDiscutareaăproblemelorăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă2ăore 
 
    X. Discutarea problemelor etice în cercetarea pe subiec iă umaniă prină prismaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
 
    3.2. modulul II ..............12 luni 
    3.2.1.ăDomeniiămedicaleăcomplementareăşiădeăleg tur  
    3.2.1.1.ăNeurologieăpediatric ..................3ăluniă(50ăore) 
    Va familiariza medicul rezident cuă aceleă afec iuniă neurologieă ceă determin ă modific riă înă
dezvoltareaăfunc iilorăpsihiceăpeăperioadaădezvolt rii: 
    - Paraliziile cerebrale 
    - Tumorile cerebrale 
    - Epilepsiileăşiăsindroameleăconvulsive 
    - Traumatismele cerebrale 
    - Afec iuniăneurologiceăcuătransmitereăgenetic  
    Activit ileă practiceă seă voră axaă peă examinareaă neurologic ă clinic ă şiă paraclinic ă (EEG,ă EMG,ă
VCN,ăimagistic ăcerebral ăTC,ăRMN,) 
    3.2.1.2.ăPsihiatrieăadul i...........................6ăluniă(100ăore) 
    Va avea ca obiectiveărecunoaştereaăşiădiagnosticareaăbolilorăpsihiceăaleăadultului,ăceăpotăfiă
întâlniteălaăp rin iiăcopiilorăceăsuntăexamina i. 
    3.2.1.3. Pediatrie......................................3 luni (50 ore) 
    Completeaz ăcunoştin eleăcuăreferireăla:urgen eăînăpediatrie,ăneonatologie,ăBoliăcronice:SIDA,ă
TBC,ăneoplazii,ădiabet,ăBoliăinfec ioase:ăneuroviroze 
    3.2.1.4.ăStagiuăop ional...........................6ăluniă(100ăore) 
    La alegere pot fi domenii complementare 
    Stagiul poate fi de 6 luni sauă divizată înă celă multă 3ă stagiiă aă 2ă luniă aplica iiă EEG,ă Exă
Psihologic,ă neuroimagistic ,ă abilitare,ă reabilitare,ă recuperare,ă serviciiă specialeă (forensic,ă
proba iune,ăautism,ăetc.) 
 
    4.1. modulul III......................30 luni 



    4.1.1.ă CUNOŞTIIN Eă EXTINSEă INă PSIHIATRIAă ŞIă PSIHOTERAPIAă COPILULUIă ŞIă ADOLESCENTULUIă
........... 24 luni (400 ore) 
    4.1.1.2.Informa iiăteoretice 
    Ob inuteă prină traduceri,ă lecturareaă şiă consultareaă unoră tratateă deă specialitateă consacrateă
interna ional,ărevisteădeăspecialitateăinterneăşiăinterna ionale, 
    Documentareă prină Internetă Ină aceast ă etap ă mediculă rezidentă vaă desf şuraă activit iă deă
cercetareă ştiin ific ă subă îndrumare,ă vaă elaboraă înă colaborareă lucr riă ştiin ificeă şiă vaă aveaă
colabor riă laă revisteă deă specialitate,ă vaă participaă laă conferin eă na ionaleă şiă interna ionaleă cuă
lucr ri.ăVaăaprofundaăstudiileăprivindăpsihologiaăşiăpsihopatologiaăfamiliei. 
    4.1.1.3. Instruirea în psihoterapie. 
    Seăvaăfaceăprinăparticip riălaăcursuriăsus inuteădeăcadreăuniversitareăsauăprin înscrierea la o 
form ădeăpsihoterapii:individual ,ădeăgrup,ăfamilial , 
    Esteărecomandat ăformareaăcuăprec dereăinăpsihoterapieăfamilial . 
    4.1.2ăActivit iăpractice 
    4.1.2.1.ă Activitateă înă ambulatoriuă Seă voră desf şuraă înă specială consulta ii,ă activit iă deă
preven ie,ă participareaă laă diferiteă comisiiă (expertiz ,ă orientare)ă programeă deă s n tateă mental ,ă
psihoprofilaxie 
    4.1.2.2. Activitate în serviciile de recuperare-resocializare, abilitare 
    4.1.2.3.ăG rziăînăserviciulăclinic,ăprogrameăterapeutice,ăactivitateăclinic ăcuăsupervizare 
 
    5.1.ăSTAGIUăOP IONALăDEăSTUDIIăAPROFUNDATE..............6ăluniă(100ăore) 
    Medicul rezident în ultimul an de studiu poate opta pentru un domeniu de interes specific în 
careăs ăseăinstruiasc ăcaădeăexemplu: 
    - s n tateămental ,ăpsihoigien ,ăpsihoprofilaxie 
    - management în psihiatrie 
    - psihiatrieăcomunitar  
    - psihoterapii 
    - urgen eăînăpsihiatriaăcopiluluiăşiăadolescentului 
    - psihiatriaăşiăpsihoterapiaăadolescentului 
    - psihiatria de leg tur  
    6.1.ă Recunoaştereaă specialit iiă seă faceă înă urmaă examenuluiă deă specialitate,ă organizată înă
conformitate cu normele M.S.P 
 
                             PSIHIATRIEăPEDIATRIC  
 
                                     5 ANI 
*T* 
┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐ 
│Anulă│Psihiatriaăcopiluluiăşiăadolescentuluiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│12ăluniăăăăăă│ 
│ăIăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ 
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
│ăăăăă│Pediatrieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│3ăluniăăăăăăă│ 
│Anulă├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
│ăIIăă│Neurologieăpediatric ăşiăEEGăăăăăăăăăăăăăăăăă             │3ăluniăăăăăăă│ 
│ăăăăă├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
│ăăăăă│Psihiatrieăadul iăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│6ăluniăăăăăăă│ 
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
│ăăăăă│Bioetic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│2ăs pt mâniăă│ 
│Anulă├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
│ăIIIă│Psihiatrieăcomunitar ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│6ăluniăăăăăă │ 
│ăăăăă├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
│ăăăăă│Psihiatriaădeăurgen ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│2ăluniăăăăăăă│ 
│ăăăăă├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
│ăăăăă│Psihiatriaădeăleg tur ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│6ăs pt mâniăă│ 
│ăăăăă├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
│ăăăăă│Psihiatrieăforensic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│1ălun ăăăăăăă│ 
│ăăăăă├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
│ăăăăă│Managementăsanitarăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│1ălun ăăăăăăă│ 
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
│Anulă│Psihiatriaăsiăpsihoterapiaăcopiluluiăsiăadolescentuluiăăăă│12ăluniăăăăăă│ 
│ăIVăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ 
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
│Anulă│Psihiatriaăcopiluluiăşiăadolescentuluiăăăă                │12ăluniăăăăăă│ 



│ăăVăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ 
└─────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘ 
*ST* 
---------- 
    Curriculumă deă preg tireă înă specialitateaă psihiatrieă pediatric ă aă fostă modificată deăpct.ă 2ă ală
art. I din ORDINUL nr. 1.398 din 4 noiembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 11 
ianuarieă2010,ăavândăformaăprev zut ăînăanexaă2ădinăactulăanteriorămen ionat. 
 
                    CURRICULUMăDEăPREG TIREăÎNăSPECIALITATEA 
                         RADIOLOGIE-IMAGISTIC ăMEDICAL  
 
    1.1.ăDEFINI IE 
    Specialitateaă careă utilizeaz ă radia iileă roentgenă înă scopulă investiga ieiă morfofunc ionaleă aă
diferiteloră organeă şi sisteme.ă Subă termenulă deă imagistic ă medical ă suntă incluse,ă al turiă deă
radiodiagnostic,ămetodeăînăcareăob inereaăimaginiiădiagnosticeăseărealizeaz ăcuăajutorulăşiăaltoră
agen iăfiziciăimplicândăexisten aăunuiălan ăinformaticădeăprelucrareăaăimaginiiăprimare. 
 
    1.2. DURATA: 5 ani 
    Curriculumulăprevedeăunănum rădeă200ădeăoreădidacticeă(curs,ăseminar,ăprezent riădeăcazuri)ăpeă
anulădeăstudiuăuniversitar,ăpentruătematicaăprezentat ,ăînăafaraăc roraăsuntăprev zuteăşiă40-50 de 
ore de studiu individual. 
    Cuantificareaăpreg tiriiăînăvedereaăechival rii,ăseăfaceăprinăcrediteă(CFU). 
    1 credit = 25 ore de instruire 
    Dină timpulă alocată preg tirii,ă activitateaă didactic ă acoper ă 20-30%, restul de 70-80%, fiind 
dedicat ăactivit ilorăpracticeăşiăstudiuluiăindividual. 
    Laăsfârşitulăfiec ruiămodulădeăpreg tireă(celăpu inăoădat ăpeăan),ăareălocăoăevaluareădeăetap ,ă
f cut ăînăunitateaădeăpreg tireădeăc treăresponsabilulădeăstagiuăşiăîndrum tor. 
    Evaluareaăseăfinalizeaz ăprinăacordareaădeăcrediteăCFU. 
    Întreagaăactivitateădeăpreg tireăesteămonitorizat ăprinăcaietulădeăstagiuă(log-book), în care 
vorăfiătrecuteădeăasemeneaăevalu rileădeăetap ăînăcredite,ăactivitateaăînăprogrameleădeăcercetare,ă
participareaălaămanifest riăştiin ificeăşiădeăeduca ieăcontinu . 
 
    1.3.ăENUMERAREAăŞIăDURATAăSTAGIILOR 
    1.3.1.ă Etapaă deă angajare,ă luareă înă eviden ,ă rezolvareă aă problemeloră social-administrative, 
prezentareă laă spitalulă şiă clinicaă undeă aă fostă repartizat,ă alegereaă îndrum toruluiă şiă fixareaă
planului de activitate - o lun  
    1.3.2.ăStagiulădeăradiologieăconven ional ăgeneral ă- 1ăanăşiă6ăluniă- cuăexamenăteoreticăşiă
practicădeăsfârşitădeăstagiu 
    1.3.3. Stagiu de tehnici imagistice - echogafieăgeneral ă- 3 luni 
    1.3.4. Stagiu de tehnici imagistice - tomografie computerizat ă- 3 luni 
    1.3.5. Stagiu de tehnici imagistice - imagistic ăprinărezonan ămagnetic ă- 3 luni 
    1.3.6.ăStagiulădeăradiologieăinterven ional ă(arterial ăşiănon-arterial )ă- 2 luni 
    1.3.7.ăStagiulădeăradiologieăşiăimagistic ădeăurgen ă- 5 luni 
    1.3.8. Stagiul de radiodiagnostic pediatric - 6 luni 
    1.3.9. Stagiul de neuroradiologie - 6 luni 
    1.3.10. Explorarea radio-imagistic ăaăsânuluiă- 2 luni 
    1.3.11. Bioetica - ½ălun  
    1.3.12.ăStagiulădeăradiologieăşiăimagistic ămedical ăgeneral ă- 5ăluniăşiă2ăs pt. 
    1.3.13.ăStagiulălaăalegereaărezidentuluiă(op ional)ă- 6 luni 
 
    1.4. STRUCTURA STAGIILOR 
    1.4.1.ăSTAGIULăDEăRADIOLOGIEăCONVEN IONAL ăGENERAL  
    1.4.1.1.ăTematicaălec iilorădeăconferin ă(300ăore) 
    1. Aparatul Roentgen 
       - p r iăcomponente 
       - principiiădeăfunc ionare 
       - tipuri particulare, dedicate 
    2. Razele X 
       - modul de producere al razelor X 
       - propriet iăfizice,ăchimiceăşiăbiologice 
       - formarea imaginii radiologice 
       - particularit ileăşiălegileăform riiăimaginii 
    3.ăProtec iaăînăradiologie 



       - ac iuneaăradia iilorăXăasupraăorganismuluiăuman 
       - dozarea razelor X 
       - principii,ămodalit i,ălegisla ie 
    4.ăModalit iădeăobiectivareăaăimaginii 
       a.ăImagineaăanalog : 
          - cameraăobscur  
          - filmul radiologic - particularit iădeăfabrica ie,ătipuri 
          - casete,ăfoliiăînt ritoare. 
          - apreciereaăcalit iiăfilmelorăşiăaăimaginiiăob inute 
          - developareăautomat  
          - filmul termic. 
      b.ăImagineaădigital : 
          - captura 
          - prelucrarea imaginii 
          - transmisia imaginii 
          - stocarea imaginii 
    5. Metode de examinare în radiologie - tehniciădeăbaz ăşiăvariante,ă(f r ăşiăcuăsubstan eădeă
contrast) la nivelul: 
       - aparatului respirator 
       - aparatului cardio-vascular 
       - tubuluiădigestiv,ăc ilorăbiliare 
       - aparatului urinar 
       - aparatului osteoarticular 
       - sistemului glandular 
       - obstetric -ginecologie 
       - glandei mamare 
       - oftalmologie 
       - ORL 
       - neurologie 
       - stomatologie. 
    6.ăSubstan eădeăcontrastăutilizateăînăradiologie. 
       - tipuriădeăsubstan e,ăsferaădeăutilizare 
       - incidente, accidente 
       - reac iiăadverseăşiătratamentulălor 
    7.ăImagineaăradiologic ănormal ă(torace,ătubădigestiv,ăc iăbiliare,ăaparatărenal,ăscheletăosos,ă
aparat genital) 
    8.ăSemiologiaăradiologic ăînăproceseleăpatologiceăaleăaparatelor:ărespirator,ăcardio-vascular, 
digestiv, renal, osteoarticular 
    9.ă Diagnosticulă radiologică ală malforma iiloră cutieiă toracice,ă c iloră respiratorii,ă aleă
parenchimuluiăpulmonarăşiăvasculareăpulmonare. 
    10.ăDiagnosticulăradiologicăînăafec iunileăc ilorărespiratoriiă(traheeăşiăbronşii) 
    11. Diagnosticul radiologic al pneumopatiilor acute - alveolareăşiăintersti iale 
    12.ăDiagnosticulăradiologicăalăsupura iilorăpulmonare 
    13. Diagnosticul radiologic al tuberculozei pulmonare. 
    14.ăDiagnosticulăradiologicăînătulbur riădeăventila ieăpulmonar  
    15.ăDiagnosticulăradiologicăalăpneumopatiilorădifuzeăcroniceăşiăalăfibrozelorăpulmonare 
    16.ăDiagnosticulăradiologicăalătumorilorăpulmonareăbenigneăşiămaligne. 
    17.ăDiagnosticulăradiologicăalăparazitozelorăşiămicozelorăpulmonare. 
    18. Boalaăvascular ăpulmonar . 
    19. Diagnosticul radiologic al bolilor profesionale pulmonare. 
    20.ăDiagnosticulăradiologicăalăafec iunilorăpleurale 
    21. Diagnosticul radiologic al bolilor mediastinale. 
    22. Diagnosticul radiologic al bolilor diafragmului 
    23.ăDiagnosticulăradiologicăalămodific rilorădeăvolumăaleăcordului 
    24. Diagnosticul radiologic al valvulopatiilor 
    25. Diagnosticul radiologic al pericarditelor 
    26.ăDiagnosticulăradiologicăalămalforma iilorăcongenitaleăcardiaceăşiăaleăvaselor mari. 
    27.ăDiagnosticulăradiologicăalăafec iunilorăesofagului 
    28.ăDiagnosticulăradiologicăînăafec iunileăstomacului 
        - anomalii congenitale 
        - modific riădeăform ăşiăpozi ie 
        - modific riăfunc ionale 
        - afec iuniăinflamatoriiăcuălocalizareăgastric  



        - ulcer gastric 
        - tumori benigne 
        - tumori maligne 
        - stomacul operat 
    29.ăDiagnosticulăradiologicăînăafec iunileăduodenului 
        - anomalii congenitale 
        - duodenite 
        - ulcer duodenal 
        - tumori duodenale 
        - modific riăduodenaleăprinăpatologieădeăvecin tate 
        - comunic riăbilio-digestive 
    30.ăDiagnosticulăradiologicăînăafec iunileăintestinuluiăsub ire 
        - anomalii congenitale 
        - modific ri deăpozi ie 
        - tulbur riăfunc ionale 
        - enteriteăacuteăşiăcronice 
        - boala Crohn 
        - tuberculoza ileo-cecal  
        - tumori intestinale 
    31.ăDiagnosticulăradiologicăînăafec iunileăcolonului 
        - anomalii congenitale 
        - modific riădeăpozi ieăşiăform  
        - colopatii cronice nespecifice 
        - colita de iradiere 
        - rectocolita ulcero-hemoragic  
        - boala Crohn 
        - TBC 
        - leziuni ischemice 
        - tumoriăbenigneăşiămaligne 
        - polipoze 
        - colon operat. 
    32.ăDiagnosticulăradiologicăînăafec iunileăc ilorăbiliare 
    33.ăDianosticulăradiologicăalămalforma iilorăcongenitaleăaleăaparatuluiăurinar. 
    34. Diagnosticul radiologic al litiazei aparatului urinar. 
    35. Diagnosticulăradiologicăalăinflama iilorărenaleăşiăperirenale 
        - pielonefrite 
        - abces renal, abces perirenal 
        - tuberculozaărenal  
    36. Diagnosticul radiologic al traumatismelor renale, ureterale, vezicale. 
    37. Diagnosticul radiologic al tumorilor reno-uretero-vezicale 
    38.ăDiagnosticulăradiologicăalăobstruc iilorăurinare 
    39.ăDiagnosticulăradiologicăalăafec iunilorăuretrei,ăveziciiăurinare,ăprostatei 
    40. Diagnosticul radiologic al traumatismelor osteo-articulare 
    41. Diagnosticulăradiologicăalăinflama iilorăosteoarticulare 
        - osteomielita 
        - tuberculoza 
        - sifilis osos 
    42.ăDiagnosticulăradiologicăalănecrozelorăosoaseăasepticeăşiăosteodistrofiilor 
    43. Dianosticul radiologic al tumorilor osoase benigne 
    44. Diagnosticul radiologic al tumorilor osoase maligne 
    45.ăDiagnosticulăradiologicăalăafec iunilorăarticulareăşiăperiarticulare. 
    46.ăExaminareaăradiologic ăînăORL 
    47.ăExaminareaăradiologic ăînăobstetric -ginecologie 
 
    1.4.1.2. Baremulăactivit ilorăpractice 
    Efectuareaăexamenelorăradiologiceăşiăinterpretareaălor: 
        - radiografii torace           - 150 
        - radioscopii pulmonare        - 50 
        - radiografii de schelet       - 100 
        - examene eso-gastro-duodenale - 50 
        - exameneădeăintestinăsub ireăă- 20 
        - examene irigografice         - 30 
        - urografii                    - 50 



    Stagiulă deă radiologieă general ă conven ional ă seă vaă încheiaă cuă ună examenă deă verificareă aă
cunoştin elorăteoreticeăşiăpractice,ăcondi ionândăaccesulălaăcelelalteăstagii. 
 
    1.4.2. STAGIU DE TEHNICI IMAGISTICE - ECHOGAFIEăGENERAL  
    Modulădeă3ăluniăpentruădobândireaădeprinderilorăpracticeăşiăînsuşireaăcunoştin elorăteoreticeă
necesareăefectu riiăşiăinterpret rii examenelor ecografice generale. 
 
    1.4.2.1.ăTematicaălec iilorădeăconferin ă(50ăore) 
    Modulădeă3ăluniăpentruădobândireaădeprinderilorăpracticeăşiăînsuşireaăcunoştin elorăteoreticeă
necesareăefectu riiăşiăinterpret riiăexamenelorăecograficeăgenerale. 
 
    1.4.2.1.ăTematicaălec iilorădeăconferin : 
*T* 
*Font 9* 
┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Nr.│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăTemaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă1.│Introducere.ăDefini iaămetodei.ăIstoriculăecografieiă(op ional)ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă2.│No iuniăgeneraleădeăecografie.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăă│Introducereăînăultrasonografie,ăfizicaăultrasunetelorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă3.│Producereaăimaginiiăecografice.ăModuriădeăexaminare.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăă│Aparaturaăutilizat ăînăecografie.ăTransductoare.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăă│Standardeădeăorientareăaăimaginiiăecografice.ăInforma iaăecografic .ăăăăăăăăăă   │ 
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă4.│Semiologieăecografic .ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăă│Imaginiădeăbaz .ăArtefacte.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă           │ 
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă5.│No iuniădeăanatomieătopografic ăabdominal ănormal ă(sec iuni).ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăă│Vaseleăabdomenului.ăNo iuniădeăanatomieădescriptiv ăşiătopografic .ăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăă│Anatomiaăecografic ănormal ăaăvaselorăabdomenului.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăă│Patologieăvascular ăabdominal ă(f r ăDoppler).ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă6.│Ficatul.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăă│No iuniădeăanatomieădescriptiv ăşiătopografic .ăAnatomieăecografic ăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăă│normal .ăMetodologiaăexamin riiăecograficeăaăficatului.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăă│Hepatopatiiădifuzeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăă│Leziuniăhepaticeăfocaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăă│Afec iuniăhepaticeăseptice,ătraumatice,ăpostoperatorii.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăă│Transplantulăhepatic.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă7.│Sistemulăveneiăporte.ăăăăăăăăă                                                   │ 
│ăăă│Anatomie,ăhemodinamic ,ăaspecteăecograficeănormale.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăă│Hipertensiuneaăportal .ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăă│Trombozaăportal .ăŞunturiăportoăsistemice.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă8.│Arboreleăbiliar.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăă│No iuniădeăanatomieădescriptiv ăşiătopografic .ăAnatomiaăecografic ănormal .ăăăăă│ 
│ăăă│Metodologiaăexamin riiăecograficeăaăarboreluiăbiliar.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăă│Semiologiaămodific rilorăbiliareădeăcon inut,ăpereteăşiădeăvecin tate.ăăăăăăăăăăă│ 
│ăăă│Patologiaăcolecistuluiă(litiaz ,ăcolecistiteăacuteăşiăcronice,ătumori)ăăăăăăăăăăă│ 
│ăăă│Patologiaăc ilorăbiliare.ăDiagnosticulăicterelor.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăă│Tumoriăaleăc ilorăbiliare.ăAngiocolita.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ă9.│Pancreas.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăă│No iuniădeăanatomieădescriptiv ăşiătopografic .ăAnatomiaăecografic ănormal .ăă   │ 
│ăăă│Metodologiaăexamin riiăecograficeăaăpancreasului.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăă│Patologieăpancreatic ă(pancreatiteăacute/cronice,ătumori)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│10.│Splinaăşiăsistemulălimfatic.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăă│No iuniădeăanatomieădescriptiv ăşiătopografic .ăAnatomiaăecografic ănormal .ăăăăă│ 
│ăăă│Metodologiaăexamin riiăecograficeăaăsplineiăşiălimfonodulilorăabdominali.ăăăăăăăă│ 



│ăăă│Patologiaăsplineiăşiăsistemuluiălimfaticăabdomial.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│11.│Tubulădigestiv.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                           │ 
│ăăă│No iuniădeăanatomieădescriptiv ăşiătopografic .ăAnatomiaăecografic ănormal .ăăăăă│ 
│ăăă│Metodologiaăexamin riiătubuluiădigestiv.ăNo iuniădeăendosonografie.ăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăă│Patologiaătubuluiădigestivăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                                   │ 
│ăăă│Urgen eădigestive.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│12.│Pereteleăabdominalăşiăperitoneul.ăăăăă                                           │ 
│ăăă│No iuniădeăanatomieădescriptiv ăşiătopografic .ăAnatomiaăecografic ăaăcavit iiăă│ 
│ăăă│peritoneale.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăă│Patologiaăpereteluiăabdominalăşiăaăperitoneuluiă(colec ii,ăperitonite,ătumori,ăăă│ 
│ăăă│hernii).ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│13.│Rinichi.ăăăăăăăăăăăăăă                                                           │ 
│ăăă│No iuniădeăanatomieădescriptiv ăşiătopografic .ăAnatomiaăecografic ănormal ăaăăăă│ 
│ăăă│rinichilorăşiăureterelor.ăMetodologiaăexamin riiăecograficeăaărinichilorăşiăăăăăă│ 
│ăăă│ureterelor.ăăă                                                                   │ 
│ăăă│Patologieăreno-ureteral ;ăAnomalii,ămalforma ii.ăBoliărenaleăparenchimatoase,ăăăă│ 
│ăăă│tumoriăşiăboliăchisticeărenaleăLitiazaăreno-ureteral ,ă(uretero)ăhidronefroza.ăăă│ 
│ăăă│Transplantulărenal.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│14.│Retroperitoneu.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăă │No iuniădeăanatomieădescriptiv ăşiătopografic .ăAnatomiaăecografic ănormal ăaăăăă│ 
│ăăă│cavit iiăretroperitonealeăşiăaăglandelorăsuprarenale.ăMetodologiaăexamin riiăăăă│ 
│ăăă│ecograficeăaăretroperitoneuluiăşiăaăglandelorăsuprarenale.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă   │ 
│ăăă│Patologiaăgeneral ăaăspa iuluiăretroperitoneal.ăAdenopatiiăretroperitoneale.ăăăăă│ 
│ăăă│Tumoriăretroperitonealeăprimitive.ăColec iiăretroperitoneale.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăă│Patologiaăglandelorăsuprarenale.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă           │ 
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│15.│Vezicaăurinar .ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăă│No iuniădeăanatomieădescriptiv ăşiătopografic .ăAnatomiaăecografic ănormal ăaăăăă│ 
│ăăă│veziciiăurinare.ăMetodologiaăexamin riiăecograficeăaăveziciiăurinare.ăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăă│Patologiaăveziciiăurinareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│16.│Prostataăşiăveziculeleăseminaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăă│No iuniădeăanatomieădescriptiv ăşiătopografic .ăAnatomiaăecografic ănormal .ăăăăă│ 
│ăăă│Metodologiaăexamin riiăecograficeăaăprostateiăşiăveziculelorăseminale.ăăăăăăăăăăă│ 
│ăăă│Patologiaăprostateiăşiăaăveziculelorăseminale.ăNo iuniădeăecografieăendorectal .ă│ 
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│17.│Uterulăşiăovareleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                                           │ 
│ăăă│Anatomieădescriptiv ăşiătopografic .ăAnatomieăecografic .ăMetodologieădeăăăăăăăăă│ 
│ăăă│examinareăprinăabordăsuprapubian.ăNo iuniădeăecografieăendovaginal .ăăăăăăăăăăăăă│ 
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ăăă│1.ăECOGRAFIAăP R ILORăMOIăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│18.│Scrotulăşiătesticulii. (anatomieănormal ăaăscrotului,ămetodologieădeăexaminare,ăă│ 
│ăăă│anatomieăecografic ănormal ,ăpatologieăînăafec iuniăacuteăşiăcronice).ăăăăăăăăăăă│ 
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│19.│Regiuneaăcervical ă(anatomieănormal ,ămetodologieădeăexaminare,ăanatomieăăăăăăăăă│ 
│ăăă│ecografic ănormal ,ăpatologie).ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăă│Regiuneaăoculo-orbitar ă(anatomieănormal ,ămetodologieădeăexaminare,ăanatomieăăăă│ 
│ăăă│ecografic ănormal ,ăpatologie).ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│20.│Şoldulăneo-natal.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│21.│USămusculo-scheletal .ăanatomieănormal ,ămetodologieădeăexaminare,ăanatomieăăăăăă│ 
│ăăă│ecografic ănormal ,ăpatologie)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă   │ 
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│22.│Tiroidaă(anatomieănormal ,ămetodologieădeăexaminare,ăanatomieăecografic ănormal ,│ 
│ăăă│patologie)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă           │ 
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│23.│Toraceăşiămediastină(anatomieănormal ,ămetodologieădeăexaminareă- inclusivăăăăăăă│ 



│ăăă│ecoendoscopie,ăanatomieăecografic ănormal ,ăpatologie)ăăăăăăăă                   │ 
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ăăă│2.ăGINECOLOGIEă- OBSTETRIC ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│24.│Semiologieăecografic ănormal ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│25.│Patologieăecografic ăginecologic ăăăăăăăăăăăăă                                   │ 
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│26.│Obstetric :ăaspecteăUSănormaleăşiăpatologiceăînătrim.ăIăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│27.│AspecteăUSănormaleăşiăpatologiceăaleăsarciniiăînătrim.ăII-IIIăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│28.│Evaluareaăst riiăfetaleăintrauterineăprinăprofilulăbiofizicăfetalăşiăUSăDopplerăă│ 
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ăăă│3.ăECOGRAFIEăPEDIATRIC ă(10ăore)ă(acoper ătematicaădeăecografieăgeneral ăaăăăăăăă│ 
│ăăă│adultuluiăcuăparticularizareăpentruăpatologiaăpediatric )ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│29.│Particularit ileăexamenuluiăecograficălaăcopil.ăUrgen eăpediatrice.ăEcografieăăă│ 
│ăăă│transfontanelar ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│30.│Ecografieăhepatobiliar ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│31.│Ecografiaăpancreasuluiăşiăsplineiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│32.│Ecografiaătubuluiădigestivăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│33.│Ecografiaăaparatuluiăreno-ureteral.ăMalforma ii,ătumoriăetc.ăăăăăăăăăăăăăăăăăă   │ 
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ăăă│4.ăECOGRAFIEăVASCULAR ăPERIFERIC ă(14ăore)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│34.│No iuniăintroductiveăprivindăUSăvascular ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│35.│SemiologiaăUSăarterial ăşiăvenoas ănormal ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                   │ 
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│36.│USăvascular ăînăpatologiaăarterial ăperiferic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│37.│USăvascular ăînăpatologiaăvenoas ăperiferic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│38.│USăvascular ăvisceral ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                                   │ 
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ăăă│5.ăECOCARDIOGRAFIEă(10ăore)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│39.│Anatomie,ămetodologieăşiăsemiologieăcardiac ănormal ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│40.│Valvulopatii,ăcardiomiopatii,ăcomplica iileăcardiopatieiăischemiceăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│41.│Pericardite,ătumoriăcardiaceăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│42.│Vaseleămariădeălaăbazaăinimii,ătehniciăspecialeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│ăăă│6.ăNO IUNIăDEăULTRASONOGRAFIEăINTERVEN IONAL ă(8ăore)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│43.│Instrumentarăutilizatăpentruătehniciădiagnostice/terapeuticeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│44.│Biopsiaăecoghidat ă- metodologie,ăindica ii,ăriscuriăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│45.│Drenajulăpercutan,ăabordareaăforma iunilorăchistice,ătumoriăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│46.│No iuniădeăUSăintraoperatorieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă   │ 
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│47.│7.ăPROGRESEăŞIăTEHNOLOGIIăNOIăÎNăULTRASONOGRAFIEăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│48.│8.ăAPLICA IIăALEăULTRASONOGRAFIEIăÎNăURGEN EăMEDICO-CHIRURGICALEăMAJOREăăăăăăăăăă│ 



└───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
*ST* 
 
    1.4.2.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice: 
             - echografii abdominale - 20 
             - echografii pelviene   - 20 
             - echografieăp r iămoiăă- 10 
 
    1.4.3. STAGIU DE TEHNICI IMAGISTICE - TOMOGRAFIEăCOMPUTERIZAT  
    1.4.3.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(50ăore) 
    - bazeleăfiziceăşiătehnice ale tomografiei computerizate 
    - deprindereaăunorăno iuniăteoreticeăşiăpracticeădeăanatomieăsec ional  
    - cunoaştereaăprincipalelorătipuriădeăaparate 
    - indica iileămetodei 
    - modalit iădeăachizi ie 
    - formarea imaginii 
    - reconstruc ii 
    - principalele protocoale de examinare 
    - no iuniădeăsemiologieăCT 
 
    1.4.3.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice: 
             EfectuareaăşiăinterpretareaădeăexameneăCT: 
             - examene craniu    - 15 
             - examene - torace  - 15 
             - examene - abdomen - 15 
 
    1.4.4. STAGIU DE TEHNICI IMAGISTICE - IMAGISTIC ăPRINăREZONAN ăMAGNETIC  
    1.4.4.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(50ăore) 
    - bazeleăfiziceăşiătehniceăaleăimagisticiiăprinărezonan ămagnetic  
    - deprindereaăunorăno iuniăteoreticeăşiăpracticeădeăanatomieăsec ional  
    - indica iileămetodei 
    - formarea imaginii 
    - secven eădeăbaz  
    - semiologieăimagistic ăRM 
 
    1.4.4.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice: 
             Efectuareaăşiăinterpretareaădeăexamene RM: 
             - examene craniu             - 5 
             - exameneăcoloan ăvertebral ă- 5 
             - examene schelet            - 5 
             - examene body               - 5 
 
    1.4.5.ăSTAGIULăDEăRADIOLOGIEăINTERVEN IONAL  
    1.4.5.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(40ăore) 
             - no iuniădeăasepsieăşiăantisepsie 
             - instrumentar 
             - manevreădeăradiologieăinterven ional  
             - semiologieăangiografic  
             - metodeăinterven ionaleăradiologiceădiagnosticeăşiăde 
               tratamentăvasculareăşiănonvasculare 
 
    1.4.5.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice: 
             - participareaălaămanevreădeăradiologieăinterven ional ă- 20 
             - interpretarea de angiografii 
             - cerebrale  - 10 
             - periferice - 10 
             - selective  - 10 
 
    1.4.6.ăSTAGIULăDEăRADIOLOGIEăŞIăIMAGISTIC ăDEăURGEN  
    Modulă deă 5ă luniă (80ă oreă deă curs),ă pentruă dobândireaă deprinderiloră practiceă şiă însuşireaă
cunoştin elorăteoreticeănecesareăefectu riiăşiăinterpret riiăunorăexameneăradiologiceăşiăimagisticeă
laăbolnaviăreprezentândăurgen eămedico-chirurgicaleătraumaticeăşiănon-traumatice. 
 



    1.4.6.1.ăBaremulăactivit ilorăpractice: 
    Efectuareaăşiăinterpretareaădeăexameneăradiologiceăşiăimagisticeădeăurgen : 
    - exameneăradiograficeădiverseălaăbolnaviădinăsec iileăA.T.I.ăăăăăăăăăă- 30 
    - examin riăradio-imagistice în traumatisme cranio-cerebrale           - 30 
    - examin riăradio-imagisticeăînătraumatismeădeăcoloan ăvertebral ăăăăă - 20 
    - examin riăradio-imagistice în traumatisme toraco-abdominale          - 20 
    - examin riăradio-imagisticeăînătraumatismeăextremit iăăăăăăăăăăăăăăăă- 30 
    - examin riăradio-imagistice în abdomen acut                           - 30 
    - examin riăradio-imagisticeăpentruăcorpiăstr iniăcuădiverseălocaliz riă- 5 
    - examin riăradio-imagistice în politraumatisme                        - 20 
 
    1.4.7. STAGIUL DE RADIODIAGNOSTIC PEDIATRIC 
    Modul de 6 luni (100 ore de curs), pentru dobândirea deprinderiloră practiceă şiă însuşireaă
cunoştin eloră teoreticeă specificeă examin riloră radiologiceă şiă imagisticeă aleă copilului,ă necesareă
efectu riiăşiăinterpret riiăunorăexameneăradiologiceăşiăimagisticeăpediatrice. 
 
    1.4.7.1.ăBaremulăactivit ilorăpractice: 
    Efectuareaăşiăinterpretareaădeăexameneăradiologiceăşiăimagisticeăpediatrice: 
    - radiografii torace           - 50 
    - radiografii schelet          - 50 
    - examene eso-gastro-duodenale - 10 
    - exameneăintestinăsub ireăăăăă- 5 
    - examene irigografice         - 5 
    - urografii                    - 10 
    - examene CT                   - 20 
    - ecografii                    - 30 
    - examene IRM                  - 10 
 
    1.4.8. STAGIUL DE NEURORADIOLOGIE 
    Modul de 6 luni (100 ore) pentruădobândireaădeprinderilorăpracticeăşiăînsuşireaăcunoştin eloră
teoreticeă necesareă efectu riiă şiă interpret riiă unoră exameneă radiologiceă specificeă bolnavuluiă
neurologic: 
 
    1.4.8.1.ăBaremulăactivit ilorăpractice: 
    Efectuareaă şiă interpretareaă unoră exameneă radiologiceă şiă imagisticeă specificeă bolnavuluiă
neurologic: 
    - radiografii craniu                                - 30 
    - radiografiiăcraniuăinciden eăspecialeăăăăăăăăăăăăă- 30 
    - radiografiiăcoloan ăvertebral ă- toate segmentele - 50 
    - examene CT                                        - 20 
    - examene RM                                        - 20 
    - angiografii cerebrale                             - 10 
    - alte examene specifice                            - 10 
 
    1.4.9. EXPLORAREA RADIO-IMAGISTIC ăAăSÂNULUI 
    Modulă deă 2ă luniă (30ă oreă deă curs)ă pentruă dobândireaă deprinderiloră practiceă şiă însuşireaă
cunoştin elorăteoreticeăînădomeniulăimagisticiiăsânului: 
    - no iuniădeămamografie 
    - codul BIRADS 
    - no iuniădeăecografieămamar  
    - no iuniădeăIRMăaăsânului 
    - elementeădeăsenologieămasculin  
 
    1.4.10.ăMODULULăDEăBIOETIC ă- 2ăs pt mâni 
 
    1.4.10.1.ăTEMATIC ăCURSă(20ăore) 
 
    I.ăIntroducereăînăBioetic ă- 2 ore 
    1.ăMorala,ăetica,ăeticaămedical ă- definire, delimitarea obiectului de studiu 
    2.ăContextulăapari ieiăbioeticii 
    3. Definirea bioeticii 
    4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii 
    5.ăTeoriiăşiămetodeăînăbioetic  



 
    II.ăConcepteleădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin ăprinăprismaăbioeticiiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăconceptelorădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin  
    2.ă Concepteleă deă s n tate,ă boal ă şiă suferin ă înă contextulă evolu ieiă mediciniiă şiă ştiin eloră
vie ii 
    3.ăRolulăcredin elorăşiăvalorilorăpersonaleăsauădeăgrupăînăconturareaăconceptelorădeăs n tate, 
boal ăşiăsuferin ă(percep iiăparticulareăfunc ieădeăcredin aăreligioas ,ăetnie,ăetc.) 
 
    III.ăRela iaămedică- pacient I - 2 ore 
    1.ăValoriăaleărela ieiămedică- pacient 
    2. Paternalism versus autonomie 
    3.ăModeleăaleărela ieiămedică- pacient 
    4.ăDreptatea,ăechitateaăşiăaccesulăpacien ilorălaăîngrijirileădeăs n tate 
 
    IV.ăRela iaămedică- pacient II - 2 ore 
    1.ăConsim mântulăinformat 
    2.ăConfiden ialitateaăînărela iaămedică- pacient 
    3.ăRela iaămedică- pacient minor 
    4. Acteănormativeăcareăreglementeaz ărela iaămedică- pacient 
 
    V.ăGreşeliăşiăeroriăînăpracticaămedical ă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroare 
    2.ăCulpaămedical ă- definire,ăforme,ăimplica iiăjuridiceăşiădeontologice 
    3. Managementul greşeliiăşiăeroriiămedicaleăînăpracticaămedical  
 
    VI.ăProblemeăeticeălaăînceputulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăLibertateaăprocrea iei 
    2. Dileme etice în avort 
    3. Etica reproducerii umane asistate medical 
    4.ăProblemeăeticeăînăclonareaăreproductiv  
 
    VII.ăProblemeăeticeălaăfinalulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaămor iiăînăeraănoilorătehnologiiăînămedicin  
    2.ăProblemeăeticeăînăst rileăterminale 
    3.ăTratamenteăinutileăînăpracticaămedical  
    4.ăEutanasiaăşiăsuicidulăasistat 
    5. Îngrijirile paliative 
 
    VIII.ăProblemeăeticeăînătransplantulădeă esuturiăşiăorganeăumaneă- 2 ore 
    1. Donarea de organe de la cadavru 
    2. Donarea de organe de la persoana vie 
    3.ăEticaăaloc riiădeăresurseăînătransplant 
 
    IX.ăProblemeăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ă- 2 ore 
    1.ăEugeniaăşiădiscriminareaăpeăbazaăgeneticii 
    2. Proiectul genomului uman - problemeă etice,ă redefinireaă no iuniiă deă boal ă prină prismaă
cunoaşteriiăgenomuluiăuman 
    3.ăEtic ăşiătestareaăgenetic ăprenatal ,ăneonatal ăşiăpostnatal  
    4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni 
    5.ăTerapiaăgenic  
    6.ăPosibilitateaăîmbun t iriiăraseiăumaneăprinăinterven iiăgenetice 
 
    X.ăEticaăcercet riiăpeăsubiec iăumaniă- 2 ore 
    1. Principii etice în cercetarea pe subiec iăumani 
    2.ăProtec iaăparticipan ilorăîntr-oăcercetareăbiomedical ă- discutarea principalelor coduri de 
etic ă şiă conven iiă interna ionaleă înă cercetare,ă aă cadruluiă legislativă înă careă seă deruleaz ă
cercetareaăpeăsubiec iăumani 
    3.ăPopula iiăvulnerabileăînăcontextulăcercet riiăpeăsubiec iăumani 
    4.ăAspecteăeticeăînăcercet rileămulticentrice,ămultina ionale 
    5.ăComiteteleădeăetic ăaăcercet rii 
    6.ăComportamentulăştiin ificăneadecvat,ăconflictulădeăintereseăînăcercetareaăştiin ific  
 
    1.4.10.2. TEMATICA SEMINARIILOR 



    I.ăIlustrareaăprinăcazuriăparticulareăaăteoriilorăşiăprincipiilorăînăbioetic ă- 2 ore 
    II.ăReglementareaăpracticiiămedicaleăprinăcoduriădeăetic ă- 2 ore 
    1.ă Jur mântulă luiă Hipocrateă - comentareaă formeiă ini ialeă aă jur mântuluiă luiă Hipocrateă şiă
evaluareaăgraduluiădeăaplicabilitateăaăperceptelorăacestuiaăînăcondi iileămediciniiăactuale 
    2.ăAlternativeăaleăjur mântuluiăluiăHipocrate 
    3.ăAlteăcoduriădeăetic ăşiădeontologieămedical ăfolositeăînăprezent 
    III. Ilustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăValoareaăşiălimiteleăconsim mântuluiăinformatăînăpracticaămedical ăcurent  
    2.ăValoareaăşiălimiteleăconfiden ialit iiăînăpracticaămedical ăcurent  
    3.ăRolulăcomunic riiăînărela iaămedică- pacient 
    IV.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăAccesulălaăîngrijirileădeăs n tateă- discutare de cazuri 
    2.ăDrepturileăpacien iloră- reglementareălegislativ  
    3. Rolulăcomitetelorădeăetic ădinăspitale 
    V.ăExemplificareaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroareăînămedicin ăprinăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    1.ăDelimitareaăcadruluiăno iuniiădeămalpraxis 
    2.ăGreşealaămedical ădinăperspectivaăsistemuluiădeămalpraxis 
    3. Perspectivaădeontologic ăasupraăgreşelilorămedicale 
    VI.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăînceputulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    VII.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăfinalulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    VIII. Discutarea problemeloră eticeă înă transplantulă deă esuturiă şiă organeă peă bazaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
    IX.ăDiscutareaăproblemelorăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    X.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă cercetareaă peă subiec iă umani prin prisma unor cazuri 
concrete - 2 ore 
 
    1.4.11.ăSTAGIULăDEăRADIOLOGIEăŞIăIMAGISTIC ăMEDICAL ăGENERAL  
    Modulădeă6ăluniă(90ăoreădeăcurs),ăpentruăintegrareaădeprinderilorăpracticeăşiăaăcunoştin eloră
teoretice dobândite în stagiile precedente. Activitateaăvaăcuprindeăşiăefectuareaădeăoreădeăgard . 
    1.4.11.1ăBaremulăactivit ilorăpractice: 
    Efectuareaăşiăinterpretareaădeăexameneăradiologiceăşiăimagistice: 
    - toracice           - 100 
    - cardiovasculare    - 50 
    - digestive          - 100 
    - musculo-scheletale - 100 
    - urologice          - 50 
 
    1.4.12.ă Stagiulă laă alegereaă rezidentuluiă (op ional)ă 6ă luni,ă cuă acordulă coordonatoruluiă deă
reziden iat,ăcuprindeă100ădeăoreădeăcurs. 
 
                        RADIOLOGIE - IMAGISTIC ăMEDICAL  
                                     5 ani 
 
    STAGIUăDEăRADIOLOGIEăCONVEN IONAL ăGENERAL ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă18ăluni 
    STAGIU DE TEHNICI IMAGISTICE - ECHOGAFIEăGENERAL ăăăăăăăăăăăăăăăăăă3ăluni 
    STAGIU DE TEHNICI IMAGISTICE - TOMOGRAFIE COMPUTERIZAT ăăăăăăăăăăăă3ăluni 
    STAGIU DE TEHNICI IMAGISTICE - IMAGISTIC ăPRINăREZONAN ăMAGNETIC ă3ăluni 
    STAGIUăDEăRADIOLOGIEăINTERVEN IONAL ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăluni 
    STAGIUăDEăRADIOLOGIEăŞIăIMAGISTIC ăDEăURGEN ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă5ăluni 
    STAGIU DE RADIODIAGNOSTIC PEDIATRIC                                6 luni 
    STAGIU DE NEURORADIOLOGIE                                          6 luni 
    EXPLORAREA RADIO-IMAGISTIC ăAăSÂNULUIăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăluni 
    BIOETICA                                                           ½ălun  
    STAGIUăDEăRADIOLOGIEăŞIăIMAGISTIC ăMEDICAL ăGENERAL ăăăăăăăăăăăăăăă5ăluni 
                                                                      şiă2ăs pt. 
    STAGIU LA ALEGEREA REZIDENTULUI (OP IONAL)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă6ăluni 
    TOTAL                                                              60 luni 
 
                           CURRICULUMăDEăPREG TIREăÎN 
                                  RADIOTERAPIE 
 
 



    1.1.ă DEFINI IE:ă Radioterapiaă esteă specialitateaă medical ă careă studiaz ă interac iuneaă
radia iiloră electromagneticeă şiă corpusculareă cuă celuleleă organismuluiă s n tosă sauă bolnavă (deă
cancer)ăînăscopulădiagnostic rii,ătratamentuluiăşiărepar riiăleziunilorăproduse. 
 
    1.2. DURATA: 5 ani 
    Curriculumulăprevedeăunănum rădeă200ădeăoreădidacticeă(curs,ăseminar,ăprezent riădeăcazuri)ăpeă
anulădeăstudiuăuniversitar,ăpentruătematicaăprezentat ,ăînăafaraăc roraăsuntăprev zuteăşiă40-50 de 
ore de studiu individual. 
    Cuantificareaăpreg tiriiăînăvedereaăechival rii,ăseăfaceăprinăcrediteă(CFU). 
    1 credit = 25 ore de instruire 
    Dină timpulă alocată preg tirii,ă activitateaă didactic ă acoper ă 20-30%, restul de 70-80%, fiind 
dedicat ăactivit ilorăpracticeăşiăstudiuluiăindividual. 
    Laăsfârşitulăfiec ruiămodulădeăpreg tireă(celăpu inăoădat ăpeăan),ăareălocăoăevaluareădeăetap ,ă
f cut ăînăunitateaădeăpreg tireădeăc treăresponsabilulădeăstagiuăşiăîndrum tor. 
    Evaluareaăseăfinalizeaz ăprinăacordareaădeăcrediteăCFU. 
    Întreagaăactivitateădeăpreg tireăesteămonitorizat ăprinăcaietulădeăstagiuă(log-book), în care 
vorăfiătrecuteădeăasemeneaăevalu rileădeăetap ăînăcredite,ăactivitateaăînăprogrameleădeăcercetare,ă
participareaălaămanifest riăştiin ificeăşiădeăeduca ieăcontinu . 
 
    1.3. STRUCTURA STAGIILOR 
    1.3.1.ă Etapaă deă angajare,ă luareă înă eviden ,ă rezolvareaă problemeloră socială administrative,ă
prezentareă laă spitalulă şiă clinicaă undeă aă fostă repartizat,ă alegereaă îndrum toruluiă şiă fixareaă
planuluiădeăactivitateă(2ăs pt mâni) 
    1.3.2.ăStagiulădeămedicin  intern ă- 3 luni 
    1.3.3.ăChirurgieăoncologic :ă- 3 luni 
    1.3.4. Stagiul de diagnostic imagistic - 6 luni 
    1.3.5.ăStagiulădeăoncologieămedical ă - 9ăluniă(dinăcareăseăvaăefectuaă1ălun ămodulăO.R.L.ă - 
Oncologie - 8ăsec iuniădeăcursăîntr-oăclinic ăO.R.L.) 
    1.3.6.ăStagiulădeăanatomieăpatologic ă- 3 luni 
    1.3.7.ăStagiulădeăbioetic ă- 2ăs pt mâni 
    1.3.8. Stagiul de radioterapie - 35 ½ luni 
 
    1.4.ăCON INUTULăSTAGIILOR 
    1.4.1.ăSTAGIULăDEăMEDICIN ăINTERN . 
    1.4.1.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(50ăore): 
    1.ăInsuficien aărespiratorieă(etiologie,ăclinic ,ăinvestiga ii,ătratamentădeăurgen ). 
    2.ăInsuficien aăhepatic ă(etiologie,ăclinic ,ăinvestiga ii,ătratamentădeăurgen ). 
    3.ăInsuficien aărenal ă(etiologie,ăclinic ,ăinvestiga ii, tratamentădeăurgen ). 
    4.ăInsuficien aăcardiac ă(etiologie,ăclinic ,ăinvestiga ii,ătratamentădeăurgen ). 
    5.ăInsuficien aăorganic ămultipl ă(etiologie,ăclinic ,ăinvestiga ii,ătratamentădeăurgen ). 
 
    1.4.1.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice. 
    1)ăInterpretareaărezultatelorăexplor rilorărespiratorii:ă10 
    2) Interpretarea E.C.G., apexograma, carotidograma: 20 
    3) Interpretarea ecocardiografiei: 10 
    4) Tehnici de resuscitare cardiorespiratorie: 10 
    5) Interpretarea rezultatelor de diagnostic periferic (Hb., hematii, leucocite, trombocite, 
teste imune): 20. 
    6)ăInterpretareăexplor riăfunc ionaleărenale,ăhepatice,ăgastrice:ă50. 
 
    1.4.2. STAGIUL DE DIAGNOSTIC IMAGISTIC AL CANCERULUI. 
    1.4.2.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(100ăore). 
    1) Radiodiagnosticul cu utilizarea radiografiilor plane. 
    2) Diagnosticul ecografic. 
    3) Diagnosticul C.T. 
    4) Diagnosticul R.M.N. 
    5) Diagnosticul scintigrafic. 
 
    1.ăDiagnosticulăimagisticăalăcanceruluiăS.N.C.ăşiăanexe 
    2. Diagnosticul imagistic al cancerului urechii mijlocii. 
    3.ăDiagnosticulăimagisticăalăcanceruluiăsinusurilorăfe ei 
    4. Diagnosticul imagistic al cancerului tiroidei. 
    5. Diagnosticul imagistic al cancerului rinofaringelui. 



    6. Diagnosticul imagistic al cancerului orofaringelui. 
    7. Diagnosticul imagistic al cancerului hipofaringelui. 
    8. Diagnosticul imagistic al cancerului glandelor salivare. 
    9. Diagnosticul imagistic al cancerului laringelui. 
    10. Diagnosticul imagistic al cancerului mediastinal. 
    11. Diagnosticul imagistic al cancerului bronhopulmonar. 
    12. Diagnosticul imagistic al cancerului pleurei. 
    13. Diagnosticul imagistic al cancerului esofagului. 
    14. Diagnosticul imagistic al cancerului gastric. 
    15. Diagnosticul imagisticăalăcanceruluiăhepaticăşiăalăc ilorăbiliareăintrahepatice. 
    16.ăDiagnosticulăimagisticăalăcanceruluiăveziculeiăbiliareăşiăaăc ilorăbiliareăextrahepatice. 
    17. Diagnosticul imagistic al cancerului pancreasului. 
    18. Diagnosticul imagistic al cancerului colonului. 
    19.ăDiagnosticulăimagisticăalăcanceruluiărectosigmoidianăşiăanal. 
    20.ăDiagnosticulăimagisticăalăcanceruluiăretroperitonealăşiăperitoneal. 
    21. Diagnosticul imagistic al cancerului sânului. 
    22. Diagnosticul imagistic al cancerului colului uterin. 
    23. Diagnosticul imagistic al cancerului corpului uterin. 
    24. Diagnosticul imagistic al cancerului ovarian. 
    25. Diagnosticul imagistic al cancerului renal. 
    26. Diagnosticul imagistic al cancerului vezicii urinare. 
    27. Diagnosticul imagistic al cancerului prostatei. 
    28. Diagnosticul imagistic al cancerului osos. 
    29.ăDiagnosticulăimagisticăalăcanceruluiădeăp r iămoi. 
    30. Diagnosticul imagistic al cancerului glandelor endocrine. 
    31. Diagnosticul imagistic al metastazelor. 
    32. Diagnosticul imagistic în Boala Hodgkin. 
    33. Diagnosticul imagistic în limfoame nehodgkiniene. 
    34.ăDiagnosticulăimagisticăalămielomuluiămultipluăşiătumorilorăimunoproliferative 
    35. Diagnosticul imagistic în leucemii 
 
    1.4.2.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice. 
    1. Interpretarea radiografiilor standard: 
       - scheletale: 100 
       - toraco-pleuro-pulmonare: 200 
       - esofagiene: 10 
       - gastrice: 10 
       - colorectale: 50 
       - aparat urinar: 50 
       - mamografii: 200 
       - c iăbiliare:ă10 
    2.ăInterpretareaăcomputerătomografieiăcuăradia iiă"X" 
       - cerebrale: 30 
       - toracice: 50 
       - abdomino-pelvine: 50 
    3.ăScintigrafiaăhepatic :ătehnic ,ăinterpretare:ă50 
    4. Scintigrafiaăosoas :ătehnic ,ăinterpretare:ă30 
    5.ăScintigrafiaărenal :ătehnic ,ăinterpretare:ă50 
    6.ăScintigrafiaătiroidian :ătehnic ,ăinterpretare:ă30 
    7.ăScintigrafiaăpulmonar ;ătehnic ,ăinterpretare:ă30 
    8. Interpretarea ecografiei hepatice, ovariene,ă c iă biliare,ă splenic ă pancreatic ,ă renal ,ă
prostatei,ătesticulare,ătiroidian ,ăsân:ă20ădinăfiecare 
    9. Interpretarea computertomografiei cu RMN - cranio-facial,ă cervical,ă toracică (cutieă şiă
coloan ădorsal )ăşiăabdominopelvin:ă50 
 
    1.4.3. STAGIULăDEăONCOLOGIEăMEDICAL  
 
    1.4.3.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(150ăore): 
             1)ăCancerogenezaăşiăprogresiaătumoral  
             - Ini iereăşiăpromo ie 
             - Progresiaătumoral  
             2)ăBiologiaămolecular ăaăcancerogenezei 
             - Transduc iaăsemnalului 



             - Ciclul celular. 
             - Genele cancerului 
             - Genele reparatorii 
             - Genele de detoxifiere 
             - Oncogene 
             - Gene tumoral supresoare 
             3) Istoriaănatural ăaăcanceruluiăşiăfenotipulămalign 
             - Proliferareaăcelular  
             - Invaziaălocal ăşiămetastazarea 
             - Progresiaătumoral  
             4) Citostatice - generalit i. 
             - Clasificarea citostaticelor. 
             - Modalit iădeăac iuneăaăcitostaticelor. 
             - Indica iileătratamentuluiăcitostatic. 
             - Efecteăsecundare.ăComplica ii.ăRezisten aălaătratamentulăcitostatic. 
             - Strategiaăterapeutic ăşiăloculăchimioterapiei. 
             - Alegerea citostaticului optim. Valoarea polichimioterapiei. 
             - Mod de administrare a tratamentului citostatic. 
             5)ăTratamentulăcitostaticăînăprincipaleleălocaliz riăneoplazice. 
             - Tumorile S.N.C. 
             - Cancerul sferei O.R.L. 
             - Cancerul bronhopulmonar. 
             - Cancerul mamar. 
             - Cancerele aparatului digestiv. 
             - Cancerele aparatului urinar 
             - Cancerele aparatului genital. 
             - Sarcoame. 
             - Leucemiiăşiălimfoame. 
             - Melanom malign. 
             - Hormonoterapia 
             - Modificatori biologici 
             6) Modul ORL - oncologieă(sintezaădină8ăsec iuniădeăcurs) 
             ●ăexamenulăclinicăORL 
             ●ămetodeădeăexplorareăparaclinic ăînăcancereleădinăsferaăORL 
             ●ătumorileămaligneădeărinofaringe 
             ●ătumorileămaligneădeăamigdal  
             ●ătumorileămaligneăaleăhipofaringelui,ăaleălimbiiăşiăesofaguluiăcervical 
             ●ătumorileămaligne ale laringelui 
             ●ătumorileămaligneăaleăfoselorănazaleăşiăaleăsinusurilorăfe ei 
             ●ăadenopatiileămetastaticeăînăsferaăORL 
 
    1.4.3.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1. Tehnica examenului clinic al bolnavilor de cancer; examenulăclinicăînăraportăcuălocaliz rileă
neoplaziei,ă solicitareaă exameneloră deă laboratoră necesareă pentruă diagnostic,ă stadializareă şiă
conducerea tratamentului: 100. 
    2.ăÎntocmireaăfoilorădeăobserva ieăoncologic :ă100 
    3.ăTehnicaărecolt riiăsecre iilor pentru examenul citologic: 20. 
    4.ă Tehnicaă administr riiă citostaticelor;ă diagnosticul,ă prevenireaă şiă tratareaă complica iiloră
chimioterapieiăsauăasocia ieiăchimioterapiceăpentruălocaliz rileăprev zuteăînătematic :ă50 
    5.ăTehnicaăpunc ieiăaspirativeăcu ac fin (ganglioni, tumori superficiale, mamare, etc.): 50 
    6. Tratamentul durerii în cancer: 50. 
    1.4.4.ăSTAGIULăDEăANATOMIEăPATOLOGIC  
    1.4.4.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(50ăore) 
    1)ăBiologiaăşiămorfologiaăceluleiăcanceroase. 
    2) Clasificarea tumorilor 
    3)ăFormeleăhistopatologiceăaleăprincipalelorătumoriăbenigneăşiămaligne 
    4) Factori de prognostic morfopatologici 
    5) Tumorile epiteliale. 
    6)ăTumorileă esutuluiăconjunctiv. 
    7)ăTumorileă esutuluiăgras 
    8)ăTumorileă esutului cartilaginos 
    9)ăTumorileă esutuluiăosos 
    10)ăTumorileă esutuluiămuscular 



    11) Tumorile vasculare 
    12)ăTumorileă esutuluiăAPUD 
    13)ăTumorileă esutuluiămezotelial 
    14) Tumorile sinoviale 
    15)ăTumorileă esutuluiămelanoformator 
    16) Tumorile disembrioplazice 
 
    1.4.4.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
 
    A.ăMODIFIC RILEăCITOGENETICE 
    1. Demonstrarea cariotipului normal 
    2.ăDemonstrareaămodific rilorăcitogeneticeăînăneoplazii 
 
    B.ăPRELEVAREAăŞIăINTERPRETAREAăÎNăEXAMIN RILEăDEăCITOLOGIEăONCOLOGIC  
    1.ăPrelevareaăşiăexaminareaăfrotiurilorădeăm duv  
    2.ăPrelevareaăşiăexaminareaăfrotiurilorădeăsângeăperiferic 
    3.ăPrelevareaăşiăexaminareaăfrotiurilorăvaginale 
    4.ăPrelevareaăşiăexaminareaăfrotiurilorădeăsput  
    5.ăPrelevareaăşiăexaminareaăfrotiurilorădinălichidăpleural 
    6.ăPrelevareaăşiăexaminareaăfrotiurilorădinălichidăascitic 
 
    C. ASPECTUL ANATOMO-PATOLOGICăŞIăINTERPRETAREAăBULETINULUIăHISTOPATOLOGICăÎN: 
    1.ăTumorileăbenigneăşiămaligneăepiteliale:ă50ăexamin riădeăfiecareătip. 
    2.ă Tumorileă benigneă şiă maligneă aleă esutuluiă conjunctivă (careă includeă şiă esutulă musculară şiă
vascular!):ă10ăexamin riădeăfiecareătip. 
    3.ăTumorileăbenigneăşiămaligneăaleă esutuluiăhematoformator:ă20ăexamin riădeăfiecareătip. 
    4.ăTumorileăbenigneăşiămaligneăaleă esutuluiătrofoblastic:ă5ăexamin riădeăfiecareătip. 
    5.ăTumorileăbenigneăşiămaligneădisembrioplazice:ă5ăexamin riădeăfiecareătip. 
 
    1.4.5. STAGIUL DE RADIOTERAPIE 
    Programulădeăpreg tireă(600ăore) 
    1.ăŞtiin eăfundamentale 
    Fiecareăcursantăînăperioadaădeăpreg tireătrebuieăs ădobândeasc ăcunoştin eăteoreticeă(nivelă1)ă
respectivă cunoştin eă teoreticeă şiă practiceă (nivelă 2)ă înă temeleă prev zuteă pentruă specialitateaă
radioterapie. 
    Programulămodularădeăpreg tireăînăştiin eăfundamentaleărecomandatădeăESTROăcuprindeăurm toareleă
capitole mari: 
 
    a. Biologia cancerului 
    Terminologiaăşiătehniciădeăbiologieămolecular ă(1) 
    Cancere ereditare (1) 
    Genetica cancerului (1) 
    Proliferarea,ăciclulăcelularăşi moarteaăcelular ăînăcanceră(1) 
    Transmiterea semnalului (1) 
    Mecanismeăgenomiceăînăpreven iaăcanceruluiă(1) 
 
    b.ăFormeănoiădeătratament:ăimunoterapia,ăterapiaăgenic ,ăterapiaămolecular ă intit ,ăetcă(1) 
    ●ăImunologiaăcanceruluiăşiăprincipiiăde imunoterapie 
    1.ăR spunsulăimunăfa ădeătumori 
    2.ăMecanismeleădeăsc pareădeăreac iileăimuneăanti-tumorale 
    3. Principii de imunoterapie în oncologie 
    4.ăCitokineleă(interleukine,ăinterferoni,ăfactoriădeăcreştere) 
       ●ăTerapiaăgenic ăînăcancer 
       ●ăTerapiaămolecular ă intit  
       ●ăAspecteăparticulareăaleătratamentuluiăcancerului 
    1. Hipertermia în cancer 
 
    c. Radiobiologie 
    Interac iuneaăradia ieiăcuămateriaăvieălaănivelămoleculară(1) 
    Leziuni ADN (1) 
    Efecte celulare, moarteaăcelular ă(1) 
    Repararea leziunilor induse de iradiere (1) 
    Curbeădeăsupravie uireăcelular ă(1) 



    Justificarea practicii (de radioterapie) (1) 
    Sisteme tisulare normale (1) 
    Sisteme tumorale solide (1) 
    Efectul oxigen, sensibilizatorăşiăprotectoră(1) 
    Raportădoz -timp-frac ionare,ăLET,ămodalit iădeăiradiereă(2) 
    Reac iiăacuteăşiătardiveăaleă esuturilorănormaleă(2) 
    R spunsulătumorală(2) 
    Tratamentulăcitotoxicăşiăradioterapiaă(1) 
    Factori predictivi (1) 
 
    d. Bazele fiziciiăradia iilor 
    Structuraăatomuluiăşiănucleuluiă(1) 
    Dezintegrareaăradioactiv ă(2) 
    Caracteristicileăparticulelorăşiăradia iaăelectromagnetic ă(1) 
    Radioizotopi (1) 
    M rimiăcaracteristiceăinterac ieiăradia ieiăcuămateriaă(1) 
 
    e. Fizicaăaplicat ăînăradioterapieă(RT) 
    Tubul de raze X (1) 
    Acceleratorul liniar (2) 
    Sisteme de colimare (1) 
    Unit iădeăcobaltă(1) 
    Sisteme de brahiterapie (1) 
    Ciclotron (1) 
    Microtron (1) 
    Instala iiăspecificeăpentruăiradiereăstereotactic ă(1) 
    M rimiăşiăunit iăspecificeăpracticiiădeăradioterapieă(1) 
    Distribu iaădozeiăabsorbiteă(2) 
    Specificareaăvolumuluiă int ă(2) 
    Specificareaădozeiăabsorbiteăînăradioterapiaăextern ă(2) 
    Specificarea dozei absorbite în brahiterapie (2) 
    Algoritmulăcalcul riiădozeiăînăiradiereaă2Dă(1) 
    Planulădeăiradiereă3D,ăsimulareaăvirtual ăşiăsimulareaăCTă(2) 
    Algoritmulăcalcul riiădozeiăînăiradiereaă3Dă(1) 
    Principii,ăaspecteătehniceăşiăaplicareaăRTăconforma ionaleăşiăRTăIMă(1) 
    Tehniciăspecialeă(IORT,ăRTăstereotactic ,ăiradiereaătotal ăcorporal )ă(1) 
 
    f.ăRadioprotec ie 
    Generalit i,ăALARAă(1) 
    Efecteăstohasticeăşiădeterministiceă(1) 
    Riscul carcinogenic al iradierii (1) 
    Factorulădeăpondereăalăradia ieiă(1) 
    Dozaălimit ăpt.ăexpunereaăprofesional ăşiăpopula ional ă(2) 
    Normeădeăsecuritateănuclear ăspecificeăpracticiiădeăradioterapieă(1) 
    Legisla iaăeuropean ă(1) 
    Eviden aăbazat ăpeădoveziăînăradioprotec ieă(1) 
    Utilizareaăînăcondi iiădeăsecuritateăaăinstala iilorăradiologiceă(1) 
    Evaluarea riscurilor specifice, posibile în practica de radioterapie (1) 
 
    g.ăDeterminareaăvolumuluiă int  
    Modalit iăimagistice,ăproceduriăşiătehniciă(1) 
    Determinareaăvolumuluiă int ăînăpracticaăclinic ă(2) 
    GTV,ăCTV,ăPTVăşiărecomand riăICRUărelevanteă(2) 
 
    h.ăCercetareăclinic ăşiăevaluareaărezultatelorăterapeutice 
    Principiiădeăetic ăînăcercetareaăclinic  
    Evaluareaăcontroluluiătumoralăşiătoxicit iiă(2) 
    Design-ul studiului (1) 
    Tipuri de trialuri (1) 
    Interpretareăşiăanaliz ă(1) 
    Curbeădeăsupravie uireă(2) 
    Testulăsemnifica ieiă(1) 
    Analiz ăunivariat /multivariat ă(1) 



 
    h. Specificitate/sensitivitate/validitate/putere 
    Meta-analiz ă(1) 
    Niveleădeăeviden ă(2) 
    Capcane: studiiăpilot,ărezultateăpreliminare,ămigrareaăstadial ,ăfrauda,ăetc.ă(1) 
    Cumătrebuieăscrise,ăprezentateăşiăinterpretateădateleăştiin ificeă(2) 
 
    i. Bazele managementului în radioterpie 
    Ex.ăCalcululăcostului,ădeterminareaănecesit ilorăînăradioterapie, sisteme de rambursare (1) 
 
    2.ăOncologieăgeneral  
    Epidemiologia cancerului 
    Epidemiologiaădescriptiv  
    Epidemiologiaăanalitic  
    Epidemiologiaăexperimental  
 
    a. Etiologia cancerului 
    Factori de risc ambientali (fizici, chimici, virali) 
    Factoriădeăriscăcomportamentaliă(fumat,ăalcool,ăalimenta ie) 
    Factoriădeăriscăconstitu ionaliă(hormonali,ăgenetici,ăimunologici) 
 
    b.ăEvolu iaănatural ăaăcancerului.ăTeoriiăcareăexplic ăcarcinogeneza 
       Teorii clasice 
       Teorii actuale 
 
    c. Carcinogeneza 
       Ini iere,ăpromo ia 
       Celulaăneoplazic  
       Progresia,ăinvaziaălocal ăşiămetastazarea 
       Bazeleăgeneticeăaleăinvazieiăşiămetastaz rii 
       Rolulămecanismelorăimuneăînăap rareaăantitumoral .ăModificatoriiăr spunsului biologic 
 
    d.ăNomenclaturaăşiăclasificareaătumorilor 
       Clasificareaăevolutiv  
       Clasificareaăhistogenetic  
       Clasificareăhistologic ăşiăcitologic  
       Principii de imunohistochimie în cancer 
       Principiiăşiămetodeădeădiagnostic în cancer 
 
    e.ăClasificareaăstadial ăaăneoplaziilorămaligne 
       Principii generale de stadializare 
       Reguli de clasificare 
       Aprecierea categoriei de T, N, M 
       Clasificareaăstadial ăTNMăaăcancerului 
       Clasificarea pTNM a cancerului 
       Situa iiăparticulare 
 
    f. Markeri tumorali 
       Elementeădefinitoriiăşiăcaracteristicileăidealeăaleăunuiămarkerătumoral 
       Clasificarea markerilor tumorali 
       Rolul markerilor tumorali în diagnostic 
       Rolul markerilor tumorali în aprecierea stadiului evolutiv 
       Rolul markerilor tumorali în aprecierea prognosticului 
       Rolul markerilor tumorali în monitorizarea tratamentului 
 
    g. Factori de prognostic în cancer 
       Factoriălega iădeătumor  
       Factoriălega iădeăgazd  
 
    h.ăPrincipiiăşiămetodeădeădiagnosticăînăcancer 
       Diagnosticulăclinică(semneădirecteăşiăindirecte) 
       Diagnosticul biologic 
       Diagnosticulăimagistică(metodeăneinvaziveăşiăinvazive) 



       Particularit ileădiagnosticuluiăînăcancer.ăDificult iăşiăerori 
 
    i.ăSindroameăparaneoplazice.ăClasificare,ădiagnosticăşiătratament 
 
    j. Rolul chirurgiei în oncologie 
       Rolul chirurgiei în profilaxia cancerului 
       Rolul chirurgiei în diagnosticul cancerului 
       Rolul chirurgiei în tratamentul cancerului 
       Principiile tratamentului chirurgical 
 
 
    k. Bazele teoretice ale chimioterapiei cancerului 
       Date generale 
       Cineticaăcelular  
       Mecanismulădeăac iuneăalăcitostaticelor 
       Rezisten aălaăcitostatice 
       C iădeăadministrareăaăcitostaticelor 
       Indica iileăşiăcontraindica iileăchimioterapiei 
       Tratamentul efectelor secundare ale citostaticelor 
       Clasificarea citostaticelor 
       Evaluareaăr spunsuluiălaăchimioterapie 
       Principii generaleăprivindăcercetareaăşiăcaracterizareaădeănoiămedicamenteăantineoplazice 
 
    l. Principiile tratamentului hormonal în oncologie 
       Principalele efecte ale hormonilor în cancer 
       Principalele obiective ale tratamentului hormonal 
       Clasificareaă hormonilor.ă Principaliiă agen iă terapeuticiă utiliza iă înă hormonoterapiaă
cancerului 
    m. Transplantul medular 
    n.ăDeciziaăterapeutic  
       Obiectiveleătratamentuluiăînăcancerăşiăalegereaămodalit ilorăterapeutice 
       Indica iaăterapeutic ăînărecidiveăşiămetastaze 
    o.ăPrincipiileăasocieriiătratamentuluiăînăoncologie.ăUrm rireaăbolnavului 
    p.ăPrincipiileăgeneraleădeăoncologieăpediatric  
    q.ăInfec iileăînăcancer 
    r.ăComplica iileăcancerului 
    s.ăUrgen eleăînăoncologie 
    t. Durerea în cancer 
       Anatomiaăşiăfiziologiaădurerii 
       Sindroame dureroase în cancer 
       Tratamentul durerii în cancer 
       Tratamentele paleative în cancer 
       Calitateaăvie iiăînăoncologie 
       Aspecte de psiho-oncologie 
       Alimenta iaăîn oncologie 
       Principiiădeăscreening.ăPrevenireaăşiădepistareaăprecoceăaăcanceruluiăşiăeduca iaăsanitar ăaă
popula iei 
       Leziunileăprecursoareăaleămalignit ii.ăDefini ie,ăclasificare,ădiagnostic,ătratament 
 
    3.ăRadioterapiaăclinic  
    Specialiştiiă înă radioterapieă oncologic ă trebuieă preg ti iă înă cadrulă uneiă echipeă
multidisciplinare,ăpentruăîndeplinireaăurm toarelorăcerin e: 
    - recunoaştereaăsimptomelorăşiăsemnelorăcancerului 
    - stabilirea diagnosticului în cazul suspiciunii unor tumori sauă metastazeă şiă stadializareaă
tumorilor confirmate 
    - evaluarea prognosticului, stabilirea conduitei terapeutice, alegerea metodei de iradiere, a 
planuluiădeătratamentăradiologicăoptimăşiăurm rireaăpostterapeutic ăaăbolnavilor 
    - cunoaştereaătratamentelorădeăsus inere/simptomaticeăaleăbolnavilorăînăstadiiăterminale 
    - diagnosticarea,ă clasificareaă şiă tratareaă efecteloră secundareă aleă radioterapiei,ă evaluareaă
impactuluiăacestoraăasupraăcalit iiăvie iiăpacien ilor 
    - rezolvarea problemelor psihologiceăap ruteăînăcursulătratamentuluiăsauăînăstadiiăfinale 
    - desf şurareaăpracticiiămedicaleăînăconcordan ăcuăeticaămedical ăşiăinteresulăpacien ilor; 
    - asigurareaăşiăcontrolulăcalit iiăînăradioterapie;ămanualulădeăasigurareăaăcalit ii. 



    Specialiştiiăînăradioterapieătrebuieăs ăcunoasc : 
    - epidemiologia cancerului 
    - profilaxiaăcancerului,ăscreeningul,ădepistareaăprecoceăşiăeduca iaăpopula iei 
    - patologiaăşiăcitologiaătumoral ,ăclasificareaăcancerului 
    - principii de chirurgie oncologic ,ădeăchimioterapie,ăhormonoterapie,ăalteămetodeăterapeuticeă
utilizateăînăoncologieăşiăcombinareaăacestora 
    - structura/organizarea serviciilor oncologice 
    Fiecareă cursantă trebuieă s ă achizi ionezeă cunoştin eă teoreticeă (nivelă 1)ă respectivă cunoştin e 
teoreticeăşiăpracticeă(nivelă2)ăînăconformitateăcuăurm toareleăcapitoleămariădeătematic : 
 
    Capăşiăgât 
    Laringeă (2)ă (epidemiologie,ă profilaxie,ă istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă histopatologic ,ă
simptomatologie,ădiagnosticăpozitivăşiădiferen ial,ăfactoriădeăprognostic,ăevolu ieă- complica ii,ă
indica ieă terapeutic ă - chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru 
radioterapie,ă tehnicaă iradierii,ă dozimetrie,ă complica iiă postterapeutice,ă urm rireaă
postterapeutic ) 
    Cavitate bucal ă (2)ă (epidemiologie,ă profilaxie,ă istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă
histopatologic ,ă simptomatologie,ă diagnostică pozitivă şiă diferen ial,ă factoriă deă prognostic,ă
evolu ieă - complica ii,ă indica ieă terapeutic ă - chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de 
tratamentă pentruă radioterapie,ă tehnicaă iradierii,ă dozimetrie,ă complica iiă postterapeutice,ă
urm rireaăpostterapeutic ) 
    Orofaringeă (2)ă (epidemiologie,ă profilaxie,ă istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă
histopatologic ,ă simptomatologie,ă diagnostică pozitivă şiă diferen ial,ă factoriă deă prognostic,ă
evolu ieă - complica ii,ă indica ieă terapeutic ă - chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de 
tratamentă pentruă radioterapie,ă tehnicaă iradierii,ă dozimetrie,ă complica iiă postterapeutice,ă
urm rireaăpostterapeutic ) 
    Hipofaringeă (2)ă (epidemiologie,ă profilaxie,ă istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă
histopatologic ,ă simptomatologie,ă diagnostică pozitivă şiă diferen ial,ă factoriă deă prognostic,ă
evolu ieă - complica ii,ă indica ieă terapeutic ă - chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de 
tratamentă pentruă radioterapie,ă tehnicaă iradierii,ă dozimetrie,ă complica iiă postterapeutice,ă
urm rireaăpostterapeutic ) 
    Nazofaringeă (2)ă (epidemiologie,ă profilaxie,ă istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă
histopatologic ,ă simptomatologie,ă diagnostică pozitivă şiă diferen ial,ă factoriă deă prognostic,ă
evolu ieă - complica ii,ă indica ieă terapeutic ă - chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de 
tratamentă pentruă radioterapie,ă tehnicaă iradierii,ă dozimetrie,ă complica iiă postterapeutice,ă
urm rireaăpostterapeutic ) 
    Glandeă salivareă (2)ă (epidemiologie,ă profilaxie,ă istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă
histopatologic ,ă simptomatologie,ă diagnostică pozitivă şiă diferen ial,ă factoriă deă prognostic,ă
evolu ieă - complica ii,ă indica ieă terapeutic ă - chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de 
tratamentă pentruă radioterapie,ă tehnicaă iradierii,ă dozimetrie,ă complica iiă postterapeutice,ă
urm rireaăpostterapeutic ) 
    Tiroidaă (1)ă (epidemiologie,ă profilaxie,ă istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă histopatologic ,ă
simptomatologie,ădiagnosticăpozitivăşiădiferen ial,ăfactoriădeăprognostic,ăevolu ieă- complica ii,ă
indica ieă terapeutic ă - chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru 
radioterapie,ă tehnicaă iradierii,ă dozimetrie,ă complica iiă postterapeutice, urm rireaă
postterapeutic ) 
 
    Tract gastrointestinal 
    Esofagă (2)ă (epidemiologie,ă profilaxie,ă istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă histopatologic ,ă
simptomatologie,ădiagnosticăpozitivăşiădiferen ial,ăfactoriădeăprognostic,ăevolu ieă- complica ii,ă
indica ieă terapeutic ă - chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru 
radioterapie,ă tehnicaă iradierii,ă dozimetrie,ă complica iiă postterapeutice,ă urm rireaă
postterapeutic ) 
    Stomacă (2)ă (epidemiologie,ă profilaxie,ă istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă histopatologic ,ă
simptomatologie,ădiagnosticăpozitivăşiădifere ial,ăfactoriădeă prognostic,ăevolu ieă - complica ii,ă
indica ieă terapeutic ă - chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru 
radioterapie, tehnica iradierii, dozimetrie,ă complica iiă postterapeutice,ă urm rireaă
postterapeutic ) 
    Intestină sub ireă (1)ă (epidemiologie,ă profilaxie,ă istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă
histopatologic ,ă simptomatologie,ă diagnostică pozitivă şiă diferen ial,ă factoriă deă prognostic,ă
evolu ieă - complica ii,ă indica ieă terapeutic ă - chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de 
tratamentă pentruă radioterapie,ă tehnicaă iradierii,ă dozimetrie,ă complica iiă postterapeutice,ă
urm rireaăpostterapeutic ) 



    Colon/rect (2) (epidemiologie, profilaxie, istorie natural ,ă clasificareă TNMă şiă
histopatologic ,ă simptomatologie,ă diagnostică pozitivă şiă diferen ial,ă factoriă deă prognostic,ă
evolu ieă - complica ii,ă indica ieă terapeutic ă - chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de 
tratament pentru radioterapie, tehnica iradierii,ă dozimetrie,ă complica iiă postterapeutice,ă
urm rireaăpostterapeutic ) 
    Anusă (2)ă (epidemiologie,ă profilaxie,ă istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă histopatologic ,ă
simptomatologie,ădiagnosticăpozitivăşiădiferen ial,ăfactoriădeăprognostic,ăevolu ieă- complica ii,ă
indica ieă terapeutic ă - chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru 
radioterapie,ă tehnicaă iradierii,ă dozimetrie,ă complica iiă postterapeutice,ă urm rireaă
postterapeutic ) 
    Tract biliar (1) (epidemiologie, profilaxie, istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă
histopatologic ,ă simptomatologie,ă diagnostică pozitivă şiă diferen ial,ă factoriă deă prognostic,ă
evolu ieă - complica ii,ă indica ieă terapeutic ă - chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de 
tratament pentru radioterapie, tehnicaă iradierii,ă dozimetrie,ă complica iiă postterapeutice,ă
urm rireaăpostterapeutic ) 
    Ficată (1)ă (epidemiologie,ă profilaxie,ă istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă histopatologic ,ă
simptomatologie,ădiagnosticăpozitivăşiădiferen ial,ăfactoriădeăprognostic,ăevolu ieă- complica ii,ă
indica ieă terapeutic ă - chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru 
radioterapie,ă tehnicaă iradierii,ă dozimetrie,ă complica iiă postterapeutice,ă urm rireaă
postterapeutic ) 
    Pancreas (1) (epidemiologie, profilaxie,ăistorieănatural ,ăclasificareăTNMăşiăhistopatologic ,ă
simptomatologie,ădiagnosticăpozitivăşiădiferen ial,ăfactoriădeăprognostic,ăevolu ieă- complica ii,ă
indica ieă terapeutic ă - chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru 
radioterapie,ă tehnicaă iradierii,ă dozimetrie,ă complica iiă postterapeutice,ă urm rireaă
postterapeutic ) 
 
    Pl mân/Mediastin 
    Cancer bronho-pulmonar non-smallă cellă (2)ă (epidemiologie,ă profilaxie,ă istorieă natural ,ă
clasificareăTNMăşiăhistopatologic ,ăsimptomatologie, diagnosticăpozitivăşiădiferen ial,ăfactoriădeă
prognostic,ăevolu ieă- complica ii,ăindica ieăterapeutic ă- chirurgie, chimioterapie, radioterapie, 
planădeătratamentăpentruăradioterapie,ătehnicaăiradierii,ădozimetrie,ăcomplica iiăpostterapeutice,ă
urm rireaăpostterapeutic ) 
    Cancer bronho-pulmonarăsmallăcellă(2)ă(epidemiologie,ăprofilaxie,ăistorieănatural ,ăclasificareă
TNMăşiăhistopatologic ,ăsimptomatologie,ădiagnosticăpozitivăşiădiferen ial,ăfactoriădeăprognostic,ă
evolu ieă - complica ii,ă indica ieă terapeutic ă - chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de 
tratamentă pentruă radioterapie,ă tehnicaă iradierii,ă dozimetrie,ă complica iiă postterapeutice,ă
urm rireaăpostterapeutic ) 
    Timomăşi/sauătumoriămediastinaleă(2)ă(epidemiologie,ăprofilaxie,ăistorieănatural ,ăclasificareă
TNMăşiăhistopatologic ,ăsimptomatologie,ădiagnosticăpozitivăşiădiferen ial,ăfactoriădeăprognostic,ă
evolu ieă - complica ii,ă indica ieă terapeutic ă - chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de 
tratament pentru radioterapie, tehnica iradierii,ă dozimetrie,ă complica iiă postterapeutice,ă
urm rireaăpostterapeutic ) 
    Mezoteliomă (1)ă (epidemiologie,ă profilaxie,ă istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă
histopatologic ,ă simptomatologie,ă diagnostică pozitivă şiă diferen ial,ă factoriă deă prognostic,ă
evolu ie - complica ii,ă indica ieă terapeutic ă - chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de 
tratamentă pentruă radioterapie,ă tehnicaă iradierii,ă dozimetrie,ă complica iiă postterapeutice,ă
urm rireaăpostterapeutic ) 
 
    Osăşiă esuturiămoiă(2) 
    Tumori osoase (epidemiologie,ăprofilaxie,ăistorieănatural ,ăclasificareăTNMăşiăhistopatologic ,ă
simptomatologie,ădiagnosticăpozitivăşiădiferen ial,ăfactoriădeăprognostic,ăevolu ieă- complica ii,ă
indica ieă terapeutic ă - chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru 
radioterapie,ă tehnicaă iradierii,ă dozimetrie,ă complica iiă postterapeutice,ă urm rireaă
postterapeutic ) 
    Tumoriă deă p r iă moiă (epidemiologie,ă profilaxie,ă istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă
histopatologic ,ă simptomatologie,ă diagnostică pozitivă şiă diferen ial,ă factoriă deă prognostic,ă
evolu ieă - complica ii,ă indica ieă terapeutic ă - chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de 
tratamentă pentruă radioterapie,ă tehnicaă iradierii,ă dozimetrie,ă complica iiă postterapeutice,ă
urm rireaăpostterapeutic ) 
 
    Cutanat (2) 
    Epiteliomă (epidemiologie,ă profilaxie,ă istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă histopatologic ,ă
simptomatologie,ădiagnosticăpozitivăşiădiferen ial,ăfactoriădeăprognostic,ăevolu ieă- complica ii,ă



indica ieă terapeutic ă - chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru 
radioterapie,ă tehnicaă iradierii,ă dozimetrie,ă complica iiă postterapeutice,ă urm rireaă
postterapeutic ) 
    Melanomă (epidemiologie,ă profilaxie,ă istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă histopatologic ,ă
simptomatologie, diagnosticăpozitivăşiădiferen ial,ăfactoriădeăprognostic,ăevolu ieă- complica ii,ă
indica ieă terapeutic ă - chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru 
radioterapie,ă tehnicaă iradierii,ă dozimetrie,ă complica iiă postterapeutice,ă urm rireaă
postterapeutic ) 
    Sână (2)ă (epidemiologie,ă profilaxie,ă istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă histopatologic ,ă
simptomatologie,ădiagnosticăpozitivăşiădiferen ial,ăfactoriădeăprognostic,ăevolu ieă- complica ii,ă
indica ieă terapeutic ă - chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru 
radioterapie,ă tehnicaă iradierii,ă dozimetrie,ă complica iiă postterapeutice,ă urm rireaă
postterapeutic ) 
 
    Ginecologie 
    Colă uterină (2)ă (epidemiologie,ă profilaxie,ă istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă
histopatologic ,ă simptomatologie,ă diagnostică pozitivă şiă diferen ial,ă factoriă deă prognostic,ă
evolu ieă - complica ii,ă indica ieă terapeutic ă - chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de 
tratamentă pentruă radioterapie,ă tehnicaă iradierii,ă dozimetrie,ă complica iiă postterapeutice, 
urm rireaăpostterapeutic ) 
    Endometruă(2)ă(epidemiologie,ăprofilaxie,ăistorieănatural ,ăclasificareăTNMăşiăhistopatologic ,ă
simptomatologie,ădiagnosticăpozitivăşiădiferen ial,ăfactoriădeăprognostic,ăevolu ieă- complica ii,ă
indica ieă terapeutic ă - chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru 
radioterapie,ă tehnicaă iradierii,ă dozimetrie,ă complica iiă postterapeutice,ă urm rireaă
postterapeutic ) 
    Ovară (2)ă (epidemiologie,ă profilaxie,ă istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă histopatologic ,ă
simptomatologie,ădiagnosticăpozitivăşiădiferen ial,ăfactoriădeăprognostic,ăevolu ieă- complica ii,ă
indica ieă terapeutic ă - chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru 
radioterapie,ă tehnicaă iradierii,ă dozimetrie,ă complica iiă postterapeutice,ă urm rireaă
postterapeutic ) 
    Vagină (2)ă (epidemiologie,ă profilaxie,ă istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă histopatologic ,ă
simptomatologie,ădiagnosticăpozitivăşiădiferen ial,ăfactoriădeăprognostic,ăevolu ieă- complica ii,ă
indica ieă terapeutic  - chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru 
radioterapie,ă tehnicaă iradierii,ă dozimetrie,ă complica iiă postterapeutice,ă urm rireaă
postterapeutic ) 
    Vulv ă (2)ă (epidemiologie,ă profilaxie,ă istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă histopatologic ,ă
simptomatologie,ădiagnosticăpozitivăşiădiferen ial,ăfactoriădeăprognostic,ăevolu ieă- complica ii,ă
indica ieă terapeutic ă - chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru 
radioterapie,ă tehnicaă iradierii,ă dozimetrie,ă complica iiă postterapeutice,ă urm rireaă
postterapeutic ) 
 
    Tract genitourinar 
    Prostat ă(2)ă(epidemiologie,ăprofilaxie,ăistorieănatural ,ăclasificareăTNMăşiăhistopatologic ,ă
simptomatologie,ădiagnosticăpozitivăşiădiferen ial,ăfactoriădeăprognostic,ăevolu ieă- complica ii,ă
indica ieă terapeutic ă - chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru 
radioterapie,ă tehnicaă iradierii,ă dozimetrie,ă complica iiă postterapeutice,ă urm rireaă
postterapeutic ) 
    Vezic ă (2)ă (epidemiologie,ă profilaxie,ă istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă histopatologic ,ă
simptomatologie,ădiagnosticăpozitivăşiădiferen ial,ăfactoriădeăprognostic,ăevolu ieă- complica ii,ă
indica ieă terapeutic ă - chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru 
radioterapie, tehnica iradierii,ă dozimetrie,ă complica iiă postterapeutice,ă urm rireaă
postterapeutic ) 
    Testicolă(2)ă(epidemiologie,ăprofilaxie,ăistorieănatural ,ăclasificareăTNMăşiăhistopatologic ,ă
simptomatologie,ădiagnosticăpozitivăşiădiferen ial,ăfactoriădeăprognostic,ăevolu ieă- complica ii,ă
indica ieă terapeutic ă - chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru 
radioterapie,ă tehnicaă iradierii,ă dozimetrie,ă complica iiă postterapeutice,ă urm rireaă
postterapeutic ) 
    Rinichi (1) (epidemiologie, profilaxie, istorie natural ,ă clasificareă TNMă şiă histopatologic ,ă
simptomatologie,ădiagnosticăpozitivăşiădiferen ial,ăfactoriădeăprognostic,ăevolu ieă- complica ii,ă
indica ieă terapeutic ă - chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru 
radioterapie, tehnica iradierii,ă dozimetrie,ă complica iiă postterapeutice,ă urm rireaă
postterapeutic ) 



    Ureteră (1)ă (epidemiologie,ă profilaxie,ă istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă histopatologic ,ă
simptomatologie,ădiagnosticăpozitivăşiădiferen ial,ăfactoriădeăprognostic,ăevolu ieă- complica ii,ă
indica ieă terapeutic ă - chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru 
radioterapie,ă tehnicaă iradierii,ă dozimetrie,ă complica iiă postterapeutice,ă urm rireaă
postterapeutic ) 
    Uretr ă (1)ă (epidemiologie,ă profilaxie,ă istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă histopatologic ,ă
simptomatologie,ădiagnosticăpozitivăşiădiferen ial,ăfactoriădeăprognostic,ăevolu ieă- complica ii,ă
indica ieă terapeutic ă - chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru 
radioterapie, tehnicaă iradierii,ă dozimetrie,ă complica iiă postterapeutice,ă urm rireaă
postterapeutic ) 
    Penisă (1)ă (epidemiologie,ă profilaxie,ă istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă histopatologic ,ă
simptomatologie,ădiagnosticăpozitivăşiădiferen ial,ăfactoriădeăprognostic,ăevolu ieă- complica ii,ă
indica ieă terapeutic ă - chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru 
radioterapie,ă tehnicaă iradierii,ă dozimetrie,ă complica iiă postterapeutice,ă urm rireaă
postterapeutic ) 
 
    Tumori oftalmologice (1) (epidemiologie,ă profilaxie,ă istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă
histopatologic ,ă simptomatologie,ă diagnostică pozitivă şiă diferen ial,ă factoriă deă prognostic,ă
evolu ieă - complica ii,ă indica ieă terapeutic ă - chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de 
tratament pentru radioterapie,ă tehnicaă iradierii,ă dozimetrie,ă complica iiă postterapeutice,ă
urm rireaăpostterapeutic ) 
 
    Limfoame & leucemii 
    Limfomă Hodgkină (2)ă (epidemiologie,ă profilaxie,ă istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă
histopatologic ,ă simptomatologie,ă diagnostică pozitivă şiă diferen ial,ă factoriă deă prognostic,ă
evolu ieă - complica ii,ă indica ieă terapeutic ă - chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de 
tratamentă pentruă radioterapie,ă tehnicaă iradierii,ă dozimetrie,ă complica iiă postterapeutice,ă
urm rireaăpostterapeutic ) 
    Limfom non-Hodgkină (2)ă (epidemiologie,ă profilaxie,ă istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă
histopatologic ,ă simptomatologie,ă diagnostică pozitivă şiă diferen ial,ă factoriă deă prognostic,ă
evolu ieă - complica ii,ă indica ieă terapeutic ă - chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de 
tratamentă pentruă radioterapie,ă tehnicaă iradierii,ă dozimetrie,ă complica iiă postterapeutice,ă
urm rireaăpostterapeutic ) 
    Leucemiiă(2)ă(epidemiologie,ăprofilaxie,ăistorieănatural ,ăclasificareăTNMăşiăhistopatologic ,ă
simptomatologie,ădiagnosticăpozitivăşiădiferen ial,ăfactoriădeăprognostic,ăevolu ieă- complica ii,ă
indica ieă terapeutic ă - chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru 
radioterapie,ă tehnicaă iradierii,ă dozimetrie,ă complica iiă postterapeutice,ă urm rireaă
postterapeutic ) 
    Mielomă multipluă şi/sauă plasmocitomă (2)ă (epidemiologie,ă profilaxie,ă istorieă natural ,ă
clasificareăTNMăşiăhistopatologic ,ăsimptomatologie,ădiagnosticăpozitivăşiădiferen ial,ăfactoriădeă
prognostic,ăevolu ieă- complica ii,ăindica ieăterapeutic ă- chirurgie, chimioterapie, radioterapie, 
planădeătratamentăpentruăradioterapie,ătehnicaăiradierii,ădozimetrie,ăcomplica iiăpostterapeutice,ă
urm rireaăpostterapeutic ) 
    Iradiereăcorporeal ătotal ă(1)ă(indica ieăterapeutic ,ăplană deătratament pentru radioterapie, 
tehnicaăiradierii,ădozimetrie,ăcomplica iiăpostterapeutice,ăurm rireaăpostterapeutic ) 
    Iradiereă cutanat ă total ă (1)ă (indica ieă terapeutic ,ă plană deă tratamentă pentruă radioterapie,ă
tehnicaăiradierii,ădozimetrie,ăcomplica iiăpostterapeutice,ăurm rireaăpostterapeutic ) 
 
    Sistemă nervosă centrală (2)ă (epidemiologie,ă profilaxie,ă istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă
histopatologic ,ă simptomatologie,ă diagnostică pozitivă şiă diferen ial,ă factoriă deă prognostic,ă
evolu ieă - complica ii,ă indica ieă terapeutic ă - chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de 
tratamentă pentruă radioterapie,ă tehnicaă iradierii,ă dozimetrie,ă complica iiă postterapeutice,ă
urm rireaăpostterapeutic ) 
 
    Tumori cu punct de plecare necunoscut (2) (epidemiologie, profilaxie,ă istorieă natural ,ă
clasificareăTNMăşiăhistopatologic ,ăsimptomatologie,ădiagnosticăpozitivăşiădiferen ial,ăfactoriădeă
prognostic,ăevolu ieă- complica ii,ăindica ieăterapeutic ă- chirurgie, chimioterapie, radioterapie, 
plan de tratament pentru radioterapie,ătehnicaăiradierii,ădozimetrie,ăcomplica iiăpostterapeutice,ă
urm rireaăpostterapeutic ) 
 
    Palia ii 
    Metastazeă osoaseă (2)ă (epidemiologie,ă profilaxie,ă istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă
histopatologic ,ă simptomatologie,ă diagnostică pozitivă şiă diferen ial,ă factoriă deă prognostic,ă



evolu ieă - complica ii,ă indica ieă terapeutic ă - chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de 
tratamentă pentruă radioterapie,ă tehnicaă iradierii,ă dozimetrie,ă complica iiă postterapeutice,ă
urm rireaăpostterapeutic ) 
    Metastazeă cerebraleă (2)ă (epidemiologie,ă profilaxie,ă istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă
histopatologic ,ă simptomatologie,ă diagnostică pozitivă şiă diferen ial,ă factoriă deă prognostic,ă
evolu ieă - complica ii,ă indica ieă terapeutic ă - chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de 
tratamentă pentruă radioterapie,ă tehnicaă iradierii,ă dozimetrie,ă complica iiă postterapeutice,ă
urm rireaăpostterapeutic ) 
    Compresiiă cardiaceă (2)ă (epidemiologie,ă profilaxie,ă istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă
histopatologic ,ă simptomatologie,ă diagnostică pozitivă şiă diferen ial,ă factoriă deă prognostic,ă
evolu ieă - complica ii,ă indica ieă terapeutic ă - chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de 
tratamentă pentruă radioterapie,ă tehnicaă iradierii,ă dozimetrie,ă complica iiă postterapeutice,ă
urm rireaăpostterapeutic ) 
    Sindromă deă ven ă cav ă (2)ă (epidemiologie,ă profilaxie,ă istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă
histopatologic ,ă simptomatologie,ă diagnostică pozitivă şiă diferen ial,ă factoriă deă prognostic,ă
evolu ieă - complica ii,ă indica ieă terapeutic ă - chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de 
tratamentă pentruă radioterapie,ă tehnicaă iradierii,ă dozimetrie,ă complica iiă postterapeutice,ă
urm rireaăpostterapeutic ) 
    Obstruc iiă (2)ă (epidemiologie,ă profilaxie,ă istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă
histopatologic ,ă simptomatologie,ă diagnostică pozitivă şiă diferen ial,ă factoriă deă prognostic,ă
evolu ieă - complica ii,ă indica ieă terapeutic ă - chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de 
tratamentă pentruă radioterapie,ă tehnicaă iradierii,ă dozimetrie,ă complica iiă postterapeutice, 
urm rireaăpostterapeutic ) 
    Sindroameă hemoragiceă (2)ă (epidemiologie,ă profilaxie,ă istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă
histopatologic ,ă simptomatologie,ă diagnostică pozitivă şiă diferen ial,ă factoriă deă prognostic,ă
evolu ieă - complica ii,ă indica ieă terapeutic ă - chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de 
tratamentă pentruă radioterapie,ă tehnicaă iradierii,ă dozimetrie,ă complica iiă postterapeutice,ă
urm rireaăpostterapeutic ) 
 
    Retratamente (1) 
    Tumori ale copiilor (1) Nefroblastomul. Neuroblastomul. Retinoblastomul. Tumorile cu celule 
germinaleă (epidemiologie,ă profilaxie,ă istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă histopatologic ,ă
simptomatologie,ădiagnosticăpozitivăşiădiferen ial,ăfactoriădeăprognostic,ăevolu ieă- complica ii,ă
indica ieă terapeutic ă - chirurgie, chimioterapie, radioterapie, plan de tratament pentru 
radioterapie,ă tehnicaă iradierii,ă dozimetrie,ă complica iiă postterapeutice,ă urm rireaă
postterapeutic ) 
 
    Boliăbenigneăcuăindica ieădeăradioterapieă(1) 
 
    1.4.5.2.ăBaremulăactivit ilor practice 
    1.ăPlanuriădeătratamentăpentruăurm toareleălocaliz ri: 
       - Cancer cutanat: 10 
       - Cancer al S.N.C. 
       - Cancerul glandelor salivare: 10 
       - Cancerulăcavit iiăbucale:ă30 
       - Cancerul rinofaringelui: 15 
       - Cancerul orofaringelui: 25 
       - Cancerul hipofaringelui: 20 
       - Cancerul laringelui: 60 
       - Cancerul bronhopulmonar: 30 
       - Cancerul esofagului: 5 
       - Cancerul mamar: 50 
       - Cancerulărectalăşiăalăcanaluluiăanal:ă10 
       - Cancerul renal: 5 
       - Cancerul vezicii urinare: 20 
       - Cancerul colului uterin: 50 
       - Cancerul endometrului: 10 
       - Cancerul ovarian: 5 
       - LimfomăHodgkinăşiălimfomănonHodgkin 
       - Cancerul tiroidian: 5 
       - Sarcoameădeăp r iămoi: 20 
       - Tumoriărare,ălocaliz riădiferite:ă10 
       - Planuri de tratament paleativ: 30 



    2.ăPrezentareăreferateădinăliteratur :ă20 
    3. Prezentare cazuri clinice: 20-40 
 
    Examin riăpar ialeăînătimpulăstagiului: 
    LaăsfârşitulăanuluiăI 
    - fizicaămedical  
    - radiobiologie 
    - radioterapieăclinic ă(anulă1)ă+ăplanuriădeătratament 
    LaăsfârşitulăanuluiăII 
    - radioterapieăclinic ă(anulă2)ă+ăplanuriădeătratament 
    - brachiterapieă+ăginecologieăoncologic  
    - clinic ăoncologic ăşiătratamente multidisciplinare 
 
    MODULULăDEăBIOETIC ă- 2ăs pt mâni 
    TEMATIC ăCURSă(20ăore) 
    I.ăIntroducereăînăBioetic ă- 2 ore 
    1.ăMorala,ăetica,ăeticaămedical ă- definire, delimitarea obiectului de studiu 
    2.ăContextulăapari ieiăbioeticii 
    3. Definirea bioeticii 
    4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii 
    5.ăTeoriiăşiămetodeăînăbioetic  
 
    II.ăConcepteleădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin ăprinăprismaăbioeticiiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăconceptelorădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin  
    2. Concepteleă deă s n tate,ă boal ă şiă suferin ă înă contextulă evolu ieiă mediciniiă şiă ştiin eloră
vie ii 
    3.ăRolulăcredin elorăşiăvalorilorăpersonaleăsauădeăgrupăînăconturareaăconceptelorădeăs n tate,ă
boal ăşiăsuferin ă(percep iiăparticulareăfunc ieădeăcredin aăreligioas ,ăetnie,ăetc.) 
 
    III.ăRela iaămedică- pacient I - 2 ore 
    1.ăValoriăaleărela ieiămedică- pacient 
    2. Paternalism versus autonomie 
    3.ăModeleăaleărela ieiămedică- pacient 
    4.ăDreptatea,ăechitateaăşiăaccesulăpacien ilorălaăîngrijirileădeăs n tate 
 
    IV.ăRela iaămedică- pacient II - 2 ore 
    1.ăConsim mântulăinformat 
    2.ăConfiden ialitateaăînărela iaămedică- pacient 
    3.ăRela iaămedică- pacient minor 
    4.ăActeănormativeăcareăreglementeaz ărela iaămedică- pacient 
 
    V. Greşeliăşiăeroriăînăpracticaămedical ă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroare 
    2.ăCulpaămedical ă- definire,ăforme,ăimplica iiăjuridiceăşiădeontologice 
    3.ăManagementulăgreşeliiăşiăeroriiămedicaleăînăpracticaămedical  
 
    VI. Problemeăeticeălaăînceputulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăLibertateaăprocrea iei 
    2. Dileme etice în avort 
    3. Etica reproducerii umane asistate medical 
    4.ăProblemeăeticeăînăclonareaăreproductiv  
 
    VII.ăProblemeăeticeălaăfinalulăvie ii- 2 ore 
    1. Definireaămor iiăînăeraănoilorătehnologiiăînămedicin  
    2.ăProblemeăeticeăînăst rileăterminale 
    3.ăTratamenteăinutileăînăpracticaămedical  
    4.ăEutanasiaăşiăsuicidulăasistat 
    5. Îngrijirile paliative 
 
    VIII.ăProblemeăeticeăînătransplantulădeă esuturiăşiăorganeăumaneă- 2 ore 
    1. Donarea de organe de la cadavru 
    2.ăDonareaădeăorganeădeălaăpersoan ăvie 
    3.ăEticaăaloc riiădeăresurseăînătransplant 



 
    IX.ăProblemeăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ă- 2 ore 
    1.ăEugeniaăşiădiscriminareaăpeăbazaăgeneticii 
    2. Proiectul genomului uman - problemeă etice,ă redefinireaă no iuniiă deă boal ă prină prismaă
cunoaşteriiăgenomuluiăuman 
    3.ăEtic ăşiătestareaăgenetic ăprenatal ,ăneonatal ăşiăpostnatal  
    4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni 
    5.ăTerapiaăgenic  
    6.ăPosibilitateaăîmbun t iriiăraseiăumaneăprinăinterven iiăgenetice 
 
    X.ăEticaăcercet riiăpeăsubiec iăumaniă- 2 ore 
    1.ăPrincipiiăeticeăînăcercetareaăpeăsubiec iăumani 
    2.ăProtec iaăparticipan ilorăîntr-o cercetare biomedical ă- discutarea principalelor coduri de 
etic ă şiă conven iiă interna ionaleă înă cercetare,ă aă cadruluiă legislativă înă careă seă deruleaz ă
cercetareaăpeăsubiec iăumani 
    3.ăPopula iiăvulnerabileăînăcontextulăcercet riiăpeăsubiec iăumani 
    4. Aspecte eticeăînăcercet rileămulticentrice,ămultina ionale 
    5.ăComiteteleădeăetic ăaăcercet rii 
    6.ăComportamentulăştiin ificăneadecvat,ăconflictulădeăintereseăînăcercetareaăştiin ific  
 
    1.4.10.2. TEMATICA SEMINARIILOR 
    I. Ilustrarea prin cazuri particulareăaăteoriilorăşiăprincipiilorăînăbioetic ă- 2 ore 
 
    II.ăReglementareaăpracticiiămedicaleăprinăcoduriădeăetic ă- 2 ore 
 
    1.ă Jur mântulă luiă Hipocrateă - comentareaă formeiă ini ialeă aă jur mântuluiă luiă Hipocrateă şiă
evaluarea gradului de aplicabilitate a perceptelorăacestuiaăînăcondi iileămediciniiăactuale 
    2.ăAlternativeăaleăjur mântuluiăluiăHipocrate 
    3.ăAlteăcoduriădeăetic ăşiădeontologieămedical ăfolositeăînăprezent 
 
    III.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăValoareaăşiălimiteleăconsim mântuluiăinformatăînăpracticaămedical ăcurent  
    2.ăValoareaăşiălimiteleăconfiden ialit iiăînăpracticaămedical ăcurent  
    3.ăRolulăcomunic riiăînărela iaămedică- pacient 
 
    IV. Ilustrarea valorilor eticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăAccesulălaăîngrijirileădeăs n tateă- discutare de cazuri 
    2.ăDrepturileăpacien iloră- reglementareălegislativ  
    3.ăRolulăcomitetelorădeăetic ădinăspitale 
 
    V.ăExemplificareaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroareăînămedicin ăprinăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    1.ăDelimitareaăcadruluiăno iuniiădeămalpraxis 
    2.ăGreşealaămedical ădinăperspectivaăsistemuluiădeămalpraxis 
    3.ăPerspectivaădeontologic ăasupraăgreşelilorămedicale 
 
    VI. Discutareaăproblemelorăeticeălaăînceputulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
 
    VII.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăfinalulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
 
    VIII.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă transplantulă deă esuturiă şiă organeă pe baza unor cazuri 
concrete - 2 ore 
 
    IX.ăDiscutareaăproblemelorăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
 
    X.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă cercetareaă peă subiec iă umaniă prină prismaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
 
    Caietul de monitorizare 
    Caietul de monitorizare (European Log-book)ăpentruăpreg tireaăînăradioterapieăseăconsider ăună
instrumentă deă baz ă înă colectareaă informa iiloră necesareă pentruă monitorizareaă dezvolt riiă
înv mântuluiădeăradioterapieăşiăesteăprincipalulăelement de evaluare. 
 
                                  RADIOTERAPIE 



                                     5 ani 
 
                     STAGIIăPRACTICEăŞIăCURSURIăCONFERIN  
 
    RADIOTERAPIE (I.1)                              6 LUNI 
    MEDICIN ăINTERN ă(I.2)                          3 LUNI 
    CHIRURGIEăONCOLOGIC ă(I.3)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3ăLUNI 
    IMAGISTIC ă(CT,ăRMN,ăSCINTIGRAFIE)ă(I.4)ăăăăăăăă6ăLUNI 
    ANATOMIEăPATOLOGIC ă(I.5)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3ăLUNI 
    ONCOLOGIEăMEDICAL ă(I.6)ăăăăăăăăăăăăăăăă        8 LUNI 
    O.R.L.-ONCOLOGIEă(I.7)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ăLUN  
    BIOETIC ă(I.8)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăS PT. 
    RADIOTERAPIEă(I.9)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăANIăŞIă5½ăLUNI 
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                    CURRICULUMăDEăPREG TIREăÎNăSPECIALITATEA 
                   RECUPERARE,ăMEDICIN ăFIZIC ăŞIăBALNEOLOGIE 
 
    1.1.ăDefini ie 
    Specialitate clinico-terapeutic ăşiămetdologic ăceăseăocup ăcuăstudiulămijloacelorăfizicaleăşiă
balneareădeătratamentăşiăaplicareaălorăînăprofilaxia,ăterapiaăşiărecuperareaămedical . 
 
    1.2. Durata 5 ani 
    Curriculumul prevede unănum rădeă200ădeăoreădidacticeă(curs,ăseminar,ăprezent riădeăcazuri)ăpeă
anulădeăstudiuăuniversitar,ăpentruătematicaăprezentat ,ăînăafaraăc roraăsuntăprev zuteăşiă40ă- 50 
de ore de studiu individual. 
    Cuantificareaăpreg tiriiăînăvedereaăechival rii,ăse face prin credite (CFU). 
    1 credit = 25 ore de instruire 
    Dină timpulă alocată preg tirii,ă activitateaă didactic ă acoper ă 20-30%, restul de 70-80%, fiind 
dedicat ăactivit ilorăpracticeăşiăstudiuluiăindividual. 
    Laăsfârşitulăfiec ruiămodulădeăpreg tireă(celăpu inăoădat ăpeăan),ăareălocăoăevaluareădeăetap ,ă
f cut ăînăunitateaădeăpreg tireădeăc treăresponsabilulădeăstagiuăşiăîndrum tor. 
    Evaluareaăseăfinalizeaz ăprinăacordareaădeăcrediteăCFU. 
    Întreagaăactivitateădeăpreg tireăesteămonitorizat ăprin caietul de stagiu (log-book), în care 
vorăfiătrecuteădeăasemeneaăevalu rileădeăetap ăînăcredite,ăactivitateaăînăprogrameleădeăcercetare,ă
participareaălaămanifest riăştiin ificeăşiădeăeduca ieăcontinu . 
 
    1.3. Structura stagiilor 
    1.3.1. Etapa de angajare,ă luareă înă eviden ,ă rezolvareă aă problemeloră socială administrative,ă
prezentareă laă Spitalulă şiă clinicaă repartizt .ă Alegereaă îndrum toruluiă şiă fixareaă planuluiă deă
activitate. 
    1.3.2. Reumatologie 3 luni 
    1.3.3. Gastro-enterologieă1ălun  
    1.3.4. Cardiologie 3 luni 
    1.3.5.ăOncologieă1ălun  
    1.3.6.ăMedicin ădeăurgen ă2ăluni 
    1.3.7.ăPneumologieă1ălun  
    1.3.8.ăGeriatrieăşiăGerontologieă2ăluni 
    1.3.9.ăUrologieă1ălun  
    1.3.10. Neurologie 6 luni 
    1.3.11. Ortopedie - traumatologie 6 luni 
    1.3.12.ăRecuperare,ăMedicin ăFizic ăşiăBalneologie,ăprimeleă10ăşiăultimeleă19ă½ăluni 
    1.3.13. Electromiografie 2 luni - trimestrul 4, anul 4 
    1.3.14. Ecodiagnostic mio-entezo-osteoarticular 2 luni - trimestrul 1, anul 5 
    1.3.15. Bioetic ă2ăs pt mâni 



 
    1.4.ăCon inutulăstagiilor 
 
    1.4.1. Stagiul de reumatologie 
    1.4.1.1.ăTematicaălec iilorădeăconferin ă(50ăore) 
    1.ăBolileăreumaticeă(nomenclatur ăşiăclasific ri,ăcon inutulănosologic) 
    2.ă esutulăconjunctivă(biochimie,ăstructur ăşiăfunc ii,ăfiziopatologie) 
    3.ăInflama iaăşiăimunologiaăbolilorăreumatice 
    4.ă Farmacologieă clinic :ă medica iaă antireumatic ,ă AINS,ă corticoterapia,ă imunomodulatoare,ă
hipouremice,ăterapiaăintraarticular  
    5.ăArtriteleăreumatoideă(diagnosticăşi tratament medicamentos) 
    6.ăSpondilartriteleăseronegative:ăSA,ăartritaăpsoriazic ,ăboalaăReiter,ăartriteleăenteropatice,ă
artriteleăreactiveă(diagnosticăşiătratamentămedicamentos) 
    7.ăTulbur riăinflamatoriiăaleă esutuluiăconjunctiv:ălupusăeritematosăsistematic,ăpolimioziteăşiă
dermatomiozite,ă vasculite,ă poimialgiaă reumatic ă şiă artriteleă cuă celuleă gigantice,ă sclerozaă
sistematic ,ăsindromulăSjogren 
    8.ăAlteăformeădeăartrite:ăsecundareăinfec ioase,ătulbur riăereditare,ădinăbolileăsanguine,ăetc. 
    9. Afec iunileăreumaticeădegenerativeăarticulareăşiăabarticulareă- formeăcliniceăşiătopograficeă
(diagnosticăşiătratamentămedicamentos) 
    10. Bolile metabolice osteo-articulare:ă artropatiaă gustoas ,ă artropatiiă dină ocronoza,ă
hemocromatozaă şiă boalaă Wilson,ă artropatieă pirofosfatic ,ă artropatiiă endocrineă osteoporozeleă
(diagnosticăşiătratamentămedicamentos) 
    11.ăBoliăreumaticeăaleăcopilului:ăRA,ăartritaăcronic ăjuvenil  
    1.4.1.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1. Buletine de analize inflamatorii, imunologiceăşiăreumatice:ă100ădeăbuletineă(interpretare) 
    2.ăTehniciăterapeuticeăinfiltrativeăarticulareăşiăperiarticulareăşiăaplica ii 
    3.ăExplor riăimagisticeăosteoarticulare,ăradiologice,ăscintigrafice,ăRMN,ăartroscopice:ă100ădeă
buletine (interpretare) 
    4.ă Testeă func ionaleă neuro-musculare: EMG, viteza de conducere, curba I/t: 50 examene 
(interpretare) 
 
    1.4.2. Stagiul de Gastroenterologie 
    1.4.2.1.ăTematicaălec iilorădeăconferin ă(20ăore) 
    1. Exploatarea tubului digestiv, valoarea endoscopiei 
    2.ăGastriteleă(gastritaăacut ăhemoragic ămedicamentoas ăşiăalteăformeădeăgastrit ) 
    3.ă Ulcerulă gastrică şiă duodenal,ă rolulă antiinflamatoareloră nesteroidieneă şiă ală
glucocorticoizilor 
    4.ăSuferin eleăstomaculuiăoperat 
    5. Patologia esofagului, herniaăgastric ăşiăhiatal  
    6.ă Tulbur riă func ionaleă digestive:ă colonă iritabil,ă dispepsiaă func ional ,ă diskineziiă
digestive,ăv rs turiăpsihogene,ăaerofagia,ăetc. 
    7.ăConstipa iaăcronic ăsindromulădiareicăcronic,ămalabsorb ia 
    8. Boala Crohn, colitaăulcerativ ă(manifest riăreumaticeăşiăalteămanifest riăextradigestive) 
    9.ăHepatitaăcronic :ămanifest riăextrahepaticeăimunlogiceăînăhepatitaăcronic ăactiv  
    10.ăPanncreatitaăcronic  
    11.ă Patologiaă colecistului:ă colicaă biliar ,ă colacistitaă acut ă şiă cronic ,ă sindromulă
postcolecistectomie 
    12.ăNeuroplasmeleăgastrice,ăaleăintestinuluiăsub ire,ăcolonului,ăhepaticeăşiăpancreatice 
    13.ăAfectareaădigestiv ăînăbolileădeăcolagenăşiăbolileăreumatismale 
    14.ăAlergiaăalimentar :ăsuferin eădigestiveăiatrogene (ale tubului digestiv, hepatotoxicitatea 
medicamentoas ) 
    1.4.2.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1.ăTesteăfunc ionaleăhepatice:ă50ăbuletineă(interpretare) 
    2. Examene de laborator, chimist gastric, sondaj duodenal minutal, sediment biliar, proba de 
digestie: 50 buletine (interpretare) 
    3.ăExploat riăimagisticeădigestive:ăradiologie,ăendoscopie,ăechografie,ăscintigrafice,ăRMN:ă100ă
buletine (interpretare) 
 
    1.4.3. Stagiul de cardiologie 
    1.4.3.1.ăTematicaălec iilorădeăconferin ă(50 ore) 
    1. Aritmiile cardiace 
    2. Valvulopatiile 
    3.ăCardiopatiaăischemic ăcronic ă(nedureroas /dureroas ) 



    4.ăHipertensiuneaăarterial  
    5.ăHipertensiuneaăarterial  
    6.ăHipertensiuneaăpulmonar  
    7. Cordul pulmonar cronic 
    8. Insuficien aăcardiac  
    9. Arteriopatiile periferice 
    10. Ateroscleroza 
    11.ăBolileăvenoaseăperifericeăşiăbolileălimfaticeăaleămembrelor 
    12.ăPatologiaăcardiovascular ăaăvârstnicului 
    13.ăPatologiaăcardiovascular ăînăbolileă esutuluiăconjunctiv 
    14.ă Patologiaă cardiovascular ă înă bolileă hematologice,ă endocrine,ă deă nutri ie,ă înă tulbur riă
electrolitice 
    15.ăInterrela iiăînăpatologiaăcardiovascular ăşiăneurologic  
    16.ăTratamentulăchirurgicalăalăafec iunilorăarterialeăveno-limfatice 
    17. Explor riăparacliniceăînăafec iunileăcardiovasculare 
    18.ăRecuperareaăpacien ilorăcardiovasculari 
    19.ăTerapiaăspecific ăconservatoareăcardiovascular  
 
    1.4.3.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1.ă Activitateă direct ă deă asisten ă aă bolnavilor:ă zilnică şiă deă dou ă oriă peă s pt mân ă înă
contravizite 
    2.ăTehniciădeăEKGăşiăfono,ăînregistrareăşiăinterpretare:ă100ădeăbuletine 
    3.ăTesteădeăefort,ăparticipareăşiăinterpretare:ă20ădeăcazuri 
    4. Tehnici de reanimare cardio-respiratorie, participare 
    5. Tehnici imagistice cardio-vasculare, radiologice, cateterism, echografice, Doppler: 50 de 
cazuri 
 
    1.4.4. Stagiul Oncologie 
    1.4.4.1.ăTematicaălec iilorădeăconferin ă(20ăore) 
    1.ăClasificareaăinterna ional ăaătumorilorămaligne 
    2. Biologia molecular ,ăparticularit iădeăgenetic ălegateădeăgeneăsupresoareăşiăoncogene 
    3. Etiologia tumorilor maligne 
    4.ăEvolu iaăclinico-func ional ăaătumorilorămaligne 
    5.ăStrategiiăterapeuticeăînăoncologie;ăconsecin eleădiferitelorăprogrameăterapeuticeăaplicate 
    6. Durerea în cancer; metastaze osoase 
    7.ăRecuperareaămedical ăînăoncologie 
 
    1.4.4.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1. Buletine de interpretare pentru teste biologice specifice pentru oncologi 
    2.ăParticipareaăefectiv ălaăstagiulăclinicăşiăprogrameleăterapeutice;ăstudiiădeăcază(10ăcazuri) 
 
    1.4.5.ăStagiulădeămedicin ădeăurgen  
    1.4.5.1.ăTematicaălec iilorădeăconferin ă(70ăore) 
    1.ăCrizaădeăastmăbronşic/stareaădeăr uăastmatic 
    2. Edemul pulmonar acut 
    3. Hemioptizia 
    4.ăSincopaăcardiac ,ăsoculăcardiogen,ămoarteaăsubit ăcardiac  
    5. Cordul pulmonar acut 
    6.ăTulbur riădeăritmăparoxistice 
    7.ăEncefalopatiaăhipertensiv  
    8.ăEmboliaăcerebral ădeăorigineăcardiac  
    9.ăInsuficien aăarterial ăacut  
    10. Abdomenul acut (medical) 
    11.ăHemoragiaădigestiv ăsuperioar  
    12.ăSindroameăhemoragiceădeăorigineăvascular  
    13.ăŞocul 
    14.ăTulbur riăhidroelectroliticeăacute 
    15.ăInsuficien ărenal ăacut  
    16.ăComeleădeăorigineăendogen ă(comaădiabetic ,ăcomaăhipoglicemic ,ăcomaăhepatic ) 
    17. Resuscitarea cardio-respiratorie 
 
    1.4.5.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1. Tehnici de resuscitare cardio-pulmonar ă(peămanechinăşiăpeăbolnavi) 



    2.ăTehniciădeămasajăcardiacă(peămanechinăşiăpeăbolnavi) 
    3.ăTehniciădeăreechilibrareăhidroelectrolitic ă(interpretare) 
 
    1.4.6. Stagiul de pneumologie 
    1.4.6.1.ăTematicaălec iilorădeăconferin ă(20ăore) 
    1.ăAstmulăbronşic 
    2. BPOC 
    3.ăBronşiectazia 
    4.ăTuberculozaăpulmonar ăşiăsindroamele sechelare bronho pulmonare post-TBC 
    5. Alergoze - penumoconioze 
    6.ăParticularit ileămorfo-func ionaleăpatologiceăşiăfarmacoterapeuticeălaăvârstnici 
    7. Bolile peretelui toracic 
    8.ăManifest rileăbronho-pulmonare în cadrul altor patologii 
    9. Terapia respiratorie 
    10.ăExplor riăînăpenumofitiziologie 
    1.4.6.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1.ăTesteăfunc ionaleăpulmonareă- interpretare buletine: 20 
    2.ăInterpretareaăradiologic ăbronho-pulmonar  
    3. Participarea la efectuarea deăscintigrafiiăpulmonareăşiăbronhoscopii 
    4. Participarea la efectuarea de teste alergologice: interpretare 
    5.ăExamenădeăsput ă- interpretare: 20 buletine 
 
    1.4.7.ăStagiulădeăgeriatrieăşiăgerontologie 
    1.4.7.1.ăTematicaălec iilorădeăconferin ă(40ăore) 
    1.ă Procesulă deă îmb trânire:ă teoriiă şiă principiiă generale,ă îmb trânireaă esutuluiă conjunctiv,ă
proceseleăimunologiceălaăvârstnici,ăarteroscleroz ăşiăproceseleămetaboliceălipidice 
    2. Patologia cardio-vascular ălaăvârstnici:ătulbur riăischemiceăaleămiocardului,ă tulbur riădeă
ritm,ă hipertensiuneaă arterial ,ă tulbur rileă valvulare,ă insuficien aă cardiac ,ă arteriopatiileă
periferice 
    3.ă Patologiaă respiratorieă laă vârstnici:ă fiziopatologie,ă infec iiă respiratorii,ă embolismulă
pulmonar, fibrozele difuzeăintersti iale,ătumorileăpulmonare,ătuberculozaăpulmonar ălaăvârstnici 
    4.ăPatologiaădigestiv ălaăvârstnici 
    5.ăTulbur rileădeănutri ieălaăvârstnici 
    6. Patologia nefro-urologic ăşiăgenital ăaăvârstnicilor:ărinichiul,ăvezicaăurinar ,ăprostata,ă
tulbur rileăginecologiceăsexualitateaălaăvârstnici 
    7.ă Tulbur rileă endocrineă laă vârstnic:ă tiroida,ă corticosuprarenala,ă paratiroida,ă diabetulă
vârstnicilor 
    8.ăOsteoporoza,ăosteomalaciaăşiăboalaăPaget 
    9.ăTulbur rileăsanguineălaăvârstnici 
    10. Pieleaăvârstnicilor:ămodific riăinvolutiveăşiăpatologice,ăEscarele 
    11.ă Problemeleă neurologiceă aleă vârstnicilor:ă circula iaă cerebral ,ă AVC,ă hemiplegia,ă boalaă
Parkinsonă şiă parkinsoismul,ă epilepsia,ă tulbur rileă deă transmisieă neuromuscular ,ă neuropatiiă
periferice,ătulbur rileămedulareăşiăradiculare 
    12.ăTulbur rileăpsihiceăaleăvârstnicului:ăvizuale,ăauditive 
    13.ăAfec iunileătumoraleălaăvârstnici 
    14.ăAspecteădeăgerontologieăsocial  
 
    1.4.7.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1. Activitate de asisten ăaăbolnavilorăvârstnici 
    2.ăProgramădeăconsulta ieăînăambulator:ă1ăzi/s pt mân  
    3.ăAplica iiăterapeuticeăspecificeăcuămedica iaăoriginal ă"Aslan":ă10ăcazuri 
 
    1.4.8. Stagiul de Urologie 
    1.4.8.1.ăTematicaălec iilorădeăconferin ă(20ăore) 
    1.ăLitiazaăurinar  
    2. Clasificarea glomerulonefritelor 
    3.ăNefropatiiăintersti iale 
    4.ăInfec iiăurinare 
    5.ăInsuficien aărenal ăacut ăşiăcronic  
    6.ăRinichiulădinăcadrulăsuferin eiăaltorăorgane 
    7.ăBolileărenaleălaăb trâni 
    8. Rinichiulăşiămedicamentele 
    9.ăVezicaăneurogen  



    10.ăExplorareaăparaclinic ăreno-urinar  
    1.4.8.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1.ăTesteăfunc ionaleărenaleă- interpretare: 50 buletine 
    2.ăInterpretareaăradiologic ăreno-urinar  
    3. Buletineădeăanaliz ăaăurineiă- interpretare: 50 buletine 
 
    1.4.9. Stagiul de neurologie 
    1.4.9.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(100ăore) 
    1.ăAspecteădeăfiziologieăaănervilorăperiferici,ăsinapseăşiătransmitereaăsinaptic  
    2. Patologia pericarionului neuronal 
    3. Patologia fibrei nervoase periferice 
    4. Sindromul de neuron motor periferic 
    5. Bazele neurofiziologice ale sistemului nervos central 
    6.ă Sindroameă medulare:ă vasculare,ă degenerative,ă compresive,ă secundareă modific riloră
degenerative vertebrale 
    7. Sindroamele de trunchi cerebral 
    8. Sindromul cerebelos 
    9. Sindroame diencefalice 
    10. Sindroame extrapiramidale 
    11. Sindromul piramidal 
    12. Sindroame corticale 
    13. Sindroame vegetative 
    14.ăPatologiaăsubstan ei reticulare 
    15.ă Boliă cerebrovasculare:ă particularit iă morfofunc ionale,ă aleă circula ieiă cerebrale,ă
ischemiaă cerebral ,ă insuficien aă circulatorieă cerebral ă cronic ,ă hemoragiileă cerebrale,ă
tromboembolismul cerebral 
    16.ăHemiplegiaăşiăparaplegia 
    17.ăSclerozaămultipl ă(înăpl ci) 
    18.ăBoalaăParkinsonăşiăsindroameleăparkinsoniene 
    19. Epilepsia 
    20.ăCefaleeaăşiăsindroameleămigrenoase 
    21. Patologia neuro-muscular :ă distrofiiă musculareă progresive,ă polimiozite,ă sindromulă
miastenic, diskaliemii 
    22. Tipuri anatomo-clinice de nevralgii: nevralgia Arnold, nevralgia cervico-brahial ,ă
intercostal ,ălombar ăşiăsciatic ,ăfemural ,ămeralgiaăparestezic  
    23.ăNeuropatiiăaleănervilorăcranieni:ănervulătrigemenăşiăfacial 
    24. Neuropatii perifericeăcuătopografieădiferit :ăparalizieădeănervăcircumflex,ăradial,ămedian,ă
cubital,ăsciatic,ăpoliteuăinternăşiăextern 
    25.ăPolineuropatiiăcuădiferiteăetiologii:ăinfec ioase,ăalergice,ătoxice,ămetabolice,ăvasculare,ă
paraneoplazice,ăprinăagen iăfizici 
    26. Neuropatii senzitive 
    27.ăTumoriăcerebraleăşiămedulare 
    28.ăSindroameăneurologiceăpsttraumatice,ăsechelare,ăcraniocerebraleăşiăvertebromedulare 
 
    Baremulăactivit ilorăpractice 
    2. Examen EEG - interpretare: 20 buletine 
    3. Buletine de analiz ăLCRă- interpretare: 20 buletine 
    4.ă Tehniciă imagistice:ă radiologice,ă scintigrafice,ă echocardiografice,ă RMNă înă neurologieă şiă
neurochirurgie 
 
    1.4.10. Stagiul de ortopedie-traumatologie 
    Tematicaălec iilorăconferin ă(100ăore) 
    1. Traumatismeleă um rului:ă luxa ii,ă rupturiă musculotendinoaseă şiă capsulare,ă fracturi,ă
semnifica iaăfunc ional ăaădiverselorăatitudiniăterapeuticeăortopedico-chirurgicale 
    2.ăComplica iileăimediateăşiătardiveăînătraumatismeleăum rului 
    3. Traumatismele cotului: luxa ii,ă fracturiă tablouă clinic,ă semnifica iaă func ional ă aă
diferitelor procedee ortopedico-chirurgicale,ăcomplica iileăimediateăşiătardive 
    4.ă Traumatismeă laă nivelulă pumnuluiă implica iiă terapeuticeă şiă func ionaleă aleă tratamentuluiă
ortopedico-chirurgical 
    5.ă Traumatismeleă mâinii:ă entorse,ă luxa ii,ă fracturi,ă rupturiă deă tendoane,ă afectareă vasculo-
nervoas ,ăsemnifica iaăfunc ional ăaătratamentuluiăortopedico-chirurgical,ăcomplica iiăimediateăşiă
tardive 



    6. Traumatisme ale oaselor lungi la nivelul membrelor - atitudineă terapeuticochirurgical ă înă
func ieădeătopografie,ădeăgravitateaăleziunilorăşiăevolu iaăfunc ional  
    7.ăTraumatismeleăbazinului:ădisjunc ii,ăluxa ii,ăfracturi,ăsemnifica iaăterapieiăconservatoareă
ortopediceăşiăindica iileăchirurgicale 
    8.ă Traumatismeleă şoldului:ă luxa ii,ă fracturi,ă rupturiă musculo-tendino-capsulare - aspecte 
cliniceăşiăsemnifica iaăfunc ional ăaădiverselorăatitudiniăterapeutice 
    9.ăOsteonecrozaăaseptic ădeăcapăfemural 
    10.ăŞoldulăoperatăprotezat 
    11. Traumatismeleă deă genunchi:ă luxa iiă entorse,ă leziuniă meniscale,ă fracturiă - semnifica iaă
func ional ăaăprogramelorăterapeuticeăortopedico-chirurgicale 
    12.ăGenunchiulăoperatăşiăprotezat 
    13.ăTraumatismeleădeăglezn :ăentorse,ăluxa ii,ărupturiădeătendonăachilean, fracturi - aspecte 
clinice,ăsemnifica iaăfunc ional ăaăprogramelorăterapeuticeăortopedico-chirurgicale 
    14.ă Interven iiă ortopediceă corectiveă pentruă devia iiă axialeă deă tipul:ă coaxă vara,ă coaxă valga,ă
genuăvalga,ăgenuăvar,ăgenuărecurvatum,ătulbur riădeăstatic ăplantar ăşiădevia iiăaleădegetelor 
    15. Scolioze 
    16. Cifoze 
    17.ăHerniaădeădiscălombar ăoperat  
    18.ăTraumatismeleăcoloaneiăvertebrale:ăf r ăleziuniăneurologice/cuăleziuniăneurologice 
    19. Algoneurodistrofia cu diferite topografii 
    20.ăAmputa iile 
    21. Protezarea 
 
    1.4.10.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1.ăReducereaăluxa iilor:ă10ăcazuri 
    2.ăReducereaăfracturilorăşiăimobiliareăînăaparatăgipsat:ă25ăcazuri 
    3. Montarea extensiei continue transscheletice (supracondilita,ătrascalcanean ):ă5ăcazuri 
 
    1.4.11.ăStagiulădeărecuperare,ămedicin ăfizic ăşiăbalneologie 
    1.4.11.1.ăTematicaălec iilorăconferin ă(480ăore) 
 
    1. ASPECTE GENERALE 
    1.ă Defini iaă specialit ii,ă aspecteă conceptuale,ă con inutulă recuper riiă medicale, medicinii 
fizice,ă balneoclimatologie.ă Sarcinileă şiă atribu iileă specialit iiă înă domeniileă profilaxiei,ă
terapieiăşiăalărecuper riiămedicale. 
    2.ăPrincipiileăfundamentaleăaleărecuper riiămedicale,ămediciniiăfizice,ăbalneoclimatoterapiei,ă
încadrarea înăconcep iileăactualeăaleămediciniiăînăgeneralăşiăaleăterapieiăînăspecial.ăPrincipiileă
deă ac iuneă aleă terapieiă fizicale.ă Aspecteă fiziologiceă aleă adapt rii.ă Principiulă terapeutică ală
cru rii.ăProblemeăbiometriceăînăinterpretareaăproceselorăritmiceăşiădeăreglare din organism. 
    3.ă Clasificareaă deficien eloră somaticeă şiă implica iileă înă reinser iaă familial ,ă socialeă şiă
profesionale. 
    4.ăEvaluareaăclinic  
    A.ăCunoştin eădeăbaz ăspecificeăaleăspecialit ii. 
 
    INTRODUCEREăFilozofie,ăobiectiveăşiămetodologieăpentruăMedicinaăFizic ăşiădeăReabilitare. 
    1.ăAspecteăistoriceăaleăspecialit ii. 
    2.ăDezabilit ileăşiăprocesulădeăReabilitare. 
    a.ăModelulătradi ionalădeămedicin . 
    b.ăModelăpentruăMedicinaăFizic ăşiădeăReabilitare. 
    c. Procesul de Reabilitare. 
 
    3.ăMedicinaăFizic ăşiădeăReabilitare:ăoăspecialitateăautonom . 
    a.ăCriteriiăpentruăoăspecialitateăautonom . 
    b. Filozofie. 
    c. Obiective. 
    d. Metodologie. 
 
    4.ăRolulăspecialistuluiădeăMedicin ăFizic ăşiăReabilitare. 
    a. Atribu iiămedicale. 
    b.ăAtribu iiămedico-sociale. 
    c.ăObiectiveăşiăstandardeăaleăspecialit ii. 
    d.ăMunc ăinterdisciplinar . 
 



    CAP. I. 
    BazeleăMediciniiăFiziceăşiădeăReabilitare. 
    1.ăPrincipiiădeăbiomecanic ăgeneral ,ăatâtădeăkinetic ăcâtăşiădeăkinematic .ăFor e,ăcupluriădeă
for e,ăsistemeădeăpârghii,ămomente,ăputere,ălucruămecanic,ăiner ie,ăaccelera ie. 
    2.ă Principiiă deă comportamentă şiă rezisten ă aă materialeloră subă ac iuneaă for elor.ă În elegereaă
general ă aă deform riiă şiă efecteleă acesteia. Caracteristicileă materialeloră omogeneă şiă compuse.ă
Cunoştin eăelementareăreferitoareălaăm surareaătensiuniiăşiădeform riiădiferitelorămateriale. 
    3.ăBiomecanic .ăÎn elegereaăgeneral ăaăaplic riiăcelorămen ionateăînăparagrafeleăanterioareălaă
esutulă viu. Biomecanicaă diverseloră tipuriă deă esută dină organismulă umană (înă specială celeă aleă
sistemuluiălocomotor).ăCunoştin eăelementareădespreăbiomecanicaăfluidelorăşiăaplicareaăacesteiaălaă
fluidele din organismul uman. 
    4.ăStudiulămişc riiăumaneă(kineziologie). 
 
    a. Date generale. 
    Aplicarea sistemelor de pârghii asupra organismului uman; diverse elemente componente ale 
pârghiiloră cuă aplicareă laă sistemulă locomotor.ă Cunoştin eă despreă structuraă articula iilor,ă
clasificareaăarticula iilorăşiăcaracteristicileămişc rilorăarticulare. 
    Contrac iaă muscular ,ă rezisten aă intern ă şiă extern ,ă scurtareaă muşchiloră şiă intervaleă deă
mişcareăaleăarticula iilor.ăFactoriăceălimiteaz ăintervalulădeămişcareăarticular .ăDiverseătipuriă
deă muşchi.ă Diverseă tipuriă mecaniceă deă contrac iiă aleă muşchilor,ă muşchiă monoă şiă poliarticulari.ă
Contrac iiă staticeă sauă izometrice,ă contrac iiă dinamiceă sauă izokinetice.ă Contrac iiă pliometrice.ă
Agonişti,ăantagonişti,ăsistemeădeămuşchi.ăLan uriăkinetice. 
 
    b. Date specifice. 
    Fiziologiaăarticula ieiăşiăaăfunc ion riiămuşchiului:ăcoloanaăvertebral ăşiămembrele.ăAceast ă
parteă aă programeiă presupuneă cunoştin eă detaliateă prealabileă referitoareă laă anatomiaă sistemuluiă
locomotor. 
 
    c.ăInforma iiăaplicate. 
    Aplicarea datelor de mai sus la analiza posturiiăşiăaămişc riiăînăactivit ileăelementareăaleă
vie iiăumane:ăpozi iiăfundamentaleăşiădiferiteăposturi,ăgesturi,ăabilitate,ămers,ăalergatăşiăs rit. 
    5.ă Efecteleă biochimiceă aleă exerci iilor.ă Cheltuialaă deă energie,ă termoreglarea.ă Costuriă
fiziologice, efecteăcardiovasculareăşiăpulmonareăaleăexerci iilor. 
    6.ăEpidemiologieăclinic ,ămetodologiaăpentruăcercet riăclinice.ăStatistic . 
    7.ăMedicinaăbazat ădeădoveziădinăcadrulăspecialit iiădeăMedicin ăFizic ăşiădeăReabilitare. 
    8. CIF (ICF engl.) 
    9.ăEvaluareaăfunc ieiăcognitive 
 
    CAP. II. 
    Fiziologieăşiăfiziopatologieădeăbaz  
    1. Sistemul nervos central. 
    2. Sistemul nervos periferic. 
    3. Sistemul nervos autonom. 
    4.ăMuşchiul 
    5.ăJonc iuneaăneuro-muscular . 
    6. Neurofiziologiaăposturiiăşiămişc rii. 
    7.ăMecanismeleădurerii,ăinterac iuneaădureriiăcuămişcarea. 
 
    CAP. III. 
    Evaluareaăclinic ăşiăfunc ional ăînăMedicinaăFizic ăşiădeăReabilitare. 
    1.ăEvaluareaăclinic ăşiăfunc ional ăaăarticula iilorăşiămuşchilor;ăfunc ia motorieăşiăfunc iaă
senzorial . 
    2.ă Evaluareaă func ieiă cognitive,ă aă vorbiriiă şiă aă limbajului,ă aă memoriei,ă aă comportamentului,ă
etc. 
    3.ăTesteădeălaboratorăşiătehniciăimagistice.ăFolosireaăra ional ăaăimagisticiiămedicaleămoderneă
înăMedicinaăFizic ăşiăde Reabilitare. 
    4.ăEvaluareaăcantitativ ăprinăînregistrareaăcomputerizat ăaăfenomenelorămecaniceăsauăkineticeă
(pl ciă deă for )ă precumă şiă înregistrareaă mişc riiă sauă kinematiciiă (diverseă formeă moderneă deă aă
înregistraădeplas rileăsegmentelorăcorpului). 
    5.ăElectrodiagnostic,ăelectromiografie,ăstudiiăaleăconduceriiănervoaseăşiăpoten ialeăevocate. 
    6.ăTesteăaleăfunc ieiăpulmonare. 
    7.ă Testeă aleă func ieiă cardio-vasculare,ă satura iaă înă oxigen,ă testareaă laă efort,ă costuriă
energetice. 



    8. Teste biochimiceăşiăpatologiceădeăuzăcurentăînăMedicinaăFizic ăşiădeăReabilitare. 
    9.ă Evaluareă func ional :ă folosireaă şiă aplicareaă CIF.ă Diverseă scale,ă instrumente,ă testeă şiă
indiciăfolosi iăînăcondi iiărelevanteăpentruăMedicinaăFizic ăşiădeăReabilitare. 
    10. Analizaăposturiiăşiăaămişc riiă(inclusivăposturografiaăşiămersul). 
 
    CAP. IV. 
    TerapiiăînăMedicinaăFizic ăşiădeăReabilitare. 
    1 - Kinetoterapiaăşiămasajul 
    a)ăCunoştin eăreferitoareălaătehnicileăelementareădeăkinetoterapieăpasiv ăşiăactiv . 
    Diverseă tehniciă deă masajă manuală şiă instrumental.ă Tehniciă pentruă reabilitareaă func ional ă aă
problemelorăarticulareă(manualeăşiăinstrumentale).ăAntrenareaă(reantrenarea)ămuscular ,ăstimulareaă
activit iiămusculare,ăantrenamentăfunc ional. 
    Tehnici pentru creştereaăfor eiămusculare,ăpentruăcreştereaărezisten eiămusculare,ărecâştigareaă
abilit ii. 
    b) Metode specifice pentru diverse patologii. 
    Tehnici - Cyriax, Mennell, etc. 
    Tehniciădeăfacilitareăneuromuscular ă- Kabat, Bobath, Brunstrom, Voljta etc. 
    Managementul limfedemului. 
    c)ăIndica ii,ărecomand riăşiăcontroaleăpentruăkinetoterapie:ăcunoştin eăgeneraleăreferitoareălaă
tehnic ,ă alegereaă tehniciiă înă leg tur ă cuă rezultatulă evalu riiă cliniceă şiă func ionale,ă tipulă deă
patologieăşiăcaracteristicile individuale ale pacientului. 
    2.ă Modalit iă deă terapieă fizical :ă folosireaă tehniciloră deă terapieă fizical ,ă cunoştin eă deă
baz ,ăefecteleătratamentelor,ăindica iiăşiăcontraindica ii. 
    a)ăElectroterapia:ăcuren iăgalvanici;ătratamentăcuăcuren iădeăfrecven ăjoas ,ămedieăşiăînalt . 
    b)ăVibra iiămecanice; 
    c) Biofeedback; 
    d)ăTermoterapie:ăaplica iileădeăc ldur ăşiădeărece; 
    e) Balneoterapie. 
    3.ăTerapieăocupa ional . 
     Ergonomieăfundamental . 
     Principiiăşiămetodeăaleăterapieiăocupa ionale. 
     Materiale,ăechipamente,ătehnologiiăşiăevaluareăînăterapiaăocupa ional . 
    Aplica iileă terapieiă ocupa ionaleă la:ă antrenareaă articula iilor/muşchilor,ă antrenareaă deă
anduran ,ă reabilitareaă func ional ă şiă laă reintegrareaă înă comunitateă (preg tire socio-familial ,ă
profesional ăşiădeăangajareăînămunc ). 
    Evaluare,ăconsiliereăşiăpreg tireăprofesional ă(voca ional ). 
    4.ăEchipamenteăşiăajutoareătehnice*). 
-------- 
    *)ă Specialiştiiă deă Medicin ă Fizic ă şiă deă Reabilitareă trebuieă s ă aib ă cunoştin eă generaleă
referitoareălaămaterialeleăfolositeălaăortezeăşiăprotezeăşiăaăpropriet ilorămecaniceăaleăacestora.ă
Înăplus,ălaăceleăfolositeăînămodăobişnuit,ăesteănevoieădeăcunoştin eămaiăavansateădespreăprocesulă
de fabricare a acestora, despre elemente suplimentare,ă pieseă deă schimb,ă şiă aplicareaă acestoraă înă
practicaă clinic ;ă specialistulă trebuieă s ă aib ă cunoştin eă detaliateă despreă modulă înă careă trebuieă
prescrise,ăadaptate,ăverificat ăaplicareaăşiăs ăevaluezeăefecteleăterapeuticeăaleăacestora. 
 
    a. Materiale folosite. 
    b. Bandaje. 
    c.ăOrtezeă(aleăcoloaneiăvertebraleăşiăaleămembrelor). 
    d.ă Proteze:ă indica iiă chirurgicaleă pentruă amputare.ă Echipamenteă pentru,ă şiă reabilitareaă
persoanelorăcuăamputa ii. 
    e. Stomaterapie. 
    f.ăAjutoareătehniceăşiăaplicare:ăunit i,ăinstrumente,ăechipamenteăADL,ămijloaceădeătransferăşiă
comunicare,ă controlă ală mediului,ă echipamenteă casnice;ă indiferentă dac ă acesteaă suntă simpleă sauă
complexe,ă dară suntă utileă pentruă aă ajutaă persoaneleă cuă dezabilitateă s ă capeteă oă maiă mareă
independen ăşiăs -şiăîmbun t easc ăcalitateaăvie ii. 
    g.ăScaunulăcuărotile:ăconsiliereăşiămanagement. 
 
    6.ăTerapieămanual . 
    Fiziopatologiaă mediciniiă manuale.ă Cunoştin eă deă anatomie.ă Examinareaă clinic ă aă coloaneiă
vertebraleă şiă aă membrelor.ă Disfunc ii ale segmentelor intervertebrale. Principii ale tehnicilor 
manuale.ăIndica iiăşiăcontraindica ii.ăPericoleăposibileăaleămanipul rilor.ăExaminareaăclinic ăşiă
evaluarea. 
 



    7.ă Reeducareaă înă tulbur rileă deă vorbireă şiă deă limbaj,ă echipamenteă şiă tehnologiiă folosite în 
terapiaăvorbiriiăşiăaălimbajului,ăşiăprincipiiăaleăacestorăechipamenteăşiătehnologii.ăDezvoltareaă
limbajuluiă înă copil rie.ă Evaluareaă înă terapiaă vorbiriiă şiă aplicareaă acesteiaă laă reabilitareaă
problemelorădeăpronun ieăşiălimbajă(exprimare,ăîn elegere,ăcitireăşiăscriere). 
    Evaluareaăşiămanagementulătulbur rilorădeădegluti ie. 
 
    8.ă Reintegrareaă persoaneloră cuă dizabilit iă înă societate.ă Principiiă şiă metodeă deă psihologieă
clinic ăşiăasisten ăsocial ă(munc ăsocial ).ăEvaluareaăcognitiv ă(intelect,ămemorie, concentrare, 
comportament)ăşiăpoten ialulădeăînv are.ăAplicareaăacestoraălaăabilit ileăcognitive,ăpsihologiceă
şiăsociale:ămemorieăşiăconcentrare,ăîn elegereaăşiăacceptareaădinăparteaăpacientuluiăaăproblemeiăpeă
careă oă are,ă motiva iaă pentruă reabilitare,ă dispozi ie,ă dificult iă înă cadrulă rela iiloră
interpersonale;ă preg tireă profesional ă şiă metodeă pentruă asigurareaă securit iiă financiare.ă
Implica iiăaleămediulăînconjur tor. 
 
    9.ăReabilitareăneuropsihologic :ăevaluareăşiămanagement 
 
    10. Farmacologie: farmacokinetica medicamentelor folosite în medicina de reabilitare; posibile 
interac iuniăcuăprogramulădeăreabilitareăşiăcuăexerci iileăterapeutice. 
 
    11.ăTehniciădeăinfiltra iiăşiăinjec ii;ăacupunctur  
 
    12. Terapia extra-corporal ăcuăundeădeăşocăînătendinit .ă(ECSWT) 
 
    13. Managementul multi-disciplinar al durerii. 
 
    B.ăAPLICA IIăÎNăPATOLOGIE 
    Pentruăfiecareădintreăcapitoleleăurm toareăchiarădac ănuăs-aămen ionatădescriereaăînădetaliuăaă
bolilor,ăunăspecialistăMFRăareădatoriaăs ăleăcunoasc :ăsemneleăcliniceăşiăsimptomele,ăinstrumenteleă
deă diagnostic,ă tipurileă potriviteă deă evaluareă şiă terapiaă curent .ă Esteă foarteă importantă s ă seă
cunoasc ăefecteleăterapeuticeăaleărecuper rii,ăindica iileăşiăcontraindica iileăacesteia. 
 
    CAP. V. 
    Pacientul Imobilizat. 
    1.ăFiziopatologiaăimobiliz rii.ăConsecin eăasupra: 
    a) Aparatului cardio-vascular 
    b) Aparatului respirator 
    c) Aparatului digestiv 
    d) Sistemului metabolic (osteoporoza) 
    e) Aparatului uro-genital 
    f)ă esutuluiăcutanat 
    g) Sistemului musculo-scheletic 
    h) Sistemului neuropsihic. 
    2.ăPrevenireaăşiătratamentulătulbur rilorămen ionateăanterior. 
 
    CAP. VI. 
    MedicinaăFizic ăşiădeăReabilitareăînăPatologiaăsistemuluiălocomotorăalăadultului. 
 
    1.ăCondi iiănetraumatice 
    a)ă Bolileă inflamatoriiă aleă articula iilor,ă polimialgiaă reumatic ,ă patologiaă esutuluiă
conjunctiv. 
    b)ăArtropatiiămicrocristaline:ăgut ,ăcondrocalcinoz . 
    c)ăOsteomalacia,ăosteoporoz . 
    d) Boala Paget. 
    e) Tumorile maligne ale oaselor - primitiveăşiăsecundare. 
    f) Reumatismul extra-articular. 
    g) Boli neuromusculare. 
    h) Reumatismul degenerativ. 
    i) Patologia coloanei vertebrale 
    j) Artroplastia. 
    l)ăAfec iunileămembrelor. 
    m)ăCunoştin eăelementareădespreăchirurgiaăarticula iilor:ăartroscopie,ăartrotomie,ăartrodez . 
    n)ăSindromulădeăoboseal ăcronic ăşiăfibromialgie. 
    o) Sindromul dureros miofascial 



 
    2.ăCondi iiătraumaticeălaăadul i. 
    a)ăFiziologiaăşiăfiziopatologiaărepar riiă esuturilorăînăsistemul locomotor. 
    b)ăÎntinderiăşiăEntorse 
    c)ăLuxa iiătraumaticeăşiărecurente. 
    d)ăFracturi:ăaleă coloaneiăvertebraleă(f r ăcomplica iiăneurologice),ăaleămembrelor:ăprincipiiă
de tratament specific, timp de reparare inclusiv postoperator, ex. osteotomii. 
    e)ăAfec iuniătraumaticeăspecificeăaleămâinilorăşiăpicioarelor. 
 
    3. Arsuri: 
    a) clasificare 
    b) metode de tratament 
    c)ăprevenireaăşiăreabilitareaăcomplica iilor 
 
    CAP. VII. 
    MedicinaăFizic ăşiădeăReabilitareăşiăSportul.ăMedicinaăFizic ăşiădeăReabilitareăînăleg tur ăcuă
activit ileăsportive.ăSportulăpentruăpersoaneleăcuăhandicap. 
 
    CAP. VIII. 
    MedicinaăFizic ăşiădeăReabilitareăşiăPatologiaăsistemuluiănervos. 
 
    1. Sistemul nervos central. 
    a)ă Afec iuniă vasculare,ă neoplazice,ă traumatice,ă inflamatorii,ă infec ioaseă şiă degenerativeă aleă
creieruluiăşiăaleăm duveiăspin rii;ăLeziuniăaleăm duveiăspin rii:ătraumatice,ăneoplaziceăşiăaltele.ă
Evaluareaăşiămanagementulăleziunilorăm duveiăspin rii. 
    i)ăSt riădegenerativeăcerebrospinale: Maladia lui Friedreich, Strumpell Lorain, etc. 
    j)ăDisfunc iiăneuropsihologice. 
    2. Sistemul nervos periferic. 
    3.ăDeterior riăsenzorialeăspeciale 
 
    CAP. IX. 
    MedicinaăFizic ăşiădeăReabilitareăşiăPatologiaărespiratorie. 
    1. O apreciere fundamental ă aă sindroameloră obstructiveă şiă restrictiveă acuteă şiă cronice.ă
Etiologieăşiăprincipiiăterapeutice. 
 
    2.ăPrincipiileăreabilit rii:ăevaluareaăfunc ional ăprinătesteăfunc ionaleăpulmonare. 
    a)ă Tehniciă activeă şiă pasiveă aleă drenajuluiă pulmonară şiă deă postur ,ă tapotareă manual ,ă tehniciă
instrumentale. 
    b)ăEducareaăşiăpreg tireaăpacientului. 
    c)ă Ventila ieă artificial ,ă respira ieă artificial ,ă respira ieă asistat ă laă domiciliu.ă
Managementul traheotomiei. 
    d)ăEchipamenteăpentruărespira iaăasistat . 
    e)ăSupraveghereaăşiămonitorizareaătratamentului. 
 
    3. Aplicarea acestora 
 
    CAP. X. 
    MedicinaăFizic ăşiădeăReabilitareăşiăPatologiaăCardio-vascular . 
    Tulbur riăcardiace 
    1.ăReabilitareaăcardiac ăînăvalvulopatii. 
    2. Reabilitarea cardiac ădup ăinfarctulădeămiocard. 
    3. Cardiomiopatii 
    4.ăChirurgieăcardiac  
 
    Tulbur riăvasculare: 
 
    Sistemul arterial 
    1. - Boalaă arterial ă oclusiv ă aă membreloră inferioare:ă investiga ii,ă loculă reabilit riiă înă
diversele stadii ale bolii. 
    2. - Reabilitareaăpersoanelorăcuăamputa ii,ăîngrijireaăbontului,ăproteze. 
 
    Sistemul venos. 
    3. - a)ăPrevenireaăşiătratamentulătrombozelorăvenoaseăprofunde. 



    b) Probleme venoase, ulcere, ulcere varicoase. 
 
    Sistemul limfatic. 
 
    CAP. XI. 
    MedicinaăFizic ăşiădeăReabilitareălaăCopii. 
    1.ă Evaluareaă dezvolt riiă copilului:ă dezvoltareaă psihomotorie,ă mobilitatea,ă dezvoltareaă
senzorial ăşiăcognitiv .ăTestareaăşiăevaluareaăstadiilorădeădezvoltare. 
    2. Fiziopatologia în dezvoltarea sistemuluiălocomotor.ăInterac iuniăîntreăcreştereăşiăanomaliiă
din structurile musculo-scheleticeăşiăaleăarticula iilor. 
    3.ă Neuropediatrie,ă paralizieă cerebral ă (IMC),ă spinaă bifidaă şiă mielomeningocel.ă Amiotrofiiă
spinaleăinfantile.ăConsecin eleăneuro-ortopedice aleătulbur rilorăneurologice,ăprevenire,ătratamentă
şiămonitorizare. 
    4.ă Malforma iiă congenitaleă aleă sistemuluiă musculo-scheletică (coloanaă vertebral ,ă membre,ă
agenezieă scheletic ,ă aplazieă şiă displazieă congenital ,ă displazieă deă şold,ă picioră strâmb,ă alteă
malforma iiăaleăpiciorului). 
    5.ăTulbur riădeăcreştere. 
    6.ăInegalit iăaleămembrelorăinferioare. 
    7.ăScoliozeăidiopatice,ăcongenitaleăşiăsecundare. 
    8.ă Traumatismeleă infantile:ă oă apreciereă general ă aă traumatismeloră şiă recuper riiă laă copii;ă
amputa iiălaăcopii. 
 
    CAP. XII. 
    MedicinaăFizic ăşiădeăReabilitareăînăproblemeleăUrologiceăşiăSexuale. 
    1.ăEvaluareaăfiziologieiăcontinen eiăvezicii,ăcontroluluiăsfincterianăşiăevaluareaăfunc ion riiă
sfincterului anal. 
    2.ăCondi iiăpatologiceăaleăveziciiăşiăsfincterelor:ăst riăneurologiceăşiăaltele. 
    Urodinamica.ăEvaluareăşiătratament. 
    3.ă Evaluareaă şiă tratamentulă patologieiă sfincteruluiă ano-rectală şiă aă veziciiă şiă colonuluiă
hiperactive. 
    4.ăConsecin eăsexualeăaleădisfunc iilorăneurologice,ăinclusiv sarcina la femeile paraplegice. 
 
    CAP. XIII. 
    MedicinaăFizic ăşiădeăReabilitareălaăvârstnici. 
    1.ăProcesulădeăîmb trânireăaădiverselorăsisteme: 
    a)ăSistemulănervosăcentralăşiăperiferic:ăîmb trânireaăneuronilor,ăinfluen eăasupraădispozi iei, 
func ionareaăcerebral ăşiămecanismeădeăfeedback. 
    b) Sistemul musculo-scheletic 
    c)ăSistemulăcardiovascularăşiărespirator. 
    2.ăApreciereaăprincipiilorădeăbaz ăînăpatologiaăgeriatric :ăepidemiologia,ăpatologia,ăevolu iaă
îmb trâniriiăşiăterapia. 
    3.ăIndica iiăpentruăpacien iiăgeriatriciăpentruăaăstaăacas ăoriăînăinstitu iiădeăplasament. 
 
    CAP. XIV. 
    MedicinaăFizic ăşiădeăReabilitareăînăOncologie 
 
    CAP. XV. 
    Reintegrareaăşiămen inereaălaădomiciliuăaăpersoanelorădizabilitateăşiăvârstnice. 
    1.ă Oă ideeă general ă despreă agen iileă deă s n tateă şiă medico-socialeă înă diverseă riă aleă
Comunit iiăEuropene: 
    a)ăSistemulădeăasigur riădeăs n tate.ăSecuritateăsocial . 
    b)ăSpitalizareăprivat ăşiăpublic . 
    c) Spitalizarea la domiciliu. 
    d)ăÎngrijireălaădomiciliu,ăcadreămediiăşiăauxiliare,ăetc. 
    e)ăAsisten ăşiăsupraveghereătelefonic ăşiăprinăalteămetodeădeăcomunicare. 
 
    2.ă Cunoştin eă despreă organizareaă general ă aă reabilit rii,ă loculă şiă rolulă specialistuluiă deă
MedicinaăFizic ăşiădeăReabilitare în cadrul acestor structuri. 
 
    I. ASPECTE FUNDAMENTALE 
    1.ăPrincipiiăgeneraleădeăbiomecanic ă(kineticaăşiăkinematica) 
    2.ăPrincipiiădeărezisten aămaterialelor 



    3.ăPrincipiiădeăkinesiologieăgeneral ăşiăaplicat ă(biomecanicaădiferiteloră esuturiăşiăfluideă
dinăcorpulăuman,ăaspecteădeăbiomecanic ămuscular ăşiăarticular ,ălan uriăkinematice) 
    4.ăBazeleăfiziologiceăşiăfiziopatologiceăaleăcontroluluiămotor,ăposturiiăşiămersuluiă(sistemulă
nervosăcentral,ăconducereaănervoas ,ăfunc iileămedulare, reflexul de întindere, controlul inhibitor 
şiăfacilitatorălaănivelulămotoneuronului,ăneurofiziologiaămersului,ădexteritateaăşiăîndemânarea) 
    5.ăPrincipiileăfundamentaleăaleărecuper riiămedicale,ămediciniiăfizice,ăbalneoclimatoterapiei,ă
încadrarea înăconcep iileăactualeăaleămediciniiăînăgeneralăşiăaleăterapieiăînăspecial.ăPrincipiileă
deă ac iuneă aleă terapieiă fizicale.ă Aspecteă fiziologiceă aleă adapt rii.ă Principiulă terapeutică ală
cru rii.ăProblemeăbiometriceăînăinterpretareaăproceselorăritmiceăşiădeăreglare din organism 
 
    II. EVALUAREA CLINICO-FUNC IONAL  
    1. Evaluarea clinico-func ional ăaămuşchilorăşiăarticula iilor 
    2. Evaluarea clinico-func ional ăaăfunc ieiămotorii 
    3. Evaluarea clinico-func ional ăaăfunc ieiăcognitiveă(limbajul,ămemoria, comportamentul etc.) 
    4. Aplicarea Scalelor de Evaluare clinico-func ional ă şiă aă diferiteloră instrumente,ă teste,ă
indicativeăfolositeăînăRecuperareaăMedical  
 
    III. TERAPII 
    1. KINETOTERAPIA 
    1. Bazele fiziologice ale kinetoterapiei (fiziologiaă neuromuscular ă şiă articular ,ă efecteă
fiziologiceăşiăterapeuticeăaleăkinetoterapiei,ămecanismeădeăac iune) 
    2.ăBiomecanicaă esutuluiăosos,ăcartilaginos,ăligamentarăşiămuscular. 
    3.ăBiomecanicaămişc riiă(analizaăstatic ăşiădinamic ),ălan urileădeămişcare. 
    4. Fiziopatologia osteo-articular ă şiă muscular :ă osteoporoza,ă osteo-condrodistrofiile, 
sindroameleă deă hipoă şiă hipermobilitateă articular ,ă blocajeă articulareă şiă ankiloza,ă hipoă şiă
atrofiileă musculare,ă contracturileă şiă retracturileă musculare,ă spasticitateaă şiă alteă aspecteă
fiziopatologice. 
    5.ăObiectiveleăkinetoterapieiăprofilactice,ăterapeuticeăşiădeărecuperare 
    6.ăClasificareaăexerci iilorăterapeutice,ăefecteleăşiămecanismeleădeăac iuneăaleăexerci iiloră
terapeutice 
    7.ăMetodologiaăexerci iilorăpentruăcreştereaăfor eiăşiărezisten eiămusculareăaăcapacit iiădeă
effortăaăorganismului,ăexerci iiădeăkinetoterapieăactiv ăstaticeăşiădinamiceărezistive. 
    8. Metodologia kinetoterapiei de facilitare 
    9. Metodologia kinetoterapiei în apa (hidrokinetoterapie) 
    10.ăTehniciădeăkinetoterapieăpasiv :ăposturiămobiliz riăpasiveăşiăactive 
    11.ă Metodeă şiă tehniciă specificeă deă kinetoterapieă (tehniciă CYRIAX,ă MENNELL,ă etc.ă şiă metodeă
BOBATH, KABATH, BRONNSTROM etc.) 
    12. Tehnici de mecanoterapie 
    13.ăContraindica iiăaleăkinetoterapiei 
 
    2. MASAJ 
    1.ăDefini ie,ăclasificareă(masajăclassic,ăreflex,ădeădrenajăvenolimfatic)ăalteăformeădeămasaj,ă
modădeăac iune,ămetodologiaădeăefectuare,ăefecteăterapeutice,ăindica iiăşiăcontraindica ii 
    3. ELECTROTERAPIA 
    1.ă Electrodiagnosticulă înă recuperareaă medical .ă Electromiografia.ă Biofeedbackă înă recuperareaă
medical  
    2.ă Defini iaă şiă con inutulă electroterapiei.ă No iuniă deă electrofiziologie.ă Biopoten ialeă şiă
semnifica iaălorăbiologic ,ăpropriet iădeătransmitereăşiăexcitabilitateăaleămembranelorăcelulare 
    3.ă Galvanoterapia.ă No iuniă fundamentaleă dină domeniulă electrolizei,ă electroosmozeiă şiă
electroforezei.ă Rezisten aă chimic ă aă esuturiloră şiă modific rileă saleă subă influen aă curentuluiă
galvanic. Galvanoioniz rile,ăionoforezaădozat .ăMecanismeleădeăbaz ăaleăintroduceriiăelectriceăaleă
medicamentelorăînăorganismăşiăprincipiileăelectroforezeiădozate.ăIndica ii,ăcontraindica ii. 
    4.ă Terapiaă cuă curen iă excitan i.ă Excitabilitateaă electric .ă Modific rileă patologice ale 
excitabilit ii.ăBazeleăterapieiădeăelectrostimulare.ăStimulareaăelectric ăaămusculaturiiănormale.ă
Electrostimularea musculaturii denervate. Electrostimularea sistemului nervos central. 
    5.ă Terapiaă cuă curen iă deă joas ă frecven .ă Curen iiă diadinamici.ă TENS,ă curen iă neofaradici.ă
Efecteleă terapeuticeă aleă curen iloră deă joas ă frecven ,ă metodologiaă deă aplicare,ă indica ii,ă
contraindica ii. 
    6.ăTerapiaăcuăcâmpuriăelectromagneticeădeăjoas ăfrecven ,ăefecteăterapeutice,ămetodologieădeă
aplica ie,ămetodologiaădeăaplicare,ăindica ii,ăcontraindica ii 
    7.ăTerapiaăcuăcuren iădeămedieăfrecven ,ăformaăpur ăşiămodulat ,ămecanismeădeăac iune,ăefecteă
terapeutice,ăindica iiăşiăcontraindica ii. 



    8.ă Terapiaă cuă curen iă deă înalt ă frecven .ă Modă deă ac iune.ă Efectele termice specifice ale 
curen ilorădiatermiciă şiăaleămicroundelor,ă metodologiaădeăaplicare,ăefecteăterapeutice,ăindica iiă
şiăcontraindica ii. 
    9.ăTerapiaăcuăultrasuneteăşiăundeăultrasonore.ăEfecteăfizico-chimice,ăfiziologiceăşiăbiologiceă
ale ultrasunetelor.ă Efecteleă terapeuticeă aleă undeloră ultrasonoreă şiă energieiă ultrasonoreă
penetrante,ămetodologiaădeăaplicare,ăindica iiăşiăcontraindica ii. 
    10.ă Fototerapia.ă Propriet iă fizice.ă Fotoactivitatea.ă Efecteleă fiziologiceă aleă radia iiloră
infraroşii,ăluminoaseăşiăaleăultravioletelor.ăMecanismeădeăac iune,ămetodologiaădeăaplicare,ăefecteă
terapeutice,ăindica ii,ăcontraindica ii. 
    11.ă Biostimulareă cuă radia ieă laser:ă mecanismă deă ac iune,ă biofizica,ă metodologieă deă aplicare,ă
indica ii,ăcontraindica ii. 
    12. Biofeedback 
 
    4. TERMOTERAPIA 
    1.ăTermoreglare.ăAspecteăfiziologiceăaleătermoregl riiănecesareăpentruăîn elegereaăefectelorăşiă
mecanismelorădeăac iuneăaleăaplica iilorădeăfactorătermic,ăcaldăşiărece. 
    2.ă Particularit ileă fiziologiceă aleă circula iei periferice (factorul fiziologic al 
schimburilorădeăc ldur ) 
    3.ăEfecteleăşiămodulădeăac iuneăalăfactorilorăhidrotermoterapeuticiăasupraădiferitelorăfunc iiă
aleă organismuluiă înă stareă normal ă şiă patologic ă (mecanismeă circulatorii,ă efecteă asupraă
compartimenteloră caloriceă aleă organismului,ă efecteă aleă musculaturii,ă mecanismeleă reflexeă şiă
neurovegetative,ăefecteăasupraăunorăfunc iiărespiratoriiăaleăcordului,ădigestiveăşiărenale). 
    4.ăHipertermia.ăEfecteleăterapeuticeăşiămecanismeleădeăac iune,ăindica iiăşiăcontraindica ii. 
    5. Crioterapia - efecteăterapeuticeăşiămecanismeădeăac iune,ăindica iiăşiăcontraindica ii. 
    6. Terapia Kneipp - actualizarea metodologiei terapiei cu contraste termice, mecanisme de 
ac iune,ăindica ii,ăcontraindica ii. 
    7. Talasoterapia - defini ie,ă efecteă terapeuticeă şiă mecanismeă deă ac iune,ă metodologie,ă
indica iiăşiăcontraindica ii. 
    8.ă Tehniciă deă hidrotermoterapieă general ă (b iă simple,ă b iă minerale,ă b iă gazoase,ă b iă
hiperterme,ă b iă deă abură sauă aeră cald,ă b iă deă lumin ă generale,ă saun ,ă împachet riă usc teşti,ă
împachet riă umedeă complete,ă împachet riă cuă n mol):ă prescriere,ă aplica iiă efecteă terapeutice,ă
indica iiăşiăcontraindica ii. 
    9.ăTehniciădeăhidrotermoterapieăpar ial ăşiălocal ă(b iăpar ialeăcaldeăsauăreci,ăalternanteăşi 
ascendente,ăafuziuni,ăîmpachet riăpar ialeăcuăn molăşiăparafin ,ăb iădeălumin ăpar iale,ăaplica iiă
deăcrioterapie):ăprescriere,ăaplica ie,ăefecteăterapeutice,ămetodologiaădeăaplicare,ă indica iiăşiă
contraindica ii. 
 
    5.ăTERAPIAăOCUPA IONAL ă(ERGOTERAPIA) 
    1.ă Terapieă ocupa ional :ă defini ie,ă evaluareaă deficien eloră fiziceă înă terapiaă ocupa ional .ă
Terapieăbiomecanic ,ăneurosenzorial ;ătransferurileăşiăutilizareaăscaunuluiărulant. 
    2. ADL - activit iă deă via ă cotidian :ă principiiă şiă modalit iă deă realizare, scale de 
evaluare,ăterapieăocupa ional ălaădomiciliu,ăechipamentădeărecuperareăînăterapieăocupa ional . 
    3.ă Terapieă ocupa ional ă înă poliartritaă reumatoid ,ă înă sindroameă dureroaseă lombareă şiă alteă
patologii reumatismale. 
    4.ăTerapiaăocupa ional ăînăbolileăneurologiceă(stroke,ătraumatismeăvertebromedulare,ăleziuniădeă
nervi periferici). 
 
    6.ăORTEZAREăŞIăPROTEZAREă- ECHIPAMENTEăŞIăTEHNICIăSPECIFICEăUTILIZATEăÎNăRECUPERAREAăMEDICAL  
    Ortezarea:ă defini ie,ă clasificareă înă func ieă deă topografieă şiă tabloulă clinicofunc ională şiă
fiziopatologie.ăOrtezeăpentruămembruăinferiorăşiăsuperior:ăevaluareăşiămetodologiaădeăconfec ionareă
aăortezelor,ăclasificare,ămaterialeădeăutilizare,ăindica ii,ăcontraindica ii.ăTipuriădeăortezeăînă
afec iuniădeănerviăperifericiăşiăpentruăcoloanaăvertebral . 
 
    7. LOGOPEDIE/ORTOFONIE 
    Principiiă deă recuperareă şiă reeducareă aă tulbur riloră deă vorbireă şiă limbajă (capacitateă deă
în elegere,ădeăexprimare,ăcititulăşiăscrisul),ătehniciădeăevaluare,ăechipamentăşiătehniciăspecificeă
utilizate,ădezvoltareaălimbajuluiăînăcopil rie. 
 
    8.ă REINSER IAă LAă DOMICILIUă Aă PERSOANELORă CUă DEFICITEă FUNC IONALEă - ASPECTE SOCIALE DE 
RECUPERAREăMEDICAL  
    a.ă Principiiă şiă metodeă deă psihologieă clinic ă şiă deă asisten ă social ,ă metodeă deă evaluareă
cognitiv ă(intelect,ămemorie,ăconcentrare,ăcomportament)ăşiăpoten ialădeăînv are 



    b.ă Aplicareaă legisla ieiă şiă aă normeloră înă vigoareă înă rileă Comunit iiă Europeneă (Sistemulă
Asigur riloră deă S n tateă publiceă şiă private,ă asisten aă medical ă laă domiciliu,ă sisteme de 
supraveghereăaăbolnavilorălaădistan ) 
 
    9. FIZIOPATOLOGIA DURERII 
 
    10. FARMACOLOGIA 
    a. farmacocinetica medicamentelor curent folosite în principalele tipuri de patologie 
    b.ăinterac iuniămedicamentoaseăşiăinterac iuneaăposibil ăcuăefecteleăexerci iuluiăfizic 
    c. farmacocinetica medicamentelor analgezice, antiinflamatoare nesteroidiene, antispastice, 
colinergiceăşiăanticolinergice,ăalfaăşiăbetaăblocanteăetc. 
 
    11.ăTEHNICIăDEăABORDAREăAă ESUTURILORăÎNăSCOPăDIAGNOSTICăŞIăTERAPEUTICă- INFILTRA II,ăPUNC II 
    12.ăBALNEOCLIMATOTERAPIEăŞIăSPATERAPIA 
    1.ă Principiiă generaleă deă ac iuneă aă terapieiă balneare.ă Curaă balnear ă balnea iaă extern ă şiă
crenoterapia,ă alteă categoriiă deă aplica iiă cuă apeă mineraleă terapeutice.ă Reac iaă balnear ,ă triajulă
balnear. 
    2.ăOrigineaăapelorăminerale:ăclasificareaăapelorămineraleăînăfunc ieădeăcompozi iaălorăfizico-
chimic .ăZoneleăhidro-geologiceădinăRomâniaăşiădistribu iaăapelorămineraleăşiăaăn molurilorăînă araă
noastr . 
    3.ăCrenoterapia.ăDefini ie,ăloculăşiă importan aăcrenoterapieiăînăcadrulătratamentuluiăcomplexă
dină sta iunileă balneareă şiă laă domiciliuă înă diferiteă afec iuni.ă Mecanismeă deă ac iuneă înă
crenoterapie. 
    4.ă Dateă deă fiziologieă aă apeiă mineraleă terapeuticeă (structura,ă propriet iă biologiceă şiă deă
circula ieă aă apeiă înă organism,ă rolulă oligoelementelor).ă Efecteleă crenoterapieiă cuă apeă mineraleă
asupraăechilibruluiăhidroelectroliticăşiăacido-bazic al organismului. 
    5.ă Dateă deă farmacodinamieă clinic ă şiă experimental ă aă apeloră mineraleă româneştiă deă diferiteă
tipuri.ăApeleăminerale:ădefini ie,ăclasificare,ăcompozi ieăchimic ,ăizvoareărepresentative,ăefecteă
fiziologiceăşiăterapeutice,ăindica iiăşiăcontraindica ii.ăApeleăoligominerale,ăapeleăcarbogazoase,ă
apeleă alcalineă şiă alcalino-teroase,ă apeleă clorurateă sodiceă şi iodurate, apele sulfuroase, ape 
arsenicale, feruginoase sulfatate, apele radioactive, apele minerale îmbuteliate, alte categorii de 
apeă minerale;ă efecteă terapeutice,ă mecanismeă deă ac iune,ă metodologieă deă utilizare,ă indica iiă şiă
contraindica ii. 
    6.ă N molurileă terapeutice.ă Defini ie,ă modă deă formare,ă clasificare.ă Compozi iaă fizico-chimic ,ă
propriet ileăbiologiceăaleăn molurilor.ăTipuriăşiămetodologieădeăaplicare.ăEfecteăşiămecanismeădeă
ac iune.ăIndica iiăşiăcontraindica ii.ăTerapiaăcuăextracteădeăn mol,ăindica iiăşiăcontraindica ii. 
    7. Gazele terapeutice-mofete,ă solfat ri:ă origine,ă clasificareă modulă deă ac iune,ă efecteleă
terapeutice,ăindica iiăşiăcontraindica ii. 
    8.ă Elementeă deă tehnic ă balnear ă privindă protec iaă surseloră deă apeă minerale,ă n moluriă şi gaze 
terapeutice,ă perimetreă deă protec ie.ă Protec iaă sta iuniloră balneare.ă Principiiă deă func ionareă aă
sta iuniloră balneare.ă Normative.ă Elementeă deă balneotehnic ă privindă captarea,ă transportul,ă
depozitareaăşiăexploatareaăapelorăminerale,ăn molurilorăşiăgazelor terapeutice. 
    9.ă Principaliiă factoriă metodologiciă şiă ac iuneă biologic ă asupraă organismului.ă Problemaă
meteorosensibilit iiăşiămeteoropatologiei. 
    10.ă Clasificareaă biologic ă şiă terapeutic ă aă tipuriloră deă climată dină România.ă Climatoterapia:ă
efecte fiziologiceă terapeutice,ă mecanismeă deă ac iune,ă metodologiaă climatoterapiei,ă indica iiă şiă
contraindica ii. 
 
    13.ăAPORTULăINVESTIGA IILORăPARACLINICEăÎNăRECUPERAREAăMEDICAL  
    1. Echografia de entezo-mio-articular . 
    2. Electromiografia 
    3. Explor riă imagisticeă (radiografieă standard,ă computeră tomograf,ă rezonan ă magnetic ,ă
scintigrafie) 
    4.ăOsteodensiometrieă(ultrasunetăşiăDEXXA) 
    5.ăPunc ii 
 
    14. PACIENTUL IMOBILIZAT 
    a)ă fiziopatologiaă imobiliz riiă (consecin eă hemodinamice,ă respiratorii, osteoarticulare, 
metabolice,ănefrologiceăşiăurologice,ăcutanate,ănutri ionaleăşiăneuropsihice) 
    b)ăprincipiiădeăpreven ieăşiădeătratament 
 
    15.ăRECUPERAREAăÎNăPATOLOGIAăNEUROLOGIC  



    1.ă Loculă şiă importan a,ă posibilit ileă şiă limiteleă recuper rii medicale, medicinii fizice, 
balneoclimatoterapieiăînăprofilaxiaăşiătratamentulăafec iunilorăneurologice. 
    2. Bazele clinico-func ionaleă şiă fiziopatologiceă aleă recuper riiă medicaleă aă hemiplegicilor.ă
Spasticitatea.ăMetodologiaădeătratamentăşiărecuperare. 
    3. Bazele clinico-func ionaleăşiăfiziopatologiceăînărecuperareaăveziciiăneurogene. 
    4. Bazele clinico-func ionaleă şiă fiziopatologiceă aleă tratamentuluiă complexă şiă recuper riiă
medicaleăpentruămonoăşiăpolineuropatiiăperifericeădeădiverseăetiologii. 
    5. Bazele clinico-func ionaleă şiă fiziopatologiceă aleă tratamentuluiă complexă şiă recuper riiă
medicaleăpentruămonoăşiăpolineuropatiiăperifericeădeădiverseăetiologii. 
    6. Bazele clinico-func ionaleă şiă fiziopatologiceă şiă contribu iaă terapieiă fizicaleă recuperarea 
miasteniei, miopatiilor, polimiozitelor. 
    7. Bazele clinico-func ionaleă şiă fiziopatologice,ă metodologiaă deă tratamentă şiă recuperareă aă
boliiăParkinsonăşiăsindroameleăparkinsoniene. 
    8. Bazele clinico-func ionaleă şiă fiziopatologice,ă metodologiaă de tratamentă şiă recuperareă înă
sclerozaămultipl . 
    9. Bazele clinico-func ionaleă şiă fiziopatologice,ă metodologiaă deă tratamentă şiă recuperareă înă
parezeleădeănerviăcranieniă(facialăşiătrigemen) 
    10. Bazele clinico-func ionaleă şiă fiziopatologice,ă metodologia de recuperare post traumatisme 
cranieneăşiăvertebro-medulare. 
 
    16. RECUPERAREA ÎN PATOLOGIA ORTOPEDICO-TRAUMATOLOGIC  
    1.ăFiziopatologiaăst rilorăposttraumatice 
    2. Bazele clinico-func ionaleă şiă fiziopatologiceă aleă tratamentuluiă fizical,ă balneară şiă
recuper riiămedicaleăînăsecheleăprecoceăşiătardiveăaleăfracturilorămembrelorăsuperioareă(cuăşiăf r ă
interesareăarticular ). 
    3. Bazele clinico-func ionaleă şiă fiziopatologiceă aleă tratamentuluiă fizical,ă balneară şiă
recuper riiămedicaleăînăsecheleăprecoceăşiătardiveăaleăfracturilorămembrelorăinferioareă(cuăşiăf r ă
interesareăarticular ) 
    4. Bazele clinico-func ionaleă şiă fiziopatologiceă aleă tratamentuluiă fizical,ă balneară şiă
recuper riiămedicaleăpostentorseăşiăluxa ii. 
    5. Bazele clinico-func ionale şiă fiziopatologiceă aleă tratamentuluiă fizical,ă balneară şiă
recuper riiămedicaleăpostleziuniămeniscaleăaleăgenunchiului,ăleziunilorătendonuluiăachilian. 
    6. Bazele clinico-func ionaleă şiă fiziopatologiceă aleă tratamentuluiă fizical,ă balneară şiă
recuper riiămedicaleăaăşolduluiăşiăgenunchiuluiăortopedico-chirurgical, inclusive cu protezare. 
 
    17.ăRECUPERAREAăÎNăPATOLOGIAăREUMATOLOGIC  
    1.ăPosibilit ileă şiălimiteleăterapieiă fizical-balneareăînăprofilaxia,ăterapiaăşiă recuperareaă
bolilor reumatismale. 
    2. Bazele clinico-func ionale,ă etiopatogenie,ă fiziopatologieă şiă metodologiaă deă tratamentă
fizicalăbalnearăşiădeărecuperareămedical ăînăpoliartritaăreumatoid  
    3. Bazele clinico-func ionale,ă etiopatogenie,ă fiziopatologieă şiă metodologiaă deă tratamentă
fizical balnearăşiădeărecuperareămedical ăînăspondilartropatiileăseronegative. 
    4. Bazele clinico-func ionale,ă etiopatogenie,ă fiziopatologieă şiă metodologiaă deă tratamentă
fizicalăbalnearăşiădeărecuperareămedical ăînăsecheleăpost-reumatismăarticularăacutăşiăreumatismele 
infec ioaseăsecundare. 
    5.ăArtrozele.ăEtiologiaăşiăfiziopatologiaăartrozelor. 
    6. Bazele clinico-func ionaleă şiă fiziopatologiceă aleă tratamentuluiă fizicală balneară şiă deă
recuperareămedical ăînăafec iunileădegenerativeăaleăcoloaneiăvertebrale;ăafec iuniădegenerativeăaleă
coloaneiă cervicaleă şiă sindroameleă asociate,ă afec iunileă degenerativeă aleă coloaneiă dorsale,ă
afec iunileădegenerativeăaleăcoloaneiălombareă(lombalgii,ădiscopatii,ălombosciatica). 
    7. Bazele clinico-func ionaleă şiă fiziopatologiceă ale tratamentului fizical-balneară şiă deă
recuperareămedical ăînăafec iunileădegenerativeăaleăşoldului,ăcoxartrozeleădeădiferiteăetiologii. 
    8. Bazele clinico-func ionaleă şiă fiziopatologiceă aleă tratamentuluiă fizical-balneară şiă deă
recuperareă medical ă înă afec iunileă degenerativeă aleă genunchiului;ă gonartrozeleă deă diferiteă
etiologii. 
    9. Bazele clinico-func ionaleă şiă fiziopatologiceă aleă tratamentuluiă fizical-balneară şiă deă
recuperareămedical ăînăartozeleăcotului,ăpumnului,ăgleznei,ăpoliartrozelor. 
    10. Bazele clinico-func ionaleă şiă fiziopatologiceă aleă tratamentuluiă fizical-balneară şiă deă
recuperareămedical ăînăafectareaăreumatismal ăaă esutuluiămoaleăpoliarticular. 
    11. Bazele clinico-func ionaleă şiă fiziopatologiceă aleă tratamentuluiă fizical-balneară şiă deă
recuperareămedical ăînăperiartritaăscapulo-humeral ăşiăperiartritaădeăgenunchiăşiăşold. 
    12. Bazele clinico-func ionaleă şiă fiziopatologiceă aleă tratamentuluiă fizical-balneară şiă deă
recuperareămedical ăînăsindroameleăalgodistroficeăaleămembruluiăinferiorăşi superior. 



 
    18.ăRECUPERAREAăÎNăPATOLOGIAăCARDIOVASCULAR  
    1.ă Introducere.ă Aspecteă deă morbiditate,ă clasificare,ă importan ă medico-social ă şiă economic .ă
Etiopatogeniaăşiăbazeleăfiziopatologiceăaleăbolilorăcardiovasculare. 
    2.ă Factoriiă fizicaliă şiă balneoclimaticiă folosi iă înă tratamentulă şiă recuperareaă medical ă aă
afec iunilorăcardiovasculare.ăPosibilit iăşiălimiteăaleămediciniiăfiziceăşiăbalneoclimatologiei. 
    3.ă Bazeleă fiziopatologiceă şiă clinico-func ionale,ă metodologiaă deă tratamentă balneo-fizicală şiă
recuperareaămedical ăînăhipertensiuneaăarterial ,ăcardiopatieăischemic . 
    4.ă Bazeleă fiziopatologiceă şiă clinico-func ionale,ă metodologiaă deă evaluareă şiă metodologiaă deă
recuperare a sechelelor infarctului de miocard. Rolul fizio-kinetoă şiă balneoclimatoterapia în 
recuperarea sechelelor de infarct. 
    5.ă Bazeleă fiziopatologiceă şiă clinico-func ionale,ă metodologiaă deă tratamentă balneo-fizicală şiă
recuperareaămedical ăaăbolnavilorăcuăcardiopatieăischemic ădureroas ăşiănedureroas .ăIndica iiăşiă
contraindica ii. 
    6.ă Bazeleă fiziologiceă şiă clinico-func ionale,ă metodologiaă deă tratamentă balneo-fizicală şiă
recuperareaămedical ăaăafec iunilorăischemiceăperifericeădeătipăaterosclerotic,ădismetabolic,ăboalaă
Burger,ăindica iiăşiăcontraindica ii. 
    7. Bazele fiziologiceă şiă clinico-func ionale,ă metodologieă deă tratamentă balneo-fizicală şiă
recuperareămedical ăînăvalvulopatiiă(operareăşiăneoperate).ăIndica iiăşiăcontraindica ii. 
    8.ă Bazeleă fiziopatologiceă şiă clinico-func ionaleă aleă tratamentuluiă fizicală balneară şiă
recuperareaămedical ăînăinsuficien aăvenoas ăşiălimfatic .ăIndica iiăşiăcontraindica ii. 
 
    19. RECUPERAREA ÎN PATOLOGIA RESPIRATORIE 
    1. Metode de terapie respiratorie. Locul actual al metodelor de pneumoterapie în cadrul 
tratamentuluiă complexă ală afec iunilor bronho-pulmonare. Tipuri de metode fizicale utilizate în 
pneumoterapie:ă gimnasticaă respiratorieă şiă efortă dozat;ă respira iaă înă presiuneă pozitiv ă
intermitent ;ăcameraăpneumatic ;ăposturileădeădrenaj;ăinhaloterapia;ăbazeleăfiziceăaleăterapieiăcuă
inhala iiă şiă aerosoli,ă efecteă fiziologiceă şiă terapeutice,ă tehniciă deă aplicare;ă procedeeă deă
recuperare utilizate în tratamentul bolilor respiratorii. 
    2.ă Posibilit ileă şiă limiteleă recuper riiă medicaleă şiă aleă balneofizioterapieiă înă profilaxiaă
tratamentulă şiă recuperareaă afec iuniloră bronho-pulmonare cornice netuberculoase. Recuperarea în 
patologia respiratorie. 
    3. Bazele clinico-func ionaleă şiă fiziopatologiceă aleă tratamentuluiă balneo-fizicală şiă
recuper riiăastmuluiăbronşic.ăMetodologiaăfizical ăşiăbalnear ădeătratamentăşiărecuperareămedical ă
aăastmuluiăbronşic. 
    4.ă Bazeleă clinicoă func ionaleă şiă fiziopatologiceă aleă tratamentuluiă recuperatoră medicală şiă
balneofizioterapică aă bronşiteloră cornice.ă Metodologiaă fizical ă şiă balnear ă deă tratamentă şiă
recuperare medical ăaăbronşitelorăcronice. 
    5. Bazele clinico-func ionaleă şiă fiziopatologiceă aleă tratamentuluiă balneo-fizicală şiă
recuper riiămedicaleăaăemfizemuluiăpulmonar 
 
    20.ăRECUPERREAăÎNăGERONTOLOGIEăŞIăGERIATRIE 
    1.ă Posibilit ileă şiă indica iileă tratamentuluiă fizicală şiă balneoclimatică înă patologiaă
pacientului vârstnic (geriatrie) 
    2.ăObiectiveleărecuper riiăgeriatrice.ăAspecteăaleăprocesuluiădeăîmb trânireăşiăîmboln vireăaă
esutuluiă conjunctiv,ă aleă aparatuluiă cardiovascular,ă aleă creieruluiă şiă structuriloră neurlogice 
periferice.ă Metodologiaă recuper riiă afec iuniloră sistemuluiă locomotor,ă cardiovascular,ă respiratoră
şiănervos,ăatâtăcentralăcâtăşiăperiferic,ălaăpacientulăvârstnic. 
 
    21.ăRECUPERAREAăPEDIATRIC  
    1.ăRecuperareaăafec iunilorăreumatismaleăşiăortopedico-traumaticeăaleăcopiluluiăcuăpoliartrit ă
reumatoid ,ă spondilitaă anchilozant ,ă alteă patologiiă reumatismaleă (înă fazaă subacut ă sauă cronic ),ă
tulbur rileă deă static ă aleă coloanei,ă (cifo-scolioza)ă şiă aleă membrelor,ă luxa iileă congenitaleă aleă
şoldului,ă osteocondrodistrofiile,ă boalaă Down,ă distrofiileă musculare,ă secheleă dup ă traumatismeă aleă
membrelor (tablou clinico-func ional,ă tratamentă complexă şiă recuperareaă fizical-kinetic ă şiă
balnear ),ăpiciorulămalformatălaăcopil. 
    2.ă Recuperareaă afec iuniloră neurologice ale copilului: leziuni traumatice ale nervilor 
periferici,ă secheleă dup ă traumatismeă vertebraleă cuă leziuniă mielice,ă secheleă dup ă poliomielita,ă
spinaă bifid ,ă secheleă surpaă encefalopatii,ă infirmitateă motorieă cerebral ă (tablouă clinico-
func ional,ătratament deărecuperareăfizicalăkinetic ăşiăbalnear ). 
 
    22.ăPREHENSIUNE,ăMERS,ăPOSTUR  
    1. Bazele anatomo-fiziologiceăşiămetodologiaădeărecuperareăaăprehensiunii 



    2. Bazele anatomo-fiziologiceă şiă fiziopatologiceă şiă metodologiaă deă recuperareă aă mersului.ă
Tratamentul fizical-balnearăşiădeărecuperareăînădiferiteăpatologiiăaleăpiciorului. 
    3.ăBazeleăcliniceăşiăfiziopatologiceăaleătratamentuluiăfizical-balnearăşiărecuper riiămedicaleă
înătulbur rileăstaticiiăvertebraleă(scolioze,ăcifoze) 
 
    23. RECUPERAREA ÎNăAMPUTA II 
    Bazele clinico-func ionaleăşiăfiziopatologiceălaăpacien iiăamputa i.ăMetodologiaădeărecuperareă
aăbolnavilorăcuăamputa iiă(protezateăsauăneprotezate). 
 
    24.ăRECUPERAREAăLAăPACIEN IIăCUăARSURI 
 
    25.ăRECUPERAREAăÎNăMEDICINAăSPORTIV  
    1.ăFiziopatologiaăst rilorăposttraumaticeălaăsportivi 
    2. Bazele clinico-func ionaleă şiă fiziopatologiceă aleă tratamentuluiă fizical,ă balneară şiă
recuper riiămedicaleăînăsecheleăprecoceăşiătardiveăaleătraumatismelorăsportive 
    3.ăMedicinaăsportiv ălaăpersoaneleăcuăhandicap,ămedicinaăsportiv ăpentruăvârstnic 
    4.ă Posibilit ileă şiă limiteleă terapieiă fizical-balneareă şiă deă recuperareă medical ă înă
tratamentul traumatismelor sportive 
 
    1.4.12.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
 
    1.ăActivitateădeăasisten  aăbolnavilorăînăclinicaăcuăresponsabilitateădirect ,ăzilnic. 
 
    2.ăActivitateădeăasisten ăînăambulator,ă1ălun /an 
 
    3. Activitate de contra-vizit ,ă2ăzile/s pt mân  
 
    4.ăActivitateădeăeviden ăînăcliniciăşiăsta iuniăbalneare,ă2ăluni 
 
    5. Prezent riădeăcazuriăclinice,ă20/rezident 
 
    6. Referate din literatura de specialitate, 10/rezident 
 
    7.ăTehniciădeăexplorareăclinic ăfunc ional ăşiăbiologic ăaăaparatuluiălocomotor: 
    a) clinice-bilan ăarticularăşiătestingămuscular,ă10/regiuneătopografic  
    b) paraclinice -EMGă20ăexplor ri,ămiotonometrieă20,ăcronaximetrieă20,ăcurbaăI-t 20, de efort 10 
    c) tehnici imagistice - radiologieă100ădeăexplor ri,ăscintigraficeă30,ăRMNă30 
    d) analize de laborator - interpretarea a 100 de buletine (test de inflama ie,ă imunologice,ă
metabolice) 
 
    8.ăTehniciăşiămetodeădeăkinetoterapieăşiămasaj 
    a) posturare - 50 
    b)ămobiliz riăpasiveăarticulareă- 50 
    c)ăexerci iiăizotermiceă- 100 
    d)ăexerci iiăactiveăajutate,ăsimpleăşiărezistiveă- 100 
    e) tehnic de facilitare - 50 
    f)ătrac iuniăşiămanipul riăvertebraleă- 30 
    g) scripetoterapie 
    h)ăhidrokinetoterapieălaăcad ăşiăpiscin  
    i) programe de recuperare a mersului 
    j) programe de recuperare a prehensiunii 
    k) tehnici de antrenament la efortă(inclusivăbicicletaăergonomic )ă- 30 
    l)ătehniciădeăprofilaxieăprinămişcareă- 20 
    m) masaj clasic pe regiuni - 50 
    n) tehnici de masaj reflex - 30 
    o)ăduşăsubacvalăşiăduşămasajă- 20 
 
    9.ăTehniciădeăterapieăocupa ional ăşiăortezare 
    a)ă tehniciă deă ortezareă pentruă mân ,ă cot,ă um r,ă genunchi,ă glezn ,ă coloan ă cervical ,ă coloan ă
lombar ă- 50 
    b)ătehniciădeăadaptareălaăprotezeăşiămembreă- 30 



    c)ă metodeă deă terapieă ocupa ional ă pentruă recuperareaă mâinii,ă cotului,ă um rului,ă şoldului,ă
genunchiului, gleznei, coloanei cervico-lombare,ă ortostatismului,ă pozi ieiă aşezat,ă mersului,ă
gestualit iiăuzualeă- 50 
 
    10. Tehnici de electroterapie 
    a)ăb iăgalvanice,ăgalvaniz ri,ăionogalvaniz riă- 50 
    b)ă curen iă cuă impulsuriă deă joas ă frecven ă diadinamici,ă Trabert,ă exponen iali,ă rectangul ri,ă
neofaradici, alternativi sinusoidali - 50 
    c)ăcuren iădeămedieăfrecven ăinterferen ialiăşiăformeăpureă- 50 
    d)ăundeăscurteăşiămicroundeă- 30 
    e)ăcâmpuriăelectromagneticeăşiădeăjoas ăfrecven ă- 30 
    f) sonoterapie - 30 
    g)ă fototerapie:ă terapieă deă simulareă cuă laseri,ă ultraviolete,ă aplica iiă deă b iă deă lumin ă şiă
solox - 50 
 
    11. Tehnici de hidro-termoăşiăbalneo-climatoterapie 
    a)ăb iăgeneraleăsimple,ăhiperterme,ăascendente,ăcuăplante,ăcuăapeăminerale,ăcuăn mol,ăcuăsare,ă
gazoaseă(aerăşiăCO2),ămofete,ăb iăkinetoă- 50 
    b)ătehniciădeăhidrotermoterapieăpar iale:ăb iăalternanteăşiăascendenteăHauffeălaăextremit i,ă
compreseăşiăcataplasme,ăîmpachet riăuscateăşiăumede,ăduşuriăalternante,ăduşăsco ian - 30 
    c)ătehniciădeătermoterapie:ăb iădeăabur,ăaerăcald,ăsaun ,ăb iădeălumin ă- 30 
    d)ăaplica iiădeăcrioterapie 
    e)ăcuraănaturist ăînăsta iuni:ăhelioterapia,ăonc iunileăcuăn mol,ăcureăprofilacticeăcuăfactoriă
termiciăcontrastan i,ăcuraădeăterenă- 10 
    f) tehnici de pneumoterapie-inhaloterapie,ă RPPI,ă oxigenoterapie,ă gimnastic ă respiratorieă şiă
tehnici de drenaj postural - 50 
    g)ăbuletineădeăanaliz ăapeămineraleăşiăn moluriă- 20 (interpretare) 
 
    12. Tehnici infiltrative: paravertebrale lombare şiăcervicale,ăintraarticulare,ăperiarticulareă
locale musculare, tehnici de mezoterapie - 50ădeăexamin ri 
 
    1.4.12. STAGIUL DE ELECTROMIOGRAFIE 
 
    1.4.12.1.ăTematicaălec iilorădeăconferin ă(40ăore) 
    1.ăIntroducere.ăInvestiga iaăelectronic ăneuromuscular . 
    2. Principii de neuro-electro-fiziologie.ă Unitateaă motorie.ă Neuronul.ă Jonc iuneaă neuro-
muscular .ăFibraămuscular .ăArhitecturaăunit iiămotorii.ăTipurileădeăfibreănervoase. 
    3.ăInerva iaăradicular ,ătroncular ,ămiotomal  
    4. Leziuni de nervi periferici 
    5. Tehnici clasice de electrodiagnostic. 
    6. Aparatura de electromiografie 
    7. Electromiografia-semiologie.ăActivitateăspontan ,ăpoten ialulădeăuitateămotorie,ărecrutarea,ă
EMGădeăfibraăunic . 
    8. Electro-mio-neurografia - principii generale 
    a)ăStudiiădeăconducereănervoas ămotorie 
    b)ăStudiiădeăconducereănervoas ăsenzitiv -tehnic ăanti-dromicaăşiăorto-romica 
    c) Studiul reflexelor - unda F, unda A, reflexul H, reflexul de clipire. 
    d)ăStimulareaărepetativ  
    9. Biofeed-back electromiografic 
    10. Metode cantitative în electromiografie - EMGăkineziologic  
    a) Stimularea magneto-electric  
    b) Patologia EMG 
    - Leziuni focale ale nervilor. Polineuropatii. Neuronopatii. 
    - Miopatii 
    - Tulbur riăaleătransmiterii neuro-musculare 
 
    1.4.12.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1.ăEfectuareaăaă50ădeăelectromiografiiăavizateădeăîndrum torulădeăspecialitate 
    2. Interpretarea a 100 de buletine de EMG 
 
    1.4.13. STAGIUL DE ECODIAGNOSTIC MIO-ENTEZO-OSTEOARTICULAR 
    1.4.13.1.ăTematicaălec iilorădeăconferin ă(40ăore) 
    1.ăGeneralit iădespreăecografieăşiăsonde 



    2.ăAnatomiaăecografic ăaăaparatuluiălocomotor 
    3.ăIndica iiăaleăexamin riiăecograficeăînărecuperare,ămedicin ăfizic ăşiăbalneologie 
    4. Rev rsateăarticulare,ătenosinovite 
    5. Examinarea canalului carpian, tarsian 
    6.ăExaminareaăecografic ăaăpicioruluiăînăînc rcare 
    7.ăExaminareaăecografic ăaă esuturilorămoiămuşchi,ăligamente,ătendoane,ăburse,ăaponevroze 
    8.ăExaminareaăecografic  aăum ruluiărupturileăcoafeiărotatorilor 
    9.ăExaminareaăecografic ăaăgenunchiuluiăleziuniăligamentare,ămeniscale,ăcapsulare,ăsinoviale 
    10. Rupturile tendoanelor - achileean, rotulian, cvadricipital, bicipital 
    11.ăHematoameleăşiărev rsateleăintra-articulare 
    12.ăExaminareaăecografic ăaătumorilorădeă esutămoaleă- localizare,ăm sur tori,ăpunc ieăghidat ă
ecografic, monitorizare. 
 
    1.4.13.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    Efectuareaăaă200ădeăexamin riăechografice: 
    1.ăExaminareaăselectiv  aăsegmentelorădeăanatomieătopografic ă- 30ăexamin ri 
    2.ăEfectuareaăaă30ădeăecografiiăaleăarticula ieiăum rului 
    3.ăEfectuareaăaă20ădeăechografiiăaleăarticula ieiăcotului 
    4.ăEfectuareaăaă30ădeăechografiiăaleăarticula ieiăpumnuluiăşiămâinii 
    5.ăEfectuareaăaă10ăechografiiăaleăarticula ieiăşoldului 
    6.ăEfectuareaăaă20ădeăechografiiăaleăarticula ieiăgenunchiului 
    7.ăEfectuareaăaă20ădeăechografiiăaleăarticula ieiăglezneiăşiăpiciorului 
    8. Efectuarea a 20 de echografii a leziunilor tendinoase 
    9. Efectuarea a 20 de echografii a leziunilor musculare 
 
    MODULULăDEăBIOETIC ă- 2ăs pt mâni 
    TEMATIC ăCURSă(20ăore) 
 
    I.ăIntroducereăînăBioetic ă- 2 ore 
    1.ăMorala,ăetica,ăeticaămedical ă- definire, delimitarea obiectului de studiu 
    2.ăContextulăapari ieiăbioeticii 
    3. Definirea bioeticii 
    4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii 
    5.ăTeoriiăşiămetodeăînăbioetic  
 
    II.ăConcepteleădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin ăprinăprismaăbioeticiiă- 2 ore 
    1. Definirea conceptelor deăs n tate,ăboal ,ăsuferin  
    2.ă Concepteleă deă s n tate,ă boal ă şiă suferin ă înă contextulă evolu ieiă mediciniiă şiă ştiin eloră
vie ii 
    3.ăRolulăcredin elorăşiăvalorilorăpersonaleăsauădeăgrupăînăconturareaăconceptelorădeăs n tate,ă
boal ăşiăsuferin ă(percep iiăparticulareăfunc ieădeăcredin aăreligioas ,ăetnie,ăetc.) 
 
    III.ăRela iaămedică- pacient I - 2 ore 
    1.ăValoriăaleărela ieiămedică- pacient 
    2. Paternalism versus autonomie 
    3.ăModeleăaleărela ieiămedică- pacient 
    4. Dreptatea, echitateaăşiăaccesulăpacien ilorălaăîngrijirileădeăs n tate 
 
    IV.ăRela iaămedică- pacient II - 2 ore 
    1.ăConsim mântulăinformat 
    2.ăConfiden ialitateaăînărela iaămedică- pacient 
    3.ăRela iaămedică- pacient minor 
    4. Acte normative care reglementeaz ărela iaămedică- pacient 
 
    V.ăGreşeliăşiăeroriăînăpracticaămedical ă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroare 
    2.ăCulpaămedical ă- definire,ăforme,ăimplica iiăjuridiceăşiădeontologice 
    3.ăManagementulăgreşeliiăşiăeroriiămedicaleăînăpracticaămedical  
 
    VI.ăProblemeăeticeălaăînceputulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăLibertateaăprocrea iei 
    2. Dileme etice în avort 
    3. Etica reproducerii umane asistate medical 



    4.ăProblemeăeticeăînăclonareaăreproductiv  
 
    VII. Probleme etice la finalulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaămor iiăînăeraănoilorătehnologiiăînămedicin  
    2.ăProblemeăeticeăînăst rileăterminale 
    3.ăTratamenteăinutileăînăpracticaămedical  
    4.ăEutanasiaăşiăsuicidulăasistat 
    5. Îngrijirile paliative 
 
    VIII. Problemeăeticeăînătransplantulădeă esuturiăşiăorganeăumaneă- 2 ore 
    1. Donarea de organe de la cadavru 
    2. Donarea de organe de la persoana vie 
    3.ăEticaăaloc riiădeăresurseăînătransplant 
 
    IX.ăProblemeăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ă- 2 ore 
    1. Eugeniaăşiădiscriminareaăpeăbazaăgeneticii 
    2. Proiectul genomului uman - problemeă etice,ă redefinireaă no iuniiă deă boal ă prină prismaă
cunoaşteriiăgenomuluiăuman 
    3.ăEtic ăşiătestareaăgenetic ăprenatal ,ăneonatal ăşiăpostnatal  
    4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni 
    5.ăTerapiaăgenic  
    6.ăPosibilitateaăîmbun t iriiăraseiăumaneăprinăinterven iiăgenetice 
 
    X.ăEticaăcercet riiăpeăsubiec iăumaniă- 2 ore 
    1.ăPrincipiiăeticeăînăcercetareaăpeăsubiec iăumani 
    2.ăProtec iaăparticipan ilorăîntr-oăcercetareăbiomedical ă- discutarea principalelor coduri de 
etic ă şiă conven iiă interna ionaleă înă cercetare,ă aă cadruluiă legislativă înă careă seă deruleaz ă
cercetareaăpeăsubiec iăumani 
    3.ăPopula iiăvulnerabileăînăcontextulăcercet rii peăsubiec iăumani 
    4.ăAspecteăeticeăînăcercet rileămulticentrice,ămultina ionale 
    5.ăComiteteleădeăetic ăaăcercet rii 
    6.ăComportamentulăştiin ificăneadecvat,ăconflictulădeăintereseăînăcercetareaăştiin ific  
 
    TEMATICA SEMINARIILOR 
 
    I. Ilustrareaăprinăcazuriăparticulareăaăteoriilorăşiăprincipiilorăînăbioetic ă- 2 ore 
 
    II.ăReglementareaăpracticiiămedicaleăprinăcoduriădeăetic ă- 2 ore 
    1.ă Jur mântulă luiă Hipocrateă - comentareaă formeiă ini ialeă aă jur mântuluiă luiă Hipocrateă şiă
evaluarea graduluiădeăaplicabilitateăaăperceptelorăacestuiaăînăcondi iileămediciniiăactuale 
    2.ăAlternativeăaleăjur mântuluiăluiăHipocrate 
    3.ăAlteăcoduriădeăetic ăşiădeontologieămedical ăfolositeăînăprezent 
 
    III.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedic - pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăValoareaăşiălimiteleăconsim mântuluiăinformatăînăpracticaămedical ăcurent  
    2.ăValoareaăşiălimiteleăconfiden ialit iiăînăpracticaămedical ăcurent  
    3.ăRolulăcomunic riiăînărela iaămedică- pacient 
 
    IV.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăAccesulălaăîngrijirileădeăs n tateă- discutare de cazuri 
    2.ăDrepturileăpacien iloră- reglementareălegislativ  
    3.ăRolulăcomitetelorădeăetic ădinăspitale 
 
    V.ăExemplificareaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroareăînămedicin ăprinăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    1.ăDelimitareaăcadruluiăno iuniiădeămalpraxis 
    2.ăGreşealaămedical ădinăperspectivaăsistemuluiădeămalpraxis 
    3.ăPerspectivaădeontologic ăasupraăgreşelilor medicale 
 
    VI.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăînceputulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
 
    VII.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăfinalulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
 



    VIII. Discutarea problemelor etice în transplantulă deă esuturiă şiă organeă peă bazaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
 
    IX.ăDiscutareaăproblemelorăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
 
    X.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă cercetareaă peă subiec iă umaniă prină prismaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
 
 
                   RECUPERARE,ăMEDICIN ăFIZIC ăŞIăBALNEOLOGIE 
                                     5 ani 
 
                    STAGIIăPRACTICEăŞIăCURSURIă- CONFERIN  
*T* 
*Font 9* 
    I.ăRECUPERARE,ăMEDICIN ăFIZIC ăŞIăBALNEOLOGIEă(I.1)ăăă   - 10 luni (anul I) 
       - REUMATOLOGIE (I.2)                                  - 3 luni 
       - GASTROENTEROLOGIE (I.3)                             - 1ălun  
       - CARDIOLOGIE (I.4)                                   - 3 luni 
       - ONCOLOGIE (I.5)                                     - 1ălun  
       - MEDICIN ăDEăURGEN ă(I.6)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 2 luni 
       - PNEUMOLOGIE (I.7)                                   - 1ălun  
       - GERIATRIEăŞIăGERONTOLOGIEă(I.8)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 2ălun  
       - UROLOGIE (I.9)                                      - 1ălun  
       - NEUROLOGIE (I.10)                                   - 6 luni 
       - ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE (I.11)                      - 6 luni 
       - BIOETIC ă(I.12)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă               - 2ăs pt mâni 
                                                              (anul IV)II. 
       - EMG (II.1)                                          - 2 luni 
                                                              trimestrul 4, 
                                                              anul IV 
       - ECODIAGNOSTIC MIO-ENTEZO-OSTEOARTICULAR (II.2)      - 2 luni 
                                                              trimestrul 1, 
                                                              anul VIII. 
       RECUPERARE,ăMEDICIN ăFIZIC ăŞIăBALNEOLOGIEă(I.1)ăăăăăă- 19˝ăluni 
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                          MINISTERULăS N T IIăPUBLICE 
             CENTRULăNA IONALăDEăPERFEC IONAREăÎNăDOMENIULăSANITAR 
                                   BUCUREŞTI 
 
                    CURRICULUMăDEăPREG TIREăÎNăSPECIALITATEA 
                                  REUMATOLOGIE 
 
    1. Descrierea disciplinei 
    Reumatologiaăesteăspecialitateaămedical ăcareăseăocup ădeădiagnosticulăşiăîngrijireaăbolilorăşiă
tulbur riloră func ionaleă aleă sistemuluiă musculoscheletal,ă adic ă aleă aparatuluiă locomotoră şiă
esuturiloră conjunctive.ă Acesteaă includă bolileă inflamatoareă aleă esutuluiă conjunctivă şiă aleă
oaselor,ăbolileădegeneratoareăaleăarticula iilorăşiăaleăcoloaneiăvertebrale,ăbolileămetaboliceăcareă
afecteaz ăaparatul locomotor,ăbolileăp r ilorămoi,ăorganelorăinterneăşiăaleăsistemuluiănervos,ăînă
m suraă înă careă acesteaă suntă înă rela ieă cuă bolileă enumerateă maiă susă (conformă listeiă dină
"Clasificarea bolilor aparatului locomotor", Compendia Rheumatologica, EULAR Publ., Basel, 1979). 
Astfel,ăreumatologiaăincludeăcunoştin eăinterdisciplinare,ăînăparticularăceleădeămedicin ăintern ,ă
ortopedie,ăneurologieăşiăneurochirurgie,ămedicin ăfizic ăşiărecuperareăetc. 
    2.ăScopurileăpreg tiriiăpostuniversitare 



    Înv mântulă postuniversitară vaă duceă laă recunoaştereaă specialistuluiă caă reumatologă şiă vaă
furnizaăcandidatuluiăcunoştin eăşiăaptitudiniăcareăs -iăpermit ăs ăfieăcompetentăînăîntregulăcâmpă
alăreumatologiei,ăceeaăceăincludeăurm toareleăactivit i: 
    ●ădesf şurareaăpracticiiăînăspecialitate 
    ●ăfurnizareaădeăconsultan ăintra- şiăinterdisciplinar  
    ●ă conducereaă unuiă programă deă terapieă fizical ă şiă recuperareă înă bolileă reumatologiceă (pentruă
bolnaviăambulatoriăsauăinterna i)ăînăspital,ăunit iăambulatoriiăsauăînăpracticaăprivat  
    ●ăparticipareaăactiv ăînăprevenireaăbolilorăreumatologiceăşiăeduca iaăsanitar ăaăpacien ilor 
 
    3.ăProgramaădeăînv mânt 
    3.1.ăCunoştin e 
    A.ă Cunoştin eă generale:ă anatomia,ă biochimia,ă fiziologia,ă biomecanica,ă fiziopatologiaă durerii,ă
imunologia,ăbiologiaămolecular ăşiăgeneticaărelevanteăpentruăbolileăreumatologice. 
    B.ăCunoaştereaăbolilorăreumatologice.ăCunoştin eăteoreticeăprivindăbolileăreumatologiceălistateă
înă apendiceleă A,ă subă aspectă epidemiologic,ă etiologic,ă fiziopatologică şiă morfopatologic, clinic, 
evolutivăşiăterapeutic. 
    C.ăContactulăclinicăcuăpacientul.ăExamenulăclinică(anamnez ăşiăexamenăobiectiv)ăalăbolnavuluiă
cuăboliămusculoscheletale,ăcuădetaliileăprecizateăînăfişaădeăevaluare. 
    D. Evaluarea unei boli multisistemice, cu detaliiăprivindăfunc iaăşiămanifest rileăcliniceăaleă
organeloră int :ărinichi,ăpl mân,ăochi,ăetc. 
    E.ă Selectareaă şiă interpretareaă testeloră deă laboratoră adecvate:ă hematologice,ă imunologie,ă
biochimie,ăhistopatologie,ăprivindăbolileăreumatologiceăşiăosoase. 
    F.ăCunoaştereaăloculuiătehnicilorăimagisticeăînăinvestigareaăbolilorăreumatologice:ăradiologieă
conven ional ,ătomografieăcomputerizat ,ărezonan ămagnetic ănuclear ,ăechografie,ăscintigrafie. 
    G.ăCunoaştereaăloculuiătehnicilorădeăm surareăînăreumatologie:ădensitometriaăosoas . 
    H.ăRolulăneurofiziologieiăînăinvestiga iaăbolilorăreumatologice:ăelectromiografieăşiăconducereă
nervoas .ăExperien aăînărela iaăboliăreumatologiceă- vârsta, inclusiv cu starea de gravitate. 
    I.ăUrgen eăreumatologice 
    J. În elegereaă indica iilor,ă ac iuniiă şiă monitoriz riiă tratamentuluiă medicamentos:ă
antiinflamatoareă nesteroidiene,ă medica iaă remisiv ,ă imunosupresiv ,ă citotoxice,ă steroizi,ă agen iă
biologici, analgezice, psihotrope, antiosteosporotice, gastroprotectoare. 
    K.ă Rolulă personaluluiă ajut toră înă îngrijireaă boliloră reumatologice:ă Fizioterapie/balneologie,ă
ergoterapie.ă Aiciă seă includă cunoştin eă despreă consecin eleă sociale,ă comunitare,ă psihologiceă aleă
bolilorăşiăgestionareaăimobiliz riiăînăraportăcuăactivit ileăcotidiene. 
    L.ă Rolulă altoră specialit iă înă îngrijireaă bolnavuluiă reumatologic:ă ortopedie,ă anestezie,ă
recuperare,ăradiologie,ăşiăsubspecialit iăaleămediciniiăinterne. 
    M.ăRolulăeduca ieiăsanitareăînăautoîngrijireaăpacientuluiăşiăcolaborareaăcuăfamiliaăprecumăşiă
abordareaăînăechipaămultidisciplinar  
    N. Aspecte socio-economiceăşiălegaleăaleăbolilorăreumatologice.ăDrepturileăpacien ilor,ăaspecteă
eticeă şiă legaleă legateă deă rela iaă cuă profesiaă medical .ă Capacitateaă deă aă prescrieă oă expertiz ă
medico-legal . 
    O.ă În elegereaă progresuluiă ştiin ifică înă reumatologieă prină revisteă aleă literaturii,ă
participareaălaăactivit iăeduca ionaleăsauăimplicareădirect ăînăactivit iădeăcercetare. 
    P.ă Aptitudiniă deă comunicareă înă educa iaă pacientuluiă şiă preg tireaă profesional ă aă
colaboratorilor. 
    R.ăCunoştin eădeăorganizareăaăactivit ilorămedicaleăşiămanagementăsanitar 
    S.ăCunoaştereaămetodelorămediciniiăneconven ionaleăcuăanalizaăcritic ăaărelevan eiălorăpentruă
pacien iiăreumatologici. 
 
    3.2.1.ăAptitudiniădeăbaz  
    A.ăAspirareaăşiăinjectareaăarticula iilorăperifericeăşiăanalizaălichiduluiăsinovial 
    B.ăPunc ia-biopsieăsinovial  
    C.ăInfiltra iaă esuturilorămoi 
    D.ăExpertizaăînăcomunicareaăcuăpacientulăşiăfamilia 
    E. Aptitudini manageriale în conducerea unui serviciu de reumatologie 
    F.ăExperien aăînămetodologiaădeăaudităşiăasigurareaăcalit ii 
 
    3.1.3. Aptitudini suplimentare 
    A.ăCapacitateaădeăaăinterpretaăşi/sauărealizaăurm toareleăactivit i: 
    ●ă biopsieă cutanat ,ă osoas ,ă muscular ,ă rectal ă aă glandeloră salivareă labialeă şiă aă esutuluiă
celular subcutanat 
    ●ăosteodensitometrie 
    ●ăecografieămusculoscheletal  



    ●ărezonan aămagnetic ănuclear ăperiferic  
    ●ăexamin riădeălaborator 
    ●ăelectromiografie 
    ●ăartroscopie 
    ●ăscintigrafie 
    ●ăinfiltra iiătronculare 
    ●ămanipul riăşiătehniciădeămobilizare 
    ●ăcapilaroscopie 
    ●ăinjectareaăşiăaspira iaădisculuiăintravertebralăşiănucleoliza 
 
    Anexaă1.ăListaăbolilorăc roraăliăseăaplic ătemeleădinăprogramulădeăînv are 
 
    1. Sindroame algice regionale: 
    Cervicalgia 
    Lombalgia 
    Stenozaălombar  
    Dureriăînăum r,ăcot,ăgenunchi,ăglezn  
    Sindromulăum r-um r 
    Toracodinie 
    Bursite,ăalgodistrofie,ăfasciitaăplantar  
    Fibromialgie 
 
    2.ăArtrozeăşiăboliăînrudite: 
    Artrozaăarticula iilorămari 
    Hiperostazaăscheletal ăidiopatic  
    Artritele neuropatice 
    Artropatiile microcristaline: guta, condrocalcinoza, boala prin depozitarea apatiei 
    Modific riăosteoarticulareăînăboliăendocrineăşiăhemoglobinopatii 
    Acromegalia 
    Anomaliiăosoaseăşiăarticulareăînăbolileătiroidei 
 
    3.ăPoliartritaăreumatoid : 
    Boalaăprecoce,ăprogresiv ăşiăavansat  
    Afectareaăsistemic :ăocular ,ăvascular ,ăneurologic ,ăetc. 
    Complica ii:ămielopatiaăcervical ,ăartritaăseptic ,ăchistul Baker rupt, amiloidoza 
 
    4.ăArtritaăcronic ăjuvenil ăşiăboalaăStillăaăadultului 
 
    5. Spondilartropatii: 
    Spondilitaăanchilozant  
    Artritaăpsoriazic  
    Artropatiile enterale 
    ArtriteleăreactiveăşiăsindromulăReiter 
    Boala lui Whipple 
 
    6. Colagenoze: 
    Lupusul eritematos sistemic 
    Sclerodermia 
    Sindromul Sjogren 
    Conectivitele intricate 
    Miopatiile inflamatoare 
    Vasculite: 
    - Poliartrita 
    - Polimialgiaăreumatic ăşiăarteritaăgigantocelular  
    - Granulomatoza Wegener 
    - Boala Takayasu 
    - Paniculita 
    - Vasculitaăcutanat  
    - Boala Behcet 
    - Boala Churg-Strauss 
    - Vasculite la copii (purpura Henoch-Schoenlein, sindromul Kawasaki) 
 
    7. Osteopatii metabolice: 



    Osteoporoza 
    Rahitismulăşiăosteomalacia 
    Osteodistrofiaărenal  
    Suferin eăregionaleăosoase: 
    - Algoneurodistrofia 
    - Osteoartropatiaăhipertrofic  
    - Boala Paget 
    - Osteonecroza 
    - Boala Legg-Perthes 
    - Tumorile osoase 
    - Bolileăereditareăaleă esutuluiăconjunctiv 
    - Displaziiăosoaseăşiăarticulare 
 
    8.ăArtriteăinfec ioase: 
    Leziuniăosoaseăşiăartriteăseptice 
    Boala Lyme 
    Artropatiiămycobacteriene,ăfungiceăşiăparazitare 
    Artrite virale 
    Sindromulăimunodeficien eiăumaneădobândite 
 
    9. Boli diverse: 
    Sarcoidoza 
    Sindroame de intricare 
    Fasciitaăcuăeozinofileăşiăsindromulămialgie-eozinofilie 
    Febraămediteranean ăfamilial  
    Policondritaărecidivant  
    Sindromul antifosfolipidic 
    Artrita din hipogamaglobulinemie 
    Durata: 5 ani 
    Curriculumulăprevedeăunănum rădeă200ădeăoreădidacticeă(curs,ăseminar,ăprezent riădeăcazuri)ăpeă
anulădeăstudiuăuniversitar,ăpentruătematicaăprezentat ,ăînăafaraăc roraăsuntăprev zuteăşiă40-50 de 
ore de studiu individual. 
    Cuantificareaăpreg tiriiăînăvedereaăechival rii,ăseăfaceăprinăcrediteă(CFU). 
    1 credit = 25 ore de instruire 
    Dină timpulă alocată preg tirii,ă activitateaă didactic ă acoper ă 20-30%, restul de 70-80%, fiind 
dedicat ăactivit ilorăpracticeăşiăstudiuluiăindividual. 
    Laăsfârşitulăfiec ruiămodulădeăpreg tireă(celăpu inăoădat ăpeăan),ăareălocăoăevaluareădeăetap ,ă
f cut ăînăunitateaădeăpreg tireădeăc treăresponsabilulădeăstagiuăşiăîndrum tor. 
    Evaluareaăseăfinalizeaz ăprinăacordareaădeăcrediteăCFU. 
    Întreaga activitate de preg tireăesteămonitorizat ăprinăcaietulădeăstagiuă(log-book), în care 
vorăfiătrecuteădeăasemeneaăevalu rileădeăetap ăînăcredite,ăactivitateaăînăprogrameleădeăcercetare,ă
participareaălaămanifest riăştiin ificeăşiădeăeduca ieăcontinu . 
 
    Structura stagiilor: 
    ●ăMedicinaăintern :ă2ăani 
    ●ăReumatologie:ă3ăani,ădinăcare: 
      »ăMedicinaăfizic ,ăbalneologieăşiărecuperareămedical :ă3ăluni 
      » Ecografie musculo-scheletal :ă1ălun  
      »ăBioetica:ă½ălun  
    1.ăStagiulădeămedicin ăintern ă(trunchiulăcomun) (durata: 2 ani) 
 
    1.1.ăTematicaălec iilor-conferin ă(400ăore) 
    ●ăPneumoniileăbacterieneăşiănebacteriene 
    ●ăAstmulăbronşic 
    ●ăBronhopneumopatiaăobstructiv ăcronic  
    ●ăTuberculozaăpulmonar  
    ●ăNeoplasmulăbronho-pulmonar 
    ●ăPleurezii 
    ●ăInsuficien aărespiratorie 
    ●ăEndocardite 
    ●ăMiocarditeăşiămiocardiopatii 
    ●ăCardiopatiaăischemic  
    ●ăTulbur rileădeăritmăşiădeăconducere 



    ●ăPericardite 
    ●ăEdemulăpulmonarăhemodinamic 
    ●ăInsuficien aăcardiac  
    ●ăHipertensiuneaăarterial  
    ●ăArteriopatiileăperiferice 
    ●ăTromboflebiteleăşiăboalaătromboembolic  
    ●ăGlomerulonefriteleăacuteăşiăcronice 
    ●ăSindroameleănefrotice 
    ●ăPielonefrite 
    ●ăLitiazaărenal  
    ●ăInsuficien aărenal ăacut  
    ●ăInsuficien aărenal ăcronic  
    ●ăGastrite 
    ●ăUlcerulăgastricăşiăduodenal 
    ●ăNeoplasmulăgastric 
    ●ăNeoplasmulăcolicăşiărectal 
    ●ăHepatitaăcronic  
    ●ăCirozeleăhepatice 
    ●ăColecistopatiileăşiălitiazaăbiliar  
    ●ăPancreatitaăacut ăşiăcronic  
    ●ăNeoplasmul de pancreas 
    ●ăPeritonitaăacut  
    ●ăIleus 
    ●ăAnemii 
    ●ăLeucozaăacut  
    ●ăLeucozeleăcronice 
    ●ăLimfoameleămaligne 
    ●ăMielomulămultiplu 
    ●ăSarcoidoza 
    ●ăSindroameleăhemoragipare 
    ●ăDiabetulăzaharat 
    ●ăDislipidemiileăşiăateroscleroza 
 
    1.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    ●ăExamenulăclinicăşiăîntocmireaăfoiiădeăobserva ieă(250) 
    ●ăPrezentareădeăcazuriăcliniceă(30) 
    ●ăInterpretareaăexamin rilorădeălaboratorăpentruăbolileăprev zuteălaă1.1ă(250) 
    ●ăInterpretareaăexamenelorăradiologiceăpentruăbolileăprev zuteălaă1.1ă(laăcaz) 
    ●ăInterpretareaăelectrocardiogrameiă(100) 
    ●ăInterpretareaăecocardiogrameiă(demonstra ii) 
    ●ăInterpretareaăecografieiăabdominaleă(demonstra ii) 
    ●ăToracocentezaă(10) 
    ●ăParacenteza (10) 
    ●ăInterpretareaăbuletinuluiădeăexplorareăaăfunc ieiăsecretoriiăgastriceă(10) 
    ●ăExamenulăuriniiă(30) 
    ●ăInterpretareaătestuluiăhiperglicemieiăprovocateă(10) 
    ●ăOscilometriaă(20) 
    ●ăInterpretareaăbuletinelorăendoscopiceă(bronhoscopie,ăgastroscopie, colonoscopie, rectoscopie) 
(câte 5 din fiecare) 
    ●ăInterpretareaăexamenuluiăfunduluiădeăochiă(20) 
    ●ăInterpretareaăexamenelorădinăsângeleăperiferică(20)ăşiădinăm duv ăosoas ă(5),ăpentruăbolileă
prev zuteălaă1.1 
    ●ăInterpretareaădatelorădeăexplorareăfunc ional ărenal ă(20),ăhepatic ă(30)ăşiăpancreatic ă(10) 
    ●ă Interpretareaă dateloră examenuluiă bacteriologică dină urin ,ă sput ,ă bil ,ă sângeă şiă lichidulă
cefalorahidian (câte 5 din fiecare) 
 
    2.ăStagiulădeăreumatologieă(preg tireaădeăspecialitate) - durata: 3 ani 
 
    2.1.ăTematicaălec iilor-conferin ă(600ăore) 
    ●ăStructuraăşiăfunc iileăaparatuluiălocomotor 
    ●ăStructuraăşiăfunc iileă esutuluiăconjunctiv 
    ●ăStructuraăşiămetabolismulăosului 
    ●ăComplexulămajorădeăhistocompatibilitateăşiăbolileăreumatologice 



    ●ăImunitateaăumoral ăşiăcelular  
    ●ăAutoimunitatea 
    ●ăInflama ia 
    ●ăFiziopatologiaădurerii 
    ●ăAntiinflamatoareleănesteroidiene 
    ●ăGlucocorticoiziiăşiăutilizareaăacestoraăînăreumatologie 
    ●ă Medicamenteă modificatoareă deă boal ă (remisive)ă înă reumatologie:ă antimalariceă deă sintez ,ă
chela iădeăaur,ăd-penicilamina, sulfasalazina, leflunomid, imunodepresoare-citotoxice, medicamente 
biologice 
    ●ăPoliartritaăreumatoid ăaăadultului 
    ●ăArtritaăjuvenil ăidiopatic ăşiăboalaăStillăaăadultului 
    ●ă Spondiloartropatiileă seronegative:ă spondilitaă anchilozant ,ă spondilartritaă psoriazic ,ă
sindromul Reiter, spondiloartropatiile enterale, etc. 
    ●ăLupusulăeritematosăsistemic 
    ●ăSindromulăantifosfolipidic 
    ●ăSclerodermiaăsistemic  
    ●ăFenomenulăRaynaud 
    ●ăMiopatiileăinflamatoare 
    ●ăBoalaămixt ăaă esutuluiăconjunctivăşiăalteăcolagenozeăintricate 
    ●ăFasciitaăeozinofilic ădifuz ăşiăsindromulămialgie-eozinofilie 
    ●ăSindromulăSjogren 
    ●ăPolicondritaărecidivant  
    ●ăVasculiteleăsistemice:ăpoliarterita,ăboalaăTakayasu,ăarteritaăgigantocelular ăşiăpolimialgiaă
reumatic ,ă granulomatozaă Wegener,ă vasculiteă cutanateă (purpuraă Scholein-Henoch, eritemul nodos, 
etc.) 
    ●ăBoalaă(sindromul)ăBehcet 
    ●ăBoalaăartrozic ăperiferic :ăgonartroza,ăcoxartroza,ăartrozaădigital  
    ●ăBoalaădegenerativ ăaăcoloaneiăvertebrale:ăcervicalgiaăcronic ,ălumbagoăşiălombalgiaăcronic ,ă
sindroamele algice disco-radiculareă (nevralgiaă cervicobrahial ,ă lombosciatica,ă lombocruralgia,ă
meralgiaăparestezic ),ăstenozaăcanaluluiărihidian 
    ●ăPeriartritaăscapuloumeral  
    ●ăFormeăcomuneă deăreumatismăabarticulară(entezopatii,ăfasciite,ăcapsulite,ăbursite,ătendiniteă
şiătenosinovite) 
    ●ăNeuropatiileăcompresiveăperiferice 
    ●ăDistrofiaăsimpatic ăreflex  
    ●ă Artriteleă microcristaline:ă guta,ă condrocalcinozaă articular ,ă boalaă prină depozitareaă
hidroxiapatitei 
    ●ăArtriteleăsepticeăşiăinfec ioaseă(bacteriene,ăvirale,ăfungice,ăparazitare) 
    ●ăTuberculozaăosteo-articular  
    ●ăBoalaădeăLyme 
    ●ăManifest riăreumatologiceăînăinfec iaăcuăHIV 
    ●ăOsteoartropatiaăhipertrofic  
    ●ăBolileăereditareăaleă esutuluiăconjunctiv 
    ●ăTumorileăprimareăşiăsecundareăaleăoaselorăşiăarticula iilor 
    ●ăSindroameăparaneoplaziceămusculo-scheletale 
    ●ăOsteoporoza 
    ●ăOsteomalaciaăşiărahitismul 
    ●ăOsteonecrozaăaseptic  
    ●ăBoalaăPagetăaăosului 
    ●ăManifest riăreumatologiceăînăboliăendocrineă(hipertiroidism,ăacromegalie,ăetc.) 
    ●ăReumatismulăşiăsarcina 
    ●ăUrgen eăreumatologice 
    2.2. Baremul activit ilorăpractice 
 
    2.2.1. Obligatoriu 
    ●ăExamenulăclinicăcomplexăşiăfoaiaădeăobserva ieăaăbolnavuluiăreumatologică(500) 
    ●ăComunicareăcuăpacientulăşiăcuăfamiliaă(laăcaz) 
    ●ăPrezentareădeăcazuriăcliniceă(60)ăşiăreferateă(15) 
    ●ăPunc iaăarticular ăşiăexamenulălichiduluiăsinovială(30) 
    ●ă Principiileă tehniceă şiă interpretareaă testeloră biologiceă deă inflama ieă (VSH,ă proteinaă C-
reactiv ,ă fibrinogenemie,ă etc.)ă şiă deă alterareă aă r spunsuluiă imună (ASLO,ă factoriă reumatoizi,ă
anticorpi antinucleari, complement, anticorpi antifosfolipidici, complexe imune circulante, etc.), 
pentruăbolileăprev zuteălaă3.1ă(laăcaz) 



    ●ăMetodeăpentruăexplorareaămetabolismuluiăfosfo-calcicăşiăinterpretareaăacestoraă(laăcaz,ăcelă
pu ină20) 
    ●ă Cunoaştereaă roluluiă şiă interpretarea tehnicilor instrumentale în investigarea bolilor 
reumatologiceă (radiologieă conven ional ,ă tomografieă computerizat ,ă rezonan ă magnetic ă nuclear ,ă
ultrasonografie, scintigrafie, electromiografie, osteodensitometrie, artrografie, artroscopie, 
capilaroscopie,ăbiopsieămuscular ăşiăcutanat )ă(laăcaz) 
    ●ăTehniciăinfiltrativeăînăreumatologie:ăintrarticulareă(sinoviorteza)ă(câteă6ăpentruăcelăpu ină
8 sedii diferite), periarticulare (idem, ca mai sus), paravertebrale (5), epidurale (10), 
tronculare (câte 4, pentru sedii diferite) 
 
    2.2.2.ăOp ional 
    NOTA: 
    Eventual de aprofundat în anul suplimentar. 
    ●ăExecutareaăşiăinterpretareaălaănivelădeăexpertăaăurm toarelor: 
      - Examin riădeălaboratoră(cuărolăînăcercetare) 
      - Ecografie musculo-scheletal  
      - Artroscopie 
      - Electromiografie 
      - Capilaroscopie 
      - Scintigrafie osteo-articular  
      - Osteodensitometrie 
      - Injectarea/aspira iaăintervertebrală(discografie,ădiscortez )ăşiănucleoliza 
    ●ăPreg tireăpedagogic  
    ●ăTehnicaăinforma ieiăşiăinterpretareaărezultatelorăînăcercetareaăştiin ific  
    ●ăPreg tireămanagerial ăînădomeniulăs n t ii 
 
    3.ă Stagiulă deă medicin ă fizic ,ă balneologieă şiă recuperareă medical ă (3ă luni,ă dină cadrulă
preg tiriiăînăspecialitate) 
    3.1.ăTematicaălec iilor-conferin ă(50ăore) 
    ●ăBazeleăfiziologiceăaleăkinetoterapiei 
    ●ăExerci iiăfiziceăterapeutice:ăclasificare,ămecanismeădeăac iune,ăefecteăşiăindica ii 
    ●ăBazeleăfiziologiceăaleătermoterapiei 
    ●ăTermoterapiaăpentruăbolileăreumatologice:ăclasificare,ămecanismeădeăac iune,ăefecte 
    ●ă Electroterapia:ă bazeleă fizice,ă mecanismeă deă ac iune,ă efecteă fiziologiceă şiă terapeutice,ă
clasificareăşiăindica ii 
    ●ăFototerapiaăşiălaserterapie 
    ●ăUltrasonoterapia 
    ●ă Clasificarea,ă mecanismeleă deă ac iuneă şiă indica iileă factoriloră naturaliă deă cur ă înă bolileă
reumatologice 
    ●ăPlanulădeătratamentăfizicalăşiărecuperatorăînăprincipaleleăboliăreumatologice 
 
    3.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    ●ăBilan ulăarticularăşiătestareaămuscular ăîn perspectiva tratamentului recuperator (10) 
    ●ăTehniciădeăkinetoterapieăactiv ăşiăpasiv ă(10) 
    ●ăTehniciădeămecanoterapieă(masaj,ătrac iuni,ămanipul ri)ă(câteă3ăpentruăfiecare) 
    ●ăTehniciădeăhidrotermoterapieălocal ăşiăgeneral ă(10) 
    ●ă Tehniciă deă electroterapieă (galvanizare,ă galvanoionizare,ă curen iă deă joas ,ă medieă şiă înalt ă
frecven )ă(câteă3ădinăfiecare) 
    ●ăTehniciădeăfototerapieă(5) 
    ●ăTehniciădeăsonoterapieăşiăsonoforez ă(10) 
    ●ăTehniciădeăbalneo- şiăcrenoterapieă(demonstra ii) 
 
    4.ăStagiulădeăecografieămusculoscheletal ă(1ălun ,ădinăcadrulăpreg tiriiădeăspecialitate) 
    4.1.ăTematicaălec iilor-conferin ă(50ăore) 
    ●ă Generalit i:ă no iuniă despreă ultrasunete,ă tipuriă deă examinareă ecografic ,ă metodologieă deă
examinare, artefacte 
    ●ăSemiologiaăecograficaănormal ăaăstructurilorămusculoscheletale:ămuşchi,ătendoane,ăligamente,ă
periostăşiăos,ăarticula iiă(cartilaj,ăsinovial ,ăburse,ăcapsul ),ănervi,ă esutăcelularăsubcutanat 
    ●ă Semiologiaă ecografic ă aă principaleloră tipuriă deă leziuniă musculoscheletale:ă miozit ,ă abcesă
muscular, rupturi musculare, procese degenerative musculare; tendinite, tenosinovite, 
peritendinite,ă rupturiă tendinoase,ă entezite;ă rupturiă ligamentare;ă periostite,ă colec iiă
subperiostale, fracturi, eroziuni osoase, prolifer riă osoase;ă colec iiă intraarticulare,ă leziuniă
cartilaginoase,ăbursite;ăedemăsubcutanat,ănoduliăsubcutana i;ăcorpiăstr ini 



    ●ăExaminareaăecografic ăaăarticula iilorămembruluiăsuperioră(um r,ăcot,ămân ) 
    ●ăExaminareaăecografic ăaăarticula iilorămembruluiăinferioră(şold,ăgenunchi,ăpicior) 
    ●ăExaminareaăecografic ăaătrunchiuluiăşiătoracelui 
    ●ăEcografiaătumorilorăsistemuluiămusculoscheletal 
    ●ăTehniciădeăecografieăinterven ional :ăpunc ii,ăinfiltra ii,ăbiopsiiăghidateăecografic 
    ●ă Examinareaă ecografic ă aă principaleloră boliă reumatologice:ă poliartritaă reumatoid ,ă artroze,ă
spondilartropatii seronegative 
 
    4.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    ●ăTehnicaădeăexaminareăecografic ăaămembruluiăsuperioră(um r,ăcot,ămân ) 
    ●ăTehnicaădeăexaminareăecografic ăaămembruluiăinferioră(şold,ăgenunchi,ăpicior) 
    ●ăTehnicaădeăexaminareăecografic ăaătoraceluiăşiătrunchiului 
    ●ă Examinareaă ecografic ă aă principaleloră boliă boliă reumatologice:ă poliartritaă reumatoid ,ă
artroze, spondilartropatii seronegative 
 
    5.ăMODULULăDEăBIOETIC ă- 2ăs pt mâni 
    5.1.ăTEMATIC ăCURSă(20ăore) 
    I.ăIntroducereăînăBioetic ă- 2 ore 
    1.ăMorala,ăetica,ăeticaămedical ă- definire, delimitarea obiectului de studiu 
    2.ăContextulăapari ieiăbioeticii 
    3. Definirea bioeticii 
    4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii 
    5.ăTeoriiăşiămetodeăînăbioetic  
 
    II.ăConcepteleădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin ăprinăprismaăbioeticiiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăconceptelorădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin  
    2. Conceptele de s n tate,ă boal ă şiă suferin ă înă contextulă evolu ieiă mediciniiă şiă ştiin eloră
vie ii 
    3.ăRolulăcredin elorăşiăvalorilorăpersonaleăsauădeăgrupăînăconturareaăconceptelorădeăs n tate,ă
boal ăşiăsuferin ă(percep iiăparticulareăfunc ieădeăcredin aăreligioas ,ăetnie, etc.) 
 
    III.ăRela iaămedică- pacient I - 2 ore 
    1.ăValoriăaleărela ieiămedică- pacient 
    2. Paternalism versus autonomie 
    3.ăModeleăaleărela ieiămedică- pacient 
    4.ăDreptatea,ăechitateaăşiăaccesulăpacien ilorălaăîngrijirileădeăs n tate 
 
    IV.ăRela iaămedică- pacient II - 2 ore 
    1.ăConsim mântulăinformat 
    2.ăConfiden ialitateaăînărela iaămedică- pacient 
    3.ăRela iaămedică- pacient minor 
    4.ăActeănormativeăcareăreglementeaz ărela iaămedică- pacient 
 
    V.ăGreşeliăşiăeroriăînăpracticaămedical ă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroare 
    2.ăCulpaămedical ă- definire,ăforme,ăimplica iiăjuridiceăşiădeontologice 
    3.ăManagementulăgreşeliiăşiăeroriiămedicaleăînăpracticaămedical  
 
    VI. Probleme etice la începutulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăLibertateaăprocrea iei 
    2. Dileme etice în avort 
    3. Etica reproducerii umane asistate medical 
    4.ăProblemeăeticeăînăclonareaăreproductiv  
 
    VII.ăProblemeăeticeălaăfinalulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaămor iiăînăera noilorătehnologiiăînămedicin  
    2.ăProblemeăeticeăînăst rileăterminale 
    3.ăTratamenteăinutileăînăpracticaămedical  
    4.ăEutanasiaăşiăsuicidulăasistat 
    5. Îngrijirile paliative 
 
    VIII.ăProblemeăeticeăînătransplantulădeă esuturiăşiăorganeăumane - 2 ore 
    1. Donarea de organe de la cadavru 



    2. Donarea de organe de la persoana vie 
    3.ăEticaăaloc riiădeăresurseăînătransplant 
 
    IX.ăProblemeăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ă- 2 ore 
    1.ăEugeniaăşiădiscriminareaăpeăbazaăgeneticii 
    2. Proiectul genomului uman - problemeă etice,ă redefinireaă no iuniiă deă boal ă prină prismaă
cunoaşteriiăgenomuluiăuman 
    3.ăEtic ăşiătestareaăgenetic ăprenatal ,ăneonatal ăşiăpostnatal  
    4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni 
    5. Terapiaăgenic  
    6.ăPosibilitateaăîmbun t iriiăraseiăumaneăprinăinterven iiăgenetice 
 
    X.ăEticaăcercet riiăpeăsubiec iăumaniă- 2 ore 
    1.ăPrincipiiăeticeăînăcercetareaăpeăsubiec iăumani 
    2.ăProtec iaăparticipan ilorăîntr-oăcercetareăbiomedical ă- discutarea principalelor coduri de 
etic ă şiă conven iiă interna ionaleă înă cercetare,ă aă cadruluiă legislativă înă careă seă deruleaz ă
cercetareaăpeăsubiec iăumani 
    3.ăPopula iiăvulnerabileăînăcontextulăcercet riiăpeăsubiec iăumani 
    4.ăAspecteăeticeăînăcercet rileămulticentrice,ămultina ionale 
    5.ăComiteteleădeăetic ăaăcercet rii 
    6.ăComportamentulăştiin ificăneadecvat,ăconflictulădeăintereseăînăcercetareaăştiin ific  
 
    5.2. TEMATICA SEMINARIILOR 
 
    I.ăIlustrareaăprinăcazuriăparticulareăaăteoriilorăşiăprincipiilorăînăbioetic ă- 2 ore 
 
    II.ăReglementareaăpracticiiămedicaleăprinăcoduriădeăetic ă- 2 ore 
    1.ă Jur mântulă luiă Hipocrateă - comentareaă formeiă ini ialeă aă jur mântuluiă luiă Hipocrateă şiă
evaluarea gradului de aplicabilitate a perceptelor acestuia înăcondi iileămediciniiăactuale 
    2.ăAlternativeăaleăjur mântuluiăluiăHipocrate 
    3.ăAlteăcoduriădeăetic ăşiădeontologieămedical ăfolositeăînăprezent 
 
    III.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1. Valoareaăşiălimiteleăconsim mântuluiăinformatăînăpracticaămedical ăcurent  
    2.ăValoareaăşiălimiteleăconfiden ialit iiăînăpracticaămedical ăcurent  
    3.ăRolulăcomunic riiăînărela iaămedică- pacient 
 
    IV.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedic - pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăAccesulălaăîngrijirileădeăs n tateă- discutare de cazuri 
    2.ăDrepturileăpacien iloră- reglementareălegislativ  
    3.ăRolulăcomitetelorădeăetic ădinăspitale 
 
    V.ăExemplificareaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroareăînămedicin ăprinăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    1.ăDelimitareaăcadruluiăno iuniiădeămalpraxis 
    2.ăGreşealaămedical ădinăperspectivaăsistemuluiădeămalpraxis 
    3.ăPerspectivaădeontologic ăasupraăgreşelilorămedicale 
 
    VI. Discutarea problemelor eticeălaăînceputulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
 
    VII.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăfinalulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
 
    VIII.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă transplantulă deă esuturiă şiă organeă peă bazaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
 
    IX.ăDiscutareaăproblemelorăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
 
    X.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă cercetareaă peă subiec iă umaniă prină prismaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
 
                                  REUMATOLOGIE 
                                     5 ani 
 
                     STAGIIăPRACTICEăŞIăCURSURIăCONFERIN  



*T* 
    REUMATOLOGIE (I.1)                                    6 LUNI 
    MEDICINAăINTERN ă(I.2)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăANI 
 
    RECUPERARE,ăMEDICIN ăFIZIC  
    ŞIăBALNEOLOGIEă(I.3)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3ăLUNI 
    ECOGRAFIE MUSCULO-SCHELETAL ă(I.4)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ăLUN  
    BIOETICAă(I.5)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă˝ăLUN  
    REUMATOLOGIE (II.1)                                   2ăANIă1ăLUN ăŞI 
                                                          2ăS PT. 
┌─────────┬───────────┬───────────┬──────────────────┬────────────┬────────────┐ 
│ăăăăăăăăă│ăăANULăIăăă│ăăANULăIIăă│ăăăăăANULăIIIăăăăă│ăăANULăIVăăă│ăăăANULăVăăă│ 
├─────────┼─────┬─────┼───────────┼─────┬─────┬──────┼──────┬─────┼─────┬──────┤ 
│STAGIULăă│ăI.1ă│ăI.2ă│ăăăăI.2ăăăă│ăI.2ă│ăI.3ă│ăII.1ă│ăII.1ă│ăI.4ă│ăI.5ă│ăII.1ă│ 
└─────────┴─────┴─────┴───────────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴─────┴──────┘ 
*ST* 
 
 
                              MINISTERULăS N T II 
             CENTRULăNA IONALăDEăPERFEC IONAREăÎNăDOMENIULăSANITAR 
                                   BUCUREŞTI 
 
 
                            CURRICULUMăDEăPREG TIRE 
                                ÎN SPECIALITATEA 
 
                        S N TATEăPUBLIC ăŞIăMANAGEMENT 
 
 
    Toateădreturileăprivindăpublicareaăşiădifuzareaăacesteiălucr riăapar inăCentruluiăNa ionalădeă
Perfec ionareăînăDomeniulăSanitarăBucureşti 
 
 
                    CURRICULUM DE PREG TIREăÎNăSPECIALITATEA 
                        S N TATEăPUBLIC ăŞIăMANAGEMENT 
 
 
    DEFINI IE: 
    S n tateaăPublic ăesteăramuraămediciniiăcareăseăocup ădeăsupraveghereaăs n t iiăpopula iei,ădeă
identificarea nevoilor sanitare ale acesteia, de cultivareaăstrategiilorăcareăpromoveaz ăs n tateaă
şiădeăevaluareaăserviciilorădeăs n tate. 
    "Nouaă S n tateă Public ă seă ocup ă cuă identificareaă nevoiloră deă s n tateă şiă organizareaă deă
serviciiădeăs n tateăcomprehensiveălaănivelăpopula ional,ăincluzândăastfelăprocesul de informare în 
vedereaăcaracteriz riiăst riiădeăs n tateăaăpopula ieiăşiămobilizareaăresurselorănecesareăpentruăaă
interveniă asupraă acesteiă st ri.ă Deoareceă esen aă s n t iiă publiceă esteă stareaă deă s n tateă aă
popula ieiăaceastaăincludeăorganizareaăpersonaluluiăşiăaăunit ilorămedicaleăînăvedereaăfurniz riiă
tuturoră serviciiloră deă s n tateă necesareă pentruă promovareaă s n t ii,ă prevenireaă bolilor,ă
diagnosticareăşiătratamentulăbolilor,ăprecumăşiăreabilitareaăfizic ,ăsocial ăşiăprofesional ". 
    DURATA: 4 ani 
    Curriculumulăprevedeăunănum rădeă200ădeăoreădidacticeă(curs,ăseminar,ăprezent riădeăcazuri)ăpeă
anulădeăstudiuăuniversitar,ăpentruătematicaăprezentat ,ăînăafaraăc roraăsuntăprev zuteăşiă40-50 de 
ore de studiu individual. 
    Cuantificareaăpreg tiriiăînăvedereaăechival rii,ăseăfaceăprinăcrediteă(CFU). 
    1 credit = 25 ore de instruire 
    Dină timpulă alocată preg tirii,ă activitateaă didactic ă acoper ă 20-30%, restul de 70-80%, fiind 
dedicat ăactivit ilorăpracticeăşiăstudiuluiăindividual. 
    Laăsfârşitulăfiec ruiămodulădeăpreg tireă(celăpu inăoădat ăpeăan),ăareălocăoăevaluareădeăetap ,ă
f cut ăînăunitateaădeăpreg tireădeăc treăresponsabilulădeăstagiuăşiăîndrum tor. 
    Evaluareaăseăfinalizeaz ăprinăacordareaădeăcrediteăCFU. 
    Întreagaăactivitateădeăpreg tire esteămonitorizat ăprinăcaietulădeăstagiuă(log-book), în care 
vorăfiătrecuteădeăasemeneaăevalu rileădeăetap ăînăcredite,ăactivitateaăînăprogrameleădeăcercetare,ă
participareaălaămanifest riăştiin ificeăşiădeăeduca ieăcontinu . 



    Etapa de angajare, luare înă eviden ,ă rezolvareă aă problemeloră social-administrative, 
prezentareaă laă unitateaă sanitar ă repartizat ,ă alegereaă îndrum toruluiă şiă fixareaă planuluiă deă
activitate 
 
    STRUCTURA STAGIILOR 
*T* 
          Stagiiădeăbaz ă(moduleleă1-5) 
 1ăM surareaăşiăevaluareaăst riiădeăs n tateăşiăa 
   determinan ilorăs iăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă5ă1/2ăluni 
 2ăBioetic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăs pt 
 3ăMetodeădeăcercetareăaăserviciilorădeăs n tateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3ăluni 
 4ăBiostatisticaăşiăinformatic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăluni 
 5ăEpidemiologieăgeneral ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă4ăluni 
 
          Stagii complementare (modulele 6-10) 
 6ăS n tateaăocupa ional ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă               1ălun  
 7ăIgienaămediuluiăînărela ieăcuăS n tateaăPublic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăluni 
 8ăIgienaăalimenta ieiăşiănutri ieiăînărela ieăcuăs n tateaăuman ăăăă2ăluni 
 9ăIgienaăcopiilorăşiătinerilorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ălun  
10 Epidemiologieăspecial ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă4ăluni 
 
         Stagii de profil (11-14) 
11ăBolileăcroniceăcaăproblem ădeăS n tateăPublic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăluni 
12ăPromovareaăs n t iiăşiăstrategiiăpreventiveăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3ăluni 
13ăManagementulăserviciilorădeăs n tateăşiăsocialeăăăăăăăăăăăăăăăăăăă6ăluni 
14ăStagiiăpracticeădeăS n tateăPublic ăşiăManagementă- se vor 
   efectuaăactivit iămetodologiceăşiădeăconducereăînăunit i 
   sanitare,ăinstitute,ăAutorit iădeăS n tateăPublic ăJude ene, 
   CaseăJude eneădeăAsigur riădeăS n tateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă12ăluni 
*ST* 
 
    CON INUTULăSTAGIILOR 
    1)ăM SURAREAăŞIăEVALUAREAăST RIIăDEăS N TATEăŞIăAăDETERMINAN ILORăEIă- 5 1/2 luni 
    Tematicaălec iilorăconferin ă- 90 ore 
    1.1) Introducereăînăs n tateaăpublic : 
    S n tateaăindividuluiăşiăs n tateaăpopula iilor 
    Definireaădomeniuluiăs n t iiăpublice 
    Principiileămetodeiăştiin ifice 
    Evolu iaăconceptelorăînăs n tateăpublic  
    M surareaăst riiădeăs n tateăaăpopula iei 
    1.2) Demografie: 
    Staticaăpopula iei 
    Mişcareaămecanic ăşiănatural :ănatalitateaăşiămortalitatea 
    Metode de standardizare 
    Tabele de mortalitate 
    1.3) Evaluarea poverii bolilor: 
    Aniădeăvia ăpoten ialăpierdu i 
    Morbiditate, inciden a,ăprevalen a 
    1.4)ăCalitateaăvie ii 
    1.5)ăModeleădeădeterminan iăaiăst riiădeăs n tateăaăuneiăpopula ii: 
    Factori biologici 
    Factori de mediu 
    Factoriădeăstilădeăvia ă(comportamentali) 
    Serviciileădeăs n tate 
    1.6)ă Metodeă aleă ştiin eloră socialeă utilizateă înă m surareaă st riiă deă s n tateă şiă aă factoriloră
careăoăinfluen eaz : 
    Criterii de alegere a metodelor de cercetare 
    Metodeăcantitative:ăproiectareaăşiăevaluareaăvalidit iiăşiăfiabilit iiăchestionarelor 
    Metode calitative: interviul,ăobserva ia,ăprelucrareaădatelorăcalitative 
    Tematicaăactivit ilorăpractice 
    Introducereăînăs n tateaăpublic : 
    - Identificareaă surseloră deă informareă ştiin ific ă şiă deă dateă statisticeă relevanteă pentruă
s n tateaăpublic  



    - Citireaăşi evaluareaăcritic ăaărezultatelorădinăpublica iiăştiin ifice 
    - Prezentareaăşiădiseminareaărezultatelorăcercet rii;ăredactareaăşiăsus inereaăuneiăcomunic ri,ă
redactareaăunuiăarticolăştiin ific 
    Demografie: 
    - Interpretareaămedical ăaăinforma iilor dinădomeniulăstaticiiăpopula iei 
    - M surareaă şiă interpretareaă medical ă aă informa iiloră referitoareă laă mişcareaă natural ă aă
popula ieiă(fertilitate,ămortalitate,ătabelaădeămortalitate,ăA.P.V.P.,ăetc.) 
    - Analizaăfertilit iiăîntr-oăpopula ieădefinit , pe baza datelor disponibile 
    - Tehniciădeăstandardizareăaăindicatorilorădemograficiăşiădinăalteădomeniiăaleăstudiuluiăst riiă
deăs n tate 
    Morbiditate: 
    - Ob inereaădeădateăreferitoareălaăinciden aăunorăboliăsauăgrupeădeăboli 
    - Proiectarea unuiă studiuă deă prevalen ă deă momentă pentruă oă boal ă dat ă sauă pentruă ună grupă deă
boli 
    - Proiectareaăunuiăstudiuăpentruăcunoaştereaăincapacit iiăîntr-oăpopula ie 
    Factoriăcareăcondi ioneaz ăstareaădeăs n tateăaăuneiăpopula ii: 
    - Proiectarea unui studiuăpentruăcunoaştereaăfactorilorăcareăinfluen eaz ăstareaădeăs n tateăaă
uneiăpopula ii 
    - Metodeăaleăştiin elorăsocialeăutilizateăînăm surareaăst riiădeăs n tateăşiăaăfactorilorăcareă
influen eaz : 
    - Realizareaăşiătestareaăunuiăchestionar 
    - Proiectareaăşiărealizareaăuneiăancheteădeătipăcalitativ 
    - Ob inereaădeăinforma iiădinădiverseăsurseăreferitoareălaăfactoriiădeămediuăcareăinfluen eaz ă
stareaădeăs n tateăaăpopula iei 
    - Proiectareaăunuiăstudiuăpentruăcunoaştereaăfactorilorăcomportamentaliăasocia iăs n t ii 
    - Analizaăimpactuluiăunorăserviciiădeăs n tateăasupraăst riiădeăs n tateăaăpopula iei 
 
    2. BIOETICA - 2ăs pt mâni 
    Tematicaălec iilorăconferin ă-20 ore 
    2.1)ăDefinireaăbioeticii,ăconcepte,ăevolu ie,ăteoriiăşiămetodeăînăbioetic .ădomeniiăprioritareă
deăstudiuăinăbioetic . 
    2.2)ăConcepteleădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin ăprinăprismaăbioeticii,ăinfluen aăcredin elorăşiă
valorilor personale sau de grup în conturarea conceptelor 
    2.3)ă Rela iaă medică - pacient,ă modeleă aleă rela iei medic - pacient,ă dreptatea,ă echitateaă şiă
accesulăpacien ilorălaăîngrijirileădeăs n tate. 
    2.4)ă Rela iaă medică - pacient:ă consim mântulă informat,ă confiden ialitatea,ă rela iaă medică - 
pacientăminor:ăacteănormativeăcareăreglementeaz ărela iaămedică- pacient. 
    2.5)ă Greşeliă şiă eroriă înă practicaă medical :ă definireaă no iunilor,ă culpaă medical ă - definire, 
forme,ăimplica iiăjuridiceăşiădeontologice,ămanagement. 
    2.6)ă Problemeă eticeă aleă începutuluiă vie ii:ă libertateaă procrea iei,ă dilemeă eticeă înă avort,ă
reproducereaăumanaăasistataămedical,ăclonareaăreproductiv . 
    2.7)ăProblemeăeticeălaăfinalulăvie ii:ăDefinireaămor iiăînăeraănoilorătehnologiiăînămedicin ,ă
problemeăeticeăînăst rileăterminale:ătratamenteăinutileăînăpracticaămedicala:ăeutanasiaăşiăsuicidulă
asistat; Îngrijirile paliative. 
    2.8)ăProblemeăeticeăînătransplantulădeă esuturiăşiăorganeăumane 
    2.9)ă Problemeă eticeă înă genetic ă şiă genomic :ă eugeniaă şiă discriminareaă peă bazaă geneticii,ă
statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrion Terapiaăgenic . 
    2.10)ă Eticaă cercet riiă peă subiec iă umani,ă principiiă etice,ă coduriă deă etic ă şiă conven iiă
interna ionaleăînăcercetare,ăcadrulălegislativăalăcercetareaăpeăsubiec iăumani;ăcomiteteleădeăetic ă
aăcercet rii;ăconflictulădeăintereseăînăcercetareaăştiin ific . 
 
    Tematicaăactivit ilorăpractice 
    - Ilustrareaăprinăcazuriăparticulareăaăteoriilorăşiăprincipiilorăînăbioetic  
    - Reglementareaăpracticiiămedicaleăprinăcoduriădeăetic ;ăJur mântulăluiăHipocrate,ăalteăcoduriă
deăetic ăşiădeontologieămedical ăfolositeăînăprezent. 
    - Ilustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice 
    - Valoareaăşiălimiteleăconsim mântuluiăinformatăînăpracticaămedical ăcurent  
    - Ilustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice 
    - Accesulălaăîngrijirileădeăs n tateă- discutare de cazuri. 
    - Drepturileăpacien iloră- reglementareălegislativ . 
    - Rolulăcomitetelorădeăetic ădinăspitale. 
    - Exemplificareaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroareăînămedicin ăprinăcazuri concrete 
      Delimitareaăcadruluiăno iuniiădeămalpraxis. 



    - Greşealaămedical ădinăperspectivaăsistemuluiădeămalpraxis. 
    - Perspectivaădeontologic ăasupraăgreşelilorămedicale. 
    - Discutarea problemelor etice pe baza unor cazuri concrete aplicabileăpentruăînceputulăvie ii,ă
finaluluiăvie ii,ătransplantulădeă esuturiăşiăorgane,ăgenetic ăşiăgenomic ,ăcercetareaăpeăsubiec iă
umani. 
 
    3.ăMETODEăDEăCERCETAREăAăSERVICIILORăDEăS N TATEă- 3 luni 
    Tematicaălec iilorăconferin ă- 60 ore 
    3.1. Identificarea problemelor 
    Analizaăşiăprezentareaăproblemei 
    Ierarhizareaăpriorit ilor 
    Analizaăşiăevaluareaăvariantelorădeăinterven ie 
    Formularea obiectivelor 
    3.2.ăMetodologiaăcercet riiăserviciilorădeăs n tate.ăTipuriădeăstudii,ătehniciăde colectare a 
datelor,ăutilizareaăeşantionajuluiăînăcercetareaăserviciilorădeăs n tate;ăplanulădeăprelucrareăşiă
analiz ăaădatelor:ăPretestareaămetodologiei:Planulădeălucru 
    3.3.ă Administrareaă şiă monitorizareaă proiectuluiă şiă utilizareaă rezultatelor:ă Bugetarea 
ac iunilor 
    3.4. Implementarea proiectului 
    Prezentarea rezultatelor 
    Tematicaăactivit ilorăpractice 
    Proiectareaăunuiăstudiuădeăevaluareăaăserviciilorăuneiăinstitu iiădeăs n tate 
    Identificarea unei probleme de cercetare a serviciilorăprimareăşiăsecundare 
    Formularea obiectivelor unui studiu de evaluare 
    Alegerea metodei de cercetare adecvate unei probleme date 
    Proiectareaăşiătestareaăinstrumentuluiădeăculegereăaădateloră(chestionar,ăinterviu) 
    Dezvoltarea unui instrumentăpentruăm surareaăcalit iiăserviciilor 
    Elaborareaăplanuluiădeălucru:ăfolosireaăgraficuluiăGANTTăşiămetodeiăPERT 
    Elaborareaăbugetuluiăpentruăunăproiectădeăcercetareăaăserviciilorădeăs n tate 
    Utilizarea programelor de calculator pentru planificareaăşiămonitorizareaăproiectelor 
    Participareaălaărealizareaăunorăstudiiădeăcercetareăaăserviciilorădeăs n tate: 
    Evaluarea raportului cost-eficacitate al unor tratamente sau proceduri diagnostice 
    - Identificareaăprincipalilorăfactoriămotiva ionaliăpentruăpersonalulăcareălucreaz ăînăsistemulă
deăs n tate 
    - Proiecte de cercetare-dezvoltare pentru identificarea principalelor probleme de 
micromanagementăînăcondi iileăpracticiiădeăgrup 
    - Evaluareaăgraduluiădeăsatisfac ieăalăpacien ilorăînăleg tur ăcuăserviciileăuneiăinstitu iiădeă
s n tate:ăspital,ăCDT,ăcabinetămedical,ăetc. 
    - Cercetareaă calitativ ă aă comportamentuluiă şiă motiva iiloră diferiteloră grupuriă deă actoriă
implica iăînăreformaăsistemuluiădeăs n tate 
 
    4.ăBIOSTATISTICAăŞIăINFORMATICA - 2 luni 
    Tematicaălec iilorăconferin ă- 30 ore 
    4.1.ă Prelucrareaă automat ă aă datelor:ă Pacheteă deă statistic ă utilizateă înă S n tateă Public :ă
EpiInfo, SPSS, SAS, etc. 
    4.2.ăEditareaădeădocumenteă(textăşiăgrafic ) 
    4.3. Baza de date 
    4.4. Documentareaăasistat ădeăcalculator 
    4.5.ăProgrameădeăcomunica ii 
    4.6.ăBiostatistic : 
    - Indicatoriădeătendin ăcentral ăşiădispersie 
    - Eşantionajăşiăinferen ăstatistic  
    - Tipuriădeădistribu iiăşiăcomparareaăstatistic ă(testeăparametriceăşiăneparametrice) 
    - Regresiaălogistic  
    - Corela iaăşiăregresiaăliniar  
    - Pacheteădeăprogrameădeăcalculatorăpentruăprelucr riăstatistice;ăcompatibilizareăcuăcerin eleă
U.E. 
    4.7.ăStatistic ăsuperioar  
 
    Tematicaăactivit ilorăpractice 
    Introducereăînăinformatic : 
    - Realizareaăopera iunilorăelementareăcuăfişiereă(creare,ăcopiere,ăredenumire,ăştergere,ăetc.)ă
în mediile de operare uzuale 



    - Utilizareaăunuiăeditorădeătextăşiăaăunuiăprogramădeăgrafic  
    - Utilizarea unui pachet de gestiune a bazelor de date 
    - Utilizarea unui program de calcul tabelar 
    - Utilizarea bazelor de date bibliografice pe calculator 
    - Utilizareaăpoşteiăelectronice 
    - Utilizarea mijloacelor multimedia 
    Biostatistic : 
    - Aplicarea metodelor de statistic ă descriptiv ă şiă analitic ă înă prelucrareaă cuă ajutorulă
computeruluiăşiăaădatelorădintr-un studiu 
    - Interpretareaă rezultateloră prelucr riloră statisticeă efectuateă cuă programeă deă statistic ă
uzualeăşiăredactareaăconcluziilor 
    - Proiectarea unui studiuăpeăeşantion 
    - Interpretareaăşiăevaluareaăcritic ăaărezultatelorăstatisticeăcuprinseăînăarticoleăştiin ifice 
 
    5.ăEPIDEMIOLOGIEăGENERAL ă- 4 luni 
    Tematicaălec iilorăconferin ă- 100 ore 
    5.1. Introducere în Epidemiologie: 
    - Defini ie, scop, domenii de utilizare 
    - Istoric 
    - Concepteă utilizateă înă epidemiologieă (focar,ă epidemie,ă endemie,ă pandemie,ă defini iiă deă caz,ă
preven ie,ăcontrol,ăetc.) 
    - Istoriaănatural ăaăbolii 
    - Niveleădeăprevenireă(profilaxieăprimar ,ăsecundar ăşiăter iar ) 
    Cauzalitateaămultipl ăaăboliloră(factoriăintrinseci,ăfactoriăextrinseci,ătriadaăepidemiologic ) 
    5.2)ăEpidemiologieădescriptiv : 
    - Tipuriădeăstudiiă(popula ionale,ăcliniceă- individuale) 
    5.3) Studii analitice: 
    - Conceptul cauzalit iiăşiăetapeăaleăstabiliriiărela iilorădeăcauzalitateă(concepte,ăputereaă
efectului,ăperioadaădeăinduc ie,ăcriterii) 
    - Studiiăobserva ionaleăversusăstudiiăexperimentaleă(definire,ăutilizare) 
    - Studii analitice tip caz martor (definire, variante, selectareă cazuriă şiă controale,ă
comparabilitateaăinforma iilor,ăpseudo-rateăşiăOddsăRatio,ăavantajeăşiădezavantaje) 
    - Studiiă analiticeă tipă cohort ă (definireă cohorteă şiă grupuriă expuse,ă design,ă avantaje,ă
dezavantaje). 
    - Studii experimentale - trialuri clinice (principii, tipuri, utilizare, aspecte etice) 
    5.4ăEpidemiologieăocupa ional ă(tipuriădeăstudii,ăsupraveghereaăepidemiologic ) 
    5.5 Epidemiologia de mediu (domeniu, evaluarea expunerii, tipuri de studii, supraveghere, 
evaluarea riscului) 
    5.6ăScreeningulăînădepistareaăboliloră(defini ie,ăprincipii,ăcaracteristici,ăevaluare) 
    5.7ăSupraveghereaăepidemiologic ăînăs n tateaăpublic : 
    - Istoric,ădefini ie,ăutilizare 
    - Obiective 
    - Tipuriădeăsupraveghereă(supraveghereăactiv ,ăpasiv ,ăsentinel ,ădeălaborator) 
    - Elementele unui sistem de supraveghere 
    - Analiza,ăinterpretareaăşiăprezentareaădatelorădeăsupraveghere 
    - Evaluarea unui sistem de supraveghere 
    - Atributele supravegherii 
 
    Tematicaăactivit ilorăpractice 
    - Sistemulăinforma ionalăînăbolileătransmisibile 
    - Aplica iiă practiceă privindă evaluareaă frecven ei,ă gravit ii,ă poten ialuluiă epidemiologică şiă
alăfactorilorădeăriscăînăbolileăinfec ioase 
 
    6.ăS N TATEAăOCUPA IONAL :ă1ălun  
    Tematicaălec iilorăconferin ă- 30 ore 
    6.1. Metodologia de cercetare în medicina muncii 
    6.2.ăMetodologiaădeădiagnostic,ătratamentăşiăprofilaxieăînăbolileăprofesionale 
    6.3. Principalele boli profesionale; aspecte clinice, tratament, profilaxie 
    6.4.ăLegisla iaăcurent ăînămedicinaămuncii 
 
    7.ăIGIENAăMEDIULUIăÎNăRELA IEăCUăS N TATEAăPUBLIC ă- 2 luni 
    Tematicaălec iilorăconferin ă- 60 ore 
    7.1.ăS N TATEAăMEDIULUI: 



    7.2.ăFactoriiămeteoroclimaticiăşiăinfluen aălorăasupraăorganismului 
    7.3. Poluarea aerului;ăsurseleăşiăelementeleădeăpoluare;ăprofilaxie 
    7.4.ăRadia iileăneionizanteăşiărela iaălorăcuăs n tateaăuman  
    7.5.ăRadia iileăionizanteăşiăm suriădeăprofilaxie 
    7.6.ăNevoileădeăap ăaleăindividuluiăşiăcolectivit ilor;ăpoluareaăbiologic ăşiăchimic ăaăapei;ă
criterii de calitate a apei 
    7.7.ăPoluareaăbiologic ăşiăchimic ăaăsolului;ăefecteăasupraăs n t ii;ămijloaceădeăprevenireăşiă
combatere 
    7.8.ăPoluareaăsonor ;ăac iuneaăasupraăorganismului;ăprevenireăşiăcombatere 
    7.9.ăLocuin aăşiărela iaăcuăs n tatea 
 
    Tematicaăactivit ilorăpractice 
    - Metodologiaăcercet riiăsanitareăaăaerului.ăMetodeădeărecoltareăaăprobelorădeăaer.ăMetodeădeă
determinareă aă compozi ieiă normaleă şiă aă poluan iloră dină aer.ă Interpretareaă şiă discutareaă
rezultatelor 
    - Evaluareaăexpuneriiăpopula ieiălaăpoluan iiădinăaerăprinăbiomarkeriădeăexpunere,ăbiomarkeriă
de susceptibilitate, biomarkeri de efect 
    - Metodologiaădeăsupraveghereăaăst riiădeăs n tateăînărela ieăcuăpoluareaăaeruluiăatmosferic 
    - Metodologia cercet riiă sanitareă aă apeiă (potabil ,ă recrea ional ,ă rezidual ).ă Recoltareaă
probelorădeăap .ăDeterminareaăpropriet ilorăorganoleptice,ăfizice,ăchimiceăaleăapei. 
      Interpretareaăşiădiscutareaărezultatelor 
    - Evaluareaăeficien eiădezinfec ieiăapei.ăAnaliza bacteriologic ăaăapei 
    - Cerin eăigienico-sanitareăaleăaprovizion riiăcentraleăşiălocaleăcuăap ăpotabil  
    - Elaborareaăunuiăplanădeăsupraveghereăaăaprovizion riiăcuăap ăpotabil ăaăpopula iei 
    - Metodologiaădeăsupraveghereăaăst riiădeăs n tateăînărela ieăcuăapaăpotabil  
    - Metodologiaăcercet riiăsanitareăaăsolului.ăRecoltareaăprobelorădeăsol.ăMetodeădeăinvestigareă
aăpolu riiăsolului.ăInterpretareaăşiădiscutareaărezultatelor 
    - Metodologiaă deă cercetareă aă impactuluiă condi iiloră necorespunz toare de locuit asupra 
s n t iiă(microclimat,ăiluminat,ăventila ie,ăpoluareăinterioar ) 
    - Metodologiaăcercet riiăsanitareăaăpolu riiăsonore 
    - Metodologiaăcercet riiăexpuneriiăpopula ieiălaăradia iiăionizante 
    - Metodologiaăcercet riiăcondi iilorăde igien ădinăunit ileămedico-sanitare 
    - Elaborareaă unoră seturiă deă indicatoriă deă mediuă şiă deă s n tateă într-o comunitate cu poluare 
industrial ă dat .ă Alc tuireaă planuluiă deă interven ieă operativ ă înă cazulă uneiă calamit iă sauă
catastrofe 
    - Evaluarea risculuiăpentruăs n tateăgeneratădeămediuăîntr-oăsitua ieădat .ăElaborareaăplanuluiă
deăcomunicareăaărisculuiădeămediuăpentruăoăcomunitateădat  
    - Evaluareaărisculuiăpentruăs n tateăgeneratădeămediuăocupa ional 
 
    8.ăIGIENAăALIMENTA IEIăŞIăNUTRI IEIăÎNăRELA IEăCUăS N TATEAăUMAN ă- 2 luni 
    Tematicaălec iilorăconferin ă- 60 ore 
    8.1.ă Substan eleă nutritiveă calorigene:ă protide,ă lipide,ă glucide:ă rolă înă nutri ie;ă ra ii;ă
efectele consumului neadecvat 
    8.2.ă Vitamineleă (liposolubileă şiă hidrosolubile)ă şiă elementele minerale (macro- şiă
microelemente):ărolăînănutri ie;ăra ii,;ăsurse;ăefecteleăconsumuluiăneadecvat 
    8.3.ă Valoareaă nutritiv ă şiă condi iileă deă igien ă pentru:ă lapteă şiă produseă lactate,ă carneă şiă
produseădinăcarne,ăou ,ălegume,ăfructe,ăderivateădinăcereale,ăproduseăzaharoase,ăb uturiăalcooliceă
şiănealcoolice 
    8.4.ă Poluareaă chimic ă aă alimentelor;ă efecteă asupraă alimenteloră şiă consumatorilor;ă m suriă deă
profilaxie 
    8.5.ăToxiinfec iileăalimentare;ăprofilaxie 
    8.6.ăBoliădeănutri ieă(caren ialeăşiăprin hiperconsum alimentar): etiopatologie; epidemiologie; 
profilaxie 
    8.7.ăIgienaăunit ilorăcuăprofilăalimentar 
    8.8.ăLegisla iaăprivindăigienaăalimenta iei 
 
    Tematicaăactivit ilorăpractice 
    - Stagiuăşiădemonstra iiăorganizateăsubăconducerea specialistuluiăînă"S n tateaănutri ional ". 
 
    9.ăIGIENAăCOPIILORăŞIăTINERILORă- 1ălun  
    Tematicaălec iilorăconferin ă- 30 ore 



    9.1.ă Dezvoltareaă uman :ă nivelurileă deă organizareă aleă compozi ieiă corpuluiă uman,ă principiileă
generaleă aleă dezvolt riiă umane,ă maturizareaă pubertar ă şiă anomaliiă pubertare,ă factoriiă cuă rolă
formativăînădezvoltareaăuman ,ăaccelera iaăcreşteriiăsauătendin aăsecular  
    9.2.ăDezvoltareaăneuropsihic ăşiărela iileăinterpersonaleăînăcolectivit i:ăgrupulădeăelevi,ădeă
adolescen i,ădeăstuden i 
    9.3.ă Adaptareaă organismuluiă înă creştereă şiă dezvoltareă laă procesulă instructiv-educativ, la 
antepreşcolariă(0ă- 3ăani),ălaăpreşcolariă(3-7ăani):ăcreştereaărezisten eiănespecificeăprinăc lireaă
organismuluiă şiă educa ieă fizic ,ă odihnaă şiă somnul,ă deprinderea de a munci, programul 
institu ionalizatădinăgr dini eleădeăcopii,ălaăeleviăşiăstuden i 
    9.3.ăPrevenireaăşiăcombatereaăcomportamentelorăcuăriscăînăcolectivit ileădeăcopiiăşiătineri:ă
obiceiurileă alimentare,ă tabagismul,ă consumulă deă b uturiă alcoolice, consumul de droguri, 
comportamentulăsexual,ăcomportamenteleăviolenteăşiădistructive. 
 
    Tematicaăactivit ilorăpractice 
    - Metodologiaă aprecieriiă dezvolt riiă fizice:ă antropometria,ă indicatoriiă dezvolt riiă fiziceă
definitoriăpeăgrupeădeăvârst ,ădiagnosticulăindividualăalădezvolt riiăfiziceăînăsistemăsigmalăşiădeă
percentile 
    - Metodologia aprecierii nivelului de dezvoltare neuro-psihic :ă strategiiă şiă metodeă deă
cercetare,ăpsihodiagnoz  
    - Metodologiaă aprecieriiă programuluiă deă activitateă şiă odihn ă înă creşe,ă gr dini e,ă şcoliă şiă
universit i.ăApreciereaăreuşiteiăşcolare 
    - Metodeădeălucruăaleămediculuiăînăorientareaăşcolar ăşiăprofesional  
    - Metodologiaăaprecieriiăcondi iilorăigienico-sanitareădinăinstitu iileădeăcopiiăşiătineri 
    - Organizareaăşiăfunc ionareaăcabinetelorădeămedicin ăşcolar  
 
    10.ăEPIDEMIOLOGIEăSPECIAL ă- 4 luni 
    Tematicaălec iilorăconferin ă- 100 ore 
 
    I.ăEpidemiologiaăbolilorăinfec ioase 
    Procesulăinfec iosă(defini ie,ăfactoriăcondi ionali,ăformeădeămanifestare) 
    Focarăepidemiologică(defini ie,ăfactoriăcondi ionali,ăformeădeămanifestare) 
    Procesulăepidemiologică(defini ie,ăfactoriăşiăformeădeămanifestare) 
    Investigareaăşiăcontrolulăepidemiiloră(principii,ăetape,ăelaborareaăunuiăraportădeăepidemie) 
    Decontaminareaă(dezinfec ia,ăsterilizarea) 
    10.1ăEpidemiologia,ăprevenireaăşiăcontrolulăprincipalelorăboliăinfec ioase 
    10.2.ă Boliă controlabileă prină vaccinare:ă rujeola,ă rubeola,ă parotiditaă epidemic ,ă difteria,ă
tetanos,ă tuseă convulsiv ,ă poliomielita,ă hepatitaă B,ă gripa,ă meningitaă meningococic ,ă Haemophilusă
Influenze B 
    10.3.ă Boliă cuă transmitereă digestiv :ă hepatitaă A,ă E,ă salmoneloze,ă infec iiă cuă Shigella,ă
toxiinfec iiăalimentare,ăboalaădiareic ăacut ,ăholer ,ăRottavirus. 
    10.4 Boli cu transmitereă peă caleă aerian :ă tuberculoza,ă scarlatinaă Curriculumă înă S n tateă
public ăşiăManagementă14 
    10.5.ă Boliă cuă transmitereă predominantă parenteral :ă infec iaă cuă HIV/SIDA,ă infec iaă cuă virusă
hepatitic C 
    10.6.ăBoliăcuătransmitereăprinăvectori:ămalariaăşiăalteăzoonozeăcuătransmitereăvectorial  
    10.7ăBoliăcuătransmitereăsexual :ăsifilis,ăgonoree,ăinfec iileăcuăChlamydia. 
    10.8. Zoonoze: antrax, leptospiroza, rabie, bruceloza 
    10.9. Parazitoze. 
    10.10.ăInfec iiănosocomiale. 
 
    Tematicaăactivit ilor practice 
    - Sistemulăinforma ionalăînăbolileătransmisibile 
    - Aplica iiă practiceă privindă evaluareaă frecven ei,ă gravit ii,ă poten ialuluiă epidemiologică şiă
alăfactorilorădeăriscăînăbolileăinfec ioase 
    - Organizarea,ăefectuareaăşiăevaluareaăeficacit iiăşiăacceptabilit iiădiferitelorăactivit iă
epidemiologice,ădeăprofilaxieăşiăcombatere: 
    - Metodologiaă triajuluiă epidemiologică profilactic,ă aă supravegheriiă epidemiologiceă activeă şiă
diferen iateă aă personaluluiă dină sectoareă specialeă deă activitateă prină controlă periodică şiă laă
angajare,ămetodologiaăsupravegheriiăactiveăaăpurt torilorădeăgermeni 
    - Organizareaă şiă efectuareaă unoră ac iuniă deă recoltare,ă conservareă şiă transportă deă produseă
biologiceăşiădeămediu:ăTehniciădeărecoltare,ăInterpretareaărezultatelor examenelor de laborator în 
diverseă situa iiă epidemiologiceă pentruă implementareaă m suriloră antiepidemiceă şiă privindă c ileă deă
transmitere 



    - Planificarea,ă organizareaă şiă desf şurareaă tehnic ă aă m suriloră DDDă înă raportă cuă diverseă
situa iiăepidemiologice şiăobiectiveădinăteren,ătestareaăeficien eiăac iunilorăDDD: 
    - Metodologiaăancheteiăepidemiologiceăînăfocarulădeăboal ătransmisibil : 
      - Tehnicaăîntocmiriiăancheteiăepidemiologie:ăpreliminar ăşiădefinitiv  
      - M suriăpentruăîngr direaăşiălichidarea focarului epidemiologic declarat 
      - Urm rireaăfocaruluiăepidemicăpân ălaălichidare 
    - Planificareaă şiă desf şurareaă activit iloră deă imunoprofilaxieă aă popula ieiă imunoprofilaxiaă
profilactic ăactiv ăşiăpasiv  
    - Legisla ieă sanitar ă (legi,ă regulamente,ă norme,ă instruc iuniă referitoareă laă activitateaă
antiepidemic ă şiă deă igien ,ă ap rareaă sanitar ă aă grani elor,ă participareă laă conven iileă sanitaro-
antiepidemiceăinterna ionale,ăsondaje) 
    - Diagnostică şiă evaluareă aă poten ialuluiă epidemiologic,ă elaborareaă planuluiă deă ac iuniă
profilacticeăşiădeăcombatereăînăprincipaleleăboliăinfec ioase 
    - Programă plană deă m suriă deă prevenireă şiă combatereă aă boliloră transmisibileă înă situa iiă
neaşteptateă(calamit ileănaturaleăşiămişcareămigra ional ănereglementat )ăşiăbioterorism 
 
    11.ăBOLILEăCRONICEăCAăPROBLEM ăDEăS N TATEăPUBLIC ă- 2 luni 
    Tematicaălec iilorăconferin ă- 50 ore 
    Epidemiologiaăbolilorăneinfec ioase 
    11.1.ă Utilizareaă principiiloră şiă metodeloră epidemiologiceă înă prevenireaă şiă controlulă bolilor 
netransmisibileă (epidemiologiaă reproducerii,ă genetic ,ă aă boliloră cardiovasculare,ă oncologic ,ă
metabolismăşiănutri ie) 
    11.2.ăEpidemiologieăocupa ional ă(tipuriădeăstudii,ăsupraveghereaăepidemiologic ) 
    11.3. Epidemiologia de mediu (domeniu, evaluarea expunerii, tipuri de studii, supraveghere, 
evaluarea riscului) 
    11.4. - Utilizareaăprincipiilorăşiămetodelorăepidemiologiceăînăprevenireaăşiăcontrolulăboliloră
netransmisibileă (epidemiologiaă reproducerii,ă genetic ,ă aă boliloră cardiovasculare,ă oncologic ,ă
metabolismăşiănutri ie) 
    11.5.ă Profilaxie,ă morbiditate,ă mortalitate,ă educa ieă pentruă s n tate,ă programeă deă s n tate,ă
organizareaăşiăfunc ionareaăserviciilorădeăsupraveghereăşiăcontrolăîn: 
    - Boli cardiovasculare 
    - Tumori maligne 
    - Accidente 
    - Boli respiratorii cronice 
    - Boli digestive cronice 
    - Boli reumatismale 
    - Boliădeănutri ie 
    - Boli psihice 
 
    Tematicaăactivit ilorăpractice 
    - Proiectareaăunorăancheteăepidemiologiceă(scop,ăobiective,ămetode,ărezultateăpar ialeăşi/sauă
finale), privind bolile cronice 
 
    12.ăPROMOVAREAăS N T IIăŞIăSTRATEGIIăPREVENTIVEă- 3 luni 
    Tematicaălec iilorăconferin ă- 50 ore 
    12.1)ă Strategiiă preventive.ă Concepteă deă promovareă aă s n t iiă şiă educa ieiă pentruă s n tate.ă
Carta de la Otawa 
    12.2)ă Societateaă civil ,ă drepturileă omuluiă şiă promovareaă s n t ii.ă Politiciă s n toaseă şiă
alian eă pentruă s n tate.ă Strategiiă deă implicareă aă comunit iiă înă educa iaă pentruă s n tateă şiă
promovareaăs n t ii 
    12.3)ăStilulădeăvia ,ăcomportamentele şiăeduca iaăpentruăs n tate 
    12.4) Mortalitatea feto-infantil ăşiăjuvenil ăşiăocrotireaăs n t iiăcopilului 
    12.5) Problematica medico-social ăaăcuplului,ăs n tateaăreproduceriiăşiăeduca iaăsexual  
    12.6) Problematica medico-social ăaăpopula ieiăvârstnice 
    12.7)ăConsumulăabuzivădeătutun,ăalcoolăşiăalteădroguri 
    12.8) Marketing social 
    12.9)ăBioetic  
 
    Tematicaăactivit ilorăpractice 
    - Strategiiăpreventive.ăConcepteleădeăpromovareăaăs n t iiăşiăeduca ieiăpentruăs n tate 
      - Proiectareaăschi eiăunuiăprogramădeăinterven ieăbazatăpeăstrategiaăecologic  
      - Formulareaăunuiăprogramăintegratădeăm suriăpreventiveăpentruăoăpopula ieădat  



    - Societateaă civil ,ă drepturileă omuluiă şiă promovareaă s n t ii.ă Strategiiă deă implicareă aă
comunit iiăînăeduca iaăpentruăs n tateăşiăpromovareaăs n t ii 
    - Proiectareaă schi eiă unuiă programă deă interven ieă comunitar ă înă colaborareă cuă oă organiza ieă
nonguvernamental  
    - Stilulădeăvia ,ăcomportamenteleăşiăeduca iaăpentruăs n tate 
      - Proiectareaă unuiă studiuă pentruă evaluareaă cunoştin elor,ă deprinderiloră şiă atitudiniloră
legateădeăs n tate 
      - Sus inereaă uneiă prelegeriă peă temaă leg turiiă întreă factoriiă comportamentaliă şiă s n tateă
pentru un public nespecializat 
    - Mortalitatea feto-infantil ăşiăjuvenil ăşiăocrotireaăs n t iiăcopilului: 
      - Proiectareaă şiă efectuareaă uneiă ancheteă privindă aspecteă epidemiologiceă aleă mortalit iiă
infantileăşiăjuvenile 
      - Proiectareaăunuiăprogramădeăinterven ieăbazatăpeăstrategiaărisculuiăînalt,ăpentruăreducerea 
mortalit iiăinfantileăşiăjuvenile 
    - Problematica medico-social ăaăcuplului,ăs n tateaăreproduceriiăşiăeduca iaăsexual : 
      - Proiectareaăşiăefectuareăunuiăstudiuăprivindăcunoştin ele,ăatitudinileăşiăpracticileălegateă
de planificarea familial ăşiăeduca iaăsexual ăaăuneiăpopula ii 
      - Realizareaăunuiămaterialădeăeduca ieăpentruăs n tateădestinatămediilorădeăinformareăînămas ă
(articol, material audio sau video) 
    - Problematica medico-social ăaăpopula ieiăvârstnice 
      - Proiectareaăşiăefectuareaăuneiăcercet riăprivindămorbiditateaăpopula ieiăvârstniceădintr-un 
teritoriu 
      - Proiectareaă şiă efectuareaă uneiă cercet riă privindă problemeleă socialeă aleă vârstniciloră
institu ionaliza i 
      - Consumulăabuzivădeătutun,ăalcoolăşiăalteădroguri 
 
    13)ăMANAGEMENTULăSERVICIILORăDEăS N TATEăŞIăSOCIALEă- 6 luni 
    Tematicaălec iilorăconferin ă- 120 ore 
    13.1)ăPlanificareăşiăprogramare 
    13.2)ăComunicareă(înăorganiza ie,ăcuăpacientul) 
    13.3)ă Sistemeă deă s n tate:ă descriere,ă analiz ă comparat ă şiă modalit iă deă finan areă aă
serviciilorădeăs n tate 
    13.4)ă Organizareaă serviciiloră deă s n tateă - macroă şiă microsistemă deă s n tate,ă niveleă deă
asisten ămedical ă- primar ,ăspitaliceasc ,ăambulatorie,ăetc. 
    13.5)ăPoliticiădeăs n tateă- elaborare, evaluare impact, aplicare 
    13.6)ăPrincipiileăşiăfunc iileămanagementului: 
    - Procesul de luare a deciziei 
    - Conflictăşiănegociere 
    13.7)ăManagementăorganiza ională- structur ,ăcultur ,ămanagementulăschimb rii 
    13.8)ăManagementulăşiăevaluareaăproiectelorăşiăprogramelorădinădomeniulăsanitar 
    13.9)ă Economiaă sanitar ă (caracteristicileă pie eiă şiă aleă competi ieiă înă s n tate,ă metodeă şiă
tehniciădeăevaluareăeconomic ,ăasigur riădeăs n tateăpubliceăşiăprivate) 
    13.10) Managementul financiar (alternativeădeăfinan areăaleăsistemelorădeăs n tate,ămetodeădeă
plat ăaăfurnizorilor) 
    13.11) Managementul resurselor umane în domeniul sanitar 
    13.12)ăManagementulăşiăevaluareaăcalit iiăîngrijirilorăşiăserviciilorădeăs n tate 
    13.13) Evaluarea tehnologiilor medicale (metode, principii, instrumente) 
    13.14)ăNo iuniădeălegisla ieămedical  
    13.16)ăIntegrareaăînăUniuneaăEuropean ă(institu ii,ăprograme,ăreguliăşiărecomand ri) 
    Tematicaăactivit ilorăpractice 
    13.17)ăAnalizaăşiăinterpretareaădatelorăprivindăutilizareaăserviciilorădeăs n tate 
    13.18)ă Identificarea,ă analizaă şiă interpretareaă dateloră cuă privireă laă distribu iaă resurseloră
fizice,ăumane,ăfinanciareăşiădeătimpăînăserviciileădeăs n tate 
    13.19) Analiza tipurilor de costuri ale unor serviciiădeăs n tate 
    13.20)ăIdentificareaăsurselorădeăinforma iiăpentruăm surareaăcosturilor 
    13.21)ăAnalizaăfluxurilorăfinanciareăînăsistemeădeăasigurareăsocialeăşiăprivateădeăs n tateăşiă
înăsistemeăna ionaleădeăs n tate 
    13.22) Realizarea unui protocol de determinare a costului per serviciu 
    13.23)ăElaborareaăunuiăproiectădeăbugetăşiăanalizaăexecu ieiăbugetuluiăpentruăoăinstitu ieădeă
s n tate 
    13.24)ă Evaluareaă economic ă aă unoră serviciiă şiă programeă deă s n tateă utilizândă analizaă deă tipă
cost/eficacitate,ăcost/beneficiuăşiăcost/utilitate 
    13.25)ăM surareaăinfla ieiăspecificeăsectoruluiădeăs n tate 



    13.26)ăEvaluareaăimpactuluiăpoliticilorămacroeconomiceăasupraăst riiădeăs n tateăşiăsistemuluiă
serviciilorădeăs n tate 
    13.27) Evaluarea activit ilorădeăplanificareăînăinstitu iiădeălaădiferiteăniveleădinăsectorulă
s n t ii 
    13.28)ă Evaluareaă sistemuluiă deă luareă aă deciziiloră înă institu iiă deă laă diferiteă niveleă dină
sectorulăs n t ii 
    13.29) Evaluarea politicii de resurse umane la nivelulă uneiă Autorit iă deă S n tateă Public ă
Jude eneăsauăaăunuiăspital 
    13.30)ă Evaluareaă structuriiă şiă culturiiă organiza ionaleă într-oă institu ieă dină sistemulă deă
s n tate:ăspital,ăAutoritateădeăS n tateăPublic ăJude ean ,ăCasaădeăAsigur riădeăS n tate 
    13.31)ă Evaluareaă stiluluiă deă conducereă şiă aă roluriloră managerialeă aleă unoră directoriă deă
institu ii 
    13.32) Evaluarea sistemului de comunicare dintr-oăorganiza ie 
    13.33)ăElaborareaăuneiămetodologiiădeăevaluare,ărecrutareăşiăselec ieăaăpersonalului 
    13.34) Evaluarea unui program de dezvoltare de personal 
    13.35)ăEvaluareaărolurilorăşiăposibilit ilorăindividualeăînăcadrulălucruluiăînăechip  
    13.36)ă Elaborareaă unuiă proiectă deă dezvoltareă aă unoră serviciiă deă s n tateă destinateă unoră
popula iiăvulnerabile 
    13.37)ăEvaluareaăsistemuluiăinforma ionalădintr-oăorganiza ie 
    13.38)ăProiectareaăunuiăsistemădeăinforma iiănecesarămonitoriz riiăşiăevalu riiăunuiăprogramădeă
s n tate 
    13.39)ăAnalizaăfluxurilorădeăinforma iiăîntreădiferiteleăniveluriăaleăsistemului de servicii de 
s n tateădinăRomâniaăşiăaăschimb rilorălegateădeăreform  
    13.40)ă Proiectareaă unuiă sistemă deă asigurareă şiă îmbun t ireă aă calit iiă serviciiloră într-o 
unitateăsanitar  
    13.41)ă Comparareaă unoră institu iiă deă s n tateă publiceă şiă private din punct de vedere al 
strategieiăinstitu ionale,ămanagementuluiăfinanciarăşiăalăresurselorăumane 
    13.42)ăAnalizaăprocesuluiădeăimplementareăaăm surilorădeăreform ăaăserviciilorădeăs n tateălaă
nivelulăuneiăunit iăsanitareăsauăalăunuiăjude  
    13.43)ăAnalizaăprocesuluiădeănegociereăîntreăactoriăaiăprincipiilorăşiăreglement rilorăcareăseă
dorescăaăfiăimplementateăînăcadrulăreformeiăsistemuluiădeăs n tate 
    13.44)ăDescriereaăsistemuluiăserviciilorădeăs n tateăalăuneiă ri 
    13.45) Dobândirea unor deprinderiă deă baz ă deă administra ieă şiă secretariat:ă redactareaă
coresponden ei,ăeviden aăşiăarhivareaădocumentelor 
 
    14. STAGII PRACTICE: 
    Stagiiă practiceă deă S n tateă Public ă şiă Managementă (12ă luni)ă - seă voră efectuaă activit iă
metodologiceă şiă deă conducereă înă unit iă sanitare,ă institute,ă Autorit iă deă S n tateă Public ă
Jude ene,ăCaseăJude eneădeăAsigur riădeăS n tate 
 
    Not : 
    *ăÎnăcadrulăfiec ruiăstagiu,ărezidentulăvaăaveaădeărealizatăşiăprezentatăunăreferatăpersonală
sauăunăproiectăpeăoătem ăaleas ă(dinătematicaăabordat ăînăstagiulărespectiv)ăînăurmaăconsult riiă
îndrum toruluiădeăstagiu. 
    Examenulăfinalăpentruăob inereaăspecialit ii,ăvaăconstaădinătreiă(3)ăprobe: 
    1.ăprob ăscris . 
    2.ăprob ăpractic . 
    3.ăsus inereaăuneiălucr riăpersonaleă(deădiserta ie). 
    **ă Comisiaă propuneă elaborareaă uneiă bibliografiiă uniceă pentruă sus inereaă examenuluiă deă
specialitate,ăcuăimplicareaătuturorăcatedrelorăînăelaborareaălistelorădeămaterialeăbibliograficeăşiă
publicareaămanualelorăuniceăpeăspecialit i. 
 
 
                        S N TATEăPUBLIC ăŞIăMANAGEMENT 
 
                                     4 ANI 
 
                    STAGIIăPRACTICEăŞIăCURSURIăCONFERIN  
 
*T* 
               Stagiiădeăbaz ă(moduleleă1-5) 
 1ăăM surareaăşiăevaluareaăst riiădeăs n tateăşi a 
    determinan ilorăs iăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă5ă1/2ăluni 



 2ăăBioetic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăs pt. 
 3ăăMetodeădeăcercetareăaăserviciilorădeăs n tateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3ăluni 
 4  Biostatisticaăşiăinformatic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăluni 
 5ăăEpidemiologieăgeneral ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă4ăluni 
 
           Stagii complementare (modulele 6-10) 
 6ăăS n tateaăocupa ional ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă      1ălun  
 7ăăIgienaămediuluiăînărela ieăcuăS n tateaăPublic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăluni 
 8ăăIgienaăalimenta ieiăşiănutri ieiăînărela ieăcuăs n tateaăuman ăăăăă2ăluni 
 9ăăIgienaăcopiilorăşiătinerilorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ălun  
10  Epidemiologieăspecial ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă4ăluni 
 
                 Stagii de profil (11-14) 
11ăăBolileăcroniceăcaăproblem ădeăS n tateăPublic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăluni 
12ăăPromovareaăs n t iiăşiăstrategiiăpreventiveăăăăăăăăăăăăăăăăăă     3 luni 
13ăăManagementulăserviciilorădeăs n tateăşiăsocialeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă6ăluni 
14ăăStagiiăpracticeădeăS n tateăPublic ăşiăManagementă- se vor 
    efectuaăactivit iămetodologiceăşiădeăconducereăînăunit i 
    sanitare,ăinstitute,ăAutorit iădeăS n tateăPublic ăJude ene, 
    CaseăJude eneădeăAsigur riădeăS n tateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă12ăluni 
*ST* 
---------- 
    Curriculumă deă preg tireă înă specialitateaă s n tateă public ă şiă managementă aă fostă modificată deă
pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.398 din 4 noiembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 18 
dină11ăianuarieă2010,ăavândăformaăprev zut ăînăanexaă2ădinăactulăanteriorămen ionat. 
 
 
                    CURRICULUMăDEăPREG TIREăÎNăSPECIALITATEA 
                                    UROLOGIE 
 
    DEFINI IE:ă Urologiaă esteă specialitateaă careă seă ocup ă deă depistarea,ă tratareaă şiă recuperareaă
chirurgical ă aă bolnaviloră cuă suferin eă aleă aparatuluiă urinară laă b rbată şiă femeie,ă precumă şiă aleă
aparatului genital masculin. 
 
    I. DURATAăPREG TIRIIăPOSTUNIVERSITAREă- 5 ANI 
    Curriculumulăprevedeăunănum rădeă200ădeăoreădidacticeă(curs,ăseminar,ăprezent riădeăcazuri)ăpeă
anulădeăstudiuăuniversitar,ăpentruătematicaăprezentat ,ăînăafaraăc roraăsuntăprev zuteăşiă40-50 de 
ore de studiu individual. 
    Cuantificareaăpreg tiriiăînăvedereaăechival rii,ăseăfaceăprinăcrediteă(CFU). 
    1 credit = 25 ore de instruire 
    Dină timpulă alocată preg tirii,ă activitateaă didactic ă acoper ă 20-30%, restul de 70-80%, fiind 
dedicat ăactivit ilorăpracticeăşiăstudiuluiăindividual. 
    Laăsfârşitulăfiec ruiămodulădeăpreg tireă(celăpu inăoădat ăpeăan),ăareălocăoăevaluareădeăetap ,ă
f cut ăînăunitateaădeăpreg tireădeăc treăresponsabilulădeăstagiuăşiăîndrum tor. 
    Evaluareaăseăfinalizeaz ăprinăacordareaădeăcredite CFU. 
    Întreagaăactivitateădeăpreg tireăesteămonitorizat ăprinăcaietulădeăstagiuă(log-book), în care 
vorăfiătrecuteădeăasemeneaăevalu rileădeăetap ăînăcredite,ăactivitateaăînăprogrameleădeăcercetare,ă
participareaălaămanifest riăştiin ificeăşiădeăeduca ieăcontinu . 
 
    II. STRUCTURA STAGIILOR: 
    A.ăChirurgieăGeneral ă- 8 luni 
    B.ăChirurgieăToracic ă- 2 luni 
    C.ăChirurgieăVascular ă- 2 luni 
    D.ăImagistic ăRadiologic ă- 3 luni 
    E. Nefrologie - 3 luni 
    F.ăAnatomiaăPatologic ă- 2 luni 
    G. Urologie - 3ăaniăşiă2ăs pt.ă(includeămodululădeăUrodinamic ă2ăs pt.) 
    H.ăEchografieăGeneral ă- 3 luni 
    I.ăModulădeăbioetic ă- 2ăs pt. 
 
    III.ăCON INUTULăSTAGIILOR 
    A.ăStagiulădeăChirurgieăGeneral  
    Tematicaădeăpreg tireă(160ăore) 



    1. Asepsiaăşiăantisepsia 
    2.ăTransfuziaăşiăaccidenteleăei 
    3.ăŞoculăchirurgical 
    4. Marile sindroame vitale (embolii, infarctizare, hemoragii) 
    5. Varicele membrelor inferioare 
    6. Trombloflebitele 
    7. Arteritele membrelor inferioare. Embolii arteriale periferice 
    8.ăHerniileăinghinaleăşiăfemurale 
    9. Ulcerul gastro duodenal 
    10. Cancerul gastric 
    11.ăApendicitaăacut  
    12.ăOcluziaăintestinal  
    13.ăPeritonitaăacut ădifuz  
    14. Infarctul enteromezenteric 
    15. Pancreatita acut  
    16.ăColecistitaăacut ăşiăcronic ălitiazic  
    17. Cancerul hepatic 
    18. Cancerul colic 
    19. Cancerul rectal 
    20. Prolapsul genital 
    21. Tumorile utero-anexiale 
    22.ăSarcinaăextrauterin  
    23.ăNo iuniădeăchirurgieălaparoscopic  
 
    Baremădeăactivit iăpractice 
    Curaăchirurgical ăaăhernieiăinghinaleăşiăfemuraleă25 
    Apendicectomie                                    30 
    Enterectomii segmentare                           10 
    Colectomii segmentare                             10 
    Colecistectomii                                   20 
    Splenectomii                                       5 
    Colostomie (anus iliac)                           10 
    Hemicolectomie                                    10 
    Montare cateter de dializ ăperitoneal ăăăăăăăăăăăă10 
 
    B.ăStagiulădeăChirurgieăToracic  
 
    Tematicaădeăpreg tireă(30ăore) 
    1.ăExplorareaăimagistic ăaătoracelui 
    2.ăTraumatismeătoraciceăînchiseăşiădeschise 
    3.ăPolitraumatismeăcuăcomponent ătoracic  
    4.ăInfec ii pulmonare chirurgicale 
    5. Pleurezii purulente 
    6.ăTumoriăpulmonareăbenigneăşiămaligne 
    7. Chistul hidatic pulmonar 
    8.ăInterven iiădeăgrani  
    9.ăMediastinul:ăafec iuniăinflamatorii,ătumoriăbenigneăşiămaligne 
 
    Baremădeăactivit iăpractice 
    1. Toracotomia                                    10 
    2.ăPunc iiăpleuraleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă10 
    3. Drenaj pleural                                 10 
    4. Primul ajutor în voletul costal                10 
    5. Primul ajutor înăpl gileătoraco-pulmonare      10 
 
    C.ăStagiulădeăChirurgieăVascular  
 
    Tematicaădeăpreg tireă(30ăore) 
    1. Imagistica patologiei vasculare 
    2.ăTraumatismeăvasculareăşiăpolitraumatismeăcuăcomponent ăvascular  
    3. Anevrisme arteriale 
    4. Ischemiaăacut ăperiferic  
    5. Arteriopatii cronice obstructive 



    6. Varicele membrelor inferioare 
    7.ăBoalaătromboembolic  
    8. Sindromul posttrombotic 
    9. Limfedemul 
    10.ăSuturiăvasculare:ăindica ieăterapeutic  
 
    Baremădeăactivit iăpractice: 
    1. Suturi vasculare                         20 
    2. Cura varicelor membrelor pelvine         10 
    3.ăPlastiiăvasculareăcuăven ăăăăăăăăăăăăăăăăă5 
    4. Plastii vasculare cu grefe                5 
    5. Embolectomii periferice                   5 
    6. Arteriografii                            10 
    7. Flebografii                              10 
    8.ăAccesăvascularăpentruădializ ă10 
 
    D.ăStagiulădeăImagistic ăRadiologic ă(50ăore) 
    a.ăRadiologieă(tehniciădeăexamenăradiologicăşiăinterpretare)ăclasic : 
    1. Radiologie reno-vezical ăsimpl  
    2.ăUrografieăşiăvarianteleăeiă(conven ional ,ăprinăperfuzie,ăminutat ,ăcuădiuretic) 
    3.ăPielografiaăşiăureteropielografiaă(UPR)ă- anterograd ,ăretrograd . 
    4.ăUretrocistografiaă(mic ional ,ăretrograd ) 
    5.ăInvestiga iiăparticulareăradiologice 
 
    b.ăAngiografiaărenal ăşiăsuprarenal ă(Seldinger,ăextrac ieădigital ) 
    1.ăMetodeădeădilatareăendoluminal  
    2.ăCavografiaăşiăflebografia 
    3. Limfografia 
 
    c. Diagnosticul cu izotopi în urologie 
    1.ă Scintigrafiaă renal ă (scintigrafiaă renal ă static ,ă scintigrafiaă renal ă secven ial ,ă
scintigrafiaărenal ăcuănefrogramaăizotopic ) 
    2. Scintigrafia glandei suprarenale 
    3.ăScintigrafiaăosoas  
    4.ăScintigrafiaăhepatic  
    5. Limfoscintigrama 
 
    d.ăRadiologiaăinterven ional ălaănivelulăaparatuluiăurinar 
    e.ăTomografiaăcomputerizat ăabdomino-pelvin ăînăexplorareaăafec iunilorăurologice 
    f.ăRezonan aămagnetic ănuclear ăabdomino-pelvin  
 
    Baremădeăactivit iăpractice 
    1. Interpretare RRVS                         50 
    2. Interpretare UIV                          50 
    3. Interpretare TC                           20 
    4. Interpretare RMN                          10 
 
    5.ăInterpretareăscintigrafieărenal ă10 
    E. Stagiul de Nefrologie 
 
    Tematicaădeăpreg tireă(50ăore) 
    I.ăFiziopatologiaărenal  
    1. - tulbur riădeădiurez  
    2. - tulbur riădeămic iune 
    3. - rinichiulăşiămetabolismulăapeiăşiăelectroli ilor 
    4. - rinichiulăşiăechilibrulăacido-bazic 
 
    II. Marile sindroame nefrologice 
    1. nefritic 
    2. nefrotic 
    3. hipertensiv 
    4.ăinsuficien aărenal ăacut ăşiăcronic ădeăcauz ăurologic  
    5.ătratamentulăinsuficien eiărenaleăacuteăşiăcroniceădeăcauz ăurologic  



 
    III. Sindroame nefrologice particulare 
 
    IV. Imunologia nefropatiilor 
 
    V.ăBiopsiaăpercutan ărenal  
 
    VI.ăNo iuniădeăterapeutic ănefrologic  
 
    VII.ăAlternativeădeăsubstitu ieăaăfunc ieiărenaleă(Hemodializa,ăDializaăperitoneal ,ăTransplantă
renal) 
 
    Baremădeăactivit iăpractice 
    1. Interpretarea testelor biologice renale   100 
    2.ăInterpretareaătestelorăfunc ionaleărenaleă100 
    3. Interpretarea testelor bacteriologice     100 
    4. Interpretarea testelor imunologice         25 
    5. Biopsii renale                             20 
 
    F.ăStagiulădeăAnatomieăPatologic  
    Tematicaădeăpreg tireă(30ăore) 
    1.ăNo iuniăgeneraleădeăhistologieăaăaparatuluiăurogenital 
    2.ăTehniciădeăexaminareăhistopatologic  
    3.ăExamenulăcitologicăînăpatologiaăurogenital  
    4. Examenul bioptic în urologie 
    5.ăNefropatiiăglomerulare,ătubulare,ăintersti ialeăşiăvasculare 
    6.ăTuberculozaăurogenital  
    7.ăAspecteăanatomopatologiceăînăafec iunileăinflamatoriiăurogenitale 
    8.ăAnatomiaăpatologic ăaătumorilorăbenigneăşiămaligneăaleăaparatului urogenital 
 
    Baremădeăactivit iăpractice 
    1. Orientare material bioptic                                        50 
    2.ăPrelucrareătehnic ă(parafin ,ămicrotomie,ăcolora ie)ăăăăăăăăăăăăăă30 
    3.ăExaminareăhistopatologic ădinăpatologiaătumoral ăuro-genital ăăăă100 
    4.ăExaminareăhistopatologic ădinăpatologiaăinflamatorieăuro-genital ă50 
 
    MODULăDEăBIOETIC ă- 2ăs pt. 
 
    TEMATIC ăCURSă(20ăore) 
    I.ăIntroducereăînăBioetic ă- 2 ore 
    1.ăMorala,ăetica,ăeticaămedical ă- definire, delimitarea obiectului de studiu 
    2.ăContextulăapari ieiăbioeticii 
    3. Definirea bioeticii 
    4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii 
    5.ăTeoriiăşiămetodeăînăbioetic  
 
    II.ăConcepteleădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin ăprinăprismaăbioeticiiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăconceptelorădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin  
    2.ă Concepteleă deă s n tate,ă boal ă şiă suferin ă înă contextulă evolu ieiă mediciniiă şiă ştiin eloră
vie ii 
    3.ăRolulăcredin elorăşiăvalorilorăpersonaleăsauădeăgrupăînăconturareaăconceptelorădeăs n tate,ă
boal ăşiăsuferin ă(percep iiăparticulareăfunc ieădeăcredin aăreligioas ,ăetnie,ăetc.) 
 
    III.ăRela iaămedică- pacient I - 2 ore 
    1.ăValoriăaleărela ieiămedică- pacient 
    2. Paternalism versus autonomie 
    3.ăModeleăaleărela ieiămedică- pacient 
    4.ăDreptatea,ăechitateaăşiăaccesulăpacien ilorălaăîngrijirileădeăs n tate 
 
    IV.ăRela iaămedică- pacient II - 2 ore 
    1.ăConsim mântulăinformat 
    2.ăConfiden ialitateaăînărela iaămedică- pacient 
    3.ăRela iaămedică- pacient minor 



    4. Acteănormativeăcareăreglementeaz ărela iaămedică- pacient 
 
    V.ăGreşeliăşiăeroriăînăpracticaămedical ă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroare 
    2.ăCulpaămedical ă- definire,ăforme,ăimplica iiăjuridiceăşiădeontologice 
    3. Managementulăgreşeliiăşiăeroriiămedicaleăînăpracticaămedical  
 
    VI.ăProblemeăeticeălaăînceputulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăLibertateaăprocrea iei 
    2. Dileme etice în avort 
    3. Etica reproducerii umane asistate medical 
    4. Probleme etice în clonarea reproductiv  
 
    VII.ăProblemeăeticeălaăfinalulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaămor iiăînăeraănoilorătehnologiiăînămedicin  
    2.ăProblemeăeticeăînăst rileăterminale 
    3.ăTratamenteăinutileăînăpracticaămedical  
    4.ăEutanasiaăşiăsuicidulăasistat 
    5. Îngrijirile paliative 
 
    VIII.ăProblemeăeticeăînătransplantulădeă esuturiăşiăorganeăumaneă- 2 ore 
    1. Donarea de organe de la cadavru 
    2. Donarea de organe de la persoana vie 
    3.ăEticaăaloc riiădeăresurseăînătransplant 
 
    IX. Probleme etice în genetic ăşiăgenomic ă- 2 ore 
    1.ăEugeniaăşiădiscriminareaăpeăbazaăgeneticii 
    2. Proiectul genomului uman - problemeă etice,ă redefinireaă no iuniiă deă boal ă prină prismaă
cunoaşteriiăgenomuluiăuman 
    3.ăEtic ăşiătestareaăgenetic ăprenatal ,ăneonatal ăşiăpostnatal  
    4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni 
    5.ăTerapiaăgenic  
    6.ăPosibilitateaăîmbun t iriiăraseiăumaneăprinăinterven iiăgenetice 
 
    X.ăEticaăcercet riiăpeăsubiec iăumaniă- 2 ore 
    1. Principii etice în cercetarea peăsubiec iăumani 
    2.ăProtec iaăparticipan ilorăîntr-oăcercetareăbiomedical ă- discutarea principalelor coduri de 
etic ă şiă conven iiă interna ionaleă înă cercetare,ă aă cadruluiă legislativă înă careă seă deruleaz ă
cercetareaăpeăsubiec iăumani 
    3.ăPopula iiăvulnerabileăînăcontextulăcercet riiăpeăsubiec iăumani 
    4.ăAspecteăeticeăînăcercet rileămulticentrice,ămultina ionale 
    5.ăComiteteleădeăetic ăaăcercet rii 
    6.ăComportamentulăştiin ificăneadecvat,ăconflictulădeăintereseăînăcercetareaăştiin ific  
 
    TEMATICA SEMINARIILOR 
    I.ăIlustrareaăprinăcazuriăparticulareăaăteoriilorăşiăprincipiilorăînăbioetic ă- 2 ore 
    II.ăReglementareaăpracticiiămedicaleăprinăcoduriădeăetic ă- 2 ore 
    1.ă Jur mântulă luiă Hipocrateă - comentareaă formeiă ini ialeă aă jur mântului luiă Hipocrateă şiă
evaluareaăgraduluiădeăaplicabilitateăaăperceptelorăacestuiaăînăcondi iileămediciniiăactuale 
    2.ăAlternativeăaleăjur mântuluiăluiăHipocrate 
    3.ăAlteăcoduriădeăetic ăşiădeontologieămedical ăfolositeăînăprezent 
 
    III. Ilustrarea valorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăValoareaăşiălimiteleăconsim mântuluiăinformatăînăpracticaămedical ăcurent  
    2.ăValoareaăşiălimiteleăconfiden ialit iiăînăpracticaămedical ăcurent  
    3.ăRolulăcomunic riiăînărela iaămedică- pacient 
 
    IV.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăAccesulălaăîngrijirileădeăs n tateă- discutare de cazuri 
    2.ăDrepturileăpacien iloră- reglementareălegislativ  
    3. Rolul comitetelorădeăetic ădinăspitale 
 
    V.ăExemplificareaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroareăînămedicin ăprinăcazuriăconcreteă- 2 ore 



    1.ăDelimitareaăcadruluiăno iuniiădeămalpraxis 
    2.ăGreşealaămedical ădinăperspectivaăsistemuluiădeămalpraxis 
    3. Perspectivaădeontologic ăasupraăgreşelilorămedicale 
 
    VI.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăînceputuluiăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
 
    VII.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăfinalulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
 
    VIII. Discutareaă problemeloră eticeă înă transplantulă deă esuturiă şiă organeă peă bazaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
 
    IX.ăDiscutareaăproblemelorăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
 
    X.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă cercetareaă peă subiec i umani prin prisma unor cazuri 
concrete - 2 ore 
 
    G. Stagiul de UROLOGIE (610 ore) 
    Tematicaădeăpreg tireă(dup ănouaăformulareăaprobat ădeăComitetulăA.R.U.) 
    1. Formarea urinii 
    2.ăFiziologiaăşiăfiziopatologiaăhemodinamiciiărenale.ăExplorareaăhemodinamicii renale 
    3.ăFactoriiărenaliăînăreglareaăhidroelectrolitic ,ăacido-bazic ,ămetabolic  
    4.ăTesteăpentruăapreciereaăfunc ieiărenaleă(sanguine,ăurinare,ăcombinate,ăprovocate) 
    5.ăInvestiga iiăvasculare,ălimfaticeăaleăaparatuluiăurinalăşiăgenital masculin (arteriografii, 
renografii,ălimfografii)ăşiăizotopice 
    6.ă Investiga iiă imagisticeă aleă aparatuluiă urinară (R.R.V.S.,ă U.I.V.,ă U.P.R.,ă echografie,ă
tomografieăcomputerizat ,ărezonan ămagnetic ănuclear ) 
    7.ăŞoculăendotoxică- M.S.O.F. 
    8.ăTulbur rileăcantitativeăaleădiurezei 
    9.ăInsuficien aărenal ăacut .ăAnuriaăobstructiv  
    10.ăInsuficien aărenal ăcronic ădeăcauz ăurologic  
    11.ăSemiologieăurinar ă(polachiuria,ădisuria,ăreten iaăincomplet ădeăurin ,ăreten iaăcomplet ă
deăurin , piuria,ăhematuria,ăincontinen aădeăurin ,ădurereaăînăafec iunileăurologice) 
    12. Anomaliile aparatului urogenital 
    13. Hidronefrozele 
    14.ăPtozaărenal  
    15.ăTraumatismeleăaparatuluiăurinarăşiăgenitalălaăb rbatăşiăfemeie 
    16. Pielonefritele acuteăşiăcroniceădeăcauz ăurologic  
    17. Pielonefritele 
    18. Pionefroza 
    19. Perinefrita 
    20.ăSindromulăcistiteiăacute.ăPericistiteleăşiăcistiteleăcroniceănespecifice 
    21.ăUretritele,ăperiuretriteleă(inclusivăceleăcuătransmisieăgenital ).ăGangrenele genitale 
    22. Prostato-veziculiteleăacuteă(abcesulăprostatic,ăempiemulăvezicularăetc.)ăşiăcronice 
    23.ăOrhiepididimiteleăacuteăşiăcronice 
    24.ăLitiazaăurinar  
    25.ăTumorileărenaleăparenchimatoaseă(laăadultăşiăcopii) 
    26.ăTumorileăc ilor urinare superioare 
    27. Tumorile retroperitoneale 
    28. Tumorile prostatice 
    29. Tumorile vezicale 
    30. Tumorile uretrale 
    31. Tumorile penisului 
    32.ăTumorileăcon inutuluiăscrotală(testicul,ăepididim,ăfuniculăspermatic,ăînvelişuri) 
    33. Tumorile glandei suprarenale 
    34.ăHipertrofiaăbenign ădeăprostat  
    35. Maladiile colului vezical 
    36.ăTuberculozaăurogenital  
    37. Stricturile uretrale 
    38.ăHidrocelulăşiăcolec iileăintravaginale 
    39. Torsiunea cordonului spermatic 
    40. Varicocelul 
    41. Fimoza, parafimoza 
    42. Priapismul 



    43.ăDisfunc iileăerectileăşiăinfertilitateaămasculin  
    44.ăIncontinen eleăurinare 
    45.ăHipertensiuneaărenovascular  
    46.ăVezicaăneuropat  
    47.ăFibrozaăretroperitoneal  
    48. Maladia La Peyronie 
    49.ăTransplantulărenal:ăIndica ii.ăContraindica ii.ăComplica ii 
 
    Baremulă deă activit iă practiceă înă stagiulă deă urologieă laă careă rezidentulă esteă ajutoră sauă
operator principal. 
 
    ANUL III 
    1. Cistoscopia                        50 
    2. Cateterismul ureteral (+UPR)       25 
    3.ăMontare/extragereăsond ăCookăăăăăăă20 
    4.ăCistostomieăsuprapubian ăăăăăăăăăăă10 
    5.ăNefrostomieăpercutan ăăăăăăăăăăăăăă10 
    6.ăBiopsieăprostatic ăăăăăăăăăăăăăăăăă15 
    7.ăBiopsieăvezical                    10 
    8.ăOrhidectomieă(scrotal ,ăinghinal )ă10 
    9.ăCuraăchirurgical ăaăvaricoceluluiăăă5 
    10.ăCuraăchirurgical ăaăhidroceluluiăăă5 
    11. Circumcizia                        5 
    12. Orhidopexia                        5 
    13. Cistolitotomia                    20 
    14.ăŞuntăspongio-venos glandular       5 
 
    ANUL IV - V 
    1. Nefrectomia                          10 
    2.ăNefrectomiaăradical ăăăăăăăăăăăăăăăăă10 
    3. Pielolitotomia, Ureterolitotomia     10 
    4. Pieloplastia                         10 
    5. Ureterocistoneostomia                 5 
    6.ăUreterostomiaăcutanat ăăăăăăăăăăăăăăăă5 
    7.ăCistectomiaăradical ăăăăăăăăăăăăăăăăă20 
    8.ăDeriva iaăurinar ăureterointestinal ă20 
    9.ăAdenomectomiaătransvezical ăăăă      30 
    10.ăAmputa iaăpenian ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3 
    11.ăEmascula iaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2 
    12. Cura fistulei vezico-vaginale        5 
    13.ăRezec iaătransuretral ăaăprostateiă100 
    14.ăRezec iaătransuretral ăaăveziciiăăă100 
    15. Litotri iaăcalcululuiăvezicalăăăăăăă15 
    16.ăUretrotomiaăoptic ăintern ăăăăăăăăăă30 
    17.ăNefrolitotomiaăpercutanat ăăăăăăăăăă20 
    18.ăUreteroscopiaăretrograd ăăăăăăăăăăăă20 
    19.ăLitotri ieăextracorporeal ăăăăăăăăăă50 
    20. Suprarenalectomia (clasic şi 
        laparoscopic)                        5 
    21. Realizarea abordului 
        retroperitoneoscopic pentru 
        entit iăpatologiceăurologiceăăăăăăă10 
    22. Uretroplastia în 2 timpi             5 
 
    StagiulădeăExplorareăurodinamic ă2ăs pt.ăÎn cadrul stagiului de Urologie 
    Tematicaădeăpreg tire: 
    1. Uroflowmetria 
    2. Cistomanometria 
    3. Uretromanometria (profilul uretral) 
    4.ăElectromiografiaămuşchilorăperineali 
 
    Baremădeăactivit iăpractice 
    1. Interpretare uroflowmetrie    50 



    2. Interpretare citomanometrie   10 
    3. Interpretare uretromanometrie 10 
    4. Interpretare electromiografie 10 
 
    H.ăSTAGIULăDEăECOGRAFIEăGENERAL ăţă3ăLUNIă(50ăore) 
 
    Laăterminareaămodululuiădeăecografieăgeneral ,ămediculărezidentăaflatăînăstagiulădeăpreg tireă
pentruă ob inereaă specialit iiă trebuieă s ă cunoasc ă urm toareleă aspecteă legateă deă explorareaă
ecografic : 
    1.ăindica iiăşiălimiteăaleăexplor riiăecografice 
    2.ăpreg tireaăpacientuluiăpentruăexaminare 
    3. alegerea trasductoruluiăînăraportăcuăzonaăanatomic ăcareăvaăfiăexplorat  
    4. alegerea ferestrei de explorare adecvate 
    5. reglarea echipamentului (sistemul de "gain", compensarea în timp a ecourilor - TGC, plasarea 
focarului/focarelor, stabilirea dimensiunii optimale aăimaginii),ăutilizareaăsistemuluiădeăm surareă
înădistan eăşiăvolume 
    6.ă ob inereaă imaginiiă ecograficeă optimale,ă folosindă planurileă deă sec iuneă standardizateă
utilizate în ultrasonografie 
    7.ărecunoaştereaăartefactelorăşiăproceduriădeăeliminareăaleăacestora 
    8.ădeosebireaăst riiădeă"organănormal"ădeăceaădeă"organăpatologic"ăprinăfolosireaăsemiologieiă
şiăterminologieiăecograficeăspecifice 
    9.ăprecizareaăst riiăpatologiceăşiăincludereaăaspectuluiăecograficăîntr-un diagnostic clinic 
    10. documentarea imaginilor 
    11.ăredactareaăbuletinuluiăecograficăsau/şiăinterpretareaăcorect ăaăunuiăbuletinăecograficăemisă
deăc treăunăcolegăcuăexperien ăsimilar ăsauămaiămare. 
    Recomandareaă altoră investiga iiă complementareă sauă decurgândă dină explorareaă clinic ă şiă
ecografic ă aă pacientului,ă înă scopulă ob ineriiă unuiă diagnostică corectă înă condi iileă unuiă raportă
cost/eficien ăoptim,ăcuădurataădeătimpăminimal . 
 
                    TEMATICAăCURSULUIăDEăECOGRAFIEăGENERAL  
 
                  NIVEL DE FORMARE 1 - pentruămediciăreziden i 
                             (înv mântăteoretic) 
 
    Specialit i:ăMedicin ăintern ,ăGastroenterologie,ăNefrologie,ăPediatrie,ăUrologie 
    A. TRUNCHIUL COMUN 
*T* 
┌───┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐ 
│Nr.│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăTematicaăcursuluiăteoreticăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Num rulăore│ 
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ă1.│Fizicaăultrasunetelorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă2ăăăăă│ 
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ă2.│Artefacteăîntâlniteăînăultrasonografieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă1ăăăăă│ 
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ă3.│Echipamente,ăimagineaăultrasonografic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă2ăăăăă│ 
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ă4.│Semiologieăultrasonografic ădeăbaz ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă2ăăăăă│ 
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ă5.│Sec iuniăelementareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă1ăăăăă│ 
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ă6.│Ficatulăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                         │ăăăăă4ăăăăă│ 
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ă7.│Arboreleăbiliarăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă4ăăăăă│ 
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ă8.│Pancreasulăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă2ăăăăă│ 
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ă9.│Splinaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│     1ăăăăă│ 
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│10.│Spa iulăretroperitonealăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă2ăăăăă│ 
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│11.│Tubulădigestivăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă2ăăăăă│ 
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│12.│Aparatulăurinarăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă2ăăăăă│ 



├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│13.│Peritoneuăşiăanexeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă1ăăăăă│ 
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│14.│Urgen eăabdominaleăăă                                         │ăăăăă2ăăăăă│ 
├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│ăăă│Totalăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăă28ăăăăă│ 
└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘ 
*ST* 
               B.ăTEMATICAăSPECIFIC ăDIFEREN IAT ăPEăSPECIALIT I 
                        (completarea trunchiului comun) 
*T* 
*Font 9* 
┌─────────────────────────────────┬────────┬─────────────────┬──────────┬─────────┬────────┐ 
│ăăăăăăăăTemaăcursului/Oreăăăăăăăă│Medicin │Gastroenterologie│Nefrologie│Pediatrie│Urologie│ 
│ăăăăăăăăăăăăădeăcursăăăăăăăăăăăăă│Intern ă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┤ 
│Algoritmuriădeădiagnosticăăăăăăăă│ăăă2ăăăă│ăăăăăăăă2ăăăăăăăă│ăăăă2ăăăăă│ăăăă2ăăăă│ăăă2ăăăă│ 
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┤ 
│Tubulădigestivă- no iuniăavansate│ăăă0ăăăă│ăăăăăăăă4ăăăăăăăă│ăăăă0ăăăăă│ăăăă0ăăăă│ăăă0ăăăă│ 
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┤ 
│Prostataăşiăveziculeleăseminaleăă│ăăă0ăăăă│ăăăăăăăă0ăăăăăăăă│ăăăă1ăăăăă│ăăăă0ăăăă│ăăă2ăăăă│ 
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┤ 
│Vaseăperifericeăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă3ăăăă│ăăăăăăăă3ăăăăăăăă│ăăăă2ăăăăă│ăăăă2ăăăă│ăăă2ăăăă│ 
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┤ 
│Cordăşiăpericardăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă3ăăăă│ăăăăăăăă0ăăăăăăăă│ăăăă2ăăăăă│ăăăă2ăăăă│ăăă0ăăăă│ 
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┤ 
│Aplica iiăînăpatologiaăpediatric │ăăă2ăăăă│ăăăăăăăă2ăăăăăăăă│ăăăă2ăăăăă│ăăăă6ăăăă│ăăă2ăăăă│ 
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┤ 
│Structuriămoiăsuperficialeăăăăăăă│ăăă3ăăăă│ăăăăăăăă0ăăăăăăăă│ăăăă1ăăăăă│ăăăă1ăăăă│ăăă2ăăăă│ 
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┤ 
│Pelvisăfemininăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă3ăăăă│ăăăăăăăă2ăăăăăăăă│ăăăă3ăăăăă│ăăăă2ăăăă│ăăă3ăăăă│ 
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┤ 
│Ecografieăinterven ional ăăăăăăăă│ăăă1ăăăă│ăăăăăăăă4ăăăăăăăă│ăăăă4ăăăăă│ăăăă2ăăăă│ăăă4ăăăă│ 
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┤ 
│Progreseăînăultrasonografieăăăăăă│ăăă1ăăăă│ăăăăăăăă1ăăăăăăăă│ăăăă1ăăăăă│ăăă 1ăăăă│ăăă1ăăăă│ 
├─────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┤ 
│ăăăăăăăăăăăTotalăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăă18ăăă│ăăăăăăă18ăăăăăăăă│ăăăă18ăăăă│ăăă18ăăăă│ăăă18ăăă│ 
└─────────────────────────────────┴────────┴─────────────────┴──────────┴─────────┴────────┘ 
*ST* 
 
    Totală generală ţă 46ă oreă cursă pentruă fiecareă specialitate,ă particularizată înă func ieă deă
specialitateaăconsiderat . 
    Observa ii: 
    1.ă tematicaă prelegeriloră deă vaseă perifericeă vaă cuprindeă no iuniă elementare referitoare la 
principiiă aleă metodei,ă tehnicaă deă explorare,ă artefacte,ă hemodinamic ,ă artereă periferice,ă veneă
periferice,ăartereăşiăveneăviscerale. 
    2.ă tematicaă prelegeriloră deă explorareă ecografic ă aă corduluiă vaă cuprindeă no iuniă elementareă
referitoare laăaspectulăultrasonograficănormalăşiăpatologică(identificatăînăprincipaleleăafec iuni)ă
precumăşiăcelăalămediastinului,ăpl mânuluiăşiăpleurei. 
    3.ă tematicaă prelegeriloră deă ecografieă aă esuturiloră moiă superficialeă vaă cuprindeă no iuniă
elementare referitoareălaăaspectulănormalăşiăpatologicăalăurm toarelorăorganeăşiăregiuni:ăcervical,ă
tireo-paratiroidian,ăsân,ăaxil ,ătesticulăşiăscrot. 
    4.ă tematicaă prelegeriloră deă ecografieă aă pelvisuluiă feminină vaă cuprindeă no iuniă elementareă
referitoare la aspectul normal şiăpatologicăalăacesteiăregiuniă(ginecologie,ăobstetric ). 
    5.ă tematicaă prelegeriloră deă ecografieă interven ional ă vaă cuprindeă no iuniă elementareă
referitoareălaăaplica iiăaleămetodeiăînăscopădeădiagnosticăşiătratament. 
 
       BAREMăDEăMANUALIT Iă- ORGANEăŞIăZONEăTOPOGRAFICEă- CARE TREBUIESC 
        IDENTIFICATEăŞIăEVALUATEăPRINăULTRASONOGRAFIEă- NIVEL DE FORMARE 
 
    1.ăPENTRUăMEDICIăREZIDEN I 
    (ÎNV MÂNTăPRACTIC) 
    Premise 



    Explorareaă ecografic ,ă fiindă oă investiga ieă "înă timpă real"ă şiă înă acelaşiă timp,ă utilizândă
sec iuniă nestandardizate,ă seă caracterizeaz ă prină furnizareaă diagnosticuluiă folosindă sec iuniă
relativăgreuăreproductibile.ăÎnăpofidaăeforturilorăsociet ilorăprofesionaleădeă"standardizare"ăaă
acestor imagini, componenta "operator" dependent ăaămetodeiăesteădeosebitădeăimportant . 
    Asimilareaă explor riiă ecografice,ă indiferentă deă nivelulă deă performan ,ă depindeă înă celă maiă
înaltă gradă deă asigurareaă componenteiă deă "preg tireă subă supaveghere".ă Esteă imperiosă necesar ă
includerea în tematica de formareă aă mediciloră reziden iă aă unoră stagiiă deă "manualit i",ă aceastaă
reprezentândăetapaăini ial ăşiăprimulăcontactăalămediculuiăcuăechipamentulăecografic. 
    Realizarea acestui deziderat presupune: 
    a)ă existen aă unuiă "baremă deă manualit i"ă - num ră minimală deă sec iuniă şiă inciden eă corectă
ob inute,ă deă aşaă natur ,ă înc ,ă prină apreciereaă loră s ă seă poat ă furnizaă diagnosticulă înă timpulă
explor riiăpacientului; 
    b)ă existen aă unuiă personală specializată pentruă instruireaă mediciloră încep tori,ă careă s ă îiă
îndrume,ă subliniindă toateă aspecteleă tehniceă şiă metodologiceă careă trebuieă cunoscute.ă Calit ileă
didactice ale acestui personal (nu obligatoriu medici, dar imperios necesar personal medical 
dedicat acestei tehnici) sunt obligatorii, activitatea de "stagii de manualitate"ă trebuindă s ă seă
sincronizezeăcuădesf şurareaăprelegerilorăteoretice; 
    c)ă echipamentă pentruă activit iă didacticeă şiă pentruă instruc ie,ă atâtă supravegheat ă câtă şiă peă
cont propriu; 
    d)ă existen aă uneiă "biblioteciă deă imagini"ă cuă aspecteă normale,ă patologiceă şiă varianteleă
acestora.ă Aceast ă "bibliotec ",ă cuprinzândă ună mareă num ră deă imagini,ă trebuieă prezentat ă şiă
comentat ădeăc treăpersonalulăabilitatăs ădesf şoareăactivit iădidactice.ăScopulăesteăacelaădeăaă
familiariza intensiv medicul rezident cu aspectele ecografice cel mai frecvent întâlnite în 
practic . 
    OBS:ăBaremulăesteăstructuratăînăfunc ieădeăparticularit ileăfiec reiăspecialit iămedicale. 
 
    A. TRUNCHIUL COMUN 
    1.ăNo iuniădeăbaz ăprivindăutilizareaăaparatelorădeăultrasonodiagnostic: 
    - pornirea aparatului 
    - selectarea transductoarelor 
    - reglarea parametrilor tehnici ai imaginii 
    - optimizareaăimaginiiăşiăreducereaăartefactelor 
    - m sur toriăpeăimagine 
    - salvarea imaginii 
    - structuraăşiăredactareaăunuiăbuletinăecografic 
 
    2. Abdomenul 
    Ficatul 
    - identificarea organului 
    - vizualizarea principalelor elemente anatomice (hilul hepatic, patul veziculei biliare, 
ligametulărotund,ăligamentulăvenos,ălobiiăşiăsegmentele) 
    - precizarea raporturilor anatomice cu organe învecinate 
 
    Sistemul venos port 
    - eviden iereaă şiă m surareaă elementeloră componenteă (venaă port ,ă venaă mezenteric ă superioar ,ă
venaăsplenic ) 
 
    C ileăbiliare 
    - eviden iereaă şiă m surareaă c iloră biliareă intrahepaticeă (ductulă hepatic dreptă şiă stâng)ă şiă
extrahepatice 
 
    Colecistul 
    - eviden iereaăcolecistului 
    - identificarea componentelor anatomice 
    - m surareaălumenuluiăşiăpere ilor 
    - identificarea raporturilor anatomice principale 
 
    Pancreasul 
    - eviden iereaăpancreasuluiă(cuăsegmenteăşiăelementeăanatomiceăimportante) 
    - identificareaăcapsuleiăpancreaticeăşiăaă esutuluiăgr sosăperipancreatic 
    - identificareaăorganelorăcuăcareăpancreasulăintr ăînăraportădirect 
 
    Spa iulăretroperitoneal 



    - aorta 
    ●ăidentificareăînăsec iuniălongitudinaleăşiătransversale 
    ●ăidentificareaăvaselorăemergenteădeăpeăpereteleăanteriorăşiăpere iiălaterali 
    ●ăprecizareaăraporturilorăaorteiăabdominale 
 
    - venaăcav ăinferioar  
    ●ăidentificareaăvasuluiăînăsec iuniălongitudinaleăşiătransversale 
    ●ăidentificareaăvaselorăemergente 
    ●ăprecizareaăraporturilorăanatomice 
 
    - esutulăgr sosăretroperitoneal 
    ●ăidentificareăşiăcaracterizare 
 
    Splina 
    ●ăidentificareaăşiăm surareaăsplinei 
    ●ăvizualizareaăhilului 
    ●ăprecizareaăelementelorăvasculareăcomponente 
    ●ăidentificareaăorganelorăcuăcareăsplinaăintr ăînăraport 
 
    Rinichii 
    ●ăeviden iereaăşiăm surareaărinichilorăînăsec iuniăperpendiculare 
    ●ăidentificareaăelementelorăcomponente 
      * parenchim - evaluare,ăm surare 
      * sinus 
      * aparat pielo-calicial - evaluare 
    ●ăidentificareaăureterului 
 
    Lojele suprarenaliene 
    ●ăidentificareaălojelorăsuprarenaliene 
    ●ăevaluareaăstucturiiăglandelorăsuprarenale 
    ●ăm surareaăglandelorăsuprarenale 
 
    Tubul digestiv 
    ●ă identificareaă segmenteloră accesibileă ultrasonografieiă (esofagă abdominal,ă stomac,ă duoden,ă
intestinăsub ireăşiăgros) 
    ●ăm surareaăpere ilor,ăevaluareaăcon inutului 
 
    Structurile mezentero-epiploice 
    ●ăidentificarea mezenteruluiăşiăaăvaselorămezenterice 
    ●ăidentificareaărecesurilorăperitonealeăşiăaăspa iilorădeăacumulareălichidian  
    ●ăidentificareaăperitoneuluiăparietal 
 
    3. Organe aflate la nivelul micului bazin 
    a)ăvezicaăurinar  
    ●ăidentificareaăînăcondi iiădeădeple ieăşiădeăvacuitate 
    ●ăevacuareaăşiăm surareaăpere ilor 
    ●ăidentificareaăorganelorăînvecinate 
 
    b)ăprostataă(explorareăsuprapubian ) 
    ●ăidentificare,ăm surare 
    ●ăprecizareaălobilor 
    ●ăidentificareaăorganelorăcuăcareăprostataăintr ăînăraport 
 
    c)ăuterulă(explorareăsuprapubian ) 
    ●ăidentificare 
    ●ăm surare 
    ●ărecunoaştereaăelementelorăcomponente 
    ●ăevaluareaăecostructurii 
 
    d) ovare 
    ●ăidentificareaăşiăm surareaăovarelor 
    ●ăevaluareaăecostructurii 
 



    B.ăTEMATICAăPROPRIEăDIFERITELORăSPECIALIT I 
 
    1.ăCORDUL,ăPERICARDULăŞIăVASELEăDEăLAăBAZAăINIMIIă(explorareătranstoracic ) 
    a.ăidentificareaăşiăevaluareaăstructurilorăcardiaceă- cavit i,ăaparateăvalvulare,ămiocardă- şiă
a vaselor de la baza inimii folosind abordul parasternal, apical, suprasternal, subxifoidian; 
    b.ăseăaplic ăurm toarelorăspecialit i: 
 
    I.ăMEDICIN ăINTERN  
 
    II. NEFROLOGIE 
 
    III. PEDIATRIE 
 
    2.ăVASELEăPERIFERICEă(explorareăDopplerăpulsatăcombinat ăcuăexplorareăcodificat ăcolor) 
    - identificareaăşiădefinireaăuneiăstructuriăvasculareăperiferice 
    - diferen iereaăunuiăvasăarterialădeăunulăvenosăprinăecografieăgriăşiăDopplerăpulsat 
    - identificareaăsensuluiădeădeplasareăaăfluxuluiăsanguinăprinăecografieăcodificat  color 
    c.ăseăaplic ăurm toarelorăspecialit i: 
       I.ăMEDICIN ăINTERN  
       II. GASTROENTEROLOGIE 
       III. NEFROLOGIE 
       IV. PEDIATRIE 
       V. UROLOGIE 
 
    3. ECOGRAFIE CERVICO-FACIAL  
    a. tiroida, paratiroida, glande salivare (parotid ,ăsubmandibular ,ăsublingual ),ălimfonoduli 
    - identificareaăstructurilorăanatomiceăenumerate,ăm surarea,ăapreciereaăecostructurii 
    b. axul vascular cervical 
    - identificareaă vaseloră cervicaleă prină ecografieă înă scaraă griă şiă Doppleră pulsat,ă m surarea 
lumenului,ăapreciereaăstructuriiăpere ilor 
    c.ăfosaăsupraclavicular ăşiăsuprasternal  
    - identificarea structurilor anatomice 
    d.ăseăaplic ăurm toarelorăspecialit i: 
      I.ăMEDICIN ăINTERN  
      II. NEFROLOGIE 
      III. PEDIATRIE 
 
    4. ECOGRAFIEăTRANSFONTANELAR  
    - identificareaăşiăevaluareaăemisferelorăcerebraleăşiăaăsistemuluiăventricular 
    - identificareaăprincipalelorăstructuriă anatomiceă(substan aăalb ăşiăcenuşie,ănucleulăcaudat,ă
talamus, corp calos, plexuri coroide) 
    a. se aplic ăurm toarelorăspecialit i: 
      I. PEDIATRIE 
 
    5.ăEXPLORAREAăSARCINIIă(EXPLORAREăSUPRAPUBIAN ) 
    - explorarea uterului gravid la diverse vârste, prin abord suprapubian 
    - identificarea,ăprecizareaăpozi ieiăşiăm surareaăplacentei 
    - identificareaăelementelorăanatomiceănormaleăaleăf tului 
    - aprecierea vârstei fetale 
    a.ăseăaplic ăurm toarelorăspecialit i: 
      I.ăMEDICIN ăINTERN  
      II. GASTROENTEROLOGIE 
      III. NEFROLOGIE 
      IV. PEDIATRIE 
      V. UROLOGIE 
 
    6. ALTE APLICA IIă SPECIFICEă voră fiă tratateă individual,ă înă cadrulă fiec reiă specialit i,ă
întrucâtăimplic ădobândireaăunorăno iuniă teoreticeăsuplimentare.ă Cuantumulădeăactivitateăpractic ă
alocată acestoră capitoleă esteă stabilită deă c treă responsabiliiă deă programă dină fiecare centru 
universitar cuprinzând: 
    - Algoritmuri de diagnostic 
    - Tubul digestiv - no iuniăavansate 
    - Prostataăşiăveziculeleăseminale 



    - Ecografieăinterven ional  
    - Progrese în ultrasonografie 
                                    UROLOGIE 
                                     5 ANI 
 
                     STAGIIăPRACTICEăŞIăCURSURIăCONFERIN  
 
    *ăCHIRURGIEăGENERAL ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 8 LUNI 
    *ăCHIRURGIEăTORACIC ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 2 LUNI 
    *ăCHIRURGIEăVASCULAR ăăăăăăăăăăăăăăăăăă  - 2 LUNI 
    *ăECHOGRAFIEăGENERAL ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 3 LUNI 
    *ăIMAGISTIC ăRADIOLOGIC ăăăăăăăăăăăăăăăăă- 3 LUNI 
    * NEFROLOGIE                             - 3 LUNI 
    *ăANATOMIEăPATOLOGIC ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 2 LUNI 
    *ăBIOETIC ăăăăăăăăăăăăăăă                - 2ăS PT. 
 
    STAGII - CURS UROLOGIE - 36ăLUNIăşiă2ăs pt.ă(includeămodululădeăurodinamic ă2ăs pt.) 
    N. B. 
    1.ăStagiulădeăEcografieăGeneral ăseăvaăefectuaăînătrimestrulăIVădinăanulăIV 
    2. În cadrul Stagiului de Urologie va fi asigurat ,ă peă principiulă rota ieiă periodice,ă
activitateaă practic ă aă tuturoră reziden iloră înă toateă departamentele,ă respectivă profilurileă
activit iiă deă diagnostic/tratamentă dină cadrulă Cliniciiă urologiceă acreditateă pentruă preg tireaă
reziden ilorăînăUrologie. 
    3.ă Înă cadrulă Stagiuluiă deă Urologieă vaă fiă efectuată şiă modululă deă Urodinamic ă cuă durataă deă 2ă
s pt mâni. 
    4. Fiecare stagiu va fi finalizat printr-oă form ă deă evaluareă aă cunoştin eloră teoreticeă şiă
practiceădobândite,ătradus ăprintr-oănot ăpus ădeăŞefulăClinicii/Serviciului formator abilitat. 
    Înă cadrulă Stagiuluiă deă Urologie,ă laă finalulă aniloră III,ă IVă şiă Vă seă vaă procedaă laă evaluareaă
cunoştin eloră şiă abilit iloră practiceă dobânditeă conformă Tematiciiă şiă Baremuluiă deă activit iă
practiceăcorespunz tor. 
    La fineleăanuluiăterminalăalăcicluluiădeăreziden iat,ămediculărezidentăurologăvaăfiăsupusăuneiă
evalu riă finaleă aă cunoştin eloră şiă abilit iloră practiceă dobânditeă înă cursulă tuturoră stagiilor.ă
Evaluareaă seă vaă faceă prină sus inereaă examenuluiă deă medică specialist, examenă ceă cuprindeă oă tez ă
scris ,ăunăexamenăclinică(cazăclinic)ăşiăoăprob ăoperatorie. 
 
                             MINISTERULăS N T II 
             CENTRULăNA IONALăDEăPERFEC IONAREăÎNăDOMENIULăSANITAR 
                                   BUCUREŞTI 
 
                            CURRICULUMăDEăPREG TIRE 
                                ÎN SPECIALITATEA 
 
                                     IGIEN  
 
    Toateădrepturileăprivindăpublicareaăşiădifuzareaăacesteiălucr riăapar inăCentruluiăNa ionalădeă
Perfec ionareăînăDomeniulăSanitarăBucureşti 
 
    CURRICULUMăDEăPREG TIREăÎNăSPECIALITATEAăIGIEN  
 
    DEFINI IE 
    IGIENAă esteă ramur ă aă medicineiă preventive,ă specialitateă careă studiaz ă ac iuneaă factoriloră deă
mediuă asupraă s n t iiă popula iei,ă înă vedereaă preveniriiă îmboln virilor,ă aă ineriiă subă controlă aă
riscurilorădeămediu,ăaăsc deriiăexpuneriiălaăfactoriiădeăriscăaăpopula ieiăprinăeforturiăconcertateă
aleăsociet iiăşiăutilizareaăeficient ăaăresurselor. 
 
    DURATA: 4 ani 
 
    Curriculumulăprevedeăunănum rădeă200ădeăore didacticeă(curs,ăseminar,ăprezent riădeăcazuri)ăpeă
anulădeăstudiuăuniversitar,ăpentruătematicaăprezentat ,ăînăafaraăc roraăsuntăprev zuteăşiă40ă- 50 
de ore de studiu individual. 
    Cuantificareaăpreg tiriiăînăvedereaăechival rii,ăseăfaceăprinăcrediteă(CFU). 
    1 credit = 25 ore de instruire 



    Dină timpulă alocată preg tirii,ă activitateaă didactic ă acoper ă 20-30%, restul de 70-80%, fiind 
dedicat ăactivit ilorăpracticeăşiăstudiuluiăindividual. 
    Laăsfârşitulăfiec ruiămodulădeăpreg tireă(celăpu inăoădat ăpeăan),ăareălocăoăevaluareădeăetap ,ă
f cut ăînăunitateaădeăpreg tireădeăc treăresponsabilulădeăstagiuăşiăîndrum tor. 
    Evaluareaăseăfinalizeaz ăprinăacordareaădeăcrediteăCFU. 
    Întreagaăactivitateădeăpreg tireăesteămonitorizat ăprinăcaietulădeăstagiuă(log-book), în care 
vorăfiătrecuteădeăasemeneaăevalu rileădeăetap ăînăcredite,ăactivitateaăînăprogrameleădeăcercetare,ă
participareaălaămanifest riăştiin ificeăşiădeăeduca ieăcontinu . 
 
    STRUCTURA STAGIILOR 
    1.ăMediulăînărela ieăcuăs n tateaăuman ă(1,5ăluni) 
    2. Epidemiologie (6 luni) 
    3.ăS n tateăpublic ă(6ăluni) 
    4.ăBioetic ă(2ăs pt mâni) 
    5. Biostatistica si informatica medicala (2 luni) 
    6.ăMedicin ăocupa ional ă(2ăluni) 
    7. Igiena mediului (10 luni) 
    8.ăIgienaăalimenta ieiăşiănutri ieiă(10ăluni) 
    9.ăIgienaăcopiilor,ăadolescen ilorăşiătineriloră(10ăluni). 
 
    CON INUTULăSTAGIILOR 
    1.ăMEDIULăÎNăRELA IEăCUăS N TATEAăUMAN ă- 1,5 luni 
    1.1.ăTematicaălec iilorăconferin  
    ●ăRolulăfactorilorădeămediuăînăetiologiaăîmboln virilorăumane.ăMediulăînconjur torăînăconcep iaă
Organiza ieiă Mondialeă aă S n t ii.ă Cerin eă deă baz ă pentruă ună mediuă s n tos.ă No iuniă deă dreptă
privindămediulăînconjur tor.ăObstacoleăşiăoportunit iăînărezolvareaăproblemelorădeăs n tateăcareă
implic ămediulăambiental.ăPromovareaăcomportamentelorăs n toaseăpentruăunămediuăs n tos. 
    ●ă Risculă deă mediu:ă defini ie;ă etapeleă analizeiă riscului:ă evaluareaă riscului,ă managementulă
riscului, comunicarea riscului. 
    ●ăToxicologieădeămediu:ăprincipiiăgenerale;ăabsorb ie,ădistribu ie,ăexcre ie,ăbio-transformare; 
efecteătoxiceăpeăorganeăşiăsisteme,ăefecteăcancerigeneăşiăgenetice. 
    ●ăEvaluareaărisculuiădeămediuăpentruăs n tate.ăTipuriădeăpericoleădinămediulăînconjur torăcareă
potă afectaă s n tateaă (naturaleă şiă antropogene;ă fizice, chimice, biologice, mecanice, psiho-
sociale),ă c iă deă expunere,ă efecteă asupraă s n t ii.ă Principiiă şiă metodeă deă evaluareă aă risculuiă
(identificareaă pericolului,ă evaluareaă rela ieiă doz -r spuns,ă evaluareaă expunerii,ă caracterizareaă
riscului). 
    ●ăManagementulărisculuiădeămediu:ăcomparareaărisculuiăestimatăcuăstandardeăşiănorme,ăcomparareaă
risculuiăestimatăactualăcuăestim riăanterioare,ămonitorizareaăexpunerii,ăstabilireaăalternativelor,ă
implicareaăparticipan ilorălaăprocesulădeăluareăaădeciziilor. 
    ●ă Comunicarea riscului de mediu: planul de comunicare a riscului, definirea obiectivelor 
comunic rii,ă implicareaă comunit ii,ă parteneriată cuă lideriiă comunit iiă şiă cuă alteă institu ii,ă
elaborareaămesajelor,ăevaluareaăcomunic rii. 
 
    2. EPIDEMIOLOGIE - 6 luni 
 
    2.1.ăEPIDEMIOLOGIEăGENERAL ă- 3 luni 
 
    2.1.1.ăTematicaălec iilorăconferin  
    ●ă Introducereă înă epidemiologie:ă defini ie,ă scop,ă domeniiă deă utilizare;ă istoric;ă concepteă
utilizateă înă epidemiologieă (focar,ă epidemie,ă endemie,ă pandemie,ă defini iiă deă caz,ă preven ie,ă
control,ă etc.);ă istoriaă natural ă aă bolii;ă niveleă deă prevenireă (profilaxieă primar ,ă secundar ă şiă
ter iar );ă cauzalitateaă multipl ă aă boliloră (factoriă intrinseci,ă factoriă extrinseci,ă triadaă
epidemiologic ). 
    ●ă Epidemiologieă descriptiv :ă persoana (definire variabile, utilizare); loc, timp (definire, 
utilizare). 
    ●ă Studiiă analitice:ă ciclulă studiiloră epidemiologice;ă conceptulă cauzalit iiă şiă etapeă aleă
stabiliriiărela iilorădeăcauzalitateă(concepte,ăputereaăefectului,ăperioadaădeăinduc ie,ăcriterii); 
studiiăobserva ionaleă versusăstudiiăexperimentaleă(definire,ăutilizare);ăstudiiăanaliticeătipăcază
martoră(definire,ăvariante,ăselectareăcazuriăsiăcontroale,ăcomparabilitateaăinforma iilor,ăpseudo-
rateă şiă Oddsă Ratio,ă avantajeă şiă dezavantaje);ă studiiă analiticeă tipă cohort ă (definireă cohorteă şiă
grupuri expuse, design, avantaje, dezavantaje); studii prospective versus retrospective (definire, 
variante, utilizare); studii experimentale - trialuri clinice (principii, tipuri, utilizare, 
aspecte etice). 



    ●ăScreeningulăînădepistareaăboliloră(defini ie,ăprincipii,ăcaracteristici,ăevaluare). 
    ●ă Supraveghereaă epidemiologic :ă istoric,ă defini ie,ă utilizare;ă obiective;ă tipuriă deă
supraveghereă (supraveghereă activ ,ă pasiv ,ă santinel ,ă deă laborator);ă elementeleă unui sistem de 
supraveghere;ăanaliza,ăinterpretareaăşiăprezentareaădatelorădeăsupraveghere;ăevaluareaăunuiăsistemă
de supraveghere; atributele supravegherii. 
 
    2.2.ăEPIDEMIOLOGIEăSPECIAL ă- 3 luni 
 
    2.2.1.ăTematicaălec iilorăconferin  
 
    2.2.1.1. Epidemiologiaăbolilorăinfec ioaseă- 2 luni 
    ●ăProcesulăinfec iosă(defini ie,ăfactoriăcondi ionali,ăformeădeămanifestare). 
    ●ăFocarăepidemiologică(defini ie,ăfactoriăcondi ionali,ăformeădeămanifestare). 
    ●ăProcesulăepidemiologică(defini ie,ăfactoriăşi forme de manifestare). 
    ●ăInvestigareaăsiăcontrolulăepidemiiloră(principii,ăetape,ăelaborareaăunuiăraportădeăepidemie). 
    ●ăDecontaminareaă(dezinfec ia,ăsterilizarea). 
    ●ăEpidemiologia,ăprevenireaăşiăcontrolulăprincipalelorăboliăinfec ioase. 
    - Boliăcontrolabileăprinăvaccinare:ărujeola,ărubeola,ăparotiditaăepidemic ,ădifteria,ătetanos,ă
tuseăconvulsiv ,ăpoliomielita,ăhepatitaăB,ăgripa,ămeningitaămeningococic ,ăHaemophilusăInfluenzeăB. 
    - Boliăcuătransmitereădigestiv :ăhepatitaăA,ăE,ăsalmoneloze,ăinfec iiăcuăShigella,ătoxiinfec iiă
alimentare,ăboalaădiareic ăacut ,ăholer ,ăRottavirus. 
    - Boliăcuătransmitereăpeăcaleăaerian :ătuberculoza,ăscarlatina. 
    - Boliă cuă transmitereă predominantă parenteral :ă infec iaă cuă HIV/SIDA,ă infec iaă cuă virusă
hepatitic C. 
    - Boliăcuătransmitereăprinăvectori:ămalariaăşiăalteăzoonozeăcuătransmitereăvectorial . 
    - Boliăcuătransmitereăsexual :ăsifilis,ăgonoree,ăinfec iileăcuăChlamydia. 
    - Zoonoze:ăantrax,ăleptospiroz ,ărabie,ăbrucelloz . 
    - Parazitoze. 
    - Infec iiănosocomiale. 
 
    2.2.1.2. Epidemiologia bolilor netransmisibile - 1ălun  
    ●ă Utilizareaă principiiloră şiă metodeloră epidemiologiceă înă prevenireaă şiă controlulă boliloră
netransmisibileă (epidemiologiaă reproducerii,ă genetic ,ă aă boliloră cardiovasculare,ă oncologic ,ă
metabolismăşiănutri ie). 
    ●ăEpidemiologieăocupa ional ă(tipuriădeăstudii,ăsupraveghereaăepidemiologic ). 
    ●ă Epidemiologiaă deă mediuă (domeniu,ă evaluareaă expunerii,ă tipuriă deă studii,ă supraveghere,ă
evaluarea riscului). 
 
    2.2.2. Tematicaăactivit ilorăpracticeăepidemiologieăgeneral ăşiăspecial  
    ●ăSistemulăinforma ionalăînăbolileătransmisibile 
    ●ă Aplica iiă practiceă privindă evaluareaă frecven ei,ă gravit ii,ă poten ialuluiă epidemiologică şiă
alăfactorilorădeăriscăînăbolileăinfec ioase 
    ●ăOrganizarea,ăefectuareaăşiăevaluareaăeficacit iiăşiăacceptabilit iiădiferitelorăactivit iă
epidemiologice,ă deă profilaxieă şiă combatere:ă metodologiaă triajuluiă epidemiologică profilactic,ă aă
supravegheriiă epidemiologiceă activeă şiă diferen iateă aă personalului din sectoare speciale de 
activitateăprinăcontrolăperiodicăşiălaăangajare,ămetodologiaăsupravegheriiăactiveăaăpurt torilorădeă
germeni. 
    ●ă Organizareaă şiă efectuareaă unoră ac iuniă deă recoltare,ă conservareă şiă transportă deă produseă
biologiceăşiădeămediu:ătehnici de recoltare, interpretarea rezultatelor examenelor de laborator în 
diverseă situa iiă epidemiologiceă pentruă implementareaă m suriloră antiepidemiceă şiă privindă c ileă deă
transmitere. 
    ●ă Planificarea,ă organizareaă şiă desf şurareaă tehnic ă aă m suriloră DDD în raport cu diverse 
situa iiă epidemiologiceă şiă obiectiveă dină teren,ă testareaă eficien eiă ac iuniloră DDD:ă tehniciă şiă
metodeădeădezinfec ieăînăraportăcuăcaleaădeătransmitere,ătipulăagentuluiăpatogen,ăobiectivă(metodeă
fizice, chimice, fizico-chimice); controlulăeficien eiăuneiăac iuniădeădezinfec ieă- activitateaăşiă
tehnicaăsteriliz riiăinstrumentaruluiămedicală(metode,ămijloace,ătestareaăeficien eiăsteriliz rii);ă
tehniciă şiă metodeă deă dezinsec ieă înă raportă cuă tipulă agentuluiă patogenă vehiculat,ă obiectiv,ă
artropode,ă vectoriă cuă importan ă epidemiologic ,ă biologic ă şiă ecologiaă lor;ă tehniciă şiă metodeă deă
deratizareă înă raportă cuă speciaă vectoare,ă agentă patogenă vehiculat,ă obiectiv,ă roz toare,ă cuă
importan ăepidemiologic ,ăbiologic ăşiăecologiaălor. 
    ●ă Metodologiaă ancheteiă epidemiologiceă înă focarulă deă boal ă transmisibil :ă tehnicaă întocmiriiă
ancheteiăepidemiologieăpreliminar ăşiădefinitiv ;ăm suriăpentruăîngr direaăşiălichidareaăfocaruluiă
epidemiologicădeclarat;ăurm rireaăfocaruluiăepidemicăpân ălaălichidare. 



    ●ăPlanificareaăşiădesf şurareaăactivit ilorădeăimunoprofilaxieăaăpopula ieiă- imunoprofilaxia 
profilactic ăactiv ăşiăpasiv . 
    ●ă Legisla ieă sanitar ă (legi,ă regulamente,ă norme,ă instruc iuniă referitoareă laă activitateaă
antiepidemic ă şiă deă igien ,ă ap rareaă sanitar ă aă grani elor,ă participareă laă conven iileă sanitaro-
antiepidemiceăinterna ionale,ăsondaje). 
    ●ă Diagnostică şiă evaluareă aă poten ialuluiă epidemiologic,ă elaborareaă planuluiă deă ac iuniă
profilacticeăşiădeăcombatereăînăprincipaleleăboliăinfec ioase. 
    ●ă Programă plană deă m suriă deă prevenireă şiă combatereă aă boliloră transmisibileă înă situa iiă
neaşteptateă(calamit iănaturaleăşiămişcareămigra ional ănereglementat )ăşiăbioterorism. 
    ●ă Aplica iiă practiceă privindă evaluareaă frecven ei,ă gravit ii,ă poten ialuluiă epidemiologică şiă
al factorilor de risc în bolile netransmisibile. 
 
    3.ăS N TATEăPUBLIC ă- 6 LUNI 
 
    3.1.ăINTRODUCEREăÎNăS N TATEAăPUBLIC ă(1ăLUNA) 
    1.ăS n tateaăindividuluiăşiăs n tateaăpopula iilor.ăDefinireaădomeniuluiăs n t iiăpublice. 
    Principiileămetodeiăştiin ifice.ăEvolu iaăconcep iilorăînăs n tateăpublic .ăM surareaăst riiădeă
s n tateăaăpopula iei. 
    2.ă Demografie:ă Staticaă popula iei.ă Mişcareaă mecanic ă (mobilitate,ă migra ie)ă şiă natural ă
(natalitate, fertilitate, mortalitate). Metode de standardizare. Tabele de mortalitate. 
    3. Morbiditatea. 
    4.ăCalitateaăvie ii. 
    5.ăModeleădeădeterminan iăaiăst riiădeăs n tateăaăuneiăpopula ii: 
    ●ăFactoriăbiologici 
    ●ăFactoriădeămediu 
    ●ăFactoriădeăstilădeăvia ă(comportamentali) 
    ●ăServiciileădeăs n tate 
    6.ăMetodeăaleăştiin elorăsocialeăutilizateăînăm surareaăst riiădeăs n tateăşiăaăfactorilorăcareă
oăinfluen eaz . 
    ●ăCriteriiădeăalegereăaămetodelorădeăcercetare. 
    ●ăMetodeăcantitative:ăproiectareaăşiăevaluareaăvalidit iiăşiăfiabilit iiăchestionarelor. 
    ●ăMetodeăcalitative:ăinterviul,ăobserva ia,ăprelucrareaădatelorăcalitative. 
 
    Tematicaăactivit ilorăpractice 
    1.ăStareaădeăs n tate: 
    ●ăSurseăoficialeă- na ionaleăşiăinterna ionaleă- accesibileădeăinformareăştiin ific ăşiădeădateă
deăbaz ăînăs n tateaăpublic . 
    2. Demografie: 
    ●ăInterpretareaămedical ăaăinforma iilorădinădomeniulăstaticiiăpopula iei. 
    ●ă M surareaă şiă interpretareaă medical ă aă informa iiloră referitoareă laă mişcareaă natural ă aă
popula ieiă(fertilitate, mortalitate, tabela de mortalitate, A.P.V.P., etc.). 
    ●ăAnalizaăfertilit iiăîntr-oăpopula ieădefinit ,ăpeăbazaădatelorădisponibile. 
    ●ăTehniciădeăstandardizareăaăindicatorilorădemograficiăşiădinăalteădomeniiăaleăstudiuluiăst riiă
deăs n tate. 
    3ăşiă4.ăMorbiditate.ăCalitateaăvie ii. 
    ●ăOb inereaădeădateăreferitoareălaăinciden aăunorăboliăsauăgrupeădeăboli. 
    ●ă Proiectareaă unuiă studiuă deă prevalen ă deă momentă pentruă oă boal ă dat ă sauă pentruă ună grupă deă
boli. 
    ●ăProiectareaăunuiăstudiuăpentruăcunoaştereaăincapacit iiăîntr-oăpopula ie. 
    5.ăFactoriăcareăcondi ioneaz ăstareaădeăs n tateăaăuneiăpopula ii. 
    ●ăProiectareaăunuiăstudiuăpentruăcunoaştereaăactorilorăcareăinfluen eaz ăstareaădeăs n tateăaă
uneiăpopula ii. 
    ●ăOb inereaădeăinforma iiădinădiverseăsurseăreferitoareălaăfactoriiădeămediuăcareăinfluen eaz ă
stareaădeăs n tateăaăpopula iei. 
    ●ăProiectareaăunuiăstudiuăpentruăcunoaştereaăfactorilorăcomportamentaliăasocia iăs n t ii. 
    ●ăAnalizaăimpactuluiăunorăserviciiădeăs n tateăasupraăst riiădeăs n tateăaăpopula iei. 
    6.ăMetodeăaleăştiin elorăsocialeăutilizateăînăm surareaăst riiădeăs n tateăşiăaăfactorilorăcareă
oăinfluen eaz . 
    ●ăRealizareaăşiătestareaăunuiăchestionar. 
    3.2.ăMETODEăDEăCERCETAREăAăSERVICIILORăDEăS N TATEă(2 luni) 
    1. Identificarea problemelor. 
    2.ăAnalizaăşiăprezentareaăproblemei. 
    3.ăIerarhizareaăpriorit ilor. 



    4.ăAnalizaăşiăevaluareaăvariantelorădeăinterven ie. 
    5. Formularea obiectivelor. 
    6.ăMetodologiaăcercet riiăserviciilorădeăs n tateăînăcercetareaăserviciilorădeăs n tate;ăplanulă
deăprelucrareăşiăanaliz ăaădatelor. 
    7. Pretestarea metodologiei. 
    8. Planul de lucru. 
    9.ăAdministrareaăşiămonitorizareaăproiectuluiăşiăutilizareaărezultatelor. 
    10.ăBugetareaăac iunilor. 
    11. Implementarea proiectului. 
    12. Prezentarea rezultatelor. 
 
    Tematicaăactivit ilorăpractice 
    1.ăProiectareaăunuiăstudiuădeăevaluareăaăserviciilorăuneiăinstitu iiădeăs n tate. 
    2. Identificarea unei probleme de cercetare a serviciilor primareăşiăsecundare. 
    3. Formularea obiectivelor unui studiu de evaluare. 
    4. Alegerea metodei de cercetare adecvate unei probleme date. 
    5.ăProiectareaăşiătestareaăinstrumentuluiădeăculegereăaădateloră(chestionar,ăinterviu). 
    6. Dezvoltarea unui instrumentăpentruăm surareaăcalit iiăserviciilor. 
    7.ăElaborareaăplanuluiădeălucru:ăfolosireaăgraficuluiăGANTTăşiămetodeiăPERT. 
    8.ăElaborareaăbugetuluiăpentruăunăproiectădeăcercetareăaăserviciilorădeăs n tate. 
    9. Utilizarea programelor de calculatorăpentruăplanificareaăşiămonitorizareaăproiectelor. 
    10.ăParticipareaălaărealizareaăunorăstudiiădeăcercetareăaăserviciilorădeăs n tate: 
    ●ăEvaluareaăraportuluiăcost-eficacitate al unor tratamente sau proceduri diagnostice. 
    ●ăIdentificareaăprincipalilorăfactoriămotiva ionaliăpentruăpersonalulăcareălucreaz ăînăsistemulă
deăs n tate. 
    ●ă Proiecteă deă cercetare-dezvoltare pentru identificarea principalelor probleme de 
micromanagementăînăcondi iileăpracticiiădeăgrup. 
    ●ăEvaluareaăgraduluiădeăsatisfac ieăaăpacien ilorăînăleg tur ăcuăserviciileăuneiăinstitu iiădeă
s n tate:ăspital,ăCDT,ăcabinetămedical,ăetc. 
    ●ă Cercetareaă calitativ ă aă comportamentuluiă şiă motiva iiloră diferiteloră grupuriă deă actoriă
implica iăînăreformaăsistemuluiădeăs n tate. 
 
    3.3.ăEDUCA IAăPENTRUăS N TATEăŞIăPROMOVAREAăS N T IIă(1ăluna) 
    1.ăConcepteădeăpromovareăaăs n t iiăşiăeduca ieiăpentruăs n tate.ăStrategiiăpreventive.ăCartaă
de la Ottawa. 
    2.ăSocietateaăcivil ,ădrepturileăomuluiăşiăpromovareaăs n t ii.ăPoliticiăs n toaseăşiăalian eă
pentruă s n tate.ă Strategiiă deă implicareă aă comunit iiă înă educa iaă pentruă s n tateă şiă promovareaă
s n t ii. 
    3.ăStilulădeăvia ,ăcomportamenteleăşiăeduca iaăpentruăs n tate. 
    4. Mortalitatea feto-infantil ăşiăjuvenil ăşiăocrotireaăs n t iiăcopilului. 
    5. Problematica medico-social ăaăcuplului,ăs n tateaăreproduceriiăşiăeduca iaăsexual . 
    6. Problematica medico-social ăaăpopula ieiăvârstnice. 
    7.ăConsumulăabuzivădeătutun,ăalcoolăşiăalteădroguri. 
    8. Marketing social. 
 
    Tematicaăactivit ilorăpractice 
    1.ăConcepteleădeăpromovareăaăs n t iiăşiăeduca ieiăpentruăs n tate.ăStrategiiăpreventive. 
    >ăProiectareaăschi eiăunuiăprogramădeăinterven ieăbazatăpeăstrategiaăecologic . 
    >ăFormulareaăunuiăprogramăintegratădeăm suriăpreventiveăpentruăoăpopula ieădata. 
    2.ă Societateaă civil ,ă drepturileă omuluiă şiă promovareaă s n t ii.ă Strategiiă deă implicareă aă
comunit iiăînăeduca iaăpentruăs n tateăşiăpromovareaăs n t ii. 
    >ă Proiectareaă schi eiă unuiă programă deă interven ieă comunitar ă înă colaborareă cuă oă organiza ieă
non-guvernamental . 
    3.ăStilulădeăvia ,ăcomportamenteleăşiăeduca iaăpentruăs n tate. 
    >ăProiectareaăunuiăstudiuăpentruăevaluareaăcunoştin elor,ădeprinderilorăşiăatitudinilorălegateă
deăs n tate. 
    >ăSus inereaăuneiăprelegeriăpeătemaăleg turiiăîntreăfactoriiăcomportamentaliăşiăs n tateăpentruă
un public nespecializat. 
    > Mortalitatea feto-infantil ăşiăjuvenil ăşiăocrotireaăs n t iiăcopilului: 
    >ă Proiectareaă şiă efectuareaă uneiă ancheteă privindă aspecteă epidemiologiceă aleă mortalit iiă
infantileăşiăjuvenile. 
    >ăProiectareaăunuiăprogramădeăinterven ieăbazatăpeăstrategiaărisculuiăînalt,ăpentruăreducereaă
mortalit iiăinfantileăşiăjuvenile. 



    > Problematica medico-social ăaăcuplului,ăs n tateaăreproduceriiăşiăeduca iaăsexual . 
    >ăProiectareaăşiăefectuareăunuiăstudiuăprivindăcunoştin ele,ăatitudinileăşiăpracticileălegateă
deăplanificareaăfamilial ăşiăeduca iaăsexual ăaăuneiăpopula ii. 
    >ăRealizareaăunuiămaterialădeăeduca ieăpentruăs n tateădestinatămediilorădeăinformareăînămas ă
(articol, material audio sau video). 
    > Problematica medico-social ăaăpopula ieiăvârstnice: 
    >ăProiectareaăşiă efectuareaăuneiăcercet riăprivindămorbiditateaăpopula ieiăvârstniceădintr-un 
teritoriu. 
    >ă Proiectareaă şiă efectuareaă uneiă cercet riă privindă problemeleă socialeă aleă vârstniciloră
institu ionaliza i. 
    >ăConsumulăabuzivădeătutun,ăalcoolăşiăalteădroguri. 
    >ă Proiectareaă şiă realizareaă unuiă studiuă privindă cunoştin ele,ă atitudinileă şiă comportamenteleă
uneiăpopula iiădeăadolescen iăînăleg tur ăcuăconsumulăabuzivădeătutun,ăalcoolăşiăalteădroguri. 
    >ă Elaborareaă şiă testareaă unoră mesajeă adresateă adolescen iloră înă scopulă influen riiă
atitudinilorăşiăcomportamentelor. 
 
    3.4.ă MANAGEMENTULă SERVICIILORă DEă S N TATEă ŞIă SOCIALE.ă MANAGEMENTULă RESURSELORă UMANEă ŞIă
MATERIALE.ă PRINCIPIILEă CONCEPTUALEă ŞIă MODALIT ILEă DEă ORGANIZAREă ŞIă FUNC IONAREă Aă SISTEMULUIă DEă
ASISTEN ăPREVENTIV ăŞIăCURATIV ăAăS N T IIăÎNăROMÂNIA.ăSISTEMULăDEăS N TATEăNA IONAL.ăINTEGRAREAă
STRUCTURAL ă ŞIă FUNC IONAL ă ÎNă SISTEMELEă ŞIă ORGANIZA IILEă DEă S N TATEă REGIONALEă ŞIă MONDIALE.ă
INTRODUCEREăÎNăECONOMIAăSANITAR ă- 3 luni 
 
    1.ăPlanificareăşiăprogramare. 
    2.ă Comunicareă înă organiza ie\pară ă ă ă 3.ă Sistemeă deă s n tate:ă descriere,ă analiz ă comparat ă şiă
modalit iădeăfinan are aăserviciilorădeăs n tate. 
    4.ăOrganizareaăserviciilorădeăs n tateă- macroăşiămicrosistemădeăs n tate,ăniveleădeăasisten ă
medical ă- primar ,ăspitaliceasc ,ăambulatorie,ăetc. 
    5.ăPoliticiădeăs n tateă- elaborare, evaluare impact, aplicare. 
    6. Principiileăşiăfunc iileămanagementului: 
    ●ăProcesulădeăluareăaădeciziei 
    ●ăConflictăşiănegociere 
    7.ăManagementăorganiza ională- structur ,ăcultur ,ămanagementulăschimb rii. 
    8.ăManagementulăşiăevaluareaăproiectelorăşiăprogramelorădinădomeniulăsanitar. 
    9.ăEconomiaăsanitar ă(caracteristicileăpie eiăşiăaleăcompeti ieiăînăs n tate,ămetodeăşiătehniciă
deăevaluareăeconomic ,ăasigur riădeăs n tateăpubliceăşiăprivate). 
    10.ă Managementulă financiară (alternativeă deă finan areă aleă sistemeloră deă s n tate, metode de 
plat ăaăfurnizorilor). 
    11. Managementul resurselor umane în domeniul sanitar. 
    12.ăManagementulăşiăevaluareaăcalit iiăîngrijirilorăşiăserviciilorădeăs n tate. 
    13.ăNo iuniădeălegisla ieămedical  
    14.ăIntegrareăinăUE:ăinstitu ii, legisla ie,ăprograme. 
 
    Tematicaăactivit ilorăpractice 
    1.ăAnalizaăşiăinterpretareaădatelorăprivindăutilizareaăserviciilorădeăs n tate. 
    2.ăIdentificarea,ăanalizaăşiăinterpretareaădatelorăcuăprivireălaădistribu iaăresurselorăfizice,ă
umane, financiareăşiădeătimpăînăserviciileădeăs n tate. 
    3.ă Analizaă tipuriloră deă costuriă aleă unoră serviciiă deă s n tateă (primar,ă secundar,ă ter iară
curativăşiăprofilactic). 
    4.ăIdentificareaăsurselorădeăinforma iiăpentruăm surareaăcosturilor. 
    5. Realizarea unui protocol de determinare a costului per serviciu. 
    6.ă Evaluareaă economic ă aă unoră serviciiă şiă programeă deă s n tateă utilizândă analizaă deă tipă
cost/eficacitate,ăcost/beneficiuăşiăcost/utilitate. 
    7.ăEvaluareaăsistemuluiădeăluareăaădeciziilorăînăinstitu ii de la diferite nivele din sectorul 
s n t iiă(primar,ăsecundar,ăter iară- curativăşiăprofilactic). 
    8. Evaluarea sistemului de comunicare dintr-oăorganiza ieă(primar,ăsecundar,ăter iarăcurativăşiă
profilactic). 
    9. Elaborarea unei metodologii de evaluare,ărecrutareăşiăselec ieăaăpersonalului. 
    10. Evaluarea unui program de dezvoltare de personal. 
    11.ăEvaluareaărolurilorăşiăposibilit ilorăindividualeăînăcadrulălucruluiăînăechip . 
    12. Elaborarea unui proiect de dezvoltare a unor servicii deăs n tateădestinateăunorăpopula iiă
vulnerabile. 
    13.ăEvaluareaăsistemuluiăinforma ionalădintr-oăorganiza ie. 



    14.ă Proiectareaă unuiă sistemă deă informa iiă necesară monitoriz riiă şiă evalu riiă unuiă programă deă
s n tate. 
    15. Proiectarea unui sistem de asigurareă şiă îmbun t ireă aleă calit iiă serviciiloră într-o 
unitateăsanitar . 
    16.ăDescriereaăsistemuluiăserviciilorădeăs n tateăalăuneiă riă(UEăşiănon-UE). 
    17.ă Dobândireaă unoră deprinderiă deă baz ă deă administra ieă şiă secretariat:ă redactareaă
coresponden ei,ăeviden aăşiăarhivareaădocumentelor. 
 
    4.ăMODULULăDEăBIOETIC ă- 2ăs pt mâni 
 
    TEMATIC ăCURSă(20ăore) 
 
    ●ăDefinireaăbioeticii,ăconcepte,ăevolu ie,ăteoriiăşiămetodeăînăbioetic .ădomeniiăprioritareădeă
studiuăinăbioetic . 
    ●ă Concepteleă deă s n tate,ă boal ,ă suferin ă prină prismaă bioeticii,ă influentaă credin eloră şiă
valorilor personale sau de grup în conturarea conceptelor 
    ●ăRela iaămedică- pacient,ămodeleăaleărela ieiămedică- pacient,ădreptatea,ăechitateaăşiăaccesulă
pacien ilorălaăîngrijirileădeăs n tate. 
    ●ăRela iaămedică- pacient:ăconsim mântulăinformat,ăconfiden ialitatea,ărela iaămedică- pacient 
minor:ăacteănormativeăcareăreglementeaz ărela iaămedică- pacient. 
    ●ă Greşeliă şiă eroriă înă practicaă medical :ă definireaă no iunilor,ă culpaă medical ă - definire, 
forme,ăimplica iiăjuridiceăşiădeontologice,ămanagement. 
    ●ă Problemeă eticeă aleă începutuluiă vie ii:ă libertateaă procrea iei,ă dilemeă eticeă înă avort,ă
reproducereaăumanaăasistataămedical,ăclonareaăreproductiv . 
    ●ă Problemeă eticeă laă finalul vie ii:ă Definireaă mor iiă înă eraă noiloră tehnologiiă înă medicin ,ă
problemeăeticeăînăst rileăterminale:ătratamenteăinutileăînăpracticaămedicala:ăeutanasiaăşiăsuicidulă
asistat; Îngrijirile paliative. 
    ●ăProblemeăeticeăînătransplantulădeă esuturiăşiăorganeăumane 
    ●ăProblemeăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic :ăeugeniaăşiădiscriminareaăpeăbazaăgeneticii,ăstatutulă
moralăalăembrionuluiăuman;ăcercetareaăpeăembrionăTerapiaăgenic . 
    ●ă Eticaă cercet riiă peă subiec iă umani,ă principiiă etice,ă coduriă deă etic ă şiă conven ii 
interna ionaleăînăcercetare,ăcadrulălegislativăalăcercetareaăpeăsubiec iăumani;ăcomiteteleădeăetic ă
aăcercet rii;ăconflictulădeăintereseăînăcercetareaăştiin ific . 
 
    TEMATICAăACTIVIT ILORăPRACTICE 
    - Ilustrareaăprinăcazuriăparticulareăaăteoriilorăşiăprincipiilorăînăbioetic  
    - Reglementareaăpracticiiămedicaleăprinăcoduriădeăetic ;ăJur mântulăluiăHipocrate,ăalteăcoduriă
deăetic ăşiădeontologieămedical ăfolositeăînăprezent. 
    - Ilustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice 
    - Valoareaăşiălimiteleăconsim mântuluiăinformatăînăpracticaămedical ăcurent  
    - Rolulăcomunic riiăînărela iaămedică- pacient. 
    - Ilustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedică- pacient prin cazuri practice 
    - Accesul la îngrijirile de s n tateă- discutare de cazuri. 
    - Drepturileăpacien iloră- reglementareălegislativ . 
    - Rolulăcomitetelorădeăetic ădinăspitale. 
    - Exemplificareaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroareăînămedicin ăprinăcazuriăconcreteăDelimitareaă
cadruluiăno iuniiădeămalpraxis. 
    - Greşealaămedical ădinăperspectivaăsistemuluiădeămalpraxis. 
    - Perspectivaădeontologic ăasupraăgreşelilorămedicale. 
    - Discutareaăproblemelorăeticeăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteăaplicabileăpentruăînceputulăvie ii,ă
finaluluiăvie ii,ătransplantulădeă esuturiăşiăorgane,ăgenetic ăşiăgenomic ,ăcercetareaăpeăsubiec iă
umani. 
 
    5. BIOSTATISTICA SI INFORMATICA MEDICALA (2 luni) 
 
    Tematicaălec iilorăconferin ă- 30 ore 
    - Prelucrareaăautomat ăaădatelor:ăPacheteădeăstatistic ăutilizateăînăS n tateăPublic :ăEpiInfo,ă
SPSS, SAS, etc. 
    - Editareaădeădocumenteă(textăşiăgrafic ) 
    - Baza de date 
    - Documentareaăasistat ădeăcalculator 
    - Programeădeăcomunica ii 
    - Biostatistic : 



    - Indicatoriădeătendin ăcentral ăşiădispersie 
    - Eşantionajăşiăinferen ăstatistic  
    - Tipuriădeădistribu iiăşiăcomparareaăstatistic ă(testeăparametriceăşiăneparametrice) 
    - Regresiaălogistic  
    - Corela iaăşiăregresiaăliniar  
    - Pacheteădeăprogrameădeăcalculatorăpentruăprelucr riăstatistice;ăcompatibilizareăcuăcerin eleă
U.E. 
    - Statistic ăsuperioar  
 
    Tematicaăactivit ilorăpractice 
    Introducereăînăinformatic : 
    - Realizareaăopera iunilorăelementareăcuăfişiereă(creare,ăcopiere,ăredenumire,ăştergere,ăetc.)ă
în mediile de operare uzuale 
    - Utilizareaăunuiăeditorădeătextăşiăaăunuiăprogramădeăgrafic  
    - Utilizarea unui pachet de gestiune a bazelor de date 
    - Utilizarea unui program de calcul tabelar 
    - Utilizarea bazelor de date bibliografice pe calculator 
    - Utilizarea poşteiăelectronice 
    - Utilizarea mijloacelor multimedia 
    Biostatistic : 
    - Aplicareaă metodeloră deă statistic ă descriptiv ă şiă analitic ă înă prelucrareaă cuă ajutorulă
computeruluiăşiăaădatelorădintr-un studiu 
    - Interpretareaă rezultateloră prelucr riloră statisticeă efectuateă cuă programeă deă statistic ă
uzualeăşiăredactareaăconcluziilor 
    - Proiectareaăunuiăstudiuăpeăeşantion 
    - Interpretareaăşiăevaluareaăcritic ăaărezultatelorăstatisticeăcuprinseăînăarticoleăştiin ifice 
 
    6.ăMEDICIN ăOCUPA IONAL ă-2 luni 
    6.1.ăTematicaălec iilorăconferin  
    ●ăIntroducereăînămedicinaămuncii:ădefini ie,ăatribu iileăserviciuluiădeămedicinaămuncii. 
    ●ăLegisla ie,ăorganizareaămedicineiămuncii,ăsistemulăinforma ionalăînădomeniu. 
    ●ăRisculăprofesional. 
    ●ăAdaptareaăorganismuluiălaăsolicit rileămediuluiădeămunc .ăParticularit ileăefortuluiăfizică
şiăpsihicăînăfunc ieădeăsex,ăvârst ăşiăstareăfiziologic . 
    ●ăNo iuniădeătoxicologieăprofesional . 
    ●ăNoxeleăbiologiceădinăsectoareleădeăactivitateăcuăriscădeătransmitereăaăbolilorăinfec ioase,ă
directăsauăindirect,ăprinăalimente,ăap ,ăreziduuri,ăetc. 
    ●ăStresulăprofesional. 
    ●ăPatologiaăprofesional ădeclarat ăşiăceaănedepistat ă- influen eăasupraămorbidit iiăgenerale. 
    ●ă Patologiaă profesional ă cuă laten ă mare:ă rolulă colabor riiă diferiteloră institu iiă înă
profilaxieăşiăcontrol. 
    6.2.ăTematicaăactivit ilorăpractice 
    ●ăFormulareleădeăsemnalizareăşiădeclarareăaăbolilorăprofesionale. 
    ●ăAnalizaămorbidit iiăcuăincapacitateătemporar ădeămunc ăîntr-o întreprindere. 
    ●ăM suriădeăprotec iaămuncii,ădepistareaăşiădeclarareaăbolilorăprofesionaleăşiăaăaccidenteloră
înăunit ileămedico-sanitare. 
 
    7. IGIENA MEDIULUI - 10 luni 
    7.1.ăTematicaălec iilorăconferin  
    ●ă Igienaă aeruluiă atmosferic.ă Factorii meteoro-climaticiă şiă influen aă loră asupraă s n t ii.ă
Surseădeăpoluareăaăaerului,ănaturaăagen ilorăpoluan i.ăEfecteleăpolu riiăaeruluiăatmosfericăasupraă
st riiă deă s n tate,ă riscuriă generateă deă principaliiă poluan iă şiă evaluareaă lor.ă Monitorizareaă
polu riiăaeruluiăşiăaăexpuneriiăumane,ăcriteriiădeăcalitateăaăaeruluiăatmosferic. 
    ●ăRadia iiăionizante:ăiradiereaănatural /naturalămodificat ătehnologic/antropic ,ămecanismeădeă
ac iune,ăsurse,ăefecteăasupraăs n t ii,ăm suriădeăprevenireăşiădeăcombatereăaăexpunerii umane. 
    ●ă Radia iiă neionizante:ă radiofrecven e,ă infraroşii,ă luminoase,ă ultraviolete.ă Surse,ă modă deă
ac iune,ă efecteă sanogene/patogeneă asupraă s n t iiă umane,ă m suriă deă prevenireă şiă deă combatereă aă
efectelor nocive. 
    ●ăIgienaăsolului:ărela iaăîntreăstructuraăfizic ,ăcompozi iaăchimic ăşiăbiologic ăşiăs n tateaă
uman ;ăpatologiaăbiogeochimic ;ăpoluareaăchimic ăşiăbiologic ăaăsoluluiăşiăefecteleăasupraăst riiă
deăs n tate;ăm suriădeăprevenireăşiăcombatereăaăefectelorănocive. 
    ●ăIgienaăapei:ănevoileăde ap ăaleăindividuluiăşiăcolectivit ilor,ăşiămodalit iădeăacoperire;ă
caracterizareaăsanitar ăaăsurselorădeăap ;ăautopurificareăapelor. 



    ●ă Criteriiă deă calitateă aleă apeiă potabile.ă Tratareaă apeiă înă vedereaă potabiliz rii.ă Criteriiă
sanitare de apreciere a eficien eiătrat riiăapei. 
    ●ăCompozi iaămineral ăaăapeiăînărela ieăcuăs n tatea.ăPoluareaăchimic ăaăapeiăşiăefecteăasupraă
s n t ii:ăpatologiaăhidric ăneinfec ioas .ăM suriădeăprevenireăşiăcombatere. 
    ●ăPoluareaăbiologic ăaăapeiăşiăefecteleăasupraăs n t ii:ăpatologiaăhidric ăinfec ioas .ăM suriă
deăprevenireăşiăcombatere. 
    ●ă Apeleă recrea ionale:ă criteriiă deă calitate,ă riscuriă pentruă s n tate.ă M suriă deă prevenireă şiă
combatere a efectelor nocive. 
    ●ăReziduurile:ăsurse,ăclasific ri,ăcompozi iaăchimic ăşiăbiologic ,ăriscurileăpentruăs n tate.ă
M suriădeăprevenireăşiăcombatereăaăefectelorănocive. 
    ●ă Aşez rileă urbaneă şiă efecteleă asupraă s n t iiă dateă deă urbanizare.ă Conceptulă deă "oraşă
s n tos".ăDezvoltareaăsocio-economic ăaămediuluiărural. 
    ●ă Spa iul deă locuită înă rela ieă cuă s n tateaă uman :ă condi iileă fundamentaleă aleă igieneiă
spa iuluiă deă locuit;ă evitareaă suprasolicit riloră fiziologiceă (ambian aă termic ,ă viciereaă aerului,ă
iluminatulă naturală şiă artificial,ă zgomotulă şiă vibra iile);ă prevenireaă infec iilor,ă intoxica iiloră
şiăaccidentelorădinăspa iulădeălocuit;ăpoluareaăaeruluiăinterior,ăm suriădeăprevenireăşiăcombatere. 
    ●ăMediulăocupa ionalămedico-sanitarăînărela ieăcuăs n tateaăuman . 
    ●ăZgomotulăşiăvibra iile:ăsurse,ăpoluareaăsonor ,ăefecteăasupra s n t ii,ăm suriădeăprevenireă
şiăcombatereăaăefectelorănocive. 
    ●ăCatastrofeleănaturale,ăaccidenteleăindustrialeăşiănucleare,ăconflicteleăarmate:ăimpactăasupraă
aşez rilorăumaneăşiăaăs n t ii;ăm suriămedico-sanitare de gestionare a acestor crize. 
    ●ăPoluareaătransfrontalier ăşiăproblemeăglobaleădeăimpactăasupraămediuluiăşiăs n t iiăumane:ă
reducereaă stratuluiă deă ozon,ă modific rileă climaticeă şiă efectulă deă ser ,ă ploileă acide,ă reducereaă
biodiversit iiă speciilor,ă desp duririle,ă deşertific rile,ă transportul transfrontalier al 
deşeurilorăpericuloase. 
    7.2.ăTematicaăactivit ilorăpractice 
    ●ăMetodologiaăcercet riiăsanitareăaăaerului.ăMetodeădeărecoltareăaăprobelorădeăaer.ăMetodeădeă
determinareă aă compozi ieiă normaleă şiă aă poluan iloră dină aer.ă Interpretareaă şiă discutareaă
rezultatelor. 
    ●ăEvaluareaăexpuneriiăpopula ieiălaăpoluan iiădinăaerăprinăbiomarkeriădeăexpunere,ăbiomarkeriă
de susceptibilitate, biomarkeri de efect. 
    ●ăMetodologiaădeăsupraveghereăaăst riiădeăs n tateăînărela ieăcuăpoluareaăaerului atmosferic. 
    ●ă Metodologiaă cercet riiă sanitareă aă apeiă (potabil ,ă recrea ional ,ă rezidual ).ă Recoltareaă
probelorădeăap .ăDeterminareaăpropriet ilorăorganoleptice,ăfizice,ăchimiceăaleăapei. 
    Interpretareaăşiădiscutareaărezultatelor. 
    ●ăEvaluarea eficien eiădezinfec ieiăapei.ăAnalizaăbacteriologic ăaăapei. 
    ●ăCerin eăigienico-sanitareăaleăaprovizion riiăcentraleăşiălocaleăcuăap ăpotabil . 
    ●ăElaborareaăunuiăplanădeăsupraveghereăaăaprovizion riiăcuăap ăpotabil ăaăpopula iei. 
    ●ăMetodologia deăsupraveghereăaăst riiădeăs n tateăînărela ieăcuăapaăpotabil . 
    ●ăMetodologiaăcercet riiăsanitareăaăsolului.ăRecoltareaăprobelorădeăsol.ăMetodeădeăinvestigareă
aăpolu riiăsolului.ăInterpretareaăşiădiscutareaărezultatelor. 
    ●ă Metodologiaă deă cercetareă aă impactuluiă condi iiloră necorespunz toareă deă locuită asupraă
s n t iiă(microclimat,ăiluminat,ăventila ie,ăpoluareăinterioar ). 
    ●ăMetodologiaăcercet riiăsanitareăaăpolu riiăsonore. 
    ●ăMetodologiaăcercet riiăexpuneriiăpopula ieiălaăradia iiăionizante. 
    ●ăMetodologiaăcercet riiăcondi iilorădeăigien ădinăunit ileămedico-sanitare. 
    ●ăEvaluareaărisculuiăpentruăs n tateăgeneratădeămediulăocupa ionalămedico-sanitar. 
    ●ă Elaborareaă unoră seturiă deă indicatoriă deă mediuă şiă deă s n tateă într-o comunitate cu poluare 
industrial ă dat .ă Alc tuireaă planuluiă deă interven ieă operativ ă înă cazulă uneiă calamit iă sauă
catastrofe. 
    ●ăEvaluareaărisculuiăpentruăs n tateăgeneratădeămediuăîntr-oăsitua ieădat .ăElaborareaăplanuluiă
de comunicare a riscului de mediu pentru oăcomunitateădat . 
 
    8.ăIGIENAăALIMENTA IEIăŞIăNUTRI IEIă- 10luni 
    8.1.ăTematicaălec iilorăconferin  
    ●ă Bazeleă conceptualeă aleă alimenta ieiă şiă nutri iei:ă definireaă termenilor,ă rela iaă dintreă
alimenta ie-nutri ie-s n tate,ătrebuin eănutri ionale, aporturi recomandate. 
    ●ăBazeleăfiziologiceăaleănutri ieiăşiăs n tateaăuman :ăcontextulăfiziologicăalănutri iei,ădeălaă
alimenteă laă nutrimente,ă şiă func iileă organismului;ă necesarulă deă energie,ă deă macro- şiă
micronutrien iă(rolăînănutri ie,ăsurseăalimentare,ăra iaăzilnic ,ăefecteleăconsumuluiăneadecvat). 
    ●ă Etiopatogeniaă boliloră caren iale:ă hipovitaminoze,ă caren aă înă elementeă minerale,ă malnutri iaă
protein-caloric ,ăanemiiănutri ionale. 



    ●ă Etiopatogeniaă boliloră prină hiperconsumă alimentară sauă consumă dezechilibrat: obezitate, 
dislipidemii,ăateroscleroz ,ădiabetăzaharat,ăgut ,ăalcoolismăcronic. 
    ●ă Bazeleă fiziologiceă şiă psiho-sociale ale comportamentului alimentar uman: semiologie, 
determinan iăşiăfunc iiăaleăcomportamentuluiăalimentar,ătulbur rileăcomportamentului alimentar. 
    ●ăAspecteăpopula ionaleăînărela ieăcuăalimenta ia:ătipuriădeădiete. 
    ●ăCalitateaănutri ional ăaăalimenteloră(lapteăşiăpreparateădinălapte;ăcarne,ăpeşte,ăpreparate;ă
ou ;ălegume,ăfructe;ăcerealeăşiăleguminoaseăuscate;ăproduseăzaharoase;ăgr simi;ăb uturiăalcooliceă
şiă nealcoolice):ă modulă deă ob inere,ă formeleă deă comercializareă şiă consum,ă compozi iaă şiă valoareaă
nutritiv ,ă cantit iă recomandateă pentruă diferiteleă categoriiă deă popula ie,ă efecteleă consumuluiă
neadecvat. 
    ●ă Calitateaă igienic ă aă alimentelor,ă riscuriă alimentareă şiă nutri ionale:ă boliă transmiseă prină
consumă deă alimenteă contaminateă cuă agen iă biologiciă (bacterii,ă virusuri,ă parazi i),ă chimiciă
(pesticide,ămetaleăgrele,ăreziduuriămedicamentoase,ăproduseădeăcur areăşiădezinfec ie, micotoxine, 
biotoxineămarine,ăetc.)ăşiăneconven ionaliă(prioni);ădegradareaăşiăalterareaăalimentelor;ăprincipiiă
şiă metodeă deă conservareă aă alimentelor,ă influen eleă diferiteloră tratamenteă tehnologiceă asupraă
alimentelorăşiărisculăasupraăst riiădeănutri ieăşiăs n tateăaăconsumatorilor;ăambalajeăfolositeăînă
sectorul alimentar. 
    ●ă Alimenteă func ionale,ă alimenteă modificateă genetic,ă alimenteă cuă destina ieă nutri ional ă
special ,ăsuplimenteăalimentare,ănutrigenomica.ăRela iaăcuăstareaădeăs n tate. 
    ●ăAditivii alimentari.ăEfecteăasupraăalimentelorăşiărela iaăcuăstareaădeăs n tate. 
    ●ăPrincipiiădeăgastrotehnie. 
    ●ăProgrameădeăsupraveghereăşiăcontrolăaăbolilorătransmiseăprinăconsumădeăalimente. 
    ●ăIgienaăunit ilorăcuăprofilăalimentar. 
    8.2. Tematica activit ilorăpractice 
    ●ă Criteriiă deă calitateă aă produseloră alimentare.ă Apreciereaă calit iiă igienico-sanitare a 
produseloră alimentare.ă Controlulă ambalajeloră şiă aă etichet rii.ă Recoltareaă probeloră deă alimenteă
pentru examenul de laborator. Metode de determinare.ăInterpretareaăşiădiscutareaărezultatelor. 
    ●ăStrategiiădeăcontrolăaăsecurit iiăsanitareăaăalimentelorăînăunit iăalimentare.ăPrincipiiădeă
evaluareă aă risculuiă înă unit iă alimentare,ă sistemulă deă analiz ă aă risculuiă înă puncteă criticeă deă
control, HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Points). 
    ●ăEvaluareaăst riiădeănutri ie,ămetodeădeăapreciere,ăindicatoriăstatistici. 
    ●ăMetodeădeăevaluareăaăconsumuluiăalimentarăşiăaăcheltuieliiădeăenergie.ăTipuriădeăanchete. 
    ●ăNo iuniăpracticeădeănutri ieăînădiferiteăetapeăfiziologiceăşiătipuriădeăefort:ăcopil,ăadult,ă
vârstnic,ăfemeieăgravid ,ăsportiv. 
    ●ăPrincipiiăgeneraleădeădietoterapie. 
    ●ăAnalizaărisculuiălegatădeăconsumulădeăalimente. 
    ●ă Educa ieă şiă interven iiă nutri ionaleă deă teren:ă politiciă şiă programeă deă supraveghereă şiă
educa ieănutri ional ,ăinterven ieănutri ional ăînăterenă(şcoal ,ăcolectivit iălocale,ăparteneriată
public/privat). 
    ●ă Strategieă şiă comunicareă nutri ional :ă mediileă şiă actoriiă comunic rii,ă structurileă deă
comunicare, strategie de marketing - lansarea unui produs alimentar nou - deălaăreglement riăpân ă
la comunicare. 
 
    9.ăIGIENAăCOPIILOR,ăADOLESCEN ILORăŞIăTINERILORă- 10 luni 
    9.1.ăTematicaălec iilorăconferin  
    ●ă Dezvoltareaă uman :ă nivelurileă deă organizareă ale compozi ieiă corpuluiă uman,ă principiileă
generaleă aleă dezvolt riiă umane,ă maturizareaă pubertar ă şiă anomaliiă pubertare,ă factoriiă cuă rolă
formativăînădezvoltareaăuman ,ăaccelera iaăcreşteriiăsauătendin aăsecular . 
    ●ă Dezvoltareaă fizic :ă variabilitateaă indicatorilor antropometrici principali, dinamica 
propor iilorăcorporale,ătr s turiăevolutiveăaleăaparatelorăşiăsistemelorăcuăvârsta. 
    ●ăDezvoltareaăneuropsihic ăabordat ăprinăprismaăprincipalelorălegiăcareăoăguverneaz . 
    ●ăDezvoltareaăneuropsihic ăşiăfactoriiăcareăoăinfluen eaz :ăereditatea,ămediul,ăeduca ia. 
    ●ăEtapeleădeădezvoltareăneuropsihic ăaăorganismuluiăuman:ăcriteriiădeăstadializare,ădezvoltareaă
intrauterin ăşiădup ănaştere. 
    ●ă Dezvoltareaă neuropsihic ă înă rela ieă cuă activitateaă intelectual : condi ionareă reciproc ;ă
eşeculăşcolar:ădezadaptareaăşcolar ,ătulbur rileădeăînv are;ăproblematicaăinstruiriiăşiăeduc riiă
copiluluiăcuădeficien eă(senzoriale,ăverbale,ăcomportamentale,ăfiziceăşiădeăintelect),ăaăcopiluluiă
abuzat (fizic, psihic, sexual), a copilului supradotat. 
    ●ă Dezvoltareaă neuropsihic ă şiă rela iileă interpersonaleă înă colectivit i:ă grupulă deă elevi,ă deă
adolescen i,ădeăstuden i. 
    ●ă Adaptareaă organismuluiă înă creştereă şiă dezvoltareă laă procesulă instructiv-educativ, la 
antepreşcolariă (0ă - 3ă ani):ă particularit iă igieniceă peă grupeă deă vârst ,ă jocurileă şiă juc riile,ă



creştereaă rezisten eiă nespecificeă prină c lireaă organismului,ă somnul,ă programulă institu ionalizată
dinăcreşeleădeăcopii. 
    ●ă Adaptareaă organismuluiă înă creştereă şiă dezvoltareă laă procesul instructiv-educativ la 
preşcolariă (3ă - 7ă ani):ă creştereaă rezisten eiă nespecificeă prină c lireaă organismuluiă şiă educa ieă
fizic ,ă odihnaă şiă somnul,ă deprindereaă deă aă munci,ă programulă institu ionalizată dină gr dini eleă deă
copii. 
    ●ăAdaptareaăorganismuluiăînăcreştereăşiădezvoltareălaăprocesulăinstructiv-educativălaăeleviăşiă
studen i:ă capacitateaă deă lucruă şiă curbeleă fiziologiceă zilnice,ă s pt mânale,ă anuale,ă programulă
institu ionalizată dină şcoliă şiă facult i,ă orarulă şcolar,ă reuşitaă şcolar ,ă orientareaă şcolar ă şiă
profesional ,ă creştereaă rezisten eiă nespecificeă prină c lireaă organismuluiă şiă educa iaă fizic ,ă
odihnaăşiăsomnul. 
    ●ăPrevenireaăşiăcombatereaăcomportamentelorăcuăriscăînăcolectivit ileădeăcopii,ăadolescen iăşiă
tineri: obiceiurile alimentare, tabagismul,ă consumulă deă b uturiă alcoolice,ă consumulă deă droguri,ă
comportamentulă sexual,ă comportamenteleă violenteă şiă distructive,ă comportamenteleă careă ducă laă
accidente, igiena buco-dentar ,ăhandicapulăfizicăşiăpsihic.ăSeăprecizeaz ăcauzele,ăriscurileăpentruă
s n tate,ăm surileădeăprevenireăşiăcombatere. 
    ●ă Cerin eă igieniceă privindă institu iileă pentruă ocrotirea,ă educareaă şiă instruireaă copiilor,ă
adolescen iloră şiă tinerilor.ă Normeă generale:ă amplasare,ă terenul,ă planificareaă şiă organizareaă
cl dirii,ă dotareaă cuă mobilier,ă no iuniă deă ergonomieă şcolar ,ă asigurareaă microclimatuluiă optim,ă
juc riileă şiă materialeleă didactice,ă dezinfec ia,ă dezinsec iaă şiă deratizarea,ă echipamentulă deă
protec ieă sanitar ă aă personalului,ă asisten aă medical ,ă men inereaă st riiă deă igien ,ă alimenta iaă
colectiv .ăNormeăspecificeăpentruăcreşe,ăleag neădeăcopii,ăgr dini e,ăşcoli,ăuniversit i. 
    ●ă Prevenireaă şiă combatereaă îmboln viriloră acuteă înă colectivit ileă deă copii,ă adolescen iă şiă
tineri:ă factoriă deă riscă aiă patologieiă acuteă transmisibile,ă no iuniă despreă patologiaă acut ă
transmisibil ,ăfactoriiăincrimina iăînăpatologiaăacut ătransmisibil ,ăboliăacuteătransmisibileăcuă
frecven ăcrescut ,ăm suriădeăprevenireăşiăcombatereăaăbolilorăacuteătransmisibile. 
    ●ăPrevenireaăşiăcombatereaăîmboln virilorăcronice înăcolectivit ileădeăcopii,ăadolescen iăşiă
tineri:ă boliă croniceă şiă formeă croniceă aleă unoră boliă acute,ă dispensarizareaă bolnaviloră cronici,ă
eficien aăm surilorămedicaleăînămorbiditateaăcronic . 
    9.2.ăTematicaăactivit ilorăpractice 
    ●ă Metodologiaă aprecieriiă dezvolt riiă fizice:ă antropometria,ă indicatoriiă dezvolt riiă fiziceă
definitoriăpeăgrupeădeăvârst ,ădiagnosticulăindividualăalădezvolt riiăfiziceăînăsistemăsigmalăşiădeă
percentile. 
    ●ă Metodologiaă aprecieriiă niveluluiă deă dezvoltareă neuro-psihic :ă strategiiă şiă metodeă deă
cercetare,ăpsihodiagnoz . 
    ●ă Metodologiaă aprecieriiă programuluiă deă activitateă şiă odihn ă înă creşe,ă gr dini e,ă şcoliă şiă
universit i.ăApreciereaăreuşiteiăşcolare. 
    ●ăMetodeădeălucruăaleămediculuiăînăorientareaăşcolar ăşiăprofesional . 
    ●ăMetodologiaăaprecieriiăcomportamentelorăcuărisc. 
    ●ăMetodologiaăaprecieriiăalimenta iei:ăcalculareaăra ieiăalimentareăpeăgrupeădeăvârst ,ăanchetaă
alimentar ăînăcolectivit i,ăapreciereaăst riiădeănutri ie. 
    ●ă Metodologiaă aprecieriiă condi iilor igienico-sanitareă dină institu iileă deă copii,ă adolescen iă
şiătineri. 
    ●ă Expertizaă unuiă proiectă deă construc ieă sauă aă uneiă construc iiă reprezentândă oă institu ieă deă
copii,ăadolescen iăşiătineri. 
    ●ăOrganizareaăşiăfunc ionareaăcabinetelorădeămedicin ăşcolar . 
 
                                IGIEN  
 
                                 4 ANI 
*T* 
    >ăMEDIULăINăRELA IEăCUăS N TATEAăUMAN (I.1)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 1,5 LUNI 
 
    > EPIDEMIOLOGIE -                                               - 6 LUNI 
 
    ●ăEPIDEMIOLOGIEăGENERAL (I.2)ă- 3 luni 
    ●ăEPIDEMIOLOGIEăSPECIAL ădinăcare: 
    - EPIDEMIOLOGIAăBOLILORăINFEC IOASEă(I.3) 
    - EPIDEMIOLOGIA BOLILOR NETRANSMISIBILE(I.4) 
 
    >ăS N TATEăPUBLIC ă-                                            - 6 LUNI 
    ●ăM SURAREAăŞIăEVALUAREAăST RIIăDEăS N TATEăŞIăA 
      DETERMINAN ILORăEI(I.5) 



    ●ăPROMOVAREAăS N T IIăŞIăSTRATEGIIăPREVENTIVE(I.6) 
 
    >ăBIOETIC ă(I.8)ă- 2ăs pt mâni 
 
    >ăBISTATISTIC ăŞIăINFORMATIC ăMEDICAL ă(I.9)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 2 LUNI 
 
    > MEDICINAăOCUPA IONAL ă(I.10)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 2 LUNI 
 
    > IGIENA MEDIULUI (I.11)                                       - 10 LUNI 
 
    >ăIGIENAăALIMENTA IEIăSIăNUTRI IEI(I.12)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- 10 LUNI 
 
    > IGIENA COPIILOR, ADOLESCEN ILORăSIăTINERILOR(I.13)ăăăăăăăăăăă- 10 LUNI 
 
┌─────────────────────────────┬────────────────────┬──────────┬───────────┐ 
│ăăăăăăăANăIăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăANăIIăăăăăăă│ăANăIIIăăă│ăăăANăIVăăă│ 
├─────────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼───────────┤ 
│I.1,ăI.2,ăI.3,ăI.4,ăI.5,ăI.6,│I.7,ăI.8,ăI.9,ăI.10,│I.11,ăI.12│I.12,ăIă13ă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│I.11,ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│ 
└─────────────────────────────┴────────────────────┴──────────┴───────────┘ 
*ST* 
---------- 
    Curriculumădeăpreg tireăînăspecialitateaăigien ăaăfostăintrodusădeăpct.ă2ăalăart. I din ORDINUL 
nr. 1.398 din 4 noiembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 11 ianuarie 2010, având 
formaăprev zut ăînăanexaă2ădinăactulăanteriorămen ionat. 
 
                    MINISTERULăS N T II 
       CENTRULăNA IONALăDEăPERFEC IONAREăÎNăDOMENIULăSANITAR 
                        BUCUREŞTI 
 
 
                 CURRICULUMăDEăPREG TIRE 
                    ÎN SPECIALITATEA 
                    PROTETIC ăDENTAR  
 
    Toateădrepturileăprivindăpublicareaăşiădifuzareaăacesteiălucr riăapar inăCentruluiăNa ionalădeă
Perfec ionareăînăDomeniulăSanitarăBucureşti 
 
 
    1.ăDefini ie 
    Înă sensulă medicineiă dentare,ă proteticaă trateaz ă metodele de restaurare morfo-func ional ă şiă
estetic ă aă aparatuluiă dento-maxilar (ADM) cu ajutorul unor proteze biocompatibile. Tipul 
structuriloră restaurateă determin ă delimitareaă aă dou ă sub-domeniiă distincte:ă proteticaă dentar ă şiă
protetica maxilo-facial ;ăprimaăabordeaz ărestaurareaăarcadelorădento-alveolare, iar cea de-a doua 
protezarea altor structuri maxilo-faciale.ăLaărândulăs u,ăproteticaădentar ăesteădivizat ădidactică
şiă metodologic,ă înă treiă domenii:ă proteticaă dentar ă fix ,ă protezareaă mobilizabil ă aă edenta iilor 
par ialeăşiăprotezareaămobilizabil ăaăedenta iilorătotale. 
    Întreă acesteaă exist ă zoneă deă interferen ă determinateă peă deă oă parteă deă împrumutareaă unoră
caracteristiciă constructiveă întreă diferiteă tipuriă deă protezeă dentareă şiă peă deă alt ă parteă deă
r spândireaătotămaiălarg ăaăimplanturilorădentareă- careăprezint ăadeseaăsuprastructuriăproteticeă
cuăcaracteristiciă"hibride".ăSpecificulăşiăextindereaăpeăcareăauăc p tat-o implanturile dentare au 
dus chiar la descrierea unei a patra subdiviziuni a proteticii dentare - protetica pe implanturi. 
Protezeleă dentareă suntă înă generală pieseă rigide,ă realizateă înă afaraă cavit iiă bucale,ă cuă ajutorulă
laboratoruluiădeătehnic ădentar . 
    De asemenea, studiul raporturilor (mandibulo-maxilare)ă deă ocluzie,ă ală func ionalit iiă şi 
patologiei acestora este abordat într-oă form ă sistematic ă totă înă cadrulă proteticiiă dentare,ă
întrucât: 
    ●ă tratamenteleă protetice,ă prină defini ieă ireversibileă şiă deseori,ă costisitoareă - trebuie 
aplicateă numaiă dup ă oă temeinic ă analiz ă ocluzal ă careă s ă depisteze eventualele abateri de la 
normal,ăfunc ional,ăînăvedereaăelimin riiălor; 
    ●ăoriceătratamentădentarăşiăînăprimulărândăcelăproteticămodific ămorfologiaăocluzal ,ărela iileă
ocluzaleăfunc ionaleăputândăfiăşiăeleămodificateănegativ;ăsimptomeleăceăpot ap reaăînăacesteăcazuriă



suntăsituateădeămulteăoriălaădistan ădeăloculăundeăs-aăaplicatăpiesaăprotetic ,ăiarărezolvareaăloră
terapeutic ădevine,ăînătimp,ădinăceăînăceămaiădificil ; 
    ●ă fiabilitateaă tratamentuluiă protetică poateă fiă deficitar ă tocmaiă dină cauzaă nerespect riiă
cerin elorăfunc ionaleăocluzale. 
    Exist ,ă peă deă altaă parte,ă oă strâns ă interdependen ă întreă protetic ă şiă celelalteă disciplineă
clinice ale medicinei dentare: 
    ●ă patologiaă oral ă şiă radiologiaă dentar ă ofer ă instrumenteă fundamentaleă pentruă diagnostică şiă
evaluareăaălucr rilorăprotetice; 
    ●ă parodontologiaă ofer ă mijloaceleă terapeuticeă careă seă adreseaz ă suportuluiă majorit iiă
protezeloră dentare.ă Interac iuneaă dintreă protezeleă dentareă şiă parodon iulă din iloră restan iă
reprezint ăunădomeniuă"deăgrani "ădeămareăinteresăpentruăambeleăspecialit i 
    ●ă odonto-stomatologiaă restauratoare,ă endodon iaă şiă proteticaă dentar ă trebuieă s ă r spund ,ă
împreun ,ălaădou ăîntreb riăfundamentaleădinăpunctădeăvedereăpractic: 
    - care este limita de conservabilitateăpeăarcadeăaădin ilorăcuădistruc iiăcoronare/radiculareă
severe? 
    - careă esteă grani aă terapeutic ă dintreă restaur rileă prină obtura iiă - prin tehnici directe 
intraorale,ă cuă materialeă introduseă înă generală înă stareă plastic ă laă nivelulă din iloră afecta i şiă
protezele fixe unitare? 
    ●ă ortodon iaă ofer ă peă deă oă parteă alternativeă terapeuticeă pentruă proteticaă dentar ă câtă şiă
solu iiădeăoptimizareăaăsuportului,ăesteticii,ăfiabilit iiăetc.,ăaleăprotezelorădentare.ăÎnăsensă
invers, protezele dentare pot rezolva uneleă anomaliiă deă pozi ieă aleă din iloră sauă potă stabilizaă
uneori rezultatele tratamentului ortodontic. 
    ●ăchirurgiaădento-alveolar ăşiăparodontal ăofer ălaărândulăs u,ăînăafaraăagreg rilorăproteticeă
pe implante de care aminteam mai sus, din ce în ce mai largăindicateăşiămijloaceăterapeuticeăpentruă
ameliorareaăfunc ional ăşiăestetic ăaărestaur rilorăprotetice. 
    ●ă chirurgiaă maxilo-facial ă şiă ortognatic ă utilizeaz ă adeseaă mijloaceă proteticeă pentruă
restaurareaădefectelorăşi/sauăstabilizareăpostoperatorie. 
    Preg tireaă mediciloră dentiştiă înă specialitateaă protetic ă dentar ă seă desf şoar ă înă cadrulă
unit iloră deă înv mântă superioră acreditateă deă Ministerulă S n t iiă şiă Ministerulă Educa iei,ă
Cercet riiăşiăInov riiăpentruăpreg tireaămedicilorăreziden i. 
    Preg tireaăteoretic ăşiăpractic ăseăvaădesf şuraăsubăîndrumareaădirect ăaăprofesorului/şefuluiă
deăcatedr ă(directorădeăprogram),ăcuăajutorulăuneiăechipeădeăcadreădidacticeănormateăînăacestăsens,ă
prinăstatulădeăfunc iuni. 
    Laăîncheiereaăfiec ruiăanădeăstagiuăseăvorăverificaăcunoştin eleăacumulateăprintr-un examen. 
    Accesulăînăexamenăesteăcondi ionatădeăactivitateaăpractic ădepus ăşiădocumentat ,ăprecumăşiădeă
participareaălaăcursuriăşiăseminarii. 
    Laăfinalulăceloră3ăaniădeăstagiuăpreg tireaăseăvaăîncheia printr-un examen final constând in 4 
probeă distincteă careă s ă dovedeasc ă preg tireaă teoretic ,ă preg tireaă practic ă şiă activitateaă
clinic .ăÎnăurmaăacestuiăexamen,ămediculărezidentăprimeşteătitlulădeămedicăspecialist. 
    Fiecareă ană deă reziden iată cuprindeă 225ă deă oreă didacticeă (cursă şiă seminarii)ă subă îndrumareaă
cadrelorădidacticeădinăşcolileădeămedicin ădentar ăacreditateădeăMinisterulăS n t iiăşiăMinisterulă
Educa iei,ă Cercet riiă şiă Inov rii,ă subă conducereaă unuiă profesor/şefă deă catedr ă (directoră deă
program). 
 
    2.ăDurataăreziden iatului:ă3ăani 
    Curriculumulăprevedeăunănum rădeă200ădeăoreădidacticeă(curs,ăseminar,ăprezent riădeăcazuri)ăpeă
anulădeăstudiuăuniversitar,ăpentruătematicaăprezentat ,ăînafaraăc roraăsuntăprev zuteăşiă40ă- 50 de 
ore de studiu individual. 
    Cuantificareaăpreg tiriiăînăvedereaăechival rii,ăseăfaceăprinăcrediteă(CFU). 
    1 credit = 25 ore de instruire 
    Dină timpulă alocată preg tirii,ă activitateaă didactic ă acoper ă 20-30%, restul de 70-80%, fiind 
dedicat ăactivit ilorăpracticeăşi studiului individual. 
    Laăsfârşitulăfiec ruiămodulădeăpreg tireă(celăpu inăoădat ăpeăan),ăareălocăoăevaluareădeăetap ,ă
f cut ăînăunitateaădeăpreg tireădeăc treăresponsabilulădeăstagiuăşiăîndrum tor. 
    Evaluareaăseăfinalizeaz ăprinăacordareaădeăcredite CFU. 
    Întreagaăactivitateădeăpreg tireăesteămonitorizat ăprinăcaietulădeăstagiuă(log-book), în care 
vorăfiătrecuteădeăasemeneaăevalu rileădeăetap ăînăcredite,ăactivitateaăînăprogrameleădeăcercetare,ă
participareaălaămanifest riăştiin ificeăşiădeăeduca ieăcontinu . 
    Cursuriăteoreticeăşiăseminariiăobligatoriiăcareăseăvorădesf şuraăînăparalelăcuăstagiulăclinic: 
    Programulăacademicăseăbazeaz ăpeăunătimpădeă48ăs pt mâni/anăşiă35ăore/s pt mân ,ăînătotală5040ă
de ore in 3 ani. 
    Împ r ireaăceloră5040ăde ore se face astfel: 
*T* 



┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ăăăăăăActivit iărealizateăsubăîndrumareă(63ă%)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤ 
│Oreădeăactivitateăclinic /practic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă2160ăoreăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│Planificareaătratamentelorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă150ăoreăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│Evaluareaăintermediar ăşiăpostterapeutic ăaăcazurilorătratate│ăăăăăă150ăoreăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│Cursuriăşiăseminarii, peăgrupeădeălucruăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă675ăoreăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│Participareaăal turiădeămediciiăreziden iălaădemonstra iiăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│clinice/practiceăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                        │ăăăăăă150ăoreăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│Consulta iiăindividuale,ărecomand riădeăcercetareăăăăăăăăăăăă│ăăăăăă150ăoreăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│Timpăsuplimentarăpentruăefectuareaălucr riiădeăcercetareăăăăă│ăăăăă1095ăoreăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│Totalăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă4530ăoreăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤ 
│Studiuăindividuală(37%)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤ 
│Analizaădatelorăpacien ilorănecesareătratamentuluiăăăăăăăăăăă│ăăăăă240ăoreăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│Activit iădeăcercetare,ădocumentareădinăliteraturaădeăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│specialitate,ăpreg tireaăprezent riiăcazurilor,ăreferatelorăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│şiăaălucr rilorăştiin ificeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă270ăoreăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│Materiiăfacultativeăinclusivătimpiiăsuplimentariăpentruăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│cercetareăteoretic ăindividual ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă770ăoreăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│Totalăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă        │ăăăă1280ăoreăăă│ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ 
│TOTALăGENERALăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăă5040ăoreăăă│ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘ 
*ST* 
 
    Programul propriuzis va ocupa 85% din totalul de 5040 ore obligatorii, restul de 15% sunt 
prev zuteăpentruămateriiăfacultativeă(770ădeăore): 
    ●ăcursuriăextrauniversitareălaăsediulăfacult iiăsauăînăalteăcentreăuniversitare 
    ●ă acumulareaă unoră cunoştin eă cliniceă suplimentareă prină cursuriă practiceă girateă deă facult iă
acreditate 
    ●ă participareaă laă congreseă şiă conferin eă deă specialitate,ă dină specialit iă înruditeă sauă dină
specialit iădeăsuportădiagnosticăşi/sauăterapeutic 
    La sfârşitulăfiec reiăetapeădeăpreg tireă(celăpu inăoădataăpeăan),ăvaăaveaălocăoăevaluareăaă
cunoştin eloră şiă deprinderiloră practiceă acumulate,ă iară toateă activit ileă realizateă voră fiă
înregistrate în carnetul de stagiu (log book) 
    Evaluareaăseăfinalizeaz ăprinăacordarea de credite (CFU). 
 
    3ăStructuraăstagiilorădeăpreg tireăînăreziden iat 
    Etapaă ini ial ă includeă angajareaă şiă luareaă înă eviden ,ă rezolvareaă problemeloră social-
administrativeăşiăfixareaăplanuluiădeăactivitate. 
    Stagiulăclinicădeăprotetic ădentar ăseădesf şoar ăpeăparcursulăîntregiiăperioadeădeă3ăani,ădeă
preg tireăînăreziden iatăşiăseădesf şoar ăînăcadrulăcatedreiădeăProtetic ăDentar . 
    Stagiileăpracticeăşiăcursurile-conferin ăsuntăgrupateăastfel: 
    ■ăProtetic ădentar ă20.5ăluni,ăformat din 3 module: în anul I - 9 luni, în anul al II-lea, de 3 
luniăşiăînăanulăalăIII-lea, de 8.5 luni 
    ■ăEndodon ieă1ălun  
    ■ăParodontologieă1ălun  
    ■ăTehnologiaăprotezelorăşiămaterialeădentareă3ăluni,ăformatădină2ămodule:ăînăanulăIă- deăoălun ă
şiăîn anul al II-lea - de 2 luni 
    ■ăOrtodon ieă1ălun  
    ■ăPedodon ieă1ălun  



    ■ăOdontoterapieărestauratoareă2ăluni 
    ■ăChirurgieădento-aleveolar ă3ăluni 
    ■ăPatologieăoral ă1ălun  
    ■ăReabilitareăoral ă2ăluni 
    ■ăBioetic ă0.5ăluni 
 
    Ordinea de rota ieăaăstagiilorăînăreziden iat 
    Anul I 
    1.ăEndodon ieă1ălun  
    2.ăParodontologieă1ălun  
    3.ăProtetic ădentar ă(I)ă9ăluni 
    4.ăTehnologiaăprotezelorăşiămaterialeădentareă(I)ă1ălun  
 
    Anul II 
    5.ăOrtodon ieă1ălun  
    6.ăPedodon ieă1ălun  
    7. Odontoterapie restauratoare 2 luni 
    8. Chirurgie dento-aleveolar ă3ăluni 
    9.ăProtetic ădentar ă(II)ă3ăluni 
    10.ăTehnologiaăprotezelorăşiămaterialeădentareă(II)ă2ăluni 
 
    Anul III 
    11.ăPatologieăoral ă1ălun  
    12.ăProtetic ădentar ă(III)ă8.5ăluni 
    13.ăReabilitareăoral ă2ăluni 
    14.ăBioetic ă0.5ăluni 
 
    Disciplineleăînăcadrulăc roraăseădesf şoar ăoreleădidacticeăobligatoriiăsuntăceleădeămaiăjos: 
 
*T* 
 An               Modul              Catedra/Disciplina            Luni    Ore 
 
 Iăăă1.ăEndodon ieăăăăăăăăăăăăăăăăăEndodon ieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ăăăăă19 
     2. Parodontologie             Parodontologie                     1     19 
     3.ăProtetic ădentar ă(I)ăăăăăăProtetic ădentar ăăăăăăăăăăăăăăăăăă9ăăăă169 
     4. Tehnologia protezelor      Tehnologia protezelor 
        şiămaterialeădentareă(I)ăăăşiămaterialeădentareăăăăăăăăăăăăăăă1ăăăăă18 
     5.ăOrtodon ieăăăăăăăăăăăăăăăăăOrtodon ieăşiăortopedie 
                                   dento-facial ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ăăăă 19 
     6.ăPedodon ieăăăăăăăăăăăăăăăăăPedodon ieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ăăăăă19 
     7. Odontoterapie              Odontoterapie 
        restauratoare              restauratoare                      2     37 
 II                                Chirurgie oral ăşiămaxilo- 
                                   facial ,ăanesteziologieăşi 
                                   sedare în medicina 
     8. Chirurgie dento-           dentar ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3ăăăăă56 
        aleveolar  
     9.ăProtetic ădentar  (II)ăăăăăProtetic ădentar ăăăăăăăăăăăăăăăăăă3ăăăăă56 
    10. Tehnologia protezelor      Tehnologia protezelor 
        şiămaterialeăăăăăăăăăăăăăăăşiămaterialeădentareăăăăăăăăăăăăăăă2ăăăăă38 
        dentare (II) 
    11.ăPatologieăoral ăăăăăăăăăăăăPatologieăoral ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ăăăăă19 
IIIă12.ăProtetic ădentar ă(III)ăăăăProtetic ădentar ăăăăăăăăăăăăăăăă8,5ăăăă158 
    13.ăReabilitareăoral ăăăăăăăăăăReabilitareăoral ăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăăăăă38 
    14.ăNo iuniădeăbioetic ăşiăăăăăMedicin ălegal ăăăăăăăăăăăăăă    0,5     10 
        legisla ie 
                                   TOTAL                             36    675 
*ST* 
 
    Barem de promovare 
*T* 
┌────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────────────┐ 
│ăăăAnulăIăăăăăăăăăăă│ăăăEndodon ieăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăExamenăscrisăăăăăăăăăă│ 



│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├────────────────────────┤ăăăăăPrezentareădeăcazăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Parodontologieăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăExamenăpracticăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├────────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăProtetic ădentar ăăăăăă│ăăăăăăăăăăExamenăscrisăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├────────────────────────┤ăăăăăPrezentareădeăcazăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Tehnologiaăprotezelorăşi│ăăăăăăăă  Examenăpracticăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│materialeădentareăăăăăăă│ăăăăăăăăăăBaremăpracticăăăăăăăăă│ 
├────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│ăăăAnulăIIăăăăăăăăăă│ăăăăăăăOrtodon ieăăăăăăă│ăăăăăăăăăăExamenăscrisăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├────────────────────────┤ăăăăăPrezentareădeăcazăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăPedodon ieăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăExamenăpracticăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├────────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Odontoterapieăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăExamenăscrisăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│restauratoareăăăăăăăăăăă│ăăăăăPrezentareădeăcazăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├────────────────────────┤ăăăăăăăăăăExamenăpracticăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăă        │Chirurgieădento-        │ăăăăăăăăăăBaremăpracticăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│alveolar ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├────────────────────────┤ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Protetic ădentar ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├────────────────────────┤ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Tehnologiaăprotezelorăşi│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│materialeădentare       │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│ăăAnulăIIIăăăăăăăăăă│Patologieăoral ăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăExamenăscrisăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă Prezentareădeăcazăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăExamenăpracticăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├────────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Protetic ădentar ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăExamenăscrisăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├────────────────────────┤ăăăăăăPrezentareădeăcazăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Reabilitareăoral ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăExamenăpracticăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăBaremăpracticăăăăăăăă │ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă├────────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Bioetic ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăExamenăscrisăăăăăăăăăă│ 
└────────────────────┴────────────────────────┴────────────────────────────────┘ 
*ST* 
 
    4ăProgramulădeăactivitate,ăteoretic ăşiăpractic ăpeăaniădeăpreg tire: 
 
    seăvorădesf şuraăînăparalelăcuăstagiulăclinic 
                  Anul I 
    4.1.1.1.ăEndodon ie,ă1ălun ,ă19ăoreădidactice 
                 cursuri 
    1.ăconcepteăcurenteăînăendodon ie 6 ore 
    2.ărestaurareaădin ilorăcuătratamentăendodontică2ăore 
             activitateăpractic /seminar 
    prezent riădeăcaz,ărecenziiăaleăliteraturiiădeăspecialitateă11ăore 
    4.1.1.2.ăParodontologie,ă1ălun ,ă19ăoreădidactice 
                 cursuri 
    1.ă Distribu ia,ă ecologiaă şiă poten ialulă patogenă ală floreiă microbieneă orale,ă patogenitateaă
pl ciiămicrobieneă2ăore 
    2. concepte curente în parodontologie 4 ore 
    3.ăinterac iuneaădintreăparodon iuăşiărestaur rileăproteticeă2ăore 
           activitateăpractic /seminar 
    prezent riădeăcaz,ărecenziiăaleăliteraturiiădeăspecialitateă11ăore 
    4.1.1.3.ăProtetic ădentar ă(I),ă9ăluni,ă169ădeăoreădidactice 
 
      Protezareăfix ăpeădin iănaturaliăşiăimplanturiădentare,ă4ăluni,ă75ăde 
                 ore didactice 
                   cursuri 
    1.ăexaminareaăpacientuluiăînăproteticaăfix ,ăpentruăcazuriăcomplexeă2ăore 
    2.ăexameneăparacliniceăuzualeăînăprotezareaăfix ,ăpentruăcazuriăcomplexeă2ăore 
    3.ăprincipiiăocluzaleăînăprotezareaăfix ,ăpentruăcazuri complexe 2 ore 
    4.ăplanulădeătratamentăînăproteticaăfix ,ăpentruăcazuriăcomplexeă2ăore 



    5.ătratamentulăpreparatorăînăproteticaăfix ,ăpentruăcazuriăcomplexeă2ăore 
    6.ăprincipiiăgeneraleăaleăprepara iilorăpentruăprotezareaăfix ,ăpentruăcazuriăcomplexe 2 ore 
    7.ăcoroanaădeăacoperireătotalămetalic ă2ăore 
    8. tipuri particulare de coroane dentare, pentru cazuri complexe 6 ore 
    9.ărestaurareaădin ilorăcuătratamentăendodontică2ăore 
    10.ăamprentareaăînăprotezareaăfix ,ăpentruăcazuriăcomplexeă2 ore 
    11. protezarea provizorie, pentru cazuri complexe 2 ore 
    12.ăproba,ăadaptareaăşiăfixareaăprotezelorăfixe,ăînăcazuriăcliniceăcomplexeă2ăore 
    13.ătehniciăcliniceăuzualeăînăprotezareaăagregat ăpeăimplanturi.ă4ăore 
    14. metode statistice bio-medicale, valoarea studiilor epidemiologice pentru decizia 
terapeutic ăînăproteticaădentar ă4ăore 
    15.ăAspecteăaleămotiv riiăpacien ilorăşiăinfluen aăacestoraăasupraătratamentuluiăprotetică2ăore 
           activitateăpractic /seminar 
    stagiu clinic 
               barem practic 
    ●ărealizareaăşiădocumentareaăcomplet ăaăetapelorăcliniceăînăcelăpu ină5ăcazuriăcliniceădiferiteă
deăprotezareăfix ;ătransferulărela iilorămandibulo-maxilareădeăocluzieătrebuieăs ăseăfac ăutilizândă
un arc facial, iar montarea modeleloră trebuieă s ă seă realizezeă cuă ună articulatoră semi- sau total 
adaptabil 
    ●ărealizareaăşiădocumentareaăcomplet ăaăetapelorăcliniceăînăcelăpu ină2ăcazuriăcliniceădiferiteă
deăprotezareăagregat ăpeăimplanturi 
    ●ăunăreferatădinăliteraturaădeăspecialitate 
 
          Protezareătotal ,ă2ăluni,ă38ădeăoreădidactice 
                     cursuri 
    1. tehnici clinice de realizare a protezelor totale, în cazuri complexe 18 ore 
               activitateăpractic /seminar 
    stagiu clinic 
                   barem practic 
    ●ărealizareaăşiădocumentareaăcomplet ăaăetapelorăcliniceăînăcelăpu ină5ăcazuriăcliniceădiferiteă
deăprotezareătotal ăprintreăcareătrebuieăs ăexisteăunăcazădeăsupraprotezare,ăunăcazădeăprotezareă
imediat ăşiăunăcazădeăc ptuşire/rebazare 
    ●ăunăreferatădinăliteraturaădeăspecialitate 
    Protezareăpar ial ămobilizabil ,ă3ăluni,ă56ădeăoreădidactice 
                     cursuri 
    1.ăedenta iaăpar ial ă- epidemiologie, fiziopatologie, terminologie - pentru cazuri complexe 2 
ore 
    2. proteza par ial ămobilizabil ă- caracteristici generale, pentru cazuri complexe 2 ore 
    3.ăbiomecanicaăprotezelorăpar iale,ăpentruăcazuriăcomplexeă2ăore 
    4. design-ulăprotezeiăpar ialeăscheletate,ăpentruăcazuriăcomplexeă6ăore 
    5.ă diagnosticulă şiă elaborarea planuluiă deă tratamentă pentruă protezeă par ialeă mobilizabile,ă înă
cazuri complexe 2 ore 
    6.ătratamentulăpreparatorăpentruăprotezeăpar ialeămobilizabile,ăpentruăcazuriăcomplexeă2ăore 
    7.ăpreparareaădin ilorăstâlpiă2ăore 
    8. amprentarea pentru proteze par ialeămobilizabileă2ăore 
    9.ăinser iaăşiăadaptareaăprotezelorăpar ialeămobilizabileă2ăore 
    10.ă c ptuşireaă şiă rebazareaă protezeloră par ialeă mobilizabile,ă repara iaă şiă completareaă
protezelorăpar ialeămobilizabileă2ăore 
    11.ăprotezeăpar ialeămobilizabile provizorii 2 ore 
                 activitateăpractic /seminar 
    stagiu clinic 
                        barem practic 
    ●ărealizareaăşiădocumentareaăcomplet ăaăetapelorăcliniceăînăcelăpu ină4ăcazuriăcliniceădiferiteă
deăprotezareăpar ial ămobilizabil ,ădintreăcareăunulăs ăreprezinteăunăcazădeăc ptuşire/rebazare 
    ●ăunăreferatădinăliteraturaădeăspecialitate 
    4.1.1.4.ăTehnologiaăprotezelorăşiămaterialeădentare,ă1ălun ,ă18ăoreădidactice 
                      cursuri 
    1. Proceduri de laborator uzualeăînăprotezareaăfix .ă4ăore 
    2. Tehnici de laborator uzuale pentru realizarea protezelor totale. 2 ore 
    3.ăEtapeădeălaboratorăuzualeăpentruărealizareaăprotezelorăpar ialeăăămobilizabileă2ăore 
    4. Tehnici de laborator uzuale în protezarea agregat ăpeăimplanturi.ă2ăore 
               activitateăpractic /seminar 
    stagiu clinic 



                     barem practic 
    ●ă realizareaă şiă documentareaă complet ă aă majorit iiă etapeloră deă laboratoră pentruăcelă pu ină 2ă
coroaneădentare;ătransferulărela iilor mandibulo-maxilareădeăocluzieătrebuieăs ăseăfac ăutilizândă
ună arcă facial,ă iară montareaă modeleloră trebuieă s ă seă realizezeă cuă ună articulatoră semi- sau total 
adaptabil 
    ●ărealizareaăşiădocumentareaăcomplet ăaămajorit iiăetapelorădeălaboratorăînăcelăpu in 2 cazuri 
cliniceădiferiteădeăprotezareătotal ăprintreăcareătrebuieăs ăexisteăunăcazădeăsupraprotezare 
    ●ă realizareaă şiă documentareaă complet ă aă majorit iiă etapeloră deă laboratoră într-un caz de 
protezareăpar ial ămobilizabil ăscheletat  
    ●ă mediculă rezidentă trebuieă s ă realizezeă personală şiă s ă documentezeă etapeleă deă laboratoră
parcurseăpentruăconfec ionareaăuneiăcoroaneădinăcadrulăunuiătratamentăcombinatăfix-mobilizabil 
    ●ă realizareaă şiă documentareaă complet ă aă majorit iiă etapeloră deă laboratoră într-un caz de 
protezareăagregat ăpeăimplanturi 
    ●ăunăreferatădinăliteraturaădeăspecialitate 
 
                Anul II 
    4.1.1.5.ăOrtodon ie,ă1ălun ,ă19ăoreădidactice 
                cursuri 
    1.ăconcepteăcurenteăînăortodon iaăadultuluiă4ăore 
    2.ăleg tura dintre anomaliile dento-maxilareăşiătulbur rileăcranio-mandibulare 2 ore 
    3. aspecte specifice ale tratamentului ortodontic în cadrul tratamentului combinat ortodontic - 
restaurator 2 ore 
                activitateăpractic /seminar 
    prezent riădeăcaz, recenzii ale literaturii de specialitate 10 ore 
    4.1.1.6.ăPedodon ie,ă1ălun ,ă19ăoreădidactice 
                  cursuri 
    1.ăconcepteăcurenteăînătratamentulărestauratorădentarălaăcopilăşiăadolescentă6ăore 
    2.ăparticularit iăaleătratamentului proteticălaăcopilăşiăadolescentă2ăore 
             activitateăpractic /seminar 
    prezent riădeăcaz,ărecenziiăaleăliteraturiiădeăspecialitateă11ăore 
    4.1.1.7. Odontoterapie restauratoare, 2 luni, 37 de ore didactice 
                  cursuri 
    1. Metodeă indirecteă deă restaurareă aă leziuniloră odontaleă coronare:ă coroaneă par iale,ă inlay,ă
onlay 8 ore 
    2. Metode indirecte de restaurare a leziunilor odontale coronare. 8 ore 
             activitateăpractic /seminar 
    stagiu clinic 
                 barem practic 
    ●ărealizareaăşiădocumentareaăcomplet ăaăetapelorăcliniceăşiăaămajorit iiăetapelorădeălaboratoră
înăcelăpu ină3ăcazuriăcliniceădiferiteădeăcoroaneăpar ialeăsauăincrusta ii 
    ●ăunăreferatădinăliteraturaădeăspecialitate 
    4.1.1.8. Chirurgie dento-aleveolar ,ă3ăluni,ă56ădeăoreădidactice 
                 cursuri 
    1.ăImportan aăafec iunilorăasociateăpentruătratamentulărestauratorădentar.ă6ăăăăăore 
    2.ăfiziopatologiaădurerii,ătehniciădeăanestezieăşiăsedareă6ăore 
    3. Metode chirurgicale în tratamentul protetic. 6 ore 
    4.ăRefacereaăchirurgical ăaădefectelorăosoaseădeălaănivelulăosuluiăalveolar.ă2ăore 
           activitateăpractic /seminar 
    prezent riădeăcaz,ărecenziiăaleăliteraturiiădeăspecialitateă36ăore 
                barem practic 
    ●ărealizareaăşiădocumentareaăetapelorăcliniceăaleăurm toarelorăinterven ii: 
    - Extrac iiăalveoloplasticeăcuăprotezareăimediat ă2 
    - Gingivectomie/gingivoplastie: 4 
    - Interven iiăchirurgicaleăproprotetice:ă3 
    ■ămucoasaăsub ire 
    ■ăcreastaăgingival ăbalant  
    ■ăfibromatoz ătuberozitar  
    ■ăhiperplazieăepitelio-conjunctiv  
    ■ădeficien eăaleăfrenurilorălabialeăsauălinguale 
    ■ăbrideăvestibulareăşiăparalinguale 
    ■ăîngustareaăzoneiădeămucoas ăfix ă(adânciriădeăşan uriăvestibulareăsau paralinguale) 
    ■ăregulariz riădeăcreast  
    ■ăplastiiădeăadi ieăînăatrofiiădeăcreast ăcuămaterialeăosteoinductoare 



    ●ăreferatădinăliteraturaădeăspecialitate 
    4.1.1.9.ăProtetic ădentar ă(II),ă3ăluni,ă56ădeăoreădidactice 
               Gnatologie clinic  
                   cursuri 
    1.ăconcepteăocluzaleăutilizateăînăproteticaădentar .ă26ădeăore 
          activitateăpractic /seminar 
    stagiu clinic 
                 barem practic 
    ●ărealizareaăşiădocumentareaăcomplet ăaăetapelorăanalizeiăocluzaleăini ialeăşiăpostterapeuticeă
înă celă pu ină 3ă cazuriă cliniceă diferiteă deă protezareă fix ă şiă 2ă cazuriă deă protezareă combinat ,ă înă
careă aă fostă necesar ă reconstruc iaă stopuriloră ocluzaleă şiă modificareaă dimensiuniiă verticaleă deă
ocluzie (1 caz) 
    ●ăunăreferatădin literatura de specialitate 
    4.1.1.10.ăTehnologiaăprotezelorăşiămaterialeădentareă(II),ă2ăluni,ă37ădeăoreădidactice 
           Tehniciădeălaboratorăpentruămodelareaăocluzal ăfunc ional ăa 
           restarur rilorăprotetice,ă1ălun ,ă18ăoreădidactice 
                    cursuri 
    1.ămodelajulăocluzalăalălucr rilorăproteticeă4ăore 
    2. utilizarea articulatoarelor semi- şiă totală - adaptabile în cadrul etapelor tehnice de 
realizare 
    a protezelor dentare.  4 ore 
             activitateăpractic /seminar 
    stagiu clinic 
                 barem practic 
    ●ă documentareaă etapeloră tehniceă deă realizareă aă modelajuluiă ocluzală înă celă pu ină 2ă cazuriă
cliniceădiferiteădeăprotezareăfix ,ăfolosindăunăarticulatorăsemiă- sau total - adaptabil 
    ●ăunăreferatădinăliteratura de specialitate 
          Biomateriale,ă1ălun ,ă19ăoreădidactice 
                  cursuri 
    1.ăbiomaterialeăşiătehnologiiărestauratoriiăcontemporaneă8ăore 
            activitateăpractic /seminar 
    demonstra iiăpractice,ărecenziiăaleăliteraturii de specialitate 11 ore 
                 Anul III 
    4.1.1.11.ăPatologieăoral ,ă1ălun ,ă19ăoreădidactice 
                 cursuri 
    1.ăMecanismeădeăap rareăfa ădeăfactoriăexogeni,ăaleăsistemuluiăimunitar.ă2ăore 
    2.ăPoten ialulăautodistructivăalăsistemului imunitar. 2 ore 
    3.ăAfec iuniăcuăpoten ialădeămalignizareăşiăafec iuniăpremaligneăoraleă2ăore 
    4.ăAlergiiănespecificeăaleăcavit iiăoraleă2ăore 
    5. Metode de diagnostic precoce în tumorile maligne orale 2 ore 
             activitate practic /seminar 
    prezent riădeăcaz,ărecenziiăaleăliteraturiiădeăspecialitateă9ăore 
    4.1.1.12.ăProtetic ădentar ă(III),ă8.5ăluni,ă158ădeăoreădidactice 
        Principiiăesteticeăînăproteticaădentar ,ă2ăluni,ă37ădeăoreădidactice 
                cursuri 
    1.ăprincipiiăesteticeăînăprotezareaăfix ăşiărestaur riăproteticeăancorateăpeăimplanturi,ăfa eteă
vestibulare. 12 ore 
    2.ăprincipiiăesteticeăînăprotezareaămobilizabil ă4ăore 
          activitateăpractic /seminar 
    stagiu clinic 
               barem practic 
    ●ărealizareaăşiădocumentareaăproblemelorăşiărezultatuluiăesteticăînăcelăpu ină4ăcazuriădiferiteă
deăprotezareăfix ăînăzonaăfrontal ,ădintreăcareăcelăpu inădou ăcazuriădeăfa eteăceramice 
    ●ărealizareaăşiădocumentareaăclinc ăaăcelăpu ină2ăcazuri diferite de protezare pe implanturi în 
zonaăfrontal  
    Principiiădiagnosticeăşiăterapeuticeălaăpacien iiăcuătulbur riătemporo-mandibulareăşiăsindroameă
algice oro-faciale, 2 luni, 37 de ore didactice 
                     cursuri 
    1.ă no iuniă deă embriologie a structurilor aparatului dento-maxilară şiă importan aă clinico-
terapeutic ă2ăore 
    2.ăno iuniădeăanatomieăclinic ăaădeterminan ilorăocluzieiădentare,ăînăraportăcuăfunc iaănormal ă
şiăpatologic ăaăaparatuluiădento-maxilar 2 ore 
    3.ăfunc iaăneuro-motorie a sistemului stomatognat 2 ore 



    4.ădegluti ia,ăfona ia,ăfunc iaăgustativ .ă2ăore 
    5.ă examinareaă clinic ă şiă paraclinic ă aă pacien iloră cuă tulbur riă temporo-mandibulareă şiă
sindroame algice oro-faciale. 2 ore 
    6.ădiagnosticulătulbur rilorătemporo-mandibulareăşiăalgiilorăoro-faciale. 2 ore 
    7.ă principiiă deă controlă terapeutică ală pacien iloră cuă tulbur riă temporo-mandibulareă şiă algiiă
oro-faciale 2 ore 
    8.ă Concepteă curenteă privindă caracteristicileă psihologiceă peă grupeă deă vârst ,ă aplicabileă înă
proteticaă dentar ă şiă pentruă controlulă terapeutică ală tulbur riloră temporo-mandibulareă şiă
sindroamelor algice oro-faciale 2 ore 
             activitateăpractic /seminar 
    stagiu clinic 
                  barem practic 
    ●ărealizareaăşiădocumentareaăetapelorădiagnosticeăşiăterapeuticeăînăcelăpu ină2ăcazuriăcliniceă
deătulbur riătemporo-mandibulare sau sindroame algice oro-faciale 
    ●ăunăreferatădinăliteraturaădeăspecialitate 
           Supraproteze, 2 luni, 38 de ore didactice 
                  cursuri 
    1. supraprotezeătotaleăpeădin iănaturaliăşiăimplanturiădentareă16ăore 
           activitateăpractic /seminar 
    stagiu clinic 
                 barem practic 
    ●ă realizareaă şiă documentareaă înă celă pu ină 4ă cazuriă diferiteă deă supraprotezareă total ,ă dintreă
careăcelăpu inăunul,ădeăsupraprotezareăagregat ăpeăimplanturi 
    ●ăunăreferatădinăliteraturaădeăspecialitate 
        Protezareăpar ial ămobilizabil ăcuăsistemeăspecialeăşiăproteze 
          maxilo-faciale 2 1/2 luni, 46 de ore didactice 
                   cursuri 
    1.ăPrincipiileăprotez riiăpar ialeămobilizabileăcuăsistemeăspeciale.ă16ăore 
    2. Proteze maxilo-faciale 10 ore 
            activitateăpractic /seminar 
    stagiu clinic 
                   barem practic 
    ●ă realizareaă şiă documentareaă complet ă înă celă pu ină 2ă cazuriă cliniceă diferiteă deă protezareă
par ial ămobilizabil ăcuăsistemeăspeciale 
    ●ăunăreferatădinăliteraturaădeăspecialitate 
    4.1.1.13.ăReabilitareăoral ,ă2ăluni,ă38ădeăoreădidactice 
                   cursuri 
    1. abordarea multidisciplinar ăaăreabilit rilorăoraleăcomplexeă16ăore 
           activitateăpractic /seminar 
    stagiu clinic 
                   barem practic 
    ●ă realizareaă şiă documentareaă complet ă aă etapeloră deă lucruă înă celă pu ină 2ă cazuriă cliniceă
diferite, complexe, conformăindexuluiădeăcomplexitateăprotetic  
    ●ăunăreferatădinăliteraturaădeăspecialitate 
    4.1.1.14.ăBioetic ,ă2ăs pt mâni 
 
           TEMATIC ăCURSă(20ăore) 
    I.ăIntroducereăînăBioetic - 2 ore 
    1.ăMorala,ăetica,ăeticaămedical - definire, delimitarea obiectului de studiu 
    2.ăContextulăapari ieiăbioeticii 
    3. Definirea bioeticii 
    4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii 
    5.ăTeoriiăşiămetodeăînăbioetic  
 
    II.ăConcepteleădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin ăprinăprismaăbioeticii- 2 ore 
    1.ăDefinireaăconceptelorădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin  
    2.ă Concepteleă deă s n tate,ă boal ă şiă suferin ă înă contextulă evolu ieiă mediciniiă şiă ştiin eloră
vie ii 
    3.ăRolulăcredin elorăşiăvalorilorăpersonaleăsauădeăgrupăînăconturareaăconceptelorădeăs n tate, 
boal ăşiăsuferin ă(percep iiăparticulareăfunc ieădeăcredin ăreligioas ,ăetnie,ăetc) 
 
    III.ăRela iaămedic-pacient I- 2 ore 
    1.ăValoriăaleărela ieiămedic-pacient 



    2. Paternalism versus autonomie 
    3.ăModeleăaleărela ieiămedic-pacient 
    4. Dreptatea,ăechitateaăşiăaccesulăpacien ilorălaăîngrijirileădeăs n tate 
 
    IV.ăRela iaămedic-pacient II- 2 ore 
    1.ăConsim mîntulăinformat 
    2.ăConfiden ialitateaăînărela iaămedic-pacient 
    3.ăRela iaămedic-pacient minor 
    4. Acte normative care reglementeaz ărela iaămedic- pacient 
 
    V.ăGreşeliăşiăeroriăînăpracticaămedical - 2 ore 
    1.ăDefinireaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroare 
    2.ăCulpaămedical - definire,ăforme,ăimplica iiăjuridiceăşiădeontologice 
    3.ăManagementulăgreşeliiăşiăeroriiămedicaleăînăpracticaămedical  
 
    VI.ăProblemeăeticeălaăînceputulăvie ii- 2 ore 
    1.ăLiberertateaăprocrea iei 
    2. Dileme etice în avort 
    3. Etica reproducerii umane asistate medical 
    4.ăProblemeăeticeăînăclonareaăreproductiv  
 
    VII. Probleme eticeălaăfinalulăvie ii- 2 ore 
    1.ăDefinireaămor iiăînăeraănoilorătehnologiiăînămedicin  
    2.ăProblemeăeticeăînăst rileăterminale 
    3.ăTratamenteăinutileăînăpracticaămedical  
    4.ăEutanasiaăşiăsuicidulăasistat 
    5. Îngrijirile paliative 
 
    VIII. Problemeăeticeăînătransplantulădeă esuturiăşiăorganeăumane- 2 ore 
    1. Donarea de organe de la cadavru 
    2. Donarea de organe de la persoana vie 
    3.ăEticaăaloc riiădeăresurseăînătransplant 
 
    IX.ăProblemeăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic - 2 ore 
    1.ăEugeniaăşiădiscriminareaăpeăbazaăgeneticii 
    2. Proiectul genomului uman- problemeă etice,ă redefinireaă no iuniiă deă boal ă prină prismaă
cunoaşteriiăgenomuluiăuman 
    3.ăEtic ăşiătestareaăgenetic ăprenatal ,ăneonatal ăşiăpostnatal  
    4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni 
    5.ăTerapiaăgenic  
    6.ăPosibilitateaăîmbun t iriiăraseiăumaneăprinăinterven iiăgenetice 
 
    X.ăEticaăcercet riiăpeăsubiec iăumani- 2 ore 
    1.ăPrincipiiăeticeăînăcercetareaăpeăsubiec iăumani 
    2. Protec iaă participan iloră într-oă cercetareă biomedical - discutarea principalelor coduri de 
etic ă şiă conven iiă interna ionaleă înă cercetare,ă aă cadruluiă legislativă înă careă seă deruleaz ă
cercetareaăpeăsubiec iăumani 
    3.ăPopula iiăvulnerabileăînăcontextulăcercet riiăpeăsubiec iăumani 
    4.ăAspecteăeticeăînăcercet rileămulticentrice,ămultina ionale 
    5.ăComiteteleădeăetic ăaăcercet rii 
    6.ăComportamentulăştiin ificăneadecvat,ăconflictulădeăintereseăînăcercetareaăştiin ific  
 
                TEMATICA SEMINARIILOR 
    I.ăIlustrareaăprinăcazuriăparticulareăaăteoriilorăşiăprincipiilorăînăbioetic - 2 ore 
    II.ăReglementareaăpracticiiămedicaleăprinăcoduriădeăetic ă- 2 ore 
    1.ă Jur mântulă luiă Hipocrate- comentareaă formeiă ini ialeă aă jur mântuluiă luiă Hipocrateă şiă
evaluareaăgraduluiădeăaplicabilitateăaăperceptelorăacestuiaăînăcondi iileămediciniiăactuale 
    2.ăAlternativeăaleăjur mântuluiăluiăHipocrate 
    3.ăAlteăcoduriădeăetic ăşiădeontologieămedical ăfolositeăînăprezent 
    III.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela iei medic-pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăValoareaăşiălimiteleăconsim mântuluiăinformatăînăpracticaămedical ăcurent  
    2.ăValoareaăşiălimiteleăconfiden ialit iiăînăpracticaămedical ăcurent  
    3.ăRolulăcomunic riiăînărela iaămedic-pacient 



    IV.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedic-pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăAccesulălaăîngrijirileădeăs n tateă- discutare de cazuri 
    2.ăDrepturileăpacien iloră- reglementareălegislativ  
    3.ăRolulăcomitetelorădeăetic ădinăspitale 
    V.ăExemplificareaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroareăînămedicin ăprinăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    1.ăDelimitareaăcadruluiăno iuniiădeămalpraxis 
    2.ăGreşealaămedical ădinăperspectivaăsistemuluiădeămalpraxis 
    3.ăPerspectivaădeontologic ăasupraăgreşelilor medicale 
    VI.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăînceputuluiăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcrete- 2 ore 
    VII.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăfinalulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcrete- 2 ore 
    VIII. Discutarea problemelor etice în transplantulă deă esuturiă şiă organeă peă bazaă unoră cazuriă
concrete- 2 ore 
    IX.ăDiscutareaăproblemelorăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ăpeăbazaăunorăcazuriăconcrete- 2 ore 
    X.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă cercetareaă peă subiec iă umaniă prină prismaă unoră cazuriă
concrete- 2 ore 
 
    5. Limitele de responsabilitate 
    LaăsfârşitulăanuluiăIădeăreziden iat 
    ■ăaplicareaăprocedurilorăcliniceăşiădeălaboratorăuzuale,ăutilizateăînăprotezareaăfix  
    ■ăaplicareaăprocedurilorăcliniceăşiădeălaboratorăuzuale,ăutilizateăpentruărealizarea protezelor 
totale 
    ■ăfamiliarizareaăcuăconcepteleăocluzaleăaplicateălaărealizareaăprotezelorătotale. 
    ■ăaplicareaăprocedurilorăcliniceăşiădeălaboratorăuzuale,ăutilizateăpentruărealizareaăprotezeloră
par ialeămobilizabile 
    ■ă familiarizarea cuă structuraă şiă func ionalitateaă diferiteloră componenteă aleă protezeloră
par ialeămobilizabile 
    ■ăfamiliarizareaăcuătehnicileădeăsupraprotezare 
    ■ăfamiliarizareaăcuătehnicileădeăprotezareămobilizabil ăimediat  
    ■ăfamiliarizareaăcuătehnicileădeăc ptuşire/rebazareăaăprotezelorămobilizabile 
    ■ăs ăpoat ărealizaătehniciădeămodelareăînăcear  
    ■ă s ă poat ă realizaă preparareaă şiă realizareaă coroaneloră izolateă dină cadrulă unoră tratamenteă
combinate fixe-mobilizabile 
    ■ă familiarizareaă cuă utilizareaă articulatorului semi-adaptabil,ă arcuriloră facialeă şiă cuă
concepteleăocluzieiăşiăarticulatoarelorăsemiă- şiătotalăadaptabile 
    ■ă familiarizareaă cuă tehnicileă uzualeă deă realizareă aă restaur riloră proteticeă agregateă peă
implanturi dentare 
    ■ăidentificareaăşiăelaborarea protocolului de lucru al unei teme de cercetare 
 
    Barem practic 
    ■ărealizareaăşiădocumentareaăcomplet ăaăetapelorăcliniceăînăcelăpu ină5ăcazuriăcliniceădiferiteă
deăprotezareăfix ;ătransferulărela iilorămandibulo-maxilareădeăocluzieătrebuieăs ăseăfac ăutilizândă
ună arcă facial,ă iară montareaă modeleloră trebuieă s ă seă realizezeă cuă ună articulatoră semi- sau total 
adaptabil 
    ■ărealizareaăşiădocumentareaăcomplet ăaăetapelorăcliniceăînăcelăpu ină2ăcazuriăcliniceădiferiteă
deăprotezareăagregat ăpeăimplanturi 
    ■ărealizareaăşiădocumentareaăcomplet ăaăetapelorăcliniceăînăcelăpu ină5ăcazuriăcliniceădiferiteă
deăprotezareătotal ăprintreăcareătrebuieăs ăexisteăunăcazădeăsupraprotezare,ăunăcazădeăprotezareă
imediat ăşiăunăcazădeăc ptuşire/rebazare 
    ■ărealizareaăşiădocumentareaăcomplet ăaăetapelorăcliniceăînăcelăpu ină4ăcazuriăcliniceădiferiteă
deăprotezareăpar ial ămobilizabil ,ădintreăcareăunulăs ăreprezinteăunăcazădeăc ptuşire/rebazare 
    ■ă realizareaă şiă documentareaă complet ă aă majorit iiă etapeloră deă laboratoră pentruăcelă pu ină 2ă
coroaneădentare;ătransferulărela iilorămandibulo-maxilareădeăocluzieătrebuieăs ăseăfac ăutilizândă
ună arcă facial,ă iară montareaă modeleloră trebuieă s ă seă realizezeă cuă ună articulatoră semi- sau total 
adaptabil 
    ■ărealizareaăşiădocumentareaăcomplet ăaămajorit iiăetapelorădeălaboratorăînăcelăpu ină2ăcazuriă
cliniceădiferiteădeăprotezareătotal ăprintreăcareătrebuieăs ăexisteăunăcazădeăsupraprotezare 
    ■ă realizareaă şiă documentareaă complet ă aă majorit iiă etapeloră deă laboratoră într-un caz de 
protezareăpar ial ămobilizabil ăscheletat  
    ■ă mediculă rezidentă trebuieă s ă realizezeă personală şiă s ă documentezeă etapeleă deă laboratoră
parcurseăpentruăconfec ionareaăuneiăcoroaneădinăcadrulăunuiătratamentăcombinatăfixmobilizabil 
    ■ă realizareaă şiă documentareaă complet ă aă majorit iiă etapeloră deă laboratoră într-un caz de 
protezareăagregat ăpeăimplanturi 



    ■ărealizareaăşiădocumentareaăcomplet ăaăetapelorăcliniceăînăcelăpu ină5ăcazuriăcliniceădiferiteă
deăprotezareăfix  
    ■ă realizareaă şiă documentareaă complet ă aă majorit iiă etapeloră deă laboratoră pentruăcelă pu ină 2ă
coroaneădentare;ătransferulărela iilorămandibulo-maxilareădeăocluzieătrebuieăs ăseăfac ăutilizândă
ună arcă facial,ă iară montareaă modeleloră trebuieă s ă seă realizezeă cuă ună articulatoră semi- sau total 
adaptabil 
    ■ărealizareaăşiădocumentareaăcomplet ăaăetapelorăcliniceăînăcelăpu ină5ăcazuriăcliniceădiferiteă
deăprotezareătotal ăprintreăcareătrebuieăs ăexisteăunăcazădeăsupraprotezare,ăunăcazădeăprotezareă
imediat ăşiăunăcazădeăc ptuşire/rebazare 
    ■ărealizareaăşiădocumentareaăcomplet ăaămajorit iiăetapelorădeălaboratorăînăcelăpu ină2ăcazuriă
cliniceădiferiteădeăprotezareătotal ăprintreăcareătrebuieăs ăexisteăunăcazădeăsupraprotezare 
    ■ărealizareaăşiădocumentareaăcomplet ăaăetapelorăcliniceăînăcelăpu ină4 cazuri clinice diferite 
deăprotezareăpar ial ămobilizabil ,ădintreăcareăunulăs ăreprezinteăunăcazădeăc ptuşire/rebazare 
    ■ă realizareaă şiă documentareaă complet ă aă majorit iiă etapeloră deă laboratoră într-un caz de 
protezareăpar ial ămobilizabil ăscheletat  
    ■ă mediculă rezidentă trebuieă s ă realizezeă personală şiă s ă documentezeă etapeleă deă laboratoră
parcurseăpentruăconfec ionareaăuneiăcoroaneădinăcadrulăunuiătratamentăcombinatăfixmobilizabil 
    ■ărealizareaăşiădocumentareaăcomplet ăaăetapelorăcliniceăînăcelăpu ină2ăcazuriăcliniceădiferiteă
deăprotezareăagregat ăpeăimplanturi 
    ■ă realizareaă şiă documentareaă complet ă aă majorit iiă etapeloră deă laboratoră într-un caz de 
protezareăagregat ăpeăimplanturi 
 
    LaăsfârşitulăanuluiăIIădeăreziden iat 
    ■ă realizareaă examin rii,ă diagnosticuluiă şiă elaborareaă planuluiă deă tratamentă integrat,ă
interdisciplinar 
    ■ătratamentulăprinăprotez riăcombinate,ăcareăincludărestaur riăproteticeăfixe,ămobilizabileăşiă
agregate pe implanturi 
    ■ăaplicareaăunorăconcepteăocluzaleădiferite atâtălaăprotezareaăfix ăcâtăşiăceaămobilizabil ,ăs ă
fieăcapabilăs ăutilizezeăînregistr rileăocluzaleăpantograficeăşiăstereografice,ăaăarticulatoareloră
semi- şiătotalăadaptabile 
    ■ă familiarizareaă cuă publica iileă ştiin ificeă dină proteticaă dentar ă şiă utilizarea acestora 
pentruăaăr spundeălaăproblemeăclinice/practice 
    ■ărealizareaăşiăprezentareaăuneiălucr riăştiin ifice 
 
    Barem practic 
    ■ărealizareaăşiădocumentareaăcomplet ăaăetapelorăcliniceăşiăaămajorit iiăetapelorădeălaboratoră
înăcelăpu ină3ăcazuriăcliniceădiferiteădeăcoroaneăpar ialeăsauăincrusta ii 
    ■ărealizareaăşiădocumentareaăetapelorăcliniceăaleăurm toarelorăinterven ii: 
    - Extrac iiăalveoloplasticeăcuăprotezareăimediat ă2 
    - Gingivectomie/gingivoplastie: 4 
    - Interven iiăchirurgicale proprotetice: 3 
    ■ămucoasaăsub ire 
    ■ăcreastaăgingival ăbalant  
    ■ăfibromatoz ătuberozitar  
    ■ăhiperplazieăepitelio-conjunctiv  
    ■ădeficien eăaleăfrenurilorălabialeăsauălinguale 
    ■ăbrideăvestibulareăşiăparalinguale 
    ■ăîngustarea zoneiădeămucoas ăfix ă(adânciriădeăşan uriăvestibulareăsauăparalinguale) 
    ■ăregulariz riădeăcreast  
    ■ăplastiiădeăadi ieăînăatrofiiădeăcreast ăcuămaterialeăosteoinductoare 
    ■ărealizareaăşiădocumentareaăcomplet ăaăetapelorăanalizeiăocluzaleăini ialeăşiăpostterapeuticeă
înă celă pu ină 3ă cazuriă cliniceă diferiteă deă protezareă fix ă şiă 2ă cazuriă deă protezareă combinat ,ă înă
careă aă fostă necesar ă reconstruc iaă stopuriloră ocluzaleă şiă modificareaă dimensiuniiă verticaleă deă
ocluzie (1 caz) 
    ■ărealizareaăşiădocumentareaăcomplet ăaăetapelorăcliniceăşiăaămajorit iiăetapelorădeălaboratoră
înăcelăpu ină3ăcazuriăcliniceădiferiteădeăcoroaneăpar ialeăsauăincrusta ii 
    ■ărealizareaăşiădocumentareaăcomplet ăaăetapelorăanalizeiăocluzaleăini ialeăşiăpostterapeuticeă
în cel pu ină 3ă cazuriă cliniceă diferiteă deă protezareă fix ă şiă 2ă cazuriă deă protezareă combinat ,ă înă
careă aă fostă necesar ă reconstruc iaă stopuriloră ocluzaleă şiă modificareaă dimensiuniiă verticaleă deă
ocluzie (1 caz) 
    ■ă documentareaă etapeloră tehniceă deă realizareă aă modelajuluiă ocluzală înă celă pu ină 2ă cazuriă
cliniceădiferiteădeăprotezareăfix ,ăfolosindăunăarticulatorăsemiă- sau total - adaptabil 
 



    LaăsfârşitulăanuluiăIIIădeăreziden iat 
    ■ă familiarizareaă cuă publica iileă ştiin ificeă dină proteticaă maxilo-facial ă şiă cuă tratamentul 
pacien ilorăcuădefecteămaxilo-faciale de dezvoltare sau congenitale 
    ■ărealizareaărestaur rilorăproteticeăancorateăpeăimplanturi 
    ■ătratamentulăproteticăalăpacien ilorăcuăpatologieăcomplex ,ăasociat ăşiămultidisciplinar  
    ■ă familiarizareaă cuă principiileă diagnosticeă şiă terapeuticeă aleă pacien iloră cuă tulbur riă
temporomandibulareăşiăsindroameăalgiceăoro-faciale 
 
    Barem practic 
    ●ărealizareaăşiădocumentareaăproblemelorăşiărezultatuluiăesteticăînăcelăpu ină4ăcazuriădiferiteă
de protezare fix ăînăzonaăfrontal ,ădintreăcareăcelăpu inădou ăcazuriădeăfa eteăceramice 
    ●ărealizareaăşiădocumentareaăclinc ăaăcelăpu ină2ăcazuriădiferiteădeăprotezareăpeăimplanturiăînă
zonaăfrontal  
    ●ărealizareaăşiădocumentareaăetapelorădiagnosticeăşiăterapeutice înăcelăpu ină2ăcazuriăcliniceă
deătulbur riătemporo-mandibulare sau sindroame algice oro-faciale 
    ●ă realizareaă şiă documentareaă înă celă pu ină 4ă cazuriă diferiteă deă supraprotezareă total ,ă dintreă
careăcelăpu inăunul,ădeăsupraprotezareăagregat ăpeăimplanturi 
    ●ă realizareaă şiă documentareaă complet ă înă celă pu ină 2ă cazuriă cliniceă diferiteă deă protezareă
par ial ămobilizabil ăcuăsistemeăspeciale 
    ●ă realizareaă şiă documentareaă complet ă aă etapeloră deă lucruă înă celă pu ină 2ă cazuriă cliniceă
diferite, complexe, conform indexuluiădeăcomplexitateăprotetic  
 
    Evaluareaă final ă pentruă ob inereaă titluluiă deă medică specialistă înă specialitateaă protetic ă
dentar  
    Laăfinalulăceloră3ăaniădeăstagiuăpreg tireaăseăvaăîncheiaăprintr-un examen final constând in 4 
probe distincte careă s ădovedeasc ăpreg tireaăteoretic ,ăpreg tireaăpractic ,ăactivitateaăclinic ă
şiă oă lucrareă deă cercetareă realizat ă înă timpulă perioadeiă deă preg tireă aă reziden iatului.ă Înă urmaă
acestuiăexamen,ămediculărezidentăprimeşteătitlulădeămedicăspecialist. 
 
    Documentarea baremului practic 
    Documentarea cazurilor va cuprinde: 
    ■ă documentareaă ini ial :ă modele,ă bilan ă radiologică (serieă complet ă deă radiografiiă retroă
alveolare sau ortopantomograma),fotografii intraorale frontal/lateral/lateral/max/mand; fotografii 
extraoraleăfa ărepaus,ăfa ăzâmbetăşiăprofil),ăfotografiiăaleămodeleloră(frontalăanterior/frontală
posterior/lateral/lateral) 
    ■ăfotografiiăaleăetapelorăintermediareăcliniceăşiădeălaborator,ăcareăs ăilustrezeăşiăs ăsus in ă
prezentarea de caz 
    ■ădocumentareaăfinal :ăaceeaşiăcuăceaăini ial ;ăfotografiileăintraoraleătrebuieărealizateăcelă
maiădevremeălaă2ăluniădeălaăaplicareaăfinal ăaărestaur rilorăprotetice 
    Fotografiileădigitaleăpentruădocumentareaăcazurilorătrebuieărealizateăpersonalădeăc treămedicul 
rezident 
    Descriereădetaliat ăaăcazurilor: 
    Diagnosticuluiă şiă comentariuluiă asupraă cazuriloră liă seă acordaă oă mareă importan ă înă cadrulă
discu ieiăfinale.ăDeăasemenea,ăoămareăimportan ăseăacord ădescrieriiăfunc iilor,ăesteticiiăfacialeă
şiă modific riloră ap ruteă înă urmaă tratamentului.ă Mediculă rezidentă areă astfelă posibilitateaă s ă
exprime opinia sa, planurile pe care le-aăf cut,ăsolu iileăalternativeăşiăapreciereaărezultatuluiă
ob inut.ăSeăaşteapt ădeălaăacestaăoălimitareălaăesen ial,ălaăoăprezentareăconcis ăşiăclar . 
    Descriereaăcazuluiăvaăfiăprezentat ăînă3ăexemplareă(originală+ă2ăcopii,ăcuăexcep iaămodelelor):ă
înăm suraăposibilului,ăesteărecomandabil ăşiădocumentareaădispensariz rilorăbianualeăulterioare 
    Toateăcazurileătrebuieăs ăprezinteăunăbunărezultatăfunc ionalăşiăestetic.ăExcep iiăsuntăpermiseă
atâtaă timpă câtă potă fiă suficientă motivate,ă maiă alesă peă bazaă situa ieiă deă începută aă cazuluiă şiă aă
posibilit ilorăterapeutice. 
    Toateăcazurileătrebuieăs ăfiăfostăplanificateăşiătratateădeăc treămediculărezident candidat la 
examenulădeăob inereăaătitluluiădeămedicăspecialistădeăprotetic ădentar  
 
    Prob ădeăprezentareădeăcazăclinic 
    Prob ăpractic  
    Examen teoretic 
 
    Limiteleădeăresponsabilitateăaleămediculuiăspecialistăînăprotetic ădentar  
    ●ăMediculăspecialistăînăprotetic ădentar ătrebuieăs ăfieăcapabilăs ăcreeze,ăs ăorganizezeăşiăs ă
conduc ă oă echip ă format ă dină personală medicală şiă auxiliar,ă pentruă rezolvareaă problemeloră
diagnosticeăşiăterapeuticeăaleăpacien ilorăcuăpatologieărestauratorieăcomplex . 



    ●ăMediculăspecialistăînăprotetic ădentar ătrebuieăs ăpoat ăconduceăcuăprofesionalismăetapaădeă
examinare,ăclinic ăşiăparaclinic ăaăpacien ilorăcuăpatologieărestauratorieăcomplex . 
    ●ăMediculăspecialistăînăprotetic ădentar ătrebuieăs ăpoat ăidentificaăaştept rileăpacientuluiă
înăcazulăuneiăpatologiiărestauratoriiăcomplexe,ă inândătotodat ăcontădeăfactoriiăpsiho-sociali care 
influen eaz ăacesteăaştept ri. 
    ●ă Mediculă specialistă înă protetic ă dentar ă trebuieă s ă poat ă stabiliă oă ordineă aă priorit ilor 
pentruă op iunileă deă tratamentă protetic,ă careă r spundeă nevoiloră individualeă aleă fiec ruiă pacient,ă
compatibileă cuă mijloaceleă restauratoriiă contemporaneă şiă cuă oă perspectiv ă integratoareă asupraă
s n t iiăoraleăşiăgenerale. 
    ●ăMediculăspecialistăînăprotetic ădentar ătrebuieăs ăcunoasc ăimportan aăafec iunilorăasociateă
sistemiceăasupraăinterven iilorăşiărezultatelorătratamentuluiărestauratorăproteticăcomplex. 
    ●ă Mediculă specialistă înă protetic ă dentar ă trebuieă s ă men in ă şiă s ă administrezeă ună mediuă deă
lucruăsigurăînătratamentulăpacien ilorăcuăpatologieărestauratorieăcomplex . 
    ●ă Mediculă specialistă înă protetic ă dentar ă trebuieă s ă cunoasc ă ştiin eleă biomaterialeloră
restauratoriiădentare,ăposibilit ileăşiălimiteleădeăutilizareăaleăacestora. 
    ●ăMediculăspecialistăînăprotetic ădentar ătrebuieăs ăpoat ărealizaărestaur riăproteticeăfixe,ă
protezeă par ialeă mobilizabile,ă protezeă totale,ă restaur riă proteticeă agregateă peă implanturiă
endoosoaseă şiă protezeă maxilo-facialeă pentruă pacien iă cuă gradă deă complexitateă mare a patologiei 
restauratorii. 
    ●ă Mediculă specialistă înă protetic ă dentar ă trebuieă s ă urm reasc ă oă dezvoltareă profesional ă
continu ă înă scopulă men ineriiă unuiă nivelă înaltă deă competen ă clinic ă înă domeniulă proteticiiă
dentare. 
    ●ăMediculăspecialistăînăprotetic ădentar ătrebuieăs -şiăcunoasc ăşiăs -şiărecunoasc ăpropriileă
limit riă înă tratamentulă protetică complex,ă s ă poat ă evaluaă raportulă beneficiuă - risc prezentat de 
op iunileăterapeuticeărestauratorii. 
    ●ă Mediculă specialistă înă protetic ă dentar ă trebuie s ă fieă competentă înă evaluareaă lucr riloră
ştiin ificeădeăspecialitate,ăînăformulareaăunorăproblemeăpertinenteădinăpunctădeăvedereăştiin ific,ă
înăformulareaăunorăipotezeădeăcercetare,ăînăproiectareaăunuiăexperimentăştiin ific,ăînărealizareaă
şiăcomunicareaăuneiălucr riăştiin ificeădeăprotetic ădentar . 
 
 
                   PROTETIC ăDENTAR  
                         3 ANI 
           STAGIIăPRACTICEăSIăCURSURIăCONFERIN  
 
*T* 
    An                 Modul                                    Luni 
    I   1. Endodon ieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1 
        2. Parodontologie                                         1 
        3.ăProtetic ădentar ă(I)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă9 
        4.ăTehnologiaăprotezelorăşiămaterialeădentareă(I)ăăăăăăăăă1 
        5.ăOrtodon ieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1 
        6.ăPedodon ieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1 
   II   7. Odontoterapie restauratoare                            2 
        8. Chirurgie dento-aleveolar ăăăăăăăăăăăăăăăă             3 
        9.ăProtetic ădentar ă(II)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3 
       10.ăTehnologiaăprotezelorăşiămaterialeădentareă(II)ăăăăăăăă2 
       11.ăPatologieăoral ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1 
  IIIăă12.ăProtetic ădentar ă(III)ăăă                           8,5 
       13.ăReabilitareăoral ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2 
       14.ăBioetic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă0,5 
 
┌───────┬─────────────┬───────────────────────┬───────────────────┐ 
│ăăăăăăă│ăăăAnulăIăă  │ăăăăăăAnulăIIăăăăăăăăăă│ăăăăăăAnulăIIIăăăăă│ 
├───────┼───┬──┬──┬───┼──┬───┬───┬───┬───┬────┼────┬────┬────┬────┤ 
│Stagiul│ă1.│2.│3.│4.ă│5.│ă6.│ă7.│ă8.│ă9.│ă10.│ă11.│ă12.│ă13.│ă14.│ 
└───────┴───┴──┴──┴───┴──┴───┴───┴───┴───┴────┴────┴────┴────┴────┘ 
*ST* 
 
---------- 
    Curriculumădeăpreg tireăînăspecialitateaăprotetic ădentar ăaăfostăintrodusădeăpct.ă1ăalăart. I 
din ORDINUL nr. 1.398 din 4 noiembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 11 ianuarie 
2010, având formaăprev zut ăînăanexaă1ădinăactulăanteriorămen ionat. 



 
                   MINISTERULăS N T II 
     CENTRULăNA IONALăDEăPERFEC IONAREăÎNăDOMENIUL 
                     SANITARăBUCUREŞTI 
 
 
                   CURRICULUMăDEăPREG TIRE 
                      ÎN SPECIALITATEA 
                       PARODONTOLOGIE 
 
 
    Toateădrepturileăprivindăpublicareaăşiădifuzareaăacesteiălucr riăapar inăCentruluiăNa ionalădeă
Perfec ionareăinăDomeniulăSanitarăBucureşti 
 
    1.ăDefini ie 
    Parodontologia este ramura medicinii dentareă ceă seă ocup ă cuă profilaxia,ă diagnosticulă şiă
tratamentulă afec iuniloră parodon iuluiă marginal,ă înă contextulă afec iuniloră buco-dentareă şiă
sistemice.ăManopereleădeăprofilaxie,ădiagnosticareăşiătratamentăseărefer ăla: 
    1.ăEviden iereaăşiăîndep rtareaăfactorilorăcauzaliăaiăimboln virilorăparodon iuluiămarginal; 
    2.ăManopereădeăigienizare,ădebridareăgingival ,ătratamentăantimicrobian 
    3.ăChirurgieăparodontal ; 
    4.ăRestaurareăprotetic ăînăparodontopatii 
 
    2.ăDurataăreziden iatului:ă3ăani 
    Curriculumulăprevedeăunănum rădeă200ădeăoreădidacticeă(curs,ăseminar,ăprezent riădeăcazuri)ăpeă
anulădeăstudiuăuniversitar,ăpentruătematicaăprezentat ,ăînafaraăc roraăsuntăprev zuteăşiă40ă- 50 de 
ore de studiu individual. 
    Cuantificareaăpreg tiriiăînăvedereaăechival rii,ăseăfaceăprinăcrediteă(CFU). 
    1 credit = 25 ore de instruire 
    Dină timpulă alocată preg tirii,ă activitateaă didactic ă acoper ă 20-30%, restul de 70-80%, fiind 
dedicat ăactivit ilorăpracticeăşiăstudiuluiăindividual. 
    Laăsfârşitulăfiec ruiămodulădeăpreg tireă(celăpu inăoădat ăpeăan),ăareălocăoăevaluareădeăetap ,ă
f cut ăînăunitateaădeăpreg tireădeăc treăresponsabilulădeăstagiuăşiăîndrum tor. 
    Evaluareaăseăfinalizeaz ăprinăacordareaădeăcrediteăCFU. 
    Întreagaăactivitateădeăpreg tireăesteămonitorizat ăprinăcaietulădeăstagiuă(log-book), în care 
vorăfiătrecuteădeăasemeneaăevalu rileădeăetap ăînăcredite,ăactivitateaăînăprogrameleădeăcercetare,ă
participareaălaămanifest riăştiin ificeăşiădeăeduca ieăcontinu . 
 
    3.A. Structura stagiilor de preg tireă înă reziden iată Parodontologie/alteă discipline:2/3ă (24ă
luni din 36 luni) 
*T* 
    3.A.1. Stagiul de Chirurgie dento-alveolar ăşi 
           ChirurgieăOral ăsiăMaxilo-Facial ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1+1ăluni 
    3.A.2.ăStagiulădeăEndodon ieăşi 
           Odontoterapie restauratoare                              1,5 luni 
    3.A.3.ăStagiulădeăProtetic ădentar ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1,5ăluni 
    3.A.4.ăStagiulădeăOrtodon ie,ăPedodon ieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1,5ălun  
    3.A.5. Stagiul de Implantologie                                   2 luni 
    3.A.6. Stagiul de Parodontologie                                 24 luni 
    3.A.7.ăStagiulădeăMicrobiologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ălun  
    3.A.8. Stagiul de Imunologie                                    1/2ălun  
    3.A.9.ăStagiulădeăBioetic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1/2ălun  
    3.A.10.ăStagiulădeăMedicin ăintern ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ălun  
            (Diabetologie, Cardiologie, Hematologie, 
            Neurologie, Psihiatrie, Endocrinologie) 
    3.A.11.ăStagiulădeăPreven ieăşiăManagement 
            sanitarăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1/2ălun  
 
    3.B.ăOrdineaădeărota ieăaăstagiilor: 
    Anul I Stagiul de Chirurgie Dento-Alveolar ăşi 
           ChirurgieăOral ăsiăMaxilo-Facial ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1+1ăluni 
           StagiulădeăMicrobiologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ălun  
           Stagiul de Imunologie                                    1/2 luni 



           Stagiul de Parodontologie                                  8 luni 
           StagiulădeăBioetic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1/2ăluni 
 
    Anul II Stagiul de Parodontologie                               8,5 luni 
           StagiulădeăEndodon ieăşiăOdontoterapie 
           Restauratoare                                            1,5 luni 
           StagiulădeăProtetic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1,5ăluni 
           StagiulădeăPreven ieăşiăManagement 
           Sanitar                                                  1/2 lun  
 
    Anul III Stagiul de Parodontologie                                7 luni 
             Stagiul de Implantologie                                 2 luni 
             StagiulădeăOrtodon ie,ăPedodon ieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăluni 
             StagiulădeăMedicin ăIntern ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ălun  
*ST* 
 
    3.C.ăBaremădeăpromovareălaăfinalulăfiec ruiăstagiu 
 
    Anul I 
    Examen scris 
    Prezentare caz 
    Examen practic 
    din: 
    a. Chirurgie dento-alveolar .ăChirurgieăOral ăşiăMaxilo-Facial  
    b. Imunologie 
    c. Microbiologie 
    d. Parodontologie 
    e.ăBioetic  
 
    Anul II 
    Examen scris 
    Prezentare caz 
    Examen practic din: 
    a. Parodontologie 
    b.ăEndodon ie,ăOdontoterapieăRestauratoare 
    c.ăProtetic  
    d. Preven ieăşiăManagementăSanitar 
 
    Anul III 
    Examen scris 
    Prezentare caz 
    Examen practic 
    din: 
    a. Parodontologie 
    b.ăOrtodon ie,ăPedodon ie 
    c. Implantologie 
    d.ăMedicin ăIntern  
 
    4.ăProgramulădeăactivitateăteoretic ăşiăpractic ăaăfiec ruiăstagiu 
    Stagiul de PARODONTOLOGIE: 24 luni 
    Preg tireăteoretic ăprinăcursuri/seminarii 
    1. Introducere. Istoricul Parodontologiei. Obiectul Parodontologiei - ramur ă medico-
chirurgical ăaăştiin elorăstomatologice.ăStadiulăactualăalăcunoştin elorădeăspecialitateăîn 
    Parodontologie. 
    Terminologie. 
    2.ăEvolu iaăfilogenetic ăaăsistemuluiădeăfixareăaădin ilorădeăstructurileămaxilare. 
    Dezvoltareaă embrionar ă aă din iloră şiă aă parodon iuluiă marginal.ă Considera iiă privindă
structurarea func ional ăaăcementului,ădesmodon iuluiăşiăosuluiăalveolar 
    3.ăStructuraăfunc ional ăaăparodon iuluiădeăînveliş.ăComportamentulăfunc ionalăalăcomponenteloră
gingivale:ăepiteliu,ăcorionăşiăsistemulăligamentelorăsupraalveolare 
    Structuraăfunc ional ăaăparodon iuluiădeăsus inere.ăComportamentulăfunc ionalăalăcomponenteloră
profunde:ăcementăradicular,ădesmodon iuăşiăosăalveolar. 



    4.ăEpidemiologiaăboliiăparodontale.Particularit iăşiăsemnifica iiăaleăancheteiăepidemiologiceă
laă bolnaviă parodontopa iă cuă afec iuniă sistemice.ă Rolulă pl ciiă bacterieneă înă producereaă
parodontopatiilor marginale cronice (P.M.C.) 
    Rolulăfactorilorălocaliăfavorizan iăînăproducereaăP.M.C. 
    Rolul factorilor generali în producerea PMC. 
    5.ă Concep iiă moderneă asupraă mecanismeloră deă patogenitateă microbian ă şiă ală altoră mecanismeă
implicateăînăperioadaăactual ăînăproducereaăboliiăparodontale 
    6.ăModalit iăconceptualeăprivindăetapeleăexamenuluiăclinicăobiectivăalăparodon iuluiămarginală
înăcondi iiădeăs n tateăşiădeăîmboln vire. 
    Indiciădeăevaluareăaăigieneiăbucaleăşiăaăst riiădeăîmboln vireăparodontal . 
    7.ăCriteriiămoderneădeădiagnosticăînăgingiviteăşiăparodontite. 
    Testeă moderneă deă identificareă aă patogeniloră parodontaliă pentruă ună diagnostică corectă şiă ună
tratament antimicrobian specific. 
    Concep iaăactual ăprivindăierarhizareaănosologic ăaădiferitelorăformeăcliniceădeăîmboln vireăaă
parodon iuluiămarginal. 
    8.ăParticularit iănosologiceăaleăformelorăcliniceăşiăaăsimptomatologieăgingivitelorăcroniceăînă
contextul recunoaşteriiăetiologieiămicrobieneăşiăaăaltorăfactoriălocaliăşiăgeneraliăasocia i. 
    9.ă Parodontitaă marginal ă cronic ă superficial ă entitateă nosologic ă rezultat ă dină evolu iaă
ontogenetic ăaăgingivitelorăcroniceă- formeăcliniceăşiăsimptomatologie. 
    Modific ri morfopatologiceăînăparodontitaămarginal ăcronic ăsuperficial . 
    10.ăSemnifica iiăactualeăprivindăexisten aăcaăformeănosologiceădiferen iateăîntreăparodontiteleă
agresiveăşiăparodontiteleămarginaleăcronice. 
    Modific riămorfopatologiceăînăparodontitele marginale profunfe. 
    11.ăConsidera iiămoderneăprivindăclinicaăşiătratamentulăretrac iilorăgingivale. 
    Corela iiăîntreăpatologiaăendodontic ăşiăaăparodon iuluiămarginal. 
    Complicatiile parodontopatiilor marginale cornice. 
    12.ăOrient ri,ădirec iiăşiăetapeăprincipaleăaleătratamentuluiăparodontal. 
    Profilaxiaă prină igienizareă înă inflama iileă parodon iuluiă marginal.Importan aă debrid riiă
gingivo-parodontaleă înă prevenireaă îmboln viriloră parodon iuluiă marginală şiă pentruă preg tireaă uneiă
st riămorfofunc ionaleăsusceptibileăunuiăeficientăr spunsăregenerativ. 
    13.ă Particularit iă aleă tratamentuluiă medicamentosă antimicrobiană şiă antiinflamatoră înă
gingiviteleăcroniceăşiăalăparodontopatiileămarginaleăcroniceăşiăagresive. 
    14.ă Modalit iă deă aplicareă aă substan eloră medicamentoaseă înă tratamentulă antimicrobiană şiă
antiinflamatorăalăgingivitelorăşiăparodontitelorămarginaleăcroniceăşiăagresive. 
    15ă Modalit iă terapeuticeă moderneă deă rezolvareă chirurgical ă aă parodontopatiiloră
marginale.Metode fundamentale de rezolvareă chirurgical ă aă îmboln viriloră parodon iuluiă marginal:ă
chiuretajulăgingival,ăchiuretajulăsubgingival:ăindica ii,ăcontraindica ii,ătehnic . 
    16.ăGingivectomiaăgingivoplastic :ăindica ii,ăcontraindica ii,ătehnic . 
    17.Priorit iă deă tratamentă chirurgicală înă vedereaă regener riiă parodontaleă prină opera iileă cuă
lambou:ăindica ii,ăcontraindica ii,ătehnic . 
    18.ăTehniciădeăadi ieăînătratamentulăchirurgicalăalăparodontitelorămarginale. 
    19.ăRegenerareaătisular ăparodontal ă - principiiăşiătehniciă deătratament.Regenerareaătisular ă
ghidat ă- metod ăparticular ădeărestaurareămorfofunc ional ăaăprodon iuluiămarginal. 
    20.ă Procedeeă specificeă şiă modalit iă particulareă deă echilibrareă ocluzal ă şiă func ional ă înă
parodontopatiile margimale. 
    21. Metode deăimobilizareătemporar ăaădin ilorămobiliăparodontotici 
    Metodeădeăimobilizareăpermanent ăaădin ilorămobiliăparodontotici 
    22.ăTerapiaădeăbioreactivareăparodontal . 
    23.ăOrient riăterapeuticeăprincipaleăşiăschemeădeătratamentăînăboalaăparodontal . 
 
    Preg tireăpractic  
    1.Eviden iereaăprinămetodeăşiătehniciăspecificeăaăpl ciiăbacteriene 
    2. Determinarea statusului dento-parodontalăşiăaăindicilorădeăîmboln vireăgingivo-parodontal  
    3.ăÎnsuşireaătehnicilorămoderneădeădetartrajăsupraăşiăsubgingival - manualăşiăcuăultrasunete 
    4.ăÎnsuşireaăşiăefectuareaătehnicilorădeădebridareăgingival  
    5.ă Metodeă şiă tehniciă deă aplicareă aă substan eloră medicamentoaseă înă gingiviteă şiă parodontiteă
marginale 
    6. Anestezia în parodontologie 
    7. Extrac iaădin ilorăparodontotici,ăamputa iaăradicular ăşiă premolarizareaădin ilorăcuăpungiă
parodontale nerecuperabile prin tratament chirurgical specific parodontal 
    8.ăTratamentulădeăurgen ăalăabcesuluiăparodontalămarginal 
    9.ăTratamentulădeăurgen ăalăgingivitelorăşiăgingivitostomatitelorăacute 
    10. Tratamentul hiperesteziei dentinare 



    11. Chiuretajul gingival 
    12. Chiuretajul subgingival în câmp închis 
    13. Chiuretajul subgingival în câmp deschis 
    14.ăGingivectomieăşiăgingivectomieăgingivo-plastic  
    15.ă Însuşireaă unoră metodeă diferiteă deă sutur :ă suturaă întrerupt ,ă înă lasou,ă continu ă şiă
orizontal ăbidirec ional  
    16.ăOpera iiăcuălambouătotalăreflectat 
    17.ăOpera iiăcuălambouăpar ialăreflectat 
    18.ăInterven iiăchirurgicaleăgingivo şiămuco-plastice 
    19.ăInterven iiăchirurgicaleădeăadi ie 
    20.ăInterven iiăchirurgicaleădeăregenerareătisular ăşiăosoas ăghidat  
 
    Prezent riădeăcaz 
    Recenzii ale articolelor de specialitate 
 
    Stagiu de Chirurgie Dento-Alveolar ăşiăChirurgie Oral ăşiăMaxilo-Facial :ă1ălun ă+ă1ălun  
    Preg tireăteoretic ăşiăpractic ăprinăCursuri/seminarii:ă30ăore 
    1. Tratamentul chirugical preprotetic 
    2. Tratamentul chirurgical al leziunilor periapicale 
    3. Tratamentul chirurgical perimplantar 
    4.ăSupura iiăperiosoase 
    5. Traumatologie oro-maxilo-facial  
    6.ăSupura iiăaleălojelorăsuperficiale,ăprofundeăşiăsupura iiădifuze 
    7.ăAdeniteleăspecificeăşiănespecifice 
    8.ăSinuzitaămaxilar ădeăcauz ădentar  
    9.ăTumoriăbenigneăaleăp r ilorămoi oro-maxilo-faciale 
    10. Tumori benigne ale oaselor maxilare 
    11. Depistarea precoce a tumorilor maligne oro-maxilo-faciale 
    12.ăFormeăcliniceădeădebutăşiăînăperioadaădeăstareăaătumorilorămaligneădeăp r iămoiăşiăosoaseă
oro-maxilo-faciale 
    13. Principii de tratament complex în tumorile maligne oro-maxilo-faciale 
    14. Patologia glandelor salivare 
 
    Prezent riădeăcaz 
    Recenzii ale articolelor de specialitate 
    Preg tireăpractic  
 
    StagiulădeăMicrobiologie:ă1ălun  
    Preg tireăteoretic ăprinăcursuri/seminarii 
    Cursuri 
    1.ăCaracteristicileăcelulelorăprocariote:ăstructuraleăşiăfunc ionale. 
    Tehniciădeăcolorareăsiăexaminareămicroscopic . 
    Structura,ăfunc ia,ăevolu iaăsiărolulămicrobiocenozeiăorale,ăno iuneaădeăecosistem. 
    Tehnici de recoltare si studiul microbiocenozei orale. 
    2. Caracteristicile morfotinctoriale, culturale, biochimice, antigenice si de patogenitate ale 
bacteriilorăimplicateăinăpatologiaăoral . 
    Placaăbacterian :ăetapeădeăformare,ăstructur ,ăevolu ie şiărolăînăpatologiaăoral . 
    Caracteristicileăpl ciiăbacterieneăsupragingivaleăşiăsubgingivale. 
    Tartrulădentar:ăstructur ăşiărol. 
    Tehniciădeăeviden iereăşiăstudiuăaăpl ciiăbacteriene. 
    3. Bacterii implicate în producerea gingivitelor: izolareaăşiăidentificareaăacestora. 
    Testareaăsensibilit iiălaăantibiotice. 
    Teoriiă etiopatogeniceă înă producereaă diverseloră formeă cliniceă deă parodontopatii.ă Rolulă pl ciiă
bacteriene subgingivale. 
    Tehnici de recoltare a probelor din parodontopatii, examinareămicroscopic ,ătehniciădeăizolareă
şiăidentificare. 
    Testareaăsensibilit iiălaăantibioticeăşiăantisepticeăaăbacteriilorăizolateădinăparodontopatii. 
    4.ăRolulăagen ilorăbacterieniăînăproducereaăcarieiăşiăaăinfec iilorăendodontice. 
    Caracteristici bacteriene, mecanisme etiopatogene. 
    Periimplantite:ă etiologieă bacterian ,ă tehniciă deă recoltareă şiă testareă aă probeloră dină
periimplantite. 
    Afec iuniăoraleădeterminateădeăalteămicroorganismeă- virusuri,ăfungiăşiăparazi i. 
    Tehnici de studiu pentruăeviden iereaăşiăizolareaăacestora. 



 
    Prezent riădeăcaz 
    Recenzii ale articolelor de specialitate 
    Preg tireăpractic  
 
    StagiuădeăImunologieă1/2ălun  
    Cursuri 
    1.ăAntigenul.ăR spunsulăimunăumoral 
    Antigenul.ăCeluleleăAPC.ăPopula iile limfocitare. Imunoglobulinele. Sistemul complement 
    R spunsulăimunăcelularăReac iileădeăhipersensibilitate. 
    CeluleleăimplicateăînăRIC.ăMecanismeleădeădistrugereăaăceluleloră int . 
    HipersensibilitateaădeătipăI.ăŞoculăanafilactic.ăHipersensibilitateaădeătipăIIăcitotoxic . 
    Hipersensibilitatea de tip III prin complexe imune. Hipersensibilitatea de tip IV 
 
    2.ăBolileăautoimmune.ăLimfoprolifer rile 
    Poliartritaăreumatoid .ăLupusulăeritematosăsistemic.ăSindromulăSjogren. 
    Sclerodermia. Leucemiileălimfoide.ăLimfoameleăhodgkinieneăşiănon-hodgkiniene. 
    Mielomul multiplu 
    Mecanismeleădeăap rareăspecific ăşiănespecific ălaănivelulăcavit iiăbucale. 
    Manifest riăoraleăaleăsindroamelorădeăimunodeficien .ăImunopatologiaăparodon iuluiămarginal 
    Mucoasaăbucal .ăSaliva.ăOrganizareaă esutuluiălimfoidălaănivelulăcavit iiăbucale 
    Lichidulăgingival.ăImunoglobulineleăsalivare.ăManifest riăoraleăaleăimunodeficien elor 
    (SIDA,ă sindroameă limfoproliferative).ă Rolulă r spunsuluiă imună înă etiopatogeniaă şiă evolu iaă
afec iunilorăparodon iuluiămarginal 
 
    Pregatireăpractic  
 
    StagiulădeăBioetic  
    Preg tireăteoretic ăprinăcursuri/seminarii 
    Recenzii ale articolelor de specialitate 
 
    TEMATIC ăCURSă(20ăore) 
 
    I.ăIntroducereăînăBioetic - 2 ore 
    1.ăMorala,ăetica,ăeticaămedical - definire, delimitarea obiectului de studiu 
    2.ăContextulăapari ieiăbioeticii 
    3. Definirea bioeticii 
    4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii 
    5.ăTeoriiăşiămetodeăînăbioetic  
 
    II. Concepteleădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin ăprinăprismaăbioeticii- 2 ore 
    1.ăDefinireaăconceptelorădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin  
    2.ă Concepteleă deă s n tate,ă boal ă şiă suferin ă înă contextulă evolu ieiă mediciniiă şiă ştiin eloră
vie ii 
    3.ăRolulăcredin elorăşiăvalorilorăpersonaleăsauădeăgrupăînăconturareaăconceptelorădeăs n tate,ă
boal ăşiăsuferin ă(percep iiăparticulareăfunc ieădeăcredin ăreligioas ,ăetnie,ăetc) 
 
    III.ăRela iaămedic-pacient I- 2 ore 
    1.ăValoriăaleărela ieiămedic-pacient 
    2. Paternalism versus autonomie 
    3.ăModeleăaleărela ieiămedic-pacient 
    4.ăDreptatea,ăechitateaăşiăaccesulăpacien ilorălaăîngrijirileădeăs n tate 
 
    IV.ăRela iaămedic-pacient II- 2 ore 
    1.ăConsim mîntulăinformat 
    2.ăConfiden ialitateaăînărela iaămedic-pacient 
    3.ăRela iaămedic-pacient minor 
    4.ăActeănormativeăcareăreglementeaz ărela iaămedic- pacient 
 
    V.ăGreşeliăşiăeroriăînăpracticaămedical - 2 ore 
    1.ăDefinireaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroare 
    2.ăCulpaămedical - definire,ăforme,ăimplica iiăjuridiceăşiădeontologice 
    3.ăManagementulăgreşeliiăşiăeroriiămedicaleăînăpracticaămedical  



 
    VI.ăProblemeăeticeălaăînceputulăvie ii- 2 ore 
    1.ăLiberertateaăprocrea iei 
    2. Dileme etice în avort 
    3. Etica reproducerii umane asistate medical 
    4.ăProblemeăeticeăînăclonareaăreproductiv  
 
    VII.ăProblemeăeticeălaăfinalulăvie ii- 2 ore 
    1.ăDefinireaămor iiăînăeraănoilorătehnologiiăînămedicin  
    2.ăProblemeăeticeăînăst rileăterminale 
    3.ăTratamenteăinutileăînăpracticaămedical  
    4. Eutanasiaăşiăsuicidulăasistat 
    5. Îngrijirile paliative 
 
    VIII.ăProblemeăeticeăînătransplantulădeă esuturiăşiăorganeăumane- 2 ore 
    1. Donarea de organe de la cadavru 
    2. Donarea de organe de la persoana vie 
    3.ăEticaăaloc riiădeăresurseăînătransplant 
 
    IX.ăProblemeăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic - 2 ore 
    1.ăEugeniaăşiădiscriminareaăpeăbazaăgeneticii 
    2. Proiectul genomului uman- problemeă etice,ă redefinireaă no iuniiă deă boal ă prină prismaă
cunoaşteriiăgenomuluiăuman 
    3.ăEtic ăşiătestareaăgenetic ăprenatal ,ăneonatal ăşiăpostnatal  
    4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni 
    5.ăTerapiaăgenic  
    6.ăPosibilitateaăîmbun t iriiăraseiăumaneăprinăinterven iiăgenetice 
 
    X.ăEticaăcercet riiăpeăsubiec iăumani- 2 ore 
    1.ăPrincipiiăeticeăînăcercetareaăpeăsubiec iăumani 
    2.ă Protec iaă participan iloră într-oă cercetareă biomedical - discutarea principalelor coduri de 
etic ă şiă conven iiă interna ionaleă înă cercetare,ă aă cadruluiă legislativă înă careă seă deruleaz ă
cercetarea peăsubiec iăumani 
    3.ăPopula iiăvulnerabileăînăcontextulăcercet riiăpeăsubiec iăumani 
    4.ăAspecteăeticeăînăcercet rileămulticentrice,ămultina ionale 
    5.ăComiteteleădeăetic ăaăcercet rii 
    6.ăComportamentulăştiin ificăneadecvat,ăconflictulădeăintereseăînăcercetareaăştiin ific  
 
    TEMATICA SEMINARIILOR 
    I.ăIlustrareaăprinăcazuriăparticulareăaăteoriilorăşiăprincipiilorăînăbioetic - 2 ore 
 
    II.ăReglementareaăpracticiiămedicaleăprinăcoduriădeăetic ă- 2 ore 
    1.ă Jur mântulă luiă Hipocrate- comentareaă formeiă ini ialeă aă jur mântuluiă luiă Hipocrateă şiă
evaluareaăgraduluiădeăaplicabilitateăaăperceptelorăacestuiaăînăcondi iileămediciniiăactuale 
    2.ăAlternativeăaleăjur mântuluiăluiăHipocrate 
    3.ăAlteăcoduriădeăetic ăşiădeontologieămedical ăfolosite în prezent 
 
    III.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedic-pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăValoareaăşiălimiteleăconsim mântuluiăinformatăînăpracticaămedical ăcurent  
    2.ăValoareaăşiălimiteleăconfiden ialit iiăînăpracticaămedical  curent  
    3.ăRolulăcomunic riiăînărela iaămedic-pacient 
 
    IV.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedic-pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăAccesulălaăîngrijirileădeăs n tateă- discutare de cazuri 
    2.ăDrepturileăpacien iloră- reglementareălegislativ  
    3.ăRolulăcomitetelorădeăetic ădinăspitale 
 
    V.ăExemplificareaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroareăînămedicin ăprinăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    1.ăDelimitareaăcadruluiăno iuniiădeămalpraxis 
    2.ăGreşealaămedical ădinăperspectivaăsistemului de malpraxis 
    3.ăPerspectivaădeontologic ăasupraăgreşelilorămedicale 
 
    VI.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăînceputuluiăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcrete- 2 ore 



 
    VII.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăfinalulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcrete- 2 ore 
 
    VIII.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă transplantulă deă esuturiă şiă organeă peă bazaă unoră cazuriă
concrete- 2 ore 
 
    IX.ăDiscutareaăproblemelorăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ăpeăbazaăunorăcazuriăconcrete- 2 ore 
 
    X. Discutarea problemelor eticeă înă cercetareaă peă subiec iă umaniă prină prismaă unoră cazuriă
concrete- 2 ore 
 
    StagiulădeăEndodon ieă+ăOdontoterapieărestauratoare:ă1,5ăluni 
    Preg tireăteoretic ăprinăcursuri/seminarii 
    Cursuri 
    1. Concepte moderne în etiopatogenia cariei dentare 
    2.ă Metodeă uzualeă şiă specialeă deă preparareă aă cavit iloră înă cariaă dentar ă simpl ,ă impuseă deă
utilizareaămaterialelorădeăobtura ieăcoronar ăbazateăpeăadeziune 
    3.ăTratamentulăactualăalăpl giiădentinareăşiăadeziuneaălaăstructurileădureădentare 
    4. Modalit iăterapeuticeădeărefacereăaămorfologieiădentareăcuămaterialeăadeziveăestetice 
    5.ăTratamentulăcarieiăsimpleăcuădistruc iiăcoronareăîntinse 
    6.ăTratamentulăcarieiăsimpleăprinăincrusta iiămetaliceăşiănemetalice 
    7. Metode de tratament în pulpitaăacut ăşiăcronic  
    8.ăMetodeădeătratamentăînăgangrenaăpulpar  
    9.ăExtirpareaăvital ăcuăobtura ieădeăcanal 
    10.ăObtura iaădeăcanală- metodeăşiătehniciămoderne 
    11.ăTratamentulăparodontitelorăapicaleăacuteăşiăcronice 
 
    Prezent riădeăcaz 
    Recenzii ale articolelor de specialitate 
    Preg tireăpractic  
 
    StagiulădeăProtetic ădentar :ă1,5ăluni 
    Preg tireăteoretic ăprinăcursuri/seminarii 
    1.ăDiagnosticulăşiătratamentulătulbur rilorăcranio-mandibulare 
    2. Sisteme protetice fixe alternative (integral ceramice, adezive, etc) 
    3.ăParticularit iăclinico-tehniceăînăprotezareaăfix ămetalo-ceramic  
    4.ăRestaur riăproteticeăfixeăînăcazuriăcomplexe,ăcuăpatologieămultidisiplinar  
    5.ăTratamentulăproteticăalăedenta ieiăunidentare 
    6.ăTratamentulăproteticăînăterapiaăcomplex ăaăparodontitelorămarginaleăcronice 
    7. Tratamentul protetic combinat fix-mobilizabil 
    8.ăVarianteădeăprotezareăaăedenta iilorăterminale 
 
    Preg tireăpractic  
    Prezent riădeăcaz 
    Recenzii ale articolelor de specialitate 
 
    StagiulădeăPreven ieăşiăManagementăsanitară1/2ăluni 
    Preg tireăpractic  
 
    Stagiulădeăimplantologieăoral :ă2ăluni 
    Preg tireăteoretic ăprinăcursuri/seminarii 
    Cursuri 
    1.ăAnatomiaăclinic ăaăaparatuluiădento-maxilar - ofertaăosoas ăînăterapiaăimplanto-protetic ă- 
aspecteăprivindăselec iaăşiăpozi ionareaăimplanturilorăpeăcreastaăalveolar . 
    2.ăEvaluareaăcâmpuluiăproteticăşiăaăstatusuluiăbiologicăgeneralăalăpacientuluiăînăperspectivaă
inser riiă implanturiloră dentareă - diagnostică preoperator,ă bilan ă preprotetic,ă analizaă şiă
planificareaăsecven ial ăaăcazului,ăindica iiăşiăcontraindica ii 
    3.ăBiomaterialeăutilizateăînăpracticaăimplantologic ă- titanul,ămaseleăceramice,ămaterialeăşiă
membrane biologice utilizate în tehnicileădeăaugmentareăosoas  
    4.ăProtezareaăpreimplantar ăfiziologic ,ăautoechilibrat ă- etap ădeăbaz ăaăterapieiăimplanto-
protetice 
    5.ă Reconstruc iaă cresteloră edentateă cuă deficită ososă utilizândă metodeă deă augmentareă osoas ă
autogen ă cuă grefeă recoltateă dină creastaă iliac ,ă neurocraniu,ă tibieă şiă mandibul ,ă materialeă



sinteticeăpeăbaz ădeăhidroxiapatit ,ăfosfatătricalcicăsauămaterialeăomologe,ăsus inuteăînăprincipală
de membrane biologice. 
    6.ăDistrac iaăosoas ăînăvedereaăcre riiăoferteiăimplantare 
    7. Sistemeăşiătipuriădeăimplanturiăutilizateăînăterapiaăimplanto-protetic  
    8.ăInser iaăimediatăpostextrac ional ăaăimplanturilorăorale 
    9.ăInser iaăimplanturilorăînăcresteleăalveolareăcuădiferiteăformeăşiăoferteăosoase. 
    10.ă Restaur riă proteticeă peă implanturi - biomecanica aparatului dento-maxilar. Tehnici de 
amprentareăşiărealizareăaălucr rilorăprotetice 
    11.ăAccidenteăşiăincideneaăînăpracticaămedicineiădentare 
    12.ăDispensarizareaăpacien ilorăpurt toriădeăimplanturi 
 
    Prezent riădeăcaz 
    Recenzii ale articolelor de specialitate 
 
    Preg tireăpractic  
 
    Prezent riădeăcaz 
    Recenzii ale articolelor de specialitate 
    StagiulădeăOrtodon ie+ăPedodon ie,ă2ăluni 
    Preg tireăteoretic ăprinăcursuri/seminarii 
    Cursuri 
    1. Epidemiologia anomaliilor dento-maxilare 
    2. Dezvoltarea ocluziei 
    3. Etiopatogenia anomaliilor dento-maxilare 
    4.ăPrincipiiăşiămetodeădeăclasificareăaăanomaliilorădento-maxilare 
    5.ăDiagnosticulăînăortodon ie 
    6.ăPrincipiiădeăbaz ăînătratamentulăortodontic 
    7.ă Patologiaă molaruluiă deă şaseă ani- atitudineaă terapeutic ă înă cariaă simpl ă profund ă şiă înă
distruc iaămareăcoronar  
    8.ăPeriodontitaăjuvenil ă- diagnostic, principii de tratament 
 
    Prezent riădeăcaz 
    Recenzii ale articolelor de specialitate 
 
    Preg tireăpractic  
    StagiuădeăMedicin ăIntern :ă1ălun  
    Preg tireăteoretic ăprinăcursuri/seminarii 
    Preg tireăpractic . 
 
 
                     PARODONTOLOGIE 
                         3 ANI 
           STAGIIăPRACTICEăŞIăCURSURIăCONFERIN  
*T* 
    Anul I Stagiul de Chirurgie Dento-Alveolar ăşiăăăăăăăăăăăăăăă1+1ăluni 
           ChirurgieăOral ăsiăMaxilo-Facial ă(I.1) 
           StagiulădeăMicrobiologieă(I.2)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ălun  
           Stagiul de Imunologie (I.3)                           1/2ălun  
           Stagiul de Parodontologie (I.4)                         8 luni 
           StagiulădeăBioetic ă(I.5)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1/2ălun  
 
    Anul II Stagiul de Parodontologie (I.6)                      8,5 luni 
            StagiulădeăEndodon ieăşiăOdontoterapie 
            Restauratoare (I.7)                                  1,5 luni 
            StagiulădeăProtetic ă(I.8)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1,5ăluni 
            StagiulădeăPreven ieăşiăManagementăSanitară(I.9)ăăăăă1/2ălun  
 
    Anul III Stagiul de Parodontologie (I.10)                      7 luni 
             Stagiul de Implantologie (I.11)                       2 luni 
             StagiulădeăOrtodon ie,ăPedodon ieă(I.12)ăăăăăăăăăăăăăă2ăluni 
             Stagiul de Medicin ăIntern ă(I.13)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ălun  
 
┌─────────┬───────────────────┬────────────────┬───────────────────┐ 



│ăăăăăăăăă│ăANULăIăăăăăăăăăăăă│ăăANULăIIăăăăăăă│ăăăăăăăăANULăIIIăăă│ 
├─────────┼───┬───┬───┬───┬───┼───┬───┬────────┼────┬────┬────┬────┤ 
│ăSTAGIULă│I.1│I.2│I.3│I.4│I.5│I.6│I.7│I.8│I.9ă│I.10│I.11│I.12│I.13│ 
└─────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┴────┴────┴────┴────┘ 
*ST* 
---------- 
    Curriculumădeăpreg tireăînăspecialitateaăparadontologieăaăfostăintrodusădeăpct.ă1ăalăart. I din 
ORDINUL nr. 1.398 din 4 noiembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 11 ianuarie 2010, 
avândăformaăprev zut ăînăanexaă1ădinăactulăanteriorămen ionat. 
 
                     MINISTERULăS N T II 
           CENTRULăNA IONALăDEăPERFEC IONAREăÎNăDOMENIUL 
                       SANITARăBUCUREŞTI 
 
 
                    CURRICULUMăDEăPREG TIRE 
                      ÎN SPECIALITATEA 
                         ENDODON IE 
 
    Toateădrepturileăprivindăpublicareaăşiădifuzareaăacesteiălucr riăapar inăCentruluiăNa ionalădeă
Perfec ionareăinăDomeniulăSanitarăBucureşti 
 
    1.ăDefini ie 
    Endodon iaă reprezint ă ramuraă mediciniiă dentareă careă seă ocup ă cuă morfologia,ă fiziologiaă şiă
patologiaă pulpeiă dentareă şiă aă esuturiloră perirapicale.ă Studiulă şiă practicaă endodon ieiă cuprindă
cunoştin eleă fundamentaleă şiă cliniceă cuă privireă laă biologiaă pulpeiă dentare,ă etiologia,ă
diagnosticul,ă prevenireaă şiă tratamentulă afec iuniloră şiă traumeloră acesteiaă şiă stareaă esuturiloră
periapicale.ăAbordareaăprofilactic , diagnostic ăşiădeătratamentăseărefer ăla: 
    1.ă Eviden iereaă siă prevenireaă factoriloră etiologiciă aiă patologieiă pulpareă şiă apicaleă prină
cunoaştereaămorfofiziologieiăpulpeiădentareăşiăaăanatomieiăspa iuluiăendodonticăşiăaăparodontiuluiă
apical; 
    2. Evaluareaăpreoperatorieăaăposibilit ilorăunuiătratamentăendodonticăcorectăprinăstabilireaă
stadiuluiăreversibilăsauăireversibilăalăafec iuniiăpulpare; 
    3.ă Cunoaştereaă principiiloră şiă tehniciloră moderneă deă tratamentă endodontică conservator,ă prină
aplicarea celoră maiă adecvateă metodeă permi ândă men inereaă total ă sauă par ial ă aă pulpeiă viiă înă
situa iaă uneiă afec iuniă pulpareă reversibile,ă caă şiă aă principiiloră şiă tehniciloră terapeuticeă
aplicateăînăsitua iaăuneiăafec iuniăpulpareăireversibile; 
    5. Identificarea factorilorăcareăpotăafectaăevolu iaăşiăprognosticulăunuiătratamentăendodontică
ortograd,ăprecumăşiăposibilit ileăexistenteăînăsitua iaănecesit iiăeventualeiărelu riăaăacestuia; 
    6.ă Cunoaştereaă metodeloră deă tratamentă chirurgicală asociateă tratamentuluiă endodontic 
conven ional; 
    7.ă Cunoaştereaă principiiloră biomecaniceă aleă realiz riiă restaur riloră morfo-func ionaleă
specificeădin ilorătrata iăendodontic; 
    8. Principiile specifice din odonto-terapia restauratoare; 
    9.ăCorela iileăendo-parodontale; 
    9. Chirurgiaăendodontic ăşiădento-alveolar ; 
    5.ăRestaur riăproteticeăadaptateăspecificuluiădin ilorătrata iăendodontic; 
    6.ăPrincipiileăterapieiăendodonticeăaplicateăînăpedodon ie; 
    6.ăImplica iileăendodonticeăaleăterapieiăortodontice; 
    7. Implantologiaăcaăalternativ ădeătratament. 
 
    2.ăDurataăreziden iatului:ă3ăani 
    Curriculumulăprevedeăunănum rădeă200ădeăoreădidacticeă(curs,ăseminar,ăprezent riădeăcazuri)ăpeă
anulădeăstudiuăuniversitar,ăpentruătematicaăprezentat ,ăînafaraăc roraăsuntăprev zuteăşiă40ă50ădeă
ore de studiu individual. 
    Cuantificareaăpreg tiriiăînăvedereaăechival rii,ăseăfaceăprinăcrediteă(CFU). 
    1 credit = 25 ore de instruire 
    Dină timpulă alocată preg tirii,ă activitateaă didactic ă acoper ă 20-30%, restul de 70-80%, fiind 
dedicat ăactivit ilorăpracticeăşiăstudiuluiăindividual. 
 
    Laăsfârşitulăfiec ruiămodulădeăpreg tireă(celăpu inăoădat ăpeăan),ăareălocăoăevaluareădeăetap ,ă
f cut ăînăunitateaădeăpreg tireădeăc treăresponsabilulădeăstagiuăşiăîndrum tor. 
    Evaluarea se finalizeaz ăprinăacordareaădeăcrediteăCFU. 



    Întreagaăactivitateădeăpreg tireăesteămonitorizat ăprinăcaietulădeăstagiuă(log-book), în care 
vorăfiătrecuteădeăasemeneaăevalu rileădeăetap ăînăcredite,ăactivitateaăînăprogrameleădeăcercetare,ă
participarea la manifest riăştiin ificeăşiădeăeduca ieăcontinu . 
    3.ăStructuraăstagiilorădeăpreg tireăînăreziden iat 
    3.A.1.ăEtapaădeăangajareăşiăluareăînăeviden ,ărezolvareăaăproblemelorăsocial-administrative, 
prezentarea medicului dentist la Spitalul sau Clinicile unde a fost repartizat, alegerea 
îndrum toruluiăşiăfixareaăplanuluiădeăactivitate:ă2ăs pt mâni 
    3.A.1.ăStagiulădeăEndodon ie:ă20ăluni 
    3.A.2. Stagiul de Odontoterapie Restauratoare: 2 luni 
    3.A.3. Stagiul de Parodontologie: 2 luni 
    3.A.4. Stagiul de Chirurgie dento-alveolar :ă2ăluni 
    3.A.5.ăStagiulădeăProtetic :ă2ăluni 
    3.A.6.ăStagiulădeăPedodon ie:ă4ăluni 
    3.A.7.ăStagiulădeăOrtodon ie:ă2ăluni 
    3.A.8.ăStagiulădeăBioetic :ă2ăs pt mâni 
    3.A.9.ăStagiulădeăS n tateăpublic :ă2ăs pt mâni 
    3.A.10.ăStagiulădeăFarmacologieăclinic :ă1ălun  
 
    3.B.ăOrdineaădeărota ieăaăstagiilorăînăreziden iat 
*T* 
    AnulăI:ăăăăendodon ieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă12ăluni 
    AnulăII:ăăăendodon ieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă8ăluni 
               odonto-terapie restauratoare                     2 luni 
               parodontologie                                   2 luni 
    Anul III:  chirurgie dento-alveolar ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăluni 
               protetic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                   2 luni 
               pedodon ieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă4ăluni 
               ortodon ieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăluni 
               bioetic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăs pt mâni 
               s n tateăpublic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăs pt mâni 
               farmacologieăclinic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ălun  
*ST* 
    3.C. Barem de promovare: 
*T* 
┌─────────────────────────────┬───────────────────┬────────────────────────────┐ 
│ăAnulăI:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Endodon ieăăăăăăăăă│ăăăăăăExamenăscrisăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăPrezentareădeăcazăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăExamenăpracticăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤ 
│ăAnulăII:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăEndodon ieăăăăăă│ăăăăăăExamenăscrisăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Odonto-terapieăăăăă│ăPrezentareădeăcazăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă  │restauratoareăăăăăă│ăăăăăăExamenăpracticăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Parodontologieăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
├─────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤ 
│ăAnulăIII:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Chirurgieădento-   │ăăăăăăăExamenăscrisăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│alveolar ăăăăăăăăăă│ăPrezentareădeăcazăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Protetic ăăăăăăăăăă│ăăăăăăăExamenăpracticăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Pedodon ieăăăăăăăăă│ăăă                         │ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Ortodon ieăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Bioetic ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăExamenăscrisăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│S n tateăpublic ăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă            │ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Farmacologieăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│clinic ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
└─────────────────────────────┴───────────────────┴────────────────────────────┘ 
*ST* 
    4.ăProgramulădeăactivitateăteoretic ăşiăpractic ăpeăaniădeăpreg tire 
    4.1. Anul I 
    4.1.1.ăStagiulădeăENDODON IE:ă12ăluni 
    4.1.1.1.ăPreg tireăteoretic ăprinăcursuri/seminarii:ă24ăore 
 
    Cursuri 



    1.ă Introducere.ă Istoriculă Endodon iei. Obiectulă Endodon ieiă - ramur ă medico-chirurgical ă aă
ştiin eloră medicineiă dentare.ă Stadiulă actuală ală cunoştin eloră deă specialitateă înă Endodon ie.ă
Terminologie. 
    2.ăAnatomiaăspa iuluiăendodontic. 
    3.ă Morfologiaă şiă fiziologiaă pulpeiă dentare.ă Caracteristiciă morfologiceă şiă func ionaleă aleă
complexului pulpo-dentinarăşiărolulăacestoraăînăreuşitaăunorămetodeăterapeuticeăbiostimulatoare. 
    4.ăFactoriiăetiologiciăaiăpatologieiăpulpare.ăElementeădeăprofilaxieăînăendodon ie.ăMijloaceădeă
diagnostic. Examenul radiologic.ăRaportulădin ilorăcuăstructurileăanatomiceălocale. 
    5.ă Manifest riă inflamatoriiă aleă esutuluiă pulpară şiă periradicular.ă Simptomatologiaă patologieiă
pulpare.ăEvaluareaăpreoperatorieăaăposibilit ilorăunuiătratamentăendodonticăcorect. 
    6. Caracterulă reversibilă şiă ireversibilă ală inflama iiloră pulpare.ă Indica iiă şiă principiiă
privind conservarea pulpei dentare prin tratament biologic conservator. Interpretarea 
clinicoradiologic ăaăleziunilorăperiradiculare. 
    7.ăInflama iaăpulpar ăireversibil .ăIndica iiăşiăprincipiiăaleăextirp riiăpar ialeăsauătotaleăaă
pulpei dentare. 
    8.ăPrincipiiăşiămijloaceădeădeterminareăaălungimiiăcanalelorăradiculare.ăConsecin eleăsupraăşiă
subevalu riiălungimiiădeălucru. 
    9.ă Principiiă şiă metodeă deă realizareă aă tratamentului biomecanic de canal. Tehnici actuale, 
manualeă şiă rotative,ă deă tratamentă biomecanic.ă Metodeă neconven ionaleă deă preparareă aă canaleloră
radiculare:ătehniciăsonice,ăultrasoniceăşiăbazateăpeăradia iaălaser. 
    10.ă Criteriiă deă selec ieă aă solu iiloră deă irigareă aă spa iuluiă endodontic,ă rolulă antiseptică şiă
chelatorăalăacestora.ăInterpretareaăaspectelorădeămicroscopieă electronic ăaleădentineiăradiculareă
parietaleăînăurmaăpreg tiriiăspa iuluiăendodontic. 
    11.ă Rolulă medica ieiă endodontice,ă criteriiă deă selec ieă aă substan eloră medicamentoase,ă
posibilit ileă deă poten areă aă efecteloră antisepticeă şiă biostimulatoare.ă Evaluareaă clinic ă şiă
microbiologic ăaăstatusuluiăendodontic. 
    12.ăPrincipiileăobtura ieiădeăcanalătridimensionale.ăSigilan i.ăMaterialeăşiămetodeăactuale de 
realizareăaăobtura ieiădeăcanalătridimensionale. 
    13.ăMorfologiaăşiăfiziologiaăparodon iuluiăapical. 
    14.ăIdentificareaăfactorilorăetiologiciăaiănecrozeiăşiăgangreneiăpulpare.ăMijloaceăpreventive. 
    15.ă Simptomatologiaă necrozeiă şiă gangreneiă pulpare. Mecanismele imune în etiologia osteitelor 
apicale cronice. 
    16.ă Evaluareaă preoperatorieă aă posibilit iloră unuiă tratamentă endodontică corectă înă gangrenaă
pulpar ăsimpl ăşiăcomplicat . 
    17.ăProcedurileăterapeuticeădeăurgen ăînăparodontiteleăapicale acute. 
    18.ăEvolu iaăşiăprognosticulăparodontitelorăapicaleăcronice. 
 
    Prezent riădeăcaz 
    Recenzii ale articolelor de specialitate 
    4.1.1.2.ăBaremădeămanevre,ătehniciăşiăactivit iăpracticeăînăcadrulăanuluiăIăaăreziden iatuluiă
înăendodon ie 
    1.ăExamenulăclinicăînăendodon ie:ăfoaiaădeăobserva ie,ămijloaceădeăizolare,ătesteădeădiagnostică
complementare.ăInstrumentarulădeăconsulta ieăşiătratamentăînăendodon ieă- tehnici de utilizare. 
    2.ăStabilireaăplanuluiădeătratamentăînăendodon ie.ăValoarea examenului radiologic în diagnostic 
şiăevaluareaătratamentuluiăendodontic. 
    3.ăStabilireaădiagnosticuluiăinflama iilorăpulpareăacuteăşiăcroniceăşiăaăplanuluiădeătratamentă
înăinflama iileăpulpareăacuteăşiăcronice. 
    4. Realizarea accesului în spa iulăendodontică- instrumentar, tehnici. 
    5. Odontometria canalului radicular - mijloace, tehnici. 
    6. Tehnici actuale manuale de tratament biomecanic de canal - stepăbackăşiăcrownădown. 
    7. Tehnici actuale rotative de tratament biomecanic de canal. 
    8. Managementul parodontitelor apicale acute. 
    9. Managementul parodontitelor apicale cronice. 
    10. Tehnici actuale de obturare a canalelor radiculare. 
 
    4.2. Anul II 
    4.2.1.ăStagiulădeăENDODON IE:ă8ăluni 
    4.2.1.1.ăPreg tireăteoretic  prin cursuri/seminarii: 8 cursuri, 16 ore 
    1.ăAutoevaluareaătratamentelorăendodontice.ăCriteriiădeăapreciereăsucces/eşecăînăendodon ie. 
    2.ăIncidente,ăaccidenteăşiăeşecuriăînătratamentulăendodontic. 
    3. Monitorizarea tratamentelor endodontice. Combaterea recidivelor în tratamentele endodontice. 
    4.ă Limiteleă tratamentuluiă endodontică conven ional.ă Metodeă deă tratamentă chirurgicală asociată
tratamentului endodontic. 



    5.ă Principiileă biomecaniceă aleă restaur riloră morfo-func ionaleă pentruă din iiă trata iă
endodontic. 
    Metode de restaurare corono-radicular ăaădin ilorătrata iăendodontic. 
    6. Elemente de diagnostic ale patologiei endo-parodontale. Metode de tratament. 
    7. Cauzele durerii dento-parodontaleăşiăcranio-faciale. 
    8. Tratamentul de urgen ăînătraumatismeleădento-parodontaleăcuăimplica iiăpulpareăşiăapicale. 
    9.ăCunoaştereaăşiăprevenireaăinfec ieiădeăfocarădeăorigineădento-parodontal . 
    10.ă Tratamentulă endodontică laă diverseă grupeă deă pacien i,ă inclusivă vârstniciă şiă pacien iă cuă
afec iuniăsistemice. 
    11.ăMaterialeăşiămetodeădeărezolvareăaădiscromieiădin ilorădevitali. 
    12.ăNo iuniădeăepidemiologieăaăpulpopatiilorăşiăaăprincipiilorădeăs n tateăpublic ăconexe. 
 
    Prezent riădeăcaz 
    Recenzii ale articolelor de specialitate 
    4.2.1.2.ăBaremădeămanevre,ătehniciăşiăactivit iăpracticeăînăcadrulăanuluiăIIăaăreziden iatuluiă
înăendodon ie 
    1.ăValoareaăexamenuluiăradiologicăînădiagnosticulăpozitivăşiădiferen ialăalădiferitelorăformeă
de parodontite apicale cronice. Evaluarea intrepret riiăradiologiceăînăraportăcuădateleăexamenuluiă
clinic. 
    2.ăCorelareaărezultatelorătratamentuluiă endodonticăcuăevolu iaăsimptomatologieiăcliniceăşiăcuă
evolu iaăinterpretat ăradiologicăaăleziunilorăperiapicale. 
    3.ăApreciereaăşiămanagementulăincidentelorăşiăaccidentelorăceăpotăsurveniăînăcursulădiferiteloră
etapeăaleătratamentuluiăendodontic:ăperfora iiăradiculare,ăc iăfalse,ăfracturaăinstrumentaruluiăînă
spa iulăendodontic,ăetc. 
    4.ăAbordareaăterapeutic ăaărezorb iilorăradiculareăinterneăşiăexterne. 
    5. Rezolvarea unor leziuni endo-parodontale complexe prin metode de tratament endodontic 
ortogradăşiăprinăutilizareaătehnicilorădeăchirurgieăendodontic . 
    6.ăReluareaătratamentuluiăendodontic:ămotive,ămoment,ăinstrumentar,ătehniciăşiămetode. 
    7.ă Aplicareaă deă tehniciă şiă metodeă specificeă deă restaurareă morfo-func ional ă coronar ă şi/sauă
corono-radicular ăaădin ilorătrata iăendodontic. 
 
    4.2.2. Stagiul de ODONTOTERAPIE RESTAURATOARE: 2 luni 
    4.2.2.1.ăPreg tireăteoretic ăprinăcursuri/seminarii 
 
    Cursuri 
    1. Concepte moderne în etiopatogenia cariei dentare 
    2.ă Metodeă uzualeă şiă specialeă deă preparareă aă cavit iloră înă cariaă dentar ă simpl ,ă impuseă deă
utilizareaămaterialelorădeăobtura ieăcoronar ăbazateăpeăadeziune 
    3. Tratamentul actualăalăpl giiădentinareăşiăadeziuneaălaăstructurileădureădentare 
    4.ăModalit iăterapeuticeădeărefacereăaămorfologieiădentareăcuămaterialeăadeziveăestetice 
    5.ăMetodeădeărestaurareăodontal ăaădin ilorătrata iăendodonticăcuădistruc iiăcoronareăîntinse 
    6.ăTratamentulăleziunilorăcoronareăprinăincrusta iiămetaliceăşiănemetalice 
 
    Prezent riădeăcaz 
    Recenzii ale articolelor de specialitate 
    4.2.2.2.ăPreg tireăpractic  
    4.2.3. Stagiul de PARODONTOLOGIE: 2 luni 
    4.2.3.1.ăPreg tireăteoretic ăprin cursuri/seminarii 
 
    Cursuri 
    1.ăModalit iăconceptualeăprivindăetapeleăexamenuluiăclinicăobiectivăalăparodon iuluiămarginală
înă condi iiă deă s n tateă şiă deă îmboln vire.ă Indiciă deă evaluareă aă igieneiă oraleă şiă aă st riiă deă
îmboln vireăparodontal . 
    2.ăCriteriiămoderneădeădiagnosticăînăgingiviteăşiăparodontite. 
    3.ăInfluen eăreciproceăclinico-terapeuticeăînăcontextulărela ieiăendo-parodontale. 
    4.ă Parodontitaă marginal ă cronic ă superficial ă - entitateă nosologic ă rezultat ă dină evolu iaă
ontogenetic ăaăgingivitelorăcroniceă- formeăcliniceăşiăsimptomatologie. 
    5. Leziuni parodontale marginale favorizate de anomalii morfologice ale sistemului endodontic. 
    6.ăSemnifica iiăactualeăprivindăexisten aăcaăformeănosologiceădiferen iateăîntreăparodontitele 
agresiveăşiăparodontiteleămarginaleăcronice.ăParodontiteleămarginaleăcroniceăprofunde. 
    6.ăConsidera iiămoderneăprivindăclinicaăşiătratamentulăretrac iilorăgingivale.ăCorela iiăîntreă
patologiaăendodontic ăşiăaăparodon iuluiămarginal: 
    - managementul leziunilor interradiculare cu punct de plecare endodontic; 



    - regenerareaătisular ăghidat ăînăcadrulăpatologieiăendo-parodontale; 
    - implica iileăiatrogeniilorăendodonticeăasupraăparodon iuluiămarginal. 
    7. Complicatiile parodontopatiilor marginale cronice. 
    8.ăOrient ri,ădirec iiăşiăetapeăprincipaleăaleătratamentuluiăparodontal. 
 
    Prezent riădeăcaz 
    Recenzii ale articolelor de specialitate 
    4.2.3.2.ăPreg tireăpractic  
 
    4.3. Anul III 
    4.3.1. Stagiul de CHIRURGIE DENTO-ALVEOLAR :ă2ăluni 
    4.3.1.1.ăPreg tireăteoretic ăprinăcursuri/seminariiăţă18ăore 
 
    Cursuri 
    1.ăTratamentulăaccidentelorăşiăcomplica iilorăextrac iilorădentare. 
    2.ăMetodeăchirurgicaleăajut toareăînătratamentulăendodontic. 
    3.ă Accidenteă şiă complica iiă deă erup ieă aleă din iloră temporariă şiă definitiviă şiă tratamentulă
acestora. 
    4.ăTratamentulădeăurgen ăînătraumatismeleădento-parodontale. 
    5. Depistarea precoce a leziunilor maligne oro-maxilo-faciale. 
    6.ăInfec iiăoro-maxilo-faciale. 
 
    4.3.2. StagiulădeăPROTETIC ăDENTAR :ă2ăluni 
    4.3.2.1.ăPreg tireăteoretic ăprinăcursuri/seminarii 
 
    Cursuri 
    1.ăDiagnosticulăşiătratamentulătulbur rilorăcranio-mandibulare 
    2. Sisteme protetice fixe alternative (integral ceramice, adezive, etc) 
    3. Particularit iăclinico-tehniceăînăprotezareaăfix ămetalo-ceramic  
    4.ăRestaur riăproteticeăfixeăînăcazuriăcomplexe,ăcuăpatologieămultidisiplinar  
    5.ăTratamentulăproteticăalăedenta ieiăunidentare 
    6. Tratamentul protetic combinat fix-mobilizabil 
 
    4.3.3.ăStagiulădeăPEDODON IE:ă4ăluni 
    4.3.3.1.ăPreg tireăteoretic ăprinăcursuri/seminarii 
 
    Cursuri 
    1.ăExaminareaăpacientuluiăcopilăşiăadolescent.ăCronologiaăerup ieiădentare 
    2.ă Particularit iă morfologiceă şiă deă structur ă aleă din iloră temporariă şiă aleă din iloră
permanen iătineri 
    3.ăCariaăprecoceăsever ăaădin ilorătemporari.ăCariaăcomplicat ălaădin iiăpermanen iătineri 
    4.ă Patologiaă molaruluiă deă şaseă aniă - atitudineaă terapeutic ă înă cariaă simpl ă profund ă şiă înă
distruc iaămareăcoronar  
    5.ăTraumatismeleălaădin iiătemporariăşiăpermanen iătineri 
    6.ăprincipiiădeătratamentăendodonticălaădin iiătemporariăşiăpermanen iătineri 
 
    4.3.4.ăStagiulădeăORTODON IE:ă2ăluni 
    4.3.4.1.ăPreg tireăteoretic ăprinăcursuri/seminarii 
 
    Cursuri 
    1. Epidemiologia anomaliilor dento-maxilare 
    2. Dezvoltarea ocluziei 
    3. Etiopatogenia anomaliilor dento-maxilare 
    4.ăPrincipiiăşiămetodeădeăclasificareăaăanomaliilorădento-maxilare 
    5.ăDiagnosticulăînăortodon ie 
    6.ăPrincipiiădeăbaz ăîn tratamentul ortodontic 
 
    4.3.5.ăStagiulădeăBIOETIC :ă2ăs pt mâni 
    4.3.5.1.ăTEMATIC ăCURSă(20ăore) 
 
    I.ăIntroducereăînăBioetic - 2 ore 
    1.ăMorala,ăetica,ăeticaămedical - definire, delimitarea obiectului de studiu 
    2.ăContextulăapari ieiăbioeticii 



    3. Definirea bioeticii 
    4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii 
    5.ăTeoriiăşiămetodeăînăbioetic  
 
    II.ăConcepteleădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin ăprinăprismaăbioeticii- 2 ore 
    1.ăDefinireaăconceptelorădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin  
    2.ă Concepteleă deă s n tate,ă boal ă şiă suferin ă înă contextulă evolu ieiă mediciniiă şiă ştiin eloră
vie ii 
    3.ăRolulăcredin elorăşiăvalorilorăpersonaleăsauădeăgrupăînăconturareaăconceptelorădeăs n tate,ă
boal ăşiăsuferin ă(percep iiăparticulareăfunc ie deăcredin ăreligioas ,ăetnie,ăetc) 
 
    III.ăRela iaămedic-pacient I- 2 ore 
    1.ăValoriăaleărela ieiămedic-pacient 
    2. Paternalism versus autonomie 
    3.ăModeleăaleărela ieiămedic-pacient 
    4.ăDreptatea,ăechitateaăşiăaccesulăpacien ilorălaăîngrijirileădeăs n tate 
 
    IV.ăRela iaămedic-pacient II- 2 ore 
    1.ăConsim mîntulăinformat 
    2.ăConfiden ialitateaăînărela iaămedic-pacient 
    3.ăRela iaămedic-pacient minor 
    4.ăActeănormativeăcareăreglementeaz ărela iaămedic- pacient 
 
    V.ăGreşeliăşiăeroriăînăpracticaămedical - 2 ore 
    1.ăDefinireaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroare 
    2.ăCulpaămedical - definire,ăforme,ăimplica iiăjuridiceăşiădeontologice 
    3.ăManagementulăgreşeliiăşiăeroriiămedicaleăînăpracticaămedical  
 
    VI. Probleme etice laăînceputulăvie ii- 2 ore 
    1.ăLiberertateaăprocrea iei 
    2. Dileme etice în avort 
    3. Etica reproducerii umane asistate medical 
    4.ăProblemeăeticeăînăclonareaăreproductiv  
 
    VII.ăProblemeăeticeălaăfinalulăvie ii- 2 ore 
    1.ăDefinireaămor iiăînăeraănoilorătehnologiiăînămedicin  
    2.ăProblemeăeticeăînăst rileăterminale 
    3.ăTratamenteăinutileăînăpracticaămedical  
    4.ăEutanasiaăşiăsuicidulăasistat 
    5. Îngrijirile paliative 
 
    VIII.ăProblemeăeticeăînătransplantulădeă esuturiăşiăorgane umane- 2 ore 
    1. Donarea de organe de la cadavru 
    2. Donarea de organe de la persoana vie 
    3.ăEticaăaloc riiădeăresurseăînătransplant 
 
    IX.ăProblemeăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic - 2 ore 
    1.ăEugeniaăşiădiscriminareaăpeăbazaăgeneticii 
    2. Proiectul genomului uman- problemeă etice,ă redefinireaă no iuniiă deă boal ă prină prismaă
cunoaşteriiăgenomuluiăuman 
    3.ăEtic ăşiătestareaăgenetic ăprenatal ,ăneonatal ăşiăpostnatal  
    4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni 
    5. Terapiaăgenic  
    6.ăPosibilitateaăîmbun t iriiăraseiăumaneăprinăinterven iiăgenetice 
 
    X.ăEticaăcercet riiăpeăsubiec iăumani- 2 ore 
    1.ăPrincipiiăeticeăînăcercetareaăpeăsubiec iăumani 
    2.ă Protec iaă participan iloră într-oă cercetareă biomedical - discutarea principalelor coduri de 
etic ă şiă conven iiă interna ionaleă înă cercetare,ă aă cadruluiă legislativă înă careă seă deruleaz ă
cercetareaăpeăsubiec iăumani 
    3.ăPopula iiăvulnerabileăînăcontextulăcercet riiăpeăsubiec iăumani 
    4.ăAspecteăeticeăînăcercet rileămulticentrice,ămultina ionale 
    5.ăComiteteleădeăetic ăaăcercet rii 



    6.ăComportamentulăştiin ificăneadecvat,ăconflictulădeăintereseăînăcercetareaăştiin ific  
 
    4.3.5.2. TEMATICA SEMINARIILOR 
    I. Ilustrarea prin cazuri particulare a teoriilorăşiăprincipiilorăînăbioetic - 2 ore 
 
    II.ăReglementareaăpracticiiămedicaleăprinăcoduriădeăetic ă- 2 ore 
 
    1.ă Jur mântulă luiă Hipocrate- comentareaă formeiă ini ialeă aă jur mântuluiă luiă Hipocrateă şiă
evaluarea gradului de aplicabilitate a perceptelor acestuiaăînăcondi iileămediciniiăactuale 
    2.ăAlternativeăaleăjur mântuluiăluiăHipocrate 
    3.ăAlteăcoduriădeăetic ăşiădeontologieămedical ăfolositeăînăprezent 
 
    III.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedic-pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăValoareaăşiălimiteleăconsim mântuluiăinformatăînăpracticaămedical ăcurent  
    2.ăValoareaăşiălimiteleăconfiden ialit iiăînăpracticaămedical ăcurent  
    3.ăRolulăcomunic riiăînărela iaămedic-pacient 
 
    IV.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedic-pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăAccesulălaăîngrijirileădeăs n tateă- discutare de cazuri 
    2.ăDrepturileăpacien iloră- reglementareălegislativ  
    3.ăRolulăcomitetelorădeăetic ădinăspitale 
 
    V.ăExemplificareaăno iunilorădeăgreşeal ăşi eroareăînămedicin ăprinăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    1.ăDelimitareaăcadruluiăno iuniiădeămalpraxis 
    2.ăGreşealaămedical ădinăperspectivaăsistemuluiădeămalpraxis 
    3.ăPerspectivaădeontologic ăasupraăgreşelilorămedicale 
 
    VI. Discutarea problemelor eticeălaăînceputuluiăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcrete- 2 ore 
 
    VII.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăfinalulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcrete- 2 ore 
 
    VIII.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă transplantulă deă esuturiă şiă organeă peă bazaă unoră cazuriă
concrete- 2 ore 
 
    IX.ăDiscutareaăproblemelorăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ăpeăbazaăunorăcazuriăconcrete- 2 ore 
 
    X.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă cercetareaă peă subiec iă umaniă prină prismaă unoră cazuriă
concrete- 2 ore 
 
    4.3.6.ăStagiulădeăS N TATEăPUBLIC :ă2ăs pt mâni 
    4.3.6.1.ăPreg tireăteoretic ăprinăcursuri/seminarii 
 
    Cursuri 
 
    4.3.6.ăStagiulădeăFARMACOLOGIEăCLINIC :ă1ălun  
    4.3.6.1.ăPreg tireăteoretic ăprinăcursuri 
 
    Cursuri 
    1. Anestezice locale 
    2. Analgezice, antiinflamatoare, antipiretice 
    3. Antiinflamatoare steroidiene 
    4. Analgezice opioide 
    5. Chimioterapice antibacteriene 
    6. Chimioterapice antifungice 
    7. Antiseptice si dezinfectante 
 
    8.ăReac iiăadverseăstomatologiceăproduseădeămedicamente 
 
    5.1. Competen eăgenerale 
    Reziden iatulă înă endodon ieă areă rolulă deă aă permiteă aprofundareaă deă c treă mediciiă dentiştiă aă
cunoştin elorăteoreticeăşiăpracticeălaănivelulăactualădeăabordareăpeăplanămondial,ăoferindăacestoraă
posibilitatea atingerii unui înalt nivelă deă specializareă înă acestă domeniu;ă seă urm reşteă totodat ă



l rgireaă orizontuluiă deă cunoaştereă înă planulă disciplineloră fundamentale,ă înă scopulă integr riiă înă
contextăholisticăaăendodon ieiăşiăorient riiăspreăposibilit ileădeăcercetare. 
 
    5.2.ăCompeten eăprofesionale 
    Obiectivulă specifică const ă înă formareaă deă specialiştiă înă endodon ie,ă dota iă cuă înalt ă
calificareăprofesional ,ăcareăs ăpoat ăabordaăînămodăcompetent,ădinăpunctădeăvedereădiagnosticăşiă
terapeutic,ă celeă maiă variateă şiă complexeă situa iiă dină cadrul patologiei pulpo-periapicale. 
Atingereaă acestuiă deziderată necesit ă atâtă cunoaştereaă dateloră teoreticeă dină literaturaă deă
specialitateăactual ,ăcâtăşiăînsuşireaăşiăaplicareaăpractic ăaăcelorămaiămoderneămetode,ămaterialeă
şiătehnologiiădinăsferaăendodon iei contemporane. 
    Reziden iiăvorăst pâniăproblemeleălegateăde: 
    - Etiologia,ădiagnosticulăşiăpatologiaăendodontic ; 
    - diagnosticulăpozitivăşiădiferen ialăalăafec iunilorăpulpo-periapicale; 
    - tehnicileădeătratamentăbiomecanicăaăspa iuluiăendodontic; 
    - materialeleă şiă metodeleă actualeă utilizateă pentruă obturareaă tridimensional ă aă spa iuluiă
endodontic; 
    - managementulădureriiăînăendodon ie; 
    - posibilit ileădeăreluareăaătratamenteluiăendodontic; 
    - materialeleă şiă metodeleă moderneă deă restaurareă coronar ă şi/sauă corono-radicular ă aă din iloră
trata iăendodontic. 
    Preg tireaă reziden iloră vaă includeă tehnicileă deă chirurgieă endodontic ,ă familiarizareaă cuă
echipamenteleăradiologiceădigitaleăşiăcuăutilizareaămicroscopuluiăoperator. 
    Reziden iiă voră beneficiaă deă ună num ră semnificativă deă oreă deăpreg tireă teoretic ă şiă practic ,ă
atâtăpeădin iăextraşiăcâtăşiălaăpacient,ăînăvedereaăverific riiăno iunilorăacumulate.ăVorăparticipaă
deăasemeneaălaăseminarii,ăconferin e,ăcolocviiăşiăalteămanifest riăştiin ificeăînădomeniulăspecifică
endodon iei. 
    Absolven iiă reziden iatuluiă deă endodon ieă voră puteaă asiguraă asisten ă deă specialitateă înaltă
calificat ă înă cliniciă deă profilă sauă înă cabineteă deă medicin ă dentar ă dină teritoriu,ă intervenindă
totodat ă laă solicitareaă colegiloră deă alteă specialit iă înă vedereaă rezolv riiă unoră cazuriă maiă
dificileăceăseăînscriuăînăproblematicaăendodontic . 
 
 
                       ENDODON IE 
                        3 ani 
          STAGIIăPRACTICEăŞIăCURSURIăCONFERIN  
 
*T* 
    ●ăANULăI:ă   ENDODON IEă(I.1)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă12ăluni 
    ●ăANULăII:ăăăENDODON IEă(I.2)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă8ăluni 
                 ODONTO-TERAPIE RESTAURATOARE (I.3)                  2 luni 
                 PARODONTOLOGIE (I.4)                                2 luni 
    ●ăANULăIII:ăăCHIRURGIEăDENTO-ALVEOLAR ă(I.5)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăluni 
                 PROTETIC ă(I.6)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăluni 
                 PEDODON IEă(I.7)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă4 luni 
                 ORTODON IEă(I.8)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăluni 
                 BIOETIC ă(I.9)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăs pt mâni 
                 S N TATEăPUBLIC ă(I.10)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă2ăs pt mâni 
                 FARMACOLOGIEăCLINIC ă(I.11)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă1ălun  
 
┌─────────┬────────┬───────────┬─────────────────────────────┐ 
│ăăăăăăăăă│ăANULăIă│ăăANULăIIăă│ăăăăăăăăANULăIIIăăăăăăăăăăăăă│ 
├─────────┼────────┼───┬───┬───┼───┬───┬───┬───┬───┬────┬────┤ 
│ăSTAGIULă│ăI.1ăăăă│I.2│I.3│I.4│I.5│I.6│I.7│I.8│I.9│I.10│I.11│ 
└─────────┴────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┴────┘ 
*ST* 
---------- 
    Curriculumă deă preg tireă înă specialitateaă endodon ieă aă fostă introdusă deă pct.ă 1ă ală art. I din 
ORDINUL nr. 1.398 din 4 noiembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 11 ianuarie 2010, 
avândăformaăprev zut ăînăanexaă1ădinăactulăanteriorămen ionat. 
 
                       MINISTERULăS N T II 
        CENTRULăNA IONALăDEăPERFEC IONAREăÎNăDOMENIUL SANITAR 
                             BUCUREŞTI 



 
                      CURRICULUMăDEăPREG TIRE 
                        ÎNăREZIDEN IATULăDE 
                 MEDICIN ăDEăFAMILIE,ăCUăTIMPăPAR IAL 
 
    Toateădrepturileăprivindăpublicareaăşiădifuzareaăacesteiălucr riăapar inăCentruluiăNa ionalădeă
Perfec ionareăînăDomeniulăSanitarăBucureşti 
 
                      CURRICULUMăDEăPREG TIRE 
                        ÎNăREZIDEN IATULăDE 
                 MEDICIN ăDEăFAMILIE,ăCUăTIMPăPAR IAL 
 
    1.1ăDEFINI IE:ăMedicinaădeăfamilieăesteăspecialitateaăcareăasigur ăasisten aămedical ăprimar ă
şiăcontinu ăşi,ăprinăac iuniăpreventive,ăeduca ionale,ăterapeuticeăşiădeărecuperare,ăcontribuieălaă
promovareaă st riiă deă s n tateă aă individului,ă aă familieiă şiă colectivit ii,ă avândă urm toareleă
func ii: 
    ●ăDeăasigurareăaăaccesibilit iiăpopula ieiălaăasisten aămedical  
    ●ăDeăsupraveghereăaăs n t ii 
    ●ăDeăpreven ieăprimar ,ăsecundar ,ăter iar  
    ●ăDeăpreven ieăspecific  
    ●ăDeăpromovareăaăs n t ii 
    ●ăDeăasigurareăaăîngrijirilor medicale curente 
    ●ăDeăselec ionareaăpacien ilorăcareăauănevoieădeăasisten ădeăspecialitate 
    ●ăDeăcoordonareăaăserviciilorămedicaleăînăfunc ieădeănevoileăconcreteăaleăbolnavului 
    ●ăDeăsintezaădiagnostic ăşiăterapeutic  
    ●ăDeăsupraveghereămedical ăcontinu ăaăindividului,ăfamilieiăşiăaăcolectivit ii 
    ●ăDeărecuperareăşiăreabilitareăaăbolnavilor 
    ●ăDeăasigurareăaăîngrijirilorăpaliativeăşiăterminale 
    ●ăDeăcercetareăştiin ific ăspecific  
 
    1.2ăDURATAăREZIDEN IATULUIă- 5 ani 
    Curriculumulăprevedeăunănum rădeă200ădeăoreădidacticeă(curs,ăseminar,ăprezent riădeăcazuri)ăpeă
anulădeăstudiuăuniversitar,ăpentruătematicaăprezentat ,ăînafaraăc roraăsuntăprev zuteăşiă40ă- 50 de 
ore de studiu individual. 
    Cuantificareaăpreg tiriiăînăvedereaăechival rii,ăseăfaceăprinăcrediteă(CFU). 
    1 credit = 25 ore de instruire 
    Dină timpulă alocată preg tirii,ă activitateaă didactic ă acoper ă 20-30%, restul de 70-80%, fiind 
dedicat ăactivit ilorăpracticeăşiăstudiuluiăindividual. 
    Laăsfârşitulăfiec ruiămodulădeăpreg tireă(celăpu inăoădat ăpeăan),ăareălocăoăevaluareădeăetap ,ă
f cut ăînăunitateaădeăpreg tireădeăc treăresponsabilulădeăstagiuăşiăîndrum tor. 
    Evaluareaăseăfinalizeaz ăprinăacordareaădeăcrediteăCFU. 
    Întreagaăactivitateădeăpreg tireăesteămonitorizat ăprinăcaietulădeăstagiuă(log-book), în care 
vorăfiătrecuteădeăasemeneaăevalu rileădeăetap ăînăcredite,ăactivitateaăînăprogrameleădeăcercetare,ă
participareaălaămanifest riăştiin ificeăşiădeăeduca ieăcontinu . 
 
    1.3 OBIECTIVE GENERALE 
    Absolven iiă reziden iatuluiă deă medicin ă general ă voră trebuiă s ă fieă capabiliă s ă îndeplineasc ă
urm toareleăactivit i: 
    1.ă S ă asigureă asisten aă medical ă primar ,ă preventiv ă şiă curativ ,ă rezolvândă cată maiă bineă
problemeleădeăs n tateăcuăcareăsuntăconfrunta i. 
    2.ăS ăacordeăasisten ămedical ăpreventiv ăomuluiăs n tos,ăfamilieiăşiăcolectivit ii. 
    3.ă S ă acordeă tuturoră pacien iloră asisten ă medical ă deă primă contact,ă asumându-şiă
responsabilitateaădecizieiăini ialeăşiătoateăproblemeleămedicaleăpeăcareăleăprezint ăpacien iiăloră
şiăs ăapelezeăînătimpăutilălaăceilal iămediciăspecialişti. 
    4.ăS ăacordeăasisten ămedical ădeăurgen ăadecvat ătuturorăcazurilorăînăcareăvorăfiăsolicita iă
ca medici de prim contact. 
    5.ă S ă asigureă asisten ă medical ă continu ă tuturoră pacien iloră lor,ă luândă înă considerareă
dimensiunile bio-medicale,ăpsihologiceăşiăsocio-culturaleăaleăfiec ruiăpacient. 
    6.ăS ămediezeăînămodăcorectărela iileăpacientuluiăcuăsistemulădeăasisten ămedical ăşiăs ăpoat ă
lucraăşiăechipaădeăasisten ămedical . 
    7.ă S ă elaborezeă şiă s ă apliceă programeă deă m suriă preventiveă cuă scopulă men ineriiă şiă
îmbun t iriiăst riiădeăs n tateăaăpopula iei. 
 



    1.4 STRUCTURA STAGIILOR 
 
                    5ăANIăDEăPREG TIRE 
*T* 
┌────────┬─────────────────────────────────────┬───────┐ 
│Stagiulă│Denumireaăstagiuluiăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Durataă│ 
├────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤ 
│1.4.1ăăă│Medicin ădeăfamilieăăăăăăăăăăăăăăăăăă│9ăluniă│ 
│1.4.2ăăă│Medicin ăintern ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│8ăluniă│ 
│1.4.3ăăă│Pediatrieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│8ăluniă│ 
│1.4.4ăăă│Chirurgieăgeneral ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│4ăluniă│ 
│1.4.5ăăă│Obstetric -ginecologieăăăăăăăăăăăăăăă│3ăluniă│ 
│1.4.6ăăă│Oncologieămedical ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│3ăluniă│ 
│1.4.7ăăă│Boliăinfec ioaseăăăăăăăăăăăăăă       │2ăluniă│ 
│1.4.8ăăă│Psihiatrieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│2ăluniă│ 
│1.4.9ăăă│Dermato-venerologiceăăăăăăăăăăăăăăăăă│2ăluniă│ 
│1.4.10ăă│Neurologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│2ăluniă│ 
│1.4.11ăă│Diabetăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│2ăluniă│ 
│1.4.12ăă│Epidemiologieăşiămanagementăsanitarăă│2ăluniă│ 
│1.4.13ăă│Bioetic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│1ălun ă│ 
│1.4.14ăă│Medicin ădeăfamilieăăăăăăăăăăăăăăăăăă│12ăluni│ 
└────────┴─────────────────────────────────────┴───────┘ 
*ST* 
                  ANULăIăŞIăANULăII 
 
    CON INUTULăSTAGIILOR 
 
    1.4.1ăSTAGIULăDEăMEDICIN ăDEăFAMILIE 
 
    1.4.1.1ăTematicaăintroductiv ăînăM.Fă(100ăore) 
    1. Introducere în problematica M.F 
    2.ăCondi iileădeălucruăaleăM.F 
    3. Descrierea cabinetului 
    4. Echipa de lucru a M.F 
    5.ăLoculăM.Făînămedicinaămodern  
    6.ăObiectulăşiămetodologiaăM.F 
    7. Principiile M.F 
    8.ăFunc iileăM.F 
    9.ăDefini iaăşiăcon inutulăM.F 
    10.ăRolulăM.Făînăsistemulăasigur rilorămedicale 
    11.ăActivitateaăpreventiv ăînăM.F 
    12. Activitateaăcurativ ăînăM.F 
    13.ăAsisten aămedical ăaăfamiliei 
    14.ăAsisten aămedical ăaăuneiăcolectivit i 
    15.ăRela iileăM.Făcuăcelelalteăspecialit i 
 
    1.4.1.2ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1.ăPrezentareaăcabinetuluiăşiăaăechipeiădeălucru:ă1 
    2.ăParticipareaălaăconsulta iileăcurente:ă30 
    3.ăParticipareaălaăconsulta iileăpreventive:ă20 
    4. Participarea la vizitele la domiciliu: 10 
    5. Acordarea primului ajutor medical: 10 
    6. Completarea unor documente: 10 
    7. Efectuarea unor sintezeădiagnosticeăşiăterapeutice:ă10 
    8. Analiza unor probleme epidemiologice: 5 
    9. Monitorizarea unor bolnavi cronici: 20 
    10.ăAsisten aămedical ăaăcopilului:ă20 
    11.ăAsisten aămedical ăaăb trânului:ă20 
 
    1.4.2ăSTAGIULăDEăMEDICIN ăINTERN  
 
    1.4.2.1ăTematicaălec iilorăconferin ăadaptateăobiectivelorăşiăfunc iilorămediciniiădeăfamilieă
(80 ore). 



    1.ăTraheobronşiteăacute 
    2. Bronhopneumonii 
    3. Pneumopatiile acute 
    4.ăAstmăbronşic 
    5. Bronhopatii cronice obstructive 
    6. Bronşiectazii 
    7.ăEmboliaăpulmonar  
    8. Edem pulmonar 
    9. Pneumotorax spontan 
    10. Cancer bronho-pulmonar 
    11. Pleureziile 
    12.ăInsuficien aărespiratorie 
    13.ăTulbur riădeăritmăşiădeăconducere 
    14.ăCardiopatiaăischemic  
    15. Pericarditeleăşiămiocarditele 
    16.ăAfec iuniăvalvulare 
    17.ăHTAăşiăcrizaăhipertensiv  
    18.ăInsuficien aăcardiac  
    19.ăArteriopatiiăacuteăşiăcronice 
    20.ăInsuficien aăvenoas ,ăvarice,ăhemoroizi 
    21.ăLipotimia,ăsincopa,ăcolapsul,ăşocul 
    22. Cefaleeaăşiămigrena 
    23. Gastritele 
    24. Ulcerul gastro-duodenal 
    25. Cancerul gastric 
    26.ăHepatiteleăacuteăşiăcronice 
    27.ăCirozaăhepatic  
    28. Bolile colecistului 
    29.ăAfec iuniăpancreatice 
    30. Icterul 
    31. Hemoragiile digestive 
    32.ăConstipa ia 
    33.ăColonulăiritabilăşiăcolitaăulcerativ  
    34. Cancerul colo-rectal 
    35.ăInfec iiăurinareăşiăaleătractuluiăurinar 
    36. Glomerulonefritele 
    37.ăInsuficien aărenal  
    38. Sindromul nefrotic 
    39. Lupusul eritematos sistemic 
    40.ăPoliartritaăreumatoid  
    41. Artritele 
    42. Artrozele 
    43.ăSpondilozeleăşiălombalgiile 
    44. Guta 
    45. Piciorul dureros 
    46. Epicondilita, tenosinovite, bursite 
    47. Osteoporoza 
    48. Obezitatea 
    49. Diabetul zaharat 
    50. Sindromul hipoanabolic 
    51. Anemiile 
    52. Adenopatiile 
    53. Leucemiile 
    54. Limfoamele 
    55. Sindroame hemoragice 
    56.ăIntoxica iiăacuteăcu:ăalcoolăetilic,ăalcoolămetilic,ăsubstan eăorgano-fosforice,ăsubstan eă
organoclorurate, barbiturice, ciuperci, cianuri, droguri halucinogene 
    57.ăIntoxica iileăcroniceăprofesionaleăşiăneprofesionale 
    58.ăTuberculozaăpulmonar ăşiăextrapulmonar . 
 
    1.4.2.2ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1.ăExaminareaăclinic ăaăbolnavului:ă300 



    2. Interpretareaă examenuluiă radiologică şiă afec iunileă prev zuteă şiă tematicaă peă aparateă şiă
sisteme: 30 
    3.ăInterpretareaărezultatelorădeălaăexplor rileărespiratoriiă(spirometrieădeterminareaăgazeloră
sanguine): 30 
    4. Interpretarea unei EKG: 30 
    5. Interpretareaă principaleloră dateă ecograficeă şiă endoscopiceă pentruă patologiaă prev zut ă şiă
programa: 30 
    6. Interpretarea oscilometriei: 10 
    7. Tehnici de resuscitare cardio-respiratorii: 10 
    8.ăInterpretareaărezultatelorădeăsângeăperifericăşiăm duv :ă10 
    9.ăInterpretareaărezultatelorăob inuteăprinătehnicileădeăexplorareăaăsecre ieiăgastrice:ă10 
    10.ăSondajulăşiăsp l turaăgastric :ă5 
    11. Examenul de fund de ochi: 10 
    12.ăInterpretareaădatelorădeăexplorareăfunc ional ărenal ,ăhepatic ,ăpancreatic :ă30 
    13.ăRecoltareaăşiăinterpretareaăexamenuluiăcoprologic:ă5 
    14.ăAlimenta iaăomuluiăs n tos:ă50 
    15.ă Regimulă alimentară ală omuluiă bolnavă peă principaleleă grupeă deă afec iuni:ă cardiace,ă
gastrointestinale, hepatice, biliare, pancreatice, renale, boli alergice, metabolice: 50 
    16.ăPunc iaăpleural :ă5 
 
    1.4.3 STAGIUL DE PEDIATRIE 
 
    1.4.3.2ăTematicaălec iilorăconferin ăadaptateăobiectivelorăşiăfunc iilorămediciniiădeăfamilieă
(80 ore) 
    1.ăCreştereaăşiădezvoltareaăcopilului 
    2. Alimenta iaăsugaruluiăşiăcopiluluiăs n tos 
    3.ăMalnutri iaăprotein-energetic  
    4. Rahitismul 
    5. Diabetul copilului 
    6. Anemiile 
    7. Sindroame hemoragice 
    8.ăLeucemiileăacuteălimfoblasticeăşiănon-limfoblastice 
    9. Limfoamele maligne hodgkinieneăşiănon-hodgkiniene 
    10.ăMalforma iiăcongenitale 
    11.ăPrincipiiădeădiagnosticăşiătratamentăaleăboliiăatopice 
    12.ăRAAăşiăcardiopatiaăreumatismal  
    13. Artritele cronice juvenile 
    14. Sindromul febril prelungit 
    15.ăDurereaătoracic ălaăcopilăşiăadolescent 
    16.ăInfec iileătractuluiărespiratorăsuperior 
    17. Amigdalitele 
    18. Sinuzitele 
    19.ăOtitaămedieăacut ăşiăcronic . 
    20.ăBronşiolitaăacut  
    21. Bronhopneumonia 
    22.ăPneumoniileăacuteăşiăcronice 
    23. Miocarditele 
    24. Pericarditele 
    25.ăEndocarditeleăinfec ioase 
    26.ăTulbur riădeăritmăşiădeăconducere 
    27.ăTuberculozaăpulmonar ăşiăextrapulmonar ălaăcopil 
    28.ăStomatitele,ăglositeleăşiăcheilitele 
    29.ăHemoragiileădigestiveălaăunănouăn scutăşiăcopil 
    30.ăDiareeaăcronic ăşiăsindromulădeămalabsorb ie 
    31. Parazitozele digestive 
    32.ăHepatiteleăacuteăşiăcronice 
    33. Sindromul nefrotic 
    34. Glomerulonefritele acute 
    35.ăInsuficientaărenal ăşiăcronic  
    36.ăEnurezisulăşiăencoprezisul 
    37.ăUrgen eăpediatriceămajore: 
    ●ăconvulsiile 
    ●ăintoxica iileăacute 



    ●ăîn ep turiădeăinsecteăveninoase 
    ●ămuşc turiădeăanimale 
    ●ăinsola ia 
    ●ăşocul 
    ●ăinsuficien aăcardio-respiratorie 
    ●ăsindroameădeădeshidratareăacut  
    ●ăcomele 
    38.ăProblemeămedicaleăaleăadolescentului:ăcreştereaăşiădezvoltareaăpubertar . 
    Aspecteădeăpatologieăspecific ăaăadolescentului. 
 
    1.4.3.2.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1.ăExaminareaăclinic ăaăcopilului:ă50 
    2.ăM sur toriăantroprometriceăşiăinterpretareaălorălaăcopilulădeădiferiteăvârste:ă50 
    3.ăApreciereaăcreşteriiăşiădezvolt riiăcopilului:ă50 
    4.ăPunc iiăşiărecolt riăvenoaseălaăsugarăşiăcopil:ă50 
    5. Instalarea unui cateter venos: 10 
    6. Cateterism vezical la copilul de ambeleăsexeăşiălaădiferiteăvârste:ă5 
    7.ăInterpretareaăexamenuluiădeăsângeăperifericăşiăLCR:ă20 
    8.ăExamenăotoscopicălaăsugarăşiăcopilulămare:ă10 
    9. Examenul fundului de ochi: 10 
    10. Interpretarea EKG-uluiălaăsugarăşiăcopilulămare:ă20 
    11. Interpretareaăprobelorăfunc ionaleărespiratorii:ă10 
    12. Interpretarea probelor hepatice: 30 
    13. Interpretarea probelor renale: 30 
    14. Interpretarea probelor de digestie: 30 
    15. Interpretarea radiografiei toracice: 20 
    16. Interpretarea radiografiei schelet: 20 
    17. Interpretarea radiografiei craniene: 10 
    18. Interpretarea radiografiei gastro-intestinale: 20 
    19. Interpretarea urografiei: 5 
    20.ăEfectuareaăbilan uluiăst riiădeăs n tateăaăcopiluluiă0-18 ani pe etape: 50 
    21. Urm rireaăepidemiologic ăşiăigienic ăaăcolectivit ilorădeăcopii:ă30 
    22.ăPrescriereaămedicamentelorăînăfunc ieădeăvârsta:ă50 
    23.ăStabilireaănecesita ilorănutri ionaleălaăcopiiăîntreă0-1 an, 1-3 ani, 4-7 ani, 7-14ăaniăşiă
adolescen i:50 
    24. Alimenta iaă nou-n scutului,ă sugaruluiă şiă copiluluiă peă etapeă deă vârstaă (alimenta iaă
natural ,ăpreparateădietetice):ă50 
    25. Preluarea copilului la domiciliu: 10 
 
    1.4.4ăSTAGIULăDEăCHIRURGIEăGENERAL ăŞIăSPECIALIT IăCHIRURGICALE:ăORL,ăOFTALMOLOGIE,ăUROLOGIE, 
TRAUMATOLOGIE. 
 
    1.4.4.1ăTematicaălec iilorăconferin ăadaptateăobiectivelorăşiăfunc iilorămediciniiădeăfamilieă
(40 ore) 
    1.ăPl gile 
    2. Hemoragii posttraumatice 
    3. Arsurile 
    4.ăDeger turile 
    5. Electrocutarea 
    6. Entorse 
    7. Luxa ii 
    8. Fracturi 
    9.ăRinitaăacut  
    10.ăSinuzitaăacut  
    11.ăLaringitaăacut  
    12. Angine acute 
    13. Flegmon amigdalian 
    14. Epistaxis 
    15.ăOtitaăacut  
    16.ăTraumatismeăfizice,ăchimiceăşiătermiceăaleăochiului 
    17.ăOchiulăroşuăşi dureros 
    18. Cataractele 
    19. Glaucomul 



    20.ăHemoragiaădigestiv ăsuperioar  
    21.ăHemoragiaădigestiv ăinferioar  
    22.ăComplica iileăulceruluiăgastro-duodenal 
    23.ăLitiazaăbiliar  
    24.ăColecistitaăacut  
    25.ăPancreatitaăacut  
    26. Cancerul de cap de pancreas 
    27. Abdomenul acut chirurgical 
    28.ăApendicitaăacut  
    29. Peritonitele 
    30.ăOcluziaăintestinal  
    31. Icter mecanic 
    32. Cancer gastric 
    33. Cancer de colon 
    34. Cancer de rect 
    35.ăLitiazaărenal  
    36.ăAdenomădeăprostat  
    37.ăCancerădeăprostat  
    38.ăReten iaăacut ădeăurin  
    39. Boli inflamatorii ale organelor genitale masculine 
    40. Tumorile sânului 
 
    1.4.4.2ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1.ăSuturaăpl gilor:ă20 
    2. Hemostaza provizorie: 20 
    3.ăTamponamentănazalăanteriorăşiăposteriorăşiăepistaxis:ă10 
    4.ăAspira iaănazal :ă10 
    5.ăExtragereaăcorpilorăstr iniădinăcanalulăauditivăşiădinăfoseleănazale:ă10 
    6.ăInhala ii:ă10 
    7.ăPulveriz ri:ă10 
    8.ăAdministra iileădeăaerosoli: 10 
    9.ăInstila iaăşiăsp l turaăauricular :ă10 
    10. Fundul de ochi: 20 
    11.ăAcuitateaăvizual :ă30 
    12.ăAcuitateaăcromatic :ă30 
    13.ăSp l turaăocular :ă20 
    14.ăInstila iaăocular :ă20 
    15.ăÎndep rtareaăcorpilorăstr iniăoculari:ă5 
    16.ăReducereaăluxa iilor:ă5 
    17.ăImobilizareaăcuăpansamenteăcompresiveăşiăgipsate:ă10 
    18.ăInciziaăşiădrenajulăunorăcolec ii:ă5 
    19.ăDenudareăvenoas :ă10 
    20.ăPerfuziiăşiătransfuzii:ă30 
    21. Paracenteza evacuatoare: 10 
    22.ăPunc ieăarticular :ă5 
    23.ă Infiltra ii:ă scapulohumeral ,ă canală carpian,ă epicondilian ă lombar ,ă suboccipital ,ă
genunchi,ălocoădolen i:ă20 
    24. Traheostomie 
    25.ăSp l turaăgastric ăşiăintestinal :ă5 
    26.ăPunc ieăvezical  
    27. Sondaj vezical: 5 
 
    1.4.5ăSTAGIULăDEăOBSTETRIC -GINECOLOGIE 
 
    1.4.5.1ăTematicaălec iilorăconferin ăadaptateăobiectivelorăşiăfunc iilorămediciniiădeăfamilieă
(40 ore) 
    1.ăNo iuniădeăplanningăfamilial 
    2.ăDiagnosticulădeăsarcin  
    3.ăSarcinaănormal  
    4. Sarcina cu risc obstetrical crescut 
    5.ăSarcinaăpatologic  
    6.ăL uzia 
    7.ăIminen aădeăavort 



    8. Placenta praevia 
    9. Eclampsia 
    10. Apoplexia utero-placentar  
    11. Metroragiile 
    12.ăSarcinaăextrauterin  
    13.ăVulvovaginitaăacut  
    14. Boala inflamatorieăpelvian  
    15. Fibrom uterin 
    16.ăCerviciteăacuteăşiăcronice 
    17. Cancer genito-mamar 
 
    1.4.5.2ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1.ăExamenulăclinicăşiăgenitalăalăfemeiiăgravide:ă50 
    2.ăAsistareaănaşteriiănormale:ă30 
    3.ăNaştereaăpatologic :ă5 
    4.ăPerineotomieăşiăperineorafie:ă5 
    5. Colporafie 
    6.ăTamponamentăşiăhemoragiileăgenitale:ă5 
    7. Recoltarea: 10 
    8. Indicarea metodelor contraceptive: 20 
    9. Montarea unui sterilet: 5 
 
    1.4.6 STAGIUL DE ONCOLOGIE MEDICAL  
 
    A.ăTematicaăcursurilorăadaptat ăobiectivelorăşiăfunc iilorămedicineiădeăfamilieă(40ăore) 
    1. Etiologia cancerului 
    - factori de risc ambientali (fizici, chimici, virali) 
    - factoriădeăriscăcomportamentaliă(fumat,ăalcool,ăalimenta ie) 
    - factoriădeăriscăconstitu ionaliă(hormonali,ăgenetici,ăimunologici) 
    2. Factori de pronostic în cancer 
    - factoriălega iădeătumor  
    - factoriălega iădeăgazd  
    3.ăPrincipiiăşiămetodeădeădiagnosticăînăcancer 
    - diagnosticul clinic (semne directeăşiăindirecte) 
    - diagnosticul biologic 
    - diagnosticulăimagistică(metodeăneinvaziveăşiăinvazive) 
    - particularit ileădiagnosticuluiăînăcancer.ăDificult iăşiăerori. 
    4. Rolul chirurgiei în oncologie 
    - rolul chirurgiei în profilaxia cancerului 
    - rolul chirurgie în diagnosticul cancerului 
    - rolul chirurgiei în tratamentul cancerului 
    - principiile tratamentului chirurgical 
    5. Principiile radioterapiei în oncologie 
    - defini iaăşiăscopurileăradioterapieiăînăoncologie 
    - tipuriăşiăsurseădeăradia iiăutilizate 
    - m rimiăşiăunit iădeăm sur ăînăradioterapie 
    - bazeleăfiziceăşiăbiologiceăaleăradioterapiei 
    - tipuri de iradiere 
    - incidenteleăşiăcomplica iileăradioterapiei 
    6. Bazele teoretice ale chimioterapiei cancerului 
    - date generale 
    - cinetica celulare 
    - mecanismulădeăac iuneăalăcitostaticelor 
    - rezisten aălaăcitostatice 
    - c iădeăadministrareăaăcitostaticelor 
    - indica iileăşiăcontraindica iileăchimioterapiei 
    - incidenteleăşi complica iileăchimioterapiei 
    - tratamentul efectelor secundare ale citostaticelor 
    - clasificarea citostaticelor 
    - evaluareaăr spunsuluiălaăchimioterapie 
    - principiiăgeneraleăprivindăcercetareaăşiăcaracterizareaădeănoiămedicamenteăantineoplazice 
    7. Principiile tratamentului hormonal în oncologie 
    - principalele efecte ale hormonilor în cancer 



    - principalele obiective ale tratamentului hormonal 
    - clasificareaă hormonilor.ă Principaliiă agen iă terapeuticiă utiliza iă înă hormonoterapia 
cancerului. 
    8.ăUrm rireaăbolnavului 
    9.ăInfec iileăînăcancer 
    10.ăComplica iileăcancerului 
    11.ăUrgen eleăînăoncologie 
    12. Durerea în cancer 
    - anatomiaăşiăfiziologiaădurerii 
    - sindroame dureroase în cancer 
    - tratamentul durerii în cancer 
    13. Tratamentele paleative în cancer 
    14. Aspecte de psiho-oncologie 
    15.ăAlimenta iaăînăoncologie 
    16.ăPrincipiiădeăscreening.ăPrevenireaăşiădepistareaăprecoceăaăcanceruluiăşiăeducareaăsanitar ă
aăpopula iei 
    17. Leziunile precursoareăaleămalignit ii.ăDefini ie,ăclasificare,ădiagnostic,ătratament 
    18.ă Cancerulă pieliiă (epidemiologie,ă istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă histopatologic ,ă
simptomatologie,ă diagnostic,ă evolu ie,ă indica ieă terapeutic ,ă principaleleă asocieriă deă
chimioterapie) 
    19.ă Melanomulă malignă (epidemiologie,ă istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă histopatologic ,ă
simptomatologie,ă diagnostic,ă evolu ie,ă indica ieă terapeutic ,ă principaleleă asocieriă deă
chimioterapie) 
    20. Cancerul bronhopulmonar (epidemiologie, istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă
histopatologic ,ă simptomatologie,ă diagnostic,ă evolu ie,ă indica ieă terapeutic ,ă principaleleă
asocieri de chimioterapie) 
    21.ăCancerăaleăsfereiăcapuluiăşiăgâtuluiă(epidemiologie,ăistorieănatural ,ăclasificareăTNMăşiă
histopatologic ,ă simptomatologie,ă diagnostic,ă evolu ie,ă indica ieă terapeutic ,ă principaleleă
asocieri de chimioterapie) 
    22.ă Cancerulă esofaguluiă (epidemiologie,ă istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă histopatologic ,ă
simptomatologie,ă diagnostic,ă evolu ie,ă indica ieă terapeutic ,ă principaleleă asocieriă deă
chimioterapie) 
    23.ă Cancerulă stomaculuiă (epidemiologie,ă istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă histopatologic ,ă
simptomatologie,ă diagnostic,ă evolu ie,ă indica ieă terapeutic ,ă principaleleă asocieriă deă
chimioterapie) 
    24.ă Cancerulă colonuluiă (epidemiologie,ă istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă histopatologic ,ă
simptomatologie,ă diagnostic,ă evolu ie,ă indica ieă terapeutic ,ă principaleleă asocieriă deă
chimioterapie) 
    25. Cancerul rectului (epidemiologie, istorie natural ,ă clasificareă TNMă şiă histopatologic ,ă
simptomatologie,ă diagnostic,ă evolu ie,ă indica ieă terapeutic ,ă principaleleă asocieriă deă
chimioterapie) 
    26.ă Cancerulă glandeiă mamareă (epidemiologie,ă istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă
histopatologic ,ă simptomatologie,ă diagnostic,ă evolu ie,ă indica ieă terapeutic ,ă principaleleă
asocieri de chimioterapie) 
    27.ă Cancerulă coluluiă uterină (epidemiologie,ă istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă
histopatologic ,ă simptomatologie,ă diagnostic,ă evolu ie,ă indica ieă terapeutic ,ă principaleleă
asocieri de chimioterapie) 
    28.ă Cancerulă corpuluiă uterină (epidemiologie,ă istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă
histopatologic ,ă simptomatologie,ă diagnostic,ă evolu ie,ă indica ieă terapeutic ,ă principaleleă
asocieri de chimioterapie) 
    29. Cancerulă ovaruluiă (epidemiologie,ă istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă histopatologic ,ă
simptomatologie,ă diagnostic,ă evolu ie,ă indica ieă terapeutic ,ă principaleleă asocieriă deă
chimioterapie) 
    30.ă Cancerulă prostrateiă (epidemiologie,ă istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă histopatologic ,ă
simptomatologie,ă diagnostic,ă evolu ie,ă indica ieă terapeutic ,ă principaleleă asocieriă deă
chimioterapie) 
    31. Cancerul la copii. Nefroblastomul. Neuroblastomul. Retinoblastomul. Tumorile de celule 
germinale (epidemiologie, istorieă natural ,ă clasificareă TNMă şiă histopatologic ,ă simptomatologie,ă
diagnostic,ăevolu ie,ăindica ieăterapeutic ,ăprincipaleleăasocieriădeăchimioterapie) 
    B.ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1.ăExamenăchimicăgeneralăşiăloco-regional al bolnavului oncologic 
    2. Examen al ariilor ganglionare superficiale 
    3.ăExamenăgeneralăalătegumentelorăşiămucoaselor 



    4.ăExamenăalăcavit iiăbucale 
    5. Examen al sânului 
    6.ăExamenăginecologicăşiăexamenăcitologicăcervico-vaginal 
    7.ăTuşeuărectalăşiăexamen al prostatei 
    8.ăInterpretareaăexplor rilorăbiologiceăşiăimagistice 
 
    1.4.7ăSTAGIULăDEăBOLIăINFEC IOASE 
 
    1.4.7.1ăTematicaălec iilorăconferin ăadaptateăobiectivelorăşiăfunc iilorămediciniiădeăfamilieă
(20 ore) 
    1. Rujeola 
    2. Rubeola 
    3. Varicela 
    4. Gripa 
    5. Parotidita 
    6.ăInfec iiăcuăprotozoareăşiămetazoare 
    7.ăBoalaădiareic ăacut  
    8.ăMononucleozaăinfec ioas  
    9. Zona zoster 
    10. Scarlatina 
    11. Hepatitele virale acute 
    12.ăFebraătifoid  
    13. Salmonelozele 
    14.ăToxiinfec iileăalimentare 
    15. Tetanos 
    16. Meningite 
    17. Encefalite 
    18. Holera 
    19. Enterocolite 
    20.ăSIDAăşiăinfec iaăHIVălaăadultăşiăcopil 
    21. Antibiotice 
 
    1.4.7.2ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1. Interpretareaărezultatelorăob inuteălaăhemocultur :ă10 
    2. Interpretarea rezultatelor examenului coprologic: 10 
    3. Interpretarea analizelor markerilor virali hepatici: 10 
    4.ăAnchetaăepidemiologic ,ărecoltareaăproduselorăbiologiceăşiătransportulălor:ă20 
 
    1.4.8 STAGIUL DE PSIHIATRIE 
 
    1.4.8.1ăTematicaălec iilorăconferin ăadaptateăobiectivelorăşiăfunc iilorămediciniiădeăfamilieă
(20 ore) 
    1.ăNormalitate,ăanormalitateăşiăboalaăpsihic  
    2.ăTulbur riăpsihopatologiceăcorelateăbolilorăsomatice 
    3. Reac iiăpsihopatologice 
    4.ăNeurasteniaăşiătulbur rileădeăsomatizare 
    5.ăTulbur riăpsihopatologiceăaleăalimenta iei,ăsomnuluiăşiăsexualit ii 
    6. Psihozele endogene 
    7.ăTulbur riădeterminateădeăconsumulădeăalcool,ădroguriăşiătutun 
    8. Delirium tremens 
    9. Demente 
    10.ăAnxietateaăşiăatacurileădeăpanic  
    11. Depresia 
    12.ăPersonalit iăparticulareăşiăpatologice 
 
    1.4.8.2ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1.ă Examinareaă pacientuluiă şiă perspectivaă psihopatologic ă (observareaă expresivit iiă şiă
comportamentului, dialogul): 30 
    2.ăInterviuriăşiăchestionareăsemistructurateăşiăstructurateăaleăpsihopatologieiăgenerale:ă20 
    3.ăAnamnezaăbiografica.ăFoaiaădeăobserva ieăstandardizat ăşiăpsihiatrie:ă20 
    4. Scale de evaluare cantitativ ăaăanxiet iiăşiădepresiei:ă10 
    5.ă Scaleă deă evaluareă comportamental ă aă deficiteloră şiă disabilit iloră comportamenteleă şiă
psihice.ăProblemaăevalu riiăhandicapuluiăpsihicădinăperspectivaăexercit riiărolurilorăsociale:ă10 



    6.ăEvaluareaăre eleiădeăsuportăsocialăşiărolulăeiăşiăevolu iaătulbur rilorăpsihice:ă10 
    7.ă Evaluareaă interac iuniloră intrafamilialeă şiă rela iaă cuă familiaă ceă areă înă componen ă ună
bolnav psihic: 10 
    8. Evaluarea riscului suicidar: 5 
    9.ăModalit iădeăinterven ieăşiăsitua iiădeăcriz ăpsihologic :ă10 
    10. Tehnici de psihoterapie: 10 
 
    1.4.9 STAGIUL DERMATO-VENEROLOGIE 
 
    1.4.9.1ăTematicaălec iilorăconferin ăadaptateăobiectivelorăşiăfunc iilorămediciniiădeăfamilieă
(20 ore) 
    1. Dermatozele 
    2. Dermatita de contact 
    3. Eczeme 
    4.ăInfec iiăstreptocociceăaleăpielii 
    5.ăInfec iiăstafilocociceăaleăpielii 
    6.ăUrticariaăşiăangioedemul 
    7.ăEczemaăsugaruluiăşiăaăcopiluluiămic 
    8. Boli de colagen 
    9. Boli buloase 
    10.ăBolileăarterelorăşiăvenelor 
    11. Afec iuniăaleăunghiilor,ăp rului,ăglandelorăsebaceeăşiăsudoripare 
    12.ăAfec iuniăaleămucoaseiăbucaleăşiăgenitale 
    13.ăBoliăcuătransmitereăsexual  
    14. Psoriazis 
    15. Pemfigus 
    16.ăLichenulăplanăşiăerup iiălichenoide 
    17. Tumori cutanate benigneăşiămaligne 
    18. Scabia 
    19. Pediculoza 
 
    1.4.9.2ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1. Semne importante pentru diagnosticul clinic: 10 
    2. Interpretarea examenului micologic: 10 
    3. Interpretarea examenului bacteriologic: 10 
    4. Interpretareaăexamenuluiăserologicăşiăultramicroscopic:ă5 
    5.ăDrenajădeăcolec iiăşiăevacuareaădeăhematoame:ă5 
    6.ăElectrocauteriz ri:ă5 
    7.ăPrescriereaăşiăutilizareaăpreparatelorădermatologiceăpentruăafec iunileămen ionate:ă10 
    8.ăBiopsiaăcutanat : 5 
 
    1.4.10 STAGIUL DE NEUROLOGIE 
 
    1.4.10.1ăTematicaălec iilorăconferin ăadaptateăobiectivelorăşiăfunc iilorămediciniiădeăfamilieă
(20 ore) 
    1.ăCefaleeaăşiămigrena 
    2. Vertijul 
    3ăTremur turile 
    4. Boala Parkinson 
    5. Epilepsia 
    6.ăSclerozaămultipl  
    7. Polinevritele 
    8. Accidentele vasculare cerebrale 
    9. Comele 
 
    1.4.10.2ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    1. Examinarea bolnavului neurologic: 20 
    2.ăPunc iaălombar :ă5 
    3. Interpretarea examenului LCR: 5 
 
    1.4.11ăSTAGIULăDEăDIABETăŞIăBOLIăDEăNUTRI IE 
 



    1.4.11.1ăTematicaălec iilorăconferin ăadaptateăobiectivelorăşiăfunc iilorămediciniiădeăfamilieă
(20 ore) 
    1. DZ. Diagnostic, clasificare, patogenie 
    2.ăDZăaspecteăclinice,ăfactoriădeărisc,ăinvestiga iiăparaclinice 
    3.-4. DZ tratament-principii,ătipuriădeăinsulin ,ătipuriădeăADOă(2ăcursuri) 
    5.ăDZăcomplica ii,ăevolu ie,ăprognostic 
    6.ăDZărezisten aălaăinsulin  
    7.ăDZădispensarizare,ăghiduriădeăpractic  
 
    1.4.11.2ăBaremulăactivit ilorăpractice 
    - prezentareaăghidurilorădeăpractic ăpentruămediciiădeăfamilie 
    - prezentarea DZ tip II, metode de dispensarizare prin medicul de familie 
    - examinareaăclinic ăini ial ăaăpacientuluiăcuăDZ 
    - investiga iiăparacliniceălaăprimaăvizit ălaămedicul de familie 
    - realizareaămonitoriz riiăprinăhemoglobinaăglicozilat ,ămicroalbubinurie 
    - efectuarea fundului de ochi 
    - examinarea piciorului diabetic 
    - principii de întocmire a dietei pentru DZ Tip II 
    - realizarea unor diete cu 160g, 180g,ă200găcarbohidra i 
    - scheme terapeutice 
    - prevenireaăcomplica iilor 
 
    1.4.12ăSTAGIULăDEăEPIDEMIOLOGIEăŞIăMANAGEMENTăSANITAR 
 
    1.4.12.1.aă Tematicaă lec iiloră conferin ă adaptateă obiectiveloră şiă func iiloră mediciniiă deă
familie (10 ore) 
    1. - Epidemiologiaă defini ie,ă domeniiă deă activitate,ă epidemiologiaă boliloră transmisibileă şiă
epidemiologia bolilor netransmisibile 
    2. - Epidemiologia de teren 
    3. - Prevenireaăşiăcontrolulăinfec iilorănosocomiale 
    4. - S n tateăpublic ,ăeduca iaăpentruăs n tate 
    5. - Serviciiădeăigienaăalimenta iei 
    6. - Serviciiădeăigienaămediului,ăigienaăşcolar ,ăcolectivit ilor 
    7. - Elementeădeăbiostatistic ,ăindicatoriăstatistici 
 
    1.4.12.1.bă Tematicaă lec iiloră conferin ă adaptateă obiectiveloră şiă func iiloră mediciniiă deă
familie (10 ore) 
    1.ăSistemeleădeăs n tate 
    2.ăLoculămediciniiădeăfamilieăşiăsistemeleădeăs n tate 
    3.ăSistemulăasigur rilorăsocialeădeăs n tate 
    4.ăRela iileămediciniiădeăfamilieiăcuăasigur rileăsocialeădeăs n tate 
    5.ăEvaluareaăst riiădeăs n tateăaăuneiăcolectivit i 
    6. Managementul cabinetului de medicina de familie 
 
    1.4.12.2.aă Baremulă activit iloră practiceă deă epidemiologieă epidemiologiaă boliloră
netransmisibile, efectuarea unei anchete epidemiologice 
    1. evaluareaărisculuiădeăîmboln vire 
    2. epidemiologia bolilor transmisibile, efectuarea unei anchete epidemiologice 
    3.ăprevenireaăşiăcontrolulăinfec iilorănosocomiale 
    4.ăno iuniădespreădezinfec ii,ăsterilizare,ădecontaminare,ăcur are 
    5. produse biocide noi 
    6.ăapreciereaăst riiădeăs n tateăaăuneiăcolectivit i 
    7.ăelaborareaădeăprogrameăprofilacticeăprivindăcondi iileădeăigien ădinăcolectivit i 
    8.ăproiectareaăşiărealizareaăprogramelorădeăvaccin ri 
    9.ăsupraveghereaăşiăcontrolulăsteriliz riiăşiăunit ilorăsanitare 
    10.ărecoltareaădeăprobeăpentruăanalizaăfactorilorădeămediuăexternă(ap ,ăaer,ăsol) 
    11. interpretarea de probe pentru analiza factorilor de mediu extern 
    12. recoltarea de probe pentru analiza alimentelor 
    13.ăapreciereaădezvolt riiăfiziceăaăşcolarilor 
    14.ăapreciereaădezvolt riiăpsihiceăaăşcolarilor 
    15.ăevaluareaăregimuluiădeăactivitateăalăşcolarilor 
    16.ărealizareaăunuiăprogramădeăac iuniăprivindăeduca iaăpentruăs n tateă(individual,ăfamilial,ă
pe grupe,ăcolectivit i) 



 
    1.4.12.2.băBaremulăactivit ilorăpracticeădeămanagementăsanitar 
    1.ăDiscutareaălegiiăasigur rilorăsocialeădeăs n tate:ă5 
    2.ăCalculareaăindicatorilorădeăs n tateăaiăuneiăcolectivit i:ă5 
    3. Managementul unui cabinet de medicin ădeăfamilie:ă5 
    4.ăGestiuneaăunuiăcabinetădeămedicin ădeăfamilie:ă5 
 
    1.4.13ăMODULULăDEăBIOETIC  
 
    TEMATIC ăCURSă(20ăore) 
 
    I.ăIntroducereăînăBioetic ă- 2 ore 
    1.ăMorala,ăetica,ăeticaămedical ă- definire, delimitarea obiectului de studiu 
    2.ăContextulăapari ieiăbioeticii 
    3. Definirea bioeticii 
    4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii 
    5.ăTeoriiăşiămetodeăînăbioetic  
    II.ăConcepteleădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin ăprinăprismaăbioeticiiă- 2 ore 
    1. Definirea conceptelorădeăs n tate,ăboal ,ăsuferin  
    2.ă Concepteleă deă s n tate,ă boal ă şiă suferin ă înă contextulă evolu ieiă mediciniiă şiă ştiin eloră
vie ii 
    3.ăRolulăcredin elorăşiăvalorilorăpersonaleăsauădeăgrupăînăconturareaăconceptelorădeăs n tate,ă
boal ăşiăsuferin ă(percep iiăparticulareăfunc ieădeăcredin ăreligioas ,ăetnie,ăetc.) 
    III.ăRela iaămedic-pacient I- 2 ore 
    1.ăValoriăaleărela ieiămedic-pacient 
    2. Paternalism versus autonomie 
    3.ăModeleăaleărela ieiămedic-pacient 
    4. Dreptatea, echitateaăşiăaccesulăpacien ilorălaăîngrijirileădeăs n tate 
    IV.ăRela iaămedic-pacient II- 2 ore 
    1.ăConsim mântulăinformat 
    2.ăConfiden ialitateaăînărela iaămedic-pacient 
    3.ăRela iaămedic-pacient minor 
    4.ăActeănormativeăcareăreglementeaz ărela ia medic - pacient 
    V.ăGreşeliăşiăeroriăînăpracticaămedical ă- 2 ore 
    1.ăDefinireaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroare 
    2.ăCulpaămedical ă- definire,ăforme,ăimplica iiăjuridiceăşiădeontologice 
    3.ăManagementulăgreşeliiăşiăeroriiămedicaleăînăpracticaămedical  
    VI.ăProblemeăeticeălaăînceputulăvie iiă- 2 ore 
    1.ăLibertateaăprocrea iei 
    2. Dileme etice în avort 
    3. Etica reproducerii umane asistate medical 
    4.ăProblemeăeticeăînăclonareaăreproductiv  
    VII. Probleme etice la finalul vie iiă- 2 ore 
    1.ăDefinireaămor iiăînăeraănoilorătehnologiiăînămedicin  
    2.ăProblemeăeticeăînăst rileăterminale 
    3.ăTratamenteăinutileăînăpracticaămedical  
    4.ăEutanasiaăşiăsuicidulăasistat 
    5. Îngrijirile paliative 
    VIII. Probleme etice în transplantulădeă esuturiăşiăorganeăumaneă- 2 ore 
    1. Donarea de organe de la cadavru 
    2. Donarea de organe de la persoana vie 
    3.ăEticaăaloc riiădeăresurseăînătransplant 
    IX.ăProblemeăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ă- 2 ore 
    1.ăEugeniaăşiădiscriminarea pe baza geneticii 
    2. Proiectul genomului uman - problemeă etice,ă redefinireaă no iuniiă deă boal ă prină prismaă
cunoaşteriiăgenomuluiăuman 
    3.ăEtic ăşiătestareaăgenetic ăprenatal ,ăneonatal ăşiăpostnatal  
    4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni 
    5.ăTerapiaăgenic  
    6.ăPosibilitateaăîmbun t iriiăraseiăumaneăprinăinterven iiăgenetice 
    X.ăEticaăcercet riiăpeăsubiec iăumaniă- 2 ore 
    1.ăPrincipiiăeticeăînăcercetareaăpeăsubiec iăumani 



    2.ăProtec iaăparticipan ilor într-oăcercetareăbiomedical ă- discutarea principalelor coduri de 
etic ă şiă conven iiă interna ionaleă înă cercetare,ă aă cadruluiă legislativă înă careă seă deruleaz ă
cercetareaăpeăsubiec iăumani 
    3.ăPopula iiăvulnerabileăînăcontextulăcercet riiăpeăsubiec iăumani 
    4.ăAspecteăeticeăînăcercet rileămulticentrice,ămultina ionale 
    5.ăComiteteleădeăetic ăaăcercet rii 
    6.ăComportamentulăştiin ificăneadecvat,ăconflictulădeăintereseăînăcercetareaăştiin ific  
 
    A.8.2 TEMATICA SEMINARIILOR 
    I. Ilustrarea prinăcazuriăparticulareăaăteoriilorăşiăprincipiilorăînăbioetic ă- 2 ore 
    II.ăReglementareaăpracticiiămedicaleăprinăcoduriădeăetic ă- 2 ore 
    1.ă Jur mântulă luiă Hipocrateă - comentareaă formeiă ini ialeă aă jur mântuluiă luiă Hipocrateă şiă
evaluarea gradului de aplicabilitateăaăperceptelorăacestuiaăînăcondi iileămediciniiăactuale 
    2.ăAlternativeăaleăjur mântuluiăluiăHipocrate 
    3.ăAlteăcoduriădeăetic ăşiădeontologieămedical ăfolositeăînăprezent 
    III.ăIlustrareaăvalorilorăeticeăaleărela ieiămedic-pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăValoareaăşiălimiteleăconsim mântuluiăinformatăînăpracticaămedical ăcurent  
    2.ăValoareaăşiălimiteleăconfiden ialit iiăînăpracticaămedical ăcurent  
    3.ăRolulăcomunic riiăînărela iaămedic-pacient 
    IV. Ilustrarea valorilorăeticeăaleărela ieiămedic-pacient prin cazuri practice - 2 ore 
    1.ăAccesulălaăîngrijirileădeăs n tateă- discutare de cazuri 
    2.ăDrepturileăpacien iloră- reglementareălegislativ  
    3.ăRolulăcomitetelorădeăetic ădinăspitale 
    V. Exemplificareaăno iunilorădeăgreşeal ăşiăeroareăînămedicin ăprinăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    1.ăDelimitareaăcadruluiăno iuniiădeămalpraxis 
    2.ăGreşealaămedical ădinăperspectivaăsistemuluiădeămalpraxis 
    3.ăPerspectivaădeontologic ăasupraăgreşelilorămedicale 
    VI.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăînceputuluiăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    VII.ăDiscutareaăproblemelorăeticeălaăfinalulăvie iiăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    VIII.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă transplantulă deă esuturiă şiă organe pe baza unor cazuri 
concrete - 2 ore 
    IX.ăDiscutareaăproblemelorăeticeăînăgenetic ăşiăgenomic ăpeăbazaăunorăcazuriăconcreteă- 2 ore 
    X.ă Discutareaă problemeloră eticeă înă cercetareaă peă subiec iă umaniă prină prismaă unoră cazuriă
concrete - 2 ore 
 
    1.4.14ăSTAGIULăDEăMEDICIN ăDEăFAMILIEă- (180 ore) 
 
    INTRODUCERE:ăînăanulăIIIăreziden iiăurmeaz ăoăpreg tireăspecific ămediciniiădeăfamilie. 
    Aceastaăpreg tireăconst ădin: 
    ●ă Activitateă practic ă curent ă laă dispensareleă deă medicin ă general ă subă îndrumarea medicilor 
primariăsauăinstructoriădeămedicin ăgeneral  
    ●ăSeminariiă inuteădeămediciiăinstructoriădeămedicin ăgeneral  
    ●ă Cursuriă peă problemeă specificeă deă medicin ă deă familieă privindă bazeleă Mediciniiă deă familie,ă
inuteă deă cadreă didacticeă deă medicin ă deă familieă sauă instructoriă acredita iă şiă acestă sensă deă
CentrulăNa ionalădeăPerfec ionareăînăDomeniulăSanitar 
    ●ăElaborareaăşiăsus inereaădeăreferateăpeăproblemeăspecificeăsubăîndrumareaămedicilorăprimariă
sauăinstructoriădeămedicin ădeăfamilie 
    ●ăÎnăgeneralăreziden iiăvorăefectuaăstagiuăpracticădeă4ăzileăpeăs pt mân ă(oăziăpeăs pt mân ă
vorăefectuaăpreg tireaăsubăform ădeăcursăşiăseminarii,ă4ăoreăcursăşiă3ăoreăseminarii. 
    ●ăSeminariileăseăvoră ineădinătematicaăcursurilorăsauădinăalteătemeăspecifice care nu au putut 
fiăcuprinseăînătematicaăcursurilorădeămedicin ădeăfamilie 
    ●ă Mediciiă instructoriă acredita iă voră efectuaă evaluareaă periodic ă şiă final ă privindă modulă înă
care au fost realizate obiectivele propuse. 
 
    1.4.14.1 Tematica cursurilor deămedicin ădeăfamilie 
    1.ăParticularit ileăM.F 
    2. Caracterul interdisciplinar al M.F 
    3.ăPacientulăs n tosăşiăpacientulăbolnav 
    4.ăRela iaădintreănormalăşiăpatologic 
    5.ăDespreăconceptulădeăs n tate 
    6.ăProblemeleămedicaleăaleăomuluiăs n tos 
    7.ăEtapeleădeădezvoltareăaleăfiin eiăumane 
    8.ăNevoileămedicaleăaleăfiec reiăetape 



    9.ăActivitateaăpreventiv ăînăM.F 
    10.ăImportantaăpreven ieiăprimare 
    11.ăPromovareaăs n t iiăînăM.F 
    12.ăDespreăconceptulădeăboal  
    13. Despre conceptul de bolnav 
    14.ăTrecereaădeălaăs n tateălaăboal  
    15.ăPatogeniaăpsihosomatic  
    16.ăRolulăstresuluiăşiăpatologiaăuman  
    17.ăImportan aăparticularit ilorăindividuale 
    18.ăParticularit ileăconsulta iilorăînăM.F 
    19. Sursele de informa ieăşiăM.F 
    20.ăImportan aăcomunic riiăînăM.F 
    21.ăParticularit ileădiagnosticuluiăînăM.F 
    22.ăStrategiaăinvestiga iilorăparaclinice 
    23.ăParticularit ileătratamentuluiăînăM.F 
    24. Supravegherea tratamentului în M.F 
    25. PsihoterapiaăşiăM.F 
    26. Terapiile alternative 
    27.ăAsisten aămedical ălaădomiciliu 
    28. Îngrijirile paleative 
    29.ăRolulăfamilieiăşiăvia aăindividului 
    30.ăStructuraăşiăfunc iileăfamiliei 
    31. Ciclurile familiei 
    32. Problemele medicale ale familiei 
    33.ăAsisten aămedical ăaăuneiăcolectivit i 
    34.ăAsisten ădeăM.Făşiămediulărural 
    35. Bolile sociale 
    36.ăAtitudineaăM.Făînăfa aăunuiăbolnavăcuăoăsimptomatologieăcomun  
    37.ăAtitudineaăM.Făînăfa aăuneiăadenopatii 
    38. Atitudinea M.Făînăfa aăuneiăastenii 
    39.ăAtitudineaăM.Făînăfa aăuneiăanxiet i 
    40.ăAtitudineaăM.Făînăfa aăuneiăcianoze 
    41.ăAtitudineaăM.Făînăfa aăuneiăconvulsii 
    42.ăAtitudineaăM.Făînăfa aăuneiădepresii 
    43.ăAtitudineaăM.Făînăfa aăuneiăcefalei 
    44. AtitudineaăM.Făînăfa aăuneiădiarei 
    45. Atitudinea M.F în fata dispneei 
    46.ăAtitudineaăM.Făînăfa aăuneiădureriăprecordiale 
    47.ăAtitudineaăM.Făînăfa aăuneiădureriălombare 
    48.ăAtitudineaăM.Făînăfa aăuneiăfebre 
    49.ăAtitudineaăM.Făînăfa aăunei hemoragii digestive 
    50.ăAtitudineaăM.Făînăfa aăuneiăhemoragiiăgenitale 
    51.ăAtitudineaăM.Făînăfa aăuneiăhematurii 
    52.ăAtitudineaăM.Făînăfa aăuneiăinsomnii 
    53.ăAtitudineaăM.Făînăfa aăunuiăicter 
    54.ăAtitudineaăM.Făînăfa aăuneiăpalpita ii 
    55.ăAtitudineaăM.Făînăfa aăunuiătremor 
    56.ăAtitudineaăM.Făînăfa aăuneiăst riăconfuzionale 
    57.ăDiagnosticulădiferen ialăînăM.F 
    58.ăDificult ileădeădiagnosticăînăM.F 
    59.ăSintezaădiagnostic ăşiăM.F 
    60. Îngrijirea bolnavului cu infec iiăaleăc ilorărespiratoriiăsuperioare 
    61.ăÎngrijireaăbolnavuluiăcuăastmăbronşic 
    62. Îngrijirea bolnavului cu BPOC 
    63. Îngrijirea bolnavului cu HTA 
    64.ăÎngrijireaăbolnavuluiăcuăboal ăcoronarian  
    65.ăÎngrijireaăbolnavuluiăcuăinsuficien  cardiac  
    66.ăÎngrijireaăbolnavuluiăcuăulcerăgastricăşiăduodenal 
    67.ăÎngrijireaăbolnavuluiăcuăboal ădeărefluxăesofagian 
    68.ăÎngrijireaăbolnavuluiăcuăhepatitaăcronic  
    69. Îngrijirea bolnavului cu intestin iritabil 
    70. Îngrijirea bolnavuluiăcuăanemieăferipriv  
    71. Îngrijirea bolnavului cu diabet zaharat 



    72. Îngrijirea bolnavului cu dislipidemie 
    73. Îngrijirea bolnavului cu obezitate 
    74.ăÎngrijireaăbolnavuluiăcuăinfec ieăurinar  
    75.ăÎngrijireaăbolnavuluiăcuăinsuficien ărenal  
    76. Îngrijirea bolnavului cu accident vascular cerebral 
    77. Îngrijirea bolnavului cu artroze 
    78.ăÎngrijireaăbolnavuluiăcuăartrit ăreumatoid  
    79. Îngrijirea bolnavului cu dureri lombare 
    80. Îngrijirea bolnavului cu spondilita anchilozant  
    81.ăÎngrijireaăbolnavuluiăcuăpsihozaădeăinvolu ie 
    82. Îngrijirea bolnavului cu boala Parkinson 
    83. Managementul cabinetului de M.F 
    84. Drepturile pacientului 
    85.ăObliga iileăM.F 
    86.ăProblemeădeăetic ăşiădeontologie 
    87. R spundereaăM.F 
    88.ăInformatizareaăactivit iiădeăM.F 
    89.ăPosibilit ileăşiălimiteleăM.F 
 
    1.4.14.2 Tematica seminarilor 
    Înătematicaăseminariilorăvorăputeaăfiăincluseăurm toareleăgrupeădeăprobleme. 
    a.ăIstoriaănatural ăaăboliloră(efectuareăşiăinterpretareădeăcazuri) 
    b.ă Evaluareaă risculuiă primară pentruă diferiteă afec iuniă (analizeă deă cazuriă şiă elaborareă deă
modeleădeăinvestiga ie) 
    c.ă Evaluareaă risculuiă secundară pentruă complica iiă şiă agrav riă aleă unoră afec iuniă (analizeă deă
cazuriăşiăelaborareădeămodeleădeăinvestiga ie) 
    d.ăEvaluareaărisculuiăpentruăfemeiaăgravid ăşiănoulăn scută(elaborareădeăriscograme) 
    e. Îngrijirea sugarului la domiciliu 
    f. Sindroame mai frecvente în MF 
    g.ă Abordareaă consulta ieiă primareă deă M.Fă (elaborareă deă modeleă pentruă diverseă situa iiă - 
pacien iăcuăacuzeăsimptomaticeăminore,ăcuăsemneăcliniceăizolateăsauăgrupate,ăetc.) 
    h.ăStrategiaădeăinvestiga iiăparacliniceă(analizeădeăcazuri) 
    i.ă Elaborareaă diagnosticuluiă înă condi iileă asisten eiă primareă deă M.F(analiz ă deă cazuri,ă
rezolv riădeăprobleme) 
    j.ăSintezaădiagnostic ăşiăterapeutic ăînăM.F 
    k.ăProgramulăterapeuticăînăpracticaădeăM.Fă(analiz ădeăcaz,ărezolv riădeăprobleme) 
    l. Supravegherea tratamentului în MF 
    m.ăProgramulăprofilacticăşiăpracticaădeăM.Fă(analiz ădeăcaz,ărezolv riădeăprobleme) 
    n. Managementul cabinetului de M.F (elaborarea de Programe manageriale pe teme date) 
    o.ăCercetareaăştiin ific ăşiăM.Fă(elaborareaădeăplanuriădeăstudiiăînăcercet riăpeătemeădate) 
    p. Comunicarea în M.F 
 
    1.4.14.3ăBaremulăactivit ilorăpracticeăşiădispensar 
    A.ăActivitateaăînăcabinetulădeămedicin ădeăfamilieăvaăcuprinde: 
    ●ă Participareaă laă consulta iileă efectuateă deă mediculă primară sauă instructoră MFă şiă discu iaă
cazurilor: 300 
    ●ăEfectuareaăpersonal ădeăinvestiga iiăparacliniceăaccesibile:ă100 
    ●ăParticipareaălaăconsulta iileăefectuateădeămediculăinstructorălaădomiciliulăpacien ilor:ă100 
    ●ăAnalizaăunorăcazuriăinterdisciplinare:ă50 
    ●ăEfectuareaăunorăsintezeădiagnosticeăşiăterapeutice: 50 
    ●ăAnalizaăunorăfamiliiăcuăproblemeămedicale:ă30 
    ●ăEfectuareaămonitoriz riiăcliniceăaăunorăbolnaviăcroniciălaădomiciliu:ă50 
    ●ăParticipareaălaăacordareaăajutoruluiădeăurgen ăşiătoateăcondi iileădeănecesitate:ă50 
    ●ăParticipareaăla elaborarea tuturor tipurilor de documente medicale: 50 
    ●ăParticipareaălaăactivit ileădeăasisten ăcomunitar ăînăcareăesteăimplicat ăunitateaăsanitar ă
respectiv :ă50 
    ●ăParticipareaălaăactivit ileămanagerialeăaleăunitarii:ă30 
    ●ăEfectuareaănemijlocit ădeăac iuniădeăeduca ieăpentruăs n tate:ă30 
    ●ăAdunareaădeădateăpentruăefectuareaăunuiăstudiuăpeăoătemaădat ăsauăaleas :ă10 
    ●ăElaborareaădeăplanuriăterapeuticeăşiădiscutareaălor:ă100 
    ●ăElaborareaădeăplanuriăprofilacticeăşiădiscutareaălor: 50 
    ●ă Efectuareaă personal /participareaă laă efectuareaă acteloră terapeuticeă careă seă execut ă înă
unitateaărespectiv :ă50 



    ●ăEfectuareaădeărapoarteămedicaleă(analizaăst riiădeăs n tate,ăaămorbidit iiăetc.):ă30 
    B.ăÎnădecursulăactivit iiăefectuateăîn dispensar medicul primar sau instructor îl va îndruma 
peărezidentăsaărezolveăcorectăproblemeăcaracteristiceăînătoateădomeniileădeăasistent ădeăMFăadic : 
    ●ăAsisten aămedical ăaăomuluiăs n tosădeădiferiteăvârste. 
    ●ăAsisten aăpacientuluiăcuăacuzeăsimptomatice, semne izolate sau grupate 
    ●ăAsisten aădeăurgen  
    ●ăAsisten aăgravideiăşiăaănouluiăn scut 
    ●ăAsisten aăcopiluluiăşiăadolescentului 
    ●ăAsisten aăbolnavilorăcronici 
    ●ăAsisten aăb trânilor 
    ●ăAsisten aăcomunitar  
    ●ăManagementăsanitar(laănivelulăasisten eiăprimare) 
    ●ăEduca iaăpentruăs n tate 
    ●ăAsisten aăşiăîngrijireaăbolnavilorălaădomiciliu,ăetc. 
    ●ăAsisten aăfamiliei 
 
                    MEDICIN ăDEăFAMILIE 
                CUăTIMPăPAR IALăDEăPREG TIRE 
                           5 ani 
 
            STAGIIăPRACTICEăŞIăCURSURIăCONFERIN  
 
*T* 
┌────────┬─────────────────────────────────────┬───────┐ 
│Stagiulă│Denumireaăstagiuluiăăăăăăăăăăăăăăăăăă│durataă│ 
├────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤ 
│1.4.1ăăă│Medicin ădeăfamilieăăăăăăăăăăăăăăăăăă│9ăluniă│ 
│1.4.2ăăă│Medicin ăintern ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│8ăluniă│ 
│1.4.3ăăă│Pediatrieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│8ăluniă│ 
│1.4.4ăăă│Chirurgieăgeneral ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│4ăluniă│ 
│1.4.5ăăă│Obstetric -ginecologie               │3ăluniă│ 
│1.4.6ăăă│Oncologieămedical ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│3ăluniă│ 
│1.4.7ăăă│Boliăinfec ioaseăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│2ăluniă│ 
│1.4.8ăăă│Psihiatrieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│2ăluniă│ 
│1.4.9ăăă│Dermato-venerologiceăăăăăăăăăăăăăăăăă│2ăluniă│ 
│1.4.10ă │Neurologieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│2ăluniă│ 
│1.4.11ăă│Diabetăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│2ăluniă│ 
│1.4.12ăă│Epidemiologieăşiămanagementăsanitarăă│2ăluniă│ 
│1.4.13ăă│Bioetic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│1ălun ă│ 
│1.4.14ăă│Medicin ădeăfamilieăăăăăăă           │12ăluni│ 
└────────┴─────────────────────────────────────┴───────┘ 
*ST* 
---------- 
    Curriculumădeăpreg tireăînăspecialitateaămedicin ădeăfamilieăcuătimpăpar ialăaăfostăintrodusădeă
pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.398 din 4 noiembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 18 
dină11ăianuarieă2010,ăavândăformaăprev zut ăînăanexaă1ădinăactulăanteriorămen ionat. 
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