


 

 
CD8.5.1CURRICULUM DISCIPLINĂ 

Redacţia: 06 

Data: 20.09.2017 

Pag. 2/14 

 

I. PRELIMINARII 

Disciplina „Stagiul practic la îngrijirea bolnavilor” fiind un compartiment prin excelenţă dinamic, îşi 

revendică dreptul la implementare în practica medicală, atât prin prisma dezvoltării manoperelor practice, dar şi 

prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare al benefeciarului în interacţiune cu pacientul. Îngrijirea bolnavilor 

prevede organizarea unui complex de măsuri de ordin general, indiferent de maladie, precum şi a unor măsuri 

speciale și însuşirea anumitor manopere practice privind îngrijirea pacienților. 

Stagiul practic la îngrijirea bolnavilor este efectuat la bazele clinice ale catedrelor USMF „Nicolae 

Testemiâanu”. Stagiul practic clinic al studenţilor anului II, facultatea Medicină este efectuat în anul II de studii, 

semestul IV cu susţinerea examenului. 

Scopul stagiului practic este instruirea profesională şi formarea psihologiei viitorului medic în 

comportarea cu pacienţii și reprezinta unui ghid în vederea acumulării de cunoştinţe practice utile studentului în 

aprofundarea cunoştinţelor teoretice acumulate pe parcursul primilor doi ani de studii, acumularea 

deprnderilor practice de asistent medical, prin acordarea asistenţei medicale pacienţilor cu diferite maladii, 

însuşirea tehnicii efectuării diferitor manipulaţii medicale, acordarea ajutorului medical în cazuri de urgenţă şi 

reanimare. 

Misiunea curriculumului (scopul)  în formarea profesională 

Modelul de formare abordat in cadrul acestui curs de calificare raspunde modelului de alternanță integrativă 

teorie - practică.   

Acțiunea formativă presupune parteneriatul profesioniștilor (formator in cadrul cursurilor teoretice, 

instructor de practica, echipa de primireîin stagiu, etc) în vederea formării competențelor fiecărui 

benefeciar în parte.  

Interactiunea permanentă si în complementaritate între formatori și benefeciarii de la locul de stagiu permit 

adecvarea permanentă a noțiunilor teoretice și practice, stimulează reflecția asupra activităților realizate, 

stimulează inițiativa și asumarea responsabilității de către student, permit investiția personală a studenților 

la locul de stagiu.  

Organizarea activitatilor practice favorizeaza realizarea unor activitati individuale in cadrul grupului de 

cursanti pe parcursul derularii cursului de formare, realizarea legaturii intre continuturile teoretice si 

deprinderile solicitate pentru o anumita competenta, realizarea unor sarcini tinand cont de beneficiar si de 

activitatile realizate sau planificate de catre echipa serviciului in care isi desfasoara activitatea. 

Obiectivele stagiului sunt structurate pentru a favoriza completarea cunoştinţelor şi abilităţilor studenţilor 

al principiilor generale de etică şi deontologie medicală, prin acumularea deprinderilor practice de îngrijire 

adecvată a bolnavului, familiarizării benefeciarilor cu principiile organizării asistenţei medicale, cu utilajul 

şi instrumentarul medical și însuşirea regulilor esenţiale, privind protecţia muncii în instituţiile curativ-

profilactice, igienei spitalicești și personale a bolnavului.   

  Pentru realizarea Stagiului practic al studenţilor specialităţii Medicină sunt prevăzute 90 ore, realizate 

după finisarea sesiunii din semestrul IV.  

Stagiul practic se finisează cu examen, nota se fixează în carnetul de note de către examinator. 

Limbile de predare a disciplinei: română, engleză. 

Beneficiari: studenţii anului II, facultatea Medicină 1, facultatea Medicină 2 

 

II. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI  

Codul disciplinei A.04.O.038 

Denumirea disciplinei Stagiul clinic (îngrijirea bolnavilor) 

Responsabil de disciplină Conferențiar universitar, dr. şt. med. Irina Coșciug Curocichin 

Anul  II Semestrul IV 

Numărul de ore total, inclusiv: 120 

Lucru individual 30 

Stagiul practic 90 

Forma de evaluare E Numărul de credite 4 
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III. OBIECTIVELE DE FORMARE ÎN CADRUL DISCIPLINEI  

La finele studierii disciplinei studentul va fi capabil: 

• la nivel de cunoaştere şi înţelegere: 

• cunoaşterea competenţelor de bază ale îngrijirii bolnavilor 

• Cunoaşterea managementului regulamentului îngrijirii pacienților 

• să cunoască fundamentele conceptuale ale deontologiei şi eticii medicale 

• să cunoască abilitățile de comunicare a personalului medical în interacțiunea cu pacientul 

• să cunoască tipurile și structura instituțiilor medicale:clinica, spitalul, dispensarul, Asociația Medical Teritorială 

(AMT), centrul Medicilor de Familie (CMF): Centrul de Sănătate 

• să cunoască Principiile organizării asistenței medicale. 

• să cunoască modalitatea de internare a bolnavilor în staționar, asigurarea condițiilor de spitalizare a 

bolnavilor. 

• să cunoască obligațiunile personalului medical în instituțiile medicale 

• să cunoască principiile alimentaţiei bolnavului şi principiile dietei medicale 

• să obțină cunoştinţe în însuşirea îngrijirii cavitătii bucale, ochilor, nasului, urechilor. 

• metodelor verbale, non-verbale, în scris de comunicare cu pacientul şi rudele lui 

• să perfecteze gândirea clinică, iscusinţa de a analiza şi a sistematiza 

• să dezvolte abilităţile de comunicare al personalului medical cu pacientul privind efectuarea unor manevre 

medicale Prelucarea sanitară a bolnavilor în secția de internare: tipurile,indicațiile și contraindicațiile 

pentru fiecare caz aparte 

• să obțină cunoştinţe în însuşirea anumitor manopere practice vizavi de îngrijirea pacienților 

• să obțină cunoştinţe  în igiena personală al pacientului imobilizat, modalitatea de internare a bolnavilor în 

staționar 

• să obțină cunoştinţe în însuşirea abilităților practice vizavi de mobilizarea şi poziţionarea pacientului în pat 

să obțină cunoştinţe în noxele profesionale ale activității medeico-sanitare 

 

• la nivel de aplicare: 

• să aplice cunoştinţele teoretice în practica activităţii profesionale şi sociale 

• să aplice cunoştinţele în domeniul deontologiei şi eticii medicale 

• să aplice cunoştinţele şi deprinderile practice de comunicare interpersonală în interacţiunea cu pacienţii 

• să aplice tehnicile de comunicare eficientă medic–pacient pe parcursul examenului medical 

• să utilizezea cunoştinţele și deprinderile practice în îngrijirea învelişului pilos, învelişului  cutanat şi 

mucoaselor 

• însuşirea anumitor manopere practice vizavi de îngrijirea pacienților 

• asigurarea igienei personale a bolnavului. 

• colectarea probelor pentru investigaţii de laborator. 

• pregătirea dezinfecției (soluțiile, procentajul și modul de preparare ,păstrarea și comportarea cu soluțiile 

pentru dezinfecție). 

• asigurarea condițiilor de spitalizare a bolnavilor, primirea bolnavului în secția de staționar și inițierea lui cu 

regulamentul de ordine interioară a spitalului. 

• pregătirea bolnavilor pentru diferite explorări şi recoltări ale probelor pentru laborator. 

• transportarea bolnavilor în sala de operaţie şi din sala de operaţie în salonul postoperatoriu 

• să utilizezea cunoştinţele acumulate în cadrul procesului de studiu, prin consolidarea, îmbogăţirea şi 

implementarea în practica clinică.  

Asigurarea igienei personale a bolnavului. 

• la nivel de integrare: 

- facilitarea adoptării atitudinii centrate pe pacient în practică 

- Înţelegerea importanţei abordării integrale şi individualizate a pacienţilor 
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• să fie competent să implementeze principiul activităţii integrate (învăţământ-asistenţa medicală-cercetare 

ştiinţifică 

• sa posede abilităţi de implementare şi integrare a cunoştinţelor disciplinei -Îngrijirea pacientului în practica 

medicală; 

• sa fie apt de a evalua şi autoevalua obiectiv cunoştintele în domeniu 

• să aprecieze importanţa cunoştinţelor vizavi de comunicarea personalului medical cu pacient, cu 

implementarea în practică a cunoştinţelor în contextul Medicinii interne şi integrării cu disciplinele conexe 

medicale. 

IV. CONDIŢIONĂRI ŞI EXIGENŢE PREALABILE 

Pentru realizarea stagiului practic - îngrijirii bolnavilor din anul de studii II, se necesită următoarele: 

• cunoștințe fundamentale din - Îngrijirea  cu pacientul  

• cunoașterea limbii de predare 

• competențe digitale (utilizarea internetului, procesarea documentelor, tabelelor electronice și 

prezentărilor); 

• abilitatea de comunicare și lucru în echipă;  

• calități – toleranță, compasiune, autonomie, , iniţiativă, autonomie şi empatie. 

 

V. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR  

Nr. 

d/o 
ТЕМА 

Numărul de ore 

Stagiul 

practic 

Lucru 

individual 

1.  
Principiile eticii și deontologiei medicale. 

Aspectul psihologic lucrător medical-pacient. 
6 2 

2.  Importanța și regulile îngrijirii bolnavilor. 6 2 

3.  
Principiile organizării asistenței medicale. 

Obligațiunile personalului medical în instituțiile medicale 
6 2 

4.  

Tipurile și structura instituțiilor medicale:clinica, spitalul, dispensarul, Asociația 

Medical Teritorială (AMT), centrul Medicilor de Familie (CMF): Centrul de Sănătate 

–definiția, structura, clasificarea. 

6 2 

5.  

Structura și funcțiile secției specializate. 

Regimul sanitar în secţiile de boli interne, chirurgie, obstetrică, pediatrie, boli 

infecţioase. 

Colectarea probelor pentru investigaţii de laborator. 

Colectarea  dejecţiilor fiziologice şi patologice,  dezinfecţia. 

6 2 

6. Mobilierul și aparatajul spitalului.  2 

7. 

Regulamentul secției .Regimul curativ și sanitar. 

Regulile de comportare a bolnavului în spital. 

Regimul de lucru al colaboratorilor secției. 

Echipamentul de protecție și ținuta lucrătorului medical la locul de muncă. 

Predarea și reluarea serviciului de către infermiere. 

Deridicarea saloanelor: dezinfecţia mobilierului, controlul respectării igienei spitaliceşti  

de către pacienţi,  etc. 

Asigurarea igienei personale a bolnavului. 

6 2 

8. 
Noxele profesionale ale activității medeico-sanitare. 

Profilaxia bolilor profesionale și protecția muncii în unitățile medico-sanitare. 
6 2 

9. 

Modalitatea de internare a bolnavilor în staționar.  

Asigurarea condițiilor de spitalizare a bolnavilor. 

Primirea bolnavului în secția de staționar și inițierea lui cu regulamentul de ordine 

interioară a spitalului. 

Alimentarea bolnavilor. Alimentarea bolnavilor gravi şi în perioada postoperatorie. 

As igurarea alimentaţiei, curăţarea veselei şi îndepărtarea resturilor alimentare. 

6 2 

10. Prelucarea sanitară a bolnavilor în secția de internare: tipurile,indicațiile și 6 2 
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Nr. 

d/o 
ТЕМА 

Numărul de ore 

Stagiul 

practic 

Lucru 

individual 

contraindicațiile pentru fiecare caz aparte. Combaterea pediculozei 

(materiale,metode). 

Dezinfecția (soluțiile, procentajul și modul de preparare, păstrarea și comportarea cu 

soluțiile pentru dezinfecție). 

Transportarea bolnavilo  .Modul de transportare a bolnavilor. Categoriile de bolnavi 

care necesită transportare. Mijloacele de transportare a bolnavilor gravi. 

11. 

Întreţinerea igienei personal e la pacienţii gravi sau imobilizaşi. Igi ena şi întreţi 

nerea salonului. Asigurarea secţiei cu lenjerie. Circulaţia lenjeriei . 

Menţinerea spaţiilor suplimentare, destinate pentru asigurarea condiţiilorde 

întereţinere a pacienţilor în staţionar (sufrageria, depozitele, vestiarele, etc). 

Patul bolna vului (clasificarea). 

6 2 

12. 

Pregătirea bolnavilor pentru diferite explorări şi recoltări ale probelor pentru 

laborator. 

Pr egătir ea şi schimbul lengeriei de pa t (cu şi fără bol na v). P oz iţi a bolna vului 

în pat. Clasificarea. 

Schimbul lengeriei de corp la bol navii cu diferite boli şi de diferită gravitate. 

6 2 

13. 

Îngrijirea învelişului pilos. 

Îngrijirea învelişului  cutanat şi mucoaselor. 

Îngrijirea învelişului  cutanat şi mucoaselor. 

Ingrijirea  şi i giena perineului  şi a organel or genital e 

6 2 

14. 

Deservirea bolnavilor gravi cu troaca şi urinarul. Dezinfecţia ş1 păstrarea troacei şi 

a urinarului. 

Îngrijirea bolnavilor gravi şi în stare de comă. 

Asistenţă medicală în caz de vomă, complicaţiile şi profilaxia lor. 

6 2 

15. 

Transportarea bolnavilor în sala de operaţie şi din sala de operaţie în salonul 

postoperatoriu. 

Supravegherea şi îngrijirea bolnavilor în perioada postoperatorie. 

Acordarea îngrijirii medicale bolnavilor cu fistule  biliare, intestinale, urinare, 

incapacitate fizică, inconştienţă, defecaţie involuntară,  etc. 

Îngrijirea bolnavilor  în   stări critice. 

Particularităţile îngrijirii bolnavilor  cu maladii  frecvent întâlnite: aparatul 

respirator, cardiovascular, gastrointestinal, locomotor, etc. 

6 2 

 Stagiu clinic (total ore) 90 30 

Total ore 90 

 

VI. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI UNITĂŢI DE CONŢINUT 

Obiective Unităţi de conţinut 

Tema (capitolul)  1.  Principiile eticii și deontologiei medicale. 

Aspectul psihologic lucrător medical-pacient. 

• Să definească principiile eticii și 

deontologiei medicale 

• să cunoască principiile majore 

aspectului psihologic dintre lucrător 

medical-pacient 

• să aplice abilități de eticiă și 

deontologie medicală 

• să aplice cunoștințele acumulate la 

alte discipline 

Noţiuni despre etică și deontologie medicală 

 Conceptele fundamentale ale principiilor eticii și deontologiei 

medicale 

 Noţiuni despre aspectul psihologic lucrător medical-pacient 

Abilități de comunicare al lucrătorului medical cu pacient 

Iniţierea discuţiei cu pacientul 

Comunicarea cu pacientul „dificil 
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Obiective Unităţi de conţinut 

 

Tema (capitolul)   2. Importanța și regulile îngrijirii bolnavilor. 

• Să definească conceptele 

fundamentale ale îngrijirii bolnavilor 

• să cunoască importanța regulilor 

îngrijirii bolnavilor 

• sa demonstreze abilități de  îngrijire a 

bolnavilor 

• să aplice cunoștințele acumulate 

privind regulile îngrijirii bolnavilor 

• să integreze cunoștințele despre 

importanța și regulile îngrijirii 

bolnavilor în domeniul medical. 

Conceptele fundamentale importanței îngrijirii bolnavilor 

Noţiuni despre regulile îngrijirii bolnavilor 

Abilități de îngrijire a bolnavilor 

Analiza tehnicii de îngrijire a bolnavilor 

Regulile îngrijirii bolnavilor 

 

Tema (capitolul)   3. Principiile organizării asistenței medicale. 

Obligațiunile personalului medical în instituțiile medicale. 

• Să definească principiile organizării 

asistenței medicale 

• să cunoască obligațiunile 

personalului medical în instituțiile 

medicale 

• să aplice cunoștințele privind 

obligațiunile personalului medical în 

instituțiile medicale 

• să integreze cunoștințele despre 

obligațiunile personalului medical în 

instituțiile medicale în practica 

medicală 

Conceptele fundamentale principiilor organizării asistenței 

medicale 

 

Noţiuni despre obligațiunile personalului medical în instituțiile 

medicale 

 

Analiza principiilor organizării asistenței medicale în instituțiile 

medicale 

 

Obligațiunile personalului medical în instituțiile medicale 

 

Principiile organizării asistenței medicale 

 

Tema (capitolul)  4 ... Tipurile și structura instituțiilor medicale:clinica, spitalul, dispensarul, Asociația Medical 

Teritorială (AMT), centrul Medicilor de Familie (CMF): Centrul de Sănătate –definiția, structura, clasificarea. 

• să definească conceptele 

fundamentale ale structurii 

instituțiilor medicale 

• să cunoască tipurile și structura 

instituțiilor medicale: clinica, spitalul, 

dispensarul 

• să cunoască clasificarea instituțiilor 

medicale 

• să cunoască noţiuni despre Asociația 

Medical Teritorială (AMT), centrul 

Medicilor de Familie (CMF): Centrul 

de Sănătate 

• să aplice cunoștințele acumulate la 

alte discipline 

Noţiuni despre tipurile și structura instituțiilor medicale 

 

Conceptele fundamentale ale instituțiilor medicale: clinicei, 

spitalulului, dispensarului, Asociației Medicale Teritoriale (AMT), 

centrului Medicilor de Familie (CMF): Centrului de Sănătate 

 

Clasificarea instituțiilor medicale 

 

Caracteristici generale și fundamentale ale clinicei, spitalulului, 

dispensarului 

 

Caracteristici generale și fundamentale Asociației Medicale 

Teritoriale (AMT), centrului Medicilor de Familie (CMF): 

Centrului de Sănătate 
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Obiective Unităţi de conţinut 

Tema (capitolul) .5. Structura și funcțiile secției specializate. 

Regimul sanitar în secţiile de boli interne, chirurgie, obstetrică, pediatrie, boli infecţioase. 

Colectarea probelor pentru investigaţii de laborator. 

Colectarea  dejecţiilor fiziologice şi patologice,  dezinfecţia. 

• să definească conceptele 

fundamentale ale structurei și 

funcțiilor secției specializate 

• să cunoască regimul sanitar în secţiile 

de boli interne, chirurgie, obstetrică, 

pediatrie, boli infecţioase 

• să cunoască efectuarea dezinfecției 

• să aplice cunoștințele privind 

colectarea probelor pentru 

investigaţii de laborator 

• să cunoască structura și funcțiile 

secției specializate 

• să aplice cunoștințele privind 

colectarea dejecţiilor fiziologice şi 

patologice,    

•  să aplice abilități de colectarea 

probelor pentru investigaţii de 

laborator 

Conceptele fundamentale regimului sanitar în secţiile de boli 

interne, chirurgie, obstetrică, pediatrie, boli infecţioase. 

 

Noţiuni despre regimul sanitar în secţiile de boli interne 

 

Noţiuni despre regimul sanitar în chirurgie, obstetrică, pediatrie, 

boli infecţioase 

 

Caracteristici generale și fundamentale structurei și funcțiilor 

secțiilor specializate 

 

Analiza principiilor regimului sanitar în secţiile de boli interne, 

chirurgie, obstetrică, pediatrie, boli infecţioase. 

 

Analiza structurei și funcțiilor secțiilor specializate 

 

Noţiuni despre dezinfecție 

 

Principiile colectării  dejecţiilor fiziologice şi patologice, 

 

 Principiile colectării probelor pentru investigaţii de laborator 

Tema (capitolul)   6.. Mobilierul și aparatajul spitalului. 

• să cunoască noţiuni caracteristice 

mobilierului și aparatajului spitalului  

Caracteristici generale specifice mobilierului și aparatajului 

spitalului 

 

Analiza principiilor aparatajul spitalului 

Tema (capitolul)  7.  Regulamentul secției .Regimul curativ și sanitar. 

Regulile de comportare a bolnavului în spital. 

Regimul de lucru al colaboratorilor secției. 

Echipamentul de protecție și ținuta lucrătorului medical la locul de muncă. 

Predarea și reluarea serviciului de către infermiere. 

Deridicarea saloanelor: dezinfecţia mobilierului, controlul respecttării igienei spitaliceşti de către pacienţi etc. 

Asigurarea igienei personale a bolnavului. 

• să definească conceptele 

fundamentale regulamentului secției . 

• să cunoască regimul curativ și sanitar 

• să cunoască regulile de comportare a 

bolnavului în spital 

• să cunoască regimul de lucru al 

colaboratorilor secției 

• să cunoască echipamentul de 

protecție și ținuta lucrătorului medical 

la locul de muncă. 

• să cunoască noţiuni  

de predarea și reluarea serviciului de 

către infermiere  

• să aplice cunoștințele în deridicarea 

Conceptele fundamentale ale regulamentului secției 

 

Conceptele fundamentale regimului curativ și sanitar 

 

Caracteristici generale și fundamentale regulilor de comportare a 

bolnavului în spital 

 

Noţiuni despre echipamentul de protecție și ținuta lucrătorului 

medical la locul de muncă 

 

Noţiuni despre regimul de lucru al colaboratorilor secției 

 

Noţiuni despre predarea și reluarea serviciului de către infermiere 
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Obiective Unităţi de conţinut 

saloanelor: dezinfecţia mobilierului, 

controlul, respectării igienei 

spitaliceşti  de către pacienţi,  

• să aplice cunoștințele asigurării 

igienei personale a bolnavului 

Analiza principiilor de predare și reluare a serviciului de către 

infermiere 

 

Analiza controlului  respectării igienei spitaliceşti  de către pacienţi 

 

Analiza principiilor de deridicare a saloanelor: dezinfecţiei  

mobilierului, 

 

Asigurarea igienei personale a bolnavului 

 

Principiile regulilor de comportare a bolnavului în spital 

Tema (capitolul)  8.  Noxele profesionale ale activității medeico-sanitare. 

Profilaxia bolilor profesionale și protecția muncii în unitățile medico-sanitare. 

• să definească conceptele 

fundamentale profilaxiei bolilor 

profesionale și protecția muncii în 

unitățile medico-sanitare. 

• să cunoască noxele profesionale ale 

activității medeico-sanitare 

• să aplice cunoștințele în profilaxia 

bolilor profesionale și protecția 

muncii în instituțiile medicale 

• să integreze cunoștințele despre 

noxele profesionale ale activității 

medeico-sanitare în instituțiile 

medicale în practica medicală 

Caracteristici generale și fundamentale noxelor profesionale ale 

activității medeico-sanitare 

 

Noţiuni despre noxe profesionale  

 

Noţiuni despre profilaxia bolilor profesionale 

 

Analiza principiilor de profilaxie a bolilor profesionale  

 

Principiile protecției muncii în unitățile medico-sanitare 

Tema (capitolul) 9.  Modalitatea de internare a bolnavilor în staționar.  

Asigurarea condițiilor de spitalizare a bolnavilor. 

Primirea bolnavului în secția de staționar și inițierea lui cu regulamentul de ordine interioară a spitalului. 

Alimentarea bolnavilor. Alimentarea bolnavilor gravi şi în perioada postoperatorie. 

As igurarea alimentaţiei, curăţarea veselei şi îndepărtarea resturilor alimentare. 

• să definească modalitatea de internare 

a bolnavilor în staționar 

• să cunoască condițiile de spitalizare a 

bolnavilor 

• să cunoască conceptul de primire a 

bolnavului în secția de staționar și 

inițierea lui cu regulamentul de ordine 

interioară a spitalului 

• să cunoască conceptul de asigurare a 

alimentaţiei, curăţarea veselei şi 

îndepărtarea resturilor alimentare. 

• să aplice cunoștințele în alimentația 

bolnavilor 

• să aplice abilități în alimentarea 

bolnavilor gravi şi în perioada 

postoperatorie. 

Conceptele fundamentale ale modalității de internare a bolnavilor 

în staționar 

 

Caracteristicile generale și fundamentale asigurării condițiilor de 

spitalizare a bolnavilor 

 

As igurarea alimentaţiei, curăţarea veselei şi îndepărtarea resturilor 

alimentare. 

 

Noţiuni  privind regulamentul de ordine interioară a spitalului 

 

Noţiuni despre modalitatea de internare a bolnavilor în staționar 

 

Noţiuni despre alimentarea bolnavilor. 

 

Analiza principiilor de alimentare a bolnavilor gravi şi în perioada 

postoperatorie. 

 

Principiile asi igurării alimentaţiei, curăţarea veselei şi îndepărtarea 

resturilor alimentare 
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Obiective Unităţi de conţinut 

Tema (capitolul) 10. Prelucarea sanitară a bolnavilor în secția de internare: tipurile,indicațiile și contraindicațiile 

pentru fiecare caz aparte.Combaterea pediculozei (materiale,metode). 

Dezinfecția (soluțiile, procentajul și modul de preparare, păstrarea și comportarea cu soluțiile pentru dezinfecție). 

Transportarea bolnavilor .Modul de transportare a bolnavilor .Categoriile de bolnavi care necesită transportare 

.Mijloacele de transportare a bolnavilor gravi. 

• să definească prelucarea sanitară a 

bolnavilor în secția de internare 

• să cunoască combaterea pediculozei 

• să aplice cunoștințele în transportarea 

bolnavilor 

• să cunoască efectuarea dezinfecției  

• să cunoască conceptul de mijloacele 

de transportare a bolnavilor gravi. 

• să demonstreze abilități de apreciere 

în modalitățile de transportare a 

bolnavilor 

Conceptele fundamentale ale transportării bolnavilor 

 

Caracteristicile generale și fundamentale dezinfecției (soluțiile, 

procentajul și modul de preparare, păstrarea și comportarea cu 

soluțiile pentru dezinfecție) 

Caracteristicile generale și fundamentale modului de transportare 

a bolnavilor 

Noţiuni despre dezinfecție 

Noţiuni despre transportarea bolnavilor 

 

Analiza mijloacelor de transportare a bolnavilor gravi 

Principiile categoriilor de bolnavi care necesită transportare 

 

Tema (capitolul) 11 Întreţinerea igienei personal e la pacienţii gravi sau imobilizați. Igi ena şi întreţi nerea 

salonului. Asigurarea secţiei cu lenjerie. Circulaţia lenjeriei . 

Menţinerea spaţiilor suplimentare, destinate pentru asigurarea condiţiilor de întereţinere a pacienţilor în 

staţionar (sufrageria, depozitele, vestiarele, etc). 

Patul bolna vului (clasificarea). 

• să definească asigurarea secţiei cu 

lenjerie 

• să cunoască întreţinerea igienei 

personal e la pacienţii gravi sau 

imobilizați 

• să cunoască igiena şi întreţi nerea 

salonului. 

• să cunoască clasificarea - patul 

bolnavului 

• să demonstreze abilități de menţinere 

a spaţiilor suplimentare, destinate 

pentru asigurarea condiţiilor de 

întereţinere a pacienţilor în staţionar 

• să aplice cunoștințele în igi ena şi 

întreţi nerea salonului. 

• să cunoască întreţinerea igienei 

personal e la pacienţii gravi sau 

imobilizaşi 

Caracteristicile generale și fundamentale privind  întreţinerea 

igienei personale la pacienţii gravi sau imobilizați 

 

Conceptele fundamentale ale igi enei şi întreţi nerei salonului. 

 

Noţiuni despre asigurarea secţiei cu lenjerie 

 

Noţiuni despre menţinerea spaţiilor suplimentare destinate 

pentru asigurarea condiţiilor de întereţinere a pacienţilor în 

staţionar (sufrageriei, depozitelor, vestiarelor, etc). 

 

Analiza mijloacelor de circulaţie a lenjeriei  

 

Principiile clasificării patului bolna vului 

 

Principiile întreţinerea igienei personal e la pacienţii gravi sau 

imobilizați. Igi ena şi întreţi nerea salonului. 

 

 

Tema (capitolul) 12 Pregătirea bolnavilor pentru diferite explorări şi recoltări ale probelor pentru laborator. 

Pr egătir ea şi schimbul lengeriei de pa t (cu şi fără bol na v). P oz iţi a bolna vului în pat. Clasificarea. 

Schimbul lengeriei de corp la bol navii cu diferite boli şi de diferită gravitate. 

• să definească pregătirea şi schimbul 

lengeriei de pa t (cu şi fără bol na 

v) 

• să cunoască pregătirea bolnavilor 

pentru diferite explorări şi recoltări ale 

probelor pentru laborator 

Caracteristicile generale și fundamentale privind pregătirea 

bolnavilor pentru diferite explorări şi recoltări ale probelor 

pentru laborator 

 

Noţiuni despre pr egătir ea şi schimbul lengeriei de pa t (cu 

şi fără bol na v) 
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Obiective Unităţi de conţinut 

• să demonstreze abilități al schimbului 

lengeriei de corp la bol navii cu 

diferite boli şi de diferită gravitate 

• să aplice cunoștințele în clasificarea 

poz iţi e i  bolna vului în pat 

Noţiuni despre clasificarea p oz iţi e i  bolna vului în pat 

 

Analiza tehnicii schimbului lengeriei de corp la bol navii cu diferite 

boli şi de diferită gravitate 

 

Abilități de asistare la pregătirea bolnavilor pentru diferite 

explorări şi recoltări ale probelor pentru laborator. 

Tema (capitolul) 13 Îngrijirea învelişului pilos. 

Îngrijirea învelişului  cutanat şi mucoaselor. 

Ingrijirea  şi i giena perineului  şi a organel or genital e 

• să definească noțiunile de îngrijire a 

învelişului pilos 

• să cunoască îngrijirea învelişului  

cutanat şi mucoaselor. 

• să demonstreze abilități al îngrijirea  şi 

i giena perineului  şi a organel or 

genital e 

• să aplice cunoștințele în îngrijirea 

învelişului pilos, învelişului  cutanat 

şi mucoaselor 

Caracteristicile generale și fundamentale privind îngrijirea 

învelişului pilos. 

 

Analiza tehnicii îngrijirea învelişului  cutanat şi mucoaselor 

 

Noţiuni despre Îngrijirea învelişului  cutanat şi mucoaselor. 

 

Abilități de asistare la îngrijirea  şi i giena perineului  şi a organel 

or genital e 

Tema (capitolul) 14 Deservirea bolnavilor gravi cu troaca şi urinarul. Dezinfecţia şi păstrarea troacelui şi a 

urinarului. 

Îngrijirea bolnavilor gravi şi în stare de comă. 

Asistenţă medicală în caz de vomă, complicaţiile şi profilaxia lor. 

• să definească noțiuni de  dezinfecţie 

şi păstrarea troacelui şi a urinarului. 

• să cunoască îngrijirea bolnavilor 

gravi şi în stare de comă. 

• să demonstreze abilități în caz de 

vomă, complicaţiile ce survin 

• să aplice cunoștințele în deservirea 

bolnavilor gravi cu troaca şi urinarul 

Caracteristicile generale și fundamentale deservire bolnavilor gravi 

cu troaca şi urinar 

Noţiuni despre dezinfecţie şi păstrarea troacelui şi a urinarului. 

Analiza tehnicii bolnavilor gravi şi în stare de comă. 

Abilități de asistare la îngrijirea pacienților în caz de vomă, 

complicaţiile lor   

Principiile profilaxiei. 

Tema (capitolul) 15 Transportarea bolnavilor î n  sala de operaţie şi din sala de operaţie în salonul 

postoperatoriu. 

Supravegherea şi îngrijirea bolnavilor în perioada postoperatorie. 

Acordarea îngrijirii medicale bolnavilor cu fistule biliare, intestinale, urinare, incapacitate fizică, inconştienţă, 

defecaţie involuntară,  etc. 

Îngrijirea bolnavilor  în   stări  critice. 

Particularităţile îngrijirii bolnavilor  cu maladii  frecvent întâlnite: aparatul respirator, cardiovascular, 

gastrointestinal, locomotor, etc. 

• să definească  particularităţile 

îngrijirii bolnavilor  cu maladii  

frecvent întâlnite: aparatul respirator, 

cardiovascular, gastrointestinal, 

locomotor 

• să cunoască transportarea bolnavilor 

î n sala de operaţie şi din sala de 

operaţie în salonul postoperatoriu. 

• să demonstreze abilități în acordarea 

îngrijirii medicale bolnavilor cu 

fistule biliare, intestinale, urinare, 

Caracteristicile generale și fundamentale transportarea bolnavilor 

î n sala de operaţie şi din sala de operaţie în salonul 

postoperatoriu 

Noțiuni în acordarea îngrijirii medicale bolnavilor cu fistule 

biliare, intestinale, urinare, incapacitate fizică, inconştienţă, 

defecaţie involuntară 

Analiza tehnicii îngrijirii bolnavilor  în  stări  critice. 

Principiile acordării îngrijirii medicale bolnavilor cu fistule biliare, 

intestinale, urinare, incapacitate fizică, inconştienţă, defecaţie 

involuntară 

Abilități de asistare și supraveghere, îngrijire a bolnavilor în 
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Obiective Unităţi de conţinut 

incapacitate fizică, inconştienţă, 

defecaţie involuntară 

• să aplice cunoștințele în îngrijirea 

bolnavilor  în  stări  critice 

• să cunoască supravegherea şi 

îngrijirea bolnavilor în perioada 

postoperatorie. 

perioada postoperatorie. 

Particularităţile îngrijirii bolnavilor  cu maladii  frecvent 

întâlnite: aparatul respirator, cardiovascular, gastrointestinal, 

locomotor 

 

VII. COMPETENŢE PROFESIONALE (SPECIFICE (CS) ŞI TRANSVERSALE (CT)) ŞI 

FINALITĂŢI DE STUDIU 

FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ ESTE ANSAMBLUL ACTIVITĂŢILOR 

PROFESIONALE CARE, DINCOLO DE PREGĂTIREA DE BAZĂ, DE FORMAREA INIŢIALĂ, 

PERMITE FIECĂRUI PROFESIONIST SĂ EVOLUEZE SAU SĂ ÎŞI MENŢINĂ NIVELUL 

SOLICITAT DE APTITUDINI ŞI ABILITĂŢI ÎN DOMENIUL PROFESIONAL ÎN CARE 

ACTIVEAZĂ.  

FORMAREA CONTINUĂ CONSTITUIE UN INSTRUMENT ESENŢIAL DE ADAPTARE A 

INFIRMIERELOR LA NEVOILE SPECIFICE ALE FIECĂRUI LOC DE MUNCĂ. 

Competenţe profesionale:  

• CP1. Cunoaşterea temeinică a particularităţilor de structură,  dezvoltare şi funcţionare a organismului uman 

în diverse stări fiziologice şi patologice. 

• CP2. Efectuarea diverselor manopere practice şi procedee pentru realizarea activităţilor profesionale 

specifice specialităţii medicină pe baza cunoştinţelor din ştiinţele fundamentale;  

• CP3. Elaborarea planului de îngrijire, în diverse situaţii patologice şi selectarea procedeelor terapeutice 

adecvate;  

• CP4. Utilizarea tehnicelor medicale, a  tehnologiilor de îngrijirea bolnavilor pentru rezolvarea sarcinilor 

specifice conduitei terapeutice  a pacientului;  

• CP5. Planificarea, coordonarea şi efectuarea activităţilor de promovare a sănătăţii şi a măsurilor profilactice 

pentru îmbunătăţirea sănătăţii la nivel individual şi comunitar;  

• CP6. Evaluarea şi asigurarea calităţii serviciilor medicale în relaţie cu manoperele, procedeele practice.  

 

COMPETENȚELE TRANSVERSAL(CT) 

✓ CT1 Aplicarea regulilor de muncă riguroasă și eficientă, manifestarea unei atitudini responsabile față de 

domeniul științific și didactic, pentru valorificarea optimă și creativă a propriului potențial în situații 

specifice, cu respectarea principiilor și a normelor de etică profesională; 

✓ CT2. Asigurarea desfășurării eficiente și implicarea eficace în activitățile organizate în echipă 

✓ CT3. Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și tehnicilor 

de învățare pentru propria dezvoltare. 

✓ CT4. Abilitatea de interacțiune socială, activitatea în grup cu diferite roluri. 

✓ CT6. Dezvoltarea diferitor tehnici de a învățare. 

 

✓ FINALITĂȚILE DISCIPLINEI  

La finalizarea studierii unității de curs studentul va fi capabil: 

• Să cunoască particularitățile fundamentale, tipurile și structura instituțiilor medicale: clinica, spitalul, 

dispensarul, Asociația Medical Teritorială (AMT), centrul Medicilor de Familie (CMF): Centrul de în 

vederea asigurării complianței terapeutice. 

• Să cunoască principiile organizării asistenței medicale, obligațiunile personalului medical în instituțiile 

medicale 

• Să cunoască modalitatea de internare a bolnavilor în staționar, asigurarea condițiilor de spitalizare a 

bolnavilor. 

• Să aplice tehnicile de comunicare eficientă medic-pacient în timpul examenului medical. 
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• Să aplice abilități în îngrijirea învelişului pilos, îngrijirea învelişului  cutanat şi mucoaselor, îngrijirea 

învelişului  cutanat şi mucoaselor, îngrijirea  şi i giena perineului  şi a organel or genital 

• să fie competent și să aplice cunoştiţele şi deprinderile practice în îngrijirea pacienților  

• să fie competent și să aplice cunoştiţele şi deprinderile practice în pregătirea bolnavilor pentru diferite 

explorări şi recoltări ale probelor pentru laborator. 

• să cunoască regimul sanitar în secţiile de boli interne, chirurgie, obstetrică, pediatrie, boli infecţioase 

• să cunoască regulile de poziţionare şi schimbare a poziţiei pacientului în stare gravă. 

• să fie capabil să aplice cunoştiţele şi deprinderile practice în metodele de efectuarea unor manipulaţii 

medicale: particularităţile îngrijirii bolnavilor  cu maladii  frecvent întâlnite: aparatul respirator, 

cardiovascular, gastrointestinal, locomotor 

• să fie competent să utilizezea cunoştinţele acumulate în cadrul procesului de studiu, prin consolidarea, 

îmbogăţirea şi implementarea în practica clinică.  

• să fie competent să utilizeze critic și cu încredere informațiile științifice obținute utilizând noile tehnologii 

informaționale și de comunicare. 

• să posede comunicarea verbală şi non-verbală cu un pacient standardizat, (respectiv – şi cu 

 un pacient real), demonstrând reacţie emoţională adecvată 

• să posede iniţierea discuţiei cu pacientul 

• să identifice şi să evalueze comunicarea în efectuarea unei manevre medicale. 

• să explice modalităţile de comunicare cu un pacient standardizat „dificil”; 

• să posede comunicarea cu familia şi rudele pacientului 

• să posede metodologia spălării medicale a mâinilor cu apă şi săpun, dar şi cu soluţii alcoolice; metodologia 

îmbrăcării mănuşilor sterile şi a unui halat steril 

• să posede metodele de monitorizare a funcțiilor vitale a unui pacient în serviciul  

clinic 

• să posede metodele de poziţionare medicală a pacientului, la nivelul patului 

• să fie capabil să posede metodele de efectuare a igienei personale a pacientului. 

 

Este binevenit: 

-Planificarea propriei activităţi  

-Perfecţionarea continuă   

- Lucrul în echipa multidisciplinară  

 - Comunicarea interactivă  

 - Respectarea drepturilor persoanei îngrijite   

 - Supravegherea stării de sănătate a persoanei îngrijite   

 

VIII. LUCRUL INDIVIDUAL AL STUDENTULUI 

Nr. Produsul preconizat 
Strategii de realizare 

Criterii de 

evaluare 

Termen de 

realizare 

Realizarea baremului de deprinderi practice 

1.  

Cunoașterea temeinică, înțelegerea și operarea cu 

cunoștințele teoretice și metodele practice de bază ale 

îngrijirii şi comunicării cu pacientul. 

Observarea, îngrijirea 

și aplicarea 

cunoștințelor și 

deprinderilor 

practice, participarea 

activa, examinarea 

pacienţilor de diferită 

vârstă sub 

supravegherea 

medicului,  realizarea 

independentă cu 

îngrijire, informarea 

10 

Pe 

parcursul 

stagiului 

practic 

2.  
Alcătuirea principiile organizării asistenței medicale, 

obligațiunile personalului medical în instituțiile medicale. 

100 

3.  
 Să aplice tehnicile de comunicare eficientă medic-pacient 

în timpul examenului medical. 

100 

4.  
 Formularea cazului clinic în baza modelului bio-psiho-

social; 

20 

5.  

 Demonstrarea abilităţilor de competență și  aplicare a 

cunoştiţelor şi deprinderile practice în îngrijirea 

pacienților; 

100 
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6.  
 Determinarea necesităţilor de sănătate a unui individ şi a 

comunităţii; 

pacienţilor sub 

supraveghere, 

realizarea ghidată  a 

manoperelor practice 

medicale sub 

supraveghere.  

100 

7.  
Efectuarea măsurilor preventive în cazul unui pacient 

concret; 

50 

8.   Realizarea educaţiei în sănătate; 50 

9.  
Să fie capabil să posede metodele de efectuare 

 a igienei personale a pacientului. 

50 

10.  

Efectuarea diverselor manopere practice şi procedee 

pentru realizarea activităţilor profesionale specifice 

specialităţii medicină pe baza cunoştinţelor din ştiinţele 

fundamentale; 

20 

11.  

Să cunoască particularitățile fundamentale, tipurile și 

structura instituțiilor medicale: clinica, spitalul, 

dispensarul, Asociația Medical Teritorială (AMT), centrul 

Medicilor de Familie (CMF): Centrul de în vederea 

asigurării complianței terapeutice. 

30 

12.  
Să fie competent și să aplice cunoştiţele şi deprinderile 

practice în îngrijirea pacienților  

30 

13.  

Să fie competent și să aplice cunoştiţele şi deprinderile 

practice în pregătirea bolnavilor pentru diferite 

explorări şi recoltări ale probelor pentru laborator. 

30 

 

IX.  LUCRUL INDIVIDUAL AL STUDENTULUI 

Nr. 
Produsul 

preconizat 
Strategii de realizare Criterii de evaluare 

Termen de 

realizare 

1. 

Lucrul 

cu 

sursele 

informaț

ionale 

Lucrul sistematic în biblioteca și 

mediateca.  

Explorarea surselor electronice 

actuale referitor la tema pusă în 

discuție  

1. Calitatea raționamentului clinic  format, 

gândirea logică, flexibilitatea. 

Capacitatea de a extrage esențialul; abilități 

interpretative; 

2. Calitatea sistematizării materialului 

informațional obținut prin activitate proprie. 

Pe 

parcursul 

stagiului 

practic 

2. Referat 

Analiza surselor relevante 

bibliografice la tema referatului. 

Analiza, sistematizarea și sinteza 

informației la tema propusă. 

Alcătuirea referatului în 

conformitate cu cerințele în 

vigoare si prezentarea lui. 

1. Calitatea sistematizării și analizei 

materialului informațional obținut prin 

activitate proprie. 

2. Concordanța informației cu tema propusă 

Pe 

parcursul  

stagiului 

practic 

 

4 

Aplicarea 

diferitor 

tehnici de 

învățare 

 

Volumul de muncă, gradul de pătrundere în 

esența diferitor subiecte, deprinderi practice, 

creativitate, demonstrarea, formarea 

atitudinii personale 

Pe 

parcursul  

stagiului 

practic 

 

 SUGESTII METODOLOGICE DE PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE 

• Metode de predare şi învăţare utilizate 

Prelegerea interactivă, lecția practică, expunerea, conversația euristică, problematizarea, brainstorming, 

lucrul în grup, studiul individual, dezbaterea, simularea, ascultarea interactivă, Instruire virtuală/simulare.  

• Metode de învățare recomandate 

▪ Observația  

▪ Analiza  

▪ Comparația  

▪ Modelarea  
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▪ Metoa de simulare de fidelitate înaltă. 

• Strategii/tehnologii didactice aplicate (specifice disciplinei); 

„Brainstorming”, „Masa rotunda”; „Interviul de grup”; „Studiul de caz”; „Controversa creativa”; „Tehnica 

focus-grup”.  

• Metode de evaluare  (inclusiv cu indicarea modalității de calcul a notei finale). 

✓ Curentă: control frontal sau/și individual prin  

•  aplicarea testelor docimologice,  

•  analiza studiilor de caz 

•  realizarea unor jocuri de rol la subiectele discutate. 

•  lucrări de control 

• evaluarea deprinderilor practice de bază, softurilor educaţionale: metodele pacientului standardizat 

✓ Finală: examen 

 

 

Modalitatea de rotunjire a notelor la etapele de evaluare 

 

Grila notelor intermediare (media anuală, 

notele de la etapele examenului) 

Sistemul de notare 

naţional 

Echivalent 

ECTS 

1,00-3,00 2 F 

3,01-4,99 4 FX 

5,00 5 

E 5,01-5,50 5,5 

5,51-6,0 6 

6,01-6,50 6,5 
D 

6,51-7,00 7 

7,01-7,50 7,5 
C 

7,51-8,00 8 

8,01-8,50 8,5 
B 

8,51-8,00 9 

9,01-9,50 9,5 
A 

9,51-10,0 10 

 

Nota medie va fi calculată din notele membrilor Comisiei de examinare, toate notele vor fi exprimate în 

numere conform scalei de notare (vezi tabelul), iar nota finală obţinută va fi exprimată în număr cu două zecimale, 

care va fi trecută în carnetul de note. 

 

Neprezentarea la examen fără motive întemeiate se înregistrează ca “absent” şi se echivalează cu 

calificativul 0 (zero). Studentul are dreptul la 2 susţineri repetate ale examenului nepromovat. 
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