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Pentru a predispune pacientul pentru tratamentul viitor  fiecare medic bun are nevoie 

de respectat următoarele etape: 

 În primul rând trebuie sâ bateți în ușa. 

 Intrați în salonul pacientului cu zâmbetul. 

 Spuneți salut la pacient. 

 Dați mâna pacientului. 

Prezentați-vă: 

 Bună ziua, mă numesc ...(numele, prenumele), sunt 

student anului II Univesității de Medicină și azi voi 

fi medicul dumneavoastră, sunteți de acord? 

 Dumneavoastră trebuie să cereți permisiunea 

pacientului de a fi medicul lui. 

 

 

 

 

După acasta informați pacientul că pentru 

următoarele proceduri mâinile 

dumneavoastre trebuie să fie curate.  

Vă duceți în sala de baie și spălați mâinile 

conform regulilor speciale. 

 

Întoarceți-vă la pacient, uitați-vă la el și 

apreciați starea lui generală. 

Dacă starea pacientului este gravă permiteți-

i să stea culcat în pat. 

Dacă pacient este în stare relativ 

satisfăcătoare cereți-i să stea așezat în pat. 

Distanța între voi și pacient trebuie să fie 1 metru. 

Unghiul între voi și pacient trebuie să fie 45 de grade. 

Dacă pacient stă culcat în pat medicul trebuie să stă pe 

dreapta de pacient.  



După acasta întrebați-l pe pacient acuzele lui. 

Ascultați pe pacient cu atenție  

și nu-l întrerupeți. 

Dacă pacient vorbește prea mult găsiți momentul și 

întrebați-l ceea ce vă interesează. 

Dacă pacientul nu acuză nimic sau nu vre 

să spună, D-va trebuie să utilizați toate 

aptitudini ca să-i explicați că toată 

informatia primită în timpul dialogului este 

extrem de importantă pentru diagnosticul și 

tratamentul viitor.  

 

Pe parcursul acestui curs noi în primul rând vom învața regulile examinării 

pacientului cu: 

 Patologiile cardiovasculare.  

 Patologiile respiratorie. 

 

Sistemul cardiovascular: 

 Aveți dureri în regiunea inimii, cu iradiere în mînă, spate sau fără? 

 Ce medicamente primiți cînd apar dureri? 

 Aveți dispnee? (probleme cu respirația, Va înnădușiți?) inspiratorie sau 

expiratorie? 

 Simțiți palpitații (simțiți bătăile inimii?) 

 Care este tensiunea arterială? Care sunt cifre maxime? 

 Simțiți cînd aveți cifre mari TA? 

 Cefalea (dureri de cap)? 

 Vertije (amețiți)??? 

Sistemul respirator 

 Aveți tusă? Uscată sau cu spută?/culoarea? 

 Aveți dispnee? (probleme cu respirația, Va înnădușiți?) inspiratorie sau 

expiratorie? 

 Temperatura? Cele mai înalte cifre? 



 Aveți dureri în piept (torace)? 

 Respirați prin nas liber? 

 Dureri în gît? 

Acuze generale: 

 Cefalea (dureri de cap)? 

 Vertije (amețiți)??? 

 Inapetenta?  

 Dereglări de somn? 

 

Istoricul bolii 

 Cînd V-ați îmbolnăvit? 

 Ați chemat medicul? 

 Ce tratament ați primit acasă? 

 

Întrebări generale (Istoricul vietii) 

 Cineva din rudele apropiate dumneavostre au 

avut aceasta maladie? 

 Fumați? 

 Alcool? 

 Ați avut intervenții chirirgicale, hepatită virală, 

tuberculoză? 

Dupa acaste D-va trebuie să demostrati aptitudinele practice: 

 În cazul pacientului cardiac D-va trebuie să verificați pulsul și măsurați 

tensiunea arterială. 

 În cazul pacientului cu boli respiratorii D-va trebuie să măsurați temperatura 

corpului, pulsul și oximetrie (saturația hemoglobinulei cu oxigen). 

 

 



Înainte de fiecare procedură a D-va, trebuie de explicat pacientului ce vreți să faceți 

și de întrebat permesiunea lui. 

D-va trebuie să finisați interogare pacientului cu urmatoarele trei fraze: 

 Acum eu Vă voi prescrie investigațiile necesare, sunteți de acord? 

 Acum eu Vă voi prescrie tratamentul necesar, sunteți de acord? 

 Va mulțumesc, sănătate, la revedere. 

 

Dupa acasta D-va puteți să dați mâna pacientului și ieșiți din salon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Întrebări pentru verificarea cunăștințelor: 

1. Pentru a predispune pacientul pentru tratamentul viitor  fiecare medic bun 

are nevoie de respectat o serie de etape, enumerațile: 

 În primul rând trebuie sâ bateți în ușa. 

 Intrați în salonul pacientului cu zâmbetul. 

 Spuneți salut la pacient. 

 Dați mâna pacientului. 

2. Cum trebuie să vă prezentați când urmează să discutați cu un pacient? 

 Bună ziua, mă numesc ...(numele, prenumele), sunt student anului II 

Univesității de Medicină și azi voi fi medicul dumneavoastră, sunteți de 

acord? 

 Dumneavoastră trebuie să cereți permisiunea pacientului de a fi medicul lui. 

3. Trebuie să interacționați cu pacientul, ce trebuie să faceți în raport cu igiena 

mâinilor? 

 Informați pacientul că pentru următoarele proceduri mâinile dumneavoastre 

trebuie să fie curate.  

 Vă duceți în sala de baie și spălați mâinile conform regulilor speciale. 

4. Care poate fi poziția pacientului în dependență de starea lui în timpul vizitei 

în salon? 

 Dacă starea pacientului este gravă permiteți-i să stea culcat în pat. 

 Dacă pacient este în stare relativ satisfăcătoare cereți-i să stea așezat în pat. 

5. Ce distanță trebuie să respectați, medic-pacient, în timpul discuției cu 

pacientul? 

 Distanța între voi și pacient trebuie să fie 1 metru. 

6. Unghiul între voi și pacient de câte grade trebuie să fie? 

 Unghiul între voi și pacient trebuie să fie 45 de grade. 

7. Dacă pacient stă culcat în pat medicul trebuie să stea de care parte față de 

pacient?  

 Dacă pacient stă culcat în pat medicul trebuie să stea pe dreapta de pacient. 

8. Cum trebuie să vă comportați în timpul colectării anamnezei? 

 Ascultați pe pacient cu atenție  

și nu-l întrerupeți. 

 Dacă pacient vorbește prea mult găsiți momentul și întrebați-l ceea ce vă 

interesează. 

 Dacă pacientul nu acuză nimic sau nu vre să spună, D-va trebuie să utilizați 

toate aptitudini ca să-i explicați că toată informatia primită în timpul 

dialogului este extrem de importantă pentru diagnosticul și tratamentul viitor.  

9. Colectând anamneza privind patologiile sistemului cardiovascular, ce 

întrebați pacientul? 

 Aveți dureri în regiunea inimii, cu iradiere în mînă, spate sau fără? 



 Ce medicamente primiți cînd apar dureri? 

 Aveți dispnee? (probleme cu respirația, Va înnădușiți?) inspiratorie sau 

expiratorie? 

 Simțiți palpitații (simțiți bătăile inimii?) 

 Care este tensiunea arterială? Care sunt cifre maxime? 

 Simțiți cînd aveți cifre mari TA? 

 Cefalea (dureri de cap)? 

 Vertije (amețiți)??? 

10. Colectând anamneza privind patologiile sistemului respirator, ce întrebați 

pacientul? 

 Aveți tusă? Uscată sau cu spută?/culoarea? 

 Aveți dispnee? (probleme cu respirația, Va înnădușiți?) inspiratorie sau 

expiratorie? 

 Temperatura? Cele mai înalte cifre? 

 Aveți dureri în piept (torace)? 

 Respirați prin nas liber? 

 Dureri în gît? 

11. Colectând anamneza privind acuzele generale, ce întrebați pacientul? 

 Cefalea (dureri de cap)? 

 Vertije (amețiți)??? 

 Inapetenta?  

 Dereglări de somn? 

12. Colectând anamneza privind istoricul bolii, ce întrebați pacientul? 

 Cînd V-ați îmbolnăvit? 

 Ați chemat medicul? 

 Ce tratament ați primit acasă? 

13. Colectând anamneza privind întrebări generale, ce întrebați pacientul? 

 Cineva din rudele apropiate dumneavostre au avut aceasta maladie? 

 Fumați? 

 Alcool? 

 Ați avut intervenții chirirgicale, hepatită virală, tuberculoză? 

14. Demonstrarea aptitudinilor practice privind examinarea sistemului 

cardiovascular,  presupune: 

 trebuie să verificați pulsul și măsurați tensiunea arterială. 

15. Demonstrarea aptitudinilor practice privind examinarea sistemului 

respirator,  presupune: 



 trebuie să măsurați temperatura corpului, pulsul și oximetrie (saturația 

hemoglobinulei cu oxigen). 

16. D-va trebuie să finisați interogare pacientului cu trei fraze, care sunt 

acestea? 

 Acum eu Vă voi prescrie investigațiile necesare, sunteți de acord? 

 Acum eu Vă voi prescrie tratamentul necesar, sunteți de acord? 

 Va mulțumesc, sănătate, la revedere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Teste: 

1. Pentru a predispune pacientul pentru tratamentul viitor  fiecare medic bun 

are nevoie de respectat o serie de etape, enumerațile: 

a. * În primul rând trebuie sâ bateți în ușa. 

b. * Intrați în salonul pacientului cu zâmbetul. 

c. * Spuneți salut la pacient. 

d. * Dați mâna pacientului. 

e. Nu dați mâna pacientului. 

2. Cum trebuie să vă prezentați când urmează să discutați cu un pacient? 

a. * Bună ziua, mă numesc ...(numele, prenumele), sunt student anului II 

Univesității de Medicină și azi voi fi medicul dumneavoastră, sunteți de 

acord? 

b. * Dumneavoastră trebuie să cereți permisiunea pacientului de a fi medicul 

lui. 

c. Bună ziua, eu am câteva întrebări. 

d. Eu sunt student și am de colectat anamneza. 

e. Pacientul fiind internat, permisiunea pentru a colecta date nu este necesară. 

3. Trebuie să interacționați cu pacientul, ce trebuie să faceți în raport cu igiena 

mâinilor? 

a. * Informați pacientul că pentru următoarele proceduri mâinile 

dumneavoastre trebuie să fie curate.   

b. * Vă duceți în sala de baie și spălați mâinile conform regulilor speciale. 

c. Îmbrăcați mănuși. 

d. Folosirea uni dezinfectant pentru mâiini este obligator. 

e. Anunțați pacientul că ați spălat mâiinele în cabinet. 

4. Care poate fi poziția pacientului în dependență de starea lui în timpul vizitei 

în salon? 

a. * Dacă starea pacientului este gravă permiteți-i să stea culcat în pat.  

b. * Dacă pacient este în stare relativ satisfăcătoare cereți-i să stea așezat în 

pat. 

c. Dacă starea pacientului este gravă nu-l interogați. 

d. Pacientul decide ce poziție ocupă. 

e. Starea relativ satisfăcătoare vă oblige să interogați pacientul în poziție 

culcată. 

5. Ce distanță trebuie să respectați, medic-pacient, în timpul discuției cu 

pacientul? 

a. * Distanța între voi și pacient trebuie să fie 1 metru.  

b. Distanța între voi și pacient trebuie să fie 1,5 metru.  

c. Distanța între voi și pacient trebuie să fie 0,5 metru.  

d. Distanța între voi și pacient trebuie să fie 0,2 metru.  

e. Distanța minimală. 



6. Unghiul între voi și pacient de câte grade trebuie să fie? 

a. * Unghiul între voi și pacient trebuie să fie 45 de grade.  

b. Unghiul între voi și pacient trebuie să fie 55 de grade.  

c. Unghiul între voi și pacient trebuie să fie 65 de grade.  

d. Unghiul între voi și pacient trebuie să fie 75 de grade.  

e. Unghiul între voi și pacient trebuie să fie 35 de grade.  

7. Dacă pacient stă culcat în pat medicul trebuie să stea de care parte față de 

pacient?  

a. * Dacă pacient stă culcat în pat medicul trebuie să stea pe dreapta de  

pacient.  

b. Dacă pacient stă culcat în pat medicul trebuie să stea pe stângă de pacient.  

c. Dacă pacient stă culcat în pat medicul trebuie să stea cât mai aproape. 

d. Dacă pacient stă culcat în pat medicul trebuie să stea cât mai departe. 

e. Dacă pacient stă culcat în pat medicul trebuie să întrebe cum e mai comod 

pacientului. 

8. Cum trebuie să vă comportați în timpul colectării anamnezei? 

a. *Ascultați pe pacient cu atenție  

și nu-l întrerupeți. 

b. * Dacă pacient vorbește prea mult găsiți momentul și întrebați-l ceea ce vă 

interesează. 

c. * Dacă pacientul nu acuză nimic sau nu vre să spună, D-va trebuie să 

utilizați toate aptitudini ca să-i explicați că toată informatia primită în 

timpul dialogului este extrem de importantă pentru diagnosticul și 

tratamentul viitor.  

d. Dacă pacient vorbește prea mult opriți dialogul. 

e. Dacă pacientul nu acuză - nimic externațil. 

9. Colectând anamneza privind patologiile sistemului cardiovascular, ce 

întrebați pacientul? 

a. * Aveți dureri în regiunea inimii, cu iradiere în mînă, spate sau fără? 

b. * Ce medicamente primiți cînd apar dureri? 

c. * Aveți dispnee? (probleme cu respirația, Va înnădușiți?) inspiratorie sau 

expiratorie? 

d. * Simțiți palpitații (simțiți bătăile inimii?) 

e. Care este tensiunea normală? 

10. Colectând anamneza privind patologiile sistemului respirator, ce întrebați 

pacientul? 

a. * Aveți tusă? Uscată sau cu spută?/culoarea? 

b. * Aveți dispnee? (probleme cu respirația, Va înnădușiți?) inspiratorie sau 

expiratorie? 

c. * Temperatura? Cele mai înalte cifre? 

d. * Aveți dureri în piept (torace)? 

e. Care este tensiunea normală? 



11. Colectând anamneza privind acuzele generale, ce întrebați pacientul? 

a. * Cefalea (dureri de cap)? 

b. * Vertije (amețiți)??? 

c. * Inapetenta?  

d. * Dereglări de somn? 

e. Care este tensiunea normală? 

12. Colectând anamneza privind istoricul bolii, ce întrebați pacientul? 

a. * Cînd V-ați îmbolnăvit? 

b. * Ați chemat medicul? 

c. * Ce tratament ați primit acasă? 

d. Cînd ați anunțat medicul de familie? 

e. De ce nu ați primit tratament acasă? 

13. Colectând anamneza privind întrebări generale, ce întrebați pacientul? 

a. * Cineva din rudele apropiate dumneavostre au avut aceasta maladie? 

b. * Fumați? 

c. * Alcool? 

d. * Ați avut intervenții chirirgicale, hepatită virală, tuberculoză? 

e. Unde locuiți? 

14. Demonstrarea aptitudinilor practice privind examinarea sistemului 

cardiovascular,  presupune: 

a. * Trebuie să verificați pulsul și măsurați tensiunea arterială.  

b. Efectuați ECG. 

c. Efectuați CT. 

d. Descifrați rezultatele ECG. 

e. Nici un răspuns nu este correct. 

15. Demonstrarea aptitudinilor practice privind examinarea sistemului 

respirator,  presupune: 

a. * Trebuie să măsurați temperatura corpului, pulsul și oximetrie (saturația 

hemoglobinulei cu oxigen).  

b. Efectuați spirometria. 

c. Efectuați probe funcționale. 

d. Descifrați rezultatele spirometriei. 

e. Nici un răspuns nu este corect. 

16. D-va trebuie să finisați interogare pacientului cu trei fraze, care sunt 

acestea? 

a. * Acum eu Vă voi prescrie investigațiile necesare, sunteți de acord? 

b. * Acum eu Vă voi prescrie tratamentul necesar, sunteți de acord? 

c. * Va mulțumesc, sănătate, la revedere 

d. Eu voi reveni. 

e. Eu am prescris investigațiile și tratamentul, sănătate. 

 


