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Pe parcursul anului universitar 2017- 2018 în cadrul cercului ştiinţific au activat 

14 studenţi sub conducerea asistentei catedrei N. Antonova. 

Tematica preconizată pentru studium şi discuţie pe parcursul anului de studii a 

fost – particularităţile organizării filierei geriatrice şi particularităţile evaluării 

diverseloe nozologii la vârstnici.  Evaluarea pacientului vârstnic este mai întâi de toate 

globală, adică permite asigurarea unei comunităţi dintre domiciliu, institiţiile medico-

sociale şi medicale, gradată ce corespunde necesităţilor de proximitate şi asigură 

accesul la platou tehnic şi în sfârşit – pluridisciplinară prin mobilizarea specialiştilor în 

domeniu. Odată cu vârsta creşte riscul de a contacta o pneumonie, infecţie urinară, 

diverse maladii asociate concomitente. Diagnosticul precoce al pneumoniilor, 

insuficienţei renale, cardiace, hepatice este dificil, deoarece tabloul clinic al afecţiunilor 

diferă vizavi cu persoanele de vârstă medie. Frecvenţa majorată şi severitatea maladiilor 

la acest grup de pacienţi impune studierea şi discutarea mai aprofundată a 

particularităţilor diverselor nozologii la vârstnici. 

 

Au fost discutate următoarele teme: 

 

1. „Iatrogenia la vârstnici”, unde s-au relevat definiţia, momente de farmacologie, 

cele trei categorii mari identificate de utilizare neadecvată a medicamentelor, 

iatrogenia medicamentoasă, factorii favorizanţi ai iatrogeniei, ghidul unei 

prescrieri adecvate în geriatrie. 

 

2. „Particularităţile evoluţiei clinice şi tratamentului complex ale ulcerului 

gastric şi duodenal la pacienţii vârstnici”, cu specifierea particularităţilor 

patogeniei, tabloului clinic, evoluţiei şi tratamentului ulcerului gastric şi 

duodenal la pacienţii vârstnici, tratament imunomodulator şi pentru ameliorarea 

microcirculaţiei.  

Au  fost discutaţi 4  pacienţi cu ulcer duodenal internaţi în secţia de gastrologie 

şi geriartrie. Au fost identificate riscurile de agravare şi constituirea măsurilor de 

prevenire concomitentă cu decizie terapeutică. S-au specificat indicatorii fragilităţii 

şi evaluarea geriatrică la pacienţii cu ulcer duodenal de vârstă mai mare de 70 ani. 

 

3. „Particularităţile evoluţiei geriatrice, sciţelor de tablouri clinice  şi 

pronosticului  bolnavilor cu insuficienţa cardiacă la vârstnici” 

      Au fost stipulate : 

 datele  etiologice, patogenetice  

 evoluţia mnifestărilor  clinice, schiţe de tablouri clinice caractristice pentru 

vârstnici 



 particularităţile examenul clinic şi paraclinic 

 mecanismele IC 

 factorii declanşatori, de risc 

 particularităţile tratamentului la vârstnici 

S-a discutat pacienta cu insuficienţa cardiacă internată în secţia Geriatrie cu 

prezentarea anamnezei bolii, vieţii, tabloului clinic, s-au discutat rezultatele 

investigaţiilor instrumentale şi de laborator, tratament. 

 

4. „Diagnosticul precoceşi prognozarea infecţiilor urinare la vârstnici” cu 

discutarea: 

 evoluţiei semnelor clinice 

 particularităţilor datelor examenului bacteriologic, urogramei 

 tactica terapeutică 

 criteriile de reuşită 

S-au  discutat 3 pacienţi cu vârstă de 80, 82 şi 85ani cu date de „pielonefrită 

cronică in acutizare”. 

 

5. „Particularităţile pneumoniilor comunitare la vârstnici” 
       S-au estimat: 

 Factorii de risc 

 Particularităţile etiologiei 

 Specificul tabloului clinic al pneumoniei la vârstnici 

 Evoluţia datelor examenului obiectiv 

 Complexul de investigaţii de laborator şi instrumentale 

 Evoluţia pneumoniei 

 Particularităţile pronosticului 

 Tactica terapeutica 

S-a discutat  un caz clinic la un pacient cu pneumonie comunitară de 85 ani, cu 

multiplke dereglări neurologice, cu dereglări cognitive. 

 

6. „Evaluarea durerii la vârstnici”, s-au discutat evaluarea durerii în timp, grila 

ECPA, grila DOLOPLUS, ALGOPLUS, specific în geriatrie, tratamentul 

antalgic – medicamentos, nemedicamentos. 

 

7. „Particularităţile osteoartrozei la vârstnici” 

 Structura şi proprietăţile cartilajului articular 

 Consecinţele îmbătrânirii normale 

 Artroză – definiţia, incidenţa, prevalenţa, etiologie, tabloul clinic 

 Examenul radiologic 

 Particularităţile tratamentului 



S-a discutat un caz clinic, pacient cu osteoartroză, cu elucidarea acuzelor, anamnezei 

bolii, semnelor clinice şi paraclinice şi tratament. 

 

 

 

 
 


