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PROGRAMA ANALITICĂ
Disciplina: Practica de specialitate anuală pentru însușirea unor deprinderi și competențe
medicale
A. Locul disciplinei în planul de învăţământ:
Anul
de
studiu
Nr. ore

Sem. I
C
S
-

Anul I
Sem. II
C
S
160

Total ore
C
-

S
160

Forme de verificare
Sem. I
-

Sem. II
V

Nr. credite
Sem. I
-

Sem. II
2

Cod disciplină

1303.1OB09S

B. Obiectivele disciplinei:
 Dobândirea de cunoştinţe teoretice şi deprinderi practice indispensabile viitorilor medici
însușirea de către studenți a abilităților practice necesare în interacțiunea medicală cu
pacienții
 Se propune ca la terminarea cursului studenţii să fie capabili:
 Să cunoașcă funcționalitatea, adresabilitatea și a modul corect de utilizare a aparaturii
medicale
 Să efectueze manevre medicale din asistența medicală de bază.
 Să valorifice și să interpreteze conținuturile teoretice și practice ale disciplinelor
studiate, într-o abordare interdisciplinară cu celelalte materii biomedicale.
 Să cunoască legităților biologice în măsura necesară abordării problematicii
patologiei umane și facilitării corelării aspectelor preclinice cu cele clinice.
 Să cunoască și să respecte regulile de etică și deontologie medicală
C. Metode de predare – învăţare:
- explicația, conversația, studiul de caz, demonstrație practică
 problematizarea și învățarea prin descoperire
 metode de lucru în grup și individuale
 studiul bibliografiei și a tratatelor de specialitate
D. Forme şi metode de evaluare:
 Aprecierea activităţii studentului în timpul stagiului (frecvenţă, cunoştinţe teoretice
implicare, disciplină) - 50%
 Proba practică din activitățile desfășurate în timpul practicii – 50%
E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:
F. Conţinutul lucrărilor practice / număr de ore pentru fiecare temă:
1. Cunoașterea relațiilor dintre pacient și personalul medical, comportamentul deontologic
față de bolnav /20 ore
2. Identitatea bolnavului, manipularea fiselor medicale. /20 ore
3. Pregătirea bolnavului pentru examenul medical /20 ore
4. Funcționalitatea unității medicale, circuitul bolnavului /20 ore
5. Asistarea bolnavului în timpul unor explorări funcționale /20 ore

6. Anamneza, examinarea pe aparate și sisteme, asistarea bolnavului în timpul explorărilor
funcționale ale aparatului cardio-vascular-EKG, ECHO cardio, proba de effort, monitorizare
Holter /40 ore
7. Cunoașterea unor aspect medicale și sociale pe care le ridică bolnavul în familie și
asistenta medicală raportată la acestea /20 ore
G. Bibliografie de elaborare a cursului
1.Lucian Josan- Relaționarea medic -pacient, modelul medicului formator, Colecția
Vadecum, Editura Institutul European, 2018
2.Camelia Diaconu, Mihnea-Alexandru Gaman- Practica medicală pentru studenții la
medicină - Editura ALL, 2018
3.Sever Cristian Oana, Ion Bruckner, Adriana Gurghean- Diagnosticul clinic în ambulatoriu,
Editura ALL, 2017
4.Camelia Diaconu, Mihnea-Alexandru Gaman- Cazuri clinic pentru biblioteca studentului
la medicină, Editura ALL, 2017
5.Bruckner I.-Semiologia medical și diagnostic diferențial, Editura Medicală, 2013
H. Bibliografie minimala pentru studenti
Camelia Diaconu, Mihnea-Alexandru Gaman- Practica medicală pentru studenții la
medicină - Editura ALL, 2018
Data aprobării programei analitice în departament
10.09.2018
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