
COMPETENŢE PRACTICE 
obligatorii pentru studenţii anului IV, facultatea Medicină, acumulate la disciplina Boli 

chirurgicale pe parcursul instruirii la catedra Chirurgie nr.1 „Nicolae Anestiadi”  
 

I. La finele modulului Boli chirurgicale studentul trebuie să cunoască: 
• Terminologia medicală corectă; 
• particularităţile debutului şi evoluţiei diverselor afecţiuni chirurgicale abdominale; 
• frecvenţa, etiologia şi patogenia bolilor chirurgicale abdominale, cât şi a 

traumatismelor abdominale; 
• metodologia şi particularităţile examinării pacienţilor cu diverse afecţiuni 

chirurgicale; 
• metodele contemporane de investigaţie (urgente şi programate) a patologiei 

chirurgicale; 
• metodele contemporane de tratament ale bolilor chirurgicale abdominale şi a 

traumatismelor abdominale; 
• indicaţiile şi modul de transfer al pacienţilor în servicii specializate; 
• metodele de profilaxie a patologiilor cronice şi acute ale organelor abdominale. 
 

II. La finele modulului Boli chirurgicale studentul trebuie să poată practica: 
• Întocmirea actelor medicale curente: fişa de observaţie şi evoluţie clinică; 
• Interpretarea corectă a datelor anamnezei; 
• Examinărea pacienţilor pentru diagnosticul diferenţial al  diverselor afecţiuni 

chirurgicale: apendicita acută, ocluzia intestinală, herniile peretelui abdominal, litiaza 
biliară, pancreatita acută, peritonita, maladia ulceroasă, traumatismele toracice şi 
abdominale. 

• Interpretarea rezultatelor investigaţiilor de laborator: determinarea modificărilor în 
hemogramă, analiza urinei, indicilor biochimici, echilibrului acido-bazic, în 
coagulogramă. 

• Evaluarea clişeelor radiologice şi respectiv, a semiologiei radiologice în:  
• Perforaţia organelor cavitare; 
• Oclizia intestinală; 
• Traumatismele toracelui şi abdomenului; 
• Peritonite; 
• Patologia căilor biliare; 
• Afecţiunile pancreasului; 
• Patologia venoasă a membrelor inferioare. 
•  

• Manipulaţii de diagnostic şi tratament: 
• Sondajul esofagului şi stomacului; 
• Aplicarea sondei Blackmore; 
• Puncţia pleurală; 
• Drenarea cavităţii pleurale; 
• Puncţia cavităţii peritoneale; 
• Cateterizarea vezicii urinare; 
• Aplicarea semnelor caracteristice patologiilor abdominale; 
• Divulsia anusului; 
• Efectuarea clisterelor evacuatorii şi de stimulare a peristaltismului 

intestinal; 
• Tuşeul rectal; 
• Tactul vaginal; 



• Puncţia spaţiului Douglas; 
• Efectuarea pneumogastrografiei (proba Petrescu); 
• Efectuarea şi interpratarea probei Swartz. 

Acordarea ajutorului de urgenţă în: 
• Insufienţa respiratorie acută; 
• Insuficienţa cardiovasculară acută; 
• Stopul cardiac; 
• Hemoragia pulmonară; 
• Hemoragia digestivă; 
• Hemoragia externă; 
• Şocul anafilactic; 
• Trauma electrică. 

Tactica medicală în: 
•  Perforaţiile organelor cavitare; 
• Apendicita acută; 
• Ocluzia intestinală; 
• Hernia strangulată; 
• Colecistita acută; 
• Icterul mecanic; 
• Pancreatita acută; 
• Traumatismele abdominale şi toracice; 
• Hemoragiile digestive; 
• Hemoragiile pulmonare; 
• Peritonite; 
• Tromboembolia arterei pulmonare; 
• Infarctul mezenteric; 
• Tromboflebita acută; 
•  Şocul anafilactic; 
• În stările de comă de diversă etiologie.  
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