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Denumirea disciplinei Boli chirurgicale 
Tipul  Obligator 
Anul de studii IV 
Componenta De specialitate 
Titularul de curs Rojnoveanu Gheorghe 
Locația  IMSP IMU, or. Chișinău, str. Toma Ciorbă 1; 

IMSP SCM „Sf.  Arhanghel Mihail”, or. Chișinau, str. Arhanghel 
Mihail”38. 

Condiționări și 

exigențe prealabile de: 
 

Program : cunoștințe de bază în disciplinele conexe precum: 

anatomie, fiziologie, fiziopatologia, antomie topografică și chirurgie 

operatorie, ATI,  ginecologie, urologie,  oncologie, chirurgie. 
Competențe :  digitale elementare (utilizarea internetului, procesarea 

documentelor, utilizarea redactorilor de text, tabele electronice și 

aplicațiilor pentru prezentări), abilități de comunicare și lucru în 
echipă. 

Misiunea disciplinei Misiunea acestui program de studii este conceptualizarea asistenței 

chirurgicale urgente și planice ca și domeniu al medicinii, care are 

drept scop acordarea asistenței chirurgicale urgente și planice,  

stabilirea  diagnosticului  precoce și definitiv pacienţilor cu boli 

chirurgicale și traumatisme abdominale și toracice, şi mai ales în 

stările de urgență, prin acţiuni de prevenire a complicațiilor survenite 

la pacienții nesupuși  la timp tratamentului chirurgical, cât și 

profilaxia complicațiilor postoperatorii. 
Includerea Bolilor chirurgicale  ca disciplină obligatorie în curricula 

academică pentru programele de studii de medicină este o cerință 

imperativă în domeniul sănătății, prin care se susține includerea 
disciplinei bolilor chirurgicale  în educația de bază și continuă la 

nivel universitar în cadrul programelor de studii de medicină. 
Tematica prezentată 
 

Principiile de bază în chirurgie:  
Studierea patologiilor chirurgicale acute cu abilități de stabilire 
precoce a diagnosticului clinic și efectuarea diagnosticului diferențial 

cu alte patologii chirurgicale acute și cronice. 
Ca direcții de studiere a patologiilor  chirurgicale acute studiate vor 

fi: 
1. Apendicita acută; 
2. Herniile peretelui abdominal anterior cu accent la stangularea 

lor; 
3. Ileusul intestinal acut; 
4. Litiaza biliară cu complicațțile sale; 
5. Pancreatitat acută; 
6. Maladia ulceroasă cu complicațiile sale; 
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7. Traumatismul toracic și abdominal; 
8. Peritonitele acute; 
9. Patologia chirurgicală a venelor membrelor inferioare. 

Finalități de studiu 
 

• să caute și să utilizeze protocoalele și ghidurile  ce reglementează 

domeniul chirurgiei de urgență (legi, protocoale, ghiduri, standarde 

etc.); 
• să se ghideze de principiile eticii profesionale; 
• să demonstreze atitudine de compasiune față de pacient; 
•  să selecteze cazurile clinice ce necesită asistență chirurgicală 

urgentă și planică  specializată; 
• să abordeze holistic suferința pacientului cu boală chirurgicală; 
• să stabilească diagnosticul prezumptiv și prognosticul unui 

pacientul cu patologie chirurgicală în funcție de diagnostic și alți 

factori; 
• să dezvolte competențe de ascultare activă a interlocutor 

(pacientului, rudelor acestuia); 
• să demonstreze abilități de comunicare empatică cu pacienții și 

aparținătorii; 
• să păstreze calmul emoțional pe parcursul comunicării cu pacientul; 
• să evalueze tipul și caracterul patologiei chirurgicale cu pronostic 

de evoluție, complicații sau însănătoșire; 
• să prescrie tratament medicamentos conform principiilor OMS, în 

situații ordinare; 
• să depisteze simptomele determinate de boală chirurgicală; 
• să determine și să stabilească diagnosticul de complicații pre- și 

postoperatorii; 
• să gestioneze și să monitorizeze cazurile de evoluție dinamică a 

pacienților chirurgicali; 
• să coordoneze activitățile echipei multidisciplinare de asistență 

chirurgicală urgentă; 
• să demonstreze competențe de lucru în echipă multidisciplinară; 
• sa formuleze decizii optimale în acordarea ajutorului pacienților în 

urgențe chirurgicale; 
• să aplice diverse modalități de susținere psihologică și morală a 

diferitor tipuri de pacienți. 
Manopere practice 
achiziționate 
 

• să identifice cauzele potenţiale de suferinţă a pacientului; 
• să determine necesitățile reale ale pacienților cu patologii 

chirurgicale acute; 
• să consemneze şi să stabilească relații efective cu pacienții și 

aparținătorii în viitoarea practică profesională;  
• să planifice şi să decidă obiectivele de asistență chirurgicală 

urgentă împreună cu pacientul; 
• să dezvolte abilități de comunicare a diagnosticului nefast și a 

altor complicații; 
• să poată analiza corect cadrul legal în domeniul chirurgiei și să 

aplice prevederile actelor normative în practica clinică; 
• să utilizeze diverse metode de evaluare a bolilor chirurgicale și să 

interpreteze corect rezultatele; 
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dr.hab. qt. med., profesor u.niversitar

<--reh. Rojnoveanu

n sd prescrie tratamente pentru durerile Ei cele mai frecvente
simptome;

n sd aplice diverse metode de mobilizare a pacientului;

" sd fac[ un diagnostic prompt al stdrilor de urgen!6 in chirurgia de

urgen!6;
o sd poatd diagnostica stdrile urgente majore chirurgicale qi sd

gestioneze corect situa{ia;
n sd stie sd respecte drepturilor pacientului"

Forma de evaluare Examen




