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Catedra Program studii superioare integrate Medicina  
Chirurgie nr. 1 "Nicolae Anestiadi" Disciplina Boli chirurgicale 
 Manoperele 
 Partea generală: 

1. Întocmirea actelor medicale curente: fişa de observaţie, evoluţie.  
2. Interpretarea corectă a datelor de anamneză.  
3. Examinărea pacienţilor pentru diagnosticarea şi diagnosticul 

diferenţiat al  diverselor afecţiuni chirurgicale: Apendicita acută; 

Ocluzia intestinală; Herniile peretelui abdominal; Maladia varicoasă 

a membrelor inferioare; Litiaza biliară; Pancreatita acută; Peritonita; 

Maladia ulceroasă; Traumatismele toracice şi abdominale.  
4. Interpretarea rezultatelor examinărilor de laborator: determinarea 

modificărilor hemogramei, urinei, indicilor imunobiochimici, 

echilibrului acidobazic, coagulogramei. 
5. Monitorizarea saturației de oxigen a hemoglobinei din sângele 

arterial (pulsoximetria). 
6. Selectarea atributelor necesare și aplicarea sondei nazogastrice. 
7. Înlăturarea firelor de pe plagă . 
8. Selectarea atributelor necesare pentru îngrijirea şi înlăturarea 

drenelor postopertorii din abdomen. 
9. Efectuarea  pe mulaj a cateterizării vezicii urinare. 
10. Selectarea atributelor necesare pentru clismele evacuatoare. 

11. Selectarea atributelor necesare pentru clismele de activare a 
intestinului (hipertonice, după Ognev etc). 

12. Selectarea atributelor necesare și îngrijirea bolnavilor cu 

enterostome, colostome. 
 
Partea specială: 

Apendicita acuta 
1. Indicarea punctelor de maximă durere în apendicita acută. 
2. Efectuarea examenului bolnavului cu apendicită acută, demonstrând 

semnele clinice: Dieulafoy, Rovsing, Sitcovsky, Bartomier-Mihelson, 
Cope, Blumberg, Mandel-Razdolsky. 

 



Herniile peretelui abdominal 
1. Indicarea punctelor și zonelor slabe ale peretelui abdominal. 
2. Diferențiera herniilor reponibile, ireponibile şi strangulate. 
3.  Enumerarea criteriilor de diferențiere a herniilor inghinale directe şi 

oblice.  
4. Aplicarea bandajului suspensor postoperator după herniotomia 

inghinală. 
 

Ocluzia intestinală 
1. Aprecierea nivelului ocluziei intestinale după datele clinice.  
2. Comentarea clişeelor radiologice (panoramice, proba Shwartz, 

irigoscopia) în ocluzia intestinală.  
3. Enumerarea  pe imaginea radiologică a semnelor de diferențiere ale 

ocluziei intestinale înalte și joase. 
4. Prescrierea pregătirii preoperatorii unui pacient cu ocluzie intestinală 

acută.  
 

Boala ulceroasă 
1. Descrierea radiogramei unui bolnav cu ulcer perforat.  
2. Selectarea atributelor necesare pentru efectuarea pneumogastrografiei. 
3. Demonstrarea dispariţiei matităţii hepatice în suspecția de ulcer 

gastroduodenal perforat. 
4. Determinarea gradului hemoragiei digestive după datele clinice şi de 

laborator.  
5. Determinarea activității hemoragiei din ulcerul gastroduodenal după 

datele clinice, endoscopice şi de laborator.  
6. Prescrierea tratamentului medicamentos pacientului cu hemoragie 

ulceroasă. 
7. Depistarea prezenței semnului Kussmaul şi triadei Patkin în stenoză 

ulceroasă. 
8. Descrierea clișeului radiologic baritat al tubului digestiv al unui bolnav cu 

stenoză pilorică.  
9. Selectarea testelor de laborator caracteristice pentru sindromul Darow 

în stenoza pilorică decompensată.  
10. Selectarea atributelor necesare și efectuarea lavajului gastric după 

intervenția chirurgicală pe stomac. 
11. Selectarea atributelor necesare și instalarea sondei Blackemore în caz de 

hemoragie din venele esofagiene dilatate. 



  
Patologia chirurgicală a colecistului și căilor biliare 

1. Efectuarea examenului bolnavului cu colecistită acută, demonstrând 
semnele Murphy, Ortner, Mussie-Gheorghievski, Blumberg. 

2. Interpretarea testelor probelor sangvine generale și biochimice la 
bolnavii cu colecistită acută, cronică,  coledocolitiază, icter mecanic de 
diferită etiologie.  

3. Comentarea clișeelor radiologice (fistulocolangiografii,  
colecistocolangiografii transcutane transhepatice, fistulografii, CPGRE). 

4. Comentarea imaginilor ultrasonografiei, tomografiei computerizate în 
litiaza biliară. 

5. Prescrierea tratamentului preoperator pacientului cu colecistită acută. 
6. Îngrijirea drenelor biliare (colecistostomia, drenul din calea biliară 

principală). Comentarea criteriilor și termenelor de înlăturare ale 
drenurilor biliare.  

 
Pancreatita acută  

1. Efectuarea examenului bolnavului cu pancreatită acută, demonstrând 
semnele Bereznigovsky, Grey-Turner, Culen, Bonde, Gobie, Körte, 
Voscresensky, Mayo-Robson. 

2. Interpretarea analizelor sangvine, ale urinei, exudatului peritoneal, 
lichidului pleural la bolnavii cu pancreatită acută. 

3. Interpretarea semnelor radiologice ale toracelui și abdomenului în 
pancreatita acută.  

4. Interpretarea rezultatelor ultrasonografiei şi tomografiei computerizate 
în pancreatita acută şi cronică. 

5. Prescrierea tratamentului pacientului cu pancreatită acută la debutul 
bolii, formă severă. 

 
Traumatismul  abdominal 

1. Efectuarea examenului bolnavului cu traumatism abdominal închis și 
suspecție de lezare a organelor parenchimatoase (prezența defansului 
muscular, lichidului liber (matitate deplasabilă), excluderea 
pneumoperitoneului, Blumberg etc). 

2. Efectuarea examenului bolnavului cu traumatism abdominal închis și 
suspecție de lezare a organelor cavitare (prezența defansului muscular, 
pneumoperitoneului, lichidului liber, Blumberg etc). 

3. Determinarea gradului hemoragiei interne conform datelor clinice.  



4. Determinarea gradului hemoragiei interne conform datelor de 
laborato.r  

5. Interpretarea prezenței pneumoperitoneului pe clișeul radiologic al 
abdomenului în ortostatism și pe laterogramă la bolnavul cu 
traumatism abdominal închis. 

6. Selectarea utilajului necesar pentru laparocenteză (lavaj peritoneal 
diagnostic). Enumerarea criteriilor laparocentezei pozitive. 

 
Traumatismul  toracic 

1. Efectuarea examenului bolnavului cu traumatism închis și suspecție de 
lezare a organelor intratoracice (prezența fracturilor costale, devierea 
traheii, pneumotorace, hemotorace, volet costal, tiraj intercostal, 
turgescența venelor jugulare). 

2. Efectuarea examenului bolnavului cu traumatism toracic și descrieți 
semiologia (inspecția, auscultația, percuția) în diverse leziuni 
(pneumotorace, hemotorace). 

3. Interpretarea prezenței hemo/pneumotoracelui pe clișeul radiologic al 
toracelui la bolnavul cu traumatism toracic. 

4. Descrierea și aplicarea pansamentului ocluziv în caz de pneumotorace 
deschis. 

5. Identificarea semnelor în caz de pneumotorace sufocant (cu supapă). 
Descrierea etapelor și efectuarea decompresiei cu ac. 

6. Selectarea utilajului necesar pentru puncţie pleurală. Reperele 
anatomice. Descrierea etapelor și efectuarea pe mulaj a puncţiei 
pleurale în caz de hidrotorace. 

7. Selectarea utilajului necesar pentru toracocenteză. Reperele 
anatomice. Descrierea etapelor și efectuarea  pe mulaj a  
toracocentezei. 

8. Enumerarea indicațiilor/criteriilor pentru toracotomie. 
 

Peritonitele 
1. Efectuarea examenului abdomenului la bolnavul cu peritonită (defans 

muscular, lichid liber în cavitatea abdominală, semnul Blumberg). 
2. Prescrierea metodelor de activare a intestinului pacientului cu 

peritonită în perioada postoperatorie. 
3. Prescrierea tratamentului antibacterian şi infuzional bolnavului cu 

peritonită generalizată. 



4. Interpretarea semnelor radiologice ale abdomenului în peritonita 
generalizată.  

5. Interpretarea semnelor radiologice ale abdomenului în peritonita 
locală circumscrisă (abcese).   

6. Comentarea datelor imagistice (USG, radiologice, CT) ale abceselor 
intraabdominale.   

7. Interpretarea analizelor sangvine, ale urinei, exudatului peritoneal la 
bolnavul cu peritonită generalizată.  

 
 
 

Patologia chirurgicală a sistemului venos  
1. Examinarea bolnavului cu boala varicoasă, demonstrând probele 

funcționale: Brodie-Trendelenburg-Troianov, Delbet, Pertes, Pratt-I, 
Pratt-II, Şeinis (proba celor trei garouri). 

2. Aplicarea pansamentului elastic compresiv ale membrelor inferioare la 
pacientul cu boala varicoasă. 

3. Interpretarea rezultatelor coagulogramei. 

INTERPRETAREA REZULTATELOR DUPLEX SCANĂRII 

VENELOR MEMBRELOR INFERIOARE.  
4. Examinarea bolnavului cu tromboflebită acută a venelor membrelor 

inferioare, demonstrând semnele caracteristice. 
5. Selectarea atributelor necesare pentru hemostaza provizorie și 

definitivă în hemoragia din vena varicoasă lezată. 
6. Prescrierea tratamentului în tromboflebita venelor superficiale și 

profunde ale membrelor inferioare. 
7. Selectarea măsurilor de profilaxie a complicațiilor trombembolice la 

pacienții chirurgicali.  
 
 

 
 
 
 

 


