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Volumului asistenței medicale acordate de medicii rezidenți și limitele de competență  

la Specialitatea de Boli infecţioase 

 

Volum de lucru/ Manopere efectuate 

Competenţă - cunoştinţe şi 

deprinderi ce se concretizează în 

capacităţi intelectuale și operaţii 

mentale. 

(evaluarea noţiunilor 

teoretice ) 

 

 

Barem de manopere, proceduri, tehnici diagnostice 

(evaluarea practică – manopere efectuate) 

Note 

Anul I (48 săpt.)  

 
EXAMINAREA 1. Determinarea  

I. Determinarea  semnelor vitale ale 

pacientului: 
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CLINICĂ  A PACIENTULUI 

Examinează primar: 

 pacienţii cu patologii infecţioasă  în 

secţia de internare 

 pacienţi aflaţi la tratament  în alte 

secţii 

semnelor  clinice  

2. Determinarea altor 

semne importante 

 

 

Examinarea clinică a 

pacientului cu patologie 

infecţioasă 

Circa 300 pacienti. 

 Evaluarea simptomelor şi 
sindroamelor clinice  

 Examenul tegumentelor, 
determinarea erupţiilor  

 Termometria pacientului 
 Evaluarea frecvenței şi calității 

respirației  
 Verificarea 

frecvenței/rimicității/calității pulsului 
II. Determinarea altor semne vitale  
importante: 

 Dimensiunile şi reacţia pupilelor 

 Starea conștienței 
 Auscultaţia zgomotelor cardiace 

 Palparea abdomenului 
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 Determinarea dimensiunilor ficatului 
şi a splinei 

 Efectuarea  electrocardiogramei 
(ECG) de repaus. 

 Împreună cu medicul repsonsabil:  

 Elaborează planul de investigaţii 

şi tratament al pacientului cu 

patologie inţecţioasă 

 Completează foaia de observaţie 

clinică, cu concluziile şi confirmările 

necesare pe parcursul spitalizării 

  Monitorizează îndepilinrea 

 Examinarea și 
internarea conform 
diagnosticului, 
severiţăţii patologiei şi 
criteriilor 
epidemiologice 

 Investigații clinice, 
biochimice, 
bacteriologice, 
virusologice, serologice 

I.Procesul diagnosticare:  
 Colectarea anamnesticului  
 Analiza şi sinteza datelor clinice şi de 

laborator 

 Planificare îngrijirilor şi raţionului 
alimentar 

 Implementarea sau aplicarea 
îngrijirilor 

II.Investigații  pentru determinarea 
activității severităţii patologiei: 

 Termometria 
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procedurilor prescrise    

 Perfectează documetaţia de gardă 

cu raporatarea ulterioară şefului de 

secţie, clinicii, precum şi la ședința de 

dimineaţa (raportul de gardă) 

 Efectuează primirea şi examinarea 

pacienţilor în secția de internare cu 

îndeplinirea documentaţiei necesare 

Procesul de îngrijire 

 Tratamentul 
pacientului cu 
patologie infecţioasă 

 Perfectarea foiilor de 
observaţie clinică. 

Circa 300 foi de 
observatie 

 

 Numărul de respiraţii 
 Frecvenţa pulsulu 
 Nivelul T/A 
 Apreciarea rezultatelor testelor de 

laborator 
III. Tratamentul pacientului 

 Etiologic 
 Patogenetic  
 Simptomatic 

IV. Examinarea  și internarea                            
( documentația de gardă) 

 Examinare  clinică  
 Internarea cu întocmirea unei fișe 

individuale , examinării și evaluării 
pacientului, cu excepția cazului în 



 

      

VAM 7.5.1  

Volumului asistenței medicale acordate de medicii rezidenți și limitele de competență  

Specialitatea Boli infecţioase   

RED: 04 

DATA: ANUL 2016 

PAG. 5/23 

 

care spitalul nu deține o asemenea 
secție.  

 Stabilirea  unui diagnostic prezumtiv 
sau final pe baza examinărilor și a 
investigațiilor effectuate 

 Descrierea   în fișa pacientului a  
 vizetei cu indicaţia orei şi a 

manoperelor efectuate 

V. Criteriile de internare a pacienților :  
 Noţiunea nosoologică 
 Severitatea patologiei 
 Pericolul epidemiologic pe care-l prezintă 

pacientul 
 Posibilitatea şi riscul apariției unor 

complicații vitale 
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 Necesitatea în monitorizare, investigații 
suplimentare și tratament de urgență la 
nivel spitalicesc 

 Necesitatea terapiei intensive 

 Dificultatea determinării severităţii şi 
prognosticului (simptomatologia și starea 
clinică a pacientului corelată cu alți 
factori la moment 

 Necesitatea efectuarii investigațiilor 
suplimentare de laborator  

 Afecțiunea pacientul nu permite 
autosuținerea, iar pacientul locuiește 
singur și este fără aparținători 

 Alte situații bine justificate aduse de 
medicul  de gardă  
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 Împreună cu medicul repsonsabil:  

 îndeplineşte primar foaia de indicaţii, 

cu completările ulterioare zilnice. 

 înregistrează pacienţii consultaţi şi 

internaţi în secţia de internare 

Perfectarea foiilor de 

observaţii şi indicaţii. 

Circa 300 foi de indicatii. 

Îndeplinirea foii de observaţe şi indicații 
clinice în conformitate cu capitolele-
informațiile sugerate 

Păstrarea secretului de serviciu și 
confidențialitatea tuturor datelor cu 
caracter personal precum și a  informațiilor 
legate de activitatea din spital 
 

 

 Impreuna cu medicul responsabil: 

 efectueaza manoperile diagnsitice şi 

curative necesare  

 monitorizeaza şi evaluează starea 

pacienţilor neclari şi gravi cu indicarea 

Efectuarea manoperilor 

diagnostice şi curative de 

baza:  

 Examenul 

tegumentelor 

 Aprecierea severităţii 

 Examenul tegumentelor 

 Aprecierea severităţii patologii la 

pacient conform datelor obiective 

(pulsul, T/A, temperature,dispnee, 

semne de iritare peritonială) 
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suplimentară a acţiunilor necesare sau 

effectuate împreună cu specialistul 

responsabil (analize, investigaţii, etc.)  

patologii la pacient 

conform datelor 

obiective (pulsul, T/A, 

temperature,dispnee, 

semne de iritare 

peritonială) 

 Activeaza în laboratorul catedrei/ secției 

în calitate de ajutor/asistent medical în 

efectuarea diagnosticului, inclusiv și cel 

funcțional. 

Programează investigațiile de diagnostic 

pacienților din secție împreună cu 

Activitatea în laboratorul 

catedrei/ secției ca 

ajutor/asistent medical în 

efectuarea diagnosticului 

funcțional și pregatirea 

aparatajului diagnostic 

către investigaţiiÎmpreună 
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medical responsabil 

Verifică starea utilajului medical din 

secție cu pregatirea aparatajului 

diagnostic către investigaţiile ulterioare. 

 

 

 

 

 

 

cu medical  

Verifica semnele 

meningiene, interpretează  

radiografia pacientului, a 

rezultatului EUS al 

abdomenului, şi 

pregateşte setul de 

instrumente pentru 

efectuarea puncţiei 

lombare, toracocentezei, 

laparocentezei, participă 

la colectarea materialelor 

pentru efectuarea 
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Interpretarea şi aprecierea clinică: 

 Teste functionale hepatice (100) 

 Teste functionale renale (100) 

 Buletine hematologice (200) 

 Teste a lichidului cefalo-rahidian  

(10) 

 Rezultatele examenului 

ultrasonografic al abdomenului 

(100) 

investigaţiilor de laborator 
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 Buletine CT si RMN cerebral si 

abdominal (10) 

Efectuarea: 

Prelevarea frotiului naso-faringhian la 

PCR le virusii gripali (20) 

Efectuarea lavagelor gastrice la pacienţii 

cu toxiinfecţii alimentare (10) 

Prelevarea probelor bacteriologice din 

faringe la pacienţii cu amigdalite acute 

bacteriene (20) 

Efectuarea punctiilor lombare cu 
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examenul de laborator al lichidului 

cefalorahidian (5) 

Administrarea serului antibootulinic şi 

antitetanic prin metoda de 

desensibilizare fracţionată (3) 

Indicarea tratamentului: 

Tratamentului intensive n infecţia 

meningococică cu dezvoltarea edemului 

hemoragic sau insuficienţa 

suprarenalelor (5) 

Tratamentului in formele fulminante ale 
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hepatitelor virale acute (3) 

Tratamentul comei hepatice (10) 

Tratamentul hemoragiilor 

gastrointestinale la bolnavii cu ciroză 

hepatice virale decompensate (5) 

 Controlează indeplinirea  investigațiilor 

și procedurilor pacientului din secție. 

Complează împreună cu medicul 

responsabil documentaţia necesară. 

Monitorizeaza transferul pacientului în/ 

din secţie sau terapia intensivă. 

Pregătirea pacientului de 

investigație sau 

procedură, etc… 

Cunoaşterea efectelor 

adverse ale tratamentului, 

posibililor complicații ale 
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investigațiilor 

Anul II (20 săpt. Boli infecţioase adulţi şi 28 săpt. Boli infecţioase copii)) 

Se menţin manoperile şi competenţele de la nivelul anului 1, dar este desfăşurată activitatea în 2 clinici universitre în 

secție și laborator în calitate de asistent al medicului/ șefului de secție. In secţie efectuează vizite,proceduri de 

diagnostic şi se indică tratamentul pacienţilor monitorizaţi.  

Interpretarea şi aprecierea clinică: 

 Teste functionale hepatice (100) 

 Teste functionale renale (100) 

 Buletine hematologice (200) 
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 Teste a lichidului cefalo-rahidian  (10) 

 Rezultatele examenului ultrasonografic al abdomenului (100) 

 Buletine CT si RMN cerebral si abdominal (10) 

Efectuarea: 

Prelevarea frotiului naso-faringhian la PCR le virusii gripali (20) 

Efectuarea lavagelor gastrice la pacienţii cu toxiinfecţii alimentare (10) 

Prelevarea probelor bacteriologice din faringe la pacienţii cu amigdalite acute bacteriene (20) 

Efectuarea punctiilor lombare cu examenul de laborator al lichidului cefalorahidian (5) 



 

      

VAM 7.5.1  

Volumului asistenței medicale acordate de medicii rezidenți și limitele de competență  

Specialitatea Boli infecţioase   

RED: 04 

DATA: ANUL 2016 

PAG. 16/23 

 

Administrarea serului antibootulinic şi antitetanic prin metoda de desensibilizare fracţionată (3)  

Indicarea: 

Tratamentului intensive n infecţia meningococică cu dezvoltarea edemului hemoragic sau insuficienţa suprarenalelor 

(5) 

Tratamentului in formele fulminante ale hepatitelor virale acute (3) 

Tratamentul comei hepatice (10) 

Tratamentul hemoragiilor gastrointestinale la bolnavii cu ciroză hepatice virale decompensate (5)Coronarografii si 

ventriculografii (30 asistat/interpretat) 

Anul III (14 săpt.)  
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Se mentine volumul manoperilor efectuate de sinestătător precum şi a competenţelor precedente cu extinderea lor. 

Astfel rezidentul anului III  va examina primar pacientul împreună cu medicul responsabil, cu stabilirea tacticii de 

examinare şi tratament, iar ulterior va completa de sinestătător foaia de observaţie clinica, foaia de indicaţii, etc...cu 

control ulterior al medicului responsabil. 

Interpretarea şi aprecierea clinică: 

 Teste functionale hepatice (100) 

 Teste functionale renale (100) 

 Buletine hematologice (200) 

 Teste a lichidului cefalo-rahidian  (10) 

 Rezultatele examenului ultrasonografic al abdomenului (100) 
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 Buletine CT si RMN cerebral si abdominal (10) 

Efectuarea: 

Prelevarea frotiului naso-faringhian la PCR le virusii gripali (20) 

Efectuarea lavagelor gastrice la pacienţii cu toxiinfecţii alimentare (10) 

Prelevarea probelor bacteriologice din faringe la pacienţii cu amigdalite acute bacteriene (20) 

Efectuarea punctiilor lombare cu examenul de laborator al lichidului cefalorahidian (5) 

Administrarea serului antibootulinic şi antitetanic prin metoda de desensibilizare fracţionată (3)  

Indicarea: 

Tratamentului intensive n infecţia meningococică cu dezvoltarea edemului hemoragic sau insuficienţa suprarenalelor 
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(5) 

Tratamentului in formele fulminante ale hepatitelor virale acute (3) 

Tratamentul comei hepatice (10) 

Tratamentul hemoragiilor gastrointestinale la bolnavii cu ciroză hepatice virale decompensate (5)  

Toracocenteza (5 asistat/interpretat) 

Paracenteza (2-3 asistat/interpretat) 

 Manopere. Competente.   

 Efectuaza examinarea pacientului 

(100) 

Efectuarea manoperilor 

diagnostice şi curative de 

efectuarea tehnicilor medicale de diagnostic 

si tratament pentru diferite categorii de 
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Stabileşte diagnosticul primar şi 

diferențiat. Diagosticul clinic si tactica 

de tratament va fi confirmat de către 

medicul repsonsabil. 

Efectuază teste de diagnostic 

funcțional.  

complexitate medie: 

Interpretarea imaginilor 

ecografice, radilogice, a 

analizelor de laborator etc.. 

Stabilirea împreună cu 

medicul repsonsabil a 

diagnosticului primar şi 

diferențiat, a tacticii de 

tratament. 

vârstă 

aprecierea gravitătii stării bolnavului ăn 

patologia acută sau cronică 

lucrul de profilaxie si diagnostic prezumtiv în 

eventualele complicatii ale stărilor cornice 

efectuarea educatiei pentru sanatate a 

populatiei - popularizarea modului sănătos 

de viată, inclusive a problemelor vizând 

psihologia si igiena familiei, problem de 

igienă a muncii, igiena odihnei, alimentarea 

ratională 
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fortificarea cunoştinţelor şi aptitudinilor în 

depistarea şi combaterea factorilor de risc 

 Efectuiază examinarea clinică a 

pacienţilor 

Examen obiectiv, efectuarea 

examenului paraclic, 

aprecierea testelor de 

laborator 

 

Efectuarea si aprecierea rezultatelor 

examneului clinic si paraclinic contemporan 

Rezolvarea problemelor de diagnostic, 

tratament si pronostic bazate pe algoritme 

de conduită; 

 

 Efetueaza şi prezintă comunicări, 

referate la confertinţele stiinţifice. 

Participă şi face recenzii împreună cu 

medicul repsonsabil la conferinţele 

Elaboarea referatelor 

stiintifice. 

Analiza si pregatirea 

rapoartelor pentru cazurile 

Formularea diagnosticului clinic conform 

clasificărilor internationale acceptate 

 Folosirea ratională a terapiilor  
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clinico- morfologice. clinice dificile. însuşirea standardelor de conduită 

diagnostică şi curativă a pacienţilor 

Anul IV (2 săpt. Boli infecţioase adulţi si 18 sapt. Boli infecţioase copii) 

Se mentin competenţele precedente cu extinderea lor, precum şi a manoperelor efectuate desinestătător. Rezidentul 

anului IV va examina primar pacientul împreuna cu medicul responsabil, cu stabilirea tacticii de investigaţii şi 

tratament, va completa singur foaia de observaţie clinica, foaia de indicaţii, etc...sub semnatura  medicului 

responsabil. Va interpreta per ansamblu examinarea instrumentală și de laborator a pacientului.  

 

  Efectuarea desinestătător sub 

subrapvegherea medicului 

responsabil sau cu asistenta sa, 

a manoperilor medicale (puncţie 

Efectuarea intervenţiilor de 

urgenţă, a celor complexe şi a 

celor de bază 

 

confirmarea planului de diagnostic si 

tratament 

efectuarea tehnicilor bazate pe dovezi în 

luarea deciziilor si confirmarea planului de 
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lombară, prelevarea probelor de 

sânge, cateterizarea periferică, 

cateterizarea vezicii urinare) 

conform competenţelor: 

 

diagnostic si tratament 

efectuarea tehnicilor medicale( uzuale) de 

diagnostic 

 folosirea resurselor si tehnologiilor 

informationale moderne (compiuterul, surse 

Internet, baza de date, tele medicina) în 

activitatea profesională. 

 

Şef catedră boli infecţioase, tropicale şi parazitologie medicală,                                                                                          Tiberiu Holban 

dr.hab.şt.med., prof. univ.  

Şef studii rezidenţi, asistent universitar                                                                                                                   Valentina Potîng- Raşcov 


