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Aprobată

la şedinţa Consiliului Facultăţii Medicină 1
Proces verbal Nr.___
din_________________

la şedinţa Departamentului Pediatrie
Proces verbal Nr.___
din_________________

Decanul Facultăţii Medicină 1
Dr., conferenţiar Gh.Plăcintă______

Director Departament Pediatrie,
Dr. hab., profesor N. Revenco _________

PROGRAMA ANALITICĂ PENTRU STUDENŢII
FACULTĂŢII MEDICINĂ
Denumirea cursului: Neonatologie
Codul cursului:
Tipul cursului: Disciplină obligatorie
Numărul total de ore - 49 ore,
Inclusiv curs – 14 ore, ore practice – 35 ore
Numărul de credite alocat unităţii de curs: 2
Numele autorilor care predau unităţile de curs: dr. hab., prof. univ., Petru Stratulat
dr., conf. univ., Larisa Crivceanschi
dr., conf. univ., Marcela Şoitu
asist. univ., Mihai Stratulat

Chişinău -2014
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I. Scopul disciplinei Neonatologie:
Însuşirea particularităţilor specifice de adaptare a nou născutului la termen şi prematurului
sănătos şi bolnav, aspectelor profilactice şi curative privind metodele moderne de îngrijire,
resuscitare, tratament şi alimentare a nou născutului la termen şi prematurului.

II. Obiectivele de formare în cadrul disciplinei:
La nivel de cunoaştere şi înţelegere
1. Bazele teoretice ale Neonatologiei.
2. Particularităţile anatomo-fiziologice, funcţionale, morfologice şi de îngrigire la nou
născut şi prematur în raport cu vîrsta gestaţională.
3. Principiile de alimentaţie ale nou născutului sănătos şi bolnav, prematurului.
4. Metodele de diagnostic şi conduită în resuscitare neonatală şi simularea stărilor de
urgenţă.
5. Metode de management a Sindromului Detresei Respiratorii (SDR) la nou născut.
6. Metode de management a Sepsisului la nou născut.
7. Metode de management a icterelor la nou născut.
8. Metode de apreciere a gradului prematurităţii şi conduită în dependenţă de vîrsta
gestaţională.
La nivel de aplicare
1. Măsurători antropometrice cu aprecierea dezvoltării fizice a nou născutului conform
vîrstei gestaţionale.
2. Tehnici şi metodologii de apreciere a Scorului Apgar, Silverman, Ballard, scorului de risc
de sepsis, boala hemolitică a nou-născutului (BHNN).
3. Efectuărea unui examen clinic postnatal obiectiv general la nou născut cu clasificare
stărilor neonatale.
4. Metode de îngrigiri neonatale în dependenţă de vîrsta gestaţională.
5. Tehnica alimentării nou născutului sănătos (fiziologică, după operaţia cezariană,
prematur) şi bolnav.
6. Metode de profilaxie a durerii neonatale.
7. Metode de conduită şi tratament a asfixiei la nou născut.
8. Metode de conduită şi tratament a SDR la nou născut.
9. Metode de conduită şi tratament a Sepsisului la nou născut.
10. Metode de conduită şi tratament a BHNN la nou născut
La nivel de integrare
1. Să aprecieze importanţa Neonatologiei ca componentă a Pediatriei în contextul Medicinii
Generale şi integrării cu disciplinele medicale conexe;
2. Să dezvolte cunoştinţele despre abordarea integrată a nou născutului sănătos, bolnav şi a
modalităţilor de îngrijire, inclusiv alimentare ca o premisă importantă pentru sănătatea
copilului şi a adultului;
3. Să promoveze implementarea noilor cunoştinţe şi practici de îngrijire şi alimentare în
activitatea viitorului lucrător medical, în raport cu părinţi sau îngrijitori de copii;
4. Să aprecieze şi să evalueze noile tehnici de conduită şi tratament neonatal privind
prevenirea mortalităţii şi morbidităţii neonatale;
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5. Să integreze cunoştinţele despre practicile de îngrijire pentru o dezvoltare adecvată a nou
născutului, conţinute şi în recomandările/actele normative ale Ministerului Sănătăţii
Republicii Moldova în activitatea clinică ulterioară.

III. Condiţionări şi exigenţe prealabile:
Dezvoltarea furtunoasă a neonatologiei a determinat rolul de avangard al factorilor
perinatali în etiologia şi patologia unui şir de maladii, dacă nu chiar a majorităţii maladiilor
cronice ale omului. Bineînţeles că profilaxia primară a acestor maladii trebuie să fie îndreptată
în perioada perinatală. În pofida posibilităţilor enorme reparative în perioada ontogenezei
postnatale precoce multe procese patologice ale nou-născutului prematur pot avea o acţiune
directă asupra întregii vieţi a individului, fiind în acelaşi timp şi începutul formării
numeroaselor procese de insuficienţă cronică: imunologică, neurologică, endocrină, şi ale
altor patologi.

IV. Conţinutul de bază a cursului:
A. Prelegeri:
Nr. Tema
1
Examinarea nou-născutului. Îngrijirea esenţială a copilului sănătos, şi defecte
congenitale, controlul termic la nou-născuţi, Adaptarea nou născutului.
Îngrijirea nou-născutului sănătos şi cu diverse patologii.. Alimentaţia naturală a
nou-născutului.
2
Boala hemolitică a nou-născutului.
3
Nou- născutul prematur. Criteriile de apreciere a vârstei gestaţionale
4
Sepsisul la nou-născut.
5
Sindromul detresei respiratorii.
6
Resuscitarea neonatală.

Ore
2

2
2
3
2
3
14

B. Lucrări practice:
Nr. Tema
1
Examinarea nou-născutului. Îngrijirea esenţială a copilului sănătos, şi defecte
congenitale, controlul termic la nou-născuţi, Adaptarea nou născutului.
Îngrijirea nou-născutului sănătos şi cu diverse patologii.. Alimentaţia naturală a
nou-născutului.
2
Boala hemolitică a nou-născutului.
3
Nou- născutul prematur. Criteriile de apreciere a vârstei gestaţionale
4
Sepsisul la nou-născut.
5
Sindromul detresei respiratorii.
6
Resuscitarea neonatală.
7
Atestarea competenţelor practice. Colocviu

V. Bibliografia recomandată:

Ore
5

5
5
5
5
5
5
35
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A. Obligatorie:
1. Ghid de neonatologie. P.Stratulat. Chişinău. 1998.
2. Neonatologia. Şabalov N.P. Moscova. T. I-II. 2012
3. Manual. Urgenţe neonatale. Sub red. Petru Stratulat. 2009
4. Algoritmi neonatali. Petru Stratulat. 2010
5. Programul STABLE. Kristine A. 2007
6. Protocoale clinice neonatale P.Stratulat et al, 2010

B. Suplimentară:
1. Behrman R., Kliegman R. Nelson Textbook of Pediatrics. 18-th edition, Saunders,
2008
2. Ciofu E., Ciofu C. Tratat de pediatrie. Bucureşti, 2002

VI. Metode de predare şi învăţare utilizate:
Disciplina Neonatologia este predată în manieră clasică: cu prelegeri şi lucrări practice. La
prelegeri va fi citit cursul teoretic de către titularii de curs. La lucrările practice, în cadrul
clinicii universitare, studenţii vor studia şi aplica procedeele de evaluare antropometrică,
clinică, morfologică şi funcţională a nou născutului, vor însuşi tehnicile de îngrijire specifică
vârstei gestaţionale şi conform patologiei neonatale, inclusiv metode de diagnostic şi
tratament şi supraveghere medicală, precum şi instituirea corectă a raţiei alimentare, adecvate
vârstei. Se vor utiliza procedee de predare contemporane, inclusiv discuţii şi analize de cazuri
clinice, lucrul practic la patul bolnavului, lucrul cu fişele medicale a bolnavilor din staţionar,
televictorine, metode de simulare pe mulaj.

VII. Sugestii pentru activitate individuală:
Neonatologia este disciplină clinică, pentru însuşirea ei este necesară o pregătire temeinică
anterioară, în domeniul ştiinţelor fundamentale şi a semiologiei medicale, o pregătire
sistematică a materialului teoretic, predat la curs, o implicare activă în cadrul orelor practice.
În cadrul acestora se vor aplica cunoştinţele teoretice la patul bolnavului, se vor dezvolta
abilităţi practice de apreciere a parametrilor de dezvoltare fizică şi neuropsihică, se va evalua
nivelul de dezvoltare, se va exersa în elaborarea recomandărilor privind alimentarea,
îngrijirea, imunoprofilaxia, diagnosticul, tratamentul şi profilaxia bolilor la copil. Numai prin
cunoaştere aprofundată a materialului teoretic, participare activă în discuţii de caz, exerciţiu
practic, studii clinice se poate însuşi cu succes disciplina. În acest sens Vă recomandăm
următoarele:
1. Frecventaţi toate orele de curs şi orele practice, prevăzute conform programului nu doar
pentru prezenţă; străduiţi-vă să utilizaţi timpul acordat cu maximă eficienţă;
2. Veniţi la ore practice „cu temele făcute”: studiaţi materialul teoretic, notaţi în caietul de
lucru informaţiile deosebit de importante pentru aplicare practică (formule, criterii de
apreciere, clasificări şi reguli); formulaţi întrebări pe marginea subiectelor mai puţin
înţelese;
3. Participaţi activ în discuţiile de caz clinic: ştrăduiţi-vă să Vă faceţi o părere proprie,
argumentată privind fiecare pacient prezentat de către colegi;
4. Nu ezitaţi să puneţi întrebări profesorului, astaVă va ajuta să Vă formaţi o imagine clară pe
subiectul discutat şi va dovedi că aţi însuşit materia;
5. Participaţi la vizitele în secţie. Acordaţi studiului individual cît mai mult timp:
neonatologia, ca şi medicina în general nu se însuşeşte „din mers”.
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VIII. Metode de evaluare:
Curentă: verificare zilnică a cunoştinţelor teoretice, competenţelor practice, perfectării
documentaţiei medicale, test-grilă cu răspunsuri multiple, foaie de observaţie clinică în
pediatrie, prezentare de caz, totalizări (evaluări formative).
Evaluarea deprinderilor practice acumulate pe parcursul cursului, se efectuează la ultima zi de
ciclu. Colocviul la disciplina Neonatologia este unul combinat, alcătuit din proba de
competenţe practice simulare pe manechen, şi proba orală. Proba orală cuprinde expunerea
cunoştinţelor privind subiectele din bilete. Fiecare bilet este compus din 4 subiecte. Subiectele
pentru examene (testele şi lista subiectelor pentru proba orală) se aduc la cunoştinţa
studenţilor cu cel puţin o lună până la sesiune. Nota finală constă din următoarele
componente: nota medie anuală (coeficientul 0,3), deprinderile practice (coeficientul 0,2)
test-grilă (coeficientul 0,2), proba orală (coeficientul 0,3).
Modalitatea de rotunjire a notelor
Suma ponderată a notelor de la evaluările
curente şi examinarea finală

Nota finală

5
5
5,1-5,5
5,5
5,6-6,0
6
6,1-6,5
6,5
6,6-7,0
7
7,1-7,5
7,5
7,6-8,0
8
8,1-8,5
8,5
8,6-9,0
9
9,1-9,5
9,5
9,6-10
10
Neprezentarea la examen fără motive întemeiate se înregistrează ca “absent” şi se
echivalează cu calificativul 0 (zero). Studentul are dreptul la 2 susţineri repetate ale
examenului nepromovat.

IX. Limba de predare:
Română, Rusă, Engleză, Franceză.
Programa a fost discutată şi aprobată la şedinţa metodico-didactică a Departamentului
Pediatrie din 24.01.2013, proces verbal nr. 5.

