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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: Puericultură
Codul cursului:
Tipul cursului: Disciplină obligatorie
Numărul total de ore -70 ore,
Inclusiv curs – 20 ore, ore practice – 50 ore
Numărul de credite alocat unităţii de curs: 3
Numele autorilor care predau unităţile de curs: dr., conf. univ., Ala Nolban
dr., conf. univ., Ala Donos
asist. univ., Tamara Ţurcanu
asist. univ., Irina Cobzari
asist. univ., Ala David
asist. univ., Rodica Selevestru
asist. univ., Oxana Turcu

Chişinău 2014
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I. Scopul disciplinei Puericultura:
Însuşirea cunoştinţelor de puericultură, de creştere şi dezvoltare fiziologică şi de patologie
a nou-născutului, sugarului, copilului şi adolescentului. Însuşirea particularităţilor specifice
copilului sănătos în diferite perioade ale copilăriei, a legităţilor creşterii şi dezvoltării,
aspectelor profilactice privind
alimentaţia şi îngrijirea copilului de diferite vârste,
supravegherea medicală, imunoprofilaxia.

II. Obiectivele de formare în cadrul disciplinei Puericultura:
La nivel de cunoaştere şi înţelegere
1. Bazele teoretice ale puericulturii.
2. Cunoaşterea necesităţilor legate de asistenţa medicală a copilului sănătos de la naştere
pînă la 18 ani şi importanţa lor pentru practica medicală.
3. Particularităţile anatomo-fiziologice, funcţionale, morfologice la copil în raport cu vârsta.
4. Cunoaşterea relaţionării cu părinţii, specificului anamnezei în pediatrie.
5. Supravegherea copilului sănătos de la naştere pînă la adolescenţă.
6. Principiile de alimentaţie ale copilului sănătos de diferite vârste.
7. Evoluţia proceselor fiziologice ale copilului (medicina copilului sănătos): creşterea şi
dezvoltarea, îngrijirea, pediatria socială, comportamentală.
8. Legile creșterii și dezvoltării copilului.
9. Mecanismele creșteri i și dezvoltării copilului.
10. Să definească etapele dezvoltării fizice şi psihice a copilului.
11. Cunoaşterea şi dezvoltarea elementelor de profilaxie la vîrsta copilăriei.
12. Metodele de prevenire a bolilor la copii.
13. Calendarul de imunizare a copiilor în RM. Tehnica imunizărilor la copil.
La nivel de aplicare
1. Colectarea unei anamneze (interviu).
2. Măsurători antropometrice la copil de diferite vârste (talie, greutate, perimetre).
3. Aprecierea dezvoltării fizice copilului de diferite vîrste.
4. Efectuărea unui examen clinic obiectiv general la copil de diferite vîrste.
5. Aprecierea dezvoltării neuro-psihice la copil de diferite vîrste.
6. Aprecierea statusului nutriţional a copilului de diferite vârst.
7. Prescrierea raţiei alimentare la copil sănătos de diferite vîrste.
8. Tehnica administrării alimentaţiei naturale (poziţionarea, ataşarea, efricacitatea suptului),
artificiale, diversificate.
9. Aprecierea maturației dentare la copil în raport cu vârsta.
10. Aprecierea gradului de maturizare biologică la băieți în raport cu vârsta.
11. Aprecierea gradului de maturizare biologică la fete în raport cu vârsta.
12. Educaţia pentru sănătate a mamelor.
La nivel de integrare
1. Să aprecieze importanţa Puericulturii ca componentă a Pediatriei în contextul Medicinii
Generale şi integrării cu disciplinele medicale conexe;
2. Să dezvolte cunoştinţele despre abordarea integrată a copilului sănătos 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;
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4. Să aprecieze şi să evalueze rolul diverşilor factori în apariţia şi formarea unor maladii în
copilărie;
5. Să integreze cunoştinţele despre practicile de îngrijire pentru o dezvoltare adecvată a
copilului, conţinute şi în recomandările/actele normative ale Ministerului Sănătăţii
Republicii Moldova în activitatea clinică ulterioară.

III. Condiţionări şi exigenţe prealabile:
Disciplina Puericultură are ca obiect de studiu copilului sănătos, cu particularităţile lui
de creştere şi dezvoltare de la concepţie până la vârsta de 18 ani şi reprezintă fundamentul, pe
care se bazează formarea studentului în pediatrie. Vârsta copilăriei este particulară în evoluţia
biologică a omului, ea începe odată cu naşterea şi se termină cu perioada de adolescenţă.
Caracterul esenţial al vârstei, ce constituie preocuparea pediatriei în general şi a puericulturii
în mod special, este procesul complex de creştere şi dezvoltare, care are două laturi
fundamentale: acumularea de masă organică şi diferenţierea, adică modificarea formei şi
structurii diferitelor ţesuturi şi organe. Justificarea puericulturii ca disciplină derivă din aceea,
că organismul în creştere are multe particularităţi care trebuie cunoscute pentru a putea
preveni sau trata abaterile de la normal şi bolile care survin în timpul procesului de creştere.
Studierea
copilului sănătos, cu particularităţile de dezvoltare, alimentare, îngrijire,
supraveghere medicală, inclusiv imunoprofilaxie, în diferite perioade ale copilăriei, bazate pe
recomandările actuale ale OMS, necesită cunoştinţe temeinice în domeniul ştiinţelor
fundamentale (anatomie, histologie, embriologie, fiziologie, fiziopatologie, igienă) precum şi
semiologie a bolilor interne.

IV. Conţinutul de bază a cursului:
A. Prelegeri:
Nr.
Tematica cursului
1. Pediatria ca disciplină şi ştiinţă. Asistenţa medicală copilului în Republica
Moldova: principiile de organizare, cadrul legal. Puericultura. Copilul sănătos.
Grupele de sănătate. Vaccinoprofilaxia.
2. Perioadele copilăriei-caracteristica şi semnificaţia lor. Grupele de risc în
pediatrie. Factori de risc. Prioadele critice.
3. Creşterea şi dezvoltarea copilului-caracteristici, particularităţi.
4. Aprecierea şi evaluarea dezvoltării fizice a copilului.
Aprecierea complexă a stării sănătăţii copilului.
5. Aprecierea şi evaluarea dezvoltării neuro-psiho-motorii la nou-născut, sugar.
Dezvoltarea neurologică a nou-născutului şi sugarului
6. Aprecierea, evaluarea, particularităţile dezvoltării neuro-psiho-motorii la
copil.
7. Particularităţile nutriţiei şi alimentaţiei la copil. Alimentaţia naturală a
copilului.
8. Particularităţile nutriţiei şi alimentaţiei la copil. Alimentaţia artificială şi
mixtă a copilului.
9. Particularităţile nutriţiei şi alimentaţiei la copil. Alimentaţia copilului după
vârsta de 1 an.

Ore
2

2
2
3
2
2
3
2
2
20

B. Lucrări practice:
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Nr.
Tematica orelor practice
1.1. Pediatria ca disciplină şi ştiinţă. Scurt istoric. Cadrul legal care reglementează
ocrotirea sănătăţii mamei şi copilului. Organizarea asistenţei medicale mamei şi
copilului în RM. Indicii de bază. Elemente de etică şi deontologie. Puericultura
preconcepţională, prenatală, postnatală. Copilul sănătos. Medicina copilului
sănătos. Pediatria preventivă. Profilaxia primară, secundară, terţiară. Carnetul
copilului sănătos. Supravegherea copiilor. Grupele de sănătate- caracteristica şi
semnificaţia lor. Imunoprofilaxia. Imunizarea activă (vaccinarea) copiilor.
Clasificarea vaccinurilor. Calendarul. Indicaţii şi contraindicaţii. Reacţii adverse.
Particularităţile de bază ale colectării anamnezei şi examinării copiilor.
2. Perioadele copilăriei. Perioada antenatală (embrionară, fetală): caracteristici,
supravegherea gravidei, factori de risc. Noţiune de embriofetopatii. Perioada
neonatală. Caracteristica nou-născutului la termen, prematur, dismatur,
posmatur. Evaluarea (aprecierea) generală a nou-născutului. Perioada de sugar.
Factori de risc. Grupele de risc. Perioadele de copil mic, preşcolar, şcolar,
pubertate- caracteristica şi semnificaţia lor. Particularităţile morfo-funcţionale
ale sugarului şi copilului în diferite perioade. Perioadele critice în dezvoltarea
copilului. Măsuri de îngrijire (baia, plimbarea, jocul, gimnastica, igiena), călire,
educaţie, supraveghere.
3. Creşterea şi dezvoltarea copilului. Definiţii: creşterea, dezvoltarea, maturaţia,
acceleraţia. Fazele creşterii. Legile creşterii. Mecanismele creşterii şi
dezvoltării. Factorii de creştere -exogeni, endogeni- caracteristici şi rolul lor.
Constituţia. Factorii patologici. Creşterea intrauterină, postnatală. Indicatori ai
creşterii (talia, greutatea, pliul cutanat, perimetrele). Indicatori ai maturaţiei.
Maturaţia dentară, osoasă. Tulburări ale creşterii şi dezvoltării.
4.1. Dezvoltărea fizică (somatică) a copilului. Metodele de apreciere: antropometrie,
fiziometrie, somatoscopie. Determinarea indicilor antropometrici: talia,
greutatea, perimetrele -tehnici şi reguli conform vârstei. Ritmul normal al
creşterii ponderale, staturale. Formule de calcul. Factori de influenţă. Metode de
apreciere şi evaluare a dezvoltării fizice: metode statistice, tabele-standard,
somatograme, deviaţii sigmale, percentile şi caracteristica lor. Diagnosticul
dezvoltării fizice. Metodele de fortificare-stimulare a dezvoltării somatice la
copii. Aprecierea stării de nutriţie.
5.2. Dezvoltărea fizică (somatică) a copilului. Metodele de apreciere a dezvoltării
fizice: antropometrie, fiziometrie, somatoscopie. Metode de apreciere şi
evaluare a dezvoltării fizice: somatograme, deviaţii sigmale, percentile şi
caracteristica lor. Indicele masei corporale. Diagnosticul dezvoltării fizice.
Aprecierea complexă a stării sănătăţii copilului. Maturaţia sexuală la băieţi şi
fete-criteri, termeni. Maturaţia osoasă, metabolică, pubertară. Acceleraţia.
Noţiuni de malnutriţie, statură mică, gigantism, obezitate.
6.1. Principii de dezvoltare psihomotorie. Dezvoltarea neurologică a nou-născutului
şi sugarului- factori de influenţă, particularităţi. Metodele de apreciere şi
evaluare a dezvoltării neuro-psihice. Activitatea reflexă fiziologică şi patologică.
Aprecierea comportamentului: motricitate fină şi grosieră, cognitiv, verbal
(limbajul), social-afectiv, comportamental. Deficienţele motorii, verbale,
cognitive, sociale, comportamentale, emoţionale. Aprecierea semnelor de abuz şi
neglijare. Metode de stimulare-educaţie a dezvoltării neuro-psihice la copii.

Ore
5

5

5

5

5

5
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7.2. Principii de dezvoltare psihomotorie. Dezvoltarea neurologică copilului - factori
de influenţă, particularităţi. Metodele de apreciere şi evaluare a dezvoltării
neuro-psihice la copil după 1 an. Aprecierea comportamentului: motricitate fină
şi grosieră, cognitiv, verbal (limbajul), social-afectiv, comportamental.
Deficienţele motorii, verbale, cognitive, sociale, comportamentale, emoţionale.
Aprecierea semnelor de abuz şi neglijare. Metode de stimulare-educaţie a
dezvoltării neuro-psihice la copii. Copilul şi disciplina.
3. Abordarea adolescentului în practica medicală. Dezvoltarea fizică, neuropsihică particularităţi la pubertate şi adolescenţă. Alcoolul, fumatul, drogurile în/şi
adolescenţa. Adolescentul şi bolile cronice. Profilaxia accidentelor şi
traumatismelor. Orientarea profsională.
8.
Elemente de nutriţie pediatrică: nevoi energetice, nutritive, metabolism.
Alimentaţia naturală şi avantajele ei. Cerinţele privind alimentaţia naturală.
Macanismele secreţiei lactate, stimularea secreţiei lactate. Compoziţia şi
caracteristici colostrul, laptele matur uman. Factori imuni ai laptelui uman.
Tehnica alăptării la sân (poziţionare, aplicare). Metodele de estimare a
alimentării adecvate la sân. Alimentaţia mamei care alăptează. Contraindicaţii,
obstacole, incidente în alimentaţia naturală. Semiologia tulburărilor lactaţiei.
Diversificarea alimentaţiei sugarului: indicaţii, reguli şi cronologia de
introducere a alimentelor de diversificare. Ablactarea. Principiile întocmirii raţiei
alimentare pentru copii sugari. Indicii de apreciere a stării de nutriţie: indice
ponderal, nutriţional, statural.
9.
Alimentaţia mixtă şi artificială-definiţii. Reguli şi tehnici în alimentaţia mixtă,
artificială. Laptele de vaci, alte mamifere-caracteristici, dezavantajele. Produse
lactate adaptate (lapte praf)-clasificaţia, caracteristici. Produse lactate neadaptate.
Raţia alimentară, necesităţi nutritive şi calcularea lor, regimul alimentar.
Incidente în alimentaţia artificială- mixtă. Evaluarea alimentaţiei sugarilor şi
elaborarea regimului alimentar corect. Alimentaţia diversificată: principii
generale ale diversificării, conditii de diversificare, alimente de diversificare.
Principiile întocmirii raţiei alimentare.
10. Alimentaţia şi necesităţile nutriţionale-limite şi toleranţe. Ratia cantitativa
(calorica) şi ratia calitativa (proteine, lipide, glucide, fibre alimentare,
minerale, apa, vitamine). Factori nutritivi esenţiali. Balanţa hidrică şi repartiţia
apei în organismul copilului. Nevoi în lichide la copil după vârstă. Principiile de
alimentare a copiilor preşcolari, şcolari: constituirea raţiei alimentare,
necesităţile fiziologice, spectrul de produse, volum, regimul. Alimente interzise.
Efectuarea calculului alimentar. Evaluarea stării de nutriţie. IMC. Alimentaţia
dietetică.

5

5

5

5

50

V. Bibliografia recomandată:
A. Obligatorie:
1. „Dezvoltarea fizică la copii: metode de evaluare la diferite vârste”. E. Stasii, A. Holban.
Ghid practic. Chişinău, 2003.
2. „Dezvoltarea copilului şi conduita în maladiile nutriţionale”. A.Voloc, V.Ţurea. Ghid.
Chişinău, 2007
3. „Puericultură”. D. Bulucea. Manual. Bucureşti, 1997

PA 7.5.1
PROGRAMA ANALITICĂ

RED:

02

DATA:

20.12.2013
PAG. 3/3

4. „Puiericultura şi Pediatrie”. N.Trifan. Manual. Bucureşti, 1997
5. « Пропедевтика детских болезней». A.Мазурин, И. Воронцов. Учебник. Москва, 2000
6. «Пропедевтика детских болезней». А. Баранов. Учебник. Москва, 2001.
7. „Metodele de examinare a copilului sănătos şi a celui bolnav”. A.Мазурин, И. Воронцов.
Indicaţii metodice, traducere din l.rusă. Chişinău, 1993

B. Suplimentară:
1. Ciofu E., Ciofu C. Esenţialul în pediatrie. Bucureşti, 2002
2. Lazăr Dorin. Patologie pediatrică. Vol. I şi II. Bucureşti, 1999
3. Behrman R., Kliegman R. Nelson Textbook of Pediatrics. 18-th edition, Saunders,
2008

VI. Metode de predare şi învăţare utilizate:
Disciplina Puericultură 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 copilului de toate vârstele, vor însuşi tehnicile de îngrijire
specifică vârstei, inclusiv imunoprofilaxie 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, metode interactive, lucrul practic
la patul bolnavului, lucrul cu fişele medicale a bolnavilor din staţionar.

VII. Sugestii pentru activitate individuală:
Puericultura este o disciplină clinică, pentru însuşirea căreea este necesară o pregătire
temeinică anterioară, în domeniul ştiinţelor fundamentale şi a semiologiei bolilor interne, o
pregătire sistematică a materialului teoretic, predat la curs, dar şi o implicare activă în cadrul
orelor practice. În cadrul acestora veţi aplica cunoştinţelor teoretice la patul bolnavului şi veţi
dezvolta abilităţi practice de apreciere a parametrilor de dezvoltare fizică şi neuropsihică, veţi
evalua a nivelul de dezvoltare, veţi exersa în elaborarea recomandărilor privind alimentarea,
îngrijirea, imunoprofilaxia. Numai prin cunoaştere aprofundată a materialului teoretic,
participare activă în discuţii de caz, exerciţiu practic, studii clinice, inclusiv şi elaborare de
teze de diplomă se poate însuşi cu succes disciplina. În acest sens Va 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 (
ascultaţi atent profesorul, conspectaţi subiectele importante, clarificaţi întrebările sau
neclarităţile care le aveţi vis-a-vis de tema respectivă);
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. Acordaţi studiului individual cît mai mult timp: puericultura, 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, prezentare de caz, totalizări
(evaluări formative), după cum urmează:
- Totalizare 1: Creşterea şi dezvoltarea copilului (expunere a subiectelor în scris, problemă
practică);
- Totalizare 2: Alimentarea copilului sănătos. (expunere a subiectelor în scris; testare scris,
problemă practică).
Evaluarea competenţelor practice acumulate pe parcursul cursului, se efectuează la ultima zi
de ciclu şi include 2 probe:
a) examinarea unui pacient (măsurători antripometrice), aprecierea dezvoltării fizice, neuropsihice
b) aprecierea şi prescrierea raţiei alimentaţiei copilului. Concluziile pe ambele probe sunt
formulate şi argumentate în scris.
Finală. Examen complex, proba test-grilă (varianta ,,Test Editor”) şi proba orală. Proba
test-grilă constă din variante a câte 100 teste (40 compliment simplu, 60 compliment
multiplu). Proba orală: bilet cu 3 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), competenţe 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.

