
Competenţe  practice 

obligatorii pentru studenţii facultăţii Medicină, specialitatea Medicină generală, 

acumulate la disciplina Pediatrie pe parcursul instruirii la Departamentul Pediatrie  

 

    I.La finele modulului Pediatrie  studentul trebuie să cunoască: 
1. Terminologia medicală corectă. 

2. Bazele teoretice ale puericulturii,  semiologiei  şi ale  patologiei frecvent întîlnite  la copii. 

3. Particularităţile anatomo-fiziologice, funcţionale, morfologice la  copil în raport cu vîrsta. 

4. Principiile de alimentaţie ale  copilului sănătos  de diferite vârste. 

5. Principiile de alimentaţie ale  copilului bolnav de diferite vârste. 

6. Evoluţia proceselor fiziologice ale copilului (medicina copilului sănătos): creşterea şi 

dezvoltarea, îngrijirea,  profilaxia, pediatria socială, comportamentală. 

7. Clasificarea Internaţională a Maladiilor (ICD-10). 

8. Principiile de bază ale patologiei pediatrice: etiologia, patogenia, manifestările clinice tipice ale 

bolilor la copii, principiile de diagnostic, tratament şi profilaxie ale acestor boli. 

9. Indicaţiile  şi contraindicaţiile  pentru utilizarea metodelor de laborator,  instrumentale,  alte 

metode de diagnostic în pediatrie. 

10. Analizarea şi coroborarea simptomelor şi semnelor clinice cu rezultatele explorărilor 

complementare,  stabilirea unor diagnostice pozitive. 

11. Indicaţiile  şi contraindicaţiile  pentru tratamentul cu medicamente aprobat în pediatrie. 

12. Metodele de prevenire a bolilor la copii, calendarul  de imunizare a copiilor în  RM. 

 II.La finele modulului Pediatrie studentul trebuie să poată practica: 

 
1. Întocmirea actelor medicale curente: fişa de observaţie, evoluţie. 

2. Măsurători antropometrice cu aprecierea dezvoltării fizice copilului de diferite vîrste. 

3. Tehnici şi metodologii de  colectare a unei anamneze (interviu).  

4. Efectuărea  unui examen clinic obiectiv general şi pe aparate  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. Prescrierea raţiei alimentare la copil bolnav de diferite vîrste. 

9. Recunoaşterea semnelor generale de pericol la copil. 

10. Recunoaşterea  simptomelor şi semnelor de boală la copil  

11. Recunoaşterea  sindroamelor majore din patologia copilului: hipertermic, bronhoobstruciv. 

12. A indica şi interpreta  rezultatele analizelor de laborator: clinice, biochimice, imunologice.  

13. A indica şi interpreta  rezultatele investigaţiilor instrumentale, imagistice etc. 

14. Formularea unui diagnostic clinic definitiv conform clasificaţiilor existente  (ICD-X). 

15. Efectuarea unui diagnostic diferenţial. 

16. A indica tratament general şi medicamentos copilului conform diagnosticului stabilit, măsuri de 

prevenire şi reabilitare. 

17. Întocmirea planului de supravaghere-recuperare a bolnavului cu maladii cronice. 

18. Promoveze principiile de etică şi deontologie în asistenţa medicală a copilului. 

19. Prezentarea de cazuri clinice.  

20. Educaţia pentru sănătate a mamelor.  

 

 

 
 


