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Planul tematic seminare-ore  practice pentru studenţi anul IV, facultatea Medicină,  

disciplina Pediatria  

Nr  Tematica lucrării practice-stagiului Ore 

1 

Definiţia şi obiectul semiologiei. Simptomul şi semnul clinic, sindromul şi boala. 

Foaia de observaţie clinică. Anamneza-principii metodologice, obiective  şi 

particularităţi în pediatrie. Simptomele generale. Examenul obiectiv. Tehnică şi 

metode  clasice de examen fizic: inspecţie. palpare, percuţie,   auscultaţie. Inspecţia 

generală a copilului.  Principii metodologice în practica investigaţiilor paraclinice.  

5 

2 

  Particularităţile anatomo-fiziologice  ale sistemului nervos la copii.   Ontogeneza 

sistemului nervos. Prinicipalele elemente ale evolutiei morfofunctionale ale 

sistemului nervos la sugar si copil mic. Metodele de examinare clinică a sistemului 

nervos.  Simptoamele şi sindroamele de afectare: copilul moale, convulsiile,  

comele, hipertensiunea intracraniană, edemul cerebral, meningismul. Metode de 

examinări complementare.   

Febra şi sindromul hipertermic la copii. Convulsiile febrile la copii. 

5 

3 

Particularităţile morfo-funcţionale a sistemului osos la copii. Metodele de 

examinare a aparatului locomotor   la copii de diferite vîrste. Semiologia 

afecţiunilor. Particularităţile morfo - funcţionale ale sistemului muscular la copii. 

Metodele de examinare a muşchilor la copii. Semiologia afecţiunilor ţesutului 

muscular. Rahitismul carenţial la copii.   Metabolismul vit.D, Ca şi Ph. 

Spasmofilia. Hipervitaminoza D.   

5 

4 

Particularităţile anatomo – fiziologice ale tegumentelor,  mucoaselor  şi fanerelor,  

ţesutului  adipos subcutanat la copii conform vîrstei.  Metodologia de examinare. 

Semiologia afecţiunilor tegumentelor, mucoaselor, ţesutului adipos la copii de 

diferite vîrste. Particularităţile anatomo-fiziologice ale sistemului imun la copii. 

Ontogeneza sistemului imun. Organele sistemului imun.  Funcţiile sistemului 

imun.   Perioadele critice în dezvoltarea imuno-reactivităţii copilului. Metodele de 

examinare a sistemului imun la copii. Semiologia afecţiunilor sistemului imun la 

copil. Sistemul  ganglionar limfatic. Semiologia ganglionilor limfatici şi 

principalele tipuri de adenopatii.   

5 

5 Imunodeficienţele primare şi secundare la copil. 5 

6 

Particularităţile anatomo - fiziologice ale aparatului digestiv la copii. Fiziolgia 

secreţiei gastrice şi intestinale. Digestia, absorbţia şi transportul principiilor 

alimentare. Examenul clinic  al aparatului digestiv la copil. Particularităţile 

anamnezei. Puncte dureroase abdominale şi semnificaţia lor. Explorări 

complementare ale sistemului digestiv la copii. Semiologia  afecţiunilor aparatului 

digestiv la copii de diferite vârste.  

5 

7 Dereglări funcţionale ale tractului digestiv la copil.  5 

8 
Sindromul de malabsorbţie la copii. Definiţii.   Clasificarea. Mucoviscidoza. 

Celiachia. Intoleranţa la lactoză. Intoleranta la proteinele  laptelui de vaci. 
5 

9 Dereglări cronice ale nutriţiei la copii. Malnutriţia. Hipostatura. Obezitatea la copil 5 

10 
  Particularităţile anatomo - fiziologice ale aparatului respirator la copii.   Plămînul-

stuctură şi funcţii. Metodele de examinare clinică ale sistemului respirator la copii.  
5 
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Semiologia afecţiunilor aparatului respirator la copii. Sindroamele principale de 

afectare ale sistemului respirator la copii. Metode complementare  de investigaţii.  

11 
Infecţiile respiratorii acute la copil: rinofaringita, laringitele, epiglotita, crupul, 

amigdalita acută.  
5 

12 
Bronşitele la copii. Bronşita acută simplă. Bronşiolita. Bronşita obstructivă. 

Bronşita recidivantă. 
5 

13 
Pneumoniile acute virale, bacteriene la copii. Bolile pleurei (pleurezia, 

pneumotoraxul). 
5 

14 

Maladii cronice bronhopulmonare la copii. Mucoviscidoza. Bronsiectazia. Fibroza 

difuză interstiţială pulmonară primitivă. Diskinezia ciliară primară.  Displazia 

bronhopulmonară.  Hemosiderozele pulmonare. Atelectazia.  Bronşita cronică. 

Insuficienta respiratorie la copii. 

5 

  75  

 

 

Planul tematic prelegeri pentru studenţi anul IV, facultatea Medicină,  disciplina Pediatria,  

semestrul VIII 

 

Nr 

d/o 

Tematica cursului  Număr 

ore 

1 

Particularităţile anatomo – fiziologice ale tegumentelor,  mucoaselor  şi 

fanerelor,  ţesutului  adipos subcutanat la copil conform vîrstei.  Semiologia 

afecţiunilor tegumentelor, mucoaselor, ţesutului adipos, muşchilor, oaselor la 

copii de diferite vîrste.  

3 

2 

  Particularităţile anatomo-fiziologice  ale sistemului imun la copii.   Semiologia 

afecţiunilor sistemului imun la copil.  Sistemul ganglionar limfatic. Semiologia 

ganglionilor limfatici si principalele tipuri de adenopatii.   

2 

3 

Particularităţile anatomo - fiziologice ale aparatului digestiv la copii. Explorări 

complementare ale sistemului digestiv la copii. Semiologia  afecţiunilor 

aparatului digestiv la copii de diferite vârste.    

2 

4 Dereglări cronice ale nutriţiei la copil. Malnutriţia. Hipostatura.  2 

5 
Sindromul de malabsorbţie la copii.   Clasificaţia. Mucoviscidoza. Celiachia. 

Intoleranţa la lactoză. 
2 

6 
  Particularităţile anatomo-fiziologice  ale sistemului nervos la copii.   

Simptoamele şi sindroamele de afectare. Metode de examinări complementare.   
3 

7 Febra şi sindromul hipertermic la copii. Convulsiile febrile la copii. 2 

8 Rahitismul carenţial la copii.   Spasmofilia. Hipervitaminoza D. 2 

9 
Semiologia afecţiunilor aparatului respirator la copii. Sindroamele principale de 

afectare. 
2 

10 Bronşitele  la copii. Pneumoniile la copii. 3 

11 Maladii  cronice bronho- pulmonare la copil 2 

12 
Boli  genetice.  Noţiuni de patologie genetică, anomalii cromozomiale, boli cu 

etiologie multifactorială, consultul şi sfatul genetic. 
2 

  30 ore 

 

Metode de evaluare: 
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Curentă: verificare zilnică a cunoştinţelor teoretice şi competenţelor practice, perfectarea 

documentaţiei medicale,  test-grilă cu răspunsuri multiple, foaie de observaţie, prezentare de caz, 

colocviu simplu. 

Finală: examen complex din 3 etape – atestarea competenţelor  practice, test–grilă, examen oral.  

Limba de predare: Română, Rusă,  Engleză,  Franceză.  

 

Bibliografia recomandată: 

A. Obligatorie 

1. N. Revenco (sub redacţia). Pediatrie. Chişinău, 2014 

2. A. Voloc, V. Ţurea. Dezvoltarea copilului şi conduita în maladiile nutriţionale. Chişinău, 2007 

3. Ciofu E., Ciofu C. Esenţialul în  pediatrie. Bucureşti, 2002 

4. Cursul predat.  

 

        B.  Suplimentară.  

1. Ciofu E., Ciofu C. Tratat de pediatrie. Bucureşti, 2002 

2. Nefrologie pentru studenţi şi rezidenţi. I. Vladuţiu, Cluj-Napoca, 1997. 

3. Rusnac T., sub redacţia. Maladiile nefrourinare la copil. Chişinău, 2001 

4. Corcimaru I. Hematologie clinică. Chişinău, 2000 

5. Ştiuca S. Pulmonologie pediatrică. Chişinău, 2002 

6. Popescu E. Compendiu de reumatologie. Bucureşti, 1997 

7. Хертл М. Дифференциальная диагностика в педиатрии, Пер. с нем., в 2-х томах. 

Новосибирск, 1998. 

8. Lazăr Dorin.  Patologie pediatrică. Vol. I şi II. Bucureşti, 1999 

9. Behrman R., Kliegman R. Nelson Textbook of Pediatrics. 18-th edition, Saunders,  2008 

10. Шабалов Н.П. Детские болезни. Учебник в 2-х томах. Издание 6-е. Санкт-Петербург,  

2008. 

 

 


