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I. Scopul disciplinei
Studierea elementelor de asepsie şi antisepsie în chirurgie, studierea proceselor

patologice chirurgicale de bază şi a dereglărilor homeostazei în ele şi a semiologiei

sindroamelor: inflamator, ischemic, hemoragic, necrotic, traumatic. Studierea şi

însuşirea manoperelor practice în dismurgie, prelucrarea primară chirurgicală a

plăgilor şi aplicarea suturilor pe plaga cutanată, sondajul gastric, cateterismul venos,

arterial, vezical; toracocenteză, toracostomia şi a laparacentezei.

II. Obiectivele de formare în cadrul disciplinei
- Dezvoltarea cunoştinţelor despre asepsie şi antisepsie în chirurgie cu scop de

prevenire şi tratare al infecţiei chirurgicale. Cunoaşterea normativelor anexate

către instituţiile medicale ce ţin de respectare regulilor de aseptică şi ordinile

Ministerul Sănătăţii a Republicii Moldova;

- Promovarea principiilor de etică şi deontologie în asistenţa medicală a bolnavilor

chirurgicali;

- Dezvoltarea cunoştinţelor de bază în înţelegerea proceselor-sindroamelor

chirurgicale: inflamator, ischemic, necrotic, hemoragic, traumatic, tumoral şi a

semiologiei lor;

- Însuşirea deprinderilor practice în pregătirea  bolnavilor către operaţie şI

manajementul lor în perioada postoperatorie;

- Dezvoltarea cunoştinţelor de examinare a unui pacient chirurgical cu utilizarea

atât al examenului clinic cât şi a unor metode paraclinice suplimentare

neinvazive şI invazive.

La finele studierii disciplinei studentul va fi capabil:
La nivel de cunoaştere şi înţelegere:
- Bazele teoretice ale asepsiei şi antisepsiei în profilaxia şi tratamentul infecţiei

chirurgicale;

- Bazele teoretice în hemoragii, reacţiile compensatorii ale organismului în

hemoragii, semiologia hemoragiilor; hemostaza spontană primară şi secundară,

artificială provizorie şi definitivă; sindromul CID;
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- Bazele teoretice ale hemotransfuziei; determinarea grupelor sangvine şi a Rh

factorului; componentele, preparatele şi substituenţii sangvini; indicaţiile şi

contraindicaţiile hemotransfuziei; complicaţiile în hemotransfuzie şi profilaxia lor;

- Principii de bază a anesteziei locale, definiţie, clasificare, tehnica efectuării

anesteziei locale prin infiltrare;

- Noţiunile de bază a pregătirii bolnavului către operaţie, perioada preoperatorie şi

postoperatorie, tipurile intervenţiilor chirurgicale;

- Bazele teoretice al plăgilor, clasificare, evoluţia procesului de plagă, semiologia

procesului de plagă şi tratamentul;

- Bazele teoretice a dismurgiei;

- Semiologia traumatismului craniocerebral, toracic, abdominal, noţiune despre

traumă izolată, multiplă, asociată şi combinată;

- Semiologia proceselor inflamatorii localizate ale ţesuturilor moi, a infecţiei

generalizate;

- Semiologia afecţiunilor chirurgicale ale regiunii capului şi gâtului;

- Semiologia deformaţiilor şi afecţiunilor chirurgicale ale toracelui;

- Să cunoăscă semiologia afecţiunilor inflamatorii, dishormonale şi a tumorilor

glandei mamare;

- Să cunoască semiologia afecţiunilor ce cauzează abdomenul acut;

- Semiologia afecţiunilor inflamatorii şi traumatice a aparatului locomotor;

- Semiologia afecţiunilor chirurgicale ale sistemului vascular periferic venos şi

arterial;

- Să cunoască noţiunea, formele şi semiologia plantei diabetice, elemente de

bază de profilaxe şi tratament;

- Să cunoască  baze teoretice de dereglăie a nutriţiei şi a metodelor nutriţiei

enterale şi parenterale;

- Să cunoască bazele teoretice ale transplantologiei;

- Să însuşească metodica examinării clinice a unui pacient cu patologie

chirurgicală şi s-ă întocmească fişa medicală academică.

La nivel de aplicare:
- Prelucrarea mâinilor chirurgului şi a câmpului operator către operaţie;
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- Tehnica anesteziei locale prin infiltrare;

- Aprecierea parametrilor hemodinamici în hemoragii;

- Tehnici de hemostază artificială provizorie şi definitivă;

- Efectuarea hemotransfuziei, probelor de compatibilitate, monitorizarea şi

protocolarea ei;

- Efectuarea injecţiilor intramusculare, subcutanate, intracutanate;

- Puncţia şI cateterismul venos şi a arterelor;

- Cateterizarea vezicii urinare, sondajul gastric;

- Acordarea primului ajutor a unui traumatizat;

- Efectuarea prelucrării primar chirurgicale a plăgii;

- Suturarea plăgii şi ligaturarea nodurilor chirurgicale;

- Selectarea antisepticilor şi a preparatelor pentru tratamentul local al plăgilor în

diferite faze a procesului de plagă;

- Aplicarea bandajelor triunghiulare, cravată, rulante şi elastice pe diferite regiuni

ale corpului;

- Determinarea defans-ului muscular, semnelor peritoneale şi altor simptoame ale

abdomenului acut;

- Determinarea pulsaţiei arterelor periferice şi a altor semne al insuficienţei

arteriale, şi interpretarea rezultatelor obţinute;

- Efectuarea probelor funcţionale în insuficienţa venoasă cronică al membrelor

inferioare;

- Determinarea stării nutriţionale prin utilizarea metodelor antropometrice;

- Colectarea acuzelor, anamnezei, examinării obiective şi întocmirea fişei de

observaţie.

Să integreze:
1. Cunoştinţele obţinute cu noţiunile fundamentale din anatomie, histologie,

fiziologie şi fiziologia patologică, biochimie s.a.

2. Cunoştinţele teoretice căpătate cu aplicarea lor ulterioară în practică.

3. Cunoştinţele teoretice căpătate cu semiologia bolilor interne.

 Principiile de diagnostic al sindroamelor: inflamator, hemoragic,

necrotic, ischemic, ocluziv, traumatic.
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III. Condiţionări şi exigenţe prealabile
Chirurgia generală şi semiologie este o disciplină medicală ce se află la treapta de

trecere de la disciplinele teoretice medicale la disciplinele clinice – patologia

chirurgicală, studierea căreia va permite crearea bagajului de cunoştinţe în

semiologia chirurgicală al proceselor patologice chirurgicale de bază, şi a abilitaţilor

necesare pentru a putea înţelege următoarele discipline chirurgicale. Pentru

însuşirea bună a disciplinei sunt necesare cunoştinţe temeinice în domeniul

Anatomiei normale, Fiziologiei normale, Anatomiei şi Fiziologiei patologice, obţinute

în studiile disciplinilor fundamentale preclinice

IV. Conţinutul de bază a cursului
A. Prelegeri:

Nr Tema Ore

1 Istoricul chirurgiei. Antisepsia: definiţie, istoricul, clasificarea. 2

2
Asepsia. Sursele şi căile de răspândire a infecţiei chirurgicale. Profilaxia

infecţiei prin aer şi picătura, de contact şi prin implantare.
2

3
Hemoragia: noţiune, clasificarea, semiologia. Hemostaza spontană

primară şi secundară. Metodele de hemostază chirurgicală.
2

4
Hemotransfuzia: indicaţiile şi contraindicaţiile, căile şi metodele de

administrare. Complicaţiile în hemotransfuzii.
2

5
Intervenţia chirurgicală: definiţie, clasificare. Perioada preoperatorie şi

managementul postoperator.
2

6
Instrumentariu chirurgical, suturi, noduri si manoperele chirurgicale de

baza.
2

7 Traumatisme: noţiuni generale. Leziunile capului, toracelui, abdomenului. 2

8
Plăgile: clasificarea, simptomatologie, evaluarea procesului în plagă.

Tratamentul plăgilor.
2
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9
Infecţia chirurgicală. Semiologia proceselorpurulente a pielei şi ţesutului

subcutan.
2

10
Semiologia proceselor infecţioase şi traumatismele sistemului osteo-

articular.
2

11 Infectia anaerobă a ţesuturilor moi. Sepsisul chirurgical. 2

12
Semiologia chirurgicală. Semiologia deformaţiilor toracelui si a coloanei

vertebrale. Semiologia patologiilor glandei mamare.
2

13 Semiologia abdomenului acut. 2

14
Semiologia patologiilor sistemului arterial şi venos periferic. Necroze,

gangrene, ulcere trofice.
2

15 Aspecte chirurgicale  ale piciorului diabetic. 2

16 Semiologia dereglărilior de nutriţie. Nutriţia enterală şi parenterală. 2

17 Bazele transplantologiei. 2

B. Lucrări practice:
Nr Tema Ore

1 Istoricul chirurgiei. Organizarea asistenţei chirurgicale. 3

2 Antisepsia. Noţiuni, clasificarea, formele antisepticii de bază. 3

3
Asepsia. Profilaxia infecţiei prin aer şi cu picătura şi de contact în

chirurgie.
3

4 Asepsia. Profilaxia infecţiei prin implantare în chirurgie. 3

5 Anestezia locală. 3

6
Modificările patofiziologice ale pacienţilor în caz de hemoragii.

Clasificarea, semiologia şi diagnosticul hemoragiilor.
3
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7

Hemostaza primară spontană şi secundară. Metodele de hemostază

chirurgicală. Sindromul  CID: definiţia, semiologia, diagnosticul şi

profilaxia.

3

8
Indicaţiile şi contraindicaţiile către hemotransfuzie. Ordinea acţiunii

medicului în hemotransfuzie.
3

9

Complicaţiile în hemotransfuzie. Semiologia, profilaxia şi tratamentul

şocului hemolitic. Componentele şi preparatele din sânge şi substituenţii

sanguini.

3

10
Intervenţia chirurgicală: definiţie, clasificare. Perioada preoperatorie şi

managementul postoperator.
3

11
Instrumentarul chirurgical. Suturi, noduri şi manoperele chirurgicale de

bază.
3

12
Dismurgia: noţiune, felurile de pansamente. Regulile generale de aplicare

a pansamentelor şi a bandajelor.
3

13 Plăgile. Clasificarea, semnele locale. Evoluţia procesului de plagă. 3

14

Tratamentul plăgilor. Prelucrarea primară chirurgicală a plăgii. Noţiune de

sutură primară, primară-amânată, secundară precoce şi secundară

tardivă. Medicaţia locală şi tratamentul general a plăgilor.

3

15
Trauma: noţiuni, clasificare. Trauma asociată. Noţiuni generale despre

leziunile craniului, toracelui şi abdomenului.
3

16 Cateterismul şi manipulaţiile chirurgicale invazive minore. 3

17

Infecţia chirurgicală:clasificarea, patogenia, simptomatica locală şi

generală. Semiologia proceselor purulente acute a dermei şi a ţesutului

adipos: furuncul, carbuncul, erisipel, hidrosadenita, limfadenita,

limfangoita.

3

18

Semiologia proceselor purulente acute a dermei şi a ţesutului adipos:

abces, flegmon, paraproctita. Fistula, escare. Principiile de tratament

local.

3

19
Semiologia panariciului şi flegmonului al mânii. Principiile tratamentului

chirurgical şi conservator.
3
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20
Semiologia afecţiunilor traumatice ale aparatului locomotor. Semiologia

fracturilor şi luxaţiilor. Principii generale de tratament.
3

21
Semiologia afecţiunilor inflamatorii ale aparatului locomotor: osteomielita,

artrita, bursita. Clasificarea, diagnostica, şi  tratamentul.
3

22

Infecţia anaerobă a ţesuturilor moi. Semiologia gangrenei gazoase.

Semiologia infecţiei anaerobe neclostridiene. Principiile de bază de

tratament şi profilaxia. Aspectele chirurgicale ale tetanusului.

3

23

Sepsis: definiţie, clasificare. Criteriile clinice de diagnostic al sindromului

de răspuns inflamator sistemic (SIRS). Particularităţile tabloului clinic şi

diagnosticului sepsisului chirurgical. Complexul de măsuri curative în

sepsisul chirurgical.

3

24

Semiologia chirurgicală generală. Semiologia afecţiunilor chirurgicale ale

capului şi gâtului. Semiologia tumorilor benigne şi afecţiunilor inflamatorii

ale ţesuturilor moi a capului. Semiologia chirurgicală a glandei tiroide.

3

25
Semiologia deformaţiilor congenitale şi dobândite ale toracelui.

Semiologia deformaţiilor coloanei vertebrale.
3

26
Semiologia patologiilor glandei mamare: acuzele, anamneza, datele

examinării obiective.
3

27
Noţiunea de abdomen acut. Grupele de patologii. Semiologia generală a

abdomenului acut: acuzele, anamneza, datele examinării obiective.
3

28

Semiologia abdomenului acut, cauzat de procesele inflamatorii

intraabdominale, perforaţia organelor cavitare, hemoragiile

intraperitoneale, ocluzia intestinală.

3

29 Examinarea complexă clinică al bolnavului chirurgical. 3

30

Semiologia afecţiunilor chirurgicale ale vaselor periferice: insuficienţa

arterială acută, insuficienţa arterială cronică, aneurism al arterelor

periferice, insuficienţa venoasă cronică, tromboza venoasă, limfostaza.

Semiologia şi principiile de tratament ale gangrenei uscate şi umede.

Ulcerul trofic.

3

31 Aspecte chirurgicale a piciorului diabetic. 3

32 Semiologia dereglărilior de nutriţie. Nutriţia enterală şi parenterală. 3
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33 Examenul practic. 3

34 Prezentarea fişei de observaţie a bolnavului chirurgical. 3

V. Bibliografia recomandată:
- A. Obligatorie:

Nr Denumirea Ex

1 Strucicov V, Strucicov Iu. Chirurgie generală. Chişinău: Lumina; 1992.

456 p.

922

2 Cicala E. Semiologie chirurgicală. Chişinău: CEP Medicina; 1999. 289

p.

293

3 Guţu E, Iacub V, Casian D, Cristalov Gh. Pansamente şi bandaje.

Elaborări metodice. Chişinău: CEP Medicina; 2006. 30 p.

85

4 Spânu A. Chirurgie generală şi semiologie chirurgicală. Chişinău: CEP

Medicina; 2008. 590 p.

392

5 Ghidirim Gh, Guţu E, Iacub V, Casian D. Chirurgie particulară. Suport

de curs pentru studenţii anului IV facultatea Sănătate Publică.

Chişinău: CEP Medicina; 2012. 69 p.

134

- B. Suplimentară:
1 Mironiuc A. Semiologie şi patologie chirurgicală. Cluj-Napoca: Iuliu

Haţieganu; 2011. 260 p.

2

2 Dunn DC, Rawlinson N. Chirurgie: diagnostic şi tratament. Ghid de

îngrijire a bolnavului chirurgical. Ed.2. Bucureşti: Editura Medicală;

1995. 640 p.

32

3 Ghelase F, Georgescu I, Nemeş R. Chirurgie generală. Bucureşti:

Editura Didactică şi Pedagogică RA; 1999. 799 p.

0*

* - Disponibile pe Internet

VI. Metode de predare şi învăţare utilizate
Disciplina Chirurgia generală şi semiologie este un obiect clinic la care metodele de

predare şi învăţare sunt constituite de prelegeri în aulele universităţii, şi lucrări

practice în clinica chirurgicală. Cursurile sunt orientate spre elucidarea materialului în
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context cu cerinţele contemporane, au scop de a ilucida probleme fundamentale în

diferite teme ale chirurgiei generale cu actualizare permamentă. Lucrările practice

sunt petrecute în aşa mod ca materialul theoretic prezentat la prelegeri şi ilucidat în

sursele bibliografice să fie demonstrate în activităţi practice concrete. Aceasta, fiind

modul cel mai evident de motivare a studentului să înveţe. Lucrările practice sunt

petrecute în mod de discuţii pe parcursul căreia se stabilesc momentele mai puţin

înţelese de studenţi, care apoi profesorul le explică.

VII. Sugestii pentru activitate individuală
________________________________________________________________
________________________________________________________________:

VIII. Metode de evaluare
Curentă – verificare pe parcurs,  probleme de situaşie clinice, fişă de observaţie

clinică, test-control curent.

Finală – examen complex din 2 etape: test-control şi examen oral. Nota anuală cu

valoarea de 0,5 din nota finală este compusă 0,3 nota anuală şi 0,2 pentru

deprinderile practice. Acest fapt impune efectuarea evaluării cunoştinţelor pe

deprinderile practice la sfîrşitul semestrului doi, dar în termenul anului de studiu. În

aşa fel, nota de la examen este compusă din coeficientul 0,3 – din nota anuală, 0,2

din not ape deprinderile practice, 0,2 din not ape test-control şi 0,3 din nota

răspunsului oral de la examen.

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
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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, engleză, franceză, rusă


