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PLANUL TEMATIC 

al lucrărilor practice la chirurgie generală şi semiologie chirurgicală pentru studenţii 
anului III facultatea Medicină nr.1 pentru semestrul VI, 

anul universitar 2020-2021 

N Data Tema 

1 01.02-05.02 Cateterisme și manopere chirurgicale minore. 

2 08.02-12.02 
Infecția chirurgicală. Semiologia infecţiei chirurgicale: simptomatica locală şi 
generală. Semiologia proceselor purulente acute a dermei şi a ţesutului 
adipos: furuncul, carbuncul, erisipel, hidrosadenita, limfadenita, limfangoita 

3 15.02-19.02 
Semiologia proceselor purulente acute a dermei şi a ţesutului adipos: 
abces, flegmon, paraproctita. Fistula, escare. Principiile de tratament local 

4 22.02-26.02 
Semiologia panariciului și flegmonului mânii. Principiile tratamentului 
chirurgical şi conservativ 

5 01.03-05.03 
Semiologia afecțiunilor traumatice ale aparatului locomotor. Principii 
generale de tratament 

6 09.03-12.03 
Semiologia afecțiunilor inflamatorii ale aparatului locomotor: osteomielita, 
artrita, bursita. Clasificarea, diagnostica, tratamentul şi profilaxia 

7 15.03-19.03 
Semiologia infecția anaerobă a ţesuturilor moi. Semiologia infecţiei 
anaerobe neclostridiene. Principiile de bază de tratament şi profilaxia 

8 22.03-26.03 
Sepsis: definiție, clasificare. Noţiunea SRIS. Criteriile clinice de diagnostic 
al SRIS. Particularităţile tabloului clinic şi diagnosticului sepsisului 
chirurgical. Complexul de măsuri curative în sepsisul chirurgical 

9 29.03-02.04 
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 

10 05.04-09.04 
Semiologia deformațiilor congenitale și dobândite ale toracelui. Semiologia 
deformaţiilor coloanei vertebrale. Semiologia patologiilor glandei mamare: 
acuzele, anamneza, datele examinării obiective 

11 12.04-16.04 
Noțiunea de abdomen acut. Grupele de patologii. Semiologia generală a 
abdomenului acut: acuzele, anamneza, datele examinării obiective 

12 19.04-23.04 
Semiologia abdomenului acut, cauzat de procesele inflamatorii 
intraabdominale, perforaţia organelor cavitare, hemoragiile intraperitoneale, 
ocluzia intestinală 

13 26.04-30.04 
Trauma asociată. Noţiuni generale despre leziunile craniului, toracelui şi 
abdomenului 

14 11.05-14.05 

Semiologia afecțiunilor chirurgicale ale vaselor periferice: insuficienţa 
arterială acută şi cronică, aneurism al arterelor periferice, insuficienţa 
venoasă cronică, tromboza venoasă, limfostaza. Semiologia şi principiile de 
tratament ale gangrenei uscate şi umede. Ulcerul trofic 

15 17.05-21.05 Picior diabetic: aspecte chirurgicale 

16 24.05-28.05 Examenul practic 

17 31.05-04.06 Totalizare. 

 
Şef studii,  
Dr.med., conferenţiar universitar        V.Iacub 

 


