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Anul de studii II Semestrul IV 
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Componenta De specialitate 

Titularul de curs Mariana Cernițanu 

Locația  mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 194-B, MD-2004, Republica 

Moldova 

Blocul de studii IV al USMF „Nicolae Testemiţanu”, etajul IV. 

Condiționări și 

exigențe prealabile de: 

Cunoștințe în disciplinele conexe precum: biologie, psihologie generală, 

comunicare și comportament în medicină. 

Competențe prealabile digitale elementare (procesarea documentelor, 

utilizarea aplicațiilor pentru prezentări), abilități de comunicare și lucru în 

echipă. 

Misiunea disciplinei De a oferi studenţilor cunoştinţe privind conceptele psihologiei 

medicale, precum şi dezvoltarea abilităţilor de înţelegere a problematicii 

psihologice a profesiunii medicale, care să asigure modelarea și modificarea 

conduitei în relația cu pacientul. 

Tematica prezentată Conceptele fundamentale ale Psihologiei în medicină. Metode și 

instrumente de evaluare în psihologie. Direcțiile (școlile) psihologiei. 

Conceptele de normalitate şi anormalitate în medicină şi psihologie. 

Personalitatea de la normalitate la patologie. Elemente de psihologie a 

sănătăţii. Metode de menținere și promovare a sănătății. Psihoigiena şi 

psihoprofilaxia vieţii cotidiene. Aplicarea strategiilor de coping a stresului 

în medicină. Aspecte psihologice ale bolii, suferinței și durerii. Stări afective 

condiţionate de boală şi durere. Tulburări psihosomatice. Cauzele și teoriile 

care explică apariția și dezvoltarea tulburărilor psihosomatice. Clasificarea 

tulburărilor psihosomatice. Portretul psihologic al pacientului psihosomatic. 

Relația medic- pacient. Procese și fenomene ce au loc în relația cu pacientul: 

Strategii de optimizare a comunicării cu clientul/pacientul. Psihologia 

personalităţii pacientului somatic. Atitudinea pacientului față de boală. 

Strategii de relaţionare cu pacienţii dificili. 

 

Finalități de studiu - să cunoască calităţile şi comportamentul  pentru profesarea cu succes 

în domeniul medical. 

- să poată identifica principalele tipuri de greşeli mai frecvent întâlnite în 

cursul instituirii şi desfăşurării relaţiei medic-pacient; 

- să formuleze decizii optimale în acordarea ajutorului pacienţilor în 

situaţii critice; 

- să aplice metodele de cunoaştere psihologică a oamenilor în activitatea 

profesională şi în viaţa cotidiană; 

- să aplice diverse modalităţi de susţinere psihologică şi morală a 

diferitor tipuri de pacienţi/clienți. 

 

Manopere practice 

achiziționate 
- Operarea cu cunoștințele teoretice și metodele practice de bază ale 

psihologiei medicale. 

- Aplicarea în practică a cunoştinţelor psihologice în relaţia cu 



clientul/pacientul ţinând cont de vârsta şi caracterul persoanei, specificul 

patologiei si experienţele pacientului cu medicii, în vederea asigurării 

complianţei terapeutice. 

- Manifestarea unei atitudini responsabile pentru valorificarea optimă şi 

creativă a propriului potenţial în diverse situaţii de comunicare cu 

pacientii, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională.  

Forma de evaluare Colocviu diferențiat 
 


