
Stomatologie  

Denumirea disciplinei Boli infecțioase cu manifestări  stomatologice 

Tipul  Obligator Credite 2 

Anul de studii IV Semestrul VII 

Numărul de ore Curs  14 Lucrări practice 25 

Seminare 10 Lucrul individual 11 

Componenta De specialitate 

Titularul de curs Plăcintă Gheorghe, dr.hab.în șt.med., conf.univ. 

Locația  Bd.Ștefan cel Mare și Sfânt 163 

Condiționări și 

exigențe prealabile de: 

Microbiologie, Epidemiologie , Semiologie,  fiziopatologia, farmacologia, 

medicina internă.  

Competențe :  digitale elementare (utilizarea internetului, procesarea 

documentelor, utilizarea redactorilor de text, tabele electronice și 

aplicațiilor pentru prezentări), abilităților de comunicare și lucru în echipă. 

Misiunea disciplinei Bolile infecţioase, în afară de patologia persoanei izolate, pot avea 

importanţă epidemiologică, prin afectarea unor grupuri mari de populaţie. 

Actualmente asistăm la o recrudescenţă a patologiei infecţioase în toată 

lumea, în particular a celor care se dezvoltă pe fundalul imunodificienţei 

induse de HIV/SIDA. Totodată, în ultimii ani s-a înregistrat o acceptare mai 

largă a etiologiei infecţioase în diverse alte domenii de patologie (neurologie, 

oncologie, medicină internă, boli congenitale). Bolile infecţioase fac parte 

din viaţa cotidiană a omului, care nu se poate desfăşura într-un mediu 

exterior steril de germeni, de aceea riscul infecţiei rămâne permanent, iar cu 

sporirea migraţieipopulaţionale – a crescut considerabil. Medicii de toate 

specialităţile trebuie să posede cunoştinţele necesare pentru depistarea 

precoce, diagnosticarea şi acordarea asistenţei necesare în caz de boală 

infecţioasă. Structura serviciului medical este de aşa natură, ca bolnavii 

infecţioşi se adresează primar nu la medicul specialist în domeniul bolilor 

infecţioase, dar la medicii de prim-contact - medicul de familie, generalist, 

de urgenţă, etc. În lucrul lor cotidian bolnavii infecţioşi adesea prevalează 

asupra celorlalte categorii, mai ales în perioadele epidemice. Scopul 

activităţii catedrei Boli infecţioase, tropicale şi parazitologia medicală este 

de a pregăti medici care vor poseda metode contemporane de diagnostic, 

tratament şi combatere a bolilor infecţioase. 

Misiunea disciplinei  în formarea profesională-  A pregăti medici care vor 

poseda metode contemporane de diagnostic, tratament şi combatere a 

bolilor infecțioase. 

 

Tematica prezentată Disciplina Boli infecţioase vizează bolile infecțioase provocate de agenţi 

biologici (virusuri, bacterii, paraziţi mono sau pluricelulari, fungi sau 

prioni), răspândite în Republica Moldova dar şi peste hotarele ei. 

Finalități de studiu • să cunoască reperele diagnostice şi principiile tratamentului celor 

mai frecvente boli infecțioase;  

• să înţeleagă importanţa studierii bolilor infectioase, in principal în 

condiţiile unei circulaţii intense a populaţiei şi modificărilor 

climatice parvenite; 

• să identifice riscul de a contracta o boală infectioasa. 

• să efectueze diagnosticul celor mai frecvente boli infecțioase;  

• să aprecieze rezultatele investigaţiilor paraclinice; 

• să aplice tratamentul etiotrop în funcţie de etiologie; 

• să soluţioneze probleme de situaţie, prelucrând multilateral şi critic 

informaţia însuşită; 

• să fie abil de a argumenta opinia proprie şi de a accepta diversităţile 

în manifestările clinice ale bolilor infecțioase. 



• să abordeze creativ problemele medicinii clinice 

• să deducă interrelaţii între disciplina Boli infecțioase şi alte 

discipline clinice 

• să posede abilităţi de implementare şi integrare a cunoştinţelor 

obţinută în practica sa medicală 

• să fie apt de a evalua şi autoevalua obiectiv cunoştinţele în domeniu 

• să fie apt de a asimila noile realizări în disciplina Boli infecțioase 

 

Manopere practice 

achiziționate 
Manoperele practice esențiale obligatorii sunt: 

• Depistarea erupțiilor 

• Determinarea gradului de exprimare a icterului 

• Determinarea sindromului hemoragic 

• Determinarea trismusului și răsului sardonic 

• Determinarea fibroziteloe și celulitelor 

• Palparea mușchilor 

• Inspectarea orofaringelui 

• Determinarea scleritei și conjunctivitei 

• Palparea ganglionilor limfatici 

• Determinarea semnelor meningiene 

• Tapotamentul regiunii lombare 

• Examinarea abdomenului 

• Palparea porțiunii sigmoidiene a intestinului 

• Determinarea semnelor subiective și obiective ale 

deshidratării 

• Determinarea simptomatologiei neurologice în botulism 

• Percuția ficatului 

• Palparea ficatului 

• Palparea splinei 

 

Forma de evaluare  

 

 

 

 

 


