
Stomatologie  

Denumirea disciplinei Medicina alternativă și complementară 

Tipul  La liberă alegere Credite 2 

Anul de studii IV Semestrul VIII 

Numărul de ore Curs  10 Lucrări practice/de laborator - 

Seminare 20 Lucrul individual 30 

Componenta De specialitate 

Titularul de curs Victor Lacusta,acad. AȘM, dr.hab.șt.med., prof.univ. 

Locația  Chișinău, Drumul Viilor, 34. Spitalul de Stat 

Condiționări și 

exigențe prealabile de: 

Program: cunoştinţe în domeniile biologiei, chimiei, anatomiei,fiziologiei, 

biochimiei, mediciei interne (semiologiei). 

Competențe: cunoaşterea limbii de predare; abilitatea de comunicare şi lucru 

în echipă; competențe digitale elementare (utilizarea internetului, procesarea 

documentelor, utilizarea redactorilor de text și aplicațiilor pentru prezentări). 

Misiunea disciplinei Pregătirea multilaterală a studenţilor axând instruirea pe cunoaşterea 

posibilităţilor diagnosticării clinice, indicaţiilor şi contraindicaţiilor pentru 

tratamentul şi profilaxia diferitor maladii şi stări patologice cu utilizarea 

metodelor specifice medicinei alternative şi complementare la maturi şi 

copii. 

Tematica prezentată Metodele medicinei alternative și complementare (acupunctura, fitoterapia, 

homeopatia, ayurveda etc.). Istoric. Recomandările OMS. Medicina 

alternativă și complementară în Republică Moldova.Bazele generale ale 

acupuncturii. Mecanismele de acţiune ale acupuncturii. Conceptele 

ştiinţifice contemporane ale acupuncturii.Avantajele, indicaţiile, 

contraindicaţiile şi complicaţiile acupuncturii. Asocierea acupuncturii cu alte 

metode de tratament. Metodele de stimulare a acupunctelor. Topografia unor 

puncte de acupunctură (cu spectru larg de acţiune). Conceptele medicinii 

tradiţionale chineze. Semnificaţia diagnostică şi curativă a sistemelor 

microacupunctice (auricular, cranial, mano-podo). Bazele generale ale 

fitoterapiei. Fitoterapia clinică.Bazele generale ale homeopatiei. Homeopatia 

clinică. 

Finalități de studiu • să definească conceptele ştiinţifice moderne ale acupuncturii; 

• să definească conceptele medicinei tradiționale chineze; 

• să cunoască avantajele acupuncturii; 

• să cunoască indicaţiile acupuncturii; 

• să cunoască contraindicaţiile acupuncturii; 

• să cunoască complicaţiile posibile ale acupuncturii; 

• să cunoască metodele de stimulare a acupunctelor; 

• să cunoască avantajele şi dezavantajele fitoterapiei; 

• să cunoască indicaţiile și contraindicaţiile fitoterapiei; 

• să cunoască complicaţiile posibile ale fitoterapiei; 

• să cunoască clasificarea plantelor medicinale; 

• să cunoască principiile de bază ale fitoterapiei; 

• să cunoască principiile de comparație a fitoterapiei chineze și academice 

(europene); 

• să definească algoritmul prescripţiei fitoterapeutice în medicina 

tradiţională chineză; 

• să cunoască formele medicamentoase fitoterapice; 

• să cunoască metodele de administrare a plantelor medicinale; 

• să cunoască regulile de aplicare a tratamentului fitoterapic; 

• să cunoască aplicarea plantelor medicinale în anumite nozologii și stări 

patologice la maturi și copii; 

• să cunoască particularitățile administrării fitopreparatelor la copii; 



• să definească legile şi principiile fundamentale ale homeopatiei; 

• să cunoască avantajele şi dezavantajele homeopatiei; 

• să cunoască modul şi regulile de administrare a remediilor homeopatice; 

• să cunoască indicaţiile generale ale homeopatiei; 

• să determine posibitatea asocierii metodelor medicinei alternative cu alte 

metode de tratament. 

Manopere practice 

achiziționate 

• să posede aplicarea metodei de presopunctură;  

• să posede aplicarea metodei de acupunctură superficială; 

• să posede aplicarea metodei de vacuumpunctură și vacuummasaj; 

• să posede aplicarea metodei determopunctură; 

• să posede masajul sanogenic al pavilionului auricular; 

• să posede metodele de localizare a acupunctelor; 

• să poată aprecia localizarea unor puncte de acupunctură cu spectru larg 

de acţiune (GI4 Hegu, E36 Zusanli, RP6 Sanyinjiao, R3 Taixi, VB20 

Fengchi, F3 Taichong, VG20 Baihui, Yin Tang, Tai Yang); 

• să poată aprecia localizarea unor puncte de acupunctură utilizate în 

urgențe medicale (GI4 Hegu, R1 Yongquan, VG26 Renzhong, Shi 

Xuan); 

• să cunoascătehnologia preparării unor forme fitoterapice (infuzie, 

decoct); 

• să selecteze plantele medicinale în anumite nozologii și stări patologice 

la maturi și copii. 

Forma de evaluare Examen 

 

 


