
Stomatologie 

Denumirea disciplinei Otorinolaringologie 

Tipul  Obligator Credite 2 

Anul de studii IV Semestrul VII 

Numărul de ore Curs 16 Lecții practice/de laborator 28 

Seminare 12 Lucrul individual 4 

Componenta De specialitate  

Titularul de curs Sergiu Vetricean, dr.hab.st.med., conferentiar unuversitar 

Locația  Clinica „Emilian Coţaga", str. Vasile Alecsandri, 2, 

Spitalul Clinic Republican, Clinica nr. 2, str. Nicolae Testemiţanu, 29 

Spitalul Clinic Municipal “Sfânta Treime”, Clinica nr. 3, str. A. Russo, 11 

Condiționări și 

exigențe prealabile de: 

 

Program : Ramuri importante ale specialitaţii sunt, deasemenea,  audiologia, 

otoneurologia, foniatria şi neurologia în aspectul patologiei nervilor cranieni. 

La fel, este important de a cunoaște domeniile chirurgiei generale, chirurgiei 

operatorii și anatomiei topografice, imunologiei, alergologiei, oncologiei, 

oftalmologiei precum şi a chirurgiei plastice şi reconstructive  a regiunilor 

cervicofaciale. 

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 Misiunea acestui program de studii urmărește însușirea particularităților 

anatomo-fiziologice ale organelor ORL, perfecționarea abilităților de 

diagnostic ale afecțiunilor vizate prin aplicarea metodelor contemporane de 

investigație ale organelor ORL, aprofundarea cunoștințelor necesare pentru 

stabilirea diagnosticului și tratamentului adecvat, însușirea tehnicilor 

chirurgicale și argumentarea în aplicarea metodelor chirurgicale de tratament 

a patologiei ORL în vederea instruiriii adecvate a viitorilor medici ORL.  

Tematica prezentată 

 

Principiile de bază în asistența pacientilor cu patologia organelor ORL. 

Specialitate medicală, care se ocupă de diagnosticarea,  tratamentul și 

profilaxia afecțiunilor urechi, apofizei mastoide, nasului, sinusurilor 

paranazale, faringelui, laringelui, traheei, bronhilor, esofagului, capului, 

gâtului, cavităţii bucale, regiunii cervicale și a structurilor adiacente. Ea 

încadrează, de asemenea, examinarea, tratamentul medical, cirurgical și 

recuperarea tulburărilor simțurilor mirosului și gustului, deficiențelor de auz 

și de emisie sonor, și afectării nervilor cranieni. 

Finalități de studiu 

 

- să dispună de cunoștințe exhaustive  ale etiologiei, patogeniei şi 

morfogenezei maladiilor ORL; 

- să însușească aspectele teoretice despre particularitățile clinice, diagnostice 

și de tratament ale maladiilor ORL;  

- să distingă modalitățile de acordare a asistenței medicale specializate ORL 

în realizarea tratamentului conservator și chirurgical , inclusiv a urgențelor 

otorinolaringologice; 

- să posede cunoştinte  vizând  programele naționale și internaționale  de 

combatere a maladiilor ORL; să posede aspectele economice ale activității 

medicului specialist la etapa prespitalicească și cea de staționar;  

-  să înțeleagă principiile  metodologice a procedeelor chirurgicale, curative și 

profilactice a patologiei organelor otorinolaringologice;  

- să cunoască actele legislative din domeniul ocrotirii sănătății, bazele 

sistemului de asigurări medicale, reformele asistenței medicale privitor la 

activitatea medicului ORL, cerințele de calificare a medicului 

otorinolaringolog; 

- să dețină elementele de deontologie medicală, normele de morală și etică a 

lucrătorului medical; )  

- să cunoască bazele informaticii, tehnicii de calcul, principiile de bază în 



prelucrarea statistică a informaţiei medicale; 

-  să stăpînească principiile de farmacoterapie a  maladiilor 

otorinolaringologice; 

- să știe metodele de reabilitare a afecțiunilor otorinolaringologice; 

- să realizeze un proiect stiintific si să publice rezultatele studiului cu 

aplicarea ulterioară în practica medicală;  

Manopere practice 

achiziționate 

 

- să aplice metodele de diagnostic contemporan și tratament conservator și 

chirurgical  ale maladiilor otorinolaringologice la etapele prespitalicească și 

spitalicească; 

- să utilizeze principiile medicinei bazate pe dovezi în luarea deciziilor si 

confirmarea planului de diagnostic si tratament; 

- să administreze cunoştintele  vizând  ghidurile și programele naționale și 

internaționale  de combatere a maladiilor ORL;   

- să folosească în practica medicală cotidiană principiile de farmacoterapie a  

maladiilor otorinolaringologice; 

- să poată utiliza tehnologiile și utilajul contemporan de diagnostic și 

tratament al afecțiunilor organelor ORL; 

- să evalueze și să prognozeze deprinderile profesionale pentru efectuarea si 

aprecierea rezultatelor examenului clinic si paraclinic contemporan și 

rezolvarea  problemelor de diagnostic, tratament si pronostic bazate pe 

algoritme de conduită; 

- să poată selecta și interpreta rezultatele investigațiilor instrumental, de 

laborator clinic, biochimic, morfologic și imagistic ale organelor ORL în 

contextul maladiilor vizate.  

- să evalueze principiile de expertizare a incapacitatii temporare a muncii în 

conformitate cu Regulamentul în vigoare; 

- să stăpînească metodele contemporane de autoevaluare a activitătii 

profesionale în aspectul ameliorării continuie a activității sale profesionale.  

- sâ înţeleagă interrelaţiile dintre otorinolaringologie şi alte disciplini 

fundamentale;  

- să aprecieze importanţa obiectului otorinolaringologie în contextul 

medicinei.  

Forma de evaluare Examen 

 

 

 


