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I. Scopul disciplinei Ortopedie şi Traumatologie:

Scopul principal al instruirii în traumatologie şi ortopedie este de a învăţa studenţii despre
poziţiile contemporane ale capitolelor teoretice şi practice în disciplina dată. E necesar de a trage
atenţie la etiologia şi patogenia maladiilor ortopedice de bază şi leziunilor, metodele de
profilaxie, de diagnostic şi tratament al patologiilor aparatului locomotor.

Condiţia obligatorie de studiu este însuşirea materiei şi a manoperelor practice, ce permit
viitorului medic să se orienteze în situaţia de urgenţă, indicând planul de aplicaţii diagnostice şi
de tratament urgent, de a acţiona rapid.

II. Obiectivele de formare în cadrul disciplinei
Ortopedie şi Traumatologie:

Obiective generale:
1. Familiarizarea studenţilor cu activitatea spitalicească, personalul medical superior, mediu

şi inferior, relaţia studenţilor cu bolnavii spitalizaţi, îndrumarea atitudinii corecte faţă de
aceştia.

2. Acomodarea studenţilor la condiţiile specifice unei clinici de ortopedie şi traumatologie
(respectarea asepsiei si antisepsiei, respectarea circuitelor, etc).

3. Asigurarea unui bagaj de cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice în ortopedie şi
traumatologie privind manevrele şi investigaţiile necesare în activitatea zilnică a
medicului de familie şi în urgenţe.

4. Instruirea studenţilor şi exersarea practică prin examinare direct pe bolnav sau prin
simulare, a diverselor manevre de semiologie ortopedică şi traumatologică.

5. Instruirea studenţilor asupra eticii profesionale medicale, asupra regulilor relaţiei medic-
bolnav.

6. Aprofundarea bazelor teoretice şi practice dobândite pe parcursul anilor precedenţi.
7. Dezvoltarea interesului studenţilor pentru disciplina noastră prin cooptarea lor în cercuri

metodologice.

Obiective specifice:
1. Acomodarea studentului la ambientul chirurgical şi informarea lui asupra circuitului

bolnavului chirurgical în cadrul spitalului. Informarea asupra structurii secţiei de
traumatologie şi a necesităţii respectării circuitelor

2. Informarea şi exersarea întocmirii evidenţelor primare. Înţelegerea importanţei întocmirii
corecte a evidenţelor primare

3. Informarea asupra modalităţilor de asepsie şi antisepsie cu accent pe metodele moderne
de sterilizare şi a antisepticelor de ultimă generaţie

4. Asistarea în sala de operaţii la diverse intervenţii chirurgicale
5. Informarea studentului asupra tehnicilor de examinare a bolnavului pe diverse regiuni şi

afecţiuni şi exersarea acestor tehnici în vederea recunoaşterii elementelor patologice
6. Cointeresarea studenţilor în activitatea de cercetare medicală în cadrul cercului ştiinţific

de ortopedie

La nivel de cunoaştere şi înţelegere:
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- Să cunoască bazele Ortopediei şi Traumatologiei.
- Frecvenţa şi cauzele traumatismelor şi maladiilor aparatului locomotor.
- Etiologia şi patogenia maladiilor ortopedice.
- Metodele contemporane de tratament a leziunilor şi maladiilor aparatului locomotor.
- Termenii restabilirii capacităţii de muncă în afecţiunile tipice şi în maladiile ortopedice.
- Metodele de profilaxie şi de recuperare a bolnavilor cu maladii ortopedice şi traumatisme

mai frecvent întâlnite.

La nivel de aplicare:
- Să efectueze diagnosticul corect al patologiilor ortopedice.
- Să posede abilităţi de implementare şi integrare a cunoştinţelor obţinute în practica

medicală.
- Să stabilească diagnosticul afecţiunilor tipice ale aparatului locomotor la toate etapele

acordării ajutorului medical, de la locul accidentării până în staţionar.
- Să determine tratamentul necesar de urgenţă al complicaţiilor leziunilor aparatului

locomotor, ce au apărut imediat după traumatizare şi în procesul tratamentului.
- Să poată elabora planul şi tactica de tratament a bolnavilor, efectuarea tratamentului lor

complex împreună cu medicii specialişti.
- Să acorde ajutorul medical de urgenţă răniţilor.
- Să cunoască tehnica imobilizării de transport în diverse afecţiuni ale extremităţilor,

coloanei vertebrale şi bazinului.
- Să cunoască tehnica imobilizării curative cu ajutorul atelelor gipsate.
- Să cunoască tehnicile de reducere a luxaţiilor şi fracturilor.

La nivel de integrare:
- Să aprecieze importanţa Ortopediei şi Traumatologiei în contextul medicinii.
- Să deducă interrelaţiile între Ortopedia şi Traumatologie şi alte disciplini fundamentale.
- Să fie apt de a evolua şi autoevalua obiectiv cunoştinţele în domeniu.
- Să fie apt de a asimila noile realizări în disciplinele clinice.

III. Condiţionări şi exigenţe prealabile
Ortopedie şi Traumatologie:

Programul desfăşurat al disciplinei:

Tema 1: Ortopedie şi traumatologie - curs istoric. Contuzia ţesuturilor moi; entorsele; luxaţiile
Introducere în domeniul traumatologiei şi ortopediei. Realizările contemporane în

traumatologie, ortopedie şi protezare. Scopul şi problemele traumatologiei şi ortopediei.
Etapele principale de evoluţie a traumatologiei şi ortopediei în aspect istoric.
Principiile organizatorice ale serviciului traumatologic-ortopedic. Problemele cheie în
traumatologie şi ortopedie. Realizările contemporane în traumatologie, ortopedie şi
protezare. Recuperarea în traumatologie şi ortopedie. Aspectele, scopurile şi problemele
recuperării, căile lor de realizare la bolnavi cu maladii şi afecţiuni ale aparatului
locomotor. Contuzia ţesuturilor moi: definiţie, clasificare, manifestările clinice, complicaţii,
tratamentul. Entorsele aparatului capsulo-ligamentar ale articulaţiilor: definiţie, clasificare,
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manifestările clinice, tratamentul. Luxaţiile traumatice ale aparatului locomotor: definiţie,
incidenţă, clasificare, cauzele, anatomie patologică, manifestările clinice, diagnostic,
tratament.

Tema 2: Principiile de bază în organizarea asistenței medicale în chirurgia de campanie.
Principiile de bază în organizarea asistenței medicale în calamități și catastrofe, în

chirurgia de campanie. Triajul medical, grupele de triaj, etapele de tratament a pacienților și
accidentaților.

Tema 3: Plăgile – generalități. Plăgile prin armă de foc.
Leziunile deschise ale țesuturilor moi. C lasificarea plăgilor. Evoluția plăgilor.

Tratamentul plăgilor și profilaxia complicațiilor septice. Elementele prelucrării chirurgicale
primare a plăgilor. Tipurile de suturi.

Tema 4: Fracturile – generalităţi. Leziunile osteoarticulare prin armă de foc
Definiţia noţiunii "fractura închisă", "neconsolidare îndelungată" şi

"pseudartroză". Clasificarea fracturilor închise după localizarea liniei fracturii şi
caracterul dislocaţiei. Regenerarea reparatorie după fractură închisă. Principiile de
diagnostic a fracturilor închise. Metodele de bază a tratamentului fracturilor închise.
Noţiunea de osteosinteză stabilă. Variantele osteosintezei  s tabi le .  Cauzele
consolidări i  lente ş i  a pseudartrozelor. Diagnosticul consolidării lente şi a
pseudartrozelor. Metodele conservative de stimulare a regenerării reparatorii a oaselor şi
tratamentul consolidării lente şi a pseudartrozelor. Metodele chirurgicale de tratament ale
pseudartrozelor.

Definiţia noţiunii "fractură deschisă primară" şi "secundară". Clasificarea fracturilor
deschise. Particularităţile tratamentului pe etape al fracturilor deschise. Diagnosticul
complicaţiilor în fracturile deschise. Tactica tratamentului şi frecvenţa
complicaţiilor în fracturile deschise. Particularităţile prelucrării chirurgicale primare în
diferite leziuni. Indicaţiile variatelor genuri de osteosinteză în fracturile deschise ale
oaselor. Metodele de tratament a bolnavilor cu fracturi deschise.

Leziunile osteoarticulare prin armă de foc.

Tema 5: Șocul traumatic.
Definiția șocului. Fazele și stadiile șocului traumatic, factorii evolutivi al șocului.

Patogeneza. Clinica și particularitățile șocului. Profilaxia și tratamentul șocului. Terapia
intensivă antișoc.

Tema 6: Sindromul de strivire îndelungată. Sindromul de compartiment.
Sindromul de strivire îndelungată – noțiuni generale. Factorii etiologici. Patogeneza.

Factorii insuficienței renale acute. Clasificarea sindromului de strivire. Manifestările clinice.
Gradele de gravitate a sindromului de strivire îndelungată. Asistența medicală etapizată a
sindromului de strivire.

Tema 7 : Leziunile termice. Combustiile și degerăturile.
Combustiile, factorii etiologici. Maladia combustională. Perioadele. Caracteristica

schimbărilor locale. Clasificarea combustiilor. Aprecierea suprafețelor leziunilor. Legea cifrei
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«nouă» și a «palmei» în leziunile termice. Șocul combustional. Perioada de toxemie și septico-
toxemie, reconvalescența. Asistența medicală, principiile de tratament. Plastiile cutanate.

Degerăturile. Etiologia, patogeneza și simptoamele clinice. Clasificarea. Clinica. Asistența
medicală.

Tema 8: Traumatismele osteo-articulare ale membrului toracic
Clasificările contemporane ale fracturilor şi luxaţiilor întâlnite la nivelul membrului

toracic. Ajutorul medical la etapele prespitaliceşti şi în staţionar. Fracturile claviculei. Indicaţii
absolute pentru tratamentul chirurgical, complicaţii precoce şi tardive. Luxaţiile porţiunii
acromiale şi sternale ale claviculei. Clasificarea Rockwood. Metode de tratament. Fracturile
omoplatului. Tratamentul ortopedic. Indicaţii pentru tratamentul chirurgical. Luxaţiile braţului.
Clasificare. Conceptul modern al tratamentului, inclusiv artroscopic. Fracturile humerusului
proximal. Clasificarea Neer. Tratamentul ortopedic şi chirurgical, inclusiv ajutorul la etapele
medicale primare şi în staţionar. Fracturile diafizei humerale, clasificarea, complicaţiile mai des
întîlnite. Metode de acordare a ajutorului medical la toate etapele. Fracturile paletei humerale şi
leziunile articulaţiei cotului. Clasificări, etiologie, tratament, profilaxia redorilor. Fracturile
oaselor antebraţului. Clasificări. Leziuni clasice (Stănciulescu-Montegea, Galeazzi, Smith,
Coles). Mecanism de producere. Tratamentul ortopedic şi chirurgical, conduita postoperatorie şi
perioada de recuperare. Fracturile şi luxaţiile oaselor mâinii. Clasificări, etiologie, patogenie.
Metode de tratament. Fracturile osului scafoid. Particularităţile tratamentului şi prevenirea
complicaţiilor. Luxaţiile semilunarului, mecanism de producere, particularităţi de diagnostic şi
tratament. Fracturile-luxaţii Bennet, fracturile oaselor metacarpiene şi a falangelor degetelor,
diagnosticul, metode de tratament.

Tema 9: Traumatismele osteo-articulare ale membrului pelvin
Fracturile capului femural. Mecanisme de producere, diagnosticul, modalităţi de

tratament. Fracturile colului femural. Clasificarea. Patogenie. Particularităţile vascularizaţiei
extremităţii proximale a femurului. Manifestările clinice. Diagnosticul şi tratamentul chirurgical.
Profilaxia complicaţiilor. Fracturile masivului trohanterian. Clasificarea. Manifestările clinice.
Diagnosticul. Tratamentul ortopedic şi chirurgical. Complicaţiile şi prevenirea lor. Fracturile
diafizei femurale. Clasificarea. Manifestările clinice. Diagnosticul. Variante de osteosinteză.
Fracturile femurului distal. Diagnosticul. Tratamentul ortopedic şi chirurgical. Complicaţiile şi
prevenirea lor. Fracturile rotulei. Diagnosticul. Tratamentul ortopedic şi chirurgical.
Complicaţiile şi prevenirea lor. Fracturile platoului tibial. Diagnosticul. Tratamentul ortopedic şi
chirurgical. Complicaţiile şi prevenirea lor. Fracturile diafizare ale gambei. Particularităţile
vascularizării osului tibial. Diagnosticul. Tratamentul ortopedic şi chirurgical. Complicaţiile şi
prevenirea lor. Fracturile maleolare. Clasificarea. Diagnosticul. Tratamentul ortopedic şi
chirurgical. Complicaţiile şi prevenirea lor. Fracturile oaselor tarsului, particularităţi de
vascularizare a astragalului, diformităţi posttraumatice ale boltei plantare prin dereglarea
unghiului Bohler. Diagnosticul. Tratamentul ortopedic şi chirurgical. Complicaţiile şi prevenirea
lor. Termeni de consolidare. Fracturile oaselor metatarsiene şi a falangelor. Diagnosticul.
Tratamentul ortopedic şi chirurgical. Complicaţiile şi prevenirea lor. Luxaţia femurului.
Clasificarea, tabloul clinic. Diagnosticul. Tratamentul ortopedic şi chirurgical. Complicaţiile şi
prevenirea lor. Luxaţia gambei. Clasificarea. Diagnosticul. Tratamentul ortopedic şi chirurgical.
Complicaţiile şi prevenirea lor.

Tema 10: Traumatismele coloanei vertebrale şi ale bazinului
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Clasificarea. Particularităţile afecţiunilor stabile şi instabile ale coloanei vertebrale.
Afecţiunile izolate ale ligamentelor, mecanismul leziunilor, diagnosticul şi tratamentul.
Fracturile apofizelor transversale, arcurilor şi a proceselor articulare - diagnostic,
tratamentul. Leziunile corpului vertebrelor - mecanismul de traumatizare, localizarea
tipică, diagnostic, metodele de tratament conservativ (funcţional, reducerea ortopedică,
reducerea treptată) şi chirurgicală (fixarea posterioară, înlocuirea corpului vertebrei,
spondilodeza). Indicaţii pentru operaţiile de decompresie şi de stabilizare la coloana
vertebrală, profilaxia escarelor, redorilor şi a infecţiei urinare ascendente; Tratamentul
ortopedic şi protezarea. Noile orientări (microchirurgicale) în tratamentul coloanei
vertebrale cu leziunea măduvei spinale.

Tema 11: Complicaţiile septice în leziunile deschise ale aparatului locomotor
Osteita posttraumatică: definiţie, anatomie patologică, etiologie, patogenie, clasificare,

tabloul clinic, diagnostic, diagnostic diferenţial. Principii locale şi generale de tratament a
osteitei posttraumatice. Tratamentul conservativ. Indicaţiile şi metodele de tratament
chirurgical a osteitei posttraumatice. Rolul osteosintezei extra focare stabile în
tratamentul osteitei posttraumatice. Principiile şi metodele de tratament în perioada
postoperatorie a bolnavilor. Particularităţile decurgerii şi tratamentului osteitei oaselor
spongioase.

Artritele posttraumatice: definiţie, anatomie patologică, etiologie, patogenie, clasificare,
tabloul clinic, diagnostic, diagnostic diferenţial, tratament.

Tema 12: Maladiile congenitale ale aparatului locomotor
Luxaţia congenitală de şold. Patogenia. Diagnosticul clinio-radiologic al luxaţiei

congenitale de şold la copilul de până la 1 an. Particularităţile decurgerii şi
diagnosticarea după 1 an. Profilaxia luxaţiei congenitale de şold. Particularităţile
tratamentului luxaţiei şi subluxaţiei congenitale de şold la diferite grupe de vârste.
Piciorul strâmb şi plat congenital. Clinica, diagnosticul. Metodele de tratament.
Diformitatea membrului superior. Mâna strâmbă. Diagnosticul. Tratamentul. Sindactilia,
formele ei. Particularităţile tratamentului chirurgical în funcţie de variantele
sindactiliei. Polidactilia. Torticolisul. Maladia Klippel-Feil, Maladia Grizel, coastele cervicale.
Ascendenţa congenitală a omoplatului. Omoplat în forma alară. Principiile de diagnostic.
Clinica, metodele de tratament. Problemele de profilaxie ale diformităţilor congenitale.
Importanţa diagnosticării precoce şi a tratamentului precoce a di formităţilor
congenitale.

Tema 13: Maladiile degenerativ-distrofice ale articulaţiilor mari
Artrita reumatoidă. Patogenie. Diagnostic. Tabloul clinic al artritei reumatoide.

Elaborarea metodelor de tratament ortopedic în dependenţă de stadiul maladiei. Artroza
deformantă. Etiologia. Patogenia. Metodele de tratament a art rozei  deformante în
funcţ ie  de s tadiul  procesului  ş i  caracterul defecţiunilor din articulaţii.
Indicaţiile şi contraindicaţiile metodelor chirurgicale de tratament. Tipurile
intervenţiilor chirurgicale în artroza deformantă. Tratamentul medicamentos şi ortopedic a
osteoartrozei primare şi secundare în funcţie de localizare, stadiu, etiologie. Principiile
tratamentului ortopedic la maladia Behterev. Artrita reumatoidă: etiologia, patogenia,
manifestările clinice, diagnosticul şi principiile de tratament.
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Tema 14: Deformităţile şi patologiile degenerative ale coloanei vertebrale
Etiologia. Patogeneza osteocondrozei coloanei vertebrale. Biomecanica şi fiziologia

segmentului intervertebral. Stadiile osteocondrozei. Clinica şi diagnosticul
osteocondrozei coloanei vertebrale la diferite localizări. Principiile tratamentului
ortopedic a osteocondrozei coloanei vertebrale. Indica ţ i i l e  metodelor  de  t ra tament
conservator  ş i  ch i rurgica l  l a osteocondroza coloanei vertebrale. Metodele
tratamentului conservator, particularităţile tratamentului osteocondrozei în diferite
localizări în condiţii de staţionar sau de policlinică. Principiile tratamentului
chirurgical al osteocondrozei. Indicaţiile intervenţiei de discectomie cu abord
anterior şi  posterior .  Profi laxia osteocondrozei coloanei vertebrale. Etiologia şi
patogenia maladiei scoliotice. Clasificarea scoliozelor. Clinica diferitor grade de scolioză.
Desfăşurarea maladiei, rezultatele şi complicaţiile maladiei scoliotice. Dezvoltarea scoliozei în
perioada de pubertate. Principiile de bază a diagnosticului precoce a scoliozei (examinările
medicale profilactice, supravegherea dinamică a copiilor de la grădiniţe şi în şcoală).
Profilaxia, tratamentul conservator şi chirurgical al scoliozei. Administrarea corsetelor
ortopedice la maladia scoliotică. Metodele contemporane de tratament chirurgical al
scoliozei.

Tema 15: Osteocondropatiile. Tumorile aparatului locomotor
Etiologia şi patogeneza osteocondropatiilor. Clasificarea. Decurgerea osteocondropatiilor

şi manifestările lor clinice. Diagnosticul şi metodele de tratament. Maladiile Buchana, van
Neck, Pierson, Legg-Calve-Perthes, Panner, Haas, Burns, Brailsford, Kienbock, Mauclaire,
Kohler, Sinding-Larsen, Bloun, Osgood-Schlatter, Sever, Haglund, Diaz, Kohler, Iselin,
Freiberg.

Tumorile aparatului locomotor: etiologie, patogenie, clasificare, manifestările clinice,
diagnostic, principii de tratament.

Tema 16: Tuberculoza osteoarticulară.
Bacilul Koch – caracteristica și maladia. Tuberculoza, etiologia, patogeneza. Tabloul

clinic al tuberculoza osteoarticulară, fazele, perioadele de evoluție. Principiile de tratament.
Spondilita tuberculoasă, morbul Pott. Tabloul clinic al spondilitei tuberculoase, fazele și
perioadele de evoluție. Principiile de tratament.

Tema 17: Scoliozele. Dereglările de ținută.
Dereglările de ținută. Ținuta – noțiune generală. Spate plat, spate rotund, ținută lordotică,

ținută scoliotică. Principiile de profilaxie a dereglărilor de ținută.
Scolioza, maladia scoliotică, etiologia, patogeneza, clasificarea, manifestările clinice.

Scoliozele nestructurale. Metodele spondilometrice de evaluare a radiogramelor. Aprecierea
valorii diformității scoliotice în plan frontal și sagital. Determinarea torsiunii vertebrale în
scolioze. Principiile de profilaxie și tratamenta maladiei scoliotice.

IV. Conţinutul de bază a cursului

Conţinutul de bază al cursului:
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A. Prelegeri: 34 ore
Nr. Tema Ore
1. Ortopedie şi traumatologie - curs istoric. Contuzia ţesuturilor moi;

entorsele; luxaţiile
2

2. Principiile de bază în organizarea asistenţei medicale în chirurgia de
campanie

2

3 Plăgile – generalităţi. Plăgile prin armă de foc. 2
4. Fracturile locomotorului – generalităţi. Fracturile prin armă de foc.

Maladia traumatică, politraumatismele.
2

5. Şocul traumatic. 2
6. Sindromul de strivire şi sindromul de compartiment 2
7. Leziunile termice 2
8. Traumatismele osteo-articulare ale membrului toracic 2
9. Traumatismele osteo-articulare ale membrului pelvin 2
10. Traumatismele coloanei vertebrale şi ale bazinului 2
11. Complicaţiile septice în leziunile deschise ale aparatului locomotor 2
12. Maladiile congenitale ale aparatului locomotor 2
13. Maladiile degenerativ-distrofice ale articulaţiilor mari 2
14. Diformităţile şi patologiile degenerative ale coloanei vertebrale 2
15. Osteocondropatiile. Tumorile aparatului locomotor 2
16. Tuberculoza osteoarticulară 2
17. Scoliozele. Dereglările de ţinută 2

B. Lucrări practice: 51 ore
Nr. Tema Ore
1. Examinarea bolnavilor cu traumatisme ale aparatului locomotor şi patologii

ortopedice.
3

2. Particularităţile chirurgiei în dezastre. Triajul medical. Volumul asistenţei
la etapele de evacuare

3

3. Contuzia ţesuturilor moi; entorsele; Luxaţiile – generalităţi. 3
4. Plăgile – generalităţi, etiologie, clasificarea, tratamentul. Plăgile prin armă

de foc.
3

6. Fracturile: clasificare, clinica, principii de tratament 3
5. Politraumatismele. Maladia traumatică, clasificarea clinica, principii de

tratament.
3

7. Leziunile vaselor sanguine magistrale: hemoragiile, tratamentul,
hemotransfuzia

3

8. Leziunile traumatice a tendoanelor şi nervilor periferici 3
9. Traumatismele osteo-articulare ale membrului toracic 3
10. Traumatismele osteo-articulare ale membrului pelvin 3
11. Traumatismele coloanei vertebrale şi ale bazinului 3
12. Deformităţile şi patologiile degenerative ale coloanei vertebrale 3
13. Amputaţiile traumatice ale aparatului locomotor. Protezarea şi ortezarea 3
14. Maladiile degenerativ-distrofice ale articulaţiilor mari. 3
15. Şocul traumatic, clasificarea, clinica, asistenţa medicală. 3
16. Sindromul de strivire şi sindromul de compartiment 3
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17. Leziunile termice 3

La sfârşitul modulului este prevăzută testarea deprinderilor practice.

V. Bibliografia recomandată:
- A. Obligatorie:

1. Gornea F. „Ortopedie şi Traumatologie”. Chişinău, 2010.
2. Stamatin S., Marin I., Pulbere P. „Traumatologia şi ortopedia”. Chişinău, 1995.
3. Трубников В.Ф. „Травматология и ортопедия”. Киев, 1986.
4. Юмашев Г.С. „Травматология и ортопедия”. Москва, 1983.
5. Котельников Г. П., Миронов С.П. „Травматология - национальное руководство”. Москва, М.:

ГЭОТАР-Медиа, 2008. 616-00-1. Т 65
6. Котельников Г. П., Миронов С.П. „Ортопедия - национальное руководство”. Москва, М.:

ГЭОТАР-Медиа, 2008. 617.3. Т 070

7.

- B. Suplimentară:

1. Antonescu D., şi coautorii „Elemente de traumatologie şi ortopedie” – curs pentru studenţi.
Bucureşti, 1999.

2. Firică A. „Examinarea fizică a bolnavilor cu afecţiuni ale aparatului osteoarticular”,
Bucureşti, 1999.

3. Georgescu N., Alexa O. „Ortopedie - traumatologie”. Iasi, 1996.
4. Gianu M., Zamfir N. „Ortopedie şi traumatologie pediatrică”.
5. Gornea F. „Ortopedie şi Traumatologie”. Chişinău, 2010.
6. Niculescu G., şi coautorii. „Chirurgia traumatismelor osteoarticulare”. Bucureşti, 1989.
7. Stamatin S., Marin I., Pulbere P. „Traumatologia şi ortopedia”. Chişinău, 1995.
8. Tomoaia Gh., „Traumatologie osteoarticulară”. Cluj, 2008
9. Волков М.В., Дедова В.Д. „Детская ортопедия”. Киев, 1986.

VI. Metode de predare şi învăţare utilizate

Disciplina Ortopedia şi Traumatologia este predată în manieră clasică: cu prelegeri şi
lucrări practice. La prelegeri va fi citit cursul teoretic de către titularul de curs.

În conţinutul prelegerilor în mod obligatoriu se atrage o mare atenţie directivilor conducerii
Republicii Moldova în problemele ameliorării calităţii ajutorului medical populaţiei şi direcţiile
de profilaxie în medicină.

În prelegere se prevede aportul traumatologilor-ortopezi în rezolvarea problemelor socio-
economice, adică reîntoarcerea precoce şi de siguranţă în cîmpul de muncă a bolnavilor şi a
invalizilor cu leziuni şi maladii ale aparatului locomotor.
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Lecția practică este însoţită de examinarea clinică a bolnavilor, demonstrarea tabelelor,
foliilor, diapozitivelor, clişeelor radiologice, instrumentelor, aparatelor, demonstrarea filmelor de
studii.

Pentru organizarea legăturii inverse ”student-lector” sunt posibile 2 variante de control al
gradului de însuşire al materialului:

1. Studenţilor li se eliberează înainte de lecţii practice fişele tapate pentru controlul testat
calculat pentru 4-5 întrebări. Cu 5-7 minute înainte de sfârşitul lecției practice se propune
studenţilor de a răspunde la întrebările de bază ce au fost expuse în lucrările practice,
alegând răspunsul corect. După sfârşitul lecției practice răspunsurile se analizează şi la
următoarea ocupație (5-7) min., adăugător se face corectarea acelor capitole, care au fost
însuşite mai slab;

2. Când e prezent un auditoriu înzestrat cu mijloace de control automatizat, expunerea
fiecărui capitol al temei se sfârşeşte cu controlul însuşirii acesteia. Pe ecran lectorul
fixează rezultatele controlului testat, ce permite mai operativ de a reacţiona la lacunele în
recepţia noului material

Scopul de bază al lecţiilor practice este formarea deprinderilor practice în diagnosticarea şi
tratamentul bolnavilor cu leziuni şi maladii ale aparatului locomotor.

În scopul apropierii maxime de condiţiile reale, cursurile practice se petrec în secţiile
curative ale staţionarului, în secţia de internare, în sala de pansamente ghipsate, în sala de
pansamente, în sala de operaţie, secţiile consultative şi în punctele traumatologice.

Organizarea lucrului de sinestătător a studenţilor la cursurile practice necesită a fi
modificate în lumina directivelor “Direcţiilor principale” şi cerinţelor caracteristicilor de
calificare ale specialistului din contul aprofundării componentelor de bază ale sistemului metodic
unic, ce au directivitate practică.

Pentru intensificarea procesului didactic se folosesc următoarele forme de lucru:
 controlul testat al nivelului iniţial şi final al cunoştinţelor
 curaţia sinestătătoare a bolnavilor cu folosirea “Activităţii fundamentale

preliminare”(AEP) şi foilor de curaţie
 însuşirea deprinderilor practice
 acordarea ajutorului medical bolnavilor traumatologici
 participarea în lucru policlinic (primirea ambulatorică a bolnavilor traumatologici şi

ortopezi)
 participarea la dispensarizarea populaţiei
 discuţii în problemele actuale în traumatologie si ortopedie

Deprinderile practice la cursuri se prelucrează în 2 etape. La prima etapă manipulaţiile
necesare, metoda aplicării tracţiei scheletale se însuşeşte pe mulaje. Procedeele şi metodele
reducerii fracturilor, luxaţiilor se antrenează pe voluntari. La a 2-a etapă, după acumularea
nivelului iniţial de cunoştinţe, deprinderile practice se formează neapărat cu participarea
studentului la tratamentul bolnavilor. Studenţii de sinestătător (sub controlul lectorului)
efectuează anestezia în locul fracturii, lavajul plăgilor, oprirea hemoragiei în plagă, debridarea
chirurgicală primară a plăgilor, puncţia articulaţiilor, aplică atele gipsate, determină locul trecerii
broşelor pentru tracţia scheletală, aplică tracţia scheletală în fracturile oaselor membrelor, asistă
la operaţiile de urgenţă, participă activ la reducerea luxaţiilor. Sub supravegherea lectorului se
efectuează blocajul tipic cu anestetic. Studenţii de sinestătător execută corecţia poziţiei
extremităţilor pe atele curative, înlătură tracţia scheletală şi aparatele gipsate, participă la
bandajarea bolnavilor. Unele teme ale cursurilor practice (de exemplu -”traumele multiple,
afecţiunile combinate şi multiple”) e raţional de a le duce după principiul: “Jocuri de afaceri”. Cu
aceasta se obţin efecte duble. Pe de o parte, se perfecţionează gândirea clinică a studentului, pe
de alta - prelucrarea deprinderilor practice pe voluntari permite de a evita greşelile la examinare,
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alegerea tacticii tratamentului bolnavilor respectivi. Şi numai după aceasta studenţii pot începe
lucrul cu acest contingent de bolnavi.

VII. Sugestii pentru activitate individuală

Pentru însuşirea disciplinei Ortopedie şi Traumatologie urmează să lucraţi activ cu
materialul. Aceasta presupune:

1. Citiţi atent materialul. Faceţi notiţe. Încercaţi să formulaţi singuri momentele
principale.

2. Frecventaţi cursurile şi lucrările practice, dar nu doar pentru a face prezenţa.
Conspectaţi atent.

3. Puneţi întrebări! Profesorului, unul altuia, sie însuşi. În aulă, în sala de studii, în
coridoare, la patul pacientului, în biroul profesorului. Faptul că puneţi întrebări
înseamnă că încercaţi să înţelegeţi şi să prelucraţi materialul predat.

4. Organizaţi-vă în grupuri a câte 2-3 studenţi pentru discuţii asupra materialului
cursului şi pregătirea pentru examen. De regula, în grupuri de lucru mici se
sintetizează o înţelegere mult mai amplă şi mai clară, decât lucrând individual.

5. Participaţi activ la intervenţiile chirurgicale, interesaţi-vă despre metodele de
examinare suplimentare ale patologiei pacienţilor, lucrul la patul bolnavului.

VIII. Metode de evaluare

Evaluarea cunoştinţelor la disciplina Ortopedie şi Traumatologie se face prin evaluarea
continuă pe parcursul semestrului şi evaluarea sumativă sub formă de colocvium cu notă. La
colocvium nu sunt admişi studenţii cu media de la lucrările practice sub nota 5, precum şi
studenţii care nu au recuperat absenţele.

Colocvium constă din următoarele probe:
1. Aprecierea deprinderilor practice sau prezentarea de caz clinic.
2. Proba oral.

Remarcă:
Evaluarea cunoştinţelor se apreciază cu note de la 10 la 1 fără zecimale, după cum

urmează:
- Nota 10 sau „excelent” (echivalent ECTS – A) va fi acordată pentru însuşirea 91 –

100% din material;
- Nota 9 sau „foarte bine” (echivalent ECTS – B) va fi acordată pentru însuşirea 81 –

90% din material;
- Nota 8 sau „bine” (echivalent ECTS – C) va fi acordată pentru însuşirea 71 – 80% din

material;
- Notele 6 şi 7 sau „satisfăcător” (echivalent ECTS – D) vor fi acordate pentru

însuşirea respectiv 61 – 65% şi 66 – 70% din material;
- Nota 5 sau „slab” (echivalent ECTS – E) va fi acordată pentru însuşirea 51 – 60% din

material;
- Notele 3 şi 4 (echivalent ECTS – FX) vor fi acordate pentru însuşirea 31 – 40% şi

respectiv 41 – 50% din material;
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- Notele 1 şi 2 sau „nesatisfăcător” (echivalent ECTS – F) vor fi acordate pentru
însuşirea 0 – 30% din material.

Neprezentarea la examen fără motive întemeiate se înregistrează ca „absent” şi se
echivalează cu calificativul 0 (zero).

Rezultatele colocviului sunt precăutate în aceeaşi zi şi pot fi contestate în primele 24 de
ore.

Subiectele pentru colocvium sunt aprobate la şedinţa catedrei şi sunt expuse în punctul
următor.

Modalitatea de rotunjire a notelor

Suma ponderată a notelor de la evaluările
curente şi examinarea finală

Nota finală

5 5
5,1-5,5 5,5
5,6-6,0 6
6,1-6,5 6,5
6,6-7,0 7
7,1-7,5 7,5
7,6-8,0 8
8,1-8,5 8,5
8,6-9,0 9
9,1-9,5 9,5
9,6-10 10

Neprezentarea la examen fără motive întemeiate se înregistrează ca “absent” şi se
echivalează cu calificativul 0 (zero). Studentul are dreptul la 2 susţineri repetate ale
examenului nepromovat.

IX. Limba de predare

Română


