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Volumului asistenței medicale acordate de medicii rezidenți 

 și limitele de competență la specialitatea Medicina de familie, pe ani de instruire 

Interpretare – I 

Asistare – A 

Executare - E 

COMPETENTE DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ ACORDATĂ PENTRU TOȚI 

ANII DE STUDII 

VOLUMUL 

(Nr. 

pacienți/ 

investigații/ 

proceduri/ 

intervenții) 

Examinează primar pacienţii  de diferite vârste cu diferite probleme de sănătate , 

inclusiv copii 0-18 ani.(Examinarea clinică  comprehensivă şi examenul clinic focusat). 

E 

 

Impreună cu medicul responsabil efectuează manoperilor diagnostice şi curative de baza 

(examenul clinic general, examenul clinic focusat)  şi controlul profilactic  al pacienţilor 

indiferent de vârstă.E 

 

Impreună cu medicul repsonsabil elaborează planul de investigaţii şi tratament al 

pacientului, completează fişa de observaţie clinică.  Monitorizează îndepilinirea 

acţiunilor prescrise.  Perfectează documentația necesară. E 

 

Impreună cu medicul repsonsabil realizează conduita sarcinei fiziologice şi în patologii 

asociate. E 
 

Realizează îngrijiri ante- şi perinatale . E  

Impreună cu medicul repsonsabil asigură asistenţa medicală primară cu realizarea 

măsurilor preventive, curative şi de reabilitare. E 
 

Împreună cu medicul responsabil efectuează examinarea pacienţilor pentru controlul 

profilactic cu îndeplinirea documentaţiei necesare și elaborarea planului individual de 

conduită. E 

 

Impreună cu medicul responsabil acordă  asistenţă medicală preventivă omului sănătos, 

omului bolnav şi  familiei. E 
 

Acordă asistenţă medicală de prim contact, asigurând luarea deciziei împreună cu 

medicul repsonsabil privind problemele medicale pe care le prezintă pacienţii. E 
 

Efectuează gărzi de noapte, vizite la domiciliu şi împreună cu medicul responsabil 

perfectează documentaţa necesară cu raportarea ulterioară  sefului secţiei, clinicii, la 

şedinţa de dimineaţă. E 

 

Colaborează  în termeni utili cu specialiştii de profil în scopul soluţionării problemelor 

pacienţilor. E 
 

Acordă asistenţă medicală de urgenţă împreună cu medicul repsonsabil la etapa 

prespitalicească. E 
 

Asigură continuitatea asistenţei medicale pacienţilor, ţinând cont de factorii biomedicali, 

psihologici şi socio-culturali. E 
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Impreună cu medicul repsonsabil realizează sinteza diagnostică şi terapeutică în baza 

principiilor de prioritizare a problemelor de sănătate a pacientului, conform incidenţei şi 

prevalenţei bolilor în comunitate. E 

 

Asigură  managementul medical al pacienţilor utilizând raţional toate resursele 

disponibile ale sectorului de asistenţă medicală primară şi ale sistemului de sănătate.E  
 

Reprezintă  interesele pacientului său în relaţiile acestuia cu sistemul de sănătate. E  

Efectuează  îngrijirile medicale a pacienţilorб coordonînd echipă de asistenţă medicală 

primară. E 
 

Împreună cu medicul responsabil  realizează expertiza incapacităţii temporare de muncă 

cu completarea documentaţiei.  Apreciază starea funcţională  şi evidenţiază starea  de 

dizabilitate şi perfectează actele necesare pentru CDDCM. E 

 

Efectuează managementul pacienţilor cu sindroame clinice frecvente. E  

Realizeză consilierea pacienţilor de diferite vârste cu diverse probleme de sănătate. E  

Aplică prevederile  protocoalelor clinice naţionale pentru îngrijiri paliative. E  

Identifică probleme de sănătate în comunitatea şi realizează proiectul comunitar. E 

 

ANUL I 

Medicina de familie (16 sapt.) 

 

Examinează primar pacienţii în oficiul medicului de familie  (Examinarea clinică a 

pacientului: generală şi focusată şi controlul profilactic) 

80 A/E 

Impreună cu medicul repsonsabil elaborează planul de investigaţii şi tratament al 

pacientului completează fişa de ambulator (Forma 025e), cu completările necesare pe 

parcursul vizitelor. Monitorizează îndepilinirea acţiunilor prescrise.   Perfectează 

documetaţia necesară  cu raporatarea ulterioară şefului de secţie.   

60 A/E 

Efectuează vizite la domiciliu şi împreună cu medicul responsabil perfectează 

documentaţa necesară.  

10 A/E 

Impreuna cu medicul responsabil efectueaza manoperile diagnostice şi curative 

necesare.  

60 A/E 

Efectuează acordarea asitenţei de urgenţă la etapa prespitalicească la pacienții cu 

urgenţe medicale sub supravegherea medicului responsabil.  

10 A/E 

Monitorizeaza şi evaluează împreună cu medicul responsabil starea pacienţilor instabili, 

cu aplicarea criteriilor de spitalizare Ю 

3 A/E 

Împreună cu medicul responsabil efectuează controlul profilactic anual, şi determină 

starea  de sănătate a indivizilor,  inclusiv la angajare şi periodice, înmatriculare în 

instituţiile de învăţămînt, alte examene profilactice, ce ţin de competenţa medicului de 

familie, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;  şi cu îndeplinirea 

documentaţiei necesare și elaborarea planului individual de conduită. 

20 A/E 

Realizează măsurile de profilaxie specifică conform programelor de imunoprofilaxie a 

populaţiei şi  planifică imunizările contingentului deservit.  

15 A/E 

Organizează şi desfăşoară activităţi de profilaxie în vederea depistării factorilor de risc 

şi identifică persoanele din grupurile de risc. 

10 A/E 

Realizează screening-ul conform legislaţiei în vigoare  şi  identificără pacienţii cu forme 

precoce ale maladiilor, inclusiv social-condiţionate.  

30 A/E 
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Desfăşoară activităţi privind instruirea sanitaro-igienică a populaţiei în promovarea 

modului sănătos de viaţă.  

15 A/E 

Efectuează monitorizarea  pacienţilor cu maladii cronice.  20 A/E 

Împreună cu medicul responsabil efectuează  măsuri antiepidemice şi  raportează cazul 

de boală  contagioasă conform reglementărilor în vigoare.  

5 A/E 

Împreună cu medicul responsabil  reaizează expertiza incapacităţii temporare de muncă 

cu completarea documentaţiei.  

25 A/E 

Activează în sala de triaj , determină datele atropometrice şi apreciază indicele masei 

corporale, înregistrează ECG, tonometrie oculara, determină glicemii şi colesterolemie 

100 E 

Baremul manoperelor   

Electrocardiografia   20 E/I 

PEF - metria   10 E/I 

Testul de reversibilitate bronşică   5 E/I 

Spirometria  5 I 

Sinteză diagnostică   20 E 

Sinteză terapeutică    20 E 

Consimţământul informat în cadrul consultului medical  30 E 

Acordarea asistenţei medicale de urgenţă   10 A/E 

Intervenţie privind schimbarea comportamentului individual  5 A 

Planul de examen profilactic a unui individ 20 A 

 Alcătuirea planului individual de imunizare   10 A 

Educarea familiei privind problemele de sănătate a unui membru   10 A/E 

Prescrierea reţetelor pentru medicamente conform Ordinelor MS RM  100 A/E 

Expertiza incapacităţii temporare de muncă   15 A 

Completarea certificatului de concediu medical   10 A/E 

 Completarea fişei, formular 027 e  30 A/E 

Alcătuirea regimului alimentar raţional   30 A/E 

Completarea fişei formular 088 e  5 A/E 

Completarea documentației pentru CNAM  5 A/E 

Evidenţa imunizărilor populaţiei conform Registrului, formular 063- 1/u   1 A/E 

Aprecierea indicelui masei corporale  30 E 

Educaţie pentru sănătate   30 E 

Rapoarte medicale (dări de seamă)   1 A/E 

Elaborarea planului de acţiuni în promovarea sănătăţii şi implementarea lui   1 A/E 

Elaborarea planurilor de acţiuni de profilaxie la nivel de populaţie  

 

1 A/E 

Medicina Internă (17saptamini) 
Examinează primar pacienţii internaţi în secţiile de medicină internă sau în secţia de 

internare  (Examinarea clinică a pacientului  cu completarea fişei de observaţie clinică 

003/e).  

50 E 

Impreună cu medicul repsonsabil elaborează planul de investigaţii şi tratament al 

pacientului. Monitorizează îndeplinirea acţiunilor prescrise.  

50 A/E 

Împreună cu medicul repsonsabil completează foaia de prescripţii medicale la 

formularul 003/e, cu completările ulterioare zilnice.  

50 E 
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Efectuează gărzi de noapte ( 2 lunar)  şi îndeplineşte  documetaţia de gardă cu raportarea 

ulterioară la ședința de dimineaţa (raportul de gardă). 

8 E 

Împreună cu medicul responsabil efectuează primirea şi examinarea pacienţilor în secția 

de internare cu îndeplinirea documentaţiei necesare.  

15 A/E 

Impreuna cu medicul responsabil efectueaza manoperile diagnostice şi curative 

necesare. 

50 A/E 

Monitorizeaza şi evaluează starea pacienţilor instabili, cu indicarea suplimentară a 

acţiunilor necesare împreună cu medicul responsabil (analize, investigaţii, etc.)  

5 A/E 

Activeaza în sala de manopere, secţia radiologie şi diagnostic funcţional în calitate de 

ajutor/asistent medical în efectuarea diagnosticului, inclusiv și cel funcțional.  

30 A/E 

Activează în calitate de asistent al rezidentului senior sau medicului din secție. 

Controlează dinamica investigațiilor și procedurilor pacientului din secție. Complează 

împreună cu medicul responsabil documentaţia necesară.  

50 E 

Monitorizeaza transferul pacientului în/ din secţie sau terapia intensivă. (Pregătirea 

pacientului de investigație sau procedură, etc… Cunoaşterea efectelor adverse ale 

tratamentului, posibililor complicații ale investigațiilor.)  

5 A/E 

Baremul manoperelor   

ECG  20 E,I 

Toracocenteza  5 A, I 

Laparocenteza   3 A, I 

PEF-metria  10 E,I 

Siprometria  5 I 

Test de reversibilitate bronşică 5 I 

Teste functionale hepatice. 10 I 

Teste functionale renale.  10 I 

Buletine hematologice. 30 I 

Profile dislipidemice.  10 I 

Buletine de ecografie abdominala. 15 I 

Examenul radiologic  15 I 

CT si RMN abdominal.  3 I 

Buletine de Ecocardiografie si examen Doppler.  5 I 

Buletine de endoscopie digestivă  10 I 

Venopuncţie  5 A,E 

Perfuzii  

 

5 A,E 

Pediatria  (10 săptamîni) 
 

Examinează primar pacienţii internaţi în secţiile de pediatrie sau în secţia de internare.  

(Examinarea clinică a copilului cu completarea fişei de observaţie clinică).  

25 A/E 

Evaluarea dezvoltării fizice şi neuropshice a copilului de diferite vârste.  25 E 

Impreună cu medicul repsonsabil elaborează planul de investigaţii şi tratament al 

copilului. Monitorizează îndeplinirea acţiunilor prescrise.  

25 A/E 

Împreună cu medicul repsonsabil completează foaia de prescripţii medicale, cu 

completările ulterioare zilnice. 

25 A/E  

Efectuează gărzi de noapte ( 2 lunar)  şi îndeplineşte  documetaţia de gardă cu raportarea 5 E 
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ulterioară la ședința de dimineaţa (raportul de gardă). 

Impreuna cu medicul responsabil efectueaza manoperile diagnositice şi curative 

necesare. 

25 A/E 

Monitorizeaza şi evaluează starea pacienţilor instabili, cu indicarea suplimentară a 

acţiunilor necesare împreună cu medicul responsabil (analize, investigaţii, etc.) 

3 A/E 

Activeaza în sala de manopere, secţia radiologie şi diagnostic funcţional în calitate de 

ajutor/asistent medical în efectuarea diagnosticului, inclusiv și cel funcțional.  

15 A/E 

Activează în calitate de asistent al rezidentului senior sau medicului din secție. 

Controlează dinamica investigațiilor și procedurilor pacientului din secție. Complează 

împreună cu medicul responsabil documentaţia necesară.  

25 E 

Monitorizeaza transferul pacientului în/ din secţie sau terapia intensivă. (Pregătirea 

pacientului de investigație sau procedură, etc… Cunoaşterea efectelor adverse ale 

tratamentului, posibililor complicații ale investigațiilor.)  

3 A/E 

Baremul manoperelor   

 Participarea la îngrijirea nou-născutului  10 A/E 

Îngrijirea copilului sugar  10 A/E 

Alcătuirea raţiei alimentare a copilului la diferite perioade de vârstă  20 A/E 

Antropometria   50 E 

Examenului radiologic (filme)   5 I 

PEF-metrie  5 E/I 

Electrocardiograma   5 E/I 

Spirometria  5 E/I 

Buletine de ecografie abdominal 5 I 

Buletine de endoscopie digestivă superioară   

 

 

3 I 

ANUL II   

Medicina de familie (20 sapt.) 

 

  

Se menţin manoperile şi competenţile de la nivelul anului 1 cu  cu activitate şi grad de 

complexitate mai mare. 

  

Examinează primar pacienţii în oficiul medicului de familie  (Examinarea clinică a 

pacientului: generală şi focusată şi control profilactic). 

120 E 

Elaborează planul de investigaţii şi tratament al pacientului completează fişa de 

ambulator (Forma 025e), cu completările necesare pe parcursul vizitelor sub 

supravegherea medicului responsabil. Monitorizează îndeplinirea acţiunilor prescrise.    

100 A/E 

Perfectează documetaţia necesară  cu raporatarea ulterioară medicului responsabil,  

şefului de secţie.  

80 E 

Efectuează vizite la domiciliu şi împreună cu medicul responsabil perfectează 

documentaţa necesară.  

10 E 

Efectueaza manoperile diagnostice şi curative necesare sub supravegherea medicului 

responsabil.  

60 A/E 

Efectuează acordarea asitenţei de urgenţă la etapa prespitalicească la pacienții cu 

urgenţe medicale sub supravegherea medicului responsabilю  

10 E 
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Monitorizeaza şi evaluează starea pacienţilor instabili  sub supravegherea medicului 

responsabil, cu aplicarea criteriilor de spitalizare .  

5 A/E 

Efectuează controlul profilactic anual, şi determină starea  de sănătate a indivizilor,  

inclusiv la angajare, înmatriculare în instituţiile de învăţămînt, alte examene profilactice, 

în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;  şi cu îndeplinirea 

documentaţiei necesare și elaborarea planului individual de conduită sub supravegherea 

medicului responsabil  

50 A/E 

Realizează măsuri de profilaxie specifică conform programelor de imunoprofilaxie a 

populaţiei .  

20 A/E 

Planifică pătura imune şi realizează imunoprofilaxia contingentului deservit cu 

completarea documentaţiei sub supravegherea medicului responsabil.  

20 A/E 

Organizează şi desfăşoară activităţi de profilaxie în vederea depistării factorilor de risc 

şi identifică persoanele din grupurile de risc.  

1 A/E 

Realizează screening-ul conform legislaţiei în vigoare  şi  identifică pacienţii cu forme 

precoce ale maladiilor, inclusiv social-condiţionate.   

30 A/E 

Desfăşoară activităţi privind instruirea sanitaro-igienică a populaţiei, promovarea 

modului sănătos de viaţă.  

50 E 

Efectuează monitorizarea pacienţilor cu maladii cronice sub tutela medicului 

responsabil.  

30 E 

Împreună cu medicul responsabil efectuează  măsuri antiepidemice şi  raportează cazul 

de boală contagioasă conform reglementărilor în vigoare.  

10 A/E 

Împreună cu medicul responsabil  realizează expertiza incapacităţii temporare de muncă 

cu completarea documentaţiei.  

30 A/E 

Activeaza în sala de triaj şi  determină datele atropometrice, apreciază Indicile masei 

corporale, înregistrează ECG, tonometrie oculara, determnarea glicemii şi 

colesterolemie.  

100 E 

Baremul manoperelor   

Electrocardiografia   20 E/I 

PEF - metria   10 E/I 

Testul de reversibilitate bronşică  10 E/I 

Spirometria  10 I 

Sinteză diagnostică  40 E 

Sinteză terapeutică    40 E 

Consimţământul informat în cadrul consultului medical  60 E 

Acordarea asistenţei medicale de urgenţă   10 A/E 

Intervenţie privind schimbarea comportamentului individual   6 A 

Planul de examen profilactic a unui individ  10 A 

 Alcătuirea planului individual de imunizare   10 A 

Educarea familiei privind problemele de sănătate a unui membru  8 A/E 

Prescrierea reţetelor pentru medicamente conform Ordinelor MS RM.  100 A/E 

Expertiza incapacităţii temporare de muncă   20 A 

Completarea certificatului de concediu medical   20 A/E 

Completarea fişei, formular 027 e   80 A/E 

Alcătuirea regimului alimentar raţional  60 A/E 

Alcătuirea regimului alimentar-dietetic al bolnavului în funcţie de afecţiuni   20 A/E 
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Completarea fişei formular 088 e   5 A/E 

Completarea documentației pentru CNAM   5 A/E 

Evidenţa imunizărilor populaţiei conform Registrului, formular 063- 1/u   1 A/E 

Aprecierea indicelui masei corporale  60 E 

Determinarea glicemiei  30 E 

Educaţie pentru sănătate  60 E 

Rapoarte medicale (dări de seamă)   1 A/E 

Elaborarea planului de acţiuni în promovarea sănătăţii şi implementarea lui  1 A/E 

Elaborarea planurilor de acţiuni de profilaxie la nivel de populaţie   1 A/E 

Teste de screening la contingent cu risc sporit  50 E 

Screening prenatal  

 

10 E 

Obstetrica şi ginecologie ( 9 săptămîni)  

 

Examinează primar pacientele internate în secţiile de obstetrică şi ginecologie sau în 

secţia de internare.  (Examinarea clinică cu completarea fişei de observaţie clinică).  

20 A/E 

Impreună cu medicul repsonsabil elaborează planul de investigaţii şi tratament al 

pacientei. Monitorizează îndeplinirea acţiunilor prescrise.  

20 A/E 

Împreună cu medicul repsonsabil completează fişa de prescripţii medicale, cu 

completările ulterioare zilnice.  

20 A/E 

Efectuează gărzi de noapte ( 2 lunar)  şi îndeplineşte  documetaţia de gardă cu raportarea 

ulterioară la ședința de dimineaţa (raportul de gardă).  

4 A/E 

Impreuna cu medicul responsabil efectueaza manoperile diagnostice şi curative 

necesare.  

20 A/E 

Activeaza în sala de nastere,  în calitate de ajutor/asistent medical . 10 A/E 

Activează în calitate de asistent al rezidentului senior sau medicului din secție. 

Controlează dinamica investigațiilor și procedurilor din secție. Complează împreună cu 

medicul responsabil documentaţia necesară.  

20 E 

Desfăşoară activităţi privind instruirea sanitaro-igienică a pacientelor, promovarea 

modului sănătos de viaţă, educaţia sexuală, planificarea familiei.  

20 E 

Efectuează examenul ginecologic profilactic  şi screening-ul de cancer de col şi al 

glandei mamare.  

20 A/E 

Efectuarea consilierii în planificarea familiei șî  metodele de contracepţie  10 E 

Examenul primar al gravidei cu îndeplinirea fişei 111e şi stabilirea termenului sarcinei 5 E 

Realizează сonduita sarcinii fiziologice conform protocolului. 5 E 

Realizează сonduita sarcinii în patologii asociate şi coordonează cu specialiştii de profil.  5 E 

Efectuează îngrijiri ante- şi perinatale sub tutela medicului responsabil. E 10  

Examenul ginecopatei cu stabilirea  diagnosticului şi implementarea algoritmilor 

contemporane de tratament sub supravegherea medicului responsabil.  

10 E 

Identifică criteriile de trimitere la specialist şi de spitalizare a gravidelor şi ginecopatelor 

sub supravegherea medicului responsabil.  

5 E 

Acordă asistenţă medicală de urgenţă în stările acute în timpul sarcinei şi la ginecopate 

sub tutela medicului responsabil.  

4 E 

Baremul manoperelor   

Examinarea organelor genitale externe 5 A/E 
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Examinarea în valve sau cu specule 5 A/E 

Efectuarea tuşeului vaginal  5 A/E 

Palparea abdomenului după Leopold  10 A/E 

Ascultarea bătăilor cordului fetal  10 A/E 

Diagnosticarea vârstei sarcinii  10 A/E 

Pelvimetria  5 E 

Conduita sarcinii normale  5 A 

Colectarea materialului pentru examenul bacterioscopic a conţinutului vaginal  15 A/E 

Prelucrarea suturilor după naştere   3 A/E 

Tratamentul fisurilor glandelor mamare 3 A/E 

Frotiul citologic   10 A/E 

Examenul ultrasonografic al fătului  4 A/I 

Efectuarea testelor clinice pentru aprecierea stării funcţionale a ovarelor (temperatura 

bazală, proprietăţile glerei cervicale, simptomul pupilei)  

5 A/I 

Aprecierea gradului de prolaps genital 2 A/I 

   

Chirurgia de ambulator (4 saptamini)+ ORL (2 

saptamini)+Oftalmologia (1 saptamini) 
 

 

Examinează primar pacienţii chirurgicali  în ambulatoriu cu completarea documentaţiei 

sub tutela medicului responsabil.  

20 A/E 

Impreună cu medicul repsonsabil elaborează planul de investigaţii şi tratament al 

pacientului. Monitorizează îndeplinirea acţiunilor prescrise.  

20 A/E 

Impreuna cu medicul responsabil efectueaza manoperile diagnostice şi curative 

necesare. 

20 A/E 

Activeaza în sala de manopere, şi efectuaează manopere chirgicale prevăzute  sub 

supravegherea medicului responsabil. 

8 A/E 

Realizează manopere de mica chirurgie sub supravegherea medicului responsabil.  3 A/E 

Activează în calitate de asistent al rezidentului senior sau medicului din secție. 

Controlează dinamica investigațiilor și procedurilor pacientului. Complează împreună 

cu medicul responsabil documentaţia necesară.  

15 E 

Programează investigațiile de diagnostic  ale pacienților chirurgicali  şi pregăteşte 

pacientul pentru  investigație sau procedură  

15 E 

Acordă asistenţă medicală de urgenţă în stările acute medico-chirurgicale la etapa 

prespitalicească sub tutela medicului responsabil şi apreciază criteriile de spitalizare.  

5 A/E 

Baremul manoperelor   

Prelucrarea mâinilor înainte de intervenție chirurgicală/procedură invazivă   8 E 

Prelucrarea câmpului operator   8 E 

Prelucrarea chirurgicală a plăgii contaminate  5 A/E 

Schimbarea pansamentului pe plaga postoperatorie   5 A/E 

Efectuarea anesteziei prin infiltrație 5 A/E 

Efectuarea anesteziei trunculare în panarițiu   3 A/E 

Cateterizarea vezicii urinare  5 A/E 

Aplicarea garoului hemostatic pe extremitatea superioară 5 A/E 
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Aplicarea garoului hemostatic pe extremitatea inferioară  5 A/E 

Aplicarea bandajului triunghiular  3 E 

Aplicarea bandajului cravată  3 E 

Aplicarea bandajului „praştie” 5 E 

Aplicarea bandajului rulant  5 E 

Aplicarea suturilor primare pe o plagă  5 A/E 

Aplicarea suturilor primar-amânate pe o plagă   2  A/E 

Extragerea firelor de sutură de pe o plagă   20 A/E 

Prelucrarea chirurgicală a proceselor purulente ale țesuturilor moi (furuncul, carbuncul, 

abces, flegmon, hidrosadenită, paraproctită etc.)  

5 A/E 

Bucofaringoscopia  20 E 

Narinoscopia și rinoscopia anterioară   20 E 

Examenul permeabilității foselor nazale (funcției respiratorii)   10 E 

Examenul funcției olfactive  5 E 

Otoscopia la copil și adult   20 E 

Examenul funcției auditive   20 E 

Audiograme cu diferite tipuri de surditate  5 I 

Prelevarea  frotiu a organelor ORL pentru examenul bacteriologic și antibiogramă  10 E 

Lavaj otic  5 E 

Pansament otic  5 E 

Examinarea acuităţii vizuale la adulţi şi copii   15 E 

Examinarea cîmpului de vedere cu ajutorul metodei de control  15 E 

Determinarea vederii binoculare 15 E 

Efectuarea tonometriei oculare după metoda Maklakov  10 E 

Instilarea colirelor şi aplicarea unguentelor în sacul conjunctival  5 E 

Lavajul cavităţii conjunctivale   5 E 

Înlăturarea corpilor străini de pe conjunctivă şi cornee 3 E 

Aplicarea pansamentelor aseptice monoculare şi binoculare  5 E 

   

Anul III 

Medicina de familie (35 săptămîni) 

Se menţin manoperele şi competenţele de la nivelul anului 1  şi 2 cu activitate mai mare 

şi grad de complexitate mai înalt. 

  

Examinează primar  şi repetat pacienţii  de diferită vârstă şi patologie  în oficiul 

medicului de familie  (Examinarea clinică a pacientului: generală şI focusată).  

 170 E 

Elaborează planul de investigaţii şi tratament al pacientului  de diferită vârstă şi 

patologie  completează fişa de ambulator (Forma 025e), cu completările necesare pe 

parcursul vizitelor. Monitorizează îndepilirea acţiunilor prescrise.   Perfectează 

documetaţia necesară  cu raporatarea ulterioară şefului de secţie. 

100 A/E 

Alcătuieşte planul de management al pacienţilor cu sindroame frecvente.  30 E 

Examenul primar al gravidei şi ginecopatei cu îndeplinirea documentaţiei.  20 E 
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Elaborarea planului de investigaţii şi tratament a gravidei şi ginecopatei sub 

supravegherea medicului responsabil.  

20 E 

Examenul primar al copilului de diferite vârste cu indeplinirea documentaţiei 30  E 

Elaborarea planului de investigaţii şi tratament al  al copilului de diferite vârste sub 

supravgherea medicului responsabil.  

30 A/E 

Efectuează vizite la domiciliu şi perfectează documentaţa necesară.  15 E 

Efectueaza manoperile diagnostice şi curative necesare sub supravegherea medicul 

responsabil.  

100 A/E  

Efectuează acordarea asitenţei de urgenţă la etapa prespitalicească la pacienții cu 

urgenţe medicale. 

15 A/E 

Monitorizeaza şi evaluează sub tutela medicul responsabil starea pacienţilor instabili, cu 

aplicarea criteriilor de spitalizare.  

10 E 

Efectuează controlul profilactic anual, şi determină starea  de sănătate a indivizilor,  în 

conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare  şi completează documentaţia 

necesară și elaborează planul individual de conduită. 

100 A/E 

Realizează măsuri de profilaxie specifică conform programelor de imunoprofilaxie a 

populaţiei şi  planificarea imunizărilor şi imunoprofilaxia contingentului deservit.  

30 E 

Organizează şi desfăşoară activităţi de profilaxie în vederea depistării factorilor de risc 

şi identifică persoanele din grupurile de risc.  

5 E 

Realizează screening-ul conform legislaţiei în vigoare  şi  identifică pacienţii cu forme 

precoce ale maladiilor, inclusiv social-condiţionate.  

50 E 

Desfăşoară activităţi privind instruirea sanitaro-igienică a populaţiei de diferite vârste 

pentru promovarea modului sănătos de viaţă.  

100 E 

Efectuează educaţia pacienţilor pentru autocontrolul dirijat.  20 E 

Instruieşte părinţiii tineri şi  membrii familiei referitor la îngrijirea copilului sănătos şi 

bolnav, îngrijirea bolnavilor de diferite vîrste,   a persoanelor cu nevoi speciale.  

20 E 

Realizează caracteristica familiilor  şi evidenţiază problemele  de violenţă în familie cu 

soluţionare  lor.  

20 E 

Praticipă la realizarea programelor de şcolarizare a pacienţilor cu maladii cronice. 50 E 

Realizeză consilierea pacienţilor de diferite vârste cu diverse probleme de sănătate.  20 E 

Efectuează monitorizarea pacienţilor cu maladii cronice.  80 E 

Împreună cu medicul responsabil efectuează  măsuri antiepidemice şi  raportează cazul 

de boală contagioasă conform reglementărilor în vigoare.  

10 E 

Realizează expertiza incapacităţii temporare de muncă cu completarea documentaţiei 

împreună cu medicul responsabil  conform legislaţiei în vigoare.  

60 E 

Praticipă la completarea documentaţiei pentru CNAM.  10 E 

Aplică prevederile  protocoalelor clinice naţionale pentru îngrijiri paliative.  10 E 

Identifică probleme de sănătate în comunitatea şi realizează proiectul comunitar.  1 E 

Baremul manoperelor   

Electrocardiografia   30 E/I 

PEF - metria   10 E/I 

Testul de reversibilitate bronşică   10 E/I 

Spirometria   10 I 
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Sinteză diagnostică  100 A/E 

Sinteză terapeutică    100 A/E 

Consimţământul informat în cadrul consultului medical;   100 E 

Acordarea asistenţei medicale de urgenţă   10 A/E 

Măsurători antropometrice la copii de diferite vîrste   20 E/I 

Alcătuirea regimului alimentar al nou-născutului, sugarului şi copilului   20 A/E 

Îngrijirea nou-născutului   10 A/E 

Intervenţie privind schimbarea comportamentului individual   20 A 

Planul de examen profilactic a unui individ;   20 A 

 Alcătuirea planului individual de imunizare   10 A 

Educarea familiei privind problemele de sănătate a unui membru   25 A/E 

Prescrierea reţetelor pentru medicamente conform Ordinelor MS RM   150 A/E 

Expertiza incapacităţii temporare de muncă  30 A 

Completarea certificatului de concediu medical   30 A/E 

Completarea fişei, formular 027 e  50 A/E 

Alcătuirea regimului alimentar raţional   50 A/E 

Alcătuirea regimului alimentar-dietetic al bolnavului în funcţie de afecţiuni   50 A/E 

Aprecierea grupelor  sănătate a copilului 0 – 18 ani  15 E 

Regimul alimentar al nou-născutului, sugarului şi copilului   10 E 

Completarea fişei formular 088 e   5 A/E 

Completarea documentației pentru CNAM   10 A/E 

Evidenţa imunizărilor populaţiei conform Registrului, formular 063- 1/u  5 A/E 

Intervenţii în cazul violenţei în familie   3 A/E 

Consilierea adolescentului   10 A/E 

Consiliere pentru HIV   3 A/E 

Îngrijiri perinatale  10 A/E 

Testului cu tuberculină (R-a Mantoux)  5 I 

Tratamentului ambulator conform DOTS sau DOTS+   3 A 

Prelucrarea primară a plăgii  5 E 

Hemostaza provizorie  3 E 

Otoscopia   20 E 

Extragerea corpilor străini din canalul auditiv şi din fosele nazale  5 A/E 

Aprecierea acuităţii vizuale  5 E 

Spălătura oculară   5 E 

Oftalmoscopia   20 E 

Imobilizarea provizorie  3 E 

Aprecierea indicelui masei corporale 50 E 

Determinarea glicemiei  20 E 

Spălătură gastrică  5 A/E 

Tuşeului vaginal  5 A/E 

Prelucrarea suturilor după naştere  2 E 

Tratamentul fisurilor glandelor mamare  5 E 

Examinarea pacientului psihiatric   3 A/E 
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Educaţie pentru sănătate   10 E 

Rapoarte medicale (dări de seamă) 3  3 A/E 

Elaborarea planului de acţiuni în promovarea sănătăţii şi implementarea lui.   3 A/E 

Elaborarea planurilor de acţiuni de profilaxie la nivel de populaţie  3 A/E 

Teste de screening la contingent cu risc sporit  25 E 

Screening prenatal  10 E 

Organizarea administrării chimioterapiei antituberculoase conform DOTS-lui   5 A/E 

Completarea formularului TB01 faza de continuare  5 E 

Managementul preparatelor antituberculoase în faza de continuare   5 A/E 

Screeningul persoanelor cu risc sporit de abuz de substanţe psihoactive   10 E 

Examinarea mucoasei cavităţii bucale  100 E 

Examinarea glandei mamare  80 E 

Tuşeul rectal  5 A/E 

Prelevarea frotiurilor (citologiei)   10 A/E 

Îngrijiri paliative  10 A/E 

Aplicarea scalelor de management al durerii în îngrijiri paliative   5 A/E 

 

 

Coordonator de rezidenți, Şef catedra, profesor universitar dr.hab. st. med.  Ghenadie Curocichin 

Responsabil universitar de rezidenți, conferențiar 

Şef studii rezidenţi, asistent universitar Cojocari Sofia 

 


