
   

VAM 7.5.1  
Volumul asistenței medicale acordate de către medicii 

rezidenți și limitele lor de competență  

SPECIALITATEA Obstetrică Ginecologie 

RED: 04 

DATA: ANUL 2016 

PAG. 1/6 

 

 

Volumul asistenței medicale acordate de către medicii rezidenți 
 și limitele lor de competență pe ani de instruire  

la specialitatea Obstetrică Ginecologie  

Interpretare – I 

Asistare – A 

Executare - E 

COMPETENTE DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ ACORDATĂ VOLUMUL 
(Nr. pacienți/ 
investigații/ 
proceduri/ 
intervenții) 

PENTRU TOȚI ANII DE STUDII  

Examinează clinic  pacientele de profil obstetrical și ginecologic. 
Examinează primar gravidele, parturientele, ginecopatele internate în sala de naștere, 
secţia de patologie, ginecologie, în alte secţii spitaliceşti sau în secţia de internare.   

 

Impreună cu medicul repsonsabil elaborează planul de investigaţii şi tratament a 
pacientei de profil obstetrical și ginecologic, completează foaia de observaţie clinică, cu 
completările necesare pe parcursul spitalizării. Monitorizează îndepilinrea acţiunilor 
prescrise.  Perfectează documetaţia de gardă cu raporatarea ulterioară şefului de 
secţie, clinicii, precum şi la ședința de dimineaţa (raportul de gardă). Împreună cu 
medicul responsabil efectuează primirea şi examinarea pacientelor în secția de 
internare cu îndeplinirea documentaţiei necesare. E 

 

Împreună cu medicul repsonsabil copletează primar foaia de indicaţii, cu completările 
ulterioare zilnice. E 

 

Impreuna cu medicul responsabil efectueaza manoperele diagnositice şi curative 
necesare, inclusiv și în perioada pre- si postoperatorie. A 
 Efectuarea manoperelor diagnostice şi curative de baza: Palparea glandelor mamare, 
Palparea organelor interne, uterului gravid după Leopold, auscultarea BCF. 
Pansamentul postoperator. E  

 

Activează în sala de operaţii în calitate de ajutor/asistent medical. E 
Selectează instrumentarul necesar intervenţiei chirurgicale. Prelucrează instrumentarul 
utilizat și îl pregătește  către intervenţiile ulterioare. E 

 

Activează în calitate de asistent al chirurgului. Pozitionează pacienta pe masa de 
operaţii, prelucrează cîmpul operator. Efectuează hemostaza intraoperatorie. 
Suturează plaga. A 

Completează împreună cu medicul responsabil documentaţia necesară. I 
Monitorizeaza transferul pacientului în secţie sau în terapia intensivă. I 
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ANUL I (42 săpt.) 

Obstetrică  

Examinarea clinică a pacientei de profil obstetrical.  

În timpul sarcinii. Împreună cu medicul responsabil efectuează culegerea anamnezei 

obstetricale, somatice, examinarea obiectivă  somatică, examinarea obiectivă 

obstetricală: palparea uterului după Leopold, determinarea termenului sarcinii, masei 

probabile a fătului (MPF), examen vaginal (PV), stabilirea diagnosticului şi elaborarea 

tacticii de conduita a gravidei, pregătirea psiho-emoţională a gravidelor către naştere.E 

 În timpul naşterii şi după nașterea: Împreună cu medicul responsabil efectuează 

culegerea anamnezei obstetricale, somatice, examinarea obiectivă obstetricală: 

pelvimetrie; palparea uterului după Leopold; determinarea termenului sarcinii, masei 

probabile a fătului (MPF); auscultaţia BCF,  efectuarea tuşeului vaginal (aprecierea 

poziţiei, deschiderii colului uterin – scorul Bishop, părţii prezentate, pungii amniotice, 

etc.), efectuarea amniotomiei, stabilirea diagnosticului şi elaborarea tacticii de 

conduita, îndeplinirea, colectarea, notarea şi interpretarea datelor partogramei şi 

monitorizarea naşterii, monitorizare stării intrauterine a fătului şi contractilității 

uterine,  conduita şi asistenţa naşterii per vias naturalis în prezentaţia craniană, 

examinarea placentei, examinarea căilor moi de naştere postpartum, examinarea 

lăuzelor ,  efectuarea USG postpartum. I 

Pregătirea preoperatorie gravidelor şi parturientelor pentru operaţia cezariană:  

(prelucrarea şi pregătirea câmpului operator, cunoaşterea principiilor de aseptică şi 

antiseptică, hemostazei obstetricale, tipurilor şi regulilor de aplicarea suturilor 

chirurgicale, participarea în calitate de al 2-lea asistent la operaţiile cezariene, conduita 

postoperatorie după operaţia cezariană). I 

 

  

 Ginecologie conservativă 

  

Examinarea clinică a pacientei de profil ginecologic. Împreună cu medicul responsabil 

efectuează culegerea anamnezei (somatic, ginecologic). Examinarea obiectivă: palparea 

glandelor mamare, palparea abdomenului,  inspecţia organelor genitale externe, 

colului uterin în valve, tuşeu bimanual (vaginal, recto-vaginal), colectarea şi 

interpretarea rezultatelor analizelor bacterioscopice/bacteriologice, colectarea şi 

interpretarea rezultatelor analizelor citologice, PAPtest. A 

Stabilirea diagnosticului şi elaborarea tacticii de conduita a ginecopatelor împreună cu 

medicul responsabil. A 

Pregătirea preoperatorie ginecopatelor pentru operaţii ginecologice şi participarea la 

operaţii în calitate de al 2-lea asistent, conduita postoperatorie a ginecopatelor. A 

 

100  
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Pregătirea psiho-emoţională către naştere.   E 50 

Auscultaţia BCF. E  

Conduita naşterii fiziologice în prezentaţia craniană. A 50 

Efectuarea amniotomiei. E 20 

Examinarea placentei. A 50 

Suturarea laceraţiilor vaginului. E 50 

Efectuarea şi descifrarea CTG. A 40 

efectuarea USG postpartum. A  

Anul II (24 săpt.) 300  

Obstetrică 200 

1. Examinarea clinică a pacientei de profil obstetrical de sine stătător  

 În timpul sarcinii (culegerea anamnezei obstetricale, somatice; examinarea obiectivă  

somatică; examinarea obiectivă obstetricală: palparea uterului după Leopold, 

determinarea termenului sarcinii, masei probabile a fătului (MPF), auscultaţia BCF,  

examen vaginal (PV),  stabilirea diagnosticului şi elaborarea tacticii de conduita a 

gravidei, consilierea gravidei despre semne de pericol în sarcina şi despre problemele 

minore, pregătirea psiho-emoţională a gravidelor către naştere . E 

 În timpul naşterii: asistenţa la naştere în prezentaţie craniană de sine stătător, 

amniotomia, aprecierea stării nou-născutului la naştere , efectuarea controlului manual 

postpartum, examinarea şi restabilirea laceraţiilor a vaginului, perineului gr. I – II de sine 

stătător, asistenţa la operaţiile cezariene în calitate de asistent I sau II, examinarea USG 

a gravidelor, aprecierea BCF, prezentaţia fătului, localizarea placentei, cantitatea 

lichidului amniotic) şi a lăuzelor (uter postpartum). I 

200 

Conduita sarcinii fiziologice, gravidograma . A 50 

Pregătirea psiho-emoţională către naştere.   E 50 

Conduita naşterii fiziologice în prezentaţia craniană. A 100 

Amniotomie. E 50 

Suturarea laceraţiilor vaginului, suturarea perineului gr. I-II.  A 150 

Evaluarea CTG .  I 100 

Conduita gravidelor cu patologie somatică.  A 50 

Conduita iminenţei de întrerupere a sarcinii.  A 20 
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Conduita sarcinii cu RPPA  înainte şi la termen.  A 10 

Pregătirea colului uterin către naştere.  E 10 

Conduita naşterii patologice în prezentaţia craniană. A 10 

stimularea  travaliului cu Oxitocină.  A   5 

aplicarea forcepsului obstetrical. A 1 

aplicarea ventuzei obstetricale. A 5 

Conduita naşterii în prezentaţie pelviană . A  5 

Conduita în naşterea multiplă.  A  5 

Control manual al cavităţii uterine.  E 5 

Control instrumental al cavităţii uterine.  E 5 

Buletine Teste functionale renale. I 10 

Buletine Teste functionale hepatice. I 5 

Buletine hematologice. I 10 

Buletine de ecografie abdominala. I 10 

Buletine Determinari hormonale. I 10 

Ecocardiografie si examen Doppler. A ,I 30 

Ecografie tranvaginală. A 10 

Dezlipirea şi degajarea placentei aderens.  E 5 

Colectarea şi evaluarea rezultatelor analizelor bacterioscopice. E   10 

Colectarea şi evaluarea rezultatelor analizelor bacteriologice. E   10 

Deschiderea abcesului glandei Bartholini. E 5 

  100 

ANUL III (33 săpt.) 

Se mentin competenţele precedente cu extinderea lor, precum şi a manoperilor 

efectuate de sinestătător. Astfel rezidentul anului III  va examina primar pacienta 

împreună cu medicul responsabil, cu stabilirea tacticii de examinare şi tratament, iar 

ulterior va completa de sinestătător foaia de observaţie clinica, foaia de indicaţii, 

etc...cu control ulterior al medicului responsabil. 

 

Obstetricală 
În timpul sarcinii: 

Examinarea clinică a pacientei de profil obstetrical stabilirea diagnosticului şi 
elaborarea tacticii de conduita a gravidei. 
Evaluarea stării intrauterine a fătului prin CTG. 
Metodele şi folosirea lor pentru maturizarea colului uterin şi inducţia travaliului. 

În timpul naşterii şi postpartum: 
Examinarea parturientelor, stabilirea diagnosticului şi elaborarea tacticii de conduită 
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de naştere fiziologice de sine stătător şi patologice  
Examinarea clinică a pacientei de profil ginecologic cu stabilirea diagnozei şi elaborarea 
tacticii de conduita.E 

Conduita sarcinii fiziologice, gravidograma.  I 50 

Pregătirea psiho-emoţională către naştere .  E 10 

Conduita naşterii fiziologice în prezentaţia craniană. A 100 

Suturarea laceraţiilor vaginului, suturarea perineului gr. I-II.  A 150 

Evaluarea CTG.  I 100 

Evaluarea datelor USG.  I    50 

Puncţia fornixului posterior.  E 10 

Biopsia colului uterin.  E 10 

Aplicarea şi extragerea DIU.  E 10 

Tubectomia în sarcina extrauterină.  A/E 5 

Anexectomie. A 5 

Histerectomie totală şi subtotală.  A 5 

Histerectomie vaginală.  A 3 

Colporafie anterioară şi posterioară . A 5 

Operaţia Manchester .A 5 

Miomectomie conservativă . A 5 

Conizarea clasică a colului uterin sau cu ansa .A 5 

Conduita gravidelor cu patologie somatică.  A 5 

Conduita iminenţei de întrerupere a sarcinii . A 20 

Conduita sarcinii cu RPPA  înainte şi la termen  . A 10 

Pregătirea colului uterin către naştere . E 10 

Conduita naşterii patologice în prezentaţia craniană. A 10 

stimularea travaliului cu Oxitocină . A  5 

aplicarea forcepsului obstetrical. A 1 

aplicarea ventuzei obstetricale. A  5 

Conduita naşterii în prezentaţie pelviană (A 5 

Conduita în naşterea multiplă. A   5 

Control manual al cavităţii uterine. E 5 

Control instrumental al cavităţii uterine . E 5 

Buletine Teste functionale renale. I 10 
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Buletine Teste functionale hepatice. I 5 

Buletine hematologice. I 10 

Buletine de ecografie abdominala. I 10 

Buletine Determinari hormonale. I 10 

Ecocardiografie si examen Doppler. A I, E 30 

Ecografie tranvaginală. A 100 

Dezlipirea şi degajarea placentei aderens  (E) 50 

Colectarea şi evaluarea rezultatelor analizelor bacterioscopice. E   100 

Colectarea şi evaluarea rezultatelor analizelor bacteriologice . E    10 

Deschiderea abcesului glandei Bartholini . E 5 

Efetueaza şi prezintă comunicări, referate la confertinţele stiinţifice. 
Participă la elaborarea recenziilor împreună cu medicul repsonsabil pentru conferinţele 
clinico- morfologice. (Elaborarea referatelor stiintifice. Analiza si pregatirea rapoartelor 
pentru cazurile clinice dificile.) 

 

ANUL IV (45 săpt.) 

Se mentin competenţele precedente cu extinderea lor, precum şi a manoperelor 
efectuate desinestătător. Rezidentul anului IV va examina primar pacienta împreuna cu 
medicul responsabil, cu stabilirea tacticii de investigaţii şi tratament, va completa 
singur foaia de observaţie clinica, foaia de indicaţii, etc...sub semnatura  medicului 
responsabil. Va interpreta per ansamblu examinarea instrumentală și de laborator a 
pacientului. Se vor exitinde competenţele obstetrical ginecologice. Va rezovla singur 
urgenţele obstetricale şi ginecologice, cu înştiinţarea medciului respionsabil sau sefului 
de secţie. 

 

 Efectuarea desinestătător sub subravegherea medicului responsabil sau cu asistenta  a 
manoperilor obstetricale şi ginecologice conform competenţelor. 

 

Efectuarea intervenţiilor  obstetricale şi ginecologice de urgenţă.   

 

Coordonator de rezidenți, Şef catedă, profesor                       Olga Cernetchi 

Responsabil universitar de rezidenți, conferențiar              Tatiana Belousova 

Şef studii rezidenţi, conferențiar                                                   Valentina Diug 


