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Volumului asistenței medicale acordate de medicii rezidenți și limitele de competență  

la specialitatea OFTALMOLOGIE, pe anii de instruire 
 

 Volum de lucru/ Manopere 

efectuate 

Competenţă=cunoştinţe şi 

deprinderi ce se concretizează în 

capacităţi intelectuale și operaţii 
mentale. 

(evaluarea noţiunilor  

teoretice) 

Barem de manopere, proceduri, tehnici 

diagnostice 

(evaluarea practică – manopere efectuate) 

Note 

Anul I (45 săpt.) 

 De comun acord cu medicul 

responsabil examinează primar cu 

pacienți oftalmologici internați în 

secția oftalmologie sau în alte secții 

spitalicești  

1. Determinarea  

particularităților oftalmologice 

ale pacientului. 

1. Determinarea acuității vizuale.  

2. Determinarea transparenței mediilor 
optice. 

3. Determinarea stării fundului de ochi. 

 

 

 

Circa 500 

pacienți 

2. Determinarea altor semne 

importante ale pacientului.  

1. Antecedentele heredo-colaterale. 

2. Antecedentele personale. 

3. Antecedentele fiziologice. 

4. Antecedentele alergologice. 
5. Antecedentele patologice. 

6. Antecedentele toxice. 

 Impreună cu medicul repsonsabil 

elaborează planul de investigaţii şi 

tratament al pacientului 

oftalmologic, completează foaia de 

observaţie clinică, cu completările 

1. Procesul de îngrijire. 

2. Tratamentul pacientului 

oftalmologic. 

3. Investigații neinvazive.  

4. Procedura de examinare și 

I. Procesul de îngrijire:  

1. Culegerea de date. 

2.  Analiza şi sinteza datelor. 

3.  Planificarea îngrijirilor. 
4. Implementarea sau aplicarea îngrijirilor. 

 

Circa 500 foi 

de observație 
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necesare pe parcursul spitalizării. 

Monitorizează îndeplinirea 

acţiunilor prescrise.    

Perfectează documetaţia de gardă 

cu raporatarea ulterioară a 

medicului responsabil, şefului de 

secţie, clinicii, precum şi la ședința 

de dimineaţa (raportul de gardă).  

 

internare. 

5. Criteriile de internare a 

pacienților. 

II. Tratamentul pacientului: 

1. Medicamentos. 

2. Intervențional: 
- Va activa în sala de operații în calitate de 

ajutor/asistent medical. Va selecta 

instrumentariul necesar intervenției 

chirurgicale.  
- Va prelucra instrumentariul utilizat cu 

pregătirea sa către intervențiile ulterioare.  

- Va activa în calitate de asistent al 
oftalmochirurgului. Va poziționa pacientul 

pe masa de operații, va prelucra câmpul 

operator. 

 
III. Investigații pentru determinarea 

statusului oftalmologic: 

1. Determinarea acuității vizuale la 

aparatul Rotta. 
2. Aprecierea transparenței mediilor 

optice la biomicroscopie. 

3. Aprecierea stării fundului de ochi la 

oftalmoscopie. 
4. Lavajul căilor lacrimale.  

5. Determinarea sensibilității corneene.  

6. Investigarea polului anterior la 

iluminatul lateral. 
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7. Evaluarea tensiunei intraoculare după 

Maklakov. 

8. Aprecierea unghiului strabic. 
9. Aprecierea testului Schirmer. 

10. Aplicarea protezei Comberg-Baltin în 

cadrul corpilor străini intraoculari.  

 
IV. Examinarea și internarea 

(documentația de gardă): 

1. Examinare clinică sumară.  
2. Stabilirea  unui diagnostic prezumtiv 

sau final pe baza examinărilor  și a 

investigațiilor efectuate. 

3. Internarea se face în urma întocmirii 
unei fișe individuale, examinării și 

evaluării pacientului. 

  

V. Criteriile de internare a pacienților:  
1. Spitalizarea pacienților planificați planic 

conform listei de așteptare (pacienți 

îndreptați din policlinică).  

2. Spitalizarea pacienților ce prezintă o 
urgență oftalmologică.  

3. Simptomatologie și starea clinică a 

pacientului corelată cu alți factori, cum 

ar fi vârsta, sexul, etc., pot fi cauzate de 
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o afecțiune gravă, chiar dacă testele și 

investigațiile paraclinice nu dovedesc 

acest lucru la momentul efectuării 
acestora. 

4. Elucidarea cazului necesită investigații 

suplimentare ce nu pot fi efectuate la 

momentul respectiv, iar starea 
pacientului nu permite externarea. 

5. Afecțiunea pacientului nu permite 

autosusținerea, iar pacientul locuiește 
singur și este fără aparținători. 

6. Alte situații bine justificate aduse de 

medicul  de gardă. 

 Împreună cu medicul repsonsabil 

completează primar foaia de 

indicaţii, cu completările ulterioare 

zilnice. 

Înregistrează toţi pacienţii care se 

adresează în secţia de internare.  

Perfectarea foii de indicaţii.  

(Circa 500 foi de indicatii) 

1. Perfectarea foii de indicații clinice în 

conformitate cu capitolele-informațiile 

sugerate. 

2. Păstrarea secretului de serviciu și 
confidențialitatea tuturor datelor cu 

caracter personal precum și a  

informațiilor legate de activitatea din 

spital. 

 

 Împreună cu medicul responsabil 

efectuează manoperile diagnostice 
şi curative necesare, inclusiv și la 

pacienții pre- si postintervenționali 

(inclusiv prelucrarea 

Efectuarea manoperilor 

diagnostice şi curative de baza: 
vizometria, biomicroscopia, 

oftalmoscopia.  

1. Vizometria. 

2. Biomicroscopia. 
3. Oftalmoscopia. 

4. Prelucrarea microchirurgicală a plăgilor, 

pansament postintervențional.  
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microchirurgicală a plagii, 

pansament).  

Monitorizeaza şi evaluează starea 

pacienţilor oftalmologici gravi, cu 

indicarea suplimentară a acţiunilor 

necesare împreună cu medicul 
responsabil (analize, investigaţii, 

etc.)  

Pansament postintervențional.   

 Activeaza în cabinetul 

investigațiilor funcționale a  secției 

în calitate de ajutor/asistent 

medical în efectuarea 

diagnosticului, inclusiv și cel 

funcțional. Programează împreună 

cu medicul responsabil 

investigațiile de diagnostic 

pacienților din secție. Verifică 

starea utilajului medical din secție 

cu pregătirea aparatajului 

diagnostic către investigaţiile 

ulterioare. 

Activeaza în cabinetul 

investigațiilor funcționale a  

secției în calitate de 

ajutor/asistent medical în 

efectuarea diagnosticului 

funcțional și pregătirea 

aparatajului diagnostic către 

investigaţii.   
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 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.  

Injecții subconjunctivale (sub 

supravegherea medicului 

responsabil). 

Injecții parabulbare (sub 

supravegherea medicului 

responsabil). 

Pregătirea pacientului de 

investigație sau procedură, etc. 

Cunoaşterea efectelor adverse 

ale tratamentului, posibililor 

complicații ale investigațiilor. 

  

 

 

 

 

Recomandabil 

nr. 500 

(efectuat) 

Recomandabil 

nr. 500 

(efectuat) 

Anul II (35 săpt.) 

Se menţin manoperile şi competenţele de la nivelul anului I, cu activitate mai mare în secție în calitate de asistent al 

medicului/ șefului de secție. În secţie efectuează pansamentul și monotorizează pacienţii operați în comun cu 

medicul responsabil.   

Înlăturarea corpilor străini conjunctival 

Înlăturarea corpilor străini corneeni.  

 

 

 

Recom. nr.50 
(efectuat) 

Recom. nr.50 
(efectuat) 
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Anul III (35 săpt.) 

Se mentine volumul manoperilor efectuate de sinestătător precum şi a competenţelor precedente cu 

extinderea acestora. Astfel rezidentul anului III  va examina primar pacientul 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.  

Înlăturarea șalazionului (recomandabil nr. 10 (efectuat) 

Drenarea abcesului palpebral (recomandabil nr. 10 (efectuat) 

Drenarea flegmonului sacului lacrimal (recomandabil nr. 10 (efectuat) 

Prelucrarea plăgilor palpebrale (recomandabil nr. 10 (efectuat) 

Prelucrarea plăgilor conjunctivale (recomandabil nr. 10 (efectuat) 

Eviscerația globului ocular (recomandabil nr. 10 (efectuat) 

Efectuarea blefarorafiei (recomandabil nr. 10 (efectuat) 

Asistențe în extracția extracapsulară clasică (recomandabil nr. 100 (asistat) 

Asistențe în facoemulsificare (recomandabil nr. 50 (asistat) 

Asistențe în intervenții glaucomatoase penetrante (recomandabil nr. 50 (asistat) 

Asistențe în înlăturarea pterigionului (recomandabil nr. 25 (asistat) 
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Asistențe în corecția entropionului (recomandabil nr. 10 (asistat) 

Asistențe în corecția ectropionului (recomandabil nr. 10 (asistat) 

Asistențe în corecția strabismului (recomandabil nr. 10 (asistat) 

Asistențe în conjunctivoplastii (recomandabil nr. 10 (asistat) 

Asistențe în activizarea punctelor lacrimale (recomandabil nr. 10 (asistat) 

Asistențe la sondarea închisă a căilor lacrimale (recomandabil nr. 10 (asistat) 

Asistențe în dacriocistorinostomii (recomandabil nr. 10 (asistat) 

Asistențe la acoperiri biologice a corneei cu cornee (recomandabil nr. 10 (asistat) 

Asistențe la acoperiri biologice a corneei cu membrana amniotică (recomandabil nr. 10 (asistat) 

Asistențe la corecția ptozei (recomandabil nr. 10 (asistat) 

Asistențe la efectuarea enucleației globului ocular  (recomandabil nr. 10 (asistat) 

Asistențe la efectuarea vitrectomiei (recomandabil nr. 25 (asistat) 

Asistențe la înlăturarea detașării de retină  (recomandabil nr. 25 (asistat) 

Asistențe la efectuarea prelucrării microchirurgicale primare în plăgile penetrante  (recomandabil nr. 20 (asistat) 

Asistențe la înlăturarea corpilor străini intraoculari (recomandabil nr. 10 (asistat) 
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 Manopere. Competente.   

 Efetuează şi prezintă comunicări, 

referate la conferinţele stiinţifice.  

Participă şi face recenzii împreună 

cu medicul repsonsabil la 

conferinţele clinico-morfologice. 

Elaboarea referatelor 

științifice. 

Analiza și pregătirea 

rapoartelor pentru cazurile 

clinice dificile. 

Formularea diagnosticului clinic conform 

clasificărilor internationale acceptate. 

 Folosirea rațională tratamentului alternativ, 

însușirea standardelor de conduită diagnostică 

și curativă a pacienților.  

 

Anul IV (45 săpt.) 

Se mențin competenţele precedente (anul III).  Rezidentul anului IV va examina primar pacientul împreuna cu medicul 

responsabil, cu stabilirea tacticii de investigaţii şi tratament, va completa singur foaia de observaţie clinică, foaia de 

indicaţii, etc...sub semnatura medicului responsabil.  

 

 

Şef catedră Oftalmologie 

Profesor universitar, dr. hab. șt. med.     Bendelic Eugeniu  

 

Şef studii rezidenţi    
Conferențiar universitar, dr. șt. med.      Jeru Ion                                                                 


