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Volumului asistenței medicale acordate de medicii rezidenți 

 și limitele de competență la specialitatea Reabilitare medical și medicină 

fizică , pe ani de instruire 

Interpretare – I 

Asistare – A 

Executare - E 

COMPETENTE DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ ACORDATĂ VOLUMUL 

(Nr. 

pacienți/ 

investigații/ 

proceduri/ 

intervenții) 

PENTRU TOȚI ANII DE STUDII  

Activitate de asistenţă a bolnavilor în clinica cu  responsabilitate directă: 

examinarea pacienților, evaluarea stării pacienților, completarea fișelor de 

observare și fișelor de ăndrumare, zilnic/rezident.E 

 

Impreună cu medicul repsonsabil elaborează planul de investigaţii şi 

tratament a recuperator al pacientului, completează foaia de observaţie 

clinică. Monitorizează îndepilinrea acţiunilor prescrise.    

Perfectează documetaţia cu raporatarea ulterioară şefului de secţie, 

clinicii.A,E 

 

Împreună cu medicul repsonsabil copletează primar fișade tratament 

recuperator, cu completările ulterioare zilnice.E 
 

Impreuna cu medicul responsabil efectueaza manoperile diagnsitice, 

curative și de evaluare, necesare, inclusiv și la pacienții pre- si 

postintervenționali.  

Monitorizeaza şi evaluează starea pacienţilor instabili, cu indicarea 

suplimentară a acţiunilor necesare împreună cu medicul responsabil 

(analize, investigaţii, etc.)  

(Efectuarea manoperilor diagnostice şi curative de baza: bilanțul articular, 

bilanțul muscular, testele de evaluare sistemului cardiovascular, respirator, 

gastrointestinal,endocrin) E 
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Activeaza în laboratorul catedrei/ secției în calitate de ajutor/asistent 

medical în efectuarea diagnosticului, inclusiv și cel funcțional. 

Programează investigațiile de diagnostic pacienților din secție. Verifică 

starea utilajului medical din secție cu pregatirea aparatajului 

fizioelectroterapeutic către ședințele ulterioare. E 

 

Activitate de asistenţă în ambulator, 1 lună/ rezident.E  

Activitate de contra-vizită, 2 zile/săptămână/rezident.E  

Prezentări de cazuri clinice, 5/rezident.E  

  

  

  

  

ANUL I (45 săpt.) 

 Activitate de asistenţă a bolnavilor în clinica cu  responsabilitate directă: 

examinarea pacienților, evaluarea stării pacienților, completarea fișelor de 

observare și fișelor de tratament recuperator, zilnic/rezident.E 

 500 

 Activitate de asistenţă în ambulator, 1 lună/ rezident. E 50 

Activitate de contra-vizită, 2 zile/săptămână/rezident. A  

Prezentări de cazuri clinice, 5/rezident. E 5 

Referate din literatura de specialitate, 1/rezidenţi.  

Bilanţ  articular şi testing muscular. E 10 

Elecromiografia. A,I 10 

 Miotonometrie. I 20 

Cronaximetrie.I,E 5 

Electrocardiograma de efort. I 5 

Buletine clinice. I 30 

Posturare. E 10 

Mobilizări pasive articulare. E 10 

Exerciţii izometrice. E 10 

Exerciţii active ajutate, simple şi rezistive. E 10 

Tehnici de facilitate. E 10 

Hidrokinetoterapie la cadă şi piscină. E,A 10 

Programe de recuperare a mersului. E 5 

Programe de recuperare a prehensiunii. E 5 

Tehnici de antrenament la efort (inclusiv bicicletă ergometrică).  E 5 

Tehnici de profilaxie prin mişcare.E 5 

Masaj clasic pe regiuni.A,E   5 

Tehnici de ortezare pentru mână. A 5 

Tehnici de ortezare pentru cot.A 5 
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Tehnici de ortezare pentru umăr.A 5 

Tehnici de ortezare pentru genunchi. A 5 

Tehnici de ortezare pentru gleznă.A 5 

Tehnici de ortezare pentru  coloana cervicală.A 5 

Tehnici de ortezare pentru coloana lombară.A  5 

Tehnici de adaptare la proteze de membr.Ae 5 

Metode de terapie ocupaţională pentru recuperarea mâinii, cotului, 

umărului, şoldului, genunchiului, gleznei. E 

5 

Metode de terapie ocupaţională pentru recuperarea gleznei, coloanei 

cervico-lombare, ortostatismului, poziţiei aşezat, mersului, gestualităţii 

uzuale.E 

5 

 Metode electroterapeutice:băi galvanice, galvanizări, 

ionogalvanizări,ionoforezei, curenți diadinamici,amplipulsterapie, 

microunde. A,E 

50 

Utilizarea tehnicii fizioterapeutice (aparatelor) şi metodicelor de aplicare 

ale       mecanoterapiei, termoterapiei, fototerapiei, hidroterapiei, 

baneoterapiei, aerosoloterapiei.A,E  

50 

ANUL II (23 săpt.) 

Se mentine volumul manoperilor efectuate de sinestătător precum şi a 

competenţelor precedente cu extinderea lor. Astfel rezidentul anului II  va 

continua activitatea de asistenţă a bolnavilor în clinica cu  responsabilitate 

directă: examinarea pacienților, evaluarea stării pacienților, completarea 

fișelor de observare și fișelor de ăndrumare (rețetelor), zilnic. 

500 

Activitate de asistenţă în ambulator, 1 lună.E 50 

Activitate de contra-vizită, 2 zile/săptămână/rezident. A  

Prezentări de cazuri clinice, 5/rezident. E  

Referate din literatura de specialitate, 1/rezidenţi.  

Bilanţ  articular şi testing muscular. E 10 

Elecromiografia. A,I 10 

Miotonometrie. I 20 

Cronaximetrie.I,E 5 

Electrocardiograma de efort. I 5 

Buletine clinice. I 30 

Posturare. E 10 

Mobilizări pasive articulare. E 10 

Exerciţii izometrice. E 10 

Exerciţii active ajutate, simple şi rezistive. E 10 

Tehnici de facilitate. E 10 

Metode electroterapeutice:băi galvanice, galvanizări, 50 
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ionogalvanizări,ionoforezei, curenți diadinamici,amplipulsterapie, 

microunde. A,E 

Utilizarea tehnicii fizioterapeutice (aparatelor) şi metodicelor de aplicare 

ale       mecanoterapiei, termoterapiei, fototerapiei, hidroterapiei, 

baneoterapiei, aerosoloterapiei.A,E 

50 

Buletine de analize inflamatorii, imunologice şi reumatice.I 10 

Tehnici terapeutice infiltrative articulare şi periatriculare şi aplicaţii.A.E 5 

Explorări imagistice osteo articulare, radiologice, scintigrafice, RMN, 

artroscopie.A.I 

 

Teste funcţionale neuro-musculare: EMG, viteză de conducere, curbă I/t.I 

10 

 

5 

Tehnici de EKG şi FKG.I 5 

Teste de eforturi. I 5 

Teste funcţionale pulmonare.I 5 

Interpretarea radiologică bronho-pulmonară.I 5 

Scintigrafii pulmonare şi bronhoscopii.A 2 

Examene de spută.I 5 

Examenul clinic de bază în neurologie A/E 10 

Măsuri terapeutice de urgenţă în accidentele vasculare cerebrale  A/E 5 

CT şi RMN în boli neurologice acute şi cronice .I 10 

Examenul clinic de bază în neurochirurgiegie.  A/E 5 

Verticalizarea.A,E 5 

Reducerea pacientului după luxaţii.A.E 10 

Reducerea pacientului dipă fracturi şi imobilizare în aparat gipsat.A,E 10 

Montarea extensiei continue transscheletice (supracondiliana, 

transcalcaneana). A 

5 

ANUL III (33 săpt.) 

Se mentine volumul manoperilor efectuate de sinestătător precum şi a 

competenţelor precedente cu extinderea lor. Astfel rezidentul anului III  va 

examina primar pacientul împreună cu medicul responsabil, cu stabilirea 

tacticii de examinare şi tratamentul recuperator iar ulterior va completa de 

sinestătător foaia de observaţie clinica, foaia de indicaţii, fișa e tratament 

recuperator etc.,cu control ulterior al medicului responsabil. 

 

Elaborare şi aplicare a programelor complexe de tratament 

fiziobalneoclimatoterapeutic a bolnavilor cu:     

 

afecţiuni cardiorespiratorii acute şi cronice (copii, adulţi, vârstnici). 

Particularităţi de tratament fiziobalneoclimatoterapeutic în perioada acută, 

de convalescenţă şi de reabilitare a bolii E 

20 

afecţiuni gastrointestinale acute şi cronice (copii, adulţi, vârstnici). 20 
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Particularităţi de tratament fiziobalneoclimatoterapeutic în perioada acută, 

de convalescenţă şi de reabilitare a bolii.E 

boli infecţoase acute şi cronice (copii, adulţi, vârstnici). Particularităţi de 

tratament fiziobalneoclimatoterapeutic în perioada acută, de convalescenţă 

şi de reabilitare a bolii.E 

10 

boli endocrino-metabolice (copii, adulţi, vârstnici). Particularităţi de 

tratament fiziobalneoclimatoterapeutic în perioada acută, de convalescenţă 

şi de reabilitare a bolii.E 

20 

boli ale sistemului nervos central şi periferic (copii, adulţi, vârstnici). 

Particularităţi de tratament fiziobalneoclimatoterapeutic în perioada acută, 

de convalescenţă şi de reabilitare a bolii.E 

30 

în traumatisme şi boli ortopedice (copii, adulţi, vârstnici). Particularităţi de 

tratament fiziobalneoclimatoterapeutic în perioada acută, de convalescenţă 

şi de reabilitare a bolii.E 

30 

în cadiochirurgie (copii, adulţi, vârstnici). Particularităţi de tratament 

fiziobalneoclimatoterapeutic în perioada acută, de convalescenţă şi de 

reabilitare a bolii.E 

10 

în chirurgia abdominală (copii, adulţi, vârstnici). Particularităţi de 

tratament fiziobalneoclimatoterapeutic în perioada acută, de 

reconvalescenţă şi de reabilitare a bolii.E 

20 

în neurochirurgie (copii, adulţi, vârstnici). Particularităţi de tratament 

fiziobalneoclimatoterapeutic în perioada acută, de convalescenţă şi de 

reabilitare a bolii.E 

20 

în chirurgia toracală (copii, adulţi, vârstnici). Particularităţi de tratament 

fiziobalneoclimatoterapeutic în perioada acută, de convalescenţă şi de 

reabilitare a bolii.E 

20 

în stomatologie şi chirurgia maxillo-facială (copii, adulţi, vârstnici). 

Particularităţi de tratament fizio-balneo-climatoterapeutic în perioada 

acută, de convalescenţă şi de reabilitare a bolii.E 

10 

 

Coordonator de rezidenți, șef catedra, professor                                O.Pascal 

 

Responsabil universitar de rezidenți, 

șef studii rezidenţi, asistent                                                                  V.Chihai 


