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Volumului asistenţei medicale acordate de medicii rezidenţi
și limitele de competenţă la specialitatea Pediatrie, pe ani de instruire
Interpretare – I
Asistare – A
Executare - E
COMPETENTE DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ ACORDATĂ

VOLUMUL
(Nr.
pacienţi/
investigaţii/
proceduri/
intervenţii)

PENTRU TOŢI ANII DE STUDII
Examenul clinic de bază în pediatrie circa) (E)

400 copii de
diferite vârste
Aprecierea statutului imunoprofilactic al copilului circa (E)
400
Elaborarea raţiei alimentare zilnice pentru copii de diferite vârste şi tipuri de alimentaţie 300 copii
circa (E)
Teste funcţionale pulmonare: (I)
100 buletine
Teste funcţionale hepatice: (I)
100 buletine
Teste funcţionale renale: (I)
50 buletnie
Teste funcţionale cardiologice: (I)
30 buletine
Radiografii pulmonare: (I)
200 buletine
Buletine hematologice: (I)
500
Precizarea acuzelor, recoltarea anamnezei bolii şi elaborarea concluziei, recoltarea
anamnezei vieţii şi elaborarea concluziei (200 copii sănătoşi+200 copii cu patologie
pediatrică) (E)
Efectuarea şi interpretarea măsurilor antropometrice la copii (E)
Aprecierea somatoscopică a dezvoltării copiilor în funcţie de vârstă. (E)
Aprecierea maturităţii biologice la copii de diferită vârstă (E)
Aprecierea statutului genetic al copilului.(Prezenţa stigmelor de disembriogeneză). (E)

400 copii

400
400
400
200

Elaborarea arborelui genealogic. (E)
100
Evaluarea complexă a dezvoltării fizice a copilului (E)
400
Interpretarea testului screening la autism. (I)
100
Aprecierea dezvoltării neuropsihice la copii de diferită vârstă. (E)
100
Aprecierea statutului imunoprofilactic al copilului. (E)
400
Aprecierea semnelor de aplicare, poziţionare corectă la sîn a copilului şi a eficienţei 100
suptului (E)
Aprecierea grupelor de risc şi grupelor de sănătate ale copiilor. (E)
400
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Aprecierea stării de nutriţie a copiilor conform indicelui ponderal, nutriţional, statural. 400
(E)
Dozarea vitaminei D în funcţie de gradul şi evoluţia bolii în rahitismul carenţial. (E)
60
Efectuarea profilaxiei antenatale şi postnatale a rahitismului. (E)
Aprecierea necesităţilor nutritive şi energetice la copii în funcţie de vârstă. (E)

60
300

Aprecierea volumului alimentar necesar în alimentaţia mixtă/artificială a sugarului. (E)

100

Elaborarea raţiei alimentare zilnice pentru copii de diferite vârste şi tipuri de alimentaţie. 300
(E)
Dozarea preparatelor de fier La copii prematuri şi de vârstă fragedă cu scop profilactic şi 150
terapeutic. (E)
Aprecierea prezenţei semnelor generale de pericol la sugarul mic în vârstă de la 1
săptămână până la 2 luni. (E)
Aprecierea prezenţei semnelor generale de pericol copilului de la 2 luni până la 5 ani.
(E)
Aprecierea şi clasificarea febrei la copil confom prevederilor CIMC. (E)
Aprecierea şi clasificarea diareei la copil confom prevederilor CIMC. (E)

100

Aprecierea dereglărilor de nutriţie şi a anemiei la copil confom prevederilor CIMC (E)

200

500
300
50

Aprecierea şi clasificarea tusei, respiraţiei dificile la copil confom prevederilor CIMC. 300
(E)
Aprecierea şi clasificarea problemelor cu gâtul la copil confom prevederilor CIMC. (E)
300
Aprecierea şi clasificarea infecţiei bacteriene severe confom prevederilor CIMC. (E)

50

Aprecierea şi clasificarea infecţiei bacteriene localizate la copii confom prevederilor
CIMC. (E)
Efectuarea tratamentului diareei la domiciliu planul A. (E)
Efectuarea tratamentului deshidratării moderate cu ajutorul SRO planul B confom
prevederilor CIMC. (E)
Aplicarea tehnicilor şi metodelor de rehidratare orală. (I)
Identificarea modificărilor de comportament comune cu debutul adolescenţei timpurii
(oboseală, somnolenţă, iritabilitate, secretomanie etc.). (E)
Identificarea problemelor de sănătate mintală la adolescenţi (adicţii, violenţă, tendinţe
suicidale, etc.). (E)
Întocmirea planului de supraveghere a adolescentului cu maladii cronice (E)
Identificarea semnelor de abuz asupra copilului. (E)
Aprecierea nivelului de dezvoltare fizică a copilului conform încadrării centilice. (E)
SpO2 (I)
Spirometrie (I)
PEF-metrie (I)
Radiografie pulmonară (A/I)
Computer tomografie pulmonară (A/I)
Scintigrafie pulmonară (A/I)

50
50
20
70
50
50
50
50
400
100
100
100
200
5
5

VAM 7.5.1
Volumului asistenței medicale acordate de medicii rezidenți
și limitele de competență SPECIALITATEA Pediatrie

RED:

04

DATA:

ANUL 2016

PAG. 3/13

ECOgrafie pulmonară (A/I)
Bronhoscopie (A/I)
Lavaj bronhoalveolar (A/I)
Puncţie pleurală (A/I)

5
15
15
5

Prelevarea sputei (E/I)
Prelevarea aspiratului trahea (E/I)
Prelevarea frotiului nasal (E/I)
Bacteriologia sputei (I)
Testul Manthoux (I)
Testul sudorii (A/I)
Aprecierea hemoleucogramei copiilor de diferite vîrste E
Determinarea grupei sanguine (I)
Determinarea Rhezus factorului (I)
Hemotransfuzia (E)
Aprecierea indicilor hemostazei primare (I)
Aprecierea indicilor coagulogramei (I)
Examinarea ganglionilor limfatici periferici la copil (E)
Aprecierea indicilor mielogramei (I)
Aprecierea rezultatelor punctatului nodulului limfatic (I)
Efectuarea puncţiei măduvei osoase (A)
Efectuarea trepanabiopsiei (A)

15
l5
30
15
5
10
500
30
30
30
30
30
20
5
5
5
5

Stabilirea diagnosticului hipertensiunii arteriale (E)
Aprecierea tensiunii arteriale folosind tabelele specifice (E)
Tratamentul HTA necomplicată (E)
Efectuarea evaluării cardiovasculare la pacienţii cu durere toracică, asociată cu efort (E)

20
40
20
20

Aprecierea cauzelor cardiovasculare ale durerii toracice (E)
Examenul clinic al sistemului cardiovascular la copil de diferite vârste. Frecvenţa
cardiacă la diferite vârste (E)
Înregistrarea şi aprecierea ECG la copil. (I/E)
Aprecierea rezultatelor ECO CG (I/E)
Aprecierea indicilor cardio-toracic (I/E)
Aprecierea gradului de severitate a insuficienţei cardiace la copii I/E
Examinarea clinică a sistemului osteoarticular (E)
Determinarea durerii după SVAD (E)
Sta bilirea capacităţii funcţionale după Şteinbrocker (I/E)
Determinarea stadiului radiologic după Şteinbrocker (I/E)
Analiza rezultatelor RMN articulară (I)
Aprecierea rezultatelor imunologice în maladiile reumatice (I)
Selectarea şi prescrierea investigaţiilor în artrita juvenilă idiopatică (I/E)
Identificarea formelor majore AJI (E)
Aprecierea investigaţiilor pentru diagnosticul artritei juvenile (I)
Selectarea investigaţiilor pentru diferenţierea sinovitelor tranzitorii (I/E)
Recunoaşterea semnelor sugestive în hipermobilitate şi durere articulară (E)

10
100
50
50
50
10
30
30
30
30
3
30
20
5
10
10
10
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Alcătuirea planului de tratament în maladiile reumatice (I/E)
Recunoaşterea raşului caracteristic DM (E)
Determinarea miopatiei, calcinozei, modificărilor tegumentare în sclerodermie.
Aprecierea criteriilor de diagnostic (E)
Aprecierea cauzelor posibile ale durerii musculoscheletice (E)
Recunoaşterea durerii funcţionale (E)
Recunoaşterea deformaţiilor musculoscheletice asociate cu durere (E)
Identificarea manifestărilor reumatologice a LES (E)
Determinarea criteriilor de diagnostic în boala Kavasaki (E)
Determinarea manifestărilor ulceroase în boala Becket (E)
Stabilirea diagnosticului în vasculite (E)
Identificarea raşului sugestiv pentru vasculite (E)
Efectuarea puncţiei articulare (A/I)
Alcătuirea programului de reabilitare în AJI (I/E)

30
3
3

Aprecierea particularităţilor anatomo - fiziologice sistemului digestiv, la diferite vîrste
(E)
Aprecierea datelor anamnestice a pacientului cu patologie digestivă (E)
Examenul clinic al sistemului digestiv (E)
Aprecierea rezultatelor tuşeului rectal (I/E)
Aprecierea rezultatelor coprocitogramei şi a analizei bateriologice a materiilor fecale
(I)
Aprecierea rezultatelor testelor funcţionale hepatice (I)
Aprecierea rezultatelor investigaţiilor endoscopice a tubului digestiv (I)
Aprecierea rezultatelor examenului ecografic (I)
Aprecierea rezultatelor scintigrafiei (I)
Aprecierea rezultatelor tomografiei computerizate (I)
Aprecierea rezultatelor rezonanţei magnetice nucleare a organelor cavităţii abdominale
(I)
Aprecierea testului ureazei pentru diagnosticul rapid al infecţiei cu Helicobacter Pylori
la copii. (I)
Aprecierea rezultatelor examinarii histopatologice a materialului biopsic duodenal
pentru boala celiacă. (I)
Aprecierea indicaţiilor şi rezultatelor puncţiei, biopsie hepatice (A/I)

50

Aprecierea anamnezei la copilul cu patologia renourinară (E)
Examenul clinic al copilului cu patologia renourinară (E)
Aprecierea rezultatelor sumarului urinei (I/E)
Aprecierea funcţiilor renale (I/E)
Aprecierea cantitative a elementelor figurate ale sîngelui în urină (I/E)
Colectarea urinei pentru investigaţiile bacteriologice; aprecierea rezultatelor (I/E)

30
30
30
30
10
10

Aprecierea indicelor biochimici ai sângelui la copii cu patologie renourinară (I/E)

30

Aprecierea indicilor imunologici la copii cu patologie renourinară (I/E)
Arecierea rezultatelor cistoscopiei (A)
Aprecierea investigaţiilor radiologice la copii cu patologii renourinare 20 (I)

15
5

10
10
10
5
3
3
10
10
2
10

50
50
10
60
20
30
5
5
5
3
10
10
1
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Aprecierea rezultatelor examenulului ultrasonografic la copii cu patologie renourinară
(A/I)
Aprecierea rezultatelor investigaţiilor radioizotopice la copii cu patologie renourinară
(A/I)
Selectarea dietoterapiei individuale la copii cu patologie renourinară (E)
Aprecierea şi interpretarea anamnestiului copilului cu patologie alergică (E)

30

Examinarea clinică a pacientului cu patologie alergică (E)
Testele cutanate: subcutanate, intracutanate, de scarificare, aplicaţionale. Tehnici de
perfectare (E)
Aperecierea severităţii crizei de astm (E)
Aprecierea dermografizmului (E)
Alcătuirea zilnicului alimentar la copiii cu maladii alergice (I/E)
De a selecta şi interpreta testele pentru determinarea ID primare (funcţiile neutrophilelor
şi complement) (I/E)
De a selecta şi interpreta testele pentru determinarea ID secundare (I/E)
Selectarea şi interpretarea corecta a indicelor imunităţii umorale (I/E)
Selectarea şi interpretarea corecta a indicelor imunităţii celulare (I/E)
Aprecierea gradului de severitate al insuficienţei respiratorii la copii (I/E)

30
30

Aprecierea semnelor şocului (E)
Aprecierea stării de conştienţă (scala Glasgow) (E)
Evaluarea ABC (airway,breathing, circulation) (E)

10
10
30

Aprecierea semnelor electrocardiografice a stopului cardiac la copii (A/I
Efectuare intubaţiei endotraheale (A)
Efectuarea laringoscopiei directe (A)
Efectuarea traheostomiei (A)
Efectuarea intubaţiei prin mască laringeană (A)
Efectuarea desobstrucţiei căilor aeriene la copii cu corp străin în căile aeriene (E)
Efectuarea suportului vital de bază pediatric (I/E)
Efectuarea oxigenoterapiei pe masca (I/E)
Montarea unei linii venoase (A/E)
Monitorizare ( SatO2, PP, FR, AV, TRC, TA, t°C) (I/E)
Ventilaţia cu balon şi mască facială (A/E)
Medicaţia resuscitării în stop cardiorespirator (I/E)
Medicaţia aritmiilor (I/E
Efectuarea defibrilării (A)
Puncţia lombară (A/E)
Montarea de dren toracic (A)
Efectuarea tratamentului anticonvulsivant in functie de virsta si starea de gravitate a
convulsiilor (E)
Efectuarea rehidratării după plan C (E)
Realizarea algoritmului ABCDE la copil traumatizat(E)
Resuscitarea pacientului hipotermic (E)
Efectuarea hemodializei (A)

3
10
10
3
10
10
10
10
10
20
5
10
10
3
3
1
10

5
30
30

15
30
30
3
10
15
15
30

5
5
5
5
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Efectuarea plasmoferezei (A)
PALS la copil cu arsuri (A)

5
5

Aprecierea statusului genetic al copilului.(Prezenţa stigmelor de disembriogeneză) (E)

5

Consilierea genetică (E)
Recoltarea de materiale urină , sânge , salivă  pentru testarea bolilor ereditare (A)

5
10

Aprecierea rezultatelor investigaţiilor genetice (I)

20

Precizarea acuzelor, recoltarea anamnezei prenatale şi elaborarea concluziei, recoltarea 50
anamnezei vieţii la gravidă şi elaborarea concluziei (E)
Efectuarea şi interpretarea măsurilor antropometrice la copiii nou-născuţi la termen şi 40
prematuri (E)
Aprecierea somatoscopică a dezvoltării copiilor nou-născuţi în funcţie de vârsta
gestaţională. (E)
Aprecierea statutului genetic al copilului nou-născut.(Prezenţa stigmelor de
disembriogeneză). (E)
Evaluarea dezvoltării fizice a copilului nou-născut (E)

40
50
40

Aprecierea dezvoltării neuropsihice la copiii nou-născuţi cu diferită vârstă getaţională. 50
(E)
Aprecierea semnelor de aplicare, poziţionare corectă la sîn a copilului şi a eficienţei 100
suptului (E)
Aprecierea stării de nutriţie a copiilor nou-născuţi conform indicelui ponderal, 50
nutriţional, statural. (E)
Dozarea profilactică a vitaminei D la copii nou-născuţi. (E)
50
Efectuarea profilaxiei antenatale şi postnatale a rahitismului. (E)

50

Aprecierea necesităţilor nutritive şi energetice la copii nou-născuţi în funcţie de vârst 50
gestaţională. (E)
Aprecierea volumului alimentar necesar în alimentaţia mixtă/artificială a nou-născutlui. 50
(E)
Elaborarea raţiei alimentare zilnice pentru copiii nou-născuţi la termen şi prematuri. (E) 50
Dozarea preparatelor de fier la copii prematuri cu scop profilactic şi terapeutic. (E)

20

Aprecierea prezenţei semnelor generale de pericol la sugarul mic în vârstă de la 1 20
săptămână până la 2 luni. (E)
Tehnica lavajului gastric a copilului adânc prematur. (A/E)
3
Administrarea medicamentelor la nou-născut. ( A/E)

30

Diferenţierea stării de tranziţie la nou-născuţi cu diverse stări patologice. (E)

10

Tehnica reanimării nou-născuţilor. A/E)

10 (

Aprecierea scorului Apgar (E)

10
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Aprecierea gradului de severitate a icterului neonatal după scala Cramer (E)

10

Aprecierea rezultatelor investigaţiilor radiologice la copii nou-născuţi (E)

20

Aprecierea testelor funcţionale hepatice la copii nou-născuţi (E)

10

Aprecierea indicilor analizei generale de urină la nou-născut (E

30

Aprecierea indicilor analizei generale de sânge la nou-născut (E)

30

Aprecierea indicilor analizei biochimice la nou-născut (E)

30

Efectuarea oxigeno-terapiei pe mască la nou-născuţi (I/E)

20

Efectuarea intubaţiei prin mască laringiană la nou-născuţi (A)

5

Efectuarea intubaţiei endotraheale (A)

10

Evaluarea ABC-ului (E)

10

Aprecierea semnelor şocului (E)

10

Aprecierea gradului de severitate al insuficienţei respiratorii la nou-născuţi (I/E)

10

Aprecierea semnelor şocului la nou-născut (E)

5

Aprecierea reflexelor neonatale la copiii cu diferită vârstă gestaţională (E)

20

Recoltarea anamnezei vieţii şi bolii pacienţilor cu afecţiuni neurologice(E)

45

Diferenţierea diagnosticului clinic pe baza anamnezei şi examinării clinice (E)

45

Determinarea gradului de afectare a conştiinţei (E)

15

Determinarea semnelor meningiene (rigiditatea muşchilor occipitali, semnele Kernig,
Brudzinski) (E)
Determinarea semnelor de leziuni pe nivele: creier, maduva spinării, corpul neuronului
din cornul anterior, nerv periferic, joncţiunea neuromusculară şi/sau muşchi(E)
Aprecierea semnelor de pericol/complicaţiilor şi trimiterea la alţi specialişti
(neurochirurg) (E)
Puncţia cefalohematomului (A)

10
15
15
1

Aprecierea rezultatele MRI, CT, USG, potenţialele evocate, electromiografia, EEG (A/I) 5
De efectuat imobilizarea regiunii cervicale a coloanei vertebrale, imobilizarea regiunii
lombare a coloanei vertebrale şi imobilizarea regiunii toracice a coloanei vertebrale (A)
Fixarea mânuţei în caz de paralizie obstetricală (A/E)

5

Fixarea piciorului în caz de paralizie centrală şi periferică (A/E)

3

Alimentarea copilului cu sindrom bulbar, întroducerea sondei (A/E)

3

Consilierea şi/sau informarea părinţilor referitor la patologia neurologică (E)

5

Aprecierea testelor de fragilitate în miastenie (E)

3

Determinarea semnelor de ingestie a substanţelor cu efect neurotoxic (I/E)

3

Precizarea acuzelor, recoltarea

3

ANUL I (25 săpt.)
anamnezei bolii şi elaborarea concluziei, recoltarea 400
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anamnezei vieţii şi elaborarea concluziei (200 copii sănătoşi+200 copii cu patologie
pediatrică) (E)
Efectuarea şi interpretarea măsurilor antropometrice la copii (E)
Aprecierea somatoscopică a dezvoltării copiilor în funcţie de vârstă. (E)
Aprecierea maturităţii biologice la copii de diferită vârstă (E)
Aprecierea statutului genetic al copilului.(Prezenţa stigmelor de disembriogeneză). (E)
Elaborarea arborelui genealogic. (E)
Evaluarea complexă a dezvoltării fizice a copilului (E)
Interpretarea testului screening la autism. (I)
Aprecierea dezvoltării neuropsihice la copii de diferită vârstă. (E)
Aprecierea statutului imunoprofilactic al copilului. (E)
Aprecierea semnelor de aplicare, poziţionare corectă la sîn a copilului şi a eficienţei
suptului (E)
Aprecierea grupelor de risc şi grupelor de sănătate ale copiilor. (E)
Aprecierea stării de nutriţie a copiilor conform indicelui ponderal, nutriţional, statural.
(E)
Dozarea vitaminei D în funcţie de gradul şi evoluţia bolii în rahitismul carenţial. (E)
Efectuarea profilaxiei antenatale şi postnatale a rahitismului. (E)
Aprecierea necesităţilor nutritive şi energetice la copii în funcţie de vârstă. (E)
Aprecierea volumului alimentar necesar în alimentaţia mixtă/artificială a sugarului. (E)
Elaborarea raţiei alimentare zilnice pentru copii de diferite vârste şi tipuri de alimentaţie.
(E)
Dozarea preparatelor de fier La copii prematuri şi de vârstă fragedă cu scop profilactic şi
terapeutic. (E)
Aprecierea prezenţei semnelor generale de pericol la sugarul mic în vârstă de la 1
săptămână până la 2 luni. (E)
Aprecierea prezenţei semnelor generale de pericol copilului de la 2 luni până la 5 ani.
(E)
Aprecierea şi clasificarea febrei la copil confom prevederilor CIMC. (E)
Aprecierea şi clasificarea diareei la copil confom prevederilor CIMC. (E)
Aprecierea dereglărilor de nutriţie şi a anemiei la copil confom prevederilor CIMC (E)
Aprecierea şi clasificarea tusei, respiraţiei dificile la copil confom prevederilor CIMC.
(E)
Aprecierea şi clasificarea problemelor cu gâtul la copil confom prevederilor CIMC. (E)
Aprecierea şi clasificarea infecţiei bacteriene severe confom prevederilor CIMC. (E)
Aprecierea şi clasificarea infecţiei bacteriene localizate la copii confom prevederilor
CIMC. (E)
Efectuarea tratamentului diareei la domiciliu planul A. (E)
Efectuarea tratamentului deshidratării moderate cu ajutorul SRO planul B confom
prevederilor CIMC. (E)
Aplicarea tehnicilor şi metodelor de rehidratare orală. (I)
Identificarea modificărilor de comportament comune cu debutul adolescenţei timpurii
(oboseală, somnolenţă, iritabilitate, secretomanie etc.). (E)
Identificarea problemelor de sănătate mintală la adolescenţi (adicţii, violenţă, tendinţe
suicidale, etc.). (E)
Întocmirea planului de supraveghere a adolescentului cu maladii cronice (E)
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400
400
400
200
100
400
100
100
400
100
400
400
60
60
300
100
300
150
100
500
300
50
200
300
300
50
50
50
20
70
50
50
50
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Identificarea semnelor de abuz asupra copilului. (E)
Aprecierea nivelului de dezvoltare fizică a copilului conform încadrării centilice. (E)
SpO2 (I)
Spirometrie (I)
PEF-metrie (I)
Radiografie pulmonară (A/I)
Computer tomografie pulmonară (A/I)
Scintigrafie pulmonară (A/I)
ECOgrafie pulmonară (A/I)
Bronhoscopie (A/I)
Lavaj bronhoalveolar (A/I)
Puncţie pleurală (A/I)
Prelevarea sputei (E/I)
Prelevarea aspiratului trahea (E/I)
Prelevarea frotiului nasal (E/I)
Bacteriologia sputei (I)
Testul Manthoux (I)
Testul sudorii (A/I)
Aprecierea gradului de severitate al insuficienţei respiratorii la copii (I/E)
Aprecierea semnelor şocului (E)
Aprecierea stării de conştienţă (scala Glasgow) (E)
Evaluarea ABC (airway,breathing, circulation) (E)
Aprecierea semnelor electrocardiografice a stopului cardiac la copii (A/I
Efectuare intubaţiei endotraheale (A)
Efectuarea laringoscopiei directe (A)
Efectuarea traheostomiei (A)
Efectuarea intubaţiei prin mască laringeană (A)
Efectuarea desobstrucţiei căilor aeriene la copii cu corp străin în căile aeriene (E)
Efectuarea suportului vital de bază pediatric (I/E)
Efectuarea oxigenoterapiei pe masca (I/E)
Montarea unei linii venoase (A/E)
Monitorizare ( SatO2, PP, FR, AV, TRC, TA, t°C) (I/E)
Ventilaţia cu balon şi mască facială (A/E)
Medicaţia resuscitării în stop cardiorespirator (I/E)
Medicaţia aritmiilor (I/E
Efectuarea defibrilării (A)
Puncţia lombară (A/E)
Montarea de dren toracic (A)
Efectuarea tratamentului anticonvulsivant in functie de virsta si starea de gravitate a
convulsiilor (E)
Efectuarea rehidratării după plan C (E)
Realizarea algoritmului ABCDE la copil traumatizat(E)
Resuscitarea pacientului hipotermic (E)
Efectuarea hemodializei (A)
Efectuarea plasmoferezei (A)
PALS la copil cu arsuri (A)
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VAM 7.5.1
Volumului asistenței medicale acordate de medicii rezidenți
și limitele de competență SPECIALITATEA Pediatrie
Aprecierea şi interpretarea anamnestiului copilului cu patologie alergică (E)
Examinarea clinică a pacientului cu patologie alergică (E)
Testele cutanate: subcutanate, intracutanate, de scarificare, aplicaţionale. Tehnici de
perfectare (E)
Aperecierea severităţii crizei de astm (E)
Aprecierea dermografizmului (E)
Alcătuirea zilnicului alimentar la copiii cu maladii alergice (I/E)
De a selecta şi interpreta testele pentru determinarea ID primare (funcţiile neutrophilelor
şi complement) (I/E)
De a selecta şi interpreta testele pentru determinarea ID secundare (I/E)
Selectarea şi interpretarea corecta a indicelor imunităţii umorale (I/E)
Selectarea şi interpretarea corecta a indicelor imunităţii celulare (I/E)
ANUL II (27 săptămâni)
Aprecierea anamnezei la copilul cu patologia renourinară (E)
Examenul clinic al copilului cu patologia renourinară (E)
Aprecierea rezultatelor sumarului urinei (I/E)
Aprecierea funcţiilor renale (I/E)
Aprecierea cantitative a elementelor figurate ale sîngelui în urină (I/E)
Colectarea urinei pentru investigaţiile bacteriologice; aprecierea rezultatelor (I/E)
Aprecierea indicelor biochimici ai sângelui la copii cu patologie renourinară (I/E)
Aprecierea indicilor imunologici la copii cu patologie renourinară (I/E)
Arecierea rezultatelor cistoscopiei (A)
Aprecierea investigaţiilor radiologice la copii cu patologii renourinare 20 (I)
Aprecierea rezultatelor examenulului ultrasonografic la copii cu patologie renourinară
(A/I)
Aprecierea rezultatelor investigaţiilor radioizotopice la copii cu patologie renourinară
(A/I)
Selectarea dietoterapiei individuale la copii cu patologie renourinară (E)
Precizarea acuzelor, recoltarea anamnezei prenatale şi elaborarea concluziei, recoltarea
anamnezei vieţii la gravidă şi elaborarea concluziei (E)
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Efectuarea şi interpretarea măsurilor antropometrice la copiii nou-născuţi la termen şi 40
prematuri (E)
Aprecierea somatoscopică a dezvoltării copiilor nou-născuţi în funcţie de vârsta
gestaţională. (E)
Aprecierea statutului genetic al copilului nou-născut.(Prezenţa stigmelor de
disembriogeneză). (E)
Evaluarea dezvoltării fizice a copilului nou-născut (E)
Aprecierea dezvoltării neuropsihice la copiii nou-născuţi cu diferită vârstă getaţională.
(E)

40
50
40
50

Aprecierea semnelor de aplicare, poziţionare corectă la sîn a copilului şi a eficienţei 100
suptului (E)
Aprecierea stării de nutriţie a copiilor nou-născuţi conform indicelui ponderal, 50

VAM 7.5.1
Volumului asistenței medicale acordate de medicii rezidenți
și limitele de competență SPECIALITATEA Pediatrie
nutriţional, statural. (E)
Dozarea profilactică a vitaminei D la copii nou-născuţi. (E)
Efectuarea profilaxiei antenatale şi postnatale a rahitismului. (E)
Aprecierea necesităţilor nutritive şi energetice la copii nou-născuţi în funcţie de vârst
gestaţională. (E)
Aprecierea volumului alimentar necesar în alimentaţia mixtă/artificială a nou-născutlui.
(E)
Elaborarea raţiei alimentare zilnice pentru copiii nou-născuţi la termen şi prematuri. (E)
Dozarea preparatelor de fier la copii prematuri cu scop profilactic şi terapeutic. (E)
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Aprecierea prezenţei semnelor generale de pericol la sugarul mic în vârstă de la 1 20
săptămână până la 2 luni. (E)
Tehnica lavajului gastric a copilului adânc prematur. (A/E)
3
Administrarea medicamentelor la nou-născut. ( A/E)
30
Diferenţierea stării de tranziţie la nou-născuţi cu diverse stări patologice. (E)
10
Tehnica reanimării nou-născuţilor. A/E)
10
Aprecierea scorului Apgar (E)
Aprecierea gradului de severitate a icterului neonatal după scala Cramer (E)
Aprecierea rezultatelor investigaţiilor radiologice la copii nou-născuţi (E)
Aprecierea testelor funcţionale hepatice la copii nou-născuţi (E)
Aprecierea indicilor analizei generale de urină la nou-născut (E
Aprecierea indicilor analizei generale de sânge la nou-născut (E)
Aprecierea indicilor analizei biochimice la nou-născut (E)
Efectuarea oxigeno-terapiei pe mască la nou-născuţi (I/E)
Efectuarea intubaţiei prin mască laringiană la nou-născuţi (A)
Efectuarea intubaţiei endotraheale (A)
Evaluarea ABC-ului (E)
Aprecierea semnelor şocului (E)
Aprecierea gradului de severitate al insuficienţei respiratorii la nou-născuţi (I/E)
Aprecierea semnelor şocului la nou-născut (E)
Aprecierea reflexelor neonatale la copiii cu diferită vârstă gestaţională (E)

10
10
20
10
30
30
30
20
5
10
10
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10
5
20

Abordarea diagnostică a unui copil nou-născut cu icter(E)

20

Aprecierea semnelor clinice de infecţii bacteriene (septicemia neonatală) (E)

5

Aprecierea semnelor tipice în detresa respiratorie la nou-născut (E)

10

Anul III (35 săptămâni)
Stabilirea diagnosticului hipertensiunii arteriale (E)
Aprecierea tensiunii arteriale folosind tabelele specifice (E)
Tratamentul HTA necomplicată (E)
Efectuarea evaluării cardiovasculare la pacienţii cu durere toracică, asociată cu efort (E)
Aprecierea cauzelor cardiovasculare ale durerii toracice (E)
Examenul clinic al sistemului cardiovascular la copil de diferite vârste. Frecvenţa
cardiacă la diferite vârste (E)
Înregistrarea şi aprecierea ECG la copil. (I/E)

20
40
20
20
10
100
50

VAM 7.5.1
Volumului asistenței medicale acordate de medicii rezidenți
și limitele de competență SPECIALITATEA Pediatrie
Aprecierea rezultatelor ECO CG (I/E)
Aprecierea indicilor cardio-toracic (I/E)
Aprecierea gradului de severitate a insuficienţei cardiace la copii I/E
Aprecierea particularităţilor anatomo - fiziologice sistemului digestiv, la diferite vîrste
(E)
Aprecierea datelor anamnestice a pacientului cu patologie digestivă (E)
Examenul clinic al sistemului digestiv (E)
Aprecierea rezultatelor tuşeului rectal (I/E)
Aprecierea rezultatelor coprocitogramei şi a analizei bateriologice a materiilor fecale
(I)
Aprecierea rezultatelor testelor funcţionale hepatice (I)
Aprecierea rezultatelor investigaţiilor endoscopice a tubului digestiv (I)
Aprecierea rezultatelor examenului ecografic (I)
Aprecierea rezultatelor scintigrafiei (I)
Aprecierea rezultatelor tomografiei computerizate (I)
Aprecierea rezultatelor rezonanţei magnetice nucleare a organelor cavităţii abdominale
(I)
Aprecierea testului ureazei pentru diagnosticul rapid al infecţiei cu Helicobacter Pylori
la copii. (I)
Aprecierea rezultatelor examinarii histopatologice a materialului biopsic duodenal
pentru boala celiacă. (I)
Aprecierea indicaţiilor şi rezultatelor puncţiei, biopsie hepatice (A/I)
Examinarea clinică a sistemului osteoarticular (E)
Determinarea durerii după SVAD (E)
Sta bilirea capacităţii funcţionale după Şteinbrocker (I/E)
Determinarea stadiului radiologic după Şteinbrocker (I/E)
Analiza rezultatelor RMN articulară (I)
Aprecierea rezultatelor imunologice în maladiile reumatice (I)
Selectarea şi prescrierea investigaţiilor în artrita juvenilă idiopatică (I/E)
Identificarea formelor majore AJI (E)
Aprecierea investigaţiilor pentru diagnosticul artritei juvenile (I)
Selectarea investigaţiilor pentru diferenţierea sinovitelor tranzitorii (I/E)
Recunoaşterea semnelor sugestive în hipermobilitate şi durere articulară (E)
Alcătuirea planului de tratament în maladiile reumatice (I/E)
Recunoaşterea raşului caracteristic DM (E)
Determinarea miopatiei, calcinozei, modificărilor tegumentare în sclerodermie.
Aprecierea criteriilor de diagnostic (E)
Aprecierea cauzelor posibile ale durerii musculoscheletice (E)
Recunoaşterea durerii funcţionale (E)
Recunoaşterea deformaţiilor musculoscheletice asociate cu durere (E)
Identificarea manifestărilor reumatologice a LES (E)
Determinarea criteriilor de diagnostic în boala Kavasaki (E)
Determinarea manifestărilor ulceroase în boala Becket (E)
Stabilirea diagnosticului în vasculite (E)
Identificarea raşului sugestiv pentru vasculite (E)
Efectuarea puncţiei articulare (A/I)
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VAM 7.5.1
Volumului asistenței medicale acordate de medicii rezidenți
și limitele de competență SPECIALITATEA Pediatrie
Alcătuirea programului de reabilitare în AJI (I/E)
Anul IV (41 săptămâni)
Aprecierea statusului genetic al copilului.(Prezenţa stigmelor de disembriogeneză) (E)
Consilierea genetică (E)
Recoltarea de materiale urină , sânge , salivă  pentru testarea bolilor ereditare (A)
Aprecierea rezultatelor investigaţiilor genetice (I)
Recoltarea anamnezei vieţii şi bolii pacienţilor cu afecţiuni neurologice(E)
Diferenţierea diagnosticului clinic pe baza anamnezei şi examinării clinice (E)
Determinarea gradului de afectare a conştiinţei (E)
Determinarea semnelor meningiene (rigiditatea muşchilor occipitali, semnele Kernig,
Brudzinski) (E)
Determinarea semnelor de leziuni pe nivele: creier, maduva spinării, corpul neuronului
din cornul anterior, nerv periferic, joncţiunea neuromusculară şi/sau muşchi(E)
Aprecierea semnelor de pericol/complicaţiilor şi trimiterea la alţi specialişti
(neurochirurg) (E)
Puncţia cefalohematomului (A)
Aprecierea rezultatele MRI, CT, USG, potenţialele evocate, electromiografia, EEG (A/I)
De efectuat imobilizarea regiunii cervicale a coloanei vertebrale, imobilizarea regiunii
lombare a coloanei vertebrale şi imobilizarea regiunii toracice a coloanei vertebrale (A)
Fixarea mânuţei în caz de paralizie obstetricală (A/E)
Fixarea piciorului în caz de paralizie centrală şi periferică (A/E)
Alimentarea copilului cu sindrom bulbar, întroducerea sondei (A/E)
Consilierea şi/sau informarea părinţilor referitor la patologia neurologică (E)
Aprecierea testelor de fragilitate în miastenie (E)
Determinarea semnelor de ingestie a substanţelor cu efect neurotoxic (I/E)
Aprecierea hemoleucogramei copiilor de diferite vîrste E
Determinarea grupei sanguine (I)
Determinarea Rhezus factorului (I)
Hemotransfuzia (E)
Aprecierea indicilor hemostazei primare (I)
Aprecierea indicilor coagulogramei (I)
Examinarea ganglionilor limfatici periferici la copil (E)
Aprecierea indicilor mielogramei (I)
Aprecierea rezultatelor punctatului nodulului limfatic (I)
Efectuarea puncţiei măduvei osoase (A)
Efectuarea trepanabiopsiei (A)

Coordonator de rezidenţi, Director Departament Pediatrie, professor universitar
Revenco Ninel
Responsabil de rezidenţi, conferenţiar

Elvira Iavorscaia
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