
Denumirea disciplinei Probleme selecte de diagnostic diferențiat în reumatologie 
Tipul  Opțional Credite 1 
Anul de studii IV Semestrul VIII 
Numărul de ore Curs  10 Lucrări practice/de laborator 10 

Seminare - Lucrul individual 10 
Componenta De specialitate 
Titularul de curs dr. hab. șt. med., prof. univ. Liliana Groppa 
Locația  adresa: IMSP SCR ”Timofei Moșneaga”, etajul 5 

            IMSP SCM ”Sfânta Treime”, etajul 8 
Condiționări și 
exigențe prealabile de: 
 

Program: reumatologie reprezintă terenul propice pentru integrarea şi 
implementarea cunoştinţelor fundamentale (anatomie, fiziologie 
umană, microbiologie, fiziopatologie etc.) în practica clinică. În 
cadrul acestei discipline, de rând cu studierea etiologiei, patogeniei, 
manifestărilor clinice, evoluţiei, tratamentului şi profilaxiei bolilor 
reumatologice, viitorul specialist însuşeşte deprinderi practice de 
investigare a bolnavului şi de apreciere a rezultatelor obţinute.  
Competențe:  digitale elementare (utilizarea internetului, procesarea 
documentelor, utilizarea redactorilor de text, tabele electronice și 
aplicațiilor pentru prezentări), abilităților de comunicare și lucru în 
echipă. 

Misiunea disciplinei Reumatologie are ca scop acumularea cunoştinţelor şi formarea 
deprinderilor necesare pentru a realiza diagnosticul, tratamentul, şi 
reinsertia socială a pacienţilor cu afecţiuni reumatologice.  

Tematica prezentată 
 

Diagnosticul diferențial în maladiile difuze ale țesutului conjunctiv (I 
partea). Diagnosticul diferențial în maladiile difuze ale țesutului 
conjunctiv (II partea). Diagnosticul diferențial al sindromului 
articular în febra reumatizmală acută. Diagnosticul diferențial al 
vasculitelor ANCA pozitive. Diagnosticul diferențial al periarteritei 
nodoase. 

Finalități de studiu 
 

Educarea studenților în spiritul rigurozităţii actului medical şi al 
înţelegerii rolului determinant al ştiinţelor fundamentale pentru 
nivelul dat, precum şi pentru formarea lor profesională. Dobândirea 
de către studenți a unor deprinderi practice privind executarea corectă 
a unor explorări funcţionale, pe baza ințelegerii nu numai a 
procedurilor, dar şi a fenomenelor explorate, precum şi a principiilor 
tehnicilor respective; pregătirea teoretică și practică a studenților 
pentru a putea asimila cunoştinţe, pentru stabilirea madiilor 
reumatologice. Finalităţile disciplinei (se deduc din competenţele 
profesionale şi valenţele formative ale conţinutuluui informaţional al 
disciplinei). 

Manopere practice 
achiziționate 
 

• Interogarea pacientului cu patologie reumatologică 
• Examinarea pacientului aparatului locomotor periferic 
• Examinarea coloanei vertebrală 
• Interpretarea datelor de laborator imuno-inflamator 
• Interpretarea cercetărilor instrumentale (radiografie, DEXA) 

Forma de evaluare Examen 
 


