Anesteziologie (ANUL III)
Nr. credite transferabile 3

Structura disciplinei (nr. de ore săptămânal)
Semestrul

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

VI

2

-

2

-

Statutul disciplinei
Disciplină de specialitate (obligatorie)
Titular disciplină
Sef lucr. Dr. Burtan Liviu
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații)
Disciplina de Anesteziologie, în conformitate cu programa analitică, are ca
principal obiectiv însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor privind metodele
de semiologie chirurgicala, avand scop stabilirea diagnosticului chirurgical in
vederea efectuarii unor interventii operatorii, de asemenea insusirea riscurilor
operatorii si stabilirea riguroasa a regulilor de asepsie si antisepsie ca actul
operator sa decurga in conditii optime.
Conținutul disciplinei (programa analitică)
Curs (capitole/subcapitole)

Nr.
ore

-Metode de semiologie chirurgicală

2

-Date generale privind intervenţiile chirurgicale

4

-Anestezia pe specii

10

-‐Manopere	
  operatorii

4

-Hemoragia si hemostaza

2

-‐Drenajul	
  chirurgical
-‐Cauterizarea
-‐Tratamente	
  nespecifice	
  in	
  chirurgie	
  

2

Lucrări practice
Prezentarea instrumentarului chirurgical, Metode de contentie a animalului, Asepsia si
antisepsia, Tehnica injectiilor, Anestezia loco –regionala, Drenajul chirurgical, Tehnica
pansamentelor si bandajelor, Efectuarea unor manopere operatorii (diereze,exereze si
sinteze) pe animalele de experienta si module chirurgicale.

2
2
Nr.
ore
28
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Evaluare finală
Forme de evaluare

Modalități de evaluare Procent din nota finală

Examen

Scris

80 %

Aprecierea activității din timpul anului

Oral

20 %

Persoana de contact
Sef lucrari dr. Burtan Liviu
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telefon: 0040 232 407476
E-mail: burtan_liviu@yahoo.com

