SEMIOLOGIE (ANUL III)
Nr. Creditetransferabile 3/4

Structura disciplinei (nr. de ore săptămânal)
Semestrul

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

V

2

-

2

-

VI

2

-

2

-

Statutul disciplinei
Disciplină de specialitate (obligatorie)
Titular disciplină
Prof. dr. Vasile Vulpe
Obiectivele disciplinei (curs șiaplicații)
Asimilarea de catre studenti a cunostintelor de Semiologie generala si speciala
Iniţierea studenţilor în efectuarea şi interpretarea analizelor de laborator şi
totodată coroborarea lor cu semnele clinice în vederea stabilirii unui diagnostic.
Insuşirea planului de examinare clinică şi aplicarea metodelor generale şi
speciale de examinare a animalelor.
Formarea deprinderilor privind aplicarea metodelor de examinare generala si
speciala a aparatelor si organelor la animale
Asimilarea limbajului medical semiologic veterinar de catre studenti.
Conținutul disciplinei (programa analitică) Semiologie I
Curs (capitole/subcapitole)

Nr.
ore

Noţiuni introductive. Categorii semiologice de bază: simptome, sindroame, diagnostic,
prognostic. Abordarea şi contenţia animalelor. Metode de examinare. Metode generale.

6

Metode speciale de examinare.Metode imagistice de examinare: clasificare, importanţă.

4

Examenul clinic. Examenul general al animalului. Habitusul. Examenul şi semiologia
pielii şi a fanerelor. Examenul mucoaselor şi a sistemului limfatic. Aspecte semiologice.

10

Examene paraclinice. Examenul sângelui, al urinei, al conţinutului digestiv şi al
fecalelor, al lichidului cefalorahidian şi al altor lichide de puncţie – aspecte semiologice.

8

Lucrări practice

Nr.
ore

Noţiuni introductive. Metode de examinare. Metode generale de examinare. Metode
imagistice de examinare: clasificare, importanţă. Examenul clinic. Examenul general al
animalului. Habitusul.

9

Examenul şi semiologia pielii şi a fanerelor.

6

Examenul mucoaselor şi a sistemului limfatic. Aspecte semiologice.

4

Examene de laborator clinic. Examenul sângelui – aspecte semiologice. Examenul urinei
– aspecte semiologice. Examinarea continutului digestiv – aspecte semiologice.
Examenul lichidului cefalorahidian şi a altor lichide de puncţie - aspecte semiologice.

9

Conținutul disciplinei (programa analitică) Semiologie I
Curs (capitole/subcapitole)

Nr.
ore

Semiologia căilor digestive anterioare. Examinarea şi semiologia abdomenului, a
compartimentelor gastrice la rumegătoare, a stomacului la monogastrice. Examinarea şi
semiologia intestinelor.

6

Semiologia ficatului – examenul funcţional şi fizic. Examinarea şi
pancreasului. Semiologia aparatului respirator- examenul funcţional şi fizic.

7

semiologia

Semiologia aparatului cardiovascular. Examinarea şi semiologia aparatului genital si
urinar.
Semiologia sistemului nervos. Semiologia aparatului locomotor. Semiologia sistemului
endocrin.	
  

7
8

Nr.
ore

Lucrări practice
Tehnici de examinare a gurii, faringelui, esofagului. Tehnici de examinare a
abdomenului, a compartimentelor gastrice la rumegătoare, a stomacului la
monogastrice. Examinarea intestinelor.

9	
  

Tehnici de examinare a ficatului și a Examinarea şi semiologia pancreasului. Tehnici de
examinare a aparatului respirator.

6	
  

Tehnici de examinare a aparatului cardiovascular. Tehnici de examinare a aparatului
genital si urinar.

7	
  

Tehnici de examinare a sistemului nervos și a aparatului locomotor. Semiologia
sistemului endocrin.

6	
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Evaluarefinală
Forme de evaluare

Modalități de evaluare Procent din nota finală

Examen

Scris si oral

50 %

Apreciereaactivitățiidin timpulanului

Scris si oral

20 %

Proba practica

Oral

Persoana de contact
Vasile Vulpe
Facultatea de Medicină Veterinară - USAMV Iași
Aleea MihailSadoveanu nr. 8, Iaşi, 700489, România
telefon: 0040 232 407 571, fax: 0040 232 219 113
E-mail: vasile_vulpe@yahoo.com

30%

