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IOSUD -USAMBV TIMISOARA
Scoala Doctorala Medicină Veterinară
Aprobat,
Director SDMV
Data………….

FIŞA DISCIPLINEI
ELEMENTE DE MEDICINĂ VETERINARĂ: Anestezia în intervenţiile chirurgicale pe
abdomen
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Program de studii/ Specializarea

USAMVB Timişoara
MEDICINĂ VETERINARĂ
SCOALA DOCTORALĂ
Medicina Veterinara
Doctorat

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei Anestezia în intervenţiile chirurgicale pe abdomen
2.2 Titularul activităţilor de curs
Sef lucrari Dr. Schuszler Larisa
2.3 Titularul activităţilor de seminar
Sef lucrari Dr. Schuszler Larisa
2.4 An de studiu I
2.5 Semestrul I
2.6 Tip de evaluare E
2.7. Regimul disciplinei
2.3 Codul disciplinei
*

*

*Conform planului de învăţământ

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână 7
din care: 3.2 curs
1 3.3 seminar / laborator /
proiect
3.4 Total ore din planul de
7
din care: 3.5 curs
7 3.6 seminar/laborator/proiect
învăţământ
Distribuţia fondului de timp
Studiul după suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Alte activităţi:
3.7 Total ore studiu individual
5
3.8 Total ore pe semestru
12
3. 9 Numărul de credite
10
*Conform planului de învăţământ / drd.

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe

•
•

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
•
5.2. de desfăşurare a
seminarului / laboratorului

•

Laborator, cu videoproiector pentru prezentarea cursului in
format PowerPoint
Clinica de chirurgie cu dotări materiale specifice

6. Competenţe specifice

1

0
0
ore
2
3
-

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale
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Dobândirea unor cunoştinţe avansate privind rezolvarea problemelor premergatoare actului
operator şi evaluării obiective a pacientului ce va fi supus unei interventii chirurgicale pe
abdomen, precum şi a pregătirilor specifice pentru actul operator. Dobîndirea unor cunoştinţe
detaliate despre arsenalul terapeutic anestezic şi principiile de baza ale anesteziei în chirurgia
abdominal, inclusive pe cale laparoscopică. Dezvoltarea abilităţii de a selecta variantele optime
anestezice, de a monitoriza şi de a interpreta datele obţiute din monitorizarea functiilor vitale
in perioada ante-, intra- si postanestezica si de a aplica masurile de ingrijire corespunzatoare,
inclusiv cele de terapie intensiva.
Capacitatea de a organiza, pe baze ştiinţifice moderne, tipuri de experiente în care alternativele
anestezice să fie multiple iar monitorizarea în timp real să asigure date care apoi să poată fi
extrapolate.
Lucrul în echipă.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Aprofundarea cunoştinţelor privind problemele şi situaţiile
premergătoare actului operator, a principiilor de baza ale
anesteziei si procedurilor anestezice, a monitorizarii si ingrijirii
perioperatorii la pacienţii supuşi întervenţiilor chirurgicale pe
abdomen
7.2 Obiectivele specifice
Aprofundarea cunoştinţelor şi dezvoltarea deprinderilor
practice de realizare a anesteziei, a monitorizării funcţiilor vitale
şi a aplicărilor măsurilor de terapie intensivă la pacientul operat
pe abdomen.
8. Conţinuturi
Număr ore

8. 1 Curs

Observaţii

Tema
1. Examinarea preanestezică a pacientului cu patologie
2
abdominală. Definirea problemelor şi anticiparea
posibilelor complicaţii, modalităţi de reechilibrare.
2. Consideraţii anestezice în chirurgia abdominală clasică
2
şi laparoscopică.
3. Structura protocolului anestezic (premedicaţie, inducţie,
1
menţinere ), opţiuni practice în cazul intervenţiilor
chirurgicale pe abdomen.
4. Managementul pre-, intra- şi postoperator al durerii.
1
5. Monitorizarea intraanestezică – aparatură, mod de
1
lucru, accidente şi complicaţii.
Bibliografie:
1. N. Constantin (s. red.) Tratat medicina veterinara – Chirurgie, vol. V, Ed. Tehnică Bucuresti, 2009.
2. Sawywe Donald C. – The Practice of Veterinary Anesthesia: Small Anmals, Birds, Fish and reptiles, Ed.
Tenton NewMedia, Jackson, 2007.
3. Greene Stephen A. – Veterinary anesthesia and pain management secrets, Hanley & Belfus Inc,
Philadeplhia, 2002.
4. Mancintire Douglass K., Drobatz Kenneth J., Haskins Steven C., Saxon William D. - Manual of small
animal emergency and critical care medicine, Balckwell Publishing Ltd., Iowa, 2006.
8.2 Seminar / laborator
Număr ore
Observaţii
Activitate clinică in blocul chirurgical
Bibliografie: idem cu activitatea de curs
Metode de predare: verbale şi intuitive,

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

2
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10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de
evaluare
Examen

10.4 Curs
Cunoştinţe teoretice acumulate
10.5 Seminar / laborator
/clinici
10.5. Proiecte /
referate
10.6. Criterii de
Realizarea criteriilor obligatorii ale programului de doctorat
acceptare la evaluarea
finală
10.7 Standard minim de performanţă: Nota 8 sau calificativul bine

Data completării

10.3 Pondere
din nota finală
100%

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

Sef lucr. Dr Larisa Schuszler

Sef lucr. Dr Larisa Schuszler

.............................................

.............................................

.......................
Data avizării

Semnătura director Departament SDMV

.......................

................................................................
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