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 PLANUL TEMATIC  

al cursurilor şi lucrărilor practice la disciplina Microbiologie pentru medicii 

rezidenţi, anul II - Specialitatea Oftalmologie 

(durata ciclului conex – 1 săptămână) 

Nr. 

crt. 

 

Denumirea temei 

Ore/ 

curs 

Ore/ 

semin

ar 

Ore/ 

activit

ate 

clinică  

Ore/ 

Total 

1. Conjunctivitele.  

Aspecte etio-patogenetice. Spectrul etiologic.  

Metode de prelevare a probelor,  

microscopia, cultivarea. Metode de diagnostic 

a infecţiilor virale. Determinarea sensibilității 

la preparatele antivirale. 

2 1 4 7 

2. Keratitele.  

Aspecte etio-patogenetice. Spectrul etiologic.  

Metode de prelevare a probelor,  

microscopia, cultivarea.  

Metode de diagnostic a infecţiilor de origine 

micotică. 

Determinarea sensibilității la antimicotice. 

2 1 4 7 

3. Endoftalmitele. 

Aspecte etio-patogenetice. Spectrul etiologic.  

Metode de prelevare a probelor,  

microscopia, cultivarea.  

Metode de diagnostic a infecţiilor stafilococice. 

Determinarea sensibilității la antibiotice. 

2 1 4 7 

4. Infecţiile pleoapelor, aparatul lacrimal, orbitei 

şi sinusului cavernos. 

Aspecte etio-patogenetice. Spectrul etiologic.  

Metode de prelevare a probelor,  

microscopia, cultivarea.  

Metode de diagnostic a infecţiilor provocate de 

enterobacterii. 

Determinarea sensibilității la antibiotice. 

2 1 4 7 

5. Recapitulare. 

Prezentarea raportului cazurilor clinice anuale, 

selectate din secția Oftalmologie. 

- 8 - 8 

TOTAL 8 11 16 36 

 

Şef Disciplină Microbiologie și Virusologie 

doctor în medicină, conferenţiar universitar                                       Greta Balan 

 

Şef studii rezidenți 

dr. șt. med., conferentiar universitar                                                  Natalia Florea 
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PROGRAMUL DE STUDII DESFĂȘURAT 

la disciplina Microbiologie    

pentru medicii rezidenţii, anul II, Specialitatea Oftalmologie 

 

1. Conjunctivitele. Aspecte etio-patogenetice. Spectrul etiologic. Metode de 

prelevare a probelor, microscopia, cultivarea. Metode de diagnostic a 

infecţiilor virale. Determinarea sensibilității la preparatele antivirale. 

Virusologia clinică. Regulile de lucru în laboratorul de virusologie. 

Echipamentul, utilajul de laborator necesar. Metode virusologice de 

diagnostic: recoltarea, conservarea şi transportarea prelevatelor la laborator. 

Tehnici, procedee, medii de cultivare pentru depistarea şi identificarea 

virusurilor. Metode rapide de diagnostic. Terapia antimicrobiană raţională. 

 

2. Keratitele. Aspecte etio-patogenetice. Spectrul etiologic. Metode de 

prelevare a probelor, microscopia, cultivarea. Metode de diagnostic a 

infecţiilor de origine micotică. Determinarea sensibilității la antimicotice. 

Micologia clinică. Regulile de lucru în laboratorul de micologie. 

Echipamentul, utilajul de laborator necesar. Metode microbiologice de 

diagnostic: recoltarea, conservarea şi transportarea probelor în laborator. 

Tehnici, procedee, medii de cultivare pentru izolarea şi identificarea 

microorganismelor. Fungigrama calitativă şi cantitativă. Metode rapide de 

diagnostic. Terapia antimicrobiană raţională. 

 

3. Endoftalmitele. Aspecte etio-patogenetice. Spectrul etiologic. Metode de 

prelevare a probelor, microscopia, cultivarea. Metode de diagnostic a 

infecţiilor stafilococice. Determinarea sensibilității la antibiotice. 

Microbiologia clinică. Regulile de lucru în laboratorul de microbiologie. 

Echipamentul, utilajul de laborator necesar. Metode microbiologice de 

diagnostic: recoltarea, conservarea şi transportarea prelevatelor în laborator. 

Tehnici, procedee, medii de cultivare pentru izolarea şi identificarea 

microorganismelor. Antibioticograma calitativă şi cantitativă. Metode rapide 

de diagnostic. Antibioticoterapia raţională. 
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4. Infecţiile pleoapelor, aparatul lacrimal, orbitei şi sinusului cavernos. 

Aspecte etio-patogenetice. Spectrul etiologic. Metode de prelevare a 

probelor, microscopia, cultivarea. Metode de diagnostic a infecţiilor 

provocate de enterobacterii. Determinarea sensibilității la antibiotice. 

Microbiologia clinică. Regulile de lucru în laboratorul de microbiologie. 

Echipamentul, utilajul de laborator necesar. Metode microbiologice de 

diagnostic: recoltarea, conservarea şi transportarea prelevatelor în laborator. 

Tehnici, procedee, medii de cultivare pentru depistarea şi identificarea 

microorganismelor. Antibioticograma calitativă şi cantitativă. Metode rapide 

de diagnostic. Antibioticoterapia raţională. 

 

5. Recapitulare. Prezentarea raportului cazurilor clinice anuale, selectate 

din secția Oftalmologie. Lucrul individual: medicul rezident va prezenta 

studiul efectuat al cazurilor cercetate și tratate în secția Oftalmologie pe 

perioada unui an. Cazurile vor fi grupate după diagnostic și după agentul 

etiologic determinat. El va numi şi va argumenta metodele de diagnostic 

aplicate și a chimioterapicelor indicate pentru tratament. 

 

Şef Disciplină Microbiologie și Virusologie 

doctor în medicină, conferenţiar universitar                                       Greta Balan 

 

Şef studii rezidenți 

dr. șt. med., conferentiar universitar                                                  Natalia Florea 
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BAREMUL DEPRINDERILOR PRACTICE 

pentru medicii rezidenți, anul II specialitatea Oftalmologie la disciplina 

Microbiologie 

 

 Deprinderi practice Nivelul  

însușirii 

Volumul 

1 A cunoaște tehnicile de prelevare a 

probelor biologice din infecţiile oculare. 

D, E 4 

2 A cunoaște metodele de investigare 

microscopică în dependență de factorul 

etiologic. 

D, E, I 4 

3 A cunoaște metodele microbiologice de 

diagnostic a infecţiilor oculare de origine 

bacteriană.   

D, E 4 

4 A cunoaște metodele microbiologice de 

diagnostic a infecţiilor oculare de origine 

virală.   

D, E 4 

5 A cunoaște metodele microbiologice de 

diagnostic a infecţiilor oculare de origine 

micotică.   

D, E 4 

6 A cunoaşte principiile de testare a 

sensibilităţii microorganismelor la 

preparatele antimicrobiene şi indicarea 

tratamentelor în baza rezultatelor testării.   

D, E, I 4 

 

Notă: D=Demonstrație; E=Executare; I=Interpretare; A=Asistare 
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