
Clinică chirurgicală si prelegeri clinice pe specii 
 (ANUL IV) 
 
 
Nr. credite transferabile  3 
  
 
Structura disciplinei (nr. de ore săptămânal)  
 
 
 
 
 
 
 
Statutul disciplinei   
Disciplină de specialitate (obligatorie) 
 
Titular disciplină 
 Sef lucr. Dr. Ciobanu Stelian 
 
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații)  
 
Disciplina de Clinică chirurgicală si prelegeri clinice pe specii 
în conformitate cu programa analitică, are ca principal obiectiv însuşirea de 
către studenţi a cunoştinţelor şi dobândirea abilităţilor necesare viitorului 
medic veterinar, în scopul înţelegerii corelaţiilor existente între etiopatogeneză, 
simptomatologie, metode de diagnostic specifice afecţiunilor chirurgicale la 
diferite specii de animale in scopul efectuari celor mai adegvate masuri 
profilactice si protocoale terapeutice sau efectuarea unor interventii 
chirurgicale. 
  Însuşirea modului de administrare a medicamentelor de uz veterinar şi a 
riscurilor legate de utilizarea lor neadecvată. 
 Însuşirea formularisticii şi a modului de redactare a documentaţiei de ordin 
clinic; 
 Dezvoltarea aptitudinilor de comunicare cu proprietarii de animale şi evaluarea 
situaţiei în vederea adoptării deciziilor în raport cu natura fiecărui caz clinic.  
 
Conținutul disciplinei (programa analitică)  
 

Curs (capitole/subcapitole) Nr. 
ore 

Traumatologia. Sistematică şi aspecte clinice. 2 

	  Leziuni traumatice deschise (plăgile). Cicatrizarea normală şi patologică. 2 

	  Inflamaţia.	   2 

	  Infecţii chirurgicale aerobe şi anaerobe. 	   2 

	  Gangrena. Ulcerul, fistula şi corpii străini.	   2 

Arsuri, degerături, tumori.	   2 

Semestrul  Curs  Seminar  Clinica Proiect  

VIII 2 - 2 - 



Bolile pielii şi ţesutului conjunctiv subcutanat: escoriaţia, edemul cald, corul, calozităţile, 
arsura în lanţ, decubitele, cositura, crevase, malandre, solandre, dermatita, ariceala, 
elefantiazisul, furunculoza, chistul sebaceu, papilomatoza cutanată 

4 

Bolile burselor seroase subcutanate: higroma. Bolile chirurgicale ale sistemului limfatic.	   2 

Bolile chirurgicale ale arterelor şi venelor: leziuni traumatice, inflamaţii şi dilataţii. Bolile 
chirurgicale ale nervilor periferici şi muşchilor: leziuni traumatice, deşirări, rupturi, 
hernii, luxaţii 

2 

Bolile chirurgicale ale tendoanelor: plăgi, rupturi şi dezinserţii, luxaţii, inflamaţii, retracţii 2 

Bolile chirurgicale ale tecilor sinoviale 2 

Bolile chirurgicale ale oaselor: contuzii, fracturi, periostita şi osteita 2 

Bolile chirurgicale ale articulaţiilor: entorsa, luxaţia, hidartroza, hemartroza, plăgile 
articulare, artrita, redoarea şi anchiloza articulară, artroza. 2 

	    

 
Lucrări practice Nr. 

ore 

 1. Traumatologia sistematică şi aspectele clinice.,      2. Leziuni traumatice deschise 
(plăgile). Cicatrizarea normală şi patologică , 3. Inflamaţia,      4. Infecţii chirurgicale aerobe 
şi anaerobe, 5. Gangrenele. Ulcerul, fistula, corpii străini, 6. Arsuri, degerături, tumori, 7. 
Bolile pielii şi ţesutului conjunctiv subcutanat, 8. Bolile pielii şi ţesutului conjunctiv 
subcutanat ,9. Bolile burselor seroase şi ale vaselor limfatice,10. Bolile arterelor, venelor 
nervilor periferici şi muşchilor,11. Bolile tendoanelor,  12. Bolile tecilor sinoviale,13. Bolile 
oaselor,    14. Bolile articulaţiilor 

28 
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Evaluare finală 

 
 
Per
soa

na de contact  
Sef lucrari dr. Ciobanu Stelian 
Facultatea de Medicină Veterinară - USAMV Iași 
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 8, Iasi, 700489, România 
telefon: 0040 232 407476 
E-mail:  ciobanust@yahoo.com  
   
 

Forme de evaluare Modalități de evaluare Procent din nota finala ̆  
Examen Oral 80 % 

Aprecierea activității din timpul anului Oral 20 % 


