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I. PRELIMINARII 

Prezentarea general� a disciplinei: locul _i rolul disciplinei în formarea competen�elor specifice ale programului de formare profesional�/ specialit��ii Alergologia este o disciplin� medicalä integrativ�, interdisciplinar�, una din specialit�jile de baz� îin instruirea universitar� a medicilor indiferent de specialitatea pe care o vor alege ulterior. Studierea acesteidiscipline va permite crearea abilit�jilor necesare pentru a sugera _i sustine un diagnostic corect pe baza anamnezei, examenului clinic _i paraclinic, însu_irea no�iunilor necesare pentru diagnostic diferen�ial _i crearea competen�elor necesare pentru a solu�iona situa�iile de urgen��, însu_irea elementelor de profilaxie _i tratament a patologiei alergologice. 

Misiunea curriculumului (scopul) în formarea profesional� Consolidarea cuno_tin�elor _i formarea competen�elor necesare pentru a stabili diagnosticul, tratamentul _i profilaxia patologiei alergologice precum _i reintegrarea social� acestor pacien�i. 
Limba/limbile de predare a disciplinei: român�, englezä;
Beneficiari: studen�ii anului IV, facultatea Medicin� l _i 2, specialitatea Medicin�. 

II. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI 

Codul disciplinei S.07.0.055 

Denumirea disciplinei Alergologie 
Responsabil de disciplin� dr.hab._t.med., prof.univ. Victor Botnaruu 

Anul IV Semestrul/Semestrele 7 

Numärul de ore total, inclusiv: 
60 

Curs 6 Lucr�ri practice 
I2 

Seminare 12 Lucrul individual 
30 

Forma de evaluare E Num�rul de credite 

III. OBIECTIVELE DE FORMARE ÎN CADRUL DISCIPLINEI 

La finele studierii disciplinei studentul va fi capabil:

la nivel de cunoa_tere �i întelegere:
s� cunoasc� _i s� utilizeze adecvat no�iunile specifice disciplinei de alergologie s� coreleze aspectele morfologice cu cele clinice 
s� dobândeasc� cuno_tin�ele legate de aspectele clinice _i terapeutice ale bolilor alergologice 
la nivel de aplicare: 
s� evalueze clinic pacientul cu afec�iuni alergologice
s� cunoasc� aspectele practice ale interpret�rii ale testelor alergologice cutanate _i "in vitro'",testelor func�ionale respiratorii, administrarea medicamentelor pe cale inhalatorie 
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s� acumuleze competen�e de conduit� în urgen�ele de cauz� alergologic�: acces de astm bron_ic,
soc anafilactic etc. 
S� elaboreze proiectele de cercetare _tiin�ific� în domeniul alergologiei

la nivel de integrare: 
s� integreze bazele morfopatologiei, fiziopatologiei, farmacologiei _i semiologiei în contextul 

afectiunilor alergologice 
s� dezvolte ra�ionamentului clinic, având la baz� principiile de diagnostic sindromal, diagnostic 
diferen�ial intersindromal al diverselor forme nozologice 
s� abordeze creativ problemele medicinei clinice
s� integreze cuno_tin�ele teoretice alergologie în context clinic 
s� deduc� interrela�ii în alergologie _i alte discipline medicale (ftiziologie, oncologie, terapie
intensiv�) 
s� fie apt de a asimila noile realiz�ri în disciplinele clinice 

IV. CONDI�IONÅRI �I EXIGEN�E PREALABILE 

Pentru însu_irea disciplinei de alergologie sunt necesare: 

cunoa_terea limbii de predare

competen�e digitale (utilizarea internetului, procesarea documentelor, tabelelor electronice _i 
prezent�rilor); 
abilitatea de comunicare _i lucru în echip�; 
calit��i - toleran��, compasiune, autonomie; 

cuno_tin�e profunde în _tiin�ele fundamentale: anatomie, fiziologie uman�, fiziopatologie, 
semiologie medical�, etc. 

V.TEMATICA �I REPARTIZAREA ORIENTATIV� A ORELOor 
Cursuri (prelegeri), lucr�ri practice/ lucr�ri de laborator/seminare �i lucru individual

Nr. Num�rul de ore 
TEMA Prelegeri Luerari Lucru

practice individual
d/o 

Elemente de imunologie. Reac�iile de hipersensibilitate. 
1. 

Urticaria _i angioedemul 8 

2. Alergia la medicamente
3 8 

3. Alergia la alimente. Anafilaxia 
2 8 

4. Rinita alergic� 
6 

Total 6 12 30 
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VI. MANOPERE PRACTICE ACHIZI�IONATE LA FINELE DISCIPLINEI

Manoperele practice esen�iale obligatorii sunt: 

Examinarea unui pacient cu patologia alergologic�, depistarea sindroamelor clinice, argumentarea diagnosticului. 
Recunoa_terea diferitor tipuri morfologice de elemente cutanate întâlnite în patologia alergologic�. Interpretarea rezultatelor unui panel de alergene. 
Modul de efectuare a testelor cutanate (testul epiculan, testul prin întep�tur�, testul prin scarificare, testul intradermic), citirea _i interpretarea rezultatelor acestora, avantajele _i dezavatajele fiec�rei metode. 
Descrierea principiului _i a tehnicii de efectuare a testelor de provocare, interpretarea rezultatelor 
acestora. 

Descrierea principiului _i a tehnicii de efectuare a tratamentului specific de desensibilizare. 
Cunoa_terea protocolului ajutorului medical de urgen�� în caz de _oc anafilactic. 
Cunoa_terea protocolului ajutorului medical în caz de angiocdem laringian. 

VII. OBIECTIVE DE REFERIN�� �I UNIT��I DE CON�INUT

Obiective Unit�fi de con�inut

Tema (capitolul) 1. Elemente de imunologie. Urticaria _i angioedemul. Anafilaxia 
S� defineasc� Urticaria acut� _i cronic�. 

Elementele de baz� ale imunologiei: antigenele, anticorpii, 
componentele sistemului imun. R�spunsul imun celular �i umoral. 
Reactiile de hipersensibilitate 
Spectrul de investiga�ii utilizate în alergologie
Metodele de efectuare ale testelor de diagnostic în alergologie
Clasificarea urticariei _i a angioedemului
Diagnosticul diferen�ial în urticarie, angioedem
Tratamentul urticariei, angioedemului
Abilitatea de a identifica semnele clinice ale unei reac�ii de 
hipersensibilitate de tip 1 
Abilitatea de a reactiona în caz de urgent� medical� în cazul unui 

pacient cu urticarie, angioedem
Cuno_tintele _i deprinderile practice în context clinic 
Cuno_tintele în domeniile disciplinelor fundamentale, preclinice_i
ale celor clinice

S� cunoasc�

S� demonstreze 

S� aplice

S� integreze

Tema (capitolul) 2. Alergia la medicamente 

S� defineasc� Alergia medicamentoas� 
S� cunoasc� Incidenta alergiei medicamentoase

Etiologia, factorii de risc _i patogenia
Clasificarea manifest�rilor clinice
Particularit��ile clinice ale manifest�rilor cutanate
Etapele dignosticului clinic _i de laborator
Principile de tratament
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Obiective Unit��i de con�inut 
S� demonstreze -Abilitatea de a identifica formele clinice ale alergiei medicamentoase

Abilitatea de a întocmi o list� de diagnostic diferen�ial cu nozologiile
cu tablou clinic _i paraclinic similar

Abilitatea de a selecta tratamentul optim în functie de sindromul clinic

identificat 
Cuno_tintele _i deprinderile practice acumulate la examenul clinic al 

pacientului
Cuno_tintele ce �in de modific�rile morfopatologice ce au loc cu 

expresia lor clinic� 

S� aplice

S� integreze 

Tema (capitolul) 3. Alergia alimentar�. Anafilaxia. 
S� defineasc� Alergia alimentar� 
Sã cunoasc� Datele epidemiologice ale alergici alimentare 

Factorii de risc asocia�i cu alergia alimentar� 
Mecanismele patogenetice ale alergici alimentare 
Teoria barierei intestinale �i toleranta oral�
C�ile de sensibilizare în alergia alimentarää 

Reac�ile încruci_ate 
Sindromul de alergie oral� 
Tabloul clinic al alergiei alimentare 

Etapele diagnosticului alergici alimentare 
Manifest�rile clinice în anafilaxic 
Investiga�iile utilizate pentru evaluarea unui pacient cu alergie 
alimentar�ä 

Principiile de tratament ale alergici alimentare �i a anafilaxiei 
Abilit��i de a identifica scmnele clinice ale sindromului obstructiv la S� demonstreze 

pacient 
Abilit��i de interpretare a rezultatelor investiga�iilor de laborator _i 
paraclinice 
S� selecteze schema optim� de tratament în func�ie de severitate 
Abilitatea de a reac�iona în caz de urgen�� medical� în cazul unui 

pacient anafilaxie
Cuno_tintele ce �in de clectuarca _i interpretarea testelor cutanate|
alergologice
Algoritmul de conduit� a pacien�ilor cu alergie alimentar� în 
eventualele st�ri de urgen��
Cuno_tintele ce tin de fiziopatologia absorb�iei intestinale cu| mecanismele de tolerant� imunologic� 
Cuno_tintele ce tin de particularit��ile tractului digestiv la copil _i 
mecanismele de absorb�ie intestinal�

S� aplice 

S� integreze 

Tema (capitolul) 4. Rinita alergic� 
S� defineasc� Rinita alergic�
S� cunoasc� Datele epidemiologice, factorii de rise _i clasificarea rinitei alergice 

Tabloul clinic al rinitei alergice 
Metodele paraclinice utilizate pentru rinitei alergice
Importanta testelor alergologice în identificarea alergenului 
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Obiective Unitäi de con�inut 

Tratamentul rinitei alergice funetie de severitate 

Desensibilizarea 
Abilit��i de a identifica scmnele rinitei alergice la un pacient cu rinit� 

- Abilitä�i de interpretare a rezultatelor investiga�iilor de laborator _i | 
paraclinice 

- Cunoa_terea tratamentului rinitci alergice
- S� selecteze schemaoptim� de tratament func�ie de severitate 

Cuno_tintele ce tin de efectuarea examenului clinic la pacientul cu rinit� 
alergic�
Algoritmul de conduit� a pacien�ilor cu rinit� alergic� func�ie de tipul 

rinitei alergice (sezonier� sau peren�) 
Cuno_tintele ce tin de fiziopatologia reac�iei de hipersensibilitate de tip 
I _i modific�rile morfologice ce pot surveni la nivelul mucoasei nazale
Cuno_tin�ele privind partieularitä�ile anatomice ale rinofaringelui la 
copil _i predispozi�ia acestora pentru diverse afec�iuni cronice asociate 
(polipoza nazal�, otit� medie ctc) 
Cuno_tintele despre mecanisimele farmacologice ale medicamentelor 
utilizate în tratamentul rinitei alergice cu eficien�a utiliz�rii acestora în 
diferite stadii ale bolii. 

S� demonstreze 

S� aplice

S� integreze 

COMPETEN�E PROFESIONALE (SPECIFICE (CS) �I TRANSVERSALE (CT)) ^I 
FINALITA�I DE STUDIU

Competen�e profesionale (specifice) (CS) 
.CP1. Executarea responsabil� a sarcinilor profesionale cu aplicarea valorilor _i normelor eticii 

profesionale, precum _i prevederilor legisla�iei în vigoare.
CP2. Cunoa_terea adecvat� a _tiin�elor despre structura organismului, func�ile fiziologice _i comportamentul organismului uman in diverse st�ri fiziologice _i patologice, cât _i a rela�iilor 

existente între starea de s�n�tate, mediul fizic �i cel social. 
CP3. Rezolvarea situa�iilor clinice prin elaborarca planului de diagnostic, tratament _i reabilitare în diverse situa�ii patologice _i selectarea procedcelor terapeutice adecvate pentru acestea, inclusivacordarea asisten�ei medicale de urgen��. 
CP4. Promovarea unui stil de via�� s�n�tos, aplicarea m�surilor de preven�ie _i auto-îngrijire. CPS. Integrarea interdisciplinar� a activit��ii medicului în echip� cu utilizarea eficient� a tuturor resurselor. 

CP6. Efectuarea cercet�rilor _tiin�ifice în domeniul s�nätä�ii �i în alte ramuri ale _tiin�ei. 
Competen�e transversale (CT) 
CT1. Autonomie _i responsabilitate în activitate. 

Finalit��i de studiu 
S� cunoasc� particularit��ile evolutive ale afectiunilor alergologiceS� cunoasc� metodologia diagnosticului diferenial în diverse boli alergologice S� cunoasc� rolul investiga�iilor clinice _i de laborator în diagnosticul bolilor alergologice S� fie apt de selecta tratamentul optim la pacien�ii cu diferite afectiuni alergologice S� fie capabil în deducerea interrela�iilor dintre alergologie (pneumologia, oncologia, cardiologia) efectuând integrarea multidisciplinar�.S� fie capabil de a însu_i zilnic noile realiz�ri în alergologie 

_i alte discipline medicale
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VIII. LUCRUL INDIVIDUAL AL STUDENTULUI 

Produsul
Termen de Nr. Strategii de realizare Criterii de evaluare preconizat 

realizare 
Lecturarea materialului 
prezentat în cadrul cursului _i 
din manual la tema respectiv� 
Eviden�ierea subiectelor din 

tem� care necesit�reflectie 
De f�cut cuno_tin�� cu lista
surselor informa�ionale 
suplimentare la tema respectiv� 
Formularea generaliz�rilor _i 
concluziilor referitoare la 

Lucrul cu 
Pe Capacitatea de a extrage

esentialul; abilit��i de 
interpretare; volumul muncii

sursele 
parcursul 
modulului 

informa�ionale

importan�a subiectului abordat. 
Studierea materialelor on-line de 

Pe Lucrul cu 
pe site-urile cu baze de date _i sursele on-line1iteratur� de specialitate 

Prezentarea informa�iei la 
lucr�rile practice 

2. 

parcursul 

modulului 
Volumul de munc�
Gradul de pätrundere în 
esenta subiectului 
Nivelul de argumentare 
_tiin�ific� 
Calitatea concluziilor 

Aplicarea 
diferitor Pe 

parcursul 
modulului 

3. 
tehnici de Elemente de creativitate 
înv��are Demonstrarea 

rajionamentului clinic
Demonstrarea abilit��ilor 
practice 

Formarea atitudinii personale 
Examenul clinic al pacientului, 

identificarea sindromului elinic
Activitatea de 

Formularea corect� _i 

argumentarea diagnosticului, 
planului de investiga�ii _i de 
tratament al pacientului 

examinare a 
nemijlocit la pacient, în 
examenul de laborator _i 

instrumental, însu_irea 
algoritmului de diagnostic, 
diagnostic diferen�ial _i de 
tratament individual 

pacien�ilor în 
timpul
lucr�rilor 

Pe 

parcursul 
modulului practice _i 

gårzilor 
concret 

Volumul de munc�
Gradul de p�trundere în 
esen�a subiectului 
Nivelul de argumentare 

Preg�tirea _i 
sustinerea 
prezent�rilor 
pe diferite
subiecte din 

Pe Selectarea temei prezent�rilor �i| _tiintific� 
termenii realiz�rii parcursul 

modulului 
Calitatea concluziilor 
Elemente de creativitate 

pneumologie Formarea atitudinii personale 
Prezentarea grafic�
Modalitatea de prezentare 
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IX. SUGESTII METODOLOGICE DE PREDARE-ÎNV�TARE-EVALUARE 
Metode de predare �i înv��are utilizate 

Disciplina de alergologie este predat� în manier� clasic�: cursuri, semnare _i lucr�ri practice. 
La cursuri va fi citit suportul teoretic. 
Lucr�rile practice constau din: 
Curatia bolnavilor - studentul examineaz� _i observ� zilnic pacien�ii desemna�i în 

supraveghere. Acesta particip� în procesul diagnostic al pacientului, fiind prezent la examenele 

paraclinice _i la consulta�iile speciali_tilor. 
Lectorul face vizita bolnavilor împreun� cu studentul verificând abilitä�ile acestuia de a culege

anamnesticul, de a efectua examenul clinic, de a completa fi_a de observa�ie clinic�, de a formula
complet diagnosticul clinic, de a indica tratamentul. O aten�ie deosebit� se va acorda gàndiri
clinice, diagnosticului diferen�ial, ra�ionamentul de selectare a medica�iei de elec�ie. 

Studentul studiaz� particularitä�ile evolu�iei bolii la bolnavii trata�i �i eficacitatea 

tratamentului. Particip� la conferin�ele clinice _i elinico-morfologice. 
La seminare se discut� _i se analizeaz� capitolele cele mai importante ale alergologiei, precum

sunt etiologia, fiziopatologia, tabloul clinic, diagnosticul �i diagnosticul diferential, tratamentul �i 

profilaxia bolilor alergologice.
Seminarele pot fi desf�_urate în manier� clasic�, sub form� de discu�ie, sau aplicând metode

pedagogice moderne ce pun accent pe studiere individual� din partea studentului, abilitatea de 

iucru în echipä, _i lucru creativ cu ghidarea sau orientarea din partea lectorului a cursului
seminarului. La fiecare capitol discutat lectorul face o generalizare. 

Seminarele mai pot fi construite în baza analizei cazurilor clinice - vor fi selectate cazuri

diagnosticul c�rora este mai anevoios, sau pacien�i cu patologii mai rare ce prezint� interesteoretic
cât _i practic. Studen�ii pe parcursul studiului de caz vor identifica anumite particularit��i clinice

si de laborator, iar apoi aprofundându-se in subiectul teoretic vor putea identifica nozologia �i 
stabili diagnosticul cazului discutat. Vor fi studiate _i analizate particularit��i le evolu�iei bolii _i 
cazurile de evolu�ie atipic� a maladiei., Se va discuta diagnosticul diferential. Se va indica 
tratamentul cu argumentarea fiec�rei indica�ii. 

. Strategiitehnologii didactice aplicate
"Interviul de grup", ,studiul de caz", ,masa rotunda", luer�ri practice la patul bolnavului 
Metode de evaluare 

Curent�: control frontal sau/_i individual prin: 

Interogatoriu 
Analiza studiilor de caz clinic 
Rezolvarea problemelor/cazurilor clinice

Lucr�ri de evaluare a cuno_tintelor 
La disciplina alergologie cuno_tin�ele studen�ilor vor fi evaluate zilnic �i apreciate cu not�. 

Final�: examen.
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Modalitatea de rotunjire a notelor la etapele de evaluareGrila notelor intermediare (media anual�, 
notele de la etapele examenului) 

1,00-3,00 
3,01-4,99 

5,00 
5,01-5,50 
5,51-6,0
6,01-6,50 
6,51-7,00 
7,01-7,50 
7,51-8,00 
8,01-8,50 
8,51-8,00 
9,01-9,50 
9,51-10,0 

Sistemul de Echivalent 

ECTS 
F 

notare na�ional

4 FX 

5,5 E 

6,5 D 

7,5 C 
8 

8,5 B 
9 

9,5 
10 

A 

Nota medie anual� va fi compus� din media aritmetic� a notelor ob�inute la evalu�rile curente.

Examenul final const� din 2 etape: testare asistat� la calculator _i r�spuns teoretic oral. Notele la 
r�spunsul teoretic oral vor fi exprimate în numere conform scalei de notare (vezi tabelul). Nota finalä
va fi ob�inut� dup� aplicarea urmätoarei formule: 

Nota final� = (Media Anual� x 0,5) +(Test grila x 0,2) + (Examen oral x 0,3) 

Nota final� ob�inut� va fi exprimat� în num�r cu dou� zecimale, care va fî trecut� în carnetul de 
note.

Neprezentarea la examen f�r� motive intemeiale se inregistreaz� ca "absent" �i se echivaleaz� cu 
calificativul 0 (zero).

X. BIBLIOGRAFIA RECOMANDAT�: 

A. Obligatorie: 

1. Botnaru V. Medicin� intern�. Breviar Modulul Alergologie. Tipografia Balacron. Chi_in�u 2019 

B. Suplimentar� 

1. Harrison. Manual de medicin� intern� tradus în român�, Dan L. Longo, Editura ALL, 2014 

2. Botnaru V. Brocovschii V. _i colegii. Elemente de IMUNOLOGIE. Tipografia Balacron. 
Chi_in�u 2020 


