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Motivaţie. Vârsta copilariei (0-18 ani) cuprinde numeroase particularităţi ale organismului 

în creştrere, începând de la perioada neonatală şi până la perioada de maturizare definintivă a 

tuturor sistemelor şi organelor. Fiecare perioadă a copilăriei se caracterizează prin particularități 

morfofuncţionale, care necesită de a fi studiate şi însuşite în cadrul pregătirii universitare şi 

postuniversitare. Cunoaşterea legilor de creştere şi dezvoltare a copilului normal permite 

studierea particularităţilor clinico-paraclinice ale bolilor infecțioase caracteristice copiilor, în 

special al bolilor cu morbiditate și mortalitate înaltă. Luând în consideraţie cifrele înalte de 

mortalitate infantilă, creşterea ponderii maladiilor cronice, genetice, disciplina boli infecțioase la 

copii este un compartiment obligatoriu inclus în programele de studiu. Programul obligator 

include un număr de ore suficient pentru însuşirea momentelor-cheie ale disciplinei, dar unele 

aspecte ale cercetării în boli infecțioase rămân neelucidate. Instruirea universitară include 

compartimentul de cercetare pentru studenţi şi rezidenţi pentru fortificarea cunoştinţelor obţinute 

la orele modulelor conform programelor. Orice cercetare ştiinţifică cu implementare practică 

contribuie la ameliorarea nivelului de asistenţă medicală copiilor şi adolescenților din ţară şi 

micşorarea morbidităţii şi mortalităţii infantile în boli infecțioase. 

Scop: Efectuarea studiilor de cerecetare ştiinţifică la copii diverse boli infecțioase cu 

impact social important pentru Republica Moldova  

Cercetarea ştiinţifică a studenţilor şi rezidenţilor cuprind diverse aspecte ale patoligiei 

infecțioase la copii inclusiv particularităţile nou-născuți. În conformitate cu scopul trasat a fost 

elaborat planul de activitate pe anul 2018. 

Planul activităţii cercului ştiinţific studenţesc al catedrei Boli infecțioase 

disciplina Boli  infecțioase la copii pe anul  2018 

1. Discutarea şi aprobarea temelor şi studenţilor pentru participarea la Conferinţa anuală 

a studenţilor şi colaboratorilor USMF ”Nicolae Testemiţanu” cu comunicări orale şi 

postere (termen limită aprilie 2018, responsabil – G.Rusu, conf. univ. dr. med.; 

Tatiana Știrbu asist. univ.). 

2. Aprobarea programelor şedinţelor cercului ştiinţific studenţesc pentru anul 2018 

(ianuarie 2018). 

3. Susţinerea tezelor de diplomă ale studenţilor în conformitate cu programul şi 

regulamentul USMF ”Nicolae Testemiţanu” (presusţinere –martie/aprilie, susţinere – 

mai 2018). 

4. Pregătirea canditaturilor (studenţi, rezidenţi) pentru participarea la manifestări 

ştiinţifice naţionale şi internaţionale (MEDESPERA, Olimpiada studenţilor ş.a.). 

5. Prezentarea sumarului de activitate a cercului ştiinţific studenţesc pe anul 2018 la 

şedinţa catedrei Boli infecțioase (responsabil – G.Rusu, conf. univ. dr. șt.med.; 

Tatiana Știrbu, asist. univ.). 

6. Aprobarea dării de seamă a activităţii cercului ştiinţific studenţesc (noiembrie 2018) 

în cadrul alegerea responsabilului pe activitatea cercului ştiinţific studenţesc). 

7. Elaborarea planului de activitate pe anul 2019 (decembrie 2018). 

 

 

 



Programul şedinţelor cercului studenţesc disciplina Boli infecțioase la copii 

pentru anul 2018 

 

        

Nr 
Tema Responsabil Data Locul 

1.  Complicațiile specifice și 

nespecifice ale varicelei la 

copii 

L.Serbenco 

conf. univ., dr. med 

20.02.2018 IMSCMBCC 

Clinica Boli infecțioase 

la copii 

2.  Amigdalitele la copii. 

Particularități  clinice, de 

diagnostic   și tratament  

T.Alexeev 

conf. univ., dr. med 

20.03.2018 IMSCMBCC 

Clinica Boli infecțioase 

la copii 

3.  Boala cu virusul Zica. 

Actualități 

Gh. Plăcintă 

conf. univ., dr. med 

15.05.2018 Clinica Boli infecțioase  

Toma Ciorba  

4.  Salmoneloza la copii de 

vârsta fragedă 

T.Juravliov 

asist. univ. 

08.09.2018 IMSCMBCC 

Clinica Boli infecțioase 

la copii 

5.  Sindromul febril în 

patologia infecțioase   

G.Rusu 

conf. univ., dr. med. 

18.10.2018 IMSCMBCC 

Clinica Boli infecțioase 

la copii 
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