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I. PRELIMINARII  

 Prezentarea generală a cursului: 

Strategiile de diagnostic şi tratament ale bolilor aparatului respirator se actualizează 

permanent odată cu implimentarea noilor metode de diagnostic, elaborarea noilor preparate 

medicamentoase, perfecţionarea tehnicilor invazive de diagnostic şi tratament, implimentarea 

noilor tehnici de tratament, realizarea cercetărilor ştiinţifice teoretice şi practice în domeniul 

Ftiziopneumologiei. Astfel, pentru asigurarea bunei desfăşurări al  activităţii practice a 

medicilor ftiziopneumologici, este necesară actualizarea permanentă a cunoştinţelor şi 

formarea de noi competenţe, dezvoltarea permanentă a performanţelor individuale, pentru a 

realiza o creștere reală a calității serviciilor medicale prestate. 

Perfecționarea tematică ”Ftiziopneumologie” la Catedra de pneumoftiziologie este un 

curs de perfecționare în cadrul educației medicale continuă. Această perfecționare tematică 

prevede sintetizarea cunoștințelor teoretice și practice pentru fortificarea iscusinței 

profesionale în managementul cazurilor de TB la diferite etape: depistarea și diagnosticul 

clinic al TB în condițiile epidemiologice actuale și pandemia COVID 19,  principiile de 

tratament, de rînd cu aplicarea măsurilor controlului infecției tuberculoase. 

Tuberculoza pulmonară are tangenţe interdisciplinare în contextul instruirii medicale 

continuă.  Pentru însuşirea bună a criteriilor managementului cazurilor de TB sunt necesare 

cunoştinţe în domeniul următoarelor discipline: 

 Fundamentale: Anatomia omului; Histologie, Citologie şi Embriologie; Fiziologie şi 

reabilitare medicală; Biochimie şi biochimie clinică; Biologie moleculară şi Genetica 

umană; Microbiologie, Virusologie şi Imunologie; 

 Preclinice: Fiziopatologie şi fiziopatologie clinică; Morfopatologie; Farmacologie şi 

farmacologie clinică; Medicină internă – semiologie, Chirurgie generală – semiologie; 

Pediatrie-semiologie şi puericultură; 

 Clinice: Medicină internă; Obstetrică şi Ginecologie; Chirurgie; Pediatrie; Urologie; 

Neurologie; Oftalmologie; Otorinolaringologie; Dermatovenerologie; Endocrinologie; 

Hematologie şi Oncologie; Boli Infecţioase; Epidemiologie. 

Conţinutul de bază a perfecționării tematice. 

 1. Bazele teoretice ale depistării și diagnosticului tuberculozei.  

2. Tuberculoza aparatului respirator la copii, adulți și vîrstnici.  

3. TB extrapulmonară. 

 Misiunea (scopul) cursului în formarea profesională: 

Scopul perfecționării tematice ”Ftiziopneumologie” pentru medici ţine cont de activitatea 

profesională şi presupune recapitularea cunoştinţelor și dobîndirea de noi cunoștințe pentru 

formarea deprinderilor practice necesare în realizarea diagnosticului clinic, tratamentului 

pacienților cu diferite forme de Tuberculoză, de rînd cu formarea deprinderilor practice pentru 

un management corect al cazurilor și controlul infecției tuberculoase. 

 Limba de predare a cursului: limba română 

 Beneficiarii cursului: medici ftiziopneumologi,  medici de familie, medici pediatri, 

medicii interniști și medici infecționiști. 
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II. OBIECTIVELE DE FORMARE ÎN CADRUL CURSULUI 

La finele cursului medicul va fi capabil: 

 la nivel de aplicare: să explice oţiuniunile terapeutice şi importanţa aderenţei la 

tratament 

 să realizeze educaţia terapeutică în bolile endocrine 

 să realizeze profilaxia complicaţiilor 

 să identifice starea de urgenţă endocrină (pacientul critic) și să alcătuiască un plan de 

management al stării de urgenţă. 

  

 să sintetizeze criteriile diagnosticului tuberculozei la diferite etape: date din 

antecedente, examenul fizic, interpretarea datelor clinice (formularea diagnosticului 

preventiv), indicarea și interpretarea explorărilor paraclinice necesare pentru 

formularea diagnosticului clinic; 

 să repete importanța aplicării și interpretarea rezultatelor în raport cu alte metode noi 

de identificare a Mycobacterium tuberculosis (Metode molecular genetice: GeneXPert 

RIF, PCR, teste de hibridizare, teste de secvenţiere. Metode serologice: IGRA. Metode 

alergologice IDR Mantoux 2 UT); 

 să revizuiască rolul examenului radiologic și al examinării prin HR CT și RMN în 

diagnosticul TB; 

 să definească strict criteriile de diagnostic clinic al formelor clinice de TB 

extrapulmonară; 

 să explice obţiunile terapeutice şi importanţa aderenţei la tratament; 

 să realizeze profilaxia complicaţiilor posibile în tuberculoză; 

 să identifice stările de urgenţă în tuberculoză și să alcătuiască un plan de management 

al urgențelor majore; 

 să rezolve problemele de situație prin prelucrarea datelor cunoscute pentru un 

diagnostic clinic și tratament adecvat al pacienților cu TB. 

 la nivel de integrare: 

 să cunoască managementul cazului de tuberculoza pulmonară, să poată descrie 

algoritmul de diagnostic şi tratament al pacientului cu tuberculoza în conformitate cu 

prevederile Protocolului Clinic Național, ghidurilor internaţionale și naționale 

 să deducă interrelații între alte discipline clinice referitor la diagnosticul clinic al TB 

de rînd cu alte boli ale aparatului respirator și în cazurile cu situații speciale (sarcina, 

boli asociate – Diabet Zaharat, Boala Ulceroasă, Patologii hepatice, Patologiile reno-

urinare, Co-infecția TB/HIV); 

 să posede abilitate de abordare multidisciplinară a pacientului cu tuberculoză, de 

colaborare cu alţi specialişti în procesul de diagnostic şi tratament; 

 să posede aptitudini de clasificare a bolii în cazuri particulare în funcţie de rezultatele 

examinărilor de laborator; 

 să poată denumi mecanismele de acțiune, indicațiile, contraindicațiile, efectele 

adverse, doze, scheme și regimuri utilizate în tratamentul tuberculozei; 

 să posede abilitatea de individualizare a schemelor terapeutice după caz; 

 să posede abilitatea de evaluare a eficienţei şi monitorizarea tratamentului; 
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 să posede abilitatea de consiliere a  pacientilor cu tuberculoza; 

 să posede capacitatea de management al complicațiilor posibile în tuberculoză; 

 să posede abilităţi de management al cazurilor în funcţie de vîrstă (copii, adulţi şi 

vîrstnici) şi sexul pacienţilor; 

 să posede abilităţi de intervenţii personalizate, adaptate necesităţilor şi aşteptărilor 

individuale ale fiecărui bolnav de tuberculoză; 

 să posede abilități de implementare și integrare a cunoștințelor obținute în practica 

medicală în diagnosticul clinic și tratamentul tuberculozei; 

 să fie apt de a evalua și autoevalua obiectiv cunoștințele în domeniul tuberculozei - în 

diagnosticul clinic și tratamentul necesar pentru pacientul cu diferite forme de TB; 

 să fie apt de a asimila realizări în diagnosticul clinic și tratamentul necesar pentru 

pacientul cu diferite forme de TB. 

III. TEMATICA ȘI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR  

 

Nr. 

crt. 
Tema 

Numărul de ore 

Prele

-geri 

Lucră

ri 

practi

ce 

Semi

-nare 
Total 

1. 
Rolul metodelor microbiologice în diagnosticul și 

monitorizarea tuberculozei. 
2 3,1 2 7,1 

2. 

Importanța metodelor radiologice în diagnosticul 

tuberculozei. Principalele sindroame ale patologiei 

aparatului respirator. 

2 3,1 2 7,1 

3.  

Infecţia tuberculoasă latentă. Noi abordări în ITBL. 

Diagnosticul ITBL. Tratamentul ITBL.  

Co-infecţia HIV/TB. 

2 3,1 2 7,1 

4. 

Tuberculoza primară. Tuberculoza ganglionilor 

limfatici intratoracici. Complexul Tuberculos Primar. 

Diagnosticul diferențial al tuberculozei ganglionilor 

limfatici intratoracici. 

2 3,1 2 7,1 

5. 

Tuberculoza pulmonară nodulară și Tuberculoza 

pulmonară infiltrativă - particularitățile de depistare, 

diagnostic și evoluție. Diagnosticul diferențial al 

infiltratelor pulmonare. 

2 3,1 2 7,1 

6. 

Tuberculoza diseminată – particularități clinico-

evolutive. Diagnosticul diferential a diseminațiilor 

pulmonare. 

2 3,1 2 7,1 

7. 

TB pulmonară fibro-cavitară – particularități clinico-

evolutive. Diagnosticul diferențial a distrucțiilor 

pulmonare. 

2 3,1 2 7,1 
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Nr. 

crt. 
Tema 

Numărul de ore 

Prele

-geri 

Lucră

ri 

practi

ce 

Semi

-nare 
Total 

8. 

Tuberculoza extrapulmonară. 

Pleurezia tuberculoasă. Diagnosticul diferențial a 

revarsatelor pleurale.  

2 3,1 2 7,1 

9. 

Neoplasmele pulmonare - particularități clinico-

evolutive, diagnosticul diferențial al cancerului 

bronhopulmonar și a tuberculozei pulmonare. 

Patologia bronșiilor. Bronșectaziile – particularități 

clinico-evolutive, diagnosticul diferențial cu 

tuberculoza pulmonară 

2 3,1 2 7,1 

10. 

Particularitățile pneumoniilor; Bronhopneumopatia 

obstructivă cronică; Astmul bronșic - diagnosticul 

diferențial  cu tuberculoza pulmonară.   

2 3,1 2 7,1 

11. 

Tratamentul TB clasice sensibile şi TB rezistente. 

Formele farmaceutice a preparatelor antituberculoase 

pentru tratamentul tuberculozei la copii. 

2 3,1 2 7,1 

12. 
Complicațiile tuberculozei. Hemoragia pulmonară. 

Pneumotoracele spontan. Meningita tuberculoasă 
2 3,1 2 7,1 

13. 

Tuberculoza în situații speciale: Tuberculoza și 

Diabetul Zaharat; Tuberculoza și patologia cronică a 

tractului digestiv; Tuberculoza și patologia aparatului 

urinar; Tuberculoza și Infecția cu SARS CoV-2 

(COVID 19).  

TB în timpul sarcinei. Managementul nou-născutului  

de la mamă cu TB. 

2 3,1 2 7,1 

14. 

Profilaxia TB. Profilaxia specifică și nespecifică. 

Examinarea contacţilor. 

Controlul infecţiei tuberculoase. Programul Național de 

Control și Profilaxie a tuberculozei.  

Examen 

2 

 

 

 

 

3,1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

7,1 

 

 

 

3 

15. Discuția bolnavului tematic include 30 ore     

Total: 28 43 28 100 

 

IV.  OBIECTIVE DE REFERINȚĂ ȘI UNITĂȚI DE CONȚINUT 
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Nr. 

d/o 
Denumirea temei Conținutul temei 

1. Metodele  

microbiologice în 

diagnosticul și 

monitorizarea 

tuberculozei. 

Importanța metodelor microbiologice în diagnosticul 

tuberculozei și în determinarea sensibilității Mycobacerium 

tuberculosis către preparatele antituberculoase. Rolul 

utilizării metodelor rapide în diagnosticul oportun al TB 

pentru inițierea unui tratament corect, adecvat. Metodele 

molecular genetice în diagnosticul TB - Gene X Pert 

MBT/RIF. Examenul microscopic al sputei pentru 

determinarea BAAR și metodele de însămînțare pe mediile 

solide și lichide pentru depistarea MBT și pentru 

monitorizarea eficacității tratamentului administrat. 

2. Examenul radiologic 

în diagnosticul 

tuberculozei. 

Principalele 

sindroame ale 

patologiei aparatului 

respirator. 

Valoarea examenului radiologic, examenul prin CT și 

HRCT în diagnosticul tuberculozei. Sindroamele 

radiologice cunoscute - sindromul opacității nodulare, 

sindromul opacității infiltrative limitată și extinsă, 

sindromul hilului lărgit, sindromul diseminării pulmonare, 

sindromul imaginii inelare, sindromul hipertransparenței 

pulmonare - caracteristice pentru tuberculoza pulmonară. 

Utilizarea Metodelor CT și HRCT pentru diagnosticul 

formelor clinice de tuberculoză în condițiile epidemiologice 

actuale și pandemia COVID 19. 

3. Infecţia tuberculoasă 

latentă. Noi abordări 

în ITBL. Diagnosticul 

ITBL. Tratamentul 

ITBL.  

Co-infecţia HIV/TB. 

Noțiunea de Infecție Tuberculoasă Latentă. Evoluția 

naturală a infecției tuberculoase. Diagnosticul diferențial al 

infecției tuberculoase și tuberculoza-boală. Testele IGRA 

utilizate în diagnosticul Infecției Tuberculoase Latente. 

Importanța utilizării IDR Mantoux 2 UT în grulele de risc 

pentru administrarea tratamentului preventiv. 

Chimioterapia preventivă (conform recomandărilor recente 

ale OMS în ”Guidelines on the management of latent 

tuberculosis infection. WHO, 2020”; Conform 

Protocoalelor Clinice Naționale ”TB la copil” și ”TB la 

adult” revizuite (2020-ultima revizuire). 

4. Tuberculoza primară. 

Tuberculoza 

ganglionilor limfatici 

intratoracici. 

Complexul 

Tuberculos Primar. 

Diagnosticul 

diferențial al 

tuberculozei 

ganglionilor limfatici 

intratoracici. 

Noțiuni generare în etio-patogenia tuberculozei primare.  

Imunitatea și Alergia în TB primară. Formele clinice de TB 

la copii.  Complexul tuberculos primar - definiția; evoluția 

clinico-paraclinică; stadiile cinico-radiologice; diagnosticul 

clinic și diagnosticul diferențial. Diagnosticul diferențial al 

Complexului tuberculos primar- stadiul pneumonic cu 

procesele pulmonare nespecifice la copii. Criteriile de 

diferențiere și de diagnostic clinic definitiv în condițiile 

epidemiologice actuale și pandemia COVID 19. 

Diagnosticul diferențial al TB ganglionilor limfatici 

intratoracici cu alte patologii localizate în mediastin. 
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Nr. 

d/o 
Denumirea temei Conținutul temei 

Criteriile clinice și paraclinice de diferențiere și de 

diagnostic clinic la etapa actuală în condițiile 

epidemiologice actuale. 

5. Tuberculoza 

secundară. 

Tuberculoza 

pulmonară nodulară 

și Tuberculoza 

pulmonară 

infiltrativă 

Diagnosticul 

diferențial al 

infiltratelor 

pulmonare. 

Noțiuni generare în etio-patogenia tuberculozei secundare. 

Definiția tuberculozei pulmonare nodulare. Variantele 

clinico-radiologice. Particularități de diagnostic și clinico-

evolutive. Definiția tuberculozei pulmonare infiltrative. 

Variantele clinico-radiologice conform tipurilor de 

infiltrate. Criteriile clinice și paraclinice de diferențiere a 

infiltratelor pulmonare. Particularitățile de depistare, 

diagnostic și evoluție. 

6. Tuberculoza 

diseminată – 

particularități 

clinico-evolutive. 

Diagnosticul 

diferential al 

diseminațiilor 

pulmonare. 

Tuberculoza diseminată - noțiuni generare în etio-patogenie, 

definiția, clasificarea, particularități de diagnostic și clinico-

evolutive. Criteriile clinice și paraclinice de diagnostic 

diferențial și diagnostic final al tuberculozei diseminate.  

Diseminările pulmonare – clasificarea, criteriile de 

diagnostic diferențial și clinic în procesele pulmonare 

diseminate de diferită etiologie.  

7. TB pulmonară fibro-

cavitară – 

particularități 

clinico-evolutive. 

Diagnosticul 

diferențial al 

distrucțiilor 

pulmonare. 

Tuberculoza pulmonară fibro-cavitară-noțiuni generare în 

etio-patogenie, definiția, clasificarea, particularități de 

diagnostic și de evoluție clinico-paraclinică. Cauzele 

cronicizării tuberculozei pulmonare. Criteriile clinice și 

paraclinice de diagnostic diferențial și diagnostic final al 

tuberculozei pulmonare fibro-cavitare. 

8. Tuberculoza 

extrapulmonară. 

Pleurezia 

tuberculoasă. 

Diagnosticul 

diferențial al 

revarsatelor pleurale.  

Tuberculoza extrapulmonară – problema actuală în diferite 

domenii ale medicinii. Clasificarea și factorii de risc în 

tuberculoză cu localizarea  extrapulmonară. Criterii de 

diagnostic diferențial și definitiv în tuberculoza cu afectare 

extrapulmonară.  

Diagnosticul diferenţial al revărsatelor pleurale 

(diferențierea între exudat și transudat). Rolul examinărilor 

paraclinice al lichidului pleural în stabilirea etiologiei 

maladiei.  Principiile de tratament în pleurezii de etiologie 

tuberculoasă . 

9. Neoplasmele 

pulmonare  

Clasificarea Cancerului bronhopulmonar. Particularități 

clinico-evolutive, diagnosticul diferențial al cancerului 
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Nr. 

d/o 
Denumirea temei Conținutul temei 

Patologia bronșiilor. 

Bronșectaziile.  

bronhopulmonar și a tuberculozei pulmonare. Diagnosticul 

diferențial al TB cu cancerul  pulmonar. Criteriile de 

diferențiere și de diagnostic clinic în condițiile 

epidemiologice actuale și pandemia COVID 19.  

Diagnosticul diferențial al TB cu afectarea bronțiilor cu alte 

patologii  pulmonare și afectarea bronțiilor. Criteriile de 

diferențiere și de diagnostic clinic al patologiei bronșice  în 

condițiile epidemiologice actuale și pandemia COVID 19. 

Prticularități clinico-evolutive, diagnosticul diferențial cu 

tuberculoza pulmonară. Modificările în conținutul lavajului 

bronșic în stabilirea etiologiei proceselor pulmonare. 

10. Particularitățile 

pneumoniilor; 

Bronhopneumopatia 

obstructivă cronică; 

Astmul bronșic - 

diagnosticul 

diferențial  cu 

tuberculoza 

pulmonară.   

Particularitățile pneumoniilor. Clasificarea. Diagnosticul 

diferențial al TB pulmonare cu procesele nespecifice 

pulmonae. Criteriile actuale de diagnostic dferențial, 

diagnostic clinic și tratamentul pneumoniilor, inclusiv în 

condițiile  pandemiei COVID 19. Criterii de diagnostic 

pozitiv.  

BPOC. Clasificarea BPOC. Etiopatogenia BPOC. 

Diagnosticul diferențial cu TB pulmonară. Criteriile de 

diferențiere și de diagnostic clinic în condițiile 

epidemiologice actuale, inclusiv în condițiile  pandemiei 

COVID 19. Corelația între TB pulmonară și BPOC. 

Strategia GOLD. 

Clasificarea Astmului bronțic. Etiopatogenia. Corelația 

între Astmul Bronșic și TB pulmonară. Diagnosticul 

diferențial al Astmului Bronșic și TB pulmonară cu 

afectarea bronțiilor. Criteriile de diferențiere și de 

diagnostic clinic în condițiile epidemiologice actuale. 

Strategia GINA. 

11. Tratamentul TB 

clasice sensibile şi 

TB rezistente. 

Formele 

farmaceutice a 

preparatelor 

antituberculoase 

pentru tratamentul 

tuberculozei la copii. 

Tratamentul TB sensibile şi TB rezistente la medicamente. 

Scheme și regimuri de tratament. Clasificarea preparatelor 

antituberculoase. Grupurile de pacienți pentru tratament. 

Schemele tratamentului standardizat, individual și empiric. 

Fazele tratamentului: intensivă și de continuare. 

Monitorizarea eficacității tratamentului. Rezultatele 

posibile ale tratamentului. Preparatele noi utilizate în 

tratamentul TB: reguli de administrare, acțiunea. Reacțiile 

adverse în administrarea preparatelor antituberculoase 

(Linezolida, Bedaquilina, Delamanid, Imipenem (Tienam), 

Linezolid 300mg + Claritromicină (macrolid ce mărește 

eficacitatea Linezolidei) - Conform recomandărilor recente 

ale OMS.  
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Nr. 

d/o 
Denumirea temei Conținutul temei 

Formele farmaceutice a preparatelor antituberculoase pentru 

tratamentul TB la copii. 

12. Complicațiile 

tuberculozei. 

Hemoragia 

pulmonară. 

Pneumotoracele 

spontan. Meningita 

tuberculoasă 

Clasificarea complicațiilor posibile în tuberculoză.  

Hemoragia pulmonară – simptomatologie și management 

corect. 

Pneumotoracele spontan – cauze, tabloul clinic, 

managementul. 

Noțiuni generale în etio-patogenia Meningitei TB. Cauzele 

producerii la copii. Evoluția clinico-paraclinică. 

Diagnosticul diferențial al Meningitei TB cu alte meningite 

seroase. Criteriile de diferențiere și de diagnostic clinic 

definitiv la etapa actuală în condițiile epidemiologice 

actuale. 

 

13. Tuberculoza în 

situații speciale.  

Tuberculoza și 

sarcina. 

Tuberculoza în situații speciale: particularități de 

management. TB și patologiile asociate Tuberculoza și 

Diabetul Zaharat; Tuberculoza și patologia   tractului 

digestiv; Tuberculoza și patologia aparatului urinar. 

Tuberculoza și abuzul de alcool. Particularitățile evoluției 

clinico-paraclinice și de tratament. Impactul bolilor asociate 

asupra pronosticului la pacienții cu TB și maladii asociate. 

Rolul asistenței specializate pacienților cu TB și maladii 

asociate. Asistența psiho-socială. 

Co-infecția TB/ HIV:  Particularitățile evoluției clinico-

paraclinice și de tratament.   

TB și Infecția cu SARS Cov-2. Particularităţi de 

management al tubeculozei la pacienţii cu COVID-19. 

TB si sarcina. Acțiunea reciprocă a TB și sarcinii. 

Managenentul nou-născutului de la mamă cu TB.  

14. Profilaxia TB. 

Profilaxia specifică și 

nespecifică. 

Examinarea 

contacţilor. 

Controlul infecţiei 

tuberculoase. 

Programul Național de 

Control și Profilaxie a 

tuberculozei.  

 

 

 

Definiția Vaccinului BCG. Indicații și contraindicații pentru 

Imunizarea cu BCG. Tehnica. Noi abordări ale eficientei și 

rolului revaccinării BCG. Eveniment post-imunizare: 

definiția și clasificarea. Complicațiile post – BCG. 

Clasificarea conform OMS. Tratamentul copiilor cu 

complicații BCG (BCG-ite). 

Focarul de infecție TB. Clasificarea. Măsurile 

andiepidemice în focar. Ancheta epidemiologică. 

Dezinfecția. 

Controlul infecţiei TB, combinaţie de măsuri care vizează 

reducerea riscului de transmitere a tuberculozei în 

instituţiile medicale și populaţie. Baza controlului infecţiei 

TB - diagnosticarea precoce şi rapidă, precum şi 
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Denumirea temei Conținutul temei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examen 

managementul adecvat al pacienţilor cu TB.  Măsurile de 

control infecţios în TB: Manageriale, Administrative, 

Inginereşti (de mediu), Protecţie respiratorie personală. 

Definiția contactului în TB. Examinarea contacților 

conform recomandărilor recente ale OMS și protocoaleleor 

PCN ”TB la copil” și ”TB la adult”, revizuite (ultima 

revizuire a. 2020). 

 

 

V. SUGESTII METODOLOGICE DE PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE 

 Metode de predare și învățare utilizate 

 Perfecționarea tematică  este predată sub formă de modul în clinică, care prevede atat 

prelegeri, cat şi lecţii practice și seminare. Medicul-cursant este obligat să fie prezent 

integral pe timpul modulului, nediferenţiind orele de prelegeri de orele practice. La 

prelegeri va fi citit cursul teoretic de către titularii de curs. La orele practice medicii 

cursanți discută cazuri clinice la temele stabilite conform oralului din secţiile Spitalului 

Clinic Municipal Ftiziopneumologie Chișinău prin examinarea clinică a pacienţilor 

spitalizaţi, prin expunere, dezbatere interactiva, rezolvarea problemelor aferente.  

 Catedra işi rezervează dreptul de a petrece unele ore practice in maniera interactivă. 

 Metode de evaluare: 

 Curentă 

La Perfecționarea tematică ” Ftiziopneumologie” este prevăzută atît evaluarea formativă, cat 

şi evaluarea finală. Evaluarea formativă se efectuează zilnic la lecţiile practice şi cuprinde 

mai multe metode de evaluare (răspuns oral, probleme clinice, etc.). Evaluarea formativă 

prevede prezenţa obligatorie a cursantului la toate orele de curs/lecţii practice.  

 Finală  

 se petrece sub formă de  examen - proba  teoretică, constituită din trei intrebări.  
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Nota finală se apreciază cu note pina la 10, cu rotungire pană la 0.5 zecimale. 
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