
Denumirea disciplinei Stagiu practic Farmacoterapie 

Tipul  Obligator Credite 1 

Anul de studii IV Semestrul VIII 

Numărul de ore Curs  
- 

Lucrări practice/practica de 

studiu 
30 

Seminare - Lucrul individual 30 

Componenta De specialitate 

Titularul de curs Scutari Corina, dr.șt.med., conf.univ. 

Locația  Blocul de studii nr.2 pe strada Mălina Mică nr.66 

Condiționări și 

exigențe prealabile de: 

Program: cunoștințe de bază în disciplinele conexe precum: 

fiziologie, fiziologie patologică, biochimie, farmacologie, 

farmacotoxicologie, asistența medicală, medicația afecțiunilor 

specifice și nespecifice, interpretarea analizelor de laborator. 

Competențe:  digitale elementare (utilizarea internetului, procesarea 

documentelor, utilizarea tabelelor electronice și prezentărilor, 

utilizarea programelor de grafică), abilități de comunicare cu 

utilizarea limbajului specific farmacologiei și lucrul în echipă. 

Misiunea disciplinei Misiunea acestui program de studii este dezvoltarea deprinderilor 

practice ale farmacistului precum calitatea medicamentelor, 

controlul prescripţiilor medicale, controlul interacţiunilor 

medicamentoase, la care se adaugă eficiența medicației prescrise 

care vor contribui la reuşita tratamentului. Astfel, misiunea de bază a 

stagiului practic este utilizarea optimă a cunoştinţelor farmacologice 

şi farmacoterapeutice, în scopul sporirii eficienţei, securităţii și 

aderenței tratamentului medicamentos.  

Tematica prezentată Farmacoterapia afecțiunilor neurologice, afecțiunilor reumatismale. 

afecțiunilor endocrine și metabolice, bolilor infecțioase,  afecțiunilor 

dermatovenerice și ginecologice, afecțiunilor oftalmologice și 

otorinolaringologice. Particularităţile farmacoterapiei în pediatrie și 

geriatrie. 

Finalități de studiu  Să să potențeze eficiența tratamentului prin individualizarea 

administrării raționale a preparatelor medicamentoase pentru 

fiecare categorie de pacient în parte; 

 să determine direcţiile principale şi obiectivele de intervenţie 

farmacologică în procesul pathologic respectiv; 

 să analizeze grupele farmacologice folostite pentru tratamentul 

etiotrop, patogenetic şi simptomatic al afecțiunilor respective; 

 să asigure o farmacoterapie raţională şi inofensivă, posibilitatea 

substituirii unui preparat cu altul în tratamentul bolii respective; 

 să reducă riscul apariţiei reacţiilor adverse induse de terapie prin 

monitorizarea curei de tratament şi raportarea cazurilor de efecte 

adverse la medicamente la AMDM; 

 să minimalizeze cheltuielile pentru tratamentul farmacologic, 

asigurând o alternativă de tratament farmacoeconomic avantajos. 

Manopere practice 

achiziționate 
 Să poată consilia medicaţia eliberată pe baza de reţetă, după o 

analiză ştiinţifică a prescripţiei; 

 să poată consilia medicaţia prescrisă de medicul specialist şi a 

medicamentelor OTC, solicitate de pacient; 

 să poată elibera în caz de urgenţă fără reţetă 1-2 doze de 

medicament cu direcționarea pacientului la medicul specialist; 

 să poată alcătui dosarul pacientului conform anamnezei colectate 



și fișei medicale (diagnostic, analize de laborator, farmacoterapia 

prescrisă şi automedicaţia); 

 să poată verifica asistenţa farmacoterapeutică a pacientului, 

efectuată la domiciliu și aderența la tratament. 

Forma de evaluare Examen 

 

 

 

 

 

  

 


