
Tehnologie radiologică 

Denumirea disciplinei Nursing general și specific în radiologie 

Tipul  Obligatorie 

Anul de studii I 

Componenta  De specialitate 

Titularul de curs Ghenadie Curocichin, d.h.ș.m., prof. univ 

Locația   IMSP Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”, or. Chișinău, 

str. Melestiu 20 

Condiționări și exigențe 

prealabile de: 

 

Program: cunoștințe de bază în disciplinele conexe precum - limbi 

străine, tehnologii informaționale, anatomia descriptivă, urgențe 

medicale primare, farmacologia, psihologia, etica. 

Competențe: în domeniul tehnologiei informaționale (Microsoft 

Office, utilizarea internetului, procesarea documentelor, tabelelor 

electronice și prezentărilor, utilizarea programelor de grafică); 

abilități de comunicare și lucru în echipă; calități – toleranță, 

inițiativă, autonomie și empatie. 

Misiunea disciplinei Formarea abilităților necesare în utilizarea procesului de nursing în 

practica licențiatului în Tehnologie radiologică 

Tematica prezentată 

 

Introducere în Nursing. Modele conceptuale de Nursing. Procesul 

de Nursing. Nevoile fundamentale ale ființei umane. Măsurile de 

asigurare a  mediului  securizat pentru pacienți. Administrarea 

medicamentelor. Pregătirea pacientului pentru explorări 

radiologice. Pregătirea pacientului pentru explorări endoscopice. 

Supravegherea și îngrijirile acordate pacienților după explorări. 

Finalități de studiu 

 

• să descrie evoluția nursing-ului (îngrijirilor) pe plan internațional 

și național 

• să analizeze nevoile fundamentale specifice ființei umane 

• să cunoască abilitățile necesare utilizării procesului de nursing 

• să aplice etapele procesului de îngrijire (nursing) 

• să caracterizeze tehnicile de nursing și investigațiile 

• să asigure echipamentele și materialele necesare pentru 

intervenții 

• să aplice tehnicile de măsurarea și înregistrarea funcțiilor vitale 

• să  cunoască etapele de pregătire a pacientului fizic și psihic 

pentru investigațiile radiologice 

• să aplice măsurilor de prevenire a infecțiilor în instituțiile 

curative  

• să planifice  realizarea măsurilor preventive, educative, 

relaționale și curative 

• să îndeplinească tehnicile de îngrijire, reieșind din standardele 

calificării în profesie 

• să elaboreze planul de activitate și de îngrijire individuală  

• să pregătească materialele, medicamentele și substanțele de 

contrast necesare investigației imagistice 

• să administreze medicamentele prescrise reieșind din standardele 

calificării 

• să aplice tehnici de pregătirea pacientului  pentru investigații cu 

substanțe de contrast și  izotopi radioactivi 

• să creeze starea  de confort a pacientului   înainte, în timpul și 

după intervențiile efectuate 

• să  adopte atitudine centrată pe pacient în diferite situații 

• să evalueze dependența  pacienților în diferite situații 

• să fie capabil să abordeze ajustarea continuă a îngrijirilor la 

necesitățile pacienților 

• să evalueze și să monitorizeze starea pacientului după efectuarea 



tehnicilor și investigaților  

• să completeze documentația medicală conform legislației în 

vigoare 

Manopere practice 

achiziționate 

 

• să respecte condițiile și să asigure regimul igienic, antiepidemic 

și de securitate a muncii 

• să asigure conformitatea și corectitudinea îndeplinirii 

obligațiunilor de serviciu 

• să identifice cele 14 nevoi fundamentale pentru îngrijirea omului 

sănătos și bolnav  

• să evalueze problemele de sănătate la pacienții cu diverse 

afecțiuni 

• să monitorizeze și înregistreze parametrii fizici și a funcțiilor 

vitale și vegetative 

• să evalueze, analizeze și să pregătească pacienții pentru 

proceduri 

• să evalueze, analizeze calitatea îngrijirilor pacienților  

• să respecte drepturile pacientului, secretul profesional și 

confidențialitatea informației medicale în vederea asigurării 

securității și integrității pacientului 

• să completeze documentația medicală conform legislației în 

vigoare 

• să  utilizeze comunicarea eficientă între membrii echipei de 

îngrijire  

• să monitorizeze pacienții și să asigure protecția lor înainte, în  

   timpul și după procedurile imagistice 

• să comunice empatic și eficient cu toți beneficiarii și prestatorii 

de  servicii, membri ai echipei profesionale 

• să completeze, păstreze și să transmită documentația medicală 

conform actelor normative 

• să organizeze și efectueze pregătirea locului de muncă în vederea 

realizării conforme a tehnicilor radiologice 

Forma de evaluare Examen 

 

 

 

 

 


