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PAG. 1/3          Anexa 3 Barem deprinderi practice Specialitatea Dermatovenerologie Nivel de însuşire: A – asistat; I –interpretat; E - efectuat  Compartimentele: A. Maladii cutanate   I.   Examinul dermatologic : 6- 8 cazuri/zi   (A/I/E) 
• Diascopia  
• Palparea   
• Raclarea leziunilor  
• Determinarea dermografismului  
• Testarea sensibilităţii tactile  
• Testarea sensibilităţii termice 
• Testarea sensibilităţii de durere   II. Probe cutanate specifice: 1. Simptomul Nikolsky - 2-3 probe/ lună  (A/I/E)    2. Simptomul Asboe-Hansen - 2-3 probe/ lună  (A/I/E)  3. Citodiagnosticul Tzanck - 2-3 probe/ lună   (A/I/E) 4. Triada psoriazică - 1-2 probe/ zi   (A/I/E) 5. Semnul lichenian Wickham - 1-2 probe/ lună  (A/I/E) 6. Fenomenul Kobner - 1-2 probe/ lună  (A/I) 7. Proba Baltzer - 1-2 probe/ săpt.   (A/I/E) 8. Semnul ,,fagurile de miere ale lui Celsi” -  1-2 probe/lună  (A/I/E)  9. Semnul Besnier-Mescerski - 1-2 probe/ lună  (A/I/E) 10. Semnul ,,tocului de damă” - 1-2 probe/ lună   (A/I/E) 11. Semnul ,,coajă de portocală” - 1-2 probe/ lună   (A/I) 12. Proba Jadassohn - 1-2 probe/ lună  (A/I) 13. Simptomul de “răzătoare” - 1-2 probe/ zi   (A/I/E) 14. Semnul ,,sondei” - 1 probă/ lună   (A/I/E) 15. Semnul ,,piftiei de măr”- 1 probă/ lună   (A/I/E) 16. Simptomul  Darier-Unna (semnul talașului) - 1-2 probe/ săpt.  (A/I/E)   
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PAG. 2/3  III. Probe instrumentale: 1.  Diagnosticul unor maladii cutanate cu  lampa Wood  - 3-5 probe/ săpt.  (A/I/E) 2.  DEM (doza eritematoasă minimă) la UV -3-5 probe/ lună  (A/I) 3.  Ecografia cutanată  1-2probe/ lună   (A/I/E) 4.  Dermatoscopia 2-3 probe/ săpt.   (A/I/E)  IV. Teste paraclinice de diagnostic: 1. Examenul microbiologic în infecțiile fungice  - 2-3 probe/ săpt.  (A/I/E) 2. Examenul microscopic în scabie - 2-3 probe/ săpt.  (A/I/E)  3. Examenul microscopic în demodecidoză  - 2-3 probe/ săpt.   (A/I/E) 4. Diagnosticul serologic în maladiile cutanate (borelioză, herpesuri, etc.) –        2-3 probe/lună  (A/I) 5. Biopsia cutanată (de la recoltare şi până la fixare) - 1-2 probe/ săpt.  (A/I/E) 6. Probele cutanate alergice - 1-2 probe/ săpt.  (A/I/E) 7. Trichograma - 1-2 probe/ lună   (A/I/E)  V. Tratamentul dermatologic: 1. Tratamentul topic  al maladiilor cutanate (cu comprese umede  ori comprese  ocluzive, cu spreyuri, pudre, paste,creme, unguente, cu lac curativ și cu  emplastre) - 2-3 proced/ zi   (A/I/E) 2. Debridarea primară a ulcerului  - 1-2 probe/ lună  (A/I/E) 3. PUVA-terapia - 1-2 şedinţe/ săpt   (A/I) 4. Terapia cu Laser - 1-2 şedinţe/ lună  (A/I/E)  VI. Interpretarea rezultatelor examenului histopatologic în diverse dermatoze: 2-3      cazuri/zi  (A/I/)    B. Infecţii transmise sexual 1. Examenul micribiologic în ITS (gonoree, trichomoniază etc.) – 2-3 probe/ săpt. (A/I/E) 2. Puncția  ganglionului limfatic în sifilis – 1 probe/ lună  (A/I/E)  3. Microscopia  în câmpul  întunecat în diagnosticul sifilisului – 1-2 probe/ lună (A/I/E) 4. Diagnosticul serologic  în ITS ( sifilis, chlamidioză, micoplazmoză, etc.) – 2- 3prob/ săpt.   (A/I/) 5. PCR  în ITS (trichomoniază, papiloame veneriene, etc.) – 1-2prob/ săpt. (A/I) 6. Proba Tompson – 2-3 probe/ zi  (A/I) 
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PAG. 3/3  7. Palparea şi masajul prostatei – 3-5 probe/ săpt.  (E) 8. Instilările uretrale – 2-3 probe / săpt.   (A/I/E)  C. Bazele cosmetologiei şi medicinei estetice 1. Anestezia cutanată locală  - 2-3 probe/ săpt.  (A/I/E) 2. Crioterapia  2-3 probe/ zi   (A/I/E) 3. Excizia unor leziuni cutanate 1-2 probe/ lună  (A/I/E)  4. Administrarea intralezională a medicamentelor 1-2 probe/ săpt.  (A/I/E)  5. Scarificarea 1-2 probe/ săpt.   (A/I/E) 6. Chiuretarea 1-2 probe/ săpt.   (A/I/E) 7. Dermabraziunea ( mecanică şi chimică) 1-2 probe/ săpt.  (A/I/E) 8. Chimiocauterizarea  1-2 probe/ săpt.  (A/I) 9. Termocauterizarea 1-2 probe/ săpt.  (A/I) 10. Diatermocauterizarea/diatermocoagularea  2-3 probe/ săpt.  (A/I/E) 11. Laser-terapia ablativă  2-3 probe/ săpt.  (A/I) 12. Electrocauterizarea pilară 1-2 probe/ săpt.  (A/I/E) 13. Mezoterapia 1-2 probe/ săpt.  (A/I/E) 14. Botulin  anatoxin 1-2 probe/ lună   (A/I/E) 15. Augmentarea cutanată cu acid hialuronic 1-2 probe/ lună.  (A/I/E)       Coordonator de rezidenţi,  şef catedră, conferenţiar                    M. Beţiu  Responsabil universitar de rezidenţi,  Şef studii rezidenţi, conferenţiar                                                         V. Sturza                         


