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NOMENCLATORUL MANOPERELOR PRACTICE
/Reactualizat/

I. Cunoașterea și efectuarea următoarelor manopere medicale:
- examinarea generală a tegumentului şi mucoaselor;
- diascopia;
- palparea;
- raclarea leziunilor;
- provocarea şi aprecierea dermografismului;
- testarea sensibilităţii tactile, termice și de durere;
- efectuarea simptomului Nikolsky și Asboe-Hansen;
- evaluarea citodiagnosticului Tzanck;
- evaluarea triadei psoriazice;
- evaluarea rețelei licheniene Wickham;
- interpretarea fenomenului Kobner;
- efectuarea probei Baltzer;
- evaluarea semnului ,,fagurile de miere ale lui Celsi”;
- determinarea  semnelor cutanate patognomonice lupusului eritematos;
- efectuarea probei Jadassohn;
- aprecierea simptomului de “răzătoare”;
- efectuarea semnului ,,sondei” și ,,piftiei de măr”;
- efectuarea simptomului Darier-Unna (semnul talașului);
- manipularea lampei Wood în diagnosticul unor maladii cutanate;
- efectuarea şi aprecierea DEM (dozei eritematoase minime) la UV;
- explorarea pielii prin metoda ecografiei cutanate;
- explorarea pielii prin metoda dermatoscopiei;
- colectarea materialului patologic şi evidențierea agentului cauzal în

infecțiile cutanate (depistarea fungilor, a acarului scabiei, a demodex-
ului folicular etc.);

- colectarea materialului patologic şi evidențierea agentului cauzal în
I.T.S. (a gonococului, trichomonadei etc.);

- efectuarea puncției ganglionului limfatic pentru evidențierea Tr.
pallida;

- colectarea materialului patologic şi evidențierea agentului cauzal în
sifilis (examenul în cîmpul întunecat);

- indicațiile testării serologice în confirmarea diagnosticului maladiilor
cutanate;

- colectarea sângelui şi evaluarea testelor serologice în I.T.S.;
- semnificația și interpretarea probei Tompson;
- evaluarea biopsiei cutanate (de la recoltare până la fixare);
- efectuarea tratamentului topic (cu comprese umede ori comprese

ocluzive, cu sprey-uri, pudre, paste, creme, unguente, cu lac curativ și
cu emplastre);

- efectuarea și semnificația probelor alergice diagnostice cutanate;
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- evaluarea PUVA-terapiei;
- evaluarea fototerapiei cu Laser;
- evaluarea trichogramei;
- palparea şi masajul prostatei;
- evaluarea uretroscopiei;
- indicațiile și metodologia instilărilor uretrale, pentru bujare și

tamponare a uretrei;
- interpretarea unui preparat histopatologic pentru diagnosticul

histopatologic al următoarelor dermatoze: psoriazis, lichen ruber plan,
pemfigus vulgar, dermatita Diihring-Brocq, lupus eritematos, boala
Darier, boala Devergie, boala Bowen, boala Paget, melanom malign,
nevi nevocelulari, epitelioame spinocelulare, epitelioame bazocelulare,
tuberculoza cutanată, eczemă, limfom cu celule T, sclerodermii,
anetodrmii, boala Kaposi etc.
II. Metode complementare în chirurgia dermatologică – efectuarea
unor manevre fizice și chirurgicale utilizate în practica dermatologică:

- efectuarea anesteziei cutanate locale;
- excizia unor leziuni cutanate;
- administrarea intralezională a medicamentelor;
- scarificarea;
- chiuretarea;
- dermabraziunea;
- chimiocauterizarea;
- crioterapia;
- termocauterizarea;
- diatermocauterizarea/diatermocoagularea;
- galvanocauterizarea;
- laser-terapia;
- electrocauterizarea pilară.

Responsabil/Rezidenți
Conferențiar universitar V.Sturza
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BAREMUL ACTIVITĂŢILOR PRACTICE
1. Provocarea şi aprecierea dermografismului: 1-2 probe/zi.
2. Testarea sensibilităţii tactile, termice, durere: 2-3 cazuri/săptămână.
3. Efectuarea simptomului Nikolsky, Asbo-Hansen: 2 cazuri/lună.
4. Evaluarea triadei psoriazice: 1-2 probe/zi.
5. Efectuarea simptomului Besnier-Mescersky, “tocului de damă”:

N=20.
6. Efectuarea probei Iadassohn: N=15.
7. Aprecierea simptomului de “răzătoare”: N=25.
8. Efectuarea simptomului Unna-Darier: N=10.
9. Efectuarea şi aprecierea biodozei la RUV: 2 probe/lună.
10.Colectarea materialului şi examinarea lui pentru identificarea:

treponemei pallida = 15, Neisseria gonorrheae = 30, Trichomonas
vaginalis = 30, fungilor = 2probe/lună, citodiagnosticul Tzanck = 30 ,
Sarcoptes scabie = 20, Demodex folliculorum = 30, etc.

11.Punctarea ganglionului limfatic: N=10.
12.Palparea şi masajul prostatei: N=20.
13.Cateterizarea: N=10.
14.Uretroscopia: N=10.
15.Bujarea, tamponarea şi instilarea uretrei: N=30.
16.Colectarea sângelui şi efectuarea testelor serologice în sifilis: N=30.
17.Efectuarea testelor diagnostice cutanate: N=10.
18.Efectuarea diatermocoagulării: N=20.
19.Efectuarea crioterapiei: N=30.
20.Efectuare biopsiei cutanate (de la recoltare până la fixare): N=6.
21.Interpretarea unui preparat histopatologic pentru diagnosticul

histopatologic al următoarelor dermatoze: psoriazis, lichen ruber plan,
pemfigus vulgar, dermatita Diihring-Brocq, lupus eritematos, boala
Darier, boala Devergie, boala Bowen, boala Paget, melanom malign,
nevi nevocelulari, epitelioame spinocelulare, epitelioame bazocelulare,
tuberculoza cutanată, eczemă, limfom cu celule T, sclerodermii,
anetodrmii, boala Kaposi, cît și a altor patologii cutanate: săptămânal ,
la necesitate.

Responsabil/Rezidenți
Conferențiar universitar                                               V.Sturza


