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OBIECTIVE  

GENERALE 

 Familiarizarea studenţilor cu procesele şi mecanismele fiziologice şi 

biochimice ce asigură activitatea musculară  în timpul practicării 

exerciţiilor fizice şi în sportul de performanţă. 

 Studierea funcţiilor organismului sportiv în diverse condiţii (antrenament, 

cantonament,competiţie sportivă), modul de reacţionare la eforturi de 

diferită intensitate şi durată. 

 Studierea proceselor de refacere post-efort al sportivilor. 

 Învăţarea metodelor de acordare a primului ajutor  medical în caz de 

traumatism sportiv sau alte urgenţe medicale în sport. 

 

CONŢINUTURI  

VIZATE 

 Medicia sportivă-clinica omului sănătos. 

 Cultura fizică și sportul ca metode de profilaxie a morbiditații. 

 Patologia specifică în sport. 

 Ficatul și rinichiul de efort. 

 Urgențe medico-chirurgicale în sport. 

 Traumatologia sportivă, prim-ajutor  medical. 

 Noțiune de cord sportiv. Diagnostic pozitiv și diferențiat. 

 Moartea subită în sport. 

 Metode clinice de apreciere a activitații cardiace. EKG. 

 Antrenamentul la altitudine medie, deviații de fusuri orare. 

 Alimentația specific rațională la sportive. 

 Medicația specifică  sportivă. 

 Politica mondială anti-doping. Sancțiuni în caz de rezultat doping pozitiv. 

 Substanțe și metode  interzise în sport. 

 Aspectul medical al practicării sportului la diverse vîrste. 

 Femeia și sportul. Aspect medical. 

 Barem de contraindicații pentru practicarea sportului. 

 

TEMATICA 

SEMINARELOR/L

UCRĂRILOR  DE  

LABORATOR 

 Anamneza medico-sportivă; 

 Examenul somatoscopic la sportivi; 

 Examenul somatometric la sportivi. Metoda plantografică; 

 Clinica omului sănătos; 

 Cercetarea stării funcţionale a sistemului cardiovascular; 

 Aprecierea probei combinate Letunov; 

 Aprecierea capacităţii de effort PWC170; 

 Metode de apreciere instrumental a activităţii cardiac; 

 Cercetarea sistemului respirator; 

 Examinarea stării funcţionale a sistemului nervos; 

 Examinarea stării funcţionale a aparatului neuro-muscular; 

 Examinarea homociberneticii organismului; 



 Stările acute patologice la sportivi; 

 Moartea subită. Diagnosticul diferenţiat a cordului sportiv; 

 Substanţe şi metode interzise în activităţi sportive; 

 Alternativele dopajului; 

 Traumatismele specifice sportive; 

 Alimentaţia sportivă; 

 Situaţii medicale de urgenţă; 

 Farmacologia sportivă; 

 Refacerea post-effort a sportivilor; 

 Selecţia sportivă; 

 Modul sănătos de viaţă. 

METODELE  

ÎNVĂŢĂRII 

      Prelegerea, explicaţia, problematizarea, studiul de caz, activitatea în grupuri, 

prezenţa  în  cazul examinărilor  medicale a sportivilor (CNMS “Atletmed”). 

 

BIBLIOGRAFIE  

OBLIGATORIE  

(SELECTIV) 

 Godorozea M., Îndrumar pentru lucrări de laborator la medicina sportivă, 

INEFS, Chişinău, 2002. 

 Dragan I., Medicina sportivă, ed. Medicală, Bucureşti, 2002. 

 Bezdead Paraschiv, Vitaminele şi sănătatea, Ed. Recif, Bucureşti, 1994, 

p.62 

 Mindell Earl, Biblia vitaminelor, Ed. Elit, Ploieşti, 1995, p. 274. 

 Карпман В.Л. Спортивная медицина, Москва, Физ. Спорт, 1980. 

 Карпман В.Л. Спортивная медицина, Москва, Физ. Спорт, 1978  

 Дембо А.Г., Спортивная медицина и лечебная физическая культура, 

Москва, Физ. Спорт, 1979.  

 Дембо А.Г., Практические занятия по врачебному контролю, Москва, 

Физ. Спорт, 1970.  

 Micheli L., Jenkins M., Энциклопедия спортивной медицины, Лань, 

Санкт-Петербург,  1997 

 Альциванович К. К., 1000+1 совет о питании при занятии спортом, 

Современный литератор, Mинск, 2004,  

 Larousse, Dicţionar de medicină, Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1998. 

EVALUARE 

Condiţii 70% - prezenţa la curs, 

80% - prezenţa la laborator. 

Croterii Participarea activă la dezbaterile pe marginea tematicii de curs şi 

de laborator. Argumentarea rezultatelor obţinute în examenele  

medico-sportive. 

Forme Verificarea orală a materiei predate. 

Rezolvarea problemelor ce ţin de materialul studiat. 

Acordarea primului ajutor  medical în caz de traumatism 

sportive  sau alte urgenţe medicale în sport. 

Formula notei 

finale 

60% evaluarea curentă 

40% evaluarea finală. 

 

 


