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1. Scopul disciplinei
Modulul presupune formarea unui cadru gnoseologic profesionist pentru specialiștii psihiatri
și narcologi, medicii rezidenți din domeniul sănătății mentale. Se preconizează redarea
materialului didactic în conformitate cu clasificările ICD-10, DSM-V, redarea sub aspect
etiologic, epidemiologic, clinic, profilactic și de tratament al dependențelor de substanțe
psihoactive. Se propune expunerea și formarea unor abilități practice în gestionarea
dependențelor în concordanță cu cerințele ISO 9001. Au fost suplimentate capitolele cu privire
la tipuri de dependențe, tratament și îngrijirea persoanelor cu comorbidități. Programul analitic
este adaptat la cerințele curriculare UNODC de gestionare a dependențelor de substanțe
psihoactive.

II. Obiectivele de formare în cadrul disciplinei
În urma instruirii în domeniul dependențelor de substanțe psihoactive se preconizează:
1. formarea bazei teoretice necesare pentru activitatea practică.
2. pregătirea pentru efectuarea expertizei consumului de substanțe psihoactive, intoxicări, a
stării de sevraj, de stabilire a diagnosticului și aplicării tratamentului adecvat.
La nivel de aplicare
1. formarea abilităților practice de gestionare a dependențelor, inclusiv tratamentul
dependenței de alcool, de screening a populației pentru prvenirea dependențelor cu
utilizarea testelor de screening standartizate. La capitolul tratament al dependenței de
opiacee se vor forma abilitățile pentru tratamentul cu agoniști ( metadonă) aprobat în
Republica Moldova și aplicat din 2014.
2. Examinarea cazurilor clinice

III. Planul tematic
de studii a medicilor la cursul:
Tulburări psihice şi de comportament datorate utilizării substanţelor psihoactive”
PT, durata 0.64 lună, 100 ore, pentru medici psihiatri
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IV. Program de educație continuă

Nr
d.o.

Conţinutul temei

1.

Aspecte meicale şi sociale privind întrebuinţarea substanţelor psihoactive. Aspecte etice și
legislative .
Definiţia alcoolismului şi toxicomaniilor. Legislația Republicii Moldova în domeniul
dependențelor de substanțe psihoactive Alcoolismul şi toxicomaniile ca maladii
multifactoriale sub aspecte cultural-tradiţionale, geografice, sociale, demografice.
Date epidemiologice privind utilizarea substanţelor psihoactive.

2.
Noțiuni și tipuri de bază în dependențe .
Noțiune de substanță psihoactivă (SPA), doza standard de alcool, abuz de SPA, toleranță,
dependență,sevraj(abstinență), sindromul de dependență psihică și fizică. Mecanisme
patobiologice de formare a adicției.Metabolismul substanțelor psihoactive. Criteriile de
diagnosticare a dependenței conform Manualului de Diagnostic și Statistică a Asociației
Americane a Psihiatrilor (DSM-V). Criteriile de diagnosticare a dependenței conform
Clasificării Internaționale a Tulburărilor Mentale și de Comportament, ediția X.
Clasificarea substantelor psihoactive în funcție de tipul de acțiune:
3.
Metode de screening și investigare în dependențe .
Etapele
principale
de
elaborare
a
diagnosticului.
Screening-ul
în
dependențe.intervievarea.Ancheta. Testul CAGE, TWEAK, AUDIT, ASSIST, DAST-10,
scala revizuită de evaluare a sevrajului de alcool (CIWA-ar).Markeri de stare și de trăsătură
în alcoolism și alte dependențe de SPA. Testarea psihologică a persoanei dependențe de
SPA. I
4.

5.

Tulburări mentale şi comportamentale datorate utilizării alcoolului
Formele clinice ale alcoolismului cronic. Beţia alcoolică simplă. Formele modificate
ale beţiei alcoolice simple. Beţia patologică. Caracteristica clinică a formelor modificate
a beţiei alcoolice simple: explozivă, disforică, isterică, depresivă, cu acţiuni impulsive, cu
predominarea somnolenţei,maniacală, epileptoidă și paranoidă.
Caracteristica clinică a stărilor de ebrietate patologică, criteriile de diagnostic diferențial.
ebrietatea patologică epileptoidă; ebrietatea patologică halucinator-delirantă. Amneziile
etilice.
Tulburările de personalitate în cadrul alcoolismului cronic.
Degradarea alcoolică: varianta psihopatoidă; cu euforie cronică; cu
spontanietate.
Psihozele alcoolice: delirium tremens (abortiv,clasic,musitant,atipic), halucinozele
alcoolice (halucinoza alcoolică acută, subacută şi cronică); prihozele etilice delirante
(delirul de gelozie,sindromul paranoid).
Encefalopatiile etilice acute și cronice: encefalopatia Gayet-Wernicke, encefalopatia
acută larvată, cu evoluție fulminantă,psihoza Korsakov, pseudoparalizia etilică.
Tulburări mentale şi comportamentale datorate utilizării drogurilor (substanţelor
psihoactive)
Substanțe psihoactive cu acțiune inhibitorie
(alcool,benzodiazepine,barbiturice,canabinoizi,opiacee).
Substanțe psihoactive cu acțiune stimulanta (amfetamina și metamfetamina,cocaina,)

Substanțe psihoactive cu acțiune halucinogenă (dietilamina acidului lisergic, psilocibina și
mescalina, fenciclidina,ketamina,colinoblocante,antihistaminice, antiparkinsoniene).
Droguri sintetice. Aspecte clinice și legale.
Caracteristica clinică a dependențelor grupuri (aspecte etiopatogenetice, stările de
intoxicaţie acută, subacută şi cronică; stările de sevraj; tulburările de personalitate; stările
psihotice).

6.

Terapia tulburărilor mentale şi de comportament legate de utilizarea substanţelor
psihoactive
Terapia stării de intoxicaţie acută și cronică.
Farmacoterapia alcoolismului cronic şi stărilor psihotice caracteristice.Etape de
tratament. Tratamentul farmacologic standard în dependența de alcool. Caracteristica
farmacologică a preparatelor întrebuinţate în tratamentul specific antialcoolic.
Tratamentul în condiţiile de ambulator a bolnavilor cu dependența de alcool.
Psihoterapia. Profilaxia recăderilor.
Terapia dependențelor de substanțe psihoactive. Terapia stărilor de intoxicare acută și
cronică. Tratamentul cu agoniști (metadona, buprenorfina) în dependența de opiacee.
Indicații, etape, gestionarea dozelor, contraindicații.
Diverse grupuri populaționale. Gestionarea comorbidităților.
Îngrijirile în dependențe. Servicii de tratament bazate pe comunitate.
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New York, 2012.
20. UNODC, Departamentul de institutii penitenciare. Manual de procedură în implementarea
Programului de Schimb de Seringi, distribuirea prezervativelor și a dezinfectanților în sistemul
penitenciar din Republica Moldova. Chișinău, 2015.
21. United Nations Office on Drugs and Crime, World Drug Report 2015 (United Nations
publication, Sales No. E.15.XI.6).;
http://www.unodc.org/documents/wdr2015/World_Drug_Report_2015.pdf
22. ICD-10, Clasificarea Tulburărilor Mentale și de Comportament, ediția 10., ed. ALL, București,
420 pag., 1998
23. http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/arh312/111-118.pdf

B. Suplimentară
1. Clinical Manual of Addiction Psychopharmacology, Second Edition. Edited by Henry R.
Kranzler, M.D., Domenic A. Ciraulo, M.D., and Leah R. Zindel, R.Ph., M.A.L.S.. 2014.
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12. Diagnostic and Statistical Mannual of Mental Health Disorders DSM-V; American Psychiatric
Association, 2013, 5th ed.

VI. Metode de predare
Procesul didactic va fi efectuat sub forma de prelegeri, seminare și lecții practice.

VII. Metode de evaluare
Evaluarea cunoștințelor acumulate va fi prin prezentarea unui referat tematic și examinare verbală
( bilete ).

VIII. Limba de predare
română

Aviz
la modulul
”Tulburări psihice și de comportament datorate utilizării de substanțe psihoactive”

Dr. , Conferențiar universitar

Ion Coșciug

Aviz
la modulul
”Tulburări psihice și de comportament datorate utilizării de substanțe psihoactive”

Programul analitic este preconizat pentru instruirea continua a medicilor psihiatri și narcologi,
conținînd componentele necesare unui modul în domeniul dependențelor de substanțe
psihoactive. Ca conținut programul include toate capitolele inclusive dependența de alcool,
opiacee, benzodiazepine, barbiturice, substanțe volatile,canabinoizi, psihostimulante,
antiparkinsoniene, dar și un element mai recent- drogurile sintetice care sunt utilizate pe larg și
datorită problemelor de încadrare legală. Un rol aparte este consacrat comorbidităților și
gestionării corecte a acestor comorbidități. Sunt redate clasificările ICD-10, DSM-V, dar și
altele care sunt menite să diversifice cunoștințele persoanelor instruite. La capitolul tratament
este redată abordarea profilactică, dar și așa aspect importante cum ar fi terapia cu agoniști care
se implementează in raioanele Republicii Moldova și este de support împreună cu protocolul
clinic national în domeniu.
Consider ca programul este bine expus, este detaliat și poate fi aprobat pentru implementare.

Dr. habilitat, Profesor universitar

M. Revenco
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EXTRAS
DIN PROCES VERBAL
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Au fost prezenți:
NACU Anatol
- șeful Catedrei, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
REVENCO Mircea – șef didactic, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
COBÎLEANSCHI Oleg - doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
CHIHAI Jana șef didactic, doctor în științe medicale, conferențiar universitar
COȘCIUG Ion - șef didactic, doctor în științe medicale, conferențiar universitar
DELIV Inga - doctor în științe medicale, conferențiar universitar
NASTAS Igor - doctor în științe medicale, conferențiar universitar
CĂRĂUȘU Ghenadie - doctor în științe medicale, conferențiar universitar
OPREA Valentin - doctor în științe medicale, conferențiar universitar
BABIN Cezar – asistent universitar
GARAZ Grigore - asistent universitar
Ordinea de zi:
Aprobarea programei pentru educație continuă la tema Tulburări psihice și de comportament
datorate utilizării substanțelor psihoactive
Conferențiarul universitar I.Nastas a prezentat planul tematic de studiu și programa modulului
Tulburări psihice și de comportament datorate utilizării substanțelor psihoactive
În discuții au luat parte profesor universitar M.Revenco, profesor universitar O.Cobîleanschi;
conferențiarul universitar I.Deliv.
S-a decis: a aproba programa luând în seamă schimbările survenite.
Şef Catedră
Doctor habilitat în științe medicale,
Profesor universitar

Nacu Anatol

Secretar
Asistent universitar

Garaz Grigore

EXTRAS
din procesul verbal nr. ____ Ședinței Comisiei metodice de profil Neurologie, Neurochirurgie,
Psihiatrie, Psihologie medicală și Neuropediatrie a Universității de Stat de Medicină și Farmacie
«Nicolae Testemițanu» din Republica Moldova
din ______. an. 2017
Prezenți:
Președintele Comisiei:
Stanislav Groppa

Academician AȘ RM, Doctor habilitat în medicină, Profesor
universitar

Vice-președinții al Comisiei:
Ion Moldovanu
Mircea Revenco

Doctor habilitat în medicină, Profesor universitar
Doctor habilitat în medicină, Profesor universitar

Membrii Comisiei:
Anatol Nacu
Ion Iliciuc
Grigore Zapuhlîh
Mihai Gavriliuc
Oleg Pascal
Mihai Hotineanu
Zota Eremia

Doctor habilitat în medicină, Profesor universitar
Doctor habilitat în medicină, Profesor universitar
Doctor habilitat în medicină, Profesor universitar
Doctor habilitat în medicină, Profesor universitar
Doctor habilitat în medicină, Profesor universitar
Doctor în medicină, Conferențiar universitar
Doctor în medicină, Conferențiar universitar

Secretarul Comisiei:
Plotnicu Sorin

Asistent universitar

Ordinea de zi:
Discutarea planului de studiu și a programei modulul Tulburări psihice și de comportament
datorate utilizării substanțelor psihoactive
Au luat cuvânt: Stanislav Groppa - Academician AȘ RM, doctor habilitat în medicină, profesor
universitar; Ion Moldovanu - Doctor habilitat în medicină, Profesor universitar; Mihai Hotineanu
- Doctor în medicină, Conferențiar universitar.
S-a decis unanim: de a aproba planul de studii și Programa modulul Tulburări psihice și de
comportament datorate utilizării substanțelor psihoactive
Președintele Comisiei
d.h.ș.m., Profesor universitar,
Academician AȘ RM

Stanislav Groppa

Secretarul Comisiei
Asistent universitar

Sorin Plotnicu

