
 
 

 

GHIDURI DE PRACTICA MEDICALA 

 
Nr. 

Crt. 

GHID DE PRACTICA 

MEDICALA 

SECTIA Semnatura de 

primire 
1. Ghid tratament în artropatia psoriazică M.F.R.M.  

 Ghid tratament în spondilita anchilozantă M.F.R.M.  

 Ghid de tratament in artroză M.F.R.M.  

 Protocol de practica medicala in poliartrita 

reumatoida 

M.F.R.M.  

 Protocol de practica medicala in discopatia 

lombara 

M.F.R.M.  

2. Ghid de diagnostic şi tratament în demenţe NEUROLOGIE  

 Directivele EFNS pentru managementul 

sclerozei laterale amiotrofice: ghidul de 

diagnostic şi atitudine terapeutică 

NEUROLOGIE  

 Managementul sindroamelor neurologice 

paraneoplazice: raportul grupului de lucru 

EFNS 

NEUROLOGIE  

 Recomandări EFNS privind sindromul 

picioarelor neliniştite şi sindromul mişcării 

periodice a membrelor în somn 

NEUROLOGIE  

 Recomandări privind testele neurofiziologice 

şi procedurile neuroimagistice în cefaleea 

non-acută 

NEUROLOGIE  

 Ghidul EFNS privind terapia prin 

neurostimulare în durerea neuropatică 

NEUROLOGIE  

 Ghidul European Federation of Neurological 

Societies / Peripheral Nerve Society pentru 

managementul neuropatiei motorii 

multifocale 

NEUROLOGIE  

 Societatea de neurologie din România - Ghid 

de diagnostic şi tratament în boala Parkinson 

NEUROLOGIE  

 Ghid de diagnostic şi tratament în scleroza 

multiplă 

NEUROLOGIE  

 Epilepsia adultului - Ghid de diagnostic şi 

tratament 

NEUROLOGIE  

 Ghidul EFNS de diagnostic si tratament al 

metastazelor cerebrale: raportul Grupului de 

Lucru al EFNS 

NEUROLOGIE  

 Ghidul EFNS pentru tratamentul migrenei- 

raportul revizuit asupra directivelor EFNS 

NEUROLOGIE  

 Ghidurile EFNS pentru treatmentul cefaleei 

în "ciorchine" ("cluster headache") şi altor 

cafalalgii vegetative trigeminale 

NEUROLOGIE  

 Ghidul EFNS de recuperare cognitivă: 

Raportul Grupului de lucru EFNS (2005) 

NEUROLOGIE  

 Ghidul EFNS pentru leziunea cerebrală 

traumatică uşoară: Raportul Grupului de 

Lucru EFNS (2002) 

NEUROLOGIE  

 Ghidurile EFNS de tratament ale trombozei 

sinusurilor si venelor cerebrale (septembrie 

NEUROLOGIE  



2005) 

 Ghidul EFNS de tratament farmacologic în 

durerea neuropatică 

NEUROLOGIE  

 Ghidul EFNS pentru diagnosticul şi 

managementul sindromului post-polio. 

Raportul comitetului EFNS 

NEUROLOGIE  

 Ghidul EFNS/Peripheral Nerve Society 

pentru managementul neuropatiilor 

demielinizante paraproteinemice: Raportul 

Grupului Comun de Lucru al EFNS şi al 

Peripheral Nerve Society 

NEUROLOGIE  

 Recomandările AAN-EFNS privind 

managementul 

NEUROLOGIE  

 Ghidul EFNS pentru tratamentul bolilor 

autoimune neuromusculare 

NEUROLOGIE  

 Ghidul EFNS pentru utilizarea 

imunoglobulinelor cu administrare 

intravenoasă în tratamentul bolilor 

neurologice 

NEUROLOGIE  

 Ghidul EFNS/Peripheral Nerve Society 

pentru managementul polineuropatiei cronice 

inflamatorii demielinizante: Raportul 

Grupului Comun de Lucru al EFNS şi al 

Peripheral Nerve Society prima revizuire 

(2010) 

NEUROLOGIE  

3. Program terapeutic privind accesul 

pacienţilor cu psoriazis la tratamentul actual 

topic şi sistemic 

DERMATO-VENERICE  

 Ghid de diagnostic şi tratament pentru acnee DERMATO-VENERICE  

 Ghid de diagnostic şi tratament pentru 

alopecii 

DERMATO-VENERICE  

 Ghid de diagnostic şi tratament în 

candidozele cutaneo-mucoase 

DERMATO-VENERICE  

 Ghid de diagnostic şi tratamnent pentru 

carcinomul bazocelular 

DERMATO-VENERICE  

 Ghid de diagnostic şi tratament pentru 

dermatita atopica 

DERMATO-VENERICE  

 Protocol de diagnostic şi tratament pentru 

dermatita herpetiformă (DH) 

DERMATO-VENERICE  

 Ghid privind administrarea 

dermatocorticoizilor 

DERMATO-VENERICE  

 Protocol de diagnostic şi tratament pentru 

dermatofiţii 

DERMATO-VENERICE  

 Dermatomiozita DERMATO-VENERICE  

 Ghid de diagnostic si tratament pentru 

eritemul nodos 

DERMATO-VENERICE  

 Ghid de diagnostic şi tratament pentru 

eritemul polimorf 

DERMATO-VENERICE  

 Ghid de diagnostic şi tratament pentru 

erizipel şi celulită 

DERMATO-VENERICE  

 Fişa de evaluare a pacienţilor 8-17 ani cu 

psoriazis în plăci cronic moderat sau sever în 

vederea iniţierii / continuării tratamentului cu 

etanercept 

DERMATO-VENERICE  

 Ghid de tratament: Insuficienţa venoasă 

cronică a membrelor inferioare 

DERMATO-VENERICE  

 Ghid de diagnostic şi tratament pentru lichen 

plan 

DERMATO-VENERICE  

 Ghid de diagnostic şi tratament: Lupusul 

eritematos acut / sistemic 

DERMATO-VENERICE  

 Ghid de diagnostic si tratament: Lupusul 

eritematos cronic (LEC) 

DERMATO-VENERICE  

 Ghid de diagnostic şi tratament pentru 

melanom 

DERMATO-VENERICE  



 Ghid de diagnostic şi tratament pentru 

pediculoză 

DERMATO-VENERICE  

 Ghid de diagnostic şi tratament pentru 

pemfigoidul bulos 

DERMATO-VENERICE  

 Ghid de diagnostic şi tratament pentru 

pemfigus 

DERMATO-VENERICE  

 Ghid de diagnostic şi tratament pentru 

psoriazis 

DERMATO-VENERICE  

 Ghid de diagnostic şi tratament pentru 

rozacee 

DERMATO-VENERICE  

 Ghid de diagnostic şi tratament pentru scabie DERMATO-VENERICE  

 Ghid de diagnostic şi tratament pentru 

condiloame acuminate (vegetaţii veneriene) 

DERMATO-VENERICE  

 Ghid de diagnostic şi tratament pentru 

verucile vulgare 

DERMATO-VENERICE  

4. Recomandările Asociației Europene de 

Ecocardiografie privind standardizarea 

efectuării, stocării digitale și raportării 

ecocardiografiilor 

CARDIOLOGIE  

 Ghidul ESC pentru diagnosticul și 

tratamentul insuficienței cardiace acute și 

cronice 

CARDIOLOGIE  

 Ghidul ESC pentru diagnosticul și 

tratamentul insuficienței cardiace acute și 

cronice 

CARDIOLOGIE  

 Algoritmuri de diagnostic și tratament în 

afecțiunile cardiovasculare 

CARDIOLOGIE  

 Document de consens clinic al experților 

Colegiului American de 

Cardiologie/Societății Europene de 

Cardiologie asupra cardiomiopatiei 

hipertrofice 

CARDIOLOGIE  

 Ghid pentru stimularea cardiacă și terapia de 

resincronizare 

CARDIOLOGIE  

 Ghidul european de prevenție a bolilor 

cardiovasculare în practica clinică 

CARDIOLOGIE  

 Ghid de diagnostic și tratament al 

hipertensiunii pulmonare arteriale 

CARDIOLOGIE  

 Raport al comitetului Societății Europene de 

Cardiologie privind moartea subită cardiacă 

CARDIOLOGIE  

 Ghid de diagnostic și tratament al bolilor 

pericardului 

CARDIOLOGIE  

 Document de consens al experților privind 

managementul bolilor cardiovasculare în 

timpul stării de graviditate 

CARDIOLOGIE  

 Ghid pentru evaluarea si tratamentul 

valvulopatiilor 

CARDIOLOGIE  

5. Ghid preventie tromboza venoasa INTERNE   

 Managementul pacientilor cu boala arteriala 

periferica 

INTERNE  

 Managementul BPOC INTERNE  

 Managementul pacientilor cu diabet zaharat  INTERNE  

 Managementul bolilor pulmonare INTERNE  

6. Boala de reflux gastro-esofagian (BRGE) GASTROENTEROLOGIE  

 Cancerul colorectal (CCR) GASTROENTEROLOGIE  

 Cancerul gastric GASTROENTEROLOGIE  

 Ciroza biliară primitivă GASTROENTEROLOGIE  

 Gastritele acute GASTROENTEROLOGIE  

 Gastritele cronice GASTROENTEROLOGIE  

 Ghiduri terapeutice pentru tratamentul 

antiviral la pacienţii adulţi cu hepatită cronică 

virală B, C şi D, precum şi la pacienţii cu 

GASTROENTEROLOGIE  



ciroză hepatică de etiologie virală B, C şi D 

 HCC (Hepatocarcinomul) GASTROENTEROLOGIE  

 SHNA (Steatohepatita non-alcoolică) GASTROENTEROLOGIE  

 Hemoragiile digestive superioare (HDS) GASTROENTEROLOGIE  

 Litiaza biliara GASTROENTEROLOGIE  

 Ciroza Hepatica - Complicatiile cirozei 

hepatice 

GASTROENTEROLOGIE  

 Pancreatita cronica (PC) GASTROENTEROLOGIE  

 Patologia stomacului operat GASTROENTEROLOGIE  

 Colectii intra-abdominale GASTROENTEROLOGIE  

 Ghid de management in hemoragiile 

digestive inferioare acute 

GASTROENTEROLOGIE  

 Ghid privind recomandarea si monitorizarea 

terapiei biologice in bolile inflamatorii 

intestinale nespecifice (Rectocolita ulcero-

hemoragica si boala CROHN) 

GASTROENTEROLOGIE  

 Ghid de diagnostic si management al 

pancreatitei acute 

GASTROENTEROLOGIE  

 Tumorile gastrice benigne GASTROENTEROLOGIE  

 Ulcer gastric si duodenal � algoritm 

diagnostic si terapeutic 

GASTROENTEROLOGIE  

7. Tehnici orientative de lucru pentru prelucrare 

si colorare a preparatelor citopatologice si 

histopatologice 

ANATOMIE-

PATOLOGICA 
 

 Tehnica necropsiei anatomopatologice ANATOMIE-

PATOLOGICA 
 

 Tehnici de prelevare, fixare, transport si 

punere in lucru a biopsiilor si pieselor 

chirurgicale 

ANATOMIE-

PATOLOGICA 
 

8. Recomandarile Societatii Europene de 

Oncologie Medicala (ESMO) pentru 

diagnosticul, tratamentul si urmarirea post 

terapeutica, in afectiunile oncologice 

ONCOLOGIE  

9. Hipertensiunea indusa in sarcina  OBSTETRICA-GIN.   

 Profilaxia cu antibiotice in O.G. OBSTETRICA-GIN.   

 Conduita in sarcina cu incompatibilitate in 

sistem Rh 

OBSTETRICA-GIN.   

 Boala tromboembolica in sarcina si lauzie OBSTETRICA-GIN.   

 Terapia menopauzei OBSTETRICA-GIN.   

 Sarcina ectopica OBSTETRICA-GIN.   

 Dezlipirea prematura de placenta normal 

inserata 

OBSTETRICA-GIN.   

 Ruptura prematura si precoce de membrana OBSTETRICA-GIN.   

 Embolia cu lichid amniotic OBSTETRICA-GIN.   

 Hemoragiile severe in periodul III si IV al 

nasterii pe cale vaginala 

OBSTETRICA-GIN.   

 Sarcina si valvulopatiile  OBSTETRICA-GIN.   

 Sarcina multipla OBSTETRICA-GIN.   

 Infectia HIV in sarcina OBSTETRICA-GIN.   

 Cancerul de col uterin OBSTETRICA-GIN.   

 Cancerul mamar OBSTETRICA-GIN.   

 Placenta praevia OBSTETRICA-GIN.   

 Ruptura uterina OBSTETRICA-GIN.   

 Lehuzia patologica OBSTETRICA-GIN.   

 Cancerul ovarian OBSTETRICA-GIN.   

 Cancerul de endometru OBSTETRICA-GIN.   

10. Ghiduri de evaluare clinica si paraclinica 

preoperatorie 

A.T.I.  



 Ghid de tehnici anestezice loco-regionale 

utilizate in Pediatrie 

A.T.I.  

 Riscul anestezic A.T.I.  

 Anestezia generala A.T.I.  

 Protocol rahianestezie A.T.I.  

 Protocol epidurala (peridurala) A.T.I.  

 Protocol de anestezie regionala la pacientii 

anticoagulati 

A.T.I.  

 Recomandari privind anestezia regionala 

neuraxiala si terapia cu inhibitori ai 

hemostazei  

A.T.I.  

 Protocoale in anestezia toracica A.T.I.  

 Protocoale de inductie anestezica A.T.I.  

 Insuficienta respiratorie acuta A.T.I.  

 Protocol terapeutic pentru pacientii cu sepsis A.T.I.  

 Protocoale de diagnostic , investigatii si 

tratament : Gastroenterologie, Medicina 

Interna,  

  

A.T.I.  

 Protocol de diagnostic si management al 

pancreatitei acute 

A.T.I.  

11. Determinarea varstei de gestatie la nou 

nascut 

NEONATOLOGIE  

 Alimentatia nou nascutului la termen sanatos NEONATOLOGIE  

 Profilaxia infectiei cu virus sincitial 

respirator VRS 

NEONATOLOGIE  

 Diagnosticul si tratamentul convulsiilor 

neonatale 

NEONATOLOGIE  

 Reanimarea neonatala NEONATOLOGIE  

 Echilibrarea nou nascutului pentru transport 

si transportul neonatal 

NEONATOLOGIE  

 Managementul sindromului de detresa 

respiratorie prin deficit de surfactant 

NEONATOLOGIE  

 Oxigenoterapia la nou nascut NEONATOLOGIE  

 Alimentatia enterala a nou nascutului la 

termen bolnav 

NEONATOLOGIE  

 Alimentatia parenterala a nou nascutului la 

termen bolnav 

NEONATOLOGIE  

 Termoreglarea la nou nascut NEONATOLOGIE  

 Spalarea mainilor NEONATOLOGIE  

 Urmarirea nou nascutului cu risc pentru 

sechele neurologice si de dezvoltare 

NEONATOLOGIE  

 Diagnosticul si tratamentul hipoglicemiei 

neonatale 

NEONATOLOGIE  

 Alimentatia enterala a prematurului NEONATOLOGIE  

12. Protocol terapeutic in abdomenul acut 

chirurgical tip peritonitic 

CHIRURGIE GEN.  

 Protocol terapeutic in colecistita acuta CHIRURGIE GEN.  

 Protocol terapeutic in ocluziile intestinale CHIRURGIE GEN.  

 Protocol terapeutic in ulcerul duodenal CHIRURGIE GEN.  

 Protocol terapeutic in ulcerul gastro-duodenal CHIRURGIE GEN.  

 

 

 


