
CNMF Cluj-Napoca , 27 mai 2016 



 Scopul sondajului a fost de a colecta informații generale referitoare la 

programul de pregătire în rezidențiat. 

 Sondajul a fost efectuat online pe grupul Facebook tineriMF în perioada 

15-20 mai 2016.  

 Pe grupul tineriMF sunt 400 de persoane înscrise, deci avem o rată de 

răspuns ușor peste 10%.  

 

   

 











Ghiduri de studiu, protocoale de diagnostic și tratament; Stagiu cardio 
măcar 3 luni; Stagiu medicină internă mai lung; Pe alte stagii nu se ocupă 
nimeni de rezidenții MF. 

41.09% 

32.87% 

15.06% 

10.95% 

Dacă a-ti răspuns cu DA la oricare dintre întrebările 4 sau 

5, de ce credeți că ar trebui modificate? 

Pregătirea este insuficientă

Bibliografia nu este actuală

Nu corespunde cu normele

Europene

Altele



7. Care stagiu vi se pare cel mai UTIL 

 din curriculum de pregătire?  

8. Care stagiu vi se pare cel mai PUȚIN UTIL 

din curriculum de pregatire? 

Specialitate: Numar vot: 

Medicina internă 24 

Pediatria  17 

Medicina de familie 12 

Cardiologia  2 

Infecțioase 2 

Chirurgia 1 

Specialitate: Numar vot: 

Bioetica 10 

Epidemiologia 8 

Chirurgia 7 

Toate sunt utile 5 

Oncologia 5 

Nu știu 2 

Ginecologia  1 

Managementul sanitar 1 

Sănătatea publică 1 



25.61% 

14.87% 

4.95% 

21.48% 

1.80% 

8.26% 

4.13% 

5.78% 

0.82% 

2.47% 

6.61% 

1.65% 

Care stagiu credeți că ar trebui să fie mai lung? 
Medicina internă   25.61%

Boli infecțioase  14.87% 

Diabet și boli de nutriție   4.95% 

Pediatrie   21.48%

Psihiatrie   1.80%

Medicină de familie    8.26%

Chirurgie si spec.chir.   4.13%

Dermatologie    5.78%

Oncologie    0.82%

Obstetrică si ginecologie    2.47%

Neurologie   6.61%



Altele: paracenteza (2), resuscitare cardio pulmonara (1) 

5.45% 

12.72% 

18.18% 

3.63% 

3.63% 
1.81% 

43.63% 

10.90% 

Bifați procedurile pe care le-ați efectuat pe durata stagiului de 

chirurgie generală și alte specialități chirurgicale: 

Examen fund de ochi   5.45%

Examen otoscopic   12.72%

Sutura de pl[gi   18.18%

Aspirație nazală     3.63% 

Extragerea unui corp străin din

canalul auditiv    3.63%
Reducerea unei luxații     1.81% 

Nu am efectuat proceduri

43.63%
Altele    10.90%





Altele: neonatologie (2), cardiologie (1), gastroenterologie 
(1), oftalmologie (1), paliatie (1), radiologie (1), leadership 
(1), legislatie (1), metodologia cercetarii (1) 

3.92% 

68.62% 

13.72% 

13.72% 

Credeti ca ar fi utila introduerea unui stagiu suplimentar 

de: 

Nu cred ca este necesara

introducerea unui alt

stagiu

Medicina de urgenta

Geriatrie

Altele
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 Deși avem 42 de respondenți dintre care jumătate rezidenți, nu știm dacă 

răspunsurile sunt semnificative statistic, pentru că nu avem informații 

despre numărul rezidenților pe ani și pe centre universitare ca să putem 

corela datele.  



 Specialitatea de medicină de familie a fost aleasă ca primă opțiune într-

un procent semnificativ, ceea ce înseamnă că avem tineri cu adevărat 

interesați în această specialitate.   

 Conținutul pregătirii în rezidențiatul de medicină de familie ar trebui 

modificat.  

 Stagiul de medicină internă, pediatrie și boli infecțioase ar trebui să fie 

de durată mai lungă.  

 Stagiul de chirurgie și specialitați chirurgicale ar trebui separate în stagii 

distincte de ORL, oftalmologie, respectiv ortopedie și traumatologie.  

 Ar trebui introdus un stagiu de medicină de urgență.  

 



 Durata pregătirii în rezidențiat ar trebui modificată de la 3 la 4 ani.  

 Rezidentul de medicină de familie ar trebui repartizat în policlinică sau 

ambulatoriu de specialitate.  

 Ar trebui introdus un stagiu de medicină de familie în mediu rural.  

 Ar trebui rezolvată problema cursurilor pentru rezidenți, în fiecare centru 

universitar. 

 



www.snmf.ro/tineri 
 


