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1. Informații de identificare a cursului
Facultatea: de Științe ale Educației, Psihologie și Arte
Catedra de psihologie
Domeniul general de studii: Domeniul de formare profesională la ciclul I/II: Psihologie
Denumirea specialității / programului de master: Psihologie
Administrarea unității de curs Psihologia sănătății
(denumirea unităţii de curs)
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Total ore

Repartizarea

60

Anul de studii și semestrul în care se studiază: anul II, semestrul 4
Statutul: disciplină la alegere
2. Integrarea cursului în programul de studii
Psihologia medicală întregeste pregătirea profesională a viitorilor psihologi.Urmărind
optimizarea pregătirii profesionale a viitorilor psihologi, acest curs universitar este o ramură
aplicativă a psihologiei. Ca ramură a psihologiei, psihologia medicală, participă la
descoperirea etiologiei bolilor, insistând asupra cauzelor de natură psihogenă, intervine în
asistența medicală, la cunoașterea simptomelor și a conduitei individului în boală, dar și se
implică în actul terapeutic prin metode specifice.
3. Competențe prealabile
Pentru a studia acest curs studenţii trebuie să posede competențe de individualizare a
clientului, tinind cont de vîrsta lui, competenţe de diagnosticare a particularităților
individual- tipologice a clientului, competențe de diagnostic a diferitor tulburari psihice, de
consiliere psihologică, psihoprofilaxie.
4. Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
CP1. Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei și utilizarea acestora în
comunicarea profesională.
CP3. Evaluarea critică a situațiilor problematice și a soluțiilor posibile în psihologie.
CP4. Evaluarea psihologică a individului, grupului și organizației.
CP5. Proiectarea și realizarea intervențiilor psihologice.
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CP6. Relaționarea și comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei prin
valorificarea informațiilor, vizind varii contexte socio-umane și de identitate națională.
CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii și deontologiei profesionale în cadrul
propriei strategii de muncă.
CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de
tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei.
5. Finalităţile cursului
La finalul studierii disciplinei studentul va fi capabil:
-

să înţeleaga mecanismele prin care factorii cognitivi, emoţionali, comportamentali şi
sociali pot influenţa starea de boala;

-

să recunoască factorii de risc pentru îmbolnăviri şi factorii de menţinere şi promovare a
sănătăţii şi stării de bine;

-

să evalueze critic modalităţile de intervenţie pentru reducerea îmbolnăvitilor şi
combaterea factorilor de risc pentru sănătate;

-

să aplice metode de evauare psihologică a bolnavului;

-

să elaboreze și să aplice programe de intervenție în asistența medicală;

-

să respecte deontologia și etica în caz de implicare și susținere terapeutică a bolnavului;

-

să comunice suportiv şi eficient cu membrii echipei (doctori, asistente medicale etc).

6. Conţinuturi
N
d/
r
1

Unitațile tematice ale cursului

Nr. de ore 30/30
Prelegeri 30
Seminare 30

Tema plan(puncte reper,aplicatii practice p/u
seminare)
1 A. Psihologia medicală generală
Premisele apariţiei psihologiei medicale
- Definirea psihologiei medicale
- Obiectivele psihologiei medicale
- Principii şi paradigme de studiu
- Ramuri ale psihologiei medicale
- Metode de onvestigație in PM
- Pregătirea psihologului în domeniul medicale
- Relaţii interdisciplinare ale psihologiei medicale
Aplicații practice: Prezentarea unui referat cu tema:
,,Locul, rolul şi atribuţiile psihologului în echipa”
2 Boala ca o situație de impas existențial
-

Sănătate și boală
4
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Aud

Sid

2

2

2

2

2

2

2

2

- Disconfortul psihic și somatic în timpul bolii
- Modificări de tip comportamental induse de boală
- Aspecte psihologice ale durerii
Aplicații practice: a)Ilustrarea printr-un exemplu a
componentelor sănătăţii și bolii; b) Prezentare PPT:
,,Parametri sănătății și bolii”
Modalități de implicare a stimulilor psihici în
patogeneză
- Modificările pasagere ale homeostaziei în
cursului stresului indus de boală
- Declanșarea reflex condiționată a unor
manifestări patologice
- Noțiunea de etiologie psihogenă în contextul
plurietiologic al bolilor interne
Aplicații practice: a)Evaluarea și autoevaluarea
homeostaziei organizmului; b)Prezentare PPT:,,Stresul
indus de boală’’

2

2

2

2

4

Psihologia bolnavului somatic
- Analiza principiilor medicii psihosomatice
- Boala și interinfluiențele psiho/ somato
- Tabloul autoplastic al bolii
Aplicații practice: Efectuarea unei paralele calitative
între influiențele psihosomatice și cele somatopsihice;
b) Explicati relatia boala-vulnerabilitate- evenimente de
viață

4

4

4

4

5

B. Psihologia medicală aplicativa
Aspecte psihologice ale bolnavului cu afecțiuni CV
- dereglări CV funcționale
- cardiopatie ischemică
- infract miocardic
- hiper/hipo tensiune
- migrenă
- stenoză mitrală
- intervenții pe cord
Asistența psihologică a bolnavului cardiopatic
Aplicații practice: Elaborarea unui profil psihologic al
bolnavului cardiopatic

4

4

4

4

3

5

Aspecte psihologice ale bolnavului cu afecțiuni
respiratorii
- Dereglări respiratorii funcționale
- Complexul PS/SP în astm ronșic
- Pneumonie, bronhopneumonie
- Tuberculoza
Asistența psihologică a bolnavului cu afecțiuni
respiratorii
Aplicații practce: a) Organizarea dezbaterilor cu
genericul: ,,Tuberculoza- boală socială’’
b) Elaborarea unui program de psihoprofilaxie a
tuberculozei

4

4

4

4
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Aspecte psihologice ale bolnavului cu afecțiuni ale
sistemului gastro-intestinal
- Dereglări funcționale
- Gastrita, ulcer gastro-duodenal
- Gastrectomie
- Colite, hepatite, pancretatie
Asistența psihologică a bolnavului cu afecțiuni ale
sistemului gastro-intestinal
Aplicații practice: a) Elaborarea unui profil psihologic
al bolnavului cu afecțiuni ale sistemului gastrointestinal; b) Elaborarea strategiilor de asistență
psihologică a bolnavului cu afecțiuni CI- PPT

4

4

4

4
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Aspecte psihologice ale bolnavului cu afecțiuni
endocrine
- Complexul psihosomatic în afecțiunile endocrine
- Afecțiuni ale hipofizei, tiroidei, glandelor
suprarenale
- Diabetul zaharat
Asistența psihologică a bolnavului cu afecțiuni ale
sistemului endocrin
Aplicatii practice: Elaborarea strategiilor de asistență
pasihologică a bolnavului cu afecțiuni endocrine- PPT

4

4

4

4
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Psihologul în echipa plurispecializată
- Specificul relației psiholog-bolnav, psihologdoctor, psiholog- rudele bolnavului
- Profilul moral al psihologului în instituția
medicală
- Capacitatea de influiență psihică asupra
bolnavului
Aplicatii practice: Elaborarea strategiilor de
comportament ale psihologului cu bolnavul și rudele
acestuia.

2

2

6

6

2

2
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Bioetica în psihologia medicală.
- Delimitări explicative
- Etape evolutive ale dezvoltării bioeticii
- Bioetica în cercetarea genetică vs drepturile
omului.
Aplicatii practice: Elaborarea unei PPT cu etapele
evolutive ale bioetecii

2

2

2

7. Strategii didactice
Expunerea, exemplul demonstrativ, dezbatere, sinteza cunoştinţelor, descoperire dirijată,
clarificare conceptuală, activităţi de grup, jocul de rol, investigații experimentale în
teren (SCM etc.); evaluare prin prezentări orale, scrise şi în format electronic, PPT,
portofoliu cu fișele clienților.
8. Activităţi de studiu individual
Timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului
(completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
Descifrarea şi studiul notiţelor de curs

5

8. Pregătire prezentări orale

7

Studiu după manual, suport de curs

10

9. Pregătire examinare finală

2

Studiul bibliografiei minimale indicate

5

10. Consultaţii

2

Documentare suplimentară în bibliotecă

5

11. Documentare pe

10

teren(spital)
Activitate specifică de pregătire (ore)

2

12. Documentare pe

5

INTERNET
Realizare teme, PPT, traduceri

13 . Activităţi de promovare a 5

2

sanatatii (teren,spital) …
Total 60 ore

9. Evaluare: (forma, formula, exigente regulament, chestionar pentru proba evaluare finala,
tematica tezelor de an )
Forma de evaluare-examen oral, formula : media evaluarii curente/0,6+ nota ex /0,4=nota finala
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