
                                                                

 

Curriculum: Modele digitale medicale 3D utilizate în 
educația profesioniștilor din domeniul sanitar 

  
 

1. ASPECTE ACTUALE ALE FORMĂRII PROFESIONIȘTILOR DIN DOMENIUL 

SĂNĂTĂȚII  

 

Dezvoltarea societății, precum și digitalizarea spațiilor educaționale și științifice, necesită din partea 

sistemului de învățământ medical superior și secundar construirea competitivității profesionale a 

viitorilor profesioniști în circumstanțe moderne (Ermalovici, 2017). 

 

Asimilarea cunoștințelor teoretice este la fel de importantă ca și dezvoltarea abilităților de a utiliza 

cunoștințele dobândite în practică, cu un nivel ridicat de dezvoltare intelectuală generală, cu inițiativă, 

creativitate și mobilitate. Pregătirea fundamentală a studenților din școlile medicale, planificată 

metodic și organizată pedagogic devine o premisă a orientării lor spre viitoarea activitate profesională, 

având în vedere dezvoltarea impetuoasă a medicinei. 

 

Prin urmare, sistemul de educație medicală din societatea modernă își asumă cel puțin trei sarcini 

globale (Denisov, 2004): 

1. Formarea specialistului care să fie motivat atât profesional cât și social; 

2. Asigurarea absolvenților cu cunoștințe teoretice, abilități practice și aptitudini necesare în etapa 

inițială a activității lor profesionale. 

3. Formarea abilităților de a lucra cu surse de informații și de a organiza și desfășura o activitate 

profesională independentă. 

 

Luând în considerare principalele caracteristici ale educației medicale contemporane, ar trebui să 

subliniem următoarele: 

● Organizarea interdisciplinară a conținutului educației medicale; 

● Construirea unei culturi a gândirii clinice a viitorilor absolvenți; 

● Caracterul inovator al instituției de învățământ; 

● Reorientarea procesului educațional de la sarcinile de transmitere a cunoștințelor/ experienței 

la sarcinile de predare a studenților, a abilităților de transformare autonomă și independentă a 

cunoștințelor. 
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● Resurse educaționale autonome care nu necesită participarea profesorului (învățământ la 

distanță, curs multimedia pentru autoinstruire, copii electronice ale manualelor, resurse pe 

internet etc.). 

 

2. METODOLOGIA DE ELABORARE A CURRICULEI DE FORMARE 

 

Pe baza Cadrului european al calificărilor (EQF) și a Sistemului european de credite pentru educație 

și formare profesională (ECVET), au fost definite principalele etape pentru dezvoltarea curriculei de 

formare profesională digitală 3D. 

 

Stabilirea obiectivelor 

 

Scopul 3D Digital VET este de a: 

● consolida formarea și educația profesioniștilor din domeniul sănătății din UE prin dezvoltarea 

unei resurse educaționale deschise puternice sub forma unei biblioteci online (Al3xandria) cu 

imagini medicale produse de spitale. 

● sprijinirea dezvoltării profesionale inițială și continuă a profesorilor, formatorilor și mentorilor 

prin dezvoltarea unui curs de formare specific axat pe utilizarea Ale3andria și a modelelor 

medicale 3D (3DMM) în predarea profesioniștilor din domeniul sănătății. 

● sprijinirea studenților, profesioniștilor din domeniul sănătății și a altor cursanți în utilizarea 

tehnologiile digitale(imprimarea 3D și realitatea virtuală) în moduri creative, colaborative și 

eficiente, oferindu-le acces atât la 3DMM, cât și la resurse de formare care să le permită să 

dobândească competențele și cunoștințele necesare. 

 

Curricula va fi publicată ca resursă educațională deschisă (OER). 

 

Identificarea nevoilor profesionale 

 

Este important ca absolvenților să li se ofere cunoștințe teoretice, abilități practice și abilități necesare 

pentru etapa inițială a activității profesionale. Întrucât 70-80% din deciziile clinice se bazează pe testele 

de diagnosticare, este esențial ca acestea să fie cât mai precise. Tehnologia informației și 

comunicațiilor (TIC) este prezentă în societatea contemporană și în domeniul educației. Aceste  

tehnologii au ajutat  procesul de învățare prin furnizarea de instrumente care  au condus la participarea 

efectivă a studenților. 

 

Proiectul 3D Digital VET se adresează următoarelor grupuri țintă: 

● Profesori, formatori și mentori VET și organizații care oferă educație și formare profesională. 

● Elevi/elevi adulți 

● Profesioniști din domeniul sănătății, studenți și oameni de știință. 

 

În procesul de diagnosticare este implicată o mare varietate de tehnologii și instrumente. Tehnologia 

informației în domeniul sănătății acoperă o gamă largă de tehnologii inclusiv în dosarele electronice 

de sănătate, suportul pentru deciziile clinice, instrumentele de implicare a pacienților, introducerea 
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computerizată a comenzilor furnizorilor, sistemele de informații de laborator și de imagistică medicală, 

schimburile de informații în domeniul sănătății și dispozitivele medicale. 

  

Studiile au constatat că actualele instrumente IT din domeniul sănătății nu facilitează în mod eficient 

procesul de diagnosticare și pot contribui la erori de diagnosticare (Kuhn et al. 2015; Ober 2015). 

Domeniile cheie de competență privind digitalizarea asistenței medicale cuprind cunoștințe despre 

tehnologia digitală și competențele digitale necesare pentru a oferi o bună îngrijire a pacienților, 

inclusiv competențele sociale și de comunicare asociate, precum și considerații etice privind 

digitalizarea în îngrijirea pacienților.  

 

Eroarea de diagnostic poate fi definită ca "diagnosticul care a fost întârziat neintenționat (au fost 

disponibile informații suficiente mai devreme), greșit (diagnosticul greșit a fost pus înainte de cel 

corect) sau ratat (nu s-a pus niciun diagnostic), judecat după aprecierea eventuală a unor informații 

mai definitive" (Graber et al. 2005). Strategiile de audit clinic și de comunicare au fost citate în 

literatura de specialitate ca mijloc de evaluare a performanțelor clinice în domeniul asistenței medicale, 

de reducere a erorilor de diagnostic și de îmbunătățire a calității îngrijirii pacienților (Kuhn et a. 2015). 

 

Stabilirea rezultatelor învățării  

 

Toate cursurile europene au acum obiective de învățare clare, în conformitate cu Sistemul European 

al Calificărilor (EQF). Fiecare obiectiv este împărțit în obiective de învățare specifice, ce reprezintă 

declarații concise despre ceea ce vor fi capabili să facă cursanții la finalizarea formării. Pentru a atinge 

aceste obiective, cursanții vor fi instruiți în diferite domenii, dobândind astfel un set de competențe. 

 

Este important ca obiectivele de învățare să fie bine definite, deoarece le oferă cursanților un scop clar 

pentru a-și concentra eforturile de învățare, pentru a direcționa alegerea activităților de instruire și 

pentru a ghida strategiile de evaluare/apreciere. Prin urmare, este foarte important să se stabilească 

obiective de învățare clare și ajustate pentru cursanți și pentru activitățile de predare-învățare. 

 

Pentru a crea aceste obiective, trebuie să luăm în considerare  teorii/cadre diferite cum ar fi exemplul 

taxonomiei obiectivelor educaționale a lui Bloom care a evoluat și îmbunătățit odată cu  cele mai 

recente cercetări. Aceasta teorie se dezvoltă în cadrul KSA (Knowledge=cunoștințe/a ști), 

(Skills=abilități/a ști cum) și (Attitudes=atitudini/a fi). În sistemul EQF, pe ultima ei o numesc 

“responsabilitate și autonomie". 
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Abordarea SMART a obiectivelor necesită ca acestea să fie: specifice, măsurabile, realizabile, 

relevante și încadrate în timp. În formularea rezultatelor învățării este necesară expertiză și experiență. 
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Pornind de la Taxonomia lui Bloom, orientările generice din cadrul curriculei de formare profesională 

digitală 3D VET sunt următoarele:  

● Obiectivele de învățare prezintă enunțuri concise, concepute independent de predare și de 

context, formulate într-un limbaj clar și lipsit de ambiguitate.  

● Obiectivele de învățare sunt redactate la timpul viitor, încep cu un verb activ care descrie cel 

mai precis rezultatul real sau preferat și are ca rezultat un comportament evident care poate fi 

măsurat. În general, se folosește un singur verb pentru a structura fiecare rezultat, verbele fiind 

adecvate atât nivelului, cât și domeniului.  

● Obiectivele de învățare reflectă în mod clar nivelul de atribuire.  

● Obiectivele de învățare sunt observabile și măsurabile. Cursanții trebuie să știe ce se așteaptă 

de la ei.  

● Obiectivele de învățare permit și să încurajează aplicarea unei serii de metodologii de evaluare.  

 

Domeniile de învățare: 

1. Cum se accesează biblioteca medicală Ale3andria 3D și cum se descarcă modelele 3D 

2. Utilizarea obiectelor digitale de învățare(DLO) de către profesioniștii din domeniul sănătății 

3. Utilizarea DLO pentru instruirea, planificarea și optimizarea procedurilor medicale 

4. Utilizarea DLO pentru instruirea în procesul de diagnosticare 

5. Imprimarea 3D a DLO 
6. Utilizarea DLO în combinație cu Realitatea Virtuală 

 

 

Stabilirea activităților de învățare 

 

Benjamin Bloom a evidențiat trei aspecte ale activității educaționale: 

● Cognitiv - abilități mentale (cunoștințe) 

● Afectiv - reacții emoționale (atitudini) 

● Psihomotor – abilitați manuale, fizice(abilități) 

 

Domeniul cognitiv include suma cunoștințelor și abilităților intelectuale (Bloom et al., 1956) cum ar 

fi reținerea anumitor fapte, proceduri sau concepte care servesc la dezvoltarea inteligenței. Potrivit lui 

B. Bloom și a colegilor săi, există șase categorii de bază ale procesului cognitiv (le punem aici în 

conformitate cu specificul educației medicale): 

 

* Cunoaștere (a ști). Memorarea și reproducerea informațiilor învățate anterior (fapte, concepte etc.).  

● Exemple: să rețină și să reproducă (să numească) simptomele unei anumite boli sau indicații în 

intervențiile chirurgicale; să citească protocolul de acordare a primului ajutor medical. 

● Cuvinte cheie: a defini, a descrie, a identifica, a cunoaște, a enumera simptome/semne, a găsi 

o conexiune, a face o schemă.  

● Instrumente: carduri flash, sublinierea și evidențierea în cărți, citirea, repetarea. 
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* Înțelegere (a înțelege). Înțelegerea semnificației unui model sau a unui concept; traducere; 

interpretarea unei instrucțiuni, a unui protocol sau a unei probleme.  

● Exemple: să rescrie principiile în propriile cuvinte, să explice unui pacient cu propriile cuvinte 

esența unei anumite intervenții chirurgicale.  

● Cuvinte-cheie: a transforma, a explica, a comunica, a găsi un exemplu, a presupune, a 

concluziona, a traduce, a extinde, a înțelege, a povesti. 

● Instrumente: realizarea de analogii sau  metafore, participarea la grupuri de lucru, luarea de 

notițe, povestirea, navigarea pe internet. 

 

* Utilizare. Aplicarea cunoștințelor teoretice obținute în practică. Utilizarea conceptului studiat într-

o situație nouă sau neobișnuită. 

● Exemple: obținerea consimțământului în cunoștință de cauză, pregătirea unui pacient pentru o 

intervenție chirurgicală; aplicarea metodelor matematice și a tabelelor statistice pentru a evalua 

gradul de supraviețuire.  

● Cuvinte-cheie: a aplica, a utiliza, a modifica, a calcula, a construi, a demonstra, a dezvălui, a 

manipula, a pregăti, a produce.  

● Instrumente: co-educație, crearea noului algoritm, blog, sarcini situaționale 

 

* Analiză. Separarea unui material sau a unui concept pe componente, înțelegând diferența dintre ele. 

● Exemple: să scoată în evidență greșelile logice din discursul colegului; să scoată în evidență 

meritele și limitele diferitelor tehnici de reabilitare.  

● Cuvinte-cheie: a analiza, a diferenția, a compara, a selecta, a corela, a asocia.  

● Instrumente: crearea unei diagrame, realizarea unui tabel, discuții în grup. 

 

* Sintetizare. Concluzionarea unei idei sau a unui material. 

● Exemple: pentru a selecta cea mai eficientă modalitate de tratament a unei anumite boli; pentru 

a angaja cel mai potrivit candidat.  

● Cuvinte-cheie: a evalua, a estima, a compara, a apăra, a descrie, a interpreta, a rezuma.  

● Instrumente: interviu, crearea și aplicarea unei liste de verificare. 

 

* Creare. Pentru a interconecta diverse aspecte și a crea ceva nou.  

● Exemple: pentru a scrie o instrucțiune, un algoritm sau un protocol.  

● Cuvinte-cheie: a conecta, a modifica, a rescrie, a reconstrui, a concluziona, a organiza.  

● Instrumente: scrierea unui eseu, crearea unui nou model, concluzie bazată pe fapte. 

 

* Percepție. Conștientizare, disponibilitatea de a asculta, atenție selectivă.  

● Exemple: să asculte pacienții cu respect.  

● Cuvinte cheie: a admite, a asculta, a înțelege, atenție, politețe. 

 

* Reacții. Participarea activă a elevului, reacția acestuia la un anumit fenomen, disponibilitatea de a 

răspunde (de a răspunde) și de a da dovadă de motivație 

● Exemple: a participa la o discuție de grup: a realiza o prezentare și a vorbi în fața publicului.  

● Cuvinte-cheie: a răspunde, a ajuta, a efectua, a saluta, a ajuta, a povesti, a vorbi. 
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* Asimilarea valorilor. Valoarea (semnificația) pe care o persoană o asociază unui anumit fenomen, 

obiect, persoană sau eveniment. Ea poate varia de la o simpla acceptare până la condiții (stări) mai 

complicate.  

● Exemple: să demonstreze sensibilitate față de diferențele individuale și culturale ale colegilor 

și ale pacienților.  

● Cuvinte-cheie: a prețui, a îngriji, a demonstra, a iniția, a invita, a se alătura, a respecta, a 

împărtăși. 

 

* Organizarea valorilor. Cursantul își organizează valorile în funcție de priorități, comparând diferite 

valori, rezolvând conflictele dintre ele și creându-și propriul sistem de valori. Accentul principal se 

pune pe compararea, juxtapunerea și sinteza valorilor.  

● Exemple: un elev își formează propria opinie cu privire la echilibrul dintre libertate și 

responsabilitate; el/ea acceptă normele de etică profesională.  

● Cuvinte-cheie: a lega, a compara, a sintetiza. 

 

* Internalizarea valorilor. Un cursant acceptă sistemul de valori care îi controlează comportamentul. 

Acest comportament este omniprezent, secvențial și previzibil.  

● Exemple: un cursant folosește abordarea obiectivă atunci când rezolvă o problemă; 

demonstrează respectarea profesională a practicii etice în cursul vieții de zi cu zi; își revizuiește 

concluziile făcute anterior și își schimbă comportamentul în lumina noilor dovezi; este capabil 

să aprecieze oamenii așa cum sunt.  

● Cuvinte-cheie: a acționa, a diferenția, a modifica, a efectua, a pune întrebări, a revizui, a decide, 

a verifica, a controla. 

 

O clasificare a celor mai populare metode interactive în educație poate fi următoarea (Artjukhina & 

Chumakov, 2012): 

 

1. Sarcini creative 

2. Lucrul în grupuri mici. 

3. Jocuri educaționale (de formare): jocuri de rol, strategii 

4. Utilizarea resurselor publice (sociale): invitația unui specialist care lucrează în domeniu; vizite 

de studiu în spitale/clinici. 

5. Proiecte sociale: concursuri, expoziții, spectacole, reprezentații. 

6.  Încălzire, exerciții. 

7. Studierea și consolidarea noului material teoretic (informații noi): prelegere interactivă; 

studentul în rolul unui profesor; lucrul cu modele grafice (ajutoare vizuale); toată lumea învață 

pe toată lumea; utilizarea și analiza înregistrărilor video și audio; sarcini practice, metoda 

cazului; analiză de situații din practica participantului (student, mentor). 

8. Lucrul cu documente: redactarea de documente; 

9. Discutarea unor probleme profesionale complexe și dezbateri. 

10. Testarea, examenul și analiza rezultatelor. 

 

Învățarea prin simulare este alt tip de formare în care cursantul întreprinde acțiuni profesionale în 

situații care reproduc realitatea profesională și care ajută la îmbunătățirea calității educației, întrucât o 
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abilitate profesională ar putea fi replicată de mai multe ori într-o situație sigură. Se utilizează 

echipamente, instrumente, simulatoare, și tehnici speciale. Utilizarea unor astfel de instrumente 

educaționale (de formare) de înaltă tehnologie permite formarea competențelor profesionale și 

dezvoltarea gândirii clinic și oferă tuturor cursanților posibilitatea de a stăpâni (învăța) diverse aspecte 

ale viitoarei activități profesionale. 

 

Curricula 3D Digital VET se bazează pe metode de formare interactive, cum ar fi prezentări de studii 

de caz, cele mai bune practici, filme educaționale și exerciții pentru a exersa competențele care 

urmează să fie învățate. 

 

Curricula de formare constă într-un total de 6 module ce  alocă 36 de ore de învățare totală, și care 

corespund unui total de 1 punct ECVET (1 credit = 25 de ore). Aceste ore cuprind ore teoretice, sesiuni 

față în față/sesiuni practice, studiu individual și lucrări/ evaluări. Distribuția orelor poate fi revizuită 

în funcție de nevoile naționale, de specificitățile culturale și de practicile 

profesorilor/formatorilor/furnizorilor de formare. 

 

 

Stabilirea evaluării procesului de învățare 

 

Aprecierea și evaluarea sunt etape cruciale în procesul educațional, iar înainte de a alege o metodă de 

evaluare, trebuie să ne punem câteva întrebări importante: ce ar trebui să fie evaluat? sau de ce  

evaluăm? 

 

O gamă largă de metode de evaluare disponibile în prezent includ întrebări de tip eseu, probleme de 

gestionare a pacienților, liste de verificare, proiecte ale studenților, întrebări cu răspuns construit, 

lectură critică, scale de evaluare, elemente de potrivire extinsă, rapoarte ale tutorelui, portofolii, 

evaluări de caz, raport al formatorului, audit, operații simulate, evaluări video, simulatoare, 

autoevaluare, evaluare colegială. 

 

Scopul evaluării ar trebui să orienteze alegerea instrumentelor. Evaluarea nevoilor este punctul de 

plecare al unei bune evaluări care identifică starea actuală a cursanților înainte de începerea activităților 

educaționale propriu-zise. Evaluarea nevoilor este utilizată pentru a determina baza de cunoștințe 

existentă, nevoile viitoare și domeniile prioritare care ar trebui abordate. 

 

O evaluare de calitate satisface nevoile de acreditare, și contribuie la învățarea studenților. Metodele 

de evaluare ar trebui să corespundă competențelor învățate și formatelor de predare utilizate. 
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3. CURRICULUM 3D DIGITAL VET 

 
Număr și nume modul:  

Modul 1. Cum să accesezi biblioteca medicală Ale3andria 3D și să descarci modelele 3D 

 

Obiectivul general, metodele și resursele modulului: 

Obiective:  

● Cunoașterea bibliotecii 

● Înțelegerea obiectivului principal al acesteia 

● Cunoașterea modului de accesare și utilizare a conținutului acesteia 

● Să poată prezenta biblioteca celor din domeniul medical 

 

Metode:  

● Prezentări 

● Videoclipuri 

● Curs online 

● Curs față-în-față 

  

Resurse/materiale:  

● Computer și  conexiune la internet 

 

Cuprins: 

 

SECȚIUNEA 1: 

● Modul de accesare a bibliotecii 

SECȚIUNEA 2: 

● Ce putem găsi în interiorul bibliotecii 

SECȚIUNEA 3: 

● Cum putem găsi conținut și cum putem găsi patologii și caracteristici ale modelelor 

SECȚIUNEA 4: 

● Cum putem descărca conținutul 

 

Rezultatele învățării: 

● Cunoașterea bibliotecii 

● Cunoașterea modului de utilizare a acesteia în domeniul medical 

● Cunoașterea resurselor și utilizarea acestora 

 

Numărul total de ore de învățare pentru modul: 

Online          = 3 ore 36 minute 

Față-în-față  = 2 ore 

 

Modulul va fi livrat prin: 
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Număr și nume modul:  

Modul 2. Utilizarea Obiectelor Digitale de Învățare (DLO) de către profesioniștii din domeniul 

sănătății 

 

Obiectivul general, metodele și resursele modulului: 

Obiective:  

Obiectivul acestui modul este de a oferi informațiile necesare pentru înțelegerea și utilizarea eficientă 

a obiectelor digitale de învățare în educația profesioniștilor din domeniul sănătății. 

 

Metode:  

Prelegeri, prezentări, studiu individual, discuții bazate pe studii de caz, discuții în grup, film 

educațional, autoevaluare 

 

Resurse/materiale:  

Multimedia, hârtie, flipchart, markere  

Computer (rețea Wi-Fi) 

Acces la baze de date științifice (PubMed, EBSCO etc.), platforme/aplicații online 

 

Content: 

 

SECȚIUNEA 1 INTRODUCERE 

 

SECȚIUNEA 2 OBIECTE DIGITALE DE ÎNVĂȚARE (DLO) 

● definiție,  

● tipuri, 

● utilizare. 

 

SECȚIUNEA 3 ÎNVĂȚAREA BAZATĂ PE WEB ȘI DLO ÎN EDUCAȚIA MEDICALĂ 

● trecut,  

● prezent, 

●  viitor. 

 

SECȚIUNEA 4 IMPACTUL UTILIZĂRII DLO ÎN EDUCAȚIA MEDICALĂ 

● bariere 

● soluții 

 

SECȚIUNEA 5 APLICAȚII 

● exemple de utilizare a DLO pentru formarea profesioniștilor din domeniul sănătății 

 

Rezultatele învățării: 

 

La sfârșitul modulului, participanții vor fi capabili să:  
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● Cunoască principiile de bază și principalele caracteristici ale obiectelor digitale de învățare - 

definiție, tipuri, utilizare; 

● Înțeleagă avantajele învățării bazate pe web și ale obiectelor digitale de învățare în educația 

medicală (trecut, prezent și viitor); 

● Înțeleagă impactul utilizării DLO în educația medicală - bariere și soluții; 

● Identifice diferite aplicații-exemple de utilizare a DLO pentru formarea profesioniștilor din 

domeniul sănătății; 

 

Numărul total de ore de învățare pentru modul: 

Online          = 3 ore 36 minute 

Față-în-față  = 2 ore 

 

Modulul va fi livrat prin: 

☒ prezentare 

☒ curs online 

☒ materiale suplimentare 

 

Modulul va fi evaluat prin: 

☒ evaluare continuă 

☒ chestionare 

 

Referințe 

 

1. Carnwell, R. and Daly, W.M. (2003), Advanced nursing practitioners in primary care settings: an 

exploration of the developing roles. Journal of Clinical Nursing, 12: 630-642. 

2. Fagerström L. Developing the scope of practice and education for advanced practice nurses in 

Finland. Int Nurs Rev. 2009 Jun;56(2):269-72. 

3.  Carrillo de Gea, Juan Manuel & Fernández-Alemán, José & Sánchez García, Ana. (2012). 

Computer-based nursing education: An integrative review of empirical studies. Journal of Nursing 

Education and Practice. 2. 

4. Bloice MD, Simonic KM, Holzinger A. On the usage of health records for the design of Virtual 

Patients: a systematic review. BMC Med Inform Decis Mak. 2013;13:103. Published 2013 Sep 8. 

5.  Wiley, David A. The instructional use of learning objects. Vol. 1. Bloomington: Agency for 

instructional technology, 2002. 

6.  Verbert, Katrien & duval, erik. (2022). Towards a global component architecture for learning 

objects: A comparative analysis of learning object content models. Follow up of L’Allier, 1997 – 

Introduction into learning objects 

7. Gibbons, Andrew. (2003). What and How Do Designers Design: A Theory of Design Structure. 

TechTrends. 47. 

8. McGreal, Rory & Elliott, Michael. (2004). Technologies of online learning (e-learning). 
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Număr și nume modul:  

Modul 3. Utilizarea DLO pentru formarea, planificarea și optimizarea procedurilor medicale 

 

Obiectivul general, metodele și resursele modulului: 

 

Obiective: 

Acest modul este conceput pentru a-i învăța pe participanți cum să utilizeze modelele 3D 

pentru instruire, planificare și optimizare a procedurilor medicale cu ajutorul Obiectelor 

Digitale de Învățare (DLO). 

 

Metode:  

Prelegere, prezentări, flipchart, studiu individual, studii de caz, video 

 

Resurse/materiale:  

Computer, Software: PowerPoint și VLC-Player 

Proiector, Smartphone/Tabletă, Internet 
 

Cuprins: 

 

SECȚIUNEA 1 INTRODUCERE 

● Explicarea DLO  

● Explicarea scopului modulului și a obiectivelor de învățare 

 

SECȚIUNEA 2 INTRODUCERE ÎN DLO PENTRU FORMARE, PLANIFICARE ȘI 

OPTIMIZARE MEDICALĂ 

  

SECȚIUNEA 3 CLASIFICAREA AO A FRACTURILOR OASELOR LUNGI 

● Prima poziție a codului de clasificare AO: Descrierea regiunii corpului în care este 

localizată fractura. 

● A doua poziție a codului de clasificare AO: Localizarea specifică a fracturii în cadrul 

regiunii corpului. 

● A treia poziție a codului de clasificare AO: Evaluarea fracturii. 

● A patra și a cincea poziție a codului de clasificare AO 

 

 

Rezultatele învățării: 

  

REZULTAT TEHNIC 
CHEIE 

CUNOȘTINȚE ABILITĂȚI COMPETENȚE 

Obținerea de 
informații și date 
privind utilizarea 
DLO în medicină 

Cursantul înțelege și 
învață: 

● Tipuri de DLO în 

medicină 

Cursantul este capabil 
să: 

Cursantul:  
● Este conștient de 

impactul DLO în 

medicină 
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● Principii de utilizare a 

DLO 

● Rolul DLO în 

formarea, planificarea 

și optimizarea 

procedurilor 

medicale 

 
 

● Colecteze informații 

despre DLO în 

medicină 

 
 
 

● Atunci când e necesar, e 

capabil să găsească și să 

vizualizeze informații 

despre DLO 

● Folosește această 

învățare pentru a citi în 

mod mai informat 

articolele referitoare la 

DLO în medicină 

 
Înțelegerea 
clasificării AO a 
fracturilor oaselor 
tubulare/lungi 

Cursantul înțelege și 
învață: 

● AO 

● Localizarea oaselor și 

a segmentelor 

● Elemente de 

morfologie a 

fracturilor (tipuri, 

grupe) 

● Structura 

alfanumerică a 

clasificării AO/OTA 

 

Cursantul este capabil 
să: 

● Identifice fracturile 

în  imaginile cu raze 

X 

● Realizeze clasificări 

ale fracturilor 

 

 
 

Cursantul:  
● Acordă atenție 

clasificării fracturilor AO 

în rapoarte 

 

 
 

Detectarea 
particularităților în 
clasificarea 2D și 3D 
(AO) a fracturilor 
oaselor tubulare 
lungi. 

Cursantul înțelege și 
învață: 

● Avantajele și 

dezavantajele 

evaluării fracturilor în 

imagini 2D și 3D 

 

Cursantul este capabil 
să: 

● Coreleze fracturile 

3D cu clasificările 

fracturilor din 

imaginile 2D 

 
 

Cursantul:  
● Are în vedere că 

particularitățile 

fracturilor pot fi ratate în 

imaginile 2D 

 

Utilizarea 
modelelor 3D 
(imprimate) din 
datele CT în 
planificarea și 
formarea 
chirurgicală 

Cursantul înțelege și 
învață: 

● Planificarea și 

beneficiile OR 

● Cum se imprimă un 

model 3D din date 

obținute din imagini 

medicale 

● Utilizarea modelelor 

3D în formarea 

chirurgicală 

● Îmbunătățirea 

vizualizării și a 

planificării cu ajutorul 

modelelor 3D 

● Folosirea modelelor 

3D pentru educația 

medicală, în special în 

osteosinteze 

Cursantul este capabil 
să: 

● Realizeze avantajele 

și dezavantajele unei 

planificări pentru 

OR  

● Creeze un model 3D 

din date obținute din 

imagini medicale 

● Vizualizeze fractura 

și fragmentele 

● Atribuie fragmente 

dintr-un model 3D 

unei imagini 2D 

(raze X) 

 

Cursantul:  
● Folosește modele 3D 

pentru predare și 

planificare 

● Beneficiază de 

vizualizare  
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Imagistica 
intraoperatorie ca 
instrument de 
optimizare și 
asigurare a calității 

Cursantul înțelege și 
învață: 

● Utilizarea 

imaginilor (3D) 

pentru 

asigurarea 

calității   

● Abordarea pas cu 

pas a 

managementului 

fracturilor de 

tibie proximală 

● că imaginile 3D 

nu sunt necesare 

pentru 

diagnosticarea 

tuturor tipurilor 

de fracturi 

● metode de 

asigurare a 

calității 

intraoperatorii în 

ortopedie 

 

Cursantul este capabil 
să: 

● îmbunătățească 

calitatea asistenței 

medicale 

● evite controale 

postoperatorii 

inutile 

● efectueze controale 

intraoperatorii 

Cursantul:  
● Identifică și abordează 

diferențele dintre 

modalitățile de 

imagistică și utilizarea 

DLO 

● Analizează cu atenție 

opțiunile legate de DLO și 

imagistică pentru 

asigurarea calității în 

sala de operație 

 

 

 

Numărul total de ore de învățare pentru modul: 

Online          = 3 ore 36 minute 

Față-în-față  = 2 ore 

 

Modulul va fi livrat prin: 

☒ prelegeri 

☒ prezentări 

☒ flipchart 

☒ studiu individual 

☒ studii de caz 

☒ video 

 

Modulul va fi evaluat prin: 

☒ evaluare continuă 

☒ chestionare 
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Platforme cu modele 3D 

Platforme medicale:  embodi3d.com, 3dprint.nih.gov 

Platforme generale:  thingiverse.com, grabcad.com/library, sketchfab.com 

Motoare de căutare: thangs.com, yeggi.com 

 

  

https://aotrauma.aofoundation.org/about/news/news-2018/news_classification_compendium_12072018
https://aotrauma.aofoundation.org/about/news/news-2018/news_classification_compendium_12072018
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Număr și nume modul:  

Modul 4. Utilizarea DLO pentru instruirea în procesul de diagnosticare 

 

Obiectivul general, metodele și resursele modulului: 

Obiective:  

Scopul general al modulului este de a oferi materiale de bază pentru înțelegerea obiectelor 

digitale de învățare și a modului în care acestea pot fi utilizate în procesul de diagnosticare 

medicală, în special pentru a studia și vizualiza obiectele digitale de învățare (DLO) din 

biblioteca online Ale3xandria. 

 

Metode:  

Lectură individuală, studiu individual, prezentări de idei, filme educative, videoclipuri, 

autoevaluare, discuții și discuții în grup 

 

Resurse/materiale:  

Computer sau laptop,  conexiune la internet (rețea LAN sau Wi-Fi) 

Monitor, video-proiector, Multimedia, hârtie, flipchart, markere 

Acces la baze de date științifice (PubMed, EBSCO etc.), platforme online / aplicații  link-uri 

necesare 

Acces la platforma e-Learning 3DdigitalVet  

Acces la biblioteca Ale3xandria 

 

 

Cuprins: 

 

SECȚIUNEA 1 INTRODUCERE 

● conținut modul,  

● rezultate învățare 

● structură 

 

SECȚIUNEA 2 PROCESUL DE DIAGNOSTICARE, LUAREA DECIZIILOR 

 

SECȚIUNEA 3 CLASIFICARE 

 

SECȚIUNEA 4 INSTRUIRE BAZATĂ PE SIMULARE 

 

SECȚIUNEA 5 VIITORUL: MODELE DE ÎNVĂȚARE PROFUNDĂ CUPLATE CU 

PROCESAREA IMAGINILOR 

 

SECȚIUNEA 6 PROVOCĂRI 

 

SECȚIUNEA 7 LECTURĂ ACASĂ PENTRU ELEVI 
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SECȚIUNEA 8 2D (RAZE X) ȘI 3D FOLOSIND BIBLIOTECA MEDICALĂ ALE3ANDRIA 3D 

 

SECȚIUNEA 9 TERMINOLOGIE 

 

SECȚIUNEA 10 MATERIALE SUPLIMENTARE RECOMANDATE 

 

Rezultatele învățării: 

La sfârșitul modulului, participanții vor fi capabili să: 

● să ofere o imagine de ansamblu asupra activităților și materialelor disponibile 

● să explice sarcinile de lucru independent la curs și criteriile de evaluare 

● să descrie situația DLO în domeniul serviciilor digitale de sănătate 

● să ofere o imagine de ansamblu asupra inițiativelor și direcțiilor globale 

● să analizeze procesele de diagnosticare și provocările legate de luarea deciziilor în era 

medicinei digitale 

● să prezinte experiențele pozitive și negative de utilizare a DLO în timpul studiilor 

● să prezintă idei și soluții privind modul de creștere a abilităților și competențelor digitale în 

procesul de luare a deciziilor medicale în cadrul programelor de învățământ 

● să enumere provocările legate de formarea și învățarea bazate pe simulare 

● să enumere punctele forte ale formării și învățării bazate pe simulare 

● să cunoască domeniile-cheie în care IA poate avea un impact 

 

Numărul total de ore de învățare pentru modul: 

Online          = 3 ore 36 minute 

Față-în-față  = 2 ore 

 

Modulul va fi livrat prin: 

☒ prezentare 

☒ curs online 

☒ materiale suplimentare 

☒ studiu individual 

☒ prezentări de idei 

☒ filme și videoclipuri educative  

☒ discuții în grup 

 

Modulul va fi evaluat prin: 

☒ evaluare continuă 

☒ chestionare 

☒ autoevaluare 
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Video “Using 3D models in virtual surgical planning in dentistry”: https://youtu.be/KgUfUkDIQoE 

Video by Pratik Shah  https://youtu.be/mhEYvrFOP88 

Video lecture 1  https://youtu.be/xSyot-U0hrM 

Video lecture 2:  https://youtu.be/6O71XBqZ-wc 

Video lecture 3: https://youtu.be/ryUCJHk2ckU 

Video lecture 4: https://youtu.be/6pQbJKo1WsY 
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https://youtu.be/mhEYvrFOP88
https://youtu.be/xSyot-U0hrM
https://youtu.be/6O71XBqZ-wc
https://youtu.be/ryUCJHk2ckU
https://youtu.be/6pQbJKo1WsY
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Număr și nume modul:  

Modul 5. Imprimarea 3D a DLO 

 

Obiectivul general, metodele și resursele modulului: 

Obiective:  

Obiectivul general al modulului este de a oferi o înțelegere de bază a principiilor care stau la baza 

proceselor de imprimare 3D, cu scopul de a alege cea mai potrivită combinație de material(e) și tip 

de imprimantă 3D pentru fabricare. 

 

Metode:  

Lectură documente 

Videoclipuri și tutoriale 

Exersarea cu propriile imprimante 3D (dacă sunt disponibile) 

Exersarea cu propriul software (dacă este disponibil) 

Discuții cu profesorul (profesorii) și cu alți colegi 

 

Resurse/materiale:  

Calculator cu acces la internet 

Software gratuit de citire (Adobe Acrobat Reader) 

Software gratuit de proiectare (de exemplu, 3D Slicer). Înainte de curs ar trebui să se dobândească 

cunoștințe de bază pentru a le explica cursanților conceptele. 

Software gratuit de secționare (în funcție de imprimanta 3D; vom explora PreForm).  Ar trebui 

dobândite cunoștințe de bază înainte de curs pentru a le explica cursanților conceptele. 

Înțelegerea formatului standard DICOM 

Înțelegerea conceptului de set de imagistică plană (CT, RMN, ECO3D) 

 

Cuprins: 

 

SECȚIUNEA 1 INTRODUCERE 

 

SECȚIUNEA 2 PRINCIPIILE CAD 

● Ce este CAD și de ce ne trebuie? 

● Date intrare: TC, MRIs, ECO3D, 3D Scan 

 

SECȚIUNEA 3 IMPRIMAREA 3D ÎN DOMENIUL BIOMEDICAL 

● de la DICOM la STL și viceversa 

● cazul de utilizare a modelelor anatomice 

 

SECȚIUNEA 4 TEHNOLOGII ACTUALE DE IMPRIMARE 3D 

● FDM (fusion deposition modeling) 

● SLA (sterolitography) 

 

SECȚIUNEA 5 MATERIALE PENTRU IMPRIMARE 3D 

● materiale disponibile pentru DLO 
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● alegerea materialului (materialelor) potrivit(e) 

 

SECȚIUNEA 6 DESIGN 3D 

● materiale disponibile pentru DLO 

● alegerea materialului (materialelor) potrivit(e) 

 

Rezultatele învățării: 

● Cunoștințe despre imprimarea 3D 

● Abilitatea de a alege software-ul de proiectare potrivit 

● Abilitatea de a alege imprimanta 3D potrivită 

● Dobândirea principiilor de bază ale producției 3D 

● Dobândirea unor cunoștințe de bază privind materialele de imprimare 3D 

 

Numărul total de ore de învățare pentru modul: 

Online          = 3 ore 36 minute 

Față-în-față  = 2 ore 

 

Modulul va fi livrat prin: 

☒ prezentare 

☒ curs online 

☒ materiale suplimentare 

☒ studiu individual 

☒ exerciții practice 

☒ filme și videoclipuri educative  

☒ discuții în grup 

 

Modulul va fi evaluat prin: 

☒ chestionare 

☒ pot fi efectuate fizic teste practice, dacă există software adecvat și imprimante 3D. 

 

Referințe 

Articole PUBMED despre simulare: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24958045/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24776857/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26438547/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27366318/ 

Utilizarea de replici anatomice în chirurgia dentară: https://youtu.be/MJQgtuGoYpg 

Utilizarea modelelor anatomice de țesuturilor moi https://youtu.be/NDDRxivHoYw 

Modele anatomice pentru planificarea chirurgicală: https://youtu.be/-ZmbBYR-3e4 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24958045/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24776857/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26438547/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27366318/
https://youtu.be/MJQgtuGoYpg
https://youtu.be/NDDRxivHoYw
https://youtu.be/-ZmbBYR-3e4
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Număr și nume modul:  

Modul 6. Utilizarea DLO în combinație cu Realitatea Virtuală 

 

Obiectivul general, metodele și resursele modulului: 

Obiective:  

Obiectivul general al modulului este de a dota cursanții cu o înțelegere de bază a tehnologiei 

Realității Virtuale (VR) și a modului în care aceasta poate fi utilizată în formarea medicală, în 

special pentru a studia și vizualiza Obiecte Digitale de Învățare (DLO) din biblioteca online 

Ale3andria 

 

Metode: 

Prelegeri, prezentări, studiu individual, discuții bazate pe studii de caz, discuții în grup, 

autoevaluare, videoclipuri. 

 

Resurse/materiale:  

• Acces la platforma e-Learning 3DdigitalVet, acces la biblioteca Ale3andria  

• Hârtie, flipchart, markere 

• Laptop (pentru prezentare), Monitor/proiector, conexiune la internet 

• Computere personale cu aplicația 3D Slicer instalată 

• Link-uri utile 

 

 

Cuprins: 

 

SECȚIUNEA 1 INTRODUCERE 

 

SECȚIUNEA 2 CE ESTE REALITATEA VIRTUALĂ? 

Tipuri de Realitate Virtuală 

 RV ne-imersivă  

 RV semi-imersivă 

 RV complet-imersivă 

Echipamente RV 

 Head-mounted display (HMD) 

 Ochelari inteligenți 

 Mănuși haptice  

 

SECȚIUNEA 3 REALITATEA VIRTUALĂ ÎN DOMENIUL MEDICAL 

 Aplicații VR în domeniul medical 

Educație în domeniul sănătății 
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  Terapia prin expunere 

  Educația pacienților 

  Managementul durerii 

  Reabilitarea cognitivă 

  Antrenament social 

  Reabilitare după accident vascular cerebral 

Beneficiile și limitele RV în domeniul medical 

Viitorul RV în domeniul medical 

 

SECȚIUNEA 4 INSTRUIRE MEDICALĂ FOLOSIND REALITATEA VIRTUALĂ 

 Beneficiile RV în formarea medicală 

Provocări pentru RV în formarea medicală 

Aplicații ale RV în formarea medicală 

 

SECȚIUNEA 5 VIZUALIZAREA DLO CU AJUTORUL RV 

Vizualizarea DLO cu ajutorul RV 

RV combinat cu modele imprimate 3D 

RV și imprimarea 3D 

 

Rezultatele învățării: 

La sfârșitul modulului, participanții vor fi capabili să: 

• Cunoască elementele de bază ale tehnologiei VR și aplicațiile sale în domeniul medical 

• Dețină cunoștințe despre utilizările VR în formarea medicală 

• Demonstreze înțelegerea aplicațiilor VR pentru vizualizarea și analiza DLO 

• Înțeleagă modul în care VR poate fi folosită pentru a studia și folosi DLO din Ale3andria 

 

Numărul total de ore de învățare pentru modul: 

Online          = 3 ore 36 minute 

Față-în-față  = 2 ore 

 

Modulul va fi livrat prin: 

☒ prezentare 

☒ curs online 

☒ materiale suplimentare 

☒ studiu individual 

☒ studii de caz 

☒ filme și videoclipuri educative  

☒ discuții în grup 

☒ autoevaluare 
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Modulul va fi evaluat prin: 

☒ chestionare 

☒ autoevaluare 
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