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La Cardiolog 

1. Verificați cuvintele din schema de mai jos, apoi completați frazele cu termenii potriviți pentru a 
prezenta felul cum funcționează inima.

Aorta (spre corp)

Valvă aortică

Ventricul stâng

Ventricul drept Valva pulmonară

Venă cavă inferioară 
(dinspre partea inferioară a 

corpului)

Venă cavă superioară 
(dinspre partea superioară a 

corpului)

Vene pulmonare drepte 
(spre plămânul drept)

Valvă atrioventriculară 
dreaptă

Atriu Stâng
Atriu drept

Arteră pulmonară stângă 
(spre plămânul stâng)Arteră pulmonară dreaptă 

(spre plămânul drept)

Vene pulmonare stângi
(denspre plămânul stâng) 

a. Atriul stâng primește sângele oxigenat din plămâni și se golește în ventriculul stâng prin .............................

.........................................................

b. Ventriculul drept pompează sângele oxigenat spre restul corpului; sângele intră prin valva aortică în cea 

mai mare arteră din corp, în .................................................... , și de acolo alimentează prin artere mai mici 

organele și țesuturile din tot corpul. 

c. Sângele dezoxigenat, ce pare că are culoarea albastră, se întoarce în inimă prin vene și intră prin vena                                                                          

.........................     .......................... și prin vena ....................   ......................... în atriul drept.

d. Din atriul drept, sângele trece în ventriculul drept, de unde este pompat prin vena pulmonară înspre             

.................................................................... 

e. Sângele oxigenat, care e de culoare  ................................................. , se reîntoarce la atriul stâng și intră în 

ventriculul stâng, de unde pleacă iar spre corp.
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2. Potriviți examenele cardiace din stânga cu imaginile din dreapta:

1. coronarografie    

2. eco-doppler vascular venos 

3. electrocardiogramă 

4. imagine prin rezonanță   
magnetică (IRM)   

    

3. În tabelul de mai jos aveți principii și indicații pentru fiecare din analizele cardiace. Preluați termenii 
de la exercițiul 3 și puneți-i în careul potrivit.

Analiză Principiu Indicații

A.

Pacientul stă întins pe spate. 
Electrozii de la încheieturi, glezne 
și de pe torace sunt legați la un 
aparat care înregistrează. Medicul 
analizează curbele obținute pe 
hârtie 

Examenul arată tulburările 
de ritm cardiac sau semnele 
de insuficiență coronariană. 
Mai ajută la monitorizarea 
tratamentelor cardiace.

B.

Pacientul este întins pe spate. Se 
aplică o sondă cu ultrasunete pe 
pielea membrelor pentru a măsura 
viteza sângelui. 

Examenul permite vizualizarea 
venelor, măsurarea varicelor și 
evidențierea semnelor de varice 
și de flebită.

C.

Se injectează în fiecare arteră 
coronară un produs de contrast, 
după ce un cateter a fost împins 
până la aortă. Pacientul nu trebuie 
să mănânce nimic înainte cu 20 
de ore. Este posibilă o alergie la 
produsul de contrast.

Examenul identifică o boală 
a arterelor coronare: angina 
pectorală, infarctul de miocard, 
îngustarea dată de atero-
scleroză.

D.

Pacientul stă lungit într-un tub 
electromagnetic. Se obțin imagini 
fixe și în mișcare ale inimii. De 
asemenea, arterele se pot vizualiza 
în acest fel.

Examenul permite detectarea 
unor afecțiuni ca: dilatarea 
anormală a vaselor mari 
(anevrism), malformațiile 
congenitale, bolile valvelor etc.

a.  
b.  

c.  

d.  e.  
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Puțină gramatică

În tabelul de la exercițiul anterior există 
structuri care includ al/a/ai/ale:

 Se obțin imagini fixe ale inimii.

 Examenul identifică o boală a arterelor

4. Încercuiți articolul potrivit din serie:
a. Toate   recente al/a/ai/ale pacienților arată că 

virusul e în sânge.

b. Infecția cronică al/a/ai/ale miocardului se 
numește miocardită.

c. Simptomul inițial al/a/ai/ale infarctului poate 
fi o durere de stomac.

d. Pacienții sunt al/a/ai/ale doctorului Bădescu. 

e. Tratamentele de urgență al/a/ai/ale bolilor 
cardiace se aplică des.

5. Construiți fraze după model: 

a. Coronarografia dumneavoastră indică blocarea arterei. (masivă)

..........................................................................................................................................................

b. Mărimea inimii e cât pumnul dumneavoastră stâng. (normală)

..........................................................................................................................................................

c. Locul inimii nu e în stânga pieptului, ci în centru; numai colțul de jos e spre stânga. (obișnuit)

..........................................................................................................................................................

d. S-a stabilit că zilele atacurilor de cord sunt de obicei luni și marți. (cele mai frecvente)

..........................................................................................................................................................

e. Parametrii sângelui se determină prin multe analize specifice. (biochimici)

..........................................................................................................................................................

Articolul genitival

Singular Plural
Masculin al ai
Feminin a ale

Când se utilizează articolul genitival?

1. Când genitivul e după verbul a fi:

 ex. Fișa este a copilului.

2. Când substantivul are art. nehotărât.

 ex: o maladie a inimii; niște medici ai spitalului.

3. Când substantivul are determinant.

 ex:  acest anevrism al pacientului;

  analizele inițiale ale doamnei P.

  patru valori ale tensiunii.

  doctorița de familie a domnului I.

Circulația sângelui trebuie monitorizată la persoanele în vârstă. (deficitară)
 Circulația deficitară a sângelui trebuie monitorizată la persoanele în vârstă.
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6. Una dintre cele mai frecvente afecțiuni cardiovasculare este 
hipertensiunea arterială. Notați pe bilete câteva simptome specifice. 
Apoi confruntați listele și descrieți detaliat simptomele pe care nu le 
are colegul pe lista lui.

______________________________________________________

_______________________ _______________________ _______________________

7. La exercițiul următor veți avea un dialog între un medic cardiolog și 
pacienta lui. Înainte de vizionare, faceți un joc de rol medic-pacient și 
simulați o anamneză pentru un pacient suspect de atac de cord. Notați 
apoi cel puțin 3 întrebări obligatorii.

 I.   ..........................................................................

 II.  .........................................................................

 III. ........................................................................

8. Urmăriți înregistrarea următoare, în care doamna Runcan se prezintă la medicul cardiolog, și alegeți 
varianta corectă.

1. Doamna Runcan a venit la medicul cardiolog pentru că
 a. are bilet de trimitere de la medicul de familie.
 b. o doare în piept.
 c. o doare capul și în piept.

2. Durerile în piept nu sunt dese, apar doar
 a. când mută dulapul.
 b. o dată la câteva zile.
 c. o dată la câteva săptămâni.

3. Când are dureri mari, doamna Runcan
 a. vorbește cu o vecină.
 b. vorbește cu o vecină și ia un remediu naturist.
 c. doar așteaptă să treacă.

4. Diagnosticul presupus de medic este
 a. hipertensiune arterială.
 b. aritmie.
 c. angină instabilă.

5. Pentru că e nevoie de tratament imediat,
 a. medicul scrie o rețetă de urgență.
 b. face chiar atunci examene suplimentare.
 c. o mai consultă o dată.

___________________________

___________________________

___________________________
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9. Transformați următoarele replici ale medicului din dialogul anterior în fraze mai politicoase:

Varianta nonformală Varianta formală
„Intrați, haideți!” „Poftiți înăuntru, vă rog!”
„Și doar acum veniți la medic?”
„Dezbrăcați-vă până la brâu.”
„Inspirați și expirați adânc...”

10. Doctorul care a consultat-o pe doamna Runcan trebuie să conceapă o scrisoare medicală 
pentru medicul ei de familie. În stânga sunt notițele de pe foaia de consultație. Continuați să 
scrieți în dreapta frazele complete și formale necesare.

Nume și prenume: Runcan Mihaela

Data nașterii: 30 septembrie 1958

Starea civilă: văduvă.

Antecedente.

- heredo-colaterale: mama diabet, tata AVC

- personale: tiroidită autoimună.

Consultații, investigații:

- inițial - dureri puternice în piept;

- hipertensiune arterială (tensiune arterială sistolică 
mai mare de 140 mm Hg, tensiune arterială 
diastolică peste 90 mm Hg);

- Concentrație plasmatică a trigliceridelor  peste 250 
mg/dl și concentrație plasmatică a HDL-colesterol 
mai mică de 35 mg/dl;

- toleranță alterată la glucoză; 

- coronarografie: arteră coronară semiblocată. 

Scrisoare medicală

Pacienta Runcan Mihaela, în vârstă de 57 de 
ani, se prezintă în servicul nostru în data de 
28 februarie 2015 cu dureri în piept. 

Medic:

Specialitatea:

SCISOARE MEDICALĂ

D-nei/ D-lui (adresa cabinetului medical):

a fost consultat cabinetul nostru la data de:

Stimate(ă) coleg(ă)

Diacnostic:

Tratament recomandat:

Vă informăm ca pacientul dvs.

CNP

Recomandări:

11. Lucrați în perechi și pregătiți un joc de rol. Medicul încearcă să convingă un pacient 
că, după un infarct de miocard minor, cea mai bună soluție este instalarea de stent. 
Folosiți și expresiile următoare: pacienții al căror bypass...

Studentul A (Pacientul): Ești îngrijorat, eziți, riscurile par prea mari: procedura de introducere 
a cateterului prin picior, rată mare de restenozare cu operație ulterioară de bypass, tromboza, sângerări de la 
anticoagulante, nefropatie de la substanța de contrast etc.

Studentul B (Medicul): Ești sigur că instalarea stentului poate salva viața pacientului tău. Crezi că teama lui este 
nemotivată. Restenozarea și tromboza se pot preveni prin anticoagulante, iar nefropatia prin hidratare 
intensă înainte de intervenție.


