
PRELEGERI CLINICE  SUINE ȘI  PĂSĂRI (ANUL VI) 

 

NUMĂR CREDITE TRANSFERABILE: 2 

Structura disciplinei (nr. de ore săptămânal) 

Semestrul Curs Seminar Laborator Nr. credite 

XI 1 — 1 2 

Statutul disciplinei 

Obligatorie  

Titular disciplină 

Prof. univ. dr. Elena  VELESCU 
 
Obiectivele disciplinei (curs şi aplicaţii)  
 - Cunoaşterea strategiei de diagnostic in bolile infecţioase la suine şi păsări; 

 - Însuşirea metodologiilor de diagnostic in bolile infecţioase la suine şi păsări; 

 - Aplicarea practică a măsurilor curativo-profilactice în bolile infecţioase la suine şi păsări. 

 

Conţinutul disciplinei (programa analitică) 

Curs (capitole/subcapitole) 
Nr. 
ore 

Aspecte actuale în patologia infecţioasă suină: Particularităţi epidemiologice şi anatomo-clinice în pesta 

porcina clasică. Particularităţi epidemiologice şi anatomo-clinice în pesta porcină africană. Măsuri de 

eradicare a pestei porcine clasice în  România. 
2 

Particularităţi epidemiologice şi anatomo-clinice în influenţa suină. Sindromul respirator şi encefalitic al 

porcului (boala Nipah). Circoviroze la suine. 2 

Boli bacteriene ce determină tulburări de reproducţie: leptospiroza, bruceloza. Boli virale ce determină 

tulburări de reproducţie: PRRS, parvoviroza, SMEDI, boala lui Aujeszky. 2 

Aspecte actuale în patologia infecţioasă aviară: Particularităţi epidemiologice şi anatomo-clinice în 

influenţa aviară. Particularităţi epidemiologice şi anatomo-clinice în pseudopesta aviară. 2 

Particularităţi epidemiologice şi anatomo-clinice în pasteureloza aviară. Măsuri de profilaxie specifică în 

bolile infecţioase la păsări. 2 

Particularităţi epidemiologice şi anatomo-clinice în leucozele aviare. 

Particularităţi epidemiologice şi anatomo-clinice în tuberculoza aviară. 
2 

Particularităţi epidemiologice şi anatomo-clinice în bolile infecţioase ale tineretului aviar: 

Bronşita infecţioasă, Bursita infecţioasă, Boala lui Marek. 
2 

 

 



Aplicaţiile practice 

 

Nr. Ore 

Exerciţii de diagnostic clinic și terapie pe cazuri prezentate în Clinică             Nr. ore pe săpt. - 1oră 

și pe teren           

Bibliografie 

1. Perianu Tudor  şi colab. – Bolile infecţioase ale animalelor. Bacterioze. Editura Universitas XXI, Iaşi, 2010. 

2. Perianu Tudor  şi colab. – Bolile infecţioase ale animalelor.Viroze. Editura Universitas XXI, Iaşi, 2012. 

3. Elena Velescu - Patologia bolilor infecţioase la animale, Ed. “Terra Nostra”, Iaşi, 2002. 

4. Elena Velescu - Patologia bolilor infecţioase la animale, Ediţia  a II a, Iaşi, 2004. 

5. Elena Velescu – Diagnosticul Bolilor infecţioase (manual practic), Ed. Vasiliana, 1998. 

Metode didactice folosite 

o Curs: Prezentare Power Point;  
o Laborator: Expuneri de imagini, examene clinice şi paraclinice, diagnostic diferenţial.  

Forme de activitate 
Evaluare * 
(aplicaţie practică, altele) 

Procent din nota finală 

Examen Oral 60 % 

Aprecierea din timpul anului Oral, test  20 % 

Laborator Aplicaţie practică, altele 20 % 

Persoana de contact 

Prof. dr. Elena VELESCU 

Facultatea de Medicină Veterinară - USAMV Iaşi 
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 8, Iaşi, 700489, România 
telefon: 0040 232 407327 
fax: 0040 232 407327  
e-Mail: elenavelescu@yahoo.com  

 

  

 

 

mailto:tavi_oz@yahoo.com

