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Copilul sănătos.  

1. Nutriţia şi alimentaţia copilului. Alimentaţia exclusiva la san: definiţie, avantaje, cerințe și metode 

de stimulare și susținere în viziune contemporana. Cei 10 paşi a unei alăptări de succes.  

2. Alimentația mixtă și artificială a sugarului.Diversificarea alimentaţiei sugarului.  Alimentaţia 

copilului după vârsta de 1 an.   

3. Creşterea şi dezvoltarea copilului, definitii, factorii ce influenteaza aceste procese. Legile creşterii. 

Aprecierea dezvoltării fizice a copilului, importanţa clinică.  

4. Perioadele copilăriei şi caracteristica lor (sugar, antipreșcolar, preșcolar, scolar, prepubertate, 

pubertate, adolescent). Aprecierea complexă a stării sănătăţii copiilor, criteriile de evaluare.  

5. Particularități morfo-fiziologice ale sistemului nervos la copii. Factorii care influențează 

dezvoltarea neuropsihică a copiilor. Metodele clinice şi paraclinice  de apreciere a sistemului 

neurologic la  diferite vârste.  

6. Aprecirea dezvoltării neuro-psihice a copilului de vârstă fragedă (primului an de viaţă, vârsta de 2-

3 ani). Retardul psihoneurologic.  

7. Imunoprofilaxia la copii. Calendarul de vaccinare. Indicaţii şi contraindicaţii pentru vaccinare. 

Reacţii adverse posibile.  

Neonatologie 

8. Nou-născutul sănătos. Examinarea somatică şi neurologică a nou-născutului.  Adaptarea nou -nascutului la 

viata extrauterină. Starile limitrofe ale nou născutului 
9. Ingrijirea nou -născutului sănatos şi cu diverse patologii. Alimentaţia nou-născutului. Tualeta   primară  

a  nou-născutului,   îngrijirea  pielii  şi  a bontului ombilical. Termocontrolul. Hipotermia. 

10. Asfixia nou-născutului. Clasificarea, etiologia, patogenia, diagnosticul. Complicaţii ale asfixiei. 

Resuscitarea neonatală. ABC-ul reanimării neonatale. 

11. Septicemia la nou-născut. Definiţie, clasificare,  etiopatogenie, diagnostic, tratament. 

12.  Boala hemolitică a nou-născutului. Icterele hemolitice (eritroblastoza fetală). Definiţie, 

etiopatogenia, diagnosticul, tratamentul. Incompatibilitatea prin Rh factor. Definiţie, etiopatogenia, 

diagnosticul, tratamentul. Incompatibilitatea ABO. Definiţie, etiopatogenia, diagnosticul, 

tratamentul.  

13. Diagnosticul diferenţial al icterelor neonatale. Metode contemporane de tratament în boala 

hemolitică a nou-născutului. Icterul hemolitic imun. Definiţie, etiopatogenia, diagnosticul, 

tratamentul. 

Maladii nutriţionale. 

14. Rahitismul carenţial. Etiologie. Patogenie.Clasificarea. Tabloul clinic. Datele biochimice şi 

radiologice. Diagnosticul  diferenţial. Tratamentul. Profilaxia. 

15. Anemiile deficitare la copii. Anemia feriprivă a sugarului şi copilului. Etiologie. Patogenie. 

Metabilosmul fierului în organism.  Profilaxia. 

16. Anemia feriprivă la copii. Tabloul clinic. Diagnosticul pozitiv şi diferenţial. Tratamentul şi 

profilaxia anemiilor deficitare la copii. 

17. Malnutriţia sugarului şi copilului mic. Etiologie. Patogenie. Clasificare. Tabloul clinico-paraclinic. 

Tratamentul dietetic şi medicamentos. Profilaxia. 

18. Malnutriţia acută severă. Etiologie. Tabloul clinico-paraclinic. Evaluarea pacientului. 

Managementul clinic. Tratamentul dietetic şi medicamentos. Supraveghere medicală.  

 



Reumatologie pediatrica 

19. Febra reumatismală acută la copii. Etiopatogenie. Semnele clinice. Criteriile de diagnostic.  

Tratamentul. Complicatiile. Profilaxia primară şi secundară. Supraveghere. 

20. Artrita idiopatică juvenilă. Etiopatogenie. Criterii de clasificare ILAR1997. Particularităţile 

clinico-paraclinice ale formei sisitemice. Principiile de tratament. Complicaţiile. 

21. Artrita idiopatică juvenilă. Formele poliarticulară şi oligoarticulară. Diagnostic diferenţial. 

Principiile de tratament. Prognosticul.  

22. Colagenozele la copii. Criteriile de diagnostic ale lupusului eritematos sistemic, dermatomiozitei 

juvenile, sclerodermiei de sistem. Mecanizmele etiopatogenetice. Principii de tratament. 

Complicaţiile.  

23. Purpura Henoch-Schonlein. Etiologie. Patogenie. Tabloul clinic. Diagnosticul pozitiv şi diferenţial. 

Principiile de tratament. Complicaţiile. Supraveghere medicală. 

 

Sistemul respirator. 

24. Faringitele acute la copii. Definiţie. Etiologie. Patogenie. Manifestari clinice în raportul de factorul 

etiologic. Diagnostic diferenţial. Tratamentul în raport de factorul etiologic. Profilaxie.  

25. Febra şi sindromul hipertermic la copii. Etiologia şi fiziopatologia. Abordare clinica a copilului 

febril. Tratamentul febrei. Convulsiile febrile. Clasificarea convulsiilor febrile. Managementul 

terapeutic.  

26. Bronşitele la copii. Definiţie. Clasificare. Bronşita acută. Etiologie. Patogenie. Tabloul clinico-

paraclinic. Diagnosticul pozitiv şi diferenţial. Tratamentul. Profilaxia. 

27. Bronşita acută obstructivă la copii. Etiologie. Patogenie. Tabloul clinic. Diagnosticul pozitiv şi 

diferenţial. Tratamentul. Profilaxia. 

28. Bronşiolita acută la copii. Definiţie. Etiologie. Patogenie. Tabloul clinic. Examenul paraclinic. 

Diagnosticul pozitiv şi diferenţial. Tratamentul. Profilaxia 

29. Pneumonia comunitară la copii. Definiţie. Etiologie. Patogenie. Manifestarile clinice. Criterii de 

diagnostic. Particularităţile clinice la copiii de vîrstă fragedă. Diagnosticul diferenţial. Tratamentul. 

Supravegherea. Profilaxia. 

30. Complicaţii pulmonare şi extrapulmonare în pneumonii la copii. Diagnosticul pozitiv şi diferenţial. 

Principii de tratament si recuperare. Indicaţii pentru tratamentul chirurgical. Profilaxia. 

31. Bronşita cronică la copii. Definiţie. Etiologie. Patogenie. Tabloul clinic. Diagnosticul pozitiv şi 

diferenţial. Tratamentul. Profilaxia. Supravegherea medicală. 

32. Bronsiectaziile. Definiţie. Etiologie. Patogenie. Tabloul clinic. Diagnosticul pozitiv şi diferenţial. 

Tratamentul. Profilaxia. Supravegherea medicală. Expertiza vitalitătii. 

33. Malformaţiile bronho-pulmonare. Definiţie. Etiologie. Patogenie. Tabloul clinic. Diagnosticul 

pozitiv şi diferenţial. Tratamentul. Profilaxia. Supravegherea medicală. Expertiza vitalităţii. 

34. Fibroza chistică (mucoviscidoza). Notiune. Etiologie. Patogenie. Tabloul clinic. Diagnosticul 

pozitiv şi diferenţial. Tratamentul. Supravegherea medicală. Expertiza vitalitătii 

 

Alergologie ţi imunologie. 

35. Alergia alimentară la copii.  Patogenie. Tabloul clinic. Diagnosticul pozitiv şi diferenţial. Terapia, 

profilaxia. Prognosticul.  Supravegherea medicală 

36. Dermatita atopică. Etiologie. Factori de risc. Patogenie. Tabloul clinic. Diagnosticul pozitiv şi 

diferenţial.  Tratament: diete hipoalergice, terapia topică si sistemică . Prognosticul. Măsuri de 

preventie. 

37. Astmul bronşic la copii. Definiţie. Factorii de risc si factorii triger. Patogenie. Manifestari clinice.  

Metodele de evaluare a copilului cu astm. Criterii de diagnostic a astmului la copiii de vârsta sub 5 

ani şi după 5 ani. Clasificare. Diagnostic diferential. 

38. Tratamentul astmului bronşic la copii de diferite vârste. Terapia de urgenţă şi terapia de control al 

astmului. Terapia pe trepte. Particularităţile de terapie  în raport de vârstă. Complicaţiile în astmul 

bronşic la copil. Imunoterapie specifica. Noţiune. Metode de perfectare a imunoterapiei 

specifice.Supravegherea medicală. Educaţia familiei şi a copilului cu astm. 

39. Particularităţi morfo-fiziologice ale sistemului imun la copii de diferite vârste. Funcţiile sistemului 

imun. Noţiune despre sistemul de apărare specifică si nespecifică. 



40. Stările de imunodeficienţă la copii. Clasificare, tablou clinic, principii de diagnostic şi tratament. 

 

Sistemul digestiv. 

41. Boala diareică acută la sugar. Etiologie. Tablou clinic. Clasificarea în funcţie de gradul de 

deshidratare. Diagnosticul pozitiv şi diferenţial. Principii de tratament. 

42. Boala celiaca. Etiologie. Patogenie. Tabloul clinic. Diagnosticul pozitiv şi diferenţial. Tratamentul. 

Evoluţia. Profilaxia. Supravegherea medicală 

43. Intoleranţa la laptele de vaci. Insuficienţa lactazică primară şi secundară la copii. Patogenie. 

Tabloul clinic. Diagnosticul pozitiv şi diferenţial. Tratamentul. Profilaxia. Supravegherea medicală 

44. Dereglări funcţionale ale sistemului digestiv la copii. Etiopatogenie. Tabloul clinic. Diagnosticul 

pozitiv şi diferenţial. Diagnosticul diferenţial între pilorispasm şi pilorostenoză. Tratamentul. 

Profilaxia. 

Hematologie. 

45. Purpura trombocitopenică idiopatică la copii. Etiologie. Patogenie. Tabloul clinic. Diagnosticul 

pozitiv şi diferenţial. Tratamentul. Profilaxia. Supravegherea medicală. 

46. Coagulopatiile la copii. Hemofilia. Patogenie. Tabloul clinic. Diagnosticul pozitiv şi diferenţial. 

Programele de tratament. Profilaxie. Supravegherea medicală. 

47. Anemiile hemolitice ereditare (primare). Patogenie. Tabloul clinic. Diagnosticul pozitiv şi 

diferenţial. Tratamentul. Profilaxia.Supravegherea medicală. 

48. Anemiile hemolitice dobandite (secundare). Etiopatogenie. Tabloul clinic. Diagnosticul pozitiv şi 

diferenţial. Tratamentul. Profilaxia. Supravegherea medicală. 

49. Anemiile aplastice . Clasificare. Criterii de diagnostic si manifestari clinice. Terapie. 

 

Sistemul renourinar 

50. Tubulopatiile la copii. Etiologie. Patogenie. Clasificarea tubulopatiilor în funcţie de localizarea 

afecţiunii, sindroamele principale. Tabloul clinico-paraclinic. Diagnosticul diferenţial. 

Tratamentul. Prognosticul. 

51. Infecţia tractului urinar la copii. Etiologie. Patogenie. Clasificare. Particularităţile pielonefritei la 

copiii de vârstă fragedă. Diagnosticul pozitiv şi diferenţial. Tratamentul. Profilaxie. Supravegherea 

medicală. 

52. Enurezisul la copii. Etiologie. Patogenie. Tabloul clinic. Diagnosticul pozitiv şi diferenţial. 

Tratamentul. Profilaxia. Prognosticul. 

53. Glomerulonefrita acută poststreptococică la copii. Etiologie. Patogenie. Tabloul clinic. 

Diagnosticul pozitiv şi diferenţial. Tratamentul. Profilaxia. Prognosticul. Supravegherea medicală. 

54. Sindromul nefrotic idiopatic la copii. Etiologie. Patogenie. Tabloul clinic. Diagnosticul pozitiv şi 

diferenţial. Tratamentul. Profilaxia. Prognosticul. Supraveghere medicală. 

 

Sistemul cardiovascular 

55. Malformaţiile congenitale de cord. Etiologie. Factori de risc. Patogenie. Clasificare. Fazele 

evolutive fiziopatologice. Malformaţiile congenitale de cord cu şunt dreapta-stânga 

56. Malformaţiile congenitale de cord cu şunt stânga-dreapta (canal arterial permiabil, defect  septal 

interatrial, defect septal interventricular, defect de sept aorto-pulmonar, canal atrio-ventriculară). 

Fiziopatologie. Manifestările clinice. Diagnosticul pozitiv şi diferenţial. Complicaţiile. 

Management terapeutic. Indicaţii pentru tratamentul intervenţional şi cirurgical. Supravegherea de 

durată. 

57. Malformaţii congenitale de cord cu şunt dreapta-stânga cu leziuni cardio-vasculare obstructive 

(stenoza arterei şi ramurilor pulmonare, coarctaţia de aortă, arc intrerupt al aortei, stenoza aortică la 

copii. Fiziopatologie. Manifestările clinice. Diagnosticul pozitiv şi diferenţial.  

58. Malformaţii congenitale de cord cianotice ( tetralogia Fallot, trunchi arterial comun, transpoziţia 

comleta si corectata a vaselor mari, maladia Ebştein, sindromul inimii stângi hipoplazice, drenajul 

venos pulmonar total). Fiziopatologie. Manifestările clinice. Diagnosticul pozitiv şi diferenţial. 

Complicaţiile. Principiile de tratament conservativ. Indicaţiile pentru tratamentul cirurgical. 

Supravegherea de durată. 



59. Cardiomiopatiile primare la copii (cardiomiopatia hipertrofică, cardiomiopatia dilatativă şi 

restrictivă). Etiopatogenie. Manifestările clinice. Diagnostic. Principiile de tratament.  

60. Miocarditele virale la copii. Etiopatogenie. Factorii de risc. Clasificare. Particularităţile clinice la 

copii de diferită vârstă. Evoluţia. Complicaţiile. Principiile de tratament. Profilaxia. Supravegherea. 

61. Tahiaritmiile supraventriculare la copii. Etiologie.  Tabloul clinic si paraclinic. Ajutorul de urgenţă. 

Principiile de tratament.  Profilaxia. Supravegherea. 

62. Tahicardile ventriculare la copii. Clasificare. Particularităţile tabloului clinic. Complicaţiile. 

Ajutorul de urgenţă. Principiile de tratament. Profilaxia. Supravegherea. 

63. Blocurile atrioventriculare la copii. Etiopatogenia. Clasificare. Tabloul clinic ţi paraclinic. 

Complicaţiile. Principiile de tratament. Profilaxia. Supravegherea. 

64. Insuficienţa cardiacă congestivă la copii. Etiologie. Fiziopatologie. Particularităţile tabloului clinic 

în raport de vârstă. Principiile de tratament. Profilaxia. 

 

Neurologie pediatrică.  

65. Sindroamele neurologice de bază la copii (convulsii febrile, hipertensiune intracraniană, 

meningeal, encefalitic, epileptic, cefalalgic, comatos, vegetativ etc.).    

66. Sindroamele epileptice şi epilepsia la copil. Convulsii accidentale. Principiile de diagnostic şi 

tratament la copii ( terapie de urgenta si de lunga durata). 

67. Traumatismele cranio-cerebrale şi vertebro-medulare la copil. Principiile de diagnostic şi tratament 

la copii. 
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