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Pediatrie–Semiologie 

1. Particularităţile anatomo-fiziologice  ale sistemului nervos la copii.   Ontogeneza sistemului 
nervos. Prinicipalele elemente ale evolutiei morfofunctionale ale sistemului nervos la sugar si 
copil mic. Metodele de examinare clinică a sistemului nervos.   

2. Simptoamele şi sindroamele de afectare ale SNC: copilul moale, convulsiile,  comele, 
hipertensiunea intracraniană, edemul cerebral, meningismul. Metode de examinare 
complementare.   

3. Particularităţile anatomo - fiziologice ale tegumentelor, mucoaselor  şi fanerelor,  ţesutului  
adipos subcutanat la copii conform vîrstei.   Funcţiile pielii. Metodele de examinare ale 
tegumentelor şi ţesutului adipos la copii.  

4. Semiologia afecţiunilor tegumentelor, mucoaselor, ţesutului adipos la copii de diferite vîrste. 
5. Particularităţile anatomo - fiziologice ale sistemului muscular şi osos al copilului.  Metodele de 

examinare.  Semiologia afecţiunilor ţesutului muscular şi osos la copil.  
6. Particularităţile anatomo-fiziologice ale sistemului imun la copii. Ontogeneza sistemului imun. 

Organele sistemului imun.  Funcţiile sistemului imun.   Perioadele critice în dezvoltarea imuno-
reactivităţii copilului. Metodele de examinare a sistemului imun la copii.  

7. Semiologia afecţiunilor sistemului imun la copil. Clasificarea stărilor imunodeficitare la copii.  
8. Imunoprofilaxia. Calendarul Naţional de vaccinare a copiilor. Caracteristica vaccinurilor incluse 

în Calendarul Naţional de vaccinări. Contraindicaţiile pentru vaccinarea copilului.  Reacţiile 
adverse şi complicaţiile posibile, metode de profilaxie.  

9. Particularităţile anatomo - fiziologice ale aparatului respirator la copil. Căile respiratorii, 
plămînul-stuctură şi funcţii. Ontogeneza aparatului respirator şi anomaliile de dezvoltare. 
Metodele de examinare clinică ale sistemului respirator la copii.   

10. Semiologia afecţiunilor aparatului respirator la copii. Sindroamele principale de afectare ale 
sistemului respirator la copii. Metode complementare  de investigaţii. 

11. Particularităţile anatomo - fiziologice ale sistemului cardiovascular  la copil. Ontogeneza 
sistemului cardiovascular. Metodele de examinare clinică ale sistemului cardiovascular  la copii.   

12. Semiologia afecţiunilor sistemului cardiovascular  la copii. Sindroamele principale de 
afectare. Metode complementare  de investigaţii.  

13. Particularităţile anatomo-fiziologice ale aparatului renourinar la copii de  diferite vârste. 
Ontogeneza şi funcţiile rinichiului. Particularităţile  anamnezei. Metode de examinare clinică ale 
aparatului renourinar. Modificarile aspectului urinei. Metode de examinări complementare 

14. Semiologia afecţiunilor congenitale şi dobândite ale sistemului reno-urinar.    Sindroame  
renale majore şi  particularităţile lor în principalele nefropatii la copil.  

15. Particularităţile anatomo-fiziologice  ale sistemului hematopoetic la copii. Ţesutul sanguine, 
organele hematopoetice şi caracteristica lor.  Ontogeneza hematopoezei.  Metodele de examinare 
clinice şi paraclinice  ale sistemului hematopoetic la copii.  Caracteristica mielogramei. 
Particularităţile hemoleucogramei  la copii de diferite vârste.  

16. Semiologia afecţiunilor sistemului hematopoetic la copil.  Sindroame   majore de afectare 
ale sistemului hematopoetic la copil.     

17. Particularităţile anatomo-fiziologice  ale hemostazei  la copii.  Metodele de examinare 
clinice şi paraclinice.   

18. Semiologia afecţiunilor hemostazei la copil.  Tipuri de sângerare patologică la copil.       



19. Particularităţile anatomo - fiziologice ale aparatului digestiv la copii. Fiziolgia secreţiei 
gastrice şi intestinale. Digestia, absorbţia şi transportul principiilor alimentare.  Examenul clinic  
al aparatului digestiv la copil. Particularităţile anamnezei.   

20. Puncte dureroase abdominale şi semnificaţia lor. Explorări complementare ale 
sistemului digestiv la copii. Semiologia  afecţiunilor aparatului digestiv la copii de 
diferite vârste.  

Neonatologie. 
1. Tualeta   primară  a  nou-născutului,   îngrijirea  pielii  şi  a bontului ombilical 

în sala de naştere. 
2. Metoda kangoroo.Indicaţii,contraindicaţii,tehnica efectuării. 
3. Adaptarea nou-născuţilor sănătoşi . Îngrijiri neonatale postpartum. Realizarea 

contacul dintre prunc, mamă şi familie. 
4. Tehnica şi poziţiile de alăptare la nou născut în dependenţă de vîrsta gestaţională. 

Metodele de realizare ale alimentaţiei.  Rezultatele poziţionării incorecte la 
săn.Criteriile de apreciere şi profilaxie. 

5. Cei 10 paşi pentru primirea titlului de "Spital - prieten al copilului". 
6. Alimentaţia copilului prematur. Metodele şi tehnica alăptării în dependenţă de 

vîrsta gestaţională. Alimentaţia prin gavaj. Tipurile, tehnica efectuării, indicaţii şi 
contraindicaţii. 

7. Vaccinarea nou nascutilor. Indicatii si contraindicatii. 
8.  Avantajele alimentaţiei naturale. Contraindicaţiile alăptării la săn din partea 

mamei şi copilului- absolute şi temorale. 
9.  Examinarea nou-nascutului in sala de nastere. Reflexele neonatale.  
10. Sindromul de persistenta a circulatiei fetale. 
11. Lantul cald si curat. Hipotermia - definiţie, simptoamele, consecinţele, 

factorii cauzali,  factorii  generali  de  risc,  distribuţia şi incidenţa, 
măsurile de profilaxie. 

12. Stările de tranziţie a nou născutului. Caracteristica, conduita medicală, 
profilaxia.  

13. Boala hemolitică a nou-născutului. Incompatibilitatea Rh: definiţie, 
etiopatogenia, diagnosticul, tratamentul. Profilaxia.  fototerapia. 

14. Boala hemolitică a nou-născutului. Incompatibilitatea AB0: definiţie, 
etiopatogenia, diagnosticul, tratamentul. Profilaxia.  

15. Asfixia la nou-născuţi. Clasificarea. Etiologia. Patogenia asfixiei. Scorul Apgar. 
Terminologia (Apnea primară şi secundară, hipoxia perinatală. Depresia cardio-
respiratorie).  

16. Apneea primară şi secundară. Definiţia, clinica, conduita. 
17. Sepsisul neonatal. Definiţie. Etiopatogenie. Tabloul clinico-paraclinic. 

Principiile de tratament Scorul riscului dezvoltării sepsisului. 
18. Detresa respiratorie. Clasificarea. Scorul Silverman. Etiologia, metodele de 

profilaxie ante şi intranatală. 
19. Sindromul detresei respiratorii la nou născut. Tabloul clinic. Ttratamentul. 

Profilaxia.   
20. Diagnosticul diferenciat dintre sepsis precoce şi tardiv. 
21. Resuscitarea neonatală. ABCD reanimării. Etapele resuscitării primare în sala 

de naştere. Aparatajul folosit în reanimare şi îngrijirea nou-născutului. 
22. Realizarea VAP, intubarea traheală;  Tactica ventilaţiei artificiale la nou-



născuţi. Instrumente necesare pentru administrarea medicamentelor.   
23. Pasul A resuscitării. Managementul în sala de naştere. Pasul B resuscitării. 

Pasul „C" al reanimării nou-născuţilor. 
24.  Copil mic pentru vârsta gestaţională (RCIU – retard în dezvoltarea 

intrauterină). Clasificarea. Definiţia, etiopatogenia, diagnosticul, tratamentul, 
profilaxia. 

25. Pasul D a resuscitării neonatale. Medicamentele folosite, reguli şi căi de 
administrare. 

26. Controlul termic al nou-născuţilor. Căile de perdere de căldură la nou născut 
,metode de prevenire a hipotermiei. 

 
Patologia copilului de vîrstă mică. 

1. Rahitismul: noţiune, incidenţă.  Etiologia. Metabolismul vitaminei D în organism 
şi rolul ei. Metabolismul calciului  şi fosforului în organism. Acţiunea 
metaboliţilor vit.D asupra organelor  “ţintă”. 

2. Rahitismul:  etiologie, patogenia, fiziopatologia. 
3. Rahitismul: clasificarea, tabloul clinic, biochimic şi radiologic. 
4. Rahitismul: diagnosticul pozitiv şi diagnosticul diferenţial.   
5. Tratamentul rahitismului D-dependent la copii. Profilaxia rahitismului D-

dependent, prognosticul şi supravegherea. 
6. Spasmofilia:  noţiune, patogenia, formele clinice, manifestări clinice, diagnosticul 

pozitiv şi diferenţial, tratamentul. Profilaxia.  
7. Hipervitaminoza D.  Etiologia.  Patogenie.  Clasificare. Manifestări clinice. 

Diagnosticul pozitiv şi diferenţial. Principiile de tratament. Profilaxia.  
8. Malnutriţia sugarului şi copilului mic. Etiologie. Patogenie. Clasificarea.  
9. Etiologia, tabloul clinico-paraclinic în malnutriţie de gradul I. Tratamentul dietetic 

şi medicamentos. Profilaxia. 
10. Etiologia, tabloul clinico-paraclinic în malnutriţie de gradul II. Tratamentul 

dietetic şi medicamentos. Profilaxia. 
11. Etiologia, tabloul clinico-paraclinic în malnutriţie de gradul III. Tratamentul 

dietetic şi medicamentos. Profilaxia. 
12. Malnutriţia sugarului şi copilului mic. Principiile dietoterapiei. Profilaxia, 

evoluţia, supravegherea. 
13. Malnutriţia proteică (Kwashiorcor). Etiologie. Patogenie. Tabloul clinico-

paraclinic. Tratamentul dietetic şi medicamentos. Profilaxia. 
14. Febra şi sindromul hipertermic la copii. Etiologia şi fiziopatologia. Formele 

clinice. Diagnosticul diferenţial.  Tratamentul.  Profilaxia.  
15. Convulsiile febrile. Definiţia. Forme clinice şi caracteristica lor. Tratamentul.  

Profilaxia. 
16. Anemiile deficitare la copii. Anemia feriprivă a sugarului şi copilului. Etiologie. 

Patogenie. Metabilosmul fierului în organism.   
17. Anemia feriprivă la copii. Tabloul clinico-paraclinic. 
18. Anemia feriprivă la copii. Diagnosticul pozitiv şi diagnosticul diferenţial.  
19. Etapele (stadiile) de dezvoltare a anemiei  feriprive. Criteriile de laborator al 

deficitului de Fe. Aprecierea depozitelor  de Fe în organismul copilului. 
20. Tratamentul şi profilaxia anemiilor deficitare la copii. 



21. Sindromul de malabsorbţie la copil. Definiţie. Clasificarea. Etiopatogenie. Tabloul 
clinico-paraclinic general în sindromul de malabsorbţie. 

22. Insuficienţa lactazică primară şi secundară la copii. Patogenie. Tabloul clinic. 
Diagnosticul pozitiv şi diferenţial. Tratamentul. Profilaxia. Supravegherea. 

23. Celiachia. Etiologie. Patogenie. Tabloul clinico-paraclinic.  
24. Celiachia. Diagnosticul pozitiv şi diagosticul diferenţial. Tratamentul. Evoluţia. 

Supravegherea. 
25. Mucoviscidoza (fibroza cistică) la copii. Etiologie. Patogenie. Manifestările 

clinice în  forma pulmonară. Diagnosticul pozitiv şi diferenţial.  
26. Mucoviscidoza (fibroza cistică) la copii, forma pulmonară. Tratamentul. 

Prognosticul. Supravegherea. 
27. Mucoviscidoza (fibroza cistică) la copii. Patogenie. Manifestările clinice în  forma 

intestinală. Diagnosticul pozitiv şi diferenţial.  
28. Mucoviscidoza (fibroza cistică) la copii, forma intestinală. Principii de tratament.   

Prognosticul. Supravegherea.                      
Sistemul respirator. 

29. Bronşitele la copii. Etiologie,  patogenie, clasificare. Bronşita acută. Tabloul clinic 
şi paraclinic. Diagnosticul  pozitiv şi diferenţial.  Tratamentul. Profilaxia.  

30. Bronşita obstructivă:  etiopatogenie. Tabloul clinic şi paraclinic. Diagnosticul  
pozitiv şi diferenţial.  Tratamentul. Profilaxia.  

31. Bronşiolita. Etiopatogenie. Tabloul clinic şi paraclinic. Diagnosticul  pozitiv şi 
diferenţial.  

32. Bronşiolita. Principii de tratament. Profilaxia.  
33. Diagnosticul diferenţial al  bronşitelor  la copii (bronşita acută, obstructivă, 

bronşiolita). 
34. Principiile de  tratament  în diferite forme de bronşită la copii. 
35. Pneumonia la copii: definiţie,  incidenţa, etiologia,  patogenia, factori 

predispozanţi, clasificarea. Criterii de diagnostic. 
36. Pneumonia comunitară la copii. Definiţie. Incidenţa. Etiologie. Patogenie. Criterii 

de diagnostic. Particularităţile clinice la copiii de vîrstă fragedă.  
37. Pneumonia comunitară la copii. Diagnosticul pozitiv şi diagnosticul diferenţial.  
38. Pneumonia comunitară la copii. Tratamentul. Profilaxia. 
39. Bronhopneumonia la copii. Definiţie. Etiologie. Patogenie. Tabloul clinico-

paraclinic. Diagnosticul diferenţial. Tratamentul. Profilaxia. 
40. Particularităţile clinico-radiologice ale diferitor forme de pneumonii la copii (în 

funcţie de  factorii etiologici). 
41. Particularităţile clinico-radiologice ale diferitor forme de pneumonii la copii (în 

funcţie de   forma morfologică). 
42. Complicaţii pulmonare şi extrapulmonare în pneumonii la copii. Diagnosticul 

pozitiv şi diferenţial. Principii de tratament sindromal.  Profilaxia. 
43. Tratamentul sindromal şi terapia antibacteriană  a pneumoniilor la copii. Profilaxia 

pneumoniilor la copii. 
44. Maladii cronice bronhopulmonare la copil. Definiţie. Etiologia şi factorii 

predispozanţi. Patogenie.  Manifestările clinice, radiologice, bronhologice. 
Diagnosticul diferenţial. Principiile terapiei conservative.  Profilaxia, 
supravegherea.  



45. Bronşita cronică la copii. Definiţie. Etiologie. Patogenie. Tabloul clinic. 
Diagnosticul pozitiv şi diferenţial. Tratamentul. Profilaxia. Supravegherea. 
                                                Alergologie şi imunologie. 

46. Astmul bronşic la copii. Definiţie. Factorii predispozanţi. Clasificarea. Particularităţile 
etiologice, patogenetice ale astmului bronşic la copii.  

47. Astmul bronşic la copil.  Manifestările clinico-paraclinice, criterii de apreciere a gravităţii 
astmului bronşic.  

48. Astmul bronşic la copil:  diagnosticul pozitiv şi diagnosticul  diferenţial.  
49. Tratamentul astmului bronşic la copii.  Tratamentul crizei.  
50. Tratamentul controlor în astmului bronşic la copii.  Profilaxia. Supravegherea.  
51. Status astmaticus: definiţie, cauze, tabloul clinico-paraclinic,   tratamentul.  
52. Alergia alimentară la copii. Etiologie. Patogenie. Tabloul clinic. Diagnosticul pozitiv şi 

diferenţial.  
53. Tratamentul şi profilaxia alergiei alimentare la copii. Evoluţia. Prognosticul. Supravegherea. 
54.  
55. Urticaria şi edemul Quinke la copii. Etiologie. Patogenie. Tabloul clinic. Diagnosticul pozitiv şi 

diferenţial. Tratamentul. Evoluţia. Profilaxia. Supravegherea. 
Sistemul cardiovascular 

56. Malformaţii cardiace congenitale. Incidenţa. Prevalenţa. Etiologie. Fiziopatologie. Clasificarea.  
57. Fazele evolutive fiziopatologice în malformaţii cardiace congenitale. Principii generale de 

diagnostic.  
58. Malformaţii cardiace congenitale cu şunt stânga-dreapta. Fiziopatologie.  Tabloul  clinic. 

Diagnosticul pozitiv şi diferenţial.  Principiile de tratament conservativ şi chirurgical. 
59. Malformaţii cardiace congenitale cu şunt dreapta-stânga Fiziopatologie.  Tabloul  clinic.  

Diagnosticul pozitiv şi diferenţial. Principiile de tratament conservativ şi chirurgical. 
60. Transpoziţia de vase mari completă şi corectată. Fiziopatologie.  Tabloul clinic. Diagnosticul 

paraclinic (radiologic, EchoCG, ECG). Tratament conservativ şi chirurgical.  Prognostic. 
61. Tetralogia Fallot. Fiziopatologie.  Tabloul clinic. Diagnosticul paraclinic. Complicaţiile. 

Principiile de tratament conservativ şi chirurgical.  Prognostic. 
62. Defect septal atrial. Clasificarea. Fiziopatologie. Tabloul clinic. Diagnosticul paraclinic 

(radiologic, EchoCG, ECG). Tratamentul. Supravegherea. 
63. Permeabilitatea  canalului arterial. Fiziopatologie, tabloul clinic, diagnosticul paraclinic 

(radiologic, EchoCG, ECG). Complicaţiile. Tratamentul. Managementul PCA la nou-născut. 
64. Defect septal ventricular. Clasificarea. Fiziopatologie.  Tabloul clinic. Diagnosticul paraclinic 

(radiologic, EchoCG, ECG). Complicaţiile. Tratamentul. Supravegherea. 
65. Coarctaţia de aortă şi stenoza aortică la copii. Clasificarea. Fiziopatologie.  Tabloul clinic.  

Diagnosticul pozitiv şi diferenţial. Complicaţiile. Principiile de tratament conservativ. 
Supravegherea de durată. 

66. Boala  Ebştein. Fiziopatologie.   Tabloul clinic. Diagnosticul pozitiv şi diferenţial. Principiile de 
tratament. 

67. Canal  atrioventricular. Clasificarea. Fiziopatologie. Tabloul clinic. Diagnosticul pozitiv şi 
diferenţial. Principiile de tratament. 

68. Drenaj venos pulmonar aberant total. Fiziopatologie.  Tabloul clinic. Diagnosticul pozitiv şi 
diferenţial. Principiile de tratament. 

69. Insuficienţa cardiacă acută la copii. Etiologie. Patogenie. Particularităţile tabloului clinic în 
funcţie de vîrstă. Principiile de tratament. Profilaxia.   

70. Insuficienţa cardiacă cronică la copii. Etiologie. Patogenia. Clasificarea. Particularităţile 
tabloului clinic în dependenţă de vârstă. Diagnostic paraclinic.  

71. Insuficienţa cardiacă cronică la copii. Diagnosticul diferenţial. Principiile de tratament. 
Profilaxia. Supravegherea. 

72. Cardiomiopatiile  primare la copii. Definiţie. Clasificare. Cardiomiopatia hipertrofică, Etiologia. 
Fiziopatologia. Diagnosticul pozitiv şi diferenţial. Principiile de tratament. Prognosticul.    

73. Cardiomiopatia dilatativă la copil.  Etiologia. Patogenia. Diagnosticul pozitiv şi diferenţial. 
Principiile de tratament. Prognosticul.   



74. Miocarditele acute virale la sugar.  Etiologia. Patogenia. Clasificarea. Tabloul  clinic.   
Diagnosticul pozitiv şi diferenţial. Principiile de tratament. Supravegherea. Prognosticul.   

75. Miocarditele acute la copii. Clasificarea.  Criteriile de diagnostic. Principiile de tratament.  
Complicaţiile.  Prognosticul. Supravegherea. 

76. Disritmiile cardiace la copii. Disritmiile nomotope la copii (tahi- şi bradicardie, migrarea de 
ritm, aritmia sinusală, sindromul nodulului sinusal bolnav). Tabloul clinic. Criteriile EKG. 
Principiile de tratament. 

77. Tahicardie paroxistică supraventriculară la copii. Etiopatogenie. Tabloul clinic la sugari şi copii 
de vârstă fragedă. Diagnosticul diferenţial în baza criteriilor EKG. Tratamentul.  Complicaţiile, 
prognosticul. Supravegherea. 

78. Tahicardile ventriculare la copii. Clasificare. Particularităţile tabloului clinic. Complicaţiile. 
Ajutorul de urgenţă. Principiile de tratament. Supravegherea. 

79. Blocurile atrioventriculare la copii. Etiologie. Clasificare. Tabloul clinic. Semnele 
electrocardiografice. Complicaţiile. Principiile de tratament. Profilaxia. Supravegherea. 

80. Sindroamele de preexcitare. Sindromul Wolf-Parkinson-White. Clasificare. Tabloul clinic. 
Complicaţiile. Principiile de tratament. Prognosticul. Supravegherea. 

81. Bătăile premature (extrasistoliile) la copil. Clasificare. Crieriile EKG. Extrasistoliile 
ventriculare. Etiopatogenie. Principii de diagnostic. Tratamentul.  Complicaţiile, prognosticul. 
Supravegherea. 

Boli reumatismale. 
82. Febra reumatismală  acută  la copii. Etiologia.  Patogenia. Morfopatologia. Clasificarea.    
83. Febra reumatismală acută. Particularităţile clinico-evolutive la copii. Gradele de activitate. 
84. Febra reumatismală  acută  la copii. Dianosticul pozitiv şi   diagnosticul diferenţial.  
85. Febra reumatismală  acută  la copii. Criteriile de diagnostic şi caracteristica lor.  
86. Febra reumatismală  acută  la copii. Principii de tratament.  
87. Febra reumatismală  acută  la copii. Profilaxia primară şi secundară.  Prognosticul. 

Supravegherea.   
88. Cardiopatia reumatismală cronică. Insuficienţa  şi stenoza dobândită  a valvei mitrale. 
89. Cardiopatia reumatismală cronică. Insuficienţa  şi  stenoza dobândită a valvei aortice. 
90. Lupusul eritematos  sistemic. Etiopatogenie. Manifestările clinico-paraclinice. Diagnosticul 

pozitiv  şi  diagnosticul diferenţial.   
91. Lupusul eritematos  sistemic. Criterii de diagnostic. Principiile de tratament. Prognosticul. 

Supravegherea.   
92. Artrita idiopatică  juvenilă. Etiopatogenia. Clasificarea. Tabloul clinic,  dianosticul pozitiv şi   

diferenţial.  
93. Artrita idiopatică  juvenilă. Criterii de diagnostic. Principiile de tratament. Prognosticul. 

Supravegherea.   
94. Artrita idiopatică juvenilă, forma sistemică. Tabloul clinic, dianosticul pozitiv şi  diferenţial, 

tratamentul, prognosticul. 
95. Dermatomiozita la copii. Etiopatogenia. Clasificarea. Tabloul clinic,  dianosticul pozitiv şi   

diferenţial. Principiile de tratament. Prognosticul. Supravegherea.   
96. Sclerodermia sistemică  la copii.  Etiopatogenia. Clasificarea. Tabloul clinic,  dianosticul pozitiv 

şi   diferenţial. Principiile de tratament. Prognosticul. Supravegherea.  
Sistemul digestiv. 

97. Dereglări funcţionale ale tubului digestiv la copii. Clasificarea. Etiopatogenie. Tabloul clinic. 
Diagnosticul pozitiv şi diferenţial. Tratamentul. Profilaxia. Supravegherea.  

98. Dischineziile (disfuncţia) căilor biliare la copii. Etiopatogenie. Formele clinice. Diagnosticul 
pozitiv şi diferenţial. Tratamentul dietetic şi medicamentos. Evoluţia. Profilaxia. 

99. Colecistitele la copii. Etiologia. Patogenia. Tabloul clinic. Dianosticul pozitiv şi   diferenţial. 
Principiile de tratament. Evoluţia. Profilaxia. Supravegherea.   

100. Gastritele acute la copii. Clasificarea. Etiologia. Patogenia. Tabloul clinic după forme 
clinice. Dianosticul pozitiv şi   diferenţial. Principiile de tratament. Profilaxia. 

101.  Gastroduodenitele cronice la copii. Clasificarea. Etiologia. Patogenia. Tabloul clinic- 
particularităţile clinico-evolutive la copii.  



102. Gastroduodenitele cronice la copil.  Dianosticul pozitiv şi  diagnosticul diferenţial. 
103.  Gastroduodenitele cronice la copil.  Principiile de tratament. Prognosticul. Profilaxia. 

Supravegherea.   
104.  Ulcerul gastric la copii. Clasificarea. Etiologia. Patogenia. Tabloul clinic. Dianosticul 

pozitiv şi   diferenţial. Complicaţiile.  
105. Ulcerul gastric la copii. Principiile de tratament. Prognosticul. Profilaxia. Supravegherea.   
106. Ulcerul duodenal la copii. Clasificarea. Etiologia. Patogenia. Tabloul clinic. Dianosticul 

pozitiv şi   diferenţial. Complicaţiile.  
107. Ulcerul duodenal la copii. Principiile de tratament. Prognosticul. Profilaxia. Supravegherea.   
108. Pancreatita acută  la copii. Clasificarea. Etiologia. Patogenia. Tabloul clinic. Dianosticul 

pozitiv şi   diferenţial. Principiile de tratament.   Profilaxia.   
109. Pancreatita cronică  la copii. Clasificarea. Etiologia. Patogenia. Tabloul clinic. Dianosticul 

pozitiv şi   diferenţial. Principiile de tratament.   Profilaxia.  Supravegherea.   
110. Rectocolita ulcerohemoragică nespecifică  la copii. Clasificarea. Etiologia. Patogenia. 

Tabloul clinic. Dianosticul pozitiv şi   diferenţial. Principiile de tratament. Prognosticul. 
Supravegherea.   

111.  Boala Crohn la copii.   Etiologia. Patogenia. Tabloul clinic. Dianosticul pozitiv şi   
diferenţial. Principiile de tratament. Prognosticul. Supravegherea.   

112. Hepatitele cronice virale la copii. Clasificarea. Etiologia. Patogenia. Tabloul clinic. 
Dianosticul pozitiv şidiferenţial.  

113. Hepatitele cronice virale la copii. Principiile de tratament. Prognosticul. Profilaxia. 
Supravegherea.   

114. Hepatita autoimună la copii. Etiologia. Patogenia. Tabloul clinic. Dianosticul pozitiv şi   
diferenţial. Principiile de tratament. Prognosticul. Supravegherea.   

115. Ciroza hepatică la copii. Etiologia. Patogenia. Tabloul clinic. Dianosticul pozitiv şi   
diferenţial. Complicaţiile. Principiile de tratament. Prognosticul. Profilaxia.  Supravegherea.   

 
                                               Sistemul renourinar.  
116. Tubulopatiile la copii. Etiologie. Patogenie. Clasificarea tubulopatiilor după localizarea 

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

117. Cistitele la copii. Etiologia. Patogenia. Clasificarea. Tabloul clinic. Diagnosticul pozitiv şi 
diferenţial. Tratamentul. Profilaxia.  

118. Pielonefrita la copii. Incidenţa. Etiologie. Patogenia. Clasificarea. Tabloul clinic. 
Particularităţile pielonefritei la copiii de vârstă fragedă.  

119. Pielonefrita la copii. Diagnosticul pozitiv şi diagnosticul diferenţial. 
120. Pielonefrita la copii. Tratamentul. Profilaxia. Supravegherea.   
121. Enurezisul la copii. Etiologie. Patogenie. Tabloul clinic. Diagnosticul pozitiv şi diferenţial. 

Tratamentul. Profilaxia. Prognosticul. 
122. Glomerulonefrita acută poststreptococică la copii. Etiologie. Patogenie. Clasificarea. 

Tabloul clinic.  
123. Glomerulonefrita acută poststreptococică la copii. Diagnosticul pozitiv şi diferenţial.  
124. Glomerulonefrita acută poststreptococică la copii. Tratamentul. Profilaxia. Prognosticul. 

Supravegherea. 
125. Glomerulonefritele cronice la copii. Clasificarea (clinică, morfologică). Etiologie. 

Patogenie. Tabloul clinic. Diagnosticul pozitiv şi diferenţial. Tratamentul.  Prognosticul. 
Supravegherea. 

126. Sindromul nefrotic idiopatic la copii. Etiologie. Patogenie. Tabloul clinic.  
127. Sindromul nefrotic idiopatic la copii. Diagnosticul pozitiv şi diagnosticul diferenţial.  
128. Sindromul nefrotic idiopatic la copii. Tratamentul. Profilaxia. Prognosticul. Supravegherea.   
129. Insuficienţa renală acută la copii. Etiologie. Patogenie. Clasificarea. Tabloul clinic. 

Diagnosticul pozitiv şi diferenţial.  
130. Insuficienţa renală acută la copii. Principii de tratament. Profilaxia. Prognosticul.  



131. Insuficienţa renală cronică la copii. Etiologie. Patogenie. Clasificarea. Tabloul clinic. 
Diagnosticul pozitiv şi diferenţial. Tratamentul. Profilaxia. Prognosticul.  

Hematologie. 
132. Diatezele hemoragice la copil. Clasificarea. Tipurile  de sîngerare patologică şi semnificaţia 

lor clinică.  Principii de diagnostic.  
133. Vasculita hemoragică la copii. Etiologie. Patogenie. Tabloul clinic. Diagnosticul pozitiv şi 

diferenţial. Tratamentul. Profilaxia. Supravegherea.   
134. Purpura trombocitopenică idiopatică la copii. Etiologie. Patogenie. Tabloul clinic. 

Diagnosticul pozitiv şi diferenţial. Tratamentul. Profilaxia. Supravegherea.   
135. Coagulopatiile la copii. Hemofilia. Patogenia. Tabloul clinic. Complicaţiile. Diagnosticul 

pozitiv şi diferenţial. Programele de tratament. Profilaxia. Supravegherea.   
136. Boala Willebrand la copii. Patogenie. Clasificarea. Tabloul clinic. Complicaţiile. 

Diagnosticul pozitiv şi diferenţial.   Profilaxia. Supravegherea.   
137. Diagnosticul pozitiv şi diagnosticul diferenţial în diatezele hemoragice la copil: vazopatii, 

trombocitopenii, coagulopatii. 
138. Principiile de tratament diferenţiat în diatezele hemoragice la copil: vazopatii, 

trombocitopenii, coagulopatii. 
139. Anemiile hemolitice la copii. Clasificarea. Patogenia. Tabloul clinico-paraclinic al crizei de 

homiliză. Diagnosticul diferenţial.  
140. Anemia hemolitică micrisferocitară. Etiologie. Patogenie. Tabloul clinic. Diagnosticul 

pozitiv şi diferenţial. Tratamentul. Profilaxia. Supravegherea.   
141. Anemia hemolitică prin deficit de glucozo-6-fosfatdehidrigenază la copii. Patogenie. 

Tabloul clinic. Diagnosticul pozitiv şi diferenţial. Tratamentul. Profilaxia. Supravegherea.   
142. Anemii hemolitice prin anomalii de sinteză a hemoglobinei. Patogenie. Tabloul clinic. 

Diagnosticul pozitiv şi diferenţial. Tratamentul. Profilaxia. Supravegherea.   
143. Anemii hemolitice secundare (dobîndite). Etiologie. Patogenie. Forme clinice. Tabloul 

clinic. Diagnosticul pozitiv şi diferenţial. Tratamentul. Profilaxia.     
144. Aplaziile medulare la copii.  Clasificarea. Etiologie. Patogenie. Tabloul clinic. Diagnosticul 

pozitiv şi diferenţial. Principiile  de  tratamentul. Evoluţia. Profilaxia. Supravegherea. 
145. Diagnosticul diferenţial al afecţiunilor hematologice acute la copii. Diagnosticul iniţial al 

leucemiilor la copil.  
 
 
Examenul se va petrece la finele ciclului Pediatrie în trei etape: 

Cazul clinic – penultima zi de ciclu, coeficientul la nota finală constitue 0,2 

Test -  grilă în ultima zi de ciclu cu coeficientul  0,2 

Examenul oral pe bilete în ultima zi de ciclu cu coeficientul 0,3 

Nota medie  anuală cu coeficientul la nota finală de 0,3. 
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