
 

TEMATICA DE LICENȚĂ  

MEDICINĂ 2021 

1. HEMATOLOGIE 

a. Anemia. Anemia microcitară. Anemia macrocitară (1) p 327-336 

b. Anemia hemolitică dobândită (1) p 351-355 

2. REUMATOLOGIE 

a. Artrita reumatoidă (1) p 437-447 

b. Spondilita anchilozanta si Spondilartritele (1)  p 447-454 

c. Lupusul eritematos sistemic (1) p 457-459 

3. ENDOCRINOLOGIE 

a. Hipotiroidismul. Hipertiroidismul (1) p 611-618 

b. Carcinomul tiroidian (1) p 621-622 

4. DIABETUL ZAHARAT (1) p 699-736 

5. NEUROLOGIE 

a. Pierderea conștienței si Comele (1) p 831- 836 

b. Accidentele vasculare cerebrale (1) p 836-848 

c. Infecțiile sistemului nervos: Meningita ; Encefalita(1) –  p. 868-874 

6. BOLI INFECȚIOASE 

a. Sepsisul și tratamentul infecțiilor bacteriene Sepsisul si socul septic (1) 

p 151-168 

b. Virusul imunodeficienței umane și sindromul imunodeficienței 

dobândite (1) p 1425-1450 

7. Afectiuni respiratorii - PNEUMOLOGIE 
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a. Astmul bronșic (1) p 949-955 

b. Bronhopneumopatia cronică obstructivă (1) p 955-961 

c. Pneumonia (1) p 963-967 

d. Tuberculoza pulmonară (1) p 968-972 

e. Neoplaziile tractului respirator - Tumorile maligne (1) – p 975-982 

f. Insuficiența respiratorie si Sindromul de detresa respiratorie acuta (1) p 

224-233 (TERAPIE INTENSIVA) 

8. BOALA VENOASĂ TROMBOEMBOLICĂ (1) Trombembolismul pulmonar - p 
1001-1017 

9. CARDIOLOGIE 

a. Stopul Cardiac. Resuscitarea cardiacă (1) p 1045-1048 

b. Aritmiile cardiace si tulburarile de conducere (1) p.1051-1068 

c. Insuficiența cardiacă. Insuficienta cardiaca cronica si Insuficienta 

cardiaca acuta (1) p 1069-1079 

d. Boala coronariana: Boala coronariana cronica stabila. Angina pectorala. 

Sindroamele coronariene acute cu/fara supradenivelare de ST. Alte 

forme de Boala cardiaca ischemica (1) p 1079-1091 

e. Valvulopatii. Endocardita infectioasa (1) p 1091-1106 

f. Bolile miocardului: Miocardita. Cardiomiopatiile (1) p 1118-1094 

10. HIPERTENSIUNEA ARTERIALĂ (1) p 1133-1145 

11. GASTRO-ENTEROLOGIE 

a. Boala ulceroasă peptică-Infecția cu Helicobacter Pylori, AINS, 

Helicobacter Pylori si boala ulceroasa (1) p 1172-1176 

b. Hepatita - Hepatita virală (1) p 1275-1284 

12. PATOLOGIA RENALA SI A TRACTULUI URINAR (NEFROLOGIE) 

a. Boala cronică de rinichi (1) p 1392-1405 



 

3 
 

b. Nefritele tubulo-interstițiale (1) p 1385-1387 

c. Apa și electroliții (1) p 172-202 

d. Dezechilibrele acido-bazice (1) p 195-202 

13. PEDIATRIE  

a. Cardiologie pediatrică (3) p 212-215 

b. Probleme pediatrice pulmonare; Crupul; Bronșiolita (3) p. 215-216-217 

c. Tulburări gastro-intestinale (GI) pediatrice p.219-221; Probleme 

genito-urinare pediatrice p.221-222; Probleme neurologice 

pediatrice p.224-227 ; Ortopedie pediatrică p.227-231; Patologii 

imune p. 237-239; Patologii infecţioase pediatrice p.241. 

Patologii psihiatrice pediatrice 242 

 

 

14. CHIRURGIE GENERALĂ 

a. Sângerările chirurgicale: Tulburări ale hemostazei, stări de 

hipercoagulabilitate și terapia cu produse sanguine la pacientul 

chirugical (2) p 39-45 

b. Infecțiile chirurgicale (2) p 75-84 

c. Traumatologie (2) p 87-108 

d. Arsurile (2) p.108-125 

e. Herniile peretelui abdominal (2) p 125-138 

Esofag:  

-Anatomia esofagului (2) p 140-142 

-Carcinomul esofagian (2) p 151-156 

-Perforația esofagiană (2) p 156-157 
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-Herniile hiatale (2) p 157-158 

-Ingestia de corpi străini (2) p 162 

-Ingestia substanțelor caustice (2) p 162-164 

Stomac si duoden: 

- Afecțiuni gastrice maligne (2) p 172-174 

- Afectiuni duodenale benigne (2): ulcerul duodenal necomplicat, Boala 
ulcerativa peptica complicata, boala refractara: p.174-179 

- Afectiuni duodenale maligne (2) p. 179-181 

- Complicațiile postgastrectomie (2) p 180-182 

- Tratamentul chirurgical al obezității (2) p 182-191 

Intestin subțire si apendicele 

- Bolile intestinului subțire – Ocluzia intestinului subțire (2) p 193-199;  

- Ischemia mezenterică acută (2) p 204-206;  

- Bolile apendicelui (2) p 211-214 

Colon ,rect și anus 

- Anatomia colon ,rect și anus (2) p 216-219 

- Afecțiuni benigne colonice (2) p 222-225 

- Ocluzia intestinului gros (2) p 228-229 

- Polipii și cancerul colorectal (2) p 230-235 

- Canalul rectal și rectul (2) p 235-239 

- Infecțiile cu transmitere sexuală (2) p 239-240 

Cai biliare   

- Litiaza biliară și complicațiile (2) p 242-251 

- Colecistita acută (2) p 246-248 
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- Colecistita cronică (2) p 248-249 

Pancreas 

- Pancreatita acută (2) p 262-267 

- Tumorile pancreatice (2) p 268-271 

FICAT 

- Anatomia și fiziologia ficatului (2) p 317 

- Leziunile traumatice hepatice (2) p 317-319 

- Tumorile hepatice, chisturile și abcesele hepatice (2) p 319-324 

- Consecințe și complicații după splenectomie (2) p 341-342 

 

15. BOLILE SISTEMULUI VASCULAR 

a. Boala arterială periferică (2) p 520-527 

b. Bolile venelor (2) p 534-541 

16. OTORINOLARINGOLOGIE 

a. Vertijul (2) p 556 

b. Otita medie (2) p 558-559 

c. Patologia nervului facial (2)  p 560 

d. Epistaxisul (2) p 563 

e. Evaluarea unei mase cervicale (2) p 578-582 

17. CHIRURGIE ORTOPEDICA 

a. Traumatismele: Fracturile, subluxațiile și luxațiile (2) p 585-595 

b. Leziuni musculo-scheletale frecvente (2) p.595-600 

c. Epicondilita laterala; Tendinita coafei rotatorilor – bursita umarului; 

Fasceita plantara  Entorsele; Leziunea meniscala; Disjunctia acromio-

claviculara; Ruptura de tendon Achilean (2) p. 602-609 
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d. Bolile degenerative ale coloanei vertebrale (2) p.622-626 (pana la 

artrita reumatoida a coloanei cervicale) 

18. UROLOGIE 

a. Prostatita; Hiperplazia benignă de prostată; Patologie oncologica (2) p 

636-641 

b. Pielonefrita (2) p 644-645 

c. Tumori maligne renale (2) p 645-647 

d. Litiaza urinară (2) p 647-648 

19. AFECȚIUNI GINECOLOGIE ȘI MAMARE  

a. Fiziologia ciclului menstrual (3) p 273-277 

b. Tulburari ale Ciclului menstrual (3) p. 279 

c. Infecții ginecologie uzuale (3) p 282-283 

d. Infecții cu transmitere sexuală (3) p 283-286 

e. Fibromul uterin (3) p 286 

f. Cancerul endometrial (3) p 286 

g. Cancerul de col uterin (3) p 287 

h. Cancerul ovarian (3) p 289 

i. Cancerul mamar (3) p 291-292 

20. OBSTETRICĂ 

a. Fiziologia sarcinii normale (3) p 295-296 

b. Complicațiile obstetricale ale sarcinii(3)p. 305-310 

c. Travaliul și nașterea (3) p 310-315 

21. PSIHIATRIE (3) p.319-330 
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