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TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA EXAMENULUI DE LICENȚĂ  

- PROMOȚIA 2017 – 

-  

SPECIALIZAREA MEDICINĂ 

  (LINIILE ROMÂNĂ, ENGLEZĂ, FRANCEZĂ) 

Cardiologie  

1.  Boala cardiacă ischemică - pag. 59-74, 127-137 * fără denumiri comerciale (pag. 66, 70, 

71, 73, 74, 127, 129, 130, 132, 133, 134, 135,136);  

2.  Hipertensiunea arterială esenţială - pag.52-58 *fără prevalenţă în Franţa (pag.52), fără 

denumiri comerciale (pag. 55, 57);  

3.  Insuficienţa cardiacă (pag.84-92, 138-141, 1270-1272, 1346) * fără denumiri comerciale  

(pag.89,90,92,138,139,140,141);  

4.  Tulburări de ritm şi de conducere (30-43)  

5.  Valvulopatii mitrale, aortice (p.93-96, 108-119, 124-126, 1123-1124) * fără denumiri 

comerciale- (pag.124,125,126);  

Pneumologie  

6.  Dispneea acută şi cronică, BPOC – p. 142-144, 161-168 * fără denumiri comerciale –

(pag.166);  

7.  Tusea si hemoptizia la adult – p. 145–147, 181-182*fără denumiri comerciale –(pag182);  

8.  Alergiile respiratorii la adult (rinita, astmul bronsic) – p.148– 150, 151-156 *fără 

paragraful referitor la prevalenţa astmului bronşic în Franţa (pag151) şi fără denumiri 

comerciale (pag.153,154,155,156);  

9.  Tuberculoza – p. 157 – 160 * fără denumiri comerciale –(pag.157,158,159,) fără rândul 2 

legat de legislaţia Franceză (pag.160), fără ultimul chenar cu „semnalare şi notificare”-

pag.160;  

10.  Infecţiile bronhopulmonare la adult – pag. 169 – 175, 189 – 192;  

11.  Tumori ale plamanului primitive si secundare – p. 197-202;  

12.  Insuficienţa respiratorie cronică – pag. 203 – 205*fără denumiri comerciale – (pag.203);  

Reanimare Medicală (Medicină de Urgenţă)  

13.  Stopul cardio-respirator şi starea de şoc – pag. 217 – 219, 220-223;  

Neurologie  
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14.  Patologia vasculară cerebrală (accidente vasculare cerebrale hemoragice şi ischemice) si  

meningiana (hemoragia)-   pag. 250 – 259,  pag. 260 – 262* fără denumiri comerciale 

medicamente.  

Boli infecţioase  

15. Febra acută la adult – pag. 309-311* fără denumiri comerciale –(ex.zovirax),  

16. Gripa – pag. 320 – 324 *fără epidemiolgie (cap.I pct.3), fără denumiri comerciale (ex. 

Tamiflu,  

Relenza)  

17. Infecţia cu HIV pag. 325 – 328* fără denumiri comerciale -ex.Bactrim, fără date 

epidemiologice,  

fără pct. VI Altele - care cuprinde informaţii despre legislaţia Franceză;  

18.  Boli cu transmitere sexuală pag. 329 – 333*fără date epidemiologice specifice Franţei, 

fără denumiri comerciale (ex. Extencilline);    

19. Septicemiile – pag. 370 – 375*fără date epidemiologice;  

20. Diareea acuta si deshidratarea la adult – pag. 403 – 407*fără date epidemiologice, fără 

denumiri comerciale(ex. Tiorfan);  

 Hepato-gastroenterologie  

21.     Hemoragia digestivă – pag. 426 – 429;  

22.     Hepatitele virale – pag. 450 – 458;  

23.     Ulcerul gastric şi duodenal – pag. 433 – 435;  

24.     Icterul – pag. 445 – 446;   

25.    Ciroza hepatică şi complicaţiile cirozei – pag.459 – 466;  

26.    Boala Crohn şi rectocolita hemoragică – pag. 439 – 441*fără date epidemiologice, fără 

denumiri comerciale –(ex. Nexavar);  

Chirurgie viscerală 

27.    Sindromul ocluziv – pag. 494 – 498;   

28.    Apendicita la copii şi adulţi – pag. 499 – 500;  

29.     Hernia parietală la copil şi adult – pag. 504 – 505;   ??? 

30.     Litiaza biliară şi complicaţiile ei – pag. 508 – 512;  

31.     Panceatita acută si cronica – pag. 467-469, pag. 513 – 516;  

32.     Peritonita acută – pag. 517 – 518*fără denumiri comerciale –(ex. Tazocilin);  

Ginecologie-obstetrică 

33.    Sarcina normală si patologica : travaliul, naşterea şi post-partumul normal, principalele 

complicatii ale sarcinii, sarcina extrauterina – pag. 521 – 524, pag. 525-532, pag. 533-536, 

pag. 549-551*cu excepţia: tabelului 1, cu titlul „concediile de maternitate”, (pag. 524) şi cu 

excepţia paragrafului 1 pag.524, fără denumiri comerciale la tratamentul preeclampsiei , 

delivrenţei dirijate, pag.551 subcapitolul 7;  

Reumatologie  

34.    Poliartrita reumatoidă – pag.628 – 631*fără denumiri comerciale ale medicamentelor;  
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Chirurgie ortopedică 

35.   Fractura extremităţii inferioare a radiusului si a extremităţii superioare a femurului la 

adult si particularitatile fracturilor la copil – pag. 653 – 654, 655 – 656, pag 664;  

36.    Infecţiile acute ale părţilor moi (abces, panariţiu, flegmon al tecii) - pag. 669-670, 4       

Chirurgie O.R.L.  

37. Angine şi faringite ale adultului - pag. 722-727* fără denumiri comerciale ale 

medicamentelor; fără tratamentul anginei pag.723-recomandarea AFSSAPS;  

38. Epistaxisul şi tratamentul acestuia  - pag. 737-739;    

Psihiatrie  

39.Tulburari anxioase, tulburari fobice,tulburari obsesiv-compulsive, tulburari convertive, 

starea de stres posttraumatic si tulburarile de adaptare - pag 913- 921* fără denumiri 

comerciale ale medicamentelor;  

Pediatrie   

40. Febra la copil – pag. 1039 – 1041* fără denumiri comerciale ale medicamentelor;  

41. Diareea acută la copil - pag. 1049-1051, Vărsăturile la sugar şi copil (şi tratament) – pag. 

1062 – 1064* fără denumiri comerciale ale medicamentelor;  

42.Infecţii ale tractului respirator la copil (Angine şi faringite - pag. 1068-1069, Infecţii 

bronhopulmonare la sugar şi copil - pag. 1099-1101) *fără denumiri comerciale ale 

medicamentelor;  

43.Infecţiile urinare la copil. Leucocituria - pag. 1105-1106*fără denumiri comerciale ale  

medicamentelor;  

Medicină internă 

44.Lupusul eritematos diseminat. Sindromul antifosfolipidic (SAFL) – pag. 1138 – 1142;  

 Endocrinologie – Diabet – Boli Metabolice  

45.Guşa şi nodulul tiroidian, hipotiroidismul si hipertiroidismul – pag. 1215 – 1220, 1221-

1223, 1224-1226*fără subcapitolul III- pag. 1225;  

46.Diabetul zaharat tip 1 şi 2 la adult – definiţie, diagnostic, complicaţii acute, complicaţii 

cronice, algoritm terapeutic, monitorizare, principii, management – pag. 1236 – 1254*fără 

date epidemiologice, fără denumiri comerciale din tratamentul cu insulină, pag.1250;  

Chirurgie urologică 

47. Infecţiile urinare la adult. Leucocituria - pag. 1286-1292* fără denumiri comerciale ale  

medicamentelor;  

48. Litiaza urinară – pag. 1312 – 1315* fără denumiri comerciale ale medicamentelor;  

 Nefrologie  

49. Insuficienţa renală acută si cronica. Anuria – pag. 1350 – 1352, 1353 – 1357;  

Hematologie – oncohematologie  

50. Anemia – pag. 1376 – 1378;  
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