
Întrebări la tema: Afecțiuni chirurgicale 

1. Atrezia de esofag la copii. Manifestări clinice, diagnostic, tratament, complicații.  

2. Ocluzia intestinală intrinsecă. Particularități de diagnostic, tratamemt 

3. Ocluzia intestinală extrinsecă.  

4. Ocluzia intestinală funcțională. Maladia Hirschprung, ileus meconial, dopul meconial.  

5. Anomaliile ano-rectale  

6. Diverticolul Meckel la copil.  Clinica, diagnostic, tratament 

7. Hipertrofia de pilor. Clinica diagnosticul și diagnosticul diferențial. 

8. Invaginația intestinală primitivă, organică, clinica, diagnostic, tratament  

9. Particularitățile apendicitei acute la copii de vârsta fragedă, clinica, diagnostic, tratament 

10. Particularitățile apendicitei acute la nou- născut, clinia, diagnotic tratament  

11. Ingerarea de corpi străini – element (caz clinic prezentat la prelegere).  

12. Laparoschizisul și omfalocelul. Diagnosticul diferențial între ele.  

13. Emfizemul lobar congenital la copii, clinica, diagnostic, tratament. 

14. Malformațiile congenitale chistice. Chistul bronhogen pulmonar 

15. Malformațiile bronhopulmonarre la copii. 

16. Clinica și dioagnosticul afecțiunilor distructive bronhopulmonare  

17. Diagnosticul diferențial dintre pneumotorax și fibrinotorax.  

 

Întrebări la tema:  HTP 

 

1. Difiniţi atrezia căilor biliare  

2. Numiţi formele de atrezie a căilor biliare, şi caracterizarea lor 

3. Clasificarea atreziei căilor biliare, conform  Societăţii Japoneze de Chirurgie Pediatrică 

4. Numiţi teoriile de bază în etiopatogeneia dezvoltării atreziei căilor biliare  

5. Numiţi semnele de bază în atrezia căilor biliare. 

6. Care sunt principiile/investigaţiile de bază în stabilirea diagnosticului de atrezie a căilor 

biliare 

7. Care sunt metodele de tratament în atrezia căilor biliare 

8. Clasificarea chistului congenital de coledoc după Todani  

9. Care este tratamentul medico-chirurgical individualizat în funcţie de Tipul chistului 

congenital de coledoc  

10.  Numiţi formele hipertensiunii portale la copil 

11. Care sunt factorii etiopatogenetici în HTP prehepatic 

12. Care sunt factorii etiopatogenetici în HTP intrahepatic 

13. Care sunt factorii etiopatogenetici în HTP suprahepatic 

14.  Descrieti mecanismele de instalare a hipertensiunii portale la copil 

15. Care sunt semnele principale in instalarea hipertensiunii portale la copil 

16. Care sunt complicatiile hipertensiunii portale la copil 

17.  Care sunt metodele de tratament ale hipertensiunii portale. 

Întrebări la tema: malformații ale sistemului urinar 

1. Clasificarea malformațiilor reno-urinare. Anomalii de număr, volum,  formă la copii. Din 

prelegere  



2. Clasificarea malformațiilor reno-urinare. Anomalii de rotație, anomalii de structură.  Din 

prelegere  

3. Hidronefroza la copii.  Cauzele de dezvoltare. Manifestările clinice. Metode de diagnostic.  

Clasificarea urografică a hidronefrozei. Principii de tratament. Complicații. Din prelegere  

4. Refluxul vezico-ureteral la copii. Manifestări clinice. Metode de diagnostic, tratament. 

Complicații.  

5. Diagnosticul diferențial între rinichiul multichistic și polichistoza renală la copii. Principii de 

tratament. Complicații în aceste patologii 

 

 

Întrebări la tema Malformații ale locomotorului 

1. Malformația luxantă de șold 

 Definiție, termeni optimi pentru diagnostic 

 Clasificare 

 Șold cu risk, factori de risc 

 Semnele clinice 

 Diagnostic imagistic (ecografie, radiografie: scheme, termeni de efectuare) 

 Principiile tratamentului ortopedic ( metode, termeni optimi) 

2. Picior strâmb echino-varus 

 componente clinice 

 definiție, tipuri și forme 

 diagnostic imagistic 

 Tratament ortopedic și chirurgical 

    3. Torticolis muscular congenital - etiologie, semne clinice, tratamentul ortopedic. 


