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1. Scarlatina. Etiopatogenie clinică. Tabloul clinic al formei tipice medii. Sindroamele clinice de
bază.

2. Scarlatina, forme severe (toxică şi septică). Tabloul clinic. Tratamentul.
3. Complicaţiile scarlatinei, patogenia lor, tabloul clinic şi tratamentul.
4. Scarlatina. Patogeniea. Diagnostic diferenţial. Tratamentul.
5. Particularităţile clinice ale infecţiei meningococice (meningitei, meningococemiei) la sugari.
6. Meningococemia la copii. Şocul toxiinfecţios, tabloul clinic, asistenta urgentă la etapa

prespitalicească.
7. Meningita meningococică  la copiii mici. Edem cerebral acut, tabloul clinic, asistenţa  urgentă la

etapa prespitalicească.
8. Difteria. Etiopatogenie. Rolul toxinei difterice. Forme clinice. Tabloul clinic al difteriei

faringiene.
9. Complicaţiile difteriei. Tabloul clinic. Tratamentul.
10. Tabloul clinic şi diagnosticul difteriei faringiene localizate.
11. Tabloul clinic şi diagnosticul difteriei faringiene toxice.
12. Diagnosticul diferenţial al difteriei faringiene cu mononucleoza infecţioasă.
13. Diagnosticul diferenţial al difteriei faringiene toxice cu oreionul şi limfadenita cervicală.
14. Pertusis. Etiopatogenie clinică. Tabloul clinic.
15. Pertusis. Criteriile de gravitate. Particularităţile accesului de tuse. Complicaţiile. Diagnosticul.
16. Pertusis. Particularităţile clinice de evoluţie la sugari. Tratamentulul. Profilaxia.
17. Rujeola. Etiopatogenie clinică. Tabloul clinic. Tratamentul.
18. Rujeola. Forme clinice. Diagnosticul diferenţial în perioada preeruptivă. Complicaţiile.
19. Rujeola. Diagnosticul diferenţial  în perioada eruptivă.
20. Diagnosticul diferenţial al rujeolei cu rubeola şi scarlatina.
21. Rubeola congenitală. manifestări clinice. Diagnosticul. Profilaxia.
22. Rubeola. Tabloul clinic. Diagnosticul de laborator. Diagnosticul diferenţial. Profilaxia.
23. Oreionul. Etiopatogenie. Tabloul clinic şi diagnosticul diferenţial al formei glandulare.

Profilaxia.
24. Oreionul сu afectarea sistemului nervos central. Tabloul clinic. Tratamentul.
25. Oreionul. Pancreatita. Orhita. Tabloul clinic. Tratamentul.
26. Infecţia herpetică (Herpes simplex). Etiopatogenie. Forme clinice. Tabloul clinic al formei

cutaneomucoase. Diagnosticul diferenţial. Tratamentul.
27. Varicela. Etiopatogenie. Tabloul clinic. Evoluţia. Tratamentul. Diagnosticul diferenţial.
28. Complicaţiile varicelei. Tabloul clinic şi tratamentul.
29. Gripa. Particularităţile clinice şi de evoluţie la sugari şi copii mici.
30. Gripa la copii. Sindroamele clinice. Diagnosticul. Tratamentul.
31. Afectarea sistemului nervos central în gripă la copii de vârstă fragedă. Tabloul clinic al

neurotoxicozei. Asistenţa medicală urgentă la etapă prespitalicească.
32. Paragripa la copii. Tabloul clinic. Sindromul de laringotraheită stenozantă (crup), tabloul clinic,

terapie urgentă.



33. Adenovirozele la copii. Forme clinice. Febra faringoconjunctivală, tabloul clinic, diagnosticul,
evoluţia, tratamentul.

34. Infecţia respiratorie sinciţială la nou-născuţi şi sugari. Tabloul clinic. Evoluţia. Tratamentul.
35. Infecţia enterovirală (cu virusurile ECHO şi Coxachie). Formele clinice la copii. Tabloul clinic

al herpanginei enterovirale. Diagnosticul. Tratamentul.
36. Infecţia enterovirală cu afectarea sistemului nervos central şi periferic. Tabloul clinic.

Diagnosticul. Tratamentul.
37. Poliomielita. Succesele în combaterea poliomielitei. Etiopatogenie. Forme clinice. Tabloul

clinic al formelor paralitice. Diagnosticul. Diagnosticul diferenţial. Tratamentul.
38. Shigelozele la copii. Tabloul clinic, criterii de severitate. Diagnosticul de laborator.

Tratamentul.
39. Shigeloza la copii. Particularităţile clinice şi de evoluţie la sugari. Diagnosticul. Tratamentul.
40. Salmoneloze la copii. Etiopatogenie. Forme clinice. Tabloul clinic al formelor gastrointestinale.

Tratamentul.
41. Salmonelozele generalizate la copii (septică, tifoidică). Tabloul clinic, diagnosticul,

tratamentul.
42. Particularităţile epidemiologice, clinice şi de evoluţie ale salmonelozelor la sugari. Salmoneloza

nozocomială, profilaxia.
43. Sindromul de deshidratare în infecţii intestinale acute la copii. Tabloul clinic. Tratamentul.
44. Escherihiozele la sugari. Etiopatogenie. Tabloul clinic al escherihiozei cu escherihii

enteropatogene şi enteroinvazive. Criteriile de severitate.
45. Escherihiozele la copii. Tabloul clinic în conformitate cu factorii etiologoci. Tratamentul.
46. Escherihiozele cu Escherihii coli enterotoxigene şi enterohemoragice la copii. Tabloul clinic.

Tratamentul.
47. Infecţiile intestinale acute cu enterobacterii condiţionat patogene. Criteriile de diagnostic:

epidemiologice, clinice şi de laborator. Particularităţi de evoluţie. Tratamentul.
48. Infecţia intestinală cu stafilococi la copii. Forme clinice. Tabloul clinic. Tratamentul.
49. Infecţia rotavirală la copii. Etiopatogenia. Tabloul clinic. Complicaţiile. Diagnosticul.

Profilaxia.
50. Rehidratarea orală în tratamentulul infecţiilor intestinale acute la copii, indicaţii. Planul A şi

planul B de tratament (OMS).
51. Dismicrobismul intestinal la copii. Definiţie. Patogenie. Tabloul clinic. Forme clinice.

Diagnostic de laborator. Tratamentul. Profilaxia.
52. Hepatită virală A la copil. Tabloul clinic. Diagnosticul. Profilul serologic. Diagnosticul

diferenţial. Tratamentul. Profilaxie.
53. Formele grave ale hepatitelor virale acute la copii. Diagnosticul. Tratamentul.
54. Hepatite virale la copii. Etiologia. Frecvenţa lor conform vârstei. Formele clinice. Diagnosticul.

Hepatita virală congenitală.
55. Hepatită virală B la copii. Epidemiologia. Tabloul clinic şi evoluţia. Diagnosticul. Profilul

serologic. Profilaxia.
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