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TEMATICĂ
1. Dezvoltarea somatică și neuropsihică a copilului 3-18 ani
2. Pediatrie preventivă-vaccinările
3. Bolile carențiale ale sugarului și copilului mic - rahitismul
carențial
(comun)
4. Anemia prin deficit de fier
5. Infecții ale căilor aeriene superioare și inferioare
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7. Alergia la proteinele laptelui de vacă
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