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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 

6. Etiologia, diagnosticul și tratamentul abdomenului dureros acut și cronic 

7. Alergia la proteinele laptelui de vacă 

8. Hepatita cronică virală la copii 

9. Reumatismul infantil - etiopatogenie, tablou clinic, diagnostic și   

         tratament-dispensarizare 

10. Glomerulonefrita acută. 

11. Sindromul nefrotic- definiție, manifestări clinice, paraclinice și 

     tratament 

12. Patologia hemostazei - purpurele plachetare. 

13. Convulsiile-definiție, tipuri clinice, clasificarea epilepsiilor, 

           tratament 

14. Intoxicațiile acute la copii 

15. Lista alimentelor nerecomandate elevilor și preșcolarilor și  principiile 

care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți 

conform Ordinului M.S. nr.1563/2008 
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tehnici de lucru și interpretare pentru testele de evaluare  a eficienței 

procedurii de curățenie și dezinfecție. 
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