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1. Complicaţiile cancerului gastric şi tratamentul lor.
2. Cancerul gastric. Metodele de tratament. Tratamentul chirurgical, indicaţii şi contraindicaţii. 

Tipurile de operaţii aplicate.
3. Cancerul gastric. Diagnosticul endoscopic şi R°-logic. Markerii tumorali în diagnosticul 

cancerului gastric.
4. Stările precanceroase ale stomacului. Clasificarea. Manifestările clinice. Diagnosticul. Tactica 

de tratament.
5. Cancerul gastric. Căile de metastazare. Aparatul limfatic după Lambert. Stadializarea TNM.
6. Cancerul gastric. Particularităţile epidemiologo-geografice. Etiopatogeneza. Factorii 

cancerigeni. Incidenţa în Republica Moldova. Clasificarea TNM.
7. Cancerul gastric. Tabloul clinic în dependenţă de sediul, forma de creştere şi stadiul tumorii.
8. Anatomia topografică a ficatului. Cancerul hepatic. Formele clinice şi histologice.
9. Cancerul hepatic. Diagnosticul. Importanţa AFP şi ACE în diagnostic. Clasificarea TNM.
10. Cancerul hepatic. Tratamentul chirurgical, chimio- şi radioterapie. Indicaţii şi contraindicaţii. 

Pronosticul.
11. Cancerul hepatic. Metodele de tratament. Tratamentul chirurgical. Tipurile de operaţii 

aplicate. Indicaţii şi contraindicaţii. Transplantul hepatic.
12. Cancerul hepatic. Tabloul clinic conform stadiului tumorii. Căile de metastazare.
13. Diagnosticul diferenţial al cancerului hepatic. Conduita.
14. Anatomia topografică a pancreasului. Factorii de risc. Clasificarea conform stadiului.
15. Tumorile endocrine ale pancreasului. Tabloul clinic. Apudoamele. VIP-omul, sindromul 

Vermer, Vemer-Morisson, Zollinger-Ellison, insulinomul. Metodele de diagnostic şi 
tratament.

16. Tumorile intestinului subţire. Diagnosticul şi tratamentul.
17. Cancerul zonei pancreato-duodenale. Date anatomo-topografice. Incidenţa în Republica 

Moldova. Etiopatogeneza. Factorii cancerigeni.
18. Cancerul zonei pancreato-duodenale. Metodele de tratament. Tipurile de operaţii aplicate.
19. Cancerul zonei pancreato-duodenale. Formele de creştere şi histologice. Stadializarea TNM.
20. Căile de metastazare în cancerul zonei pancreato-duodenale. Diagnosticul şi tratamentul.
21. Epidemiologia şi etiopatogenia cancerului bronhopulmonar.
22. Stările precanceroase ale plămânilor. Formele clinico-anatomice ale cancerului 

bronhopulmonar.
23. Căile de metastazare a cancerului bronhopulmonar. Clasificarea histopatologică a cancerului 

pulmonar.
24. Clasificarea TNM a cancerului bronhopulmonar.
25. Manifestările clinice ale cancerului pulmonar central, periferic şi avansat.
26. Manifestările clinice ale cancerului pulmonar apical cu sindromul Pancoast-Tobias şi a 

formelor atipice.
27. Sindroamele paraneoplazice a cancerului bronhopulmonar.
28. Metodele diagnostice ale cancerului bronhopulmonar.
29. Diagnosticul diferenţial al cancerului bronhopulmonar.



30. Tratamentul chirurgical al cancerului pulmonar.
31. Tratamentul radiochimioterapic al cancerului pulmonar.
32. Particularităţile clinice ale cancerului bronhopulmonar microcelular. Tratamentul.
33. Anatomia, epidemiologia şi etiopatogenia cancerului esofagian.
34. Formele de creştere şi histologice ale cancerului esofagian.
35. Stările precanceroase ale esofagului. Extinderea şi metastazarea cancerului esofagian.
36. Clasificarea TNM a cancerului esofagian.
37. Metodele diagnostice ale cancerului esofagian.
38. Tratamentul cancerului esofagian (chirurgical, radiochimioterapic, paliativ).
39. Anatomia mediastinului. Clasificarea şi diagnosticul tumorilor mediastinale.
40. Tratamentul tumorilor mediastinale.
41. Cancerul de colon. Date epidemiologo-geografice. Incidenţa în Republica Moldova. 

Etiopatogeneza.
42. Tumorile benigne ale colonului. Tabloul clinic. Diagnosticul diferenţial.
43. Cancerul de colon. Stările precanceroase (Polipii colorectali, Polipoza colonului, Bolile 

inflamatorii ale colonului, Boala Crohn, Sindromul Lynch, Gardner, Peutz-Jeghers). Tabloul 
clinic. Diagnosticul stărilor precanceroase. Tactica de tratament şi supravegherea în dinamică.

44. Cancerul de colon. Clasificarea histopatologică. Formele macroscopice de creştere.
45. Cancerul de colon. Clasificarea TNM (AJCC de Stadializare a Cancerului ediţia a 8-a, 2017). 

Diagnosticul de laborator. Imunologic ACE, CA-19-9 -  importanţa clinică.
46. Cancerul de colon. Diagnosticul R°-imagistic şi endoscopic.
47. Cancerul de colon. Formele clinice. Tabloul clinic. Căile de metastazare.
48. Cancerul de colon. Tratamentul chirurgical. Tipurile de operaţii. Indicaţii. Contraindicaţii.
49. Cancerul de colon. Pregătirea preoperatorie. Supravegherea şi tratamentul postoperator. 

Complicaţiile postoperatorii.
50. Cancerul de colon. Tratamentul radioterapie şi chimioterapie adjuvant şi neoadjuvant. 

Indicaţii şi contraindicaţii.
51. Cancerul de colon. Complicaţiile (ocluzia intestinală, hemoragiile şi perforaţiile). Tabloul 

clinic. Tactica de tratament.
52. Cancerul de colon. Pronosticul şi rezultatele tardive în urma tratamentului radical şi paliativ.
53. Diagnosticul diferenţial în patologiile colonului.
54. Stările precanceroase facultative şi obligante ale rectului. Tactica de tratament şi 

supravegherea în dinamică.
55. Cancerul rectal. Tabloul clinic în dependenţă de forma de creştere şi localizarea tumorii.
56. Cancerul rectal. Formele macroscopice de creştere. Căile de metastazare.
57. Cancerul rectal. Stadializarea TNM (AJCC de Stadializare a Cancerului ediţia a 8-a, 2017). 

Clasificarea histopatologică.
58. Cancerul rectal. Diagnosticul endoscopic şi imagistic. Importanţa în diagnostic. Avantaje şi 

dezavantaje.
59. Tratamentul chirurgical, radioterapie şi chimioterapie. Indicaţii şi contraindicaţii.
60. Diagnosticul diferenţial în patologiile rectului.
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