
ÎNTREBĂRI REZIDENŢI ANUL III 
SPECIALITATEA ONCOLOGIE

1. Tumorile benigne şi maligne renale. Clasificarea. Manifestările clinice. Tactica de 
tratament.

2. Cancerul renal. Etiopatogeneza. Incidenţa în Republica Moldova. Formele clinice şi 
histologice.

3. Cancerul renal. Clasificarea TNM. Tabloul clinic. Metodele de diagnostic şi tratament.
4. Metodele de tratament al cancerului renal. Pronosticul.
5. Tumorile renale uroteliale nonparenchimatoase. Diagnosticul. Metodele chirurgicale 

de tratament.
6. Tactica chirurgicală în tratamentul metastazelor renale. Rezultatele şi pronosticul.
7. Cancerul vezicii urinare. Clasificarea TNM. Tabloul clinic. Metodele de diagnostic şi 

tratament.
8. Stările precanceroase ale cancerului vezicii urinare. Etiologia. Tratamentul.
9. Diagnosticul cancerului vezicii urinare. Policistografia Temiliescu.
10. Diagnosticul radioimagistic şi endoscopic al cancerului vezicii urinare. Policistografia 

Timiliescu. Formele histologice. Tratamentul.
11. Cancerul vezicii urinare. Formele morfologice. Tratamentul chirurgical şi 

imunoterapic.
12. Factorii de risc, stările precanceroase în cancerul vezicii urinare. Etiopatogeneza. 

Metodele de diagnostic.
13. Cancerul de prostată. Etiopatogeneza. Incidenţa în Republica Moldova. Formele 

histologice. Căile de metastazare.
14. Manifestările clinice în cancerul de prostată. Metodele de diagnostic.
15. Metodele de tratament al cancerului de prostată.
16. Tumorile testiculului. Etiopatogeneza. Clasificarea clinică şi histologică. Stările 

precanceroase.
17. Metodele de diagnostic şi tratament al tumorilor de testicul.
18. Tumorile testiculare din celule germinale. Diagnosticul şi tratamentul.
19. Cancerul penisului. Stadializare. Diagnosticul şi tratamentul.
20. Factorii de prognostic în cancerul penian.
21. Tumorile benigne ale glandei mamare. Diagnosticul şi tratamentul.
22. Stările precanceroase ale glandei mamare. Factorii de risc. Manifestările clinice. 

Diagnosticul şi tratamentul.
23. Cancerul glandei mamare. Datele epidemiologo-geografice. Incidenţa în Republica 

Moldova. Etiopatogeneza.
24. Cancerul glandei mamare. Formele clinice. Clasificarea histologică. Clasificarea TNM.
25. Căile de metastazare al cancerului mamar. Metastazarea loco-regională şi la distanţă.
26. Cancerul mamar forma nodulară. Manifestările clinice. Diagnosticul şi tratamentul.
27. Fomele difuze ale cancerului mamar. Manifestările clinice. Diagnosticul.
28. Metodele de diagnostic al cancerului glandei mamare. Rolul markerilor tumorali, 

analizei genetice, USG, mamografiei, examenului citologic şi histologic.
29. Clasificarea imunohistochimică a cancerului mamar. Tactica de tratament conform 

subtipurilor luminale.
30. Cancerul mamar. Metodele de diagnostic şi tratament.



31. Diagnosticul diferenţial al cancerului glandei mamare.
32. Tratmentul chirurgical al cancerului mamar (tipurile de operaţii lărgite şi organo- 

menajante).
33. Hormonoterapia în cancerul mamar. Indicaţiile. Tipurile. Complicaţiile.
34. Chimioterapia în cancerul mamar. Indicaţiile. Tipurile. Efectele adverse.

Contraindicaţii.
35. Radioterapia în cancerul mamar. Indicaţiile. Tipurile. Efectele adverse.

Contraindicaţii.
36. Metastazele la distanţă în cancerul mamar. Diagnosticul şi conduita.
37. Cancerul Paget. Incidenţa. Manifestările clinice. Metodele de diagnostic.
38. Cancerul mamar la bărbaţi. Incidenţa. Factori de risc. Diagnosticul şi tratamentul.
39. Complicaţii şi efecte postoperatorii în cancerul glandei mamare. Conduita.
40. Cancerul mamar la gravide. Conduita. Tactica de tratament.
41. Cercetarea epidemiologică (observaţională şi experimentală). Registrul de cancer. 

Incidenţa. Prevalenţa. Mortalitatea.
42. Elemente de epidemiologie analitică. Studii cross-secţionale. Studii de cohortă. Studii 

caz-control.
43. Elemente de epidemiologie experimentală. Trialuri de fază I. Trialuri de fazăII. Trialuri 

de fază III. Trialuri de fază IV.
44. Supravieţuirea in oncologie. Obiectivele registrului de cancer teritorial. Caz raportabil 

în registru de cancer. Riscul de cancer in funcţie de vârstă, gen, rasă şi etnicitate. 
Caracteristici de loc şi de timp.

45. Epidemiologia cancerului în Republica Moldova.
46. Principiile diagnosticului în Oncologie. Formularea completă a diagnosticului. Etapele 

diagnosticului de cancer.
47. Diagnosticul clinic. Semnele de suspiciune locale (directe şi indirecte). Semnele şi 

simptomele de suspiciune sistemice.
48. Grupele clinice în dispensarizarea bolnavilor oncologici.
49. Obiectivele de bază şi structura serviciului oncologic.
50. Etica şi deontologia în oncologice. Principii etice şi deontologice
51. Incidenţa, prevalenţa, mortalitatea şi morbiditatea în oncologie. Noţiuni generale.
52. Principiile de activitate al Cancerului Registru în oncologie.
53. Consiliul multidisciplinar (componenţa lui) în elaborarea diagnosticului şi a tacticii de 

tratament.
54. Dispensarizarea pacienţilor oncologici. Grupele clinice în oncologie.
55. Asistenţa oncologică a bolnavilor după tratamentul paliativ. Principii generale.
56. Rolul screeningului în oncologie.
57. Conduita pacienţilor cu cancer recidivant şi metastazant.
58. Trierea pacienţilor în oncologie.
59. Importanţa factorului genetic şi ereditar în depistarea tumorilor maligne.
60. Urgenţe medicale în oncologie. Conduita.
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