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/ .  12.10.2021- 28.12.2021 Oncologia organelor cavităţii toracice. V. Martalog (11 săpt.)

1. Tumorile bronhopulmonare.

a) Anatomia topografică a toracelui.
b) Tumorile pulmonare benigne şi maligne. Diagnosticul şi tratamentul.
c) Cancerul bronhopulmonar. Etiopatogenie. Stările precanceroase ale plămînilor. Clasificarea clinico- 
anatomică a cancerului pulmonar. Clasificarea histologică şi clasificarea mondială a cancerului pulmonar, 
conform sistemului TNM.
d) Evoluţia clinică a cancerului pulmonar central şi periferic. Sindroamele paraneoplazice.
e) Diagnosticul şi diagnosticul diferenţial al cancerului bronhopulmonar.
f) Tratamentul cancerului pulmonar (chirurgical, radioterapeutic, chimioterapeutic),
g) Anatomia şi fiziologia esofagului. Cancerul esofagian. Diagnosticul şi tratamentul
h) Tumorile neepiteliale esofagiene. Particularităţile. Diagnosticul şi tratamentul.

2. Tumorile mediastinului.
a) Anatomia topografică a mediastinului.
b) Tumorile mediastinului. Clasificare. Diagnosticul.
c) Tratamentul tumorilor maligne mediastinale.

Colocviu - 28.12.2021

II. 29.12.21 -  15.02.22 Tumorile gastrice, hepatice, zoneipancreatoduodenale şi intestinului subţire.
N. Ghidirim (15 săpt.) - 1parte

l.Tumorile stomacului.

a) Anatomia topografică şi fiziologia stomacului.
b) Factorii ce favorizează apariţia cancerului gastric. Precancerul.
c) Tumorile maligne ale stomacului. Clasificarea stadială TNM. Clinica.
d) Metodele de diagnostic şi tratament. Complicaţiile postoperatorii.

2.Tumorile hepatice.

a) Anatomia topografică şi funcţia ficatului.
b) Tumorile benigne. Factorii de risc. Stările precanceroase ale ficatului.
c) Clasificarea TNM. Clinica. Metodele de diagnostic şi tratament ale cancerului primitiv hepatic. Transplantul 
hepatic.

III. 16.02.22 -  05.04.22 Chirurgia de urgenţă. Rojnoveanu G. (7 săpt.)

Colocviu 05.04.22

IV. 06.04.22 -  01.06.22 Tumorile gastrice, hepatice, zonei pancreatoduodenale şi intestinului subţire
N. Ghidirim.- IIparte

3. Tumorile intestinului subţire:



a) Etiopatogeneza şi clasificarea tumorilor intestinului subţire.
b) Clinica. Metodele de diagnostic şi tratament ale tumorilor maligne ale intestinului subţire.

4. Tumorile veziculei biliare:

a) Etiopatogeneza şi clasificarea tumorilor maligne ale veziculei biliare.
b) Clinica. Metodele de diagnostic şi tratament al cancerului veziculei biliare.

5. Tumorile zonei pancreatoduodenale:

a) Anatomia topografică şi fiziologia pancreasului. Vasculari zarea pancreasului.
b) Etiopatogeneza. Tumorile papilei Vater şi coledocului. Tumora Klatskin.
c) Clasificarea tumorilor. Clasificarea TNM a cancerului pancreatic. Clinica. Metodele de diagnostic şi 
tratament al cancerului zonei pancreatoduodenale.
d) Tumorile endocrine ale pancreasului. Clinica. Metodele de diagnostic şi tratament. Sindromul MENI, 
Zollinger-Ellisson, Verner-Morisson etc.

Colocviu 01.06.22

V. 02.06.22- 15.09.22 Tumorile colorectale. Rotaru T. (10 săpt.)

1. Tumorile colonului.

a) Anatomia topografică şi fiziologia colonului.
b) Tumorile benigne ale colonului.
c) Tumorile maligne ale colonului.
d) Etiopatogeneza şi clasificarea TNM a cancerului de colon.
e) Clinica. Metodele de diagnostic şi tratament ale cancerului de colon.
f) Tratamentul combinat al cancerului al cancerului de colon. Complicaţii.

2. Tumorile rectului.
a) Anatomia topografică a rectului. Etiopatogeneza cancerului rectal. Clasificarea TNM.
b) Tabloul clinic al cancerului rectal. Metode de diagnostic.
c) Tratamentul chirurgical al cancerului rectal. Complicaţii postoperatorii.
d) Tratamentul combinat al cancerului rectal. Prognosticul.
e) Particularităţile tratamentul cancerului anorectal.

Colocviu 15.09.22

VI. 16.09.22 -  23.09.22 Policlinica. Ghidirim N. (1 săpt.)

26.09.22 -  11.10.22 -  Examen de promovare
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