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I. 22.10.2021-10.01.2022 Oncopediatrie. Rotaru T. (11 săptămâni)
a. Introducerea în oncologia infantilă. Date statistice. Frecvenţa tumorilor maligne la copii în 

cadrul afecţiunilor oncologice în general. Frecvenţa tumorilor la copii în diverse grupe de 
vârstă. Mortalitatea la copii în cazul tumorilor maligne .Tipurile principale de tumori la copii 
şi particularităţile lor histologice. Particularităţile etiologiei si epidemiologiei tumorilor.

b. Particularităţile anamnezei generale si anamnezei afecţiunii. Particularităţile examenului
obiectiv . Importanta anesteziei in diagnostic. Particularităţile evaluării metodelor de laborator 
în diagnostic. Particularităţile examenului radiologie şi interpretarea datelor obţinute 
radiografiei ,angiografiei si limfografiei.Particularităţile examenului cu izotopi
radioactivi.Particularităţile investigaţiilor endoscopice. Diagnosticul morfologic (citologic, 
histologic). Particularităţile interpretării. Metode de recoltare a materialului: puncţie, biopsie, 
intervenţii chirurgicale în scop de diagnosticare.

c. Principii generale si particularităţile tratamentului tumorilor la copii. Anestezie şi terapie 
intensivă. Tratamentul chirurgical. Indicaţii şi contraindicaţii. Particularităţile intervenţiei 
chirurgicale. Tratamentul actinie. Indicaţii şi contraindicaţii. Particularităţile terapiei actinice 
a tumorilor maligne la copii. Urmările p/o tratamentului actinie. Tratamentul medicamentos. 
Indicaţii şi preparate antitumorale folosite (practicate) în tratarea tumorilor maligne 
.Particularităţile terap iei medicamentoase antitumorale. Reacţii secundare. Tratament 
combinat. Indicaţii şi contraindicaţii. Particularităţile.

d. Tumorile rinichilor. Frecvenţa. Particularităţile morfologice. Tabloul clinic şi diagnosticul. 
Diagnosticul diferenţial al tumorilor renale cu: splenomegalia hepatomegalia, tumori 
neurogene retroperitoneale, hidronefroza congenitală, tuberculoza renală. Tratament. 
Rezultatele tratamentului. Tumori neurogene. Frecvenţa şi morfologice. Tabloul clinic şi 
diagnosticul principalelor tipuri de tumori neurogene (simpatogoniom, simpaticoblastom, 
ganglionitroblastom). Tratament.

e. Tumori teratoide. Principalele tipuri şi localizarea lor. Tabloul clinic şi diagnosticul (teratome 
sacrococcigiene şi cordome, teratome mediastinale, cervicale, ovarelor, testiculelor). 
Tratament. Tumorile oaselor. Frecvenţa şi particularităţile în funcţie de vârstă. Particularităţile 
tabloului clinic şi al diagnosticului. Tratament. Rezultatele tratamentului. Tumorile ficatului. 
Frecvenţa şi tipurile principale. Particularităţile tabloului clinic şi al diagnosticului. 
Tratament.

f. Tumorile cailor superioare si ale glandei tiroide. Frecvenţa, principalele tipuri, localizarea. 
Particularităţile tabloului clinic şi al diagnosticului. Tratament. Tumorile ficatului. Frecvenţa 
şi tipurile principale. Particularităţile tabloului clinic şi al diagnosticului. Tratament.

g. Tumorile ochiului şi orbitei. Frecvenţa şi principalele varietăţi. Particularităţile tabloului 
clinic şi al diagnosticului. Tratament. Rezultatele tratamentului.



h. Tumorile ţesuturilor moi.Fregventa si principalele varietăţi. Particularităţile tabloului clinic şi 
al diagnosticului. Tratament. Rezultatele tratamentului. Tumorile organelor genitale. 
Frecvenţa, varietăţile principale. Particularităţile clinic şi al diagnosticului. Tratament. 
Rezultatele tratamentului. Tumorile timusului. Frecventa. Particularităţile tabloului clinic şi al 
diagnosticului. Tratament. Rezultatele tratamentului.

i. Tumori neurogene. Frecvenţa şi morfologice. Tabloul clinic şi diagnosticul principalelor 
tipuri de tumori neurogene (simpatogoniom, simpaticoblastom, ganglionitroblastom). 
Tratament.

10.01.2022 COLOCVIU

II. 11.01.2022-20.05.2022 Policlinica. D. Sofroni

III. 21.05.2022 -  21.09.2022 Practica în raion

IV. 01.08.2022 -  31.08.2022 Concediu

V. 21.09.2022 -  21.10.2022 Examen de licenţă
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