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Întrebările 

examenului  cu bilete la disciplina "Boli chirurgicale" 

pentru studenţii anului IV facultatea Medicină Nr.1, specialitatea Sănătate publică 

Anul de studii universitar 2018-2019. 
 

Apendicita acută 

1. Apendicita acută: etiologie, patogenie, clasificare şi tabloul clinic.  

2. Complicaţiile evolutive ale apendicitei acute: tabloul clinic, diagnosticul. 

3. Complicaţiile postoperatorii după apendicectomie. Etiologia, diagnosticul, metodele de 

profilaxie şi tratament. 

4. Diagnosticul diferenţial al apendicitei acute  cu ocluzia intestinală, ulcerul perforat, 

colecistita acută, pancreatita acută. 

5. Evoluţia clinică a apendicitei acute la copii,vârstnici, gravide. 

6. Tabloul clinic al apendicitei acute după localizarea apendicelui vermicular (subhepatică, 

pelvină, retroperitoneală, retrocecală, mezoceliacă). 

7. Tratamentul apendicitei acute şi complicaţiilor ei. Etapele apendicectomiei. 

 

Ocluzia intestinală 

8. Ocluzia intestinală: etiopatogenie, clasificare. 

9. Fiziopatologia ocluziei intestinale acute. 

10. Ocluzia intestinală mecanică înaltă şi joasă: manifestările clinice, diagnosticul. 

11. Semiologia chirurgicală şi diagnosticul  sindromului ocluziv. 

12. Principiile de tratament ale ocluziei intestinale mecanice. 

13. Invaginaţia intestinală: manifestările clinice,diagnosticul,tratamentul. 

14. Volvulusul intestinal: semiologia chirurgicală, diagnosticul şi principiile de tratament.  

15. Ocluzia intestinală dinamică: etiopatogenia, clasificarea, semiologia chirurgicală, 

diagnosticul şi principiile de tratament. Metodele de stimulare a peristaltismului intestinal. 

 

Boala ulceroasă 

16. Manifestările clinice şi diagnosticul bolii ulceroase  a stomacului şi duodenului. 

17. Principiile generale ale tratamentului conservativ şi chirurgical al ulcerului gastric şi 

duodenal. Indicaţiile intervenţiilor chirurgicale: absolute și relative. 

18. Tipurile de intervenţii chirurgicale în boala ulceroasă a stomacului şi duodenului. 
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19. Complicaţiile bolii ulceroase a stomacului şi duodenului. 

20. Ulcerul perforat al stomacului şi duodenului, particularităţile tabloului clinic, metodele de 

investigare, tactica chirurgicală. Clasificarea  lui Saveliev. 

21. Perforaţia  atipică  şi  acoperită  a  ulcerului  gastroduodenal: tabloul clinic, metodele de 

investigare, tactica chirurgicală. 

22. Manifestările clinice al ulcerului gastro-duodenal perforat în funcţie de faza  procesului 

patologic: perioada de şoc, perioada de ameliorare falsă, perioada peritonitei. 

23. Selectarea metodei de tratament chirurgical al ulcerului perforat (operaţia Miculitz, Oppel - 

Policarpov, Judd, vagotomia, rezecţia gastrică) 

24. Semiologia hemoragiilor digestive: manifestările clinice, diagnosticul, principiile de 

tratament chirurgical. 

25. Clasificarea hemoragiilor gastro-intestinale în funcţie de gradul hemoragiei. 

26. Clasificarea clinico-endoscopică (Forest) a hemoragiilor gastro-duodenale de etiologie  

ulceroasă. 

27. Diagnosticul diferenţial al hemoragiilor gastro-intestinale de etiologie ulceroasă cu 

hemoragiile din varicele esofagiene şi din sindromul Malory -Weiss. 

28. Tratamentul  hemoragiilor  ulceroase.  Hemostaza endoscopică. 

29. Stenoza de etiologie ulceroasă: manifestările clinice, diagnosticul, principii de tratament 

chirurgical. Dereglările patofiziologice în stenoza pilorică decompensată. 

30. Manifestările radiologice ale stenozei piloroduodenale în funcţie de stadiu. 

31. Diagnosticul diferenţial al ulcerului perforat gastric şi duodenal. 

32. Penetrarea ulcerului gastric şi duodenal: particularităţile tabloului clinic,diagnosticul, 

principiile de tratament chirurgical. 

 

Herniile abdominale 

33. Herniile abdominale: definitie, etiopatogenie, clasificare. Factorii predispozanţi şi 

favorizanţi. 

34. Hernii: elementele anatomice ale herniei, semne clinice, diagnostic. 

35. Semiologia şi principiile de tratament chirurgical al herniilor. 

36. Semiologia şi tratamentul herniilor ireductibile. 

37. Hernia strangulată. Mecanismul strangulării,tipurile strangulării. 

38. Semiologia şi tratamentul herniilor strangulate. 

39. Particularităţile tratamentului chirurgical al herniilor strangulate. 

40. Hernia inghinală: anatomia canalului inghinal, clasificare, diagnostic, tratamentul   

chirurgical. 

41. Hernia femurală: anatomia topografică a inelului femural, variantele herniilor femurale, 

manifestările clinice, diagnosticul diferenţial  cu hernia inghinală și limfadenita inghinală,  

tratamentul chirurgical. 

42. Hernia ombilicală: manifestările clinice, tratamentul. 

43. Herniile liniei albe: manifestările clinice, tratamentul. 

44. Herniile ventrale. Eventraţii şi evisceraţii: anatomie patologică, diagnostic, tratamentul. 

45. Formele atipice de strangulare: hernie de tip Richter, Littre, Maydl, Brock. 
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Litiaza biliară. Icterul mecanic 

46. Semiologia chirurgicală a colecistitei acute. Etiopatogenie, clasificare, simptomatologie, 

metodele de investigaţie, tactica chirurgicală. 

47. Diagnosticul diferenţial al colecistitei acute cu ulcerul  perforat, infarctul miocardic formă 

abdominală şi pancreatita acută. 

48. Complicațiile colecistitei acute, complicaţiile postoperatorii după colecistectomie. 

49. Tratamentul colecistitei acute. Indicaţiile tratamentului  chirurgical, tipurile intervenţiilor 

chirurgicale. Chirurgia mini-invazivă în diagnosticul şi tratamentul bolii litiazice. 

50. Colecistita cronică calculoasă, tabloul clinic, metodele de investigaţie,  tactica chirurgicală. 

51. Colecistectomia: indicaţiile  către  operaţie, tehnici operatorii. Complicaţii intraoperatorii, 

profilaxia. 

52. Complicaţiile colecistitei cronice calculoase (mecanice, infecţioase, degenerative).  

Tratamentul. 

53. Icterul mecanic: etiopatogenie, tabloul clinic, diagnosticul paraclinic, diagnosticul diferenţial 

şi principiile de tratament. 

54. Coledocolitiaza: etiopatogenie, manifestările clinice, diagnosticul, tratamentul. 

55. Complicaţiiile coledocolitiazei. 

56. Diagnosticul icterului mecanic: metode instrumentale şi de laborator. 

57. Colangita: manifestările clinice, metode de diagnostic, principii de tratament. 

58. Tratamentul chirurgical al icterului mecanic, metode de drenare  a  căilor  biliare,  

anastomoze bilio-digestive. 

59. Sindromul postcolecistectomic: metodele de investigaţii şi tratament. 

 

Pancreatita acută 

60. Semiologia chirurgicală în pancreatita acută, etiopatogenie, clasificare. 

61. Diagnosticul  paraclinic  al  pancreatitei  acute:  USG, CT, investigaţii endoscopice  şi  de 

laborator. 

62. Evoluţia  şi tratamentul pancreatitei acute. 

63. Diagnosticul şi tratamentul complicaţiilor evolutive sistemice ale pancreatitei acute: precoce 

şi tardive; toxice, postnecrotice,  viscerale. 

64. Clasificarea complicaţiilor evolutive ale pancreatitei acute. 

65. Diagnosticul diferenţial al pancreatitei acute cu ulcerul gastroduodenal perforat, ocluzia 

intestinală, apendicita acută, tromboza mezenterială, infarctul miocardic, pneumonia bazală.  

 

Peritonita 

66. Peritonita: etiopatogenie , clasificare. Fazele evolutive ale peritonitei.  

67. Peritonita: căile de răspândire a infecţiei. Clasificarea peritonitei. 

68. Dereglările patofiziologice în perioadele toxică şi terminală ale peritonitei. 

69. Simptomatologia peritonitei generalizate purulente: stadiul reactiv, toxic şi terminal.  

70. Tratamentul peritonitei generalizate purulente: local şi complex. 

71. Peritonita localizată: manifestările clinice, diagnosticul, tratamentul în funcţie de localizare. 



 

INSTITUȚIA PUBLICĂ 
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE 
”NICOLAE TESTEMIȚANU” DIN REPUBLICA MOLDOVA 

CATEDRA CHIRURGIE NR.5 

 

Pag. 4 / 5 

 

 

72. Abcesele  intraabdominale:  etiologia,  simptomatologia, diagnosticul, particularităţile 

tratamentului chirurgical. 

Patologia glandei tiroide. 

73. Guşa simplă (distrofia endemică tireopată): clasificarea guşelor sporadice şi endemice; 

simptomatologie, metode de diagnostic. 

74. Guşa simplă: tabloul clinic, diagnosticul, tratamentul, profilaxia. 

75. Indicaţii către tratamentul chirurgical al guşei, tipurile de operaţii, complicaţiile  

precoce şi tardive ale tratamentului chirurgical. 

76. Tireoiditele acute şi cronice, (strumitele):etiologie,simptomatologie,diagnosticul şi 

tratamentul. 

77. Boala Basedow: etiopatogenie, manifestările clinice, diagnosticul, tratamentul. 

 

Patologia chirurgicală a sistemului vascular 

78. Trombembolia arterei pulmonare: etiologia, patogenia, simptomatologie, tratamentul, 

metodele de profilaxie.  

79. Tromboza şi embolia arterelor: etiopatogenie, diagnostic, manifestările clinice, tratamentul. 

80. Profilaxia specifică şi nespecifică a complicaţiilor trombo - embolice în perioada 

postoperatorie. 

81. Sindromul de ischemie arterială acută: etiopatogenie, clasificare, tabloul clinic. 

82. Sindromul de ischemie arterială acută: diagnosticul, principii de tratament. 

83. Ischemia mezenterică acută: etiopatogenie, tabloul clinic. 

84. Ischemia mezenterică acută: diagnosticul, tratamentul. 

85. Boala varicoasă a membrelor inferioare: manifestările clinice, diagnosticul, principii de 

tratament.  

86. Tratamentul chirurgical şi conservativ al bolii varicoase.  

87. Complicaţiile bolii varicoase: manifestările clinice şi tratamentul. 

88. Tromboflebita venelor superficiale a membrelor inferioare: etiologie, tabloul clinic, 

tratamentul. 

89. Tromboflebita venelor profunde a membrelor inferioare: tabloul clinic, tratamentul. 

90. Endarteriita obliterantă: etiologie, patogenie, tabloul clinic şi metode de examinare. 

91. Tratamentul endarteriitei obliterante. 

92. Ateroscleroza obliterantă a membrelor inferioare: etiopatogenie. 

93. Ateroscleroza obliterantă: tabloul clinic şi tratamentul. 

 

Traumatismele abdominale 

94. Semiologia, patogenia, clasificarea şi tratamentul chirurgical al traumatismelor închise a 

abdomenului. 

95. Semiologia şi tratamentul contuziei peretului abdominal fără leziunea organelor cavitare. 

96. Traumatismul închis a abdomenului cu leziunea organelor parenchimatoase: manifestările 

clinice, diagnosticul, principii de tratament. 

97. Traumatismul închis a abdomenului cu lezarea organelor cavitare: manifestările clinice, 

diagnosticul, principii de tratament. 
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98. Traumatismul deschis a abdomenului cu leziunea organelor parenchimatoase: manifestările 

clinice, diagnosticul, principii de tratament. 

99. Traumatismul deschis a abdomenului cu lezarea organelor cavitare: manifestările clinice, 

diagnosticul, principii de tratament. 

100.  Trauma deschisă a abdomenului: clasificarea, tabloul clinic, diagnosticul, tratamentul. 

 

 

 

 

 

Şeful  catedrei Chirurgie Nr.5 

D.h.ş.m., prof . universitar                                                                              E.Guțu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


