
Biletul 1 
 

1. Hepatopatia alcoolică, etiopatogenia, criteriile 
morfologice, diagnosticul. 
2. Manifestările clinice, evoluţia, complicaţiile şi 
prognosticul bolii cronice renale. 
3. Particularităţile terapiei hipertensiunii arteriale. 
 
 

 
Biletul 2 

 
1. Hipotireoidie, definiţie, etiologie, clasificare. 
2. Diagnosticul pozitiv al hepatitelor virale 

cronice. 
3. Astmul bronşic, principiile de tratament şi 

profilaxie. 
 
 

 
Biletul 3 

 
1. Principiile tratamentului diabetului zaharat tip I. 
2. Diagnosticul pozitiv şi diferenţial al colangitei 

sclerozante. 
3. Obezitatea, tratamentul dietetic și 

medicamentos. 
 
 
 



 
Biletul 4 

 
1. Hepatita cronică virală C, tabloul clinic, 

diagnosticul pozitiv. 
2. Patogenia aterosclerozei. 
3. Complicaţiile diabetului zaharat. 

 
 
 

Biletul 5 
 

1. Astmul bronşic, clasificare, tabloul clinic, 
tratamentul. 

2. Tratamentul artritei reumatoide. 
3. Hepatita cronică virală  B, tabloul clinic, 

diagnosticul pozitiv. 
 

 
 
 

Biletul 6 
 

1. Spondiloartrita anchilozantă, tabloul clinic, 
metodele de diagnostic. 

2. Mecanismele patogenice ale pneumoniilor. 
3. Hepatopatia alcoolică, tratamentul. 

 
 
 



Biletul 7 
1. Sindromul climacteric: tratamentul, prognosticul. 
2. Mecanismul de acţiune, indicaţiile , 

contraindicaţiile şi complicaţiile terapiei cu 
interferonele în hepatitele virale. 

3. Angorul pectoral, formele clinice. 
 
 

Biletul 8 
1. Hipertireoidie, diagnosticul pozitiv şi diferenţial, 

complicaţiile. 
2. Pielonefrita cronică, cauzele, clasificarea. 
3. Infarctul miocardic acut necomplicat, principiile 

de tratament. 
 

 
Biletul 9 

1. Pleureziile, etiologie, manifestările clinice şi 
paraclinice, diagnosticul pozitiv. 

2. Tratamentul  pielonefritelor cronice. 
3. Hipertensiunea arterială, cauzele, clasificarea. 

 
 

Biletul 10 
1. Artrita reumatoidă, manifestările clinice, 

principiile de tratament. 
2. Tratamentul şi profilaxia pielonefritei cronice. 
3. Astmul bronşic, diagnosticul pozitiv şi 

diferenţial. 
 



Biletul 11 
1. Ciroza hepatică, tabloul clinic, principiile de 

diagnostic. 
2. Tratamentul antirecidivant şi profilaxia 

pielonefritei cronice. 
3. Pneumoniile comunitare, epidemiologia, 

etiologia, patogenia, clasificarea. 
 

 
Biletul 12 

1. Diagnosticul pozitiv al colangitei sclerozante. 
2. Rolul dereglărilor metabolismului lipidic în 

dezvoltarea aterosclerozei. 
3. Terapia în trepte al astmului bronşic. 
 

 
Biletul 13 

1. Nefropatia  diabetică, stadiile clinice, tratamentul 
şi profilaxia. 

2. Factorii de risc “clasici” şi noi depistaţi ai 
aterogenezei, definiţia riscului multifactorial. 

3. Tratamentul pneumoniei cu Mycoplasma, 
Chlamidia şi Legionella. 

 
 

Biletul 14 
1. Angor pectoral, clasificarea, manifestări clinice. 
2. Profilaxia primară şi secundară a aterosclerozei. 
3. Principii de tratament ale sindromului 

climacteric. 



Biletul 15 
1. Disritmiile, etiologia, patogenia, clasificarea. 
2. Manifestările clinice și tratamentul ascitei. 
3. Pleureziile, particularităţile clinice şi principiile 

de tratament. 
 

 
Biletul 16 

1. Diabetul zaharat tip 2, tabloul clinic, 
diagnosticul, principiile de tratament. 

2. Profilaxia şi tratamentul cirozei hepatice. 
3. Pneumonia mycoplasmică, chlamidiană, 

diagnosticul şi tratamentul. 
 

 
Biletul 17 

1. Hepatita cronică virală C, tabloul clinic, 
diagnosticul pozitiv. 

2. Principiile de bază ale tratamentului infarctului 
miocardic acut. 

3. Spondiloartrita anchilozantă, tratamentul. 
 

 
Biletul 18 

1. Astmul bronşic, diagnosticul pozitiv şi 
diferenţial. 

2. Terapia trombolitică în infarctul miocardic acut. 
3. Hepatitele cronice, clasificarea. 
 



Biletul 19 
1. Hepatita cronică virală  B, semne clinico-

paraclinice de reactivare a virusului. 
2. Tratamentul dereglărilor de ritm şi de conducere 

în infarctul miocardic. 
3. Boala cronică renală, tabloul clinic, metodele de 

diagnostic. 
 

 
Biletul 20 

1. Clasificarea diabetului zaharat. 
2. Tratamentul disritmiilor. 
3. Hepatitele cronice virale, profilaxia. 
 

 
Biletul 21 

1. Hepatita cronică virală C, criteriile de diagnostic, 
tabloul clinic, tratamentul. 

2. Artrita reumatoidă, etiopatogenia. 
3. Tratamentul pneumoniilor nasocomiale. 
 

 
Biletul 22 

1. Hepatita cronică virală B, principiile de 
cronicizare a procesului, manifestări clinice. 

2. Aspectele actuale ale tratamentului farmacologic 
în hipertensiunea arterială. 

3. Manifestările clinice ale sindromului climacteric. 
 

 



 
Biletul 23 

1. Etiopatogenia hepatitei virale cronice B. 
2. Definiția,membrii grupului, criteriile de 

diagnostic ale spondiloartropatiilor 
seronegative. 

3. Tratamentul şi profilaxia infarctului miocardic 
acut. 

 
 
 
 

Biletul 24 
1. Clasificarea disritmiilor. 
2. Manifestările clinice, complicaţiile 

hipotireozei. 
3. Tratamentul hipertensiunei portale. 

 
 

 
 
 

Biletul 25 
1. Etiopatogenia hepatopatiei alcoolice. 
2. Manifestările clinice, complicaţiile 

hipertireozei.  
3. Principiile de tratament ale infecțiilor urinare. 
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