Întrebări pentru Examen Gastroenterologie
1. Particularităţile anatomo-fiziologice ale esofagului.
2. Boala de reflux gastroesofagian: definiţia, factorii de risc, epidemiologia, etiologia, mecanisme
patogenetice.
3. Boala de reflux gastroesofagian: patogeneza, semne clinice
4. Boala de reflux gastroesofagian: metodele de diagnosticare, criterii de diagnostic
5. Boala de reflux gastroesofagian: tabloul clinic, complicaţiile
6. Boala de reflux gastroesofagian: tratamentul, profilaxia, prognosticul.
7. Acalazia cardiei: definiţia, etiologia, patogeneza.
8. Acalazia cardiei: particularităţile clinice, metode de diagnostic, diagnostic pozitiv.
9. Acalazia cardiei: diagnosticul diferenţial, tratamentul, complicaţii
10. Esofagul Barret: definiţia, etiologia, tipurile maladiei.
11. Esofagul Barret: tabloul clinic, diagnosticul.
12. Esofagul Barret: diagnosticul diferenţial, tratamentul, prognosticul.
13. Diagnosticul diferenţial în dereglările de motilitate ale esofagului.
14. Dereglările funcţionale esofagiene. Definiţia, clasificare, clinica, diagnosticul diferențial.
15. Herniile şi diverticule esofagiene. Clasificare, tabloul clinic, diagnosticul diferențial.
16. Boala ulceroasă: definiţie, etiologie, factorii de agresiune şi apărare a mucoasei stomacului şi
duodenului.
17. Boala ulceroasă: tabloul clinic în ulcerul gastric și duodenal.
18. Boala ulceroasă: metodele de diagnosticare (de laborator, instrumental).
19. Boala ulceroasă: diagnosticul diferenţial, complicaţiile.
20. Boala ulceroasă: tratamentul nemedicamentos, profilaxia, prognosticul.
21. Boala ulceroasă: tratamentul medicamentos, eradicarea Helicobacter Pylori.
22. Boala ulceroasă: clasificarea după revizia X a OMS, clasificarea clinică.
23. Boala ulceroasă: particularități clinice și viziuni terapeutice al bolei ulceroase în dependenţă de
localizarea defectului ulcerativ și de vîrsta.
24. Particularităţile anatomo-fiziologice ale stomacului. Funcţiile principale ale stomacului.
25. Gastritele: definiţie, etiologie, clasificare
26. Gastritele acute: clasificarea, clinica, diagnosticul
27. Clasificarea gastritelor după revizia a X OMS şi Sydnei.
28. Clinica, diagnosticul, diagnosticul diferenţial al gastritelor tip A şi B.
29. Tratamentul

etiopatogenic

în

gastritele

cronice.

Tratament

prognosticul.
30. Gastrita cronică tip A, particularităţile clinice, diagnostic, tratament.
31. Gastrita cronică tip B, particularităţile clinice, diagnostic, tratament.

nemedicamentos,

Profilaxia,

32. Gastrita cronică tip C, particularităţile clinice, diagnostic, tratament.
33. Gastritele cronice - formele specifice, complicaţiile.
34. Metodele de diagnostic în patologia gastrică.
35. Colecistita cronică alitiazică, definiţie, etiologie, patogenie.
36. Colecistita cronică alitiazică, clinica, puncte dureroase reflectorii şi de inflamaţie în colecistita
cronică.
37. Colecistita cronică alitiazică. Clasificare, metode de diagnostic.
38. Colecistita cronică alitiazică, diagnostic diferenţial, complicaţiile.
39. Colecistita cronică alitiazică, tratamentul nemedicamentos, medicamentos, profilaxie, prognostic.
40. Colangitele cronice nonautoimune, etiologie, patogenie, clasificare.
41. Colangitele cronice, clinica, metodele de diagnostic.
42. Colangitele cronice, diagnosticul diferenţial, tratamentul, patogeneza, profilaxie.
43. Disfuncţiile sfincterului Oddi. Clasificare, tabloul clinic, metode de diagnostic
44. Particularităţile anatolo-fiziologice ale vezicii biliare, funcţia bilei în organismul uman.
45. Pancreatitele cronice, definiţie, etiologie, patogenie, clasificare după OMS
46. Pancreatitele cronice, tabloul clinic, diagnosticul pancreatitelor de tip hiperenzimatic.
47. Pancreatitele cronice, clasificarea clinică, metodele de diagnostic.
48. Pancreatitele cronice, etiologie, clasificare, tabloul clinic al pancreatitelor de tip hipoenzimatic.
49. Pancreatitele cronice, clinica, metode de evaluare a funcţiei exocrine a pancreasului.
50. Pancreatitele cronice, diferite forme clinice, diagnosticul diferenţial.
51. Pancreatitele cronice, tratament nemedicamentos, tratamentul medicamentos, profilaxie, prognostic.
52. Particularităţile anatolo-fiziologice ale pancreasului exo- şi endocrin
53. Metodele de diagnostic utilizate în patologia intestinului subţire.
54. Enteropatia glutenică, definiţie, etiologie, patogenie.
55. Enteropatia glutenică, clinica, metode de diagnostic, diagnosticul diferenţial formelor EG.
56. Enteropatia glutenică, tratamentul, profilaxia, prognoza.
57. Particularităţile anatolo-fiziologice ale intestinului subţire, funcţiile principale ale intestinului
subţire.
58. Boala Wipple, etiologie, clinica, diagnostic.
59. Boala Wipple, diagnostic diferenţial, tratamentul, prognoza.
60. Boala Crohn, etiologie, patogenie, clasificare, diagnostic pozitiv
61. Boala Crohn, clinica diferitor forme a BC, complicaţii.
62. Boala Crohn, metode diagnostic, diagnosticul diferenţial, criterii de diagnostic.
63. Tratamentul bolii Crohn.
64. Colita ulceroasă, etiologie, patogenie, clasificarea clinică a diferitor forme de CU
65. Colita ulceroasă, tabloul endoscopic şi radiologic.

66. Colita ulceroasă, metodele de diagnostic, diagnosticul diferenţial, complicaţiile, prognosticul.
67. Tratamentul colitei ulceroase în funcție de gradul de afectare, profilaxia.
68. Dereglările funcţionale ale esofagului, definiţia, etiologia, patogenia.
69. Dereglările funcţionale ale esofagului: pirozisul funcţional, criterii de diagnostic şi tratament.
70. Dereglările funcţionale ale esofagului: durerea toracică funcţională, criterii de diagnostic şi
tratament.
71. Dereglările funcţionale ale esofagului: globusul, criterii de diagnostic şi tratament.
72. Dereglările funcţionale ale esofagului: disfagia funcţională, criterii de diagnostic şi tratament.
73. Dereglările funcţionale ale esofagului, diagnosticul, diagnosticul diferenţial, tratamentul
nemedicamentos.
74. Dispepsia funcţională, etiologia, patogenia, clasificare.
75. Dispepsia funcţională, clinica, diagnosticul, diagnosticul diferenţial.
76. Dispepsia funcţională, tratamentul.
77. Sindromul intestinului iritabil: definiţie, criterii de diagnostic, patogeneză, clasificare.
78. Colonul iritabil. Tabloul clinic, sindroame de alarmă, metode de diagnostic.
79. Colonul iritabil. Etiologia, patogenia, metode de diagnostic.
80. Tratamentul nemedicamentos şi medicamentos în colonul iritabil.
81. Colonul iritabil, diagnosticul diferenţial, patogeneza, profilaxia.
82. Colangita sclerozantă primitivă, etiologia, patogenia.
83. Colangita sclerozantă primitivă, clinica, metodele de diagnostic.
84. Colangita sclerozantă primitivă, diagnosticul diferenţial, complicaţiile, prognoza.
85. Colangita sclerozantă primitivă, tratamentul, profilaxia.
86. Particularităţile anatomo-fiziologie ale ficatului. Funcţiile principale ale ficatului.
87. Sindroamele clinice principale la pacienţii cu bolile cronice difuze ale ficatului.
88. Sindroamele biologice (de laborator) de bază la pacienţii cu boli cronice difuze ale ficatului.
89. Hepatitele cronice, metodele de diagnostic.
90. Hepatita cronică virală B, tratamentul antiviral cu interferonii, indicaţiile, contraindicaţiile,
complicaţiile.
91. Hepatita cronică virală B, tratamentul antiviral cu nucleozide, indicaţiile, contraindicaţiile,
complicaţiile.
92. Hepatita cronică virală B, tratamentul nemedicamentos, profilaxia, prognoza.
93. Hepatitele cronice virale, tratamentul antiviral, monitoringul pretratament, în timpul tratamentului şi
posttratament.
94. Hepatitele cronice, definiţie, etiologie, clasificare.
95. Hepatitele cronice: metodele de diagnostic de laborator.
96. Hepatita cronică virală B, particularităţile structurale ale virusului hepatic B, patogenie.

97. Hepatita cronică virală B, tabloul clinic, tabloul morfologic.
98. Hepatita cronică virală B: variantele clinico-serologice ale infecţiei HBV.
99. Hepatita cronică virală B: factori de risc, căile de transmitere, evoluţie naturală.
100. Hepatita cronică virală D, particularităţile structurale ale virusului hepatic D, factori de risc, căile
de transmitere.
101. Hepatita cronică virală D. Evoluţia naturală: patogeneza, coinfecţia şi suprainfecţia HDV.
102. Hepatita cronică virală D: tabloul clinic, metode de diagnostic (de laborator, instrumental).
103. Hepatita cronică virală C, particularităţile structurale ale virusului hepatic C, factori de risc, căile
de transmitere.
104. Hepatita cronică virală C, patogenia, evoluţie naturală.
105. Hepatita cronică virală C, clinica, metode de diagnostic.
106. Hepatita cronică virală C, diagnosticul instrumental, de laborator (inclusiv şi morfologic).
107. Diagnosticul diferenţial al hepatitelor virale B, C, D (clinico-paraclinic).
108. Tratamentul hepatitei cronice cu hepatoprotectori.
109. Tratamentul antiviral al hepatitei cronice virale C.
110. Tratamentul hepatitei cronice virale D cu interferoni (indicaţii, contraindicaţiile), complicaţiile.
111. Diagnosticul de laborator al hepatitelor virale cronice B, C, D.
112. Particularităţile tabloului morfologic în hepatitele cronice virale B, D şi C.
113. Tratamentul cirozelor alcoolice prognoza, profilaxia.
114. Alcoolul şi mecanismele nocive la nivelul ficatului
115. Steatohepatita nonalcoolică, definiţia, etiologia, patogenia.
116. Steatohepatita nonalcoolică, diagnosticul de laborator şi instrumental.
117. Steatohepatita nonalcoolică, clinica, diagnosticul diferenţial, complicaţiile.
118. Steatohepatita nonalcoolică, tratamentul, prognoza, profilaxia.
119. Diagnosticul diferenţial al hepatitelor virale cronice B, C, D.
120. Ciroze hepatice, definiţie, etiologie, factori de risc, diagnosticul pozitiv
121. Ciroze hepatice, clasificarea etiologică şi clinică.
122. Ciroze hepatice, clasificare prognostică, prognoza.
123. Ciroze hepatice, clinica cirozelor virale.
124. Ciroze hepatice, diagnosticul diferenţial al cirozelor virale şi non virale.
125. Ciroza hepatică alcoolică, particularităţi clinice şi de diagnostic.
126. Ciroze hepatice, diagnosticul diferenţial, complicaţiile.
127. Ciroze hepatice, complicaţiile, tratamentul cirozelor virale B, C.
128. Ciroze hepatice, tratamentul medicamentos, profilaxia.
129. Diagnosticul diferenţial în ciroze hepatice.
130. Boala alcoolică a ficatului, definiţie, patogenie.

131. Boala alcoolică a ficatului, clasificare, clinica.
132. Boala alcoolică a ficatului, clinica, diagnosticul de laborator.
133. Boala alcoolică a ficatului, clinica, diagnosticul cirozei alcoolice.
134. Tratamentul steatozei alcoolice a ficatului, profilaxia, prognoza.
135. Hepatita alcoolică acută, definiţie, etiologie, patogenia.
136. Hepatita alcoolică acută, clinică, diagnosticul, tratamentul.
137. Tratamentul steatohepatitei alcoolice cronice, prognoza, profilaxia.
138. Steatoza hepatică nonalcoolică. Definiţia, etiologia, clasificarea morfologică.
139. Steatoza hepatică nonalcoolică, patogenia, gradul afectării.
140. Steatoza hepatică nonalcoolică, clinica, diagnosticul de laborator, diagnosticul instrumental.
141. Steatoza hepatică nonalcoolică, diagnosticul diferenţial, tratamentul nemedicamentos.
142. Steatoza hepatică nonalcoolică, tratamentul medicamentos, prognoza, profilaxia.
143. Hepatita autoimună, definiţie, etiologie, patogeneza.
144. Hepatita autoimună, clasificare, particularitățile clinice, serologice în diferite forme clinice
145. Hepatita autoimună, metode de diagnostic de laborator.
146. Hepatita autoimună, diagnostic pozitiv, diagnostic diferenţial.
147. Hepatita autoimună, diagnosticul, tabloul morfologic, metode instrumentale de diagnostic
148. Hepatita autoimună, metode moderne de tratament, prognosticul.
149. Ciroza biliară primitivă, definiţie, etiologie, patogeneza.
150. Ciroza biliară primitivă, tabloul clinic, complicaţiile.
151. Ciroza biliară primitivă, diagnosticul de laborator şi instrumental.
152. Ciroza biliară primitivă, diagnosticul diferenţial cu ciroza virală.
153. Ciroza biliară primitivă, tratamentul medicamentos şi nemedicamentos.
154. Ciroza biliară primitivă, diagnosticul diferenţial cu ciroza biliară secundară.
155. Steatohepatita nonalcoolică, definiție, etiologie, patogeneza
156. Steatohepatita nonalcoolică, tratament, prognoza, profilaxia

