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Planul tematic al lecțiilor practice/seminare la disciplina Medicină Internă. Gastrologie 

pentru studenții anului V, Facultatea Medicină, anul universitar 2020-2021, semestrul de 
toamnă 

 
Nr. Tema Ore Data 
1.  Boala de reflux gastroesofagian. Definiţia, clasificarea, etiologia, 

patogenia, tabloul clinic, diagnosticul pozitiv și diferențial, 
complicațiile, tratamentul, profilaxia, prognosticul.  
Esofagul Barret. Dereglări de motalitate (Spasm esofagian. Acalasia 
cardiei). Diagnosticul diferenţial Dereglări funcţionale ale esofagului. 
Definiţia, clasificarea, etiologia, patogenia, clinica, criterii de 
diagnostic, diagnosticul diferențial, tratamentul, profilaxia, 
prognosticul. 

5 01.09.2020 
16.09.2020 
11.11.2020  
09.12.2020 

2.  Boala ulceroasă. Definiţia, etiologie, factorii de agresiune, de apărare, 
tabloul clinic, diagnostic pozitiv, diagnostic diferențial. 
Complicaţiile. Tratamentul medicamentos şi nemedicamentos. 
Profilaxia. Prognosticul. 

5 02.09.2020  
17.09.2020 
12.11.2020 
10.12.2020 

3.  Gastritele acute şi cronice. Definiţia, clasificarea, etiologia, 
patogenia, tabloul clinic, diagnosticul pozitiv și diferențial, 
complicații, tratamentul, profilaxia, prognosticul. Dispepsia 
funcţională. Definiţia, clasificarea, etiologia, patogenia, clinica, 
criterii de diagnostic, diagnosticul diferențial, tratamentul, profilaxia, 
prognosticul. 

5 03.09.2020 
18.09.2020 
13.11.2020 
11.12.2020 

4.  Patologia sistemului biliar. Colangita biliară primitivă și colangita 
sclerozantă primitivă: definiție, etiopatogenie, tabloul clinic, 
diagnosticul pozitiv și diferențial, complicații,  tratamentul, 
prognosticul. 
Colangitele cronice. Definiţia, clasificarea, etiologia, patogenia, 
clinica, diagnostic pozitiv și diagnosticul diferențial, tratamentul, 
profilaxia, prognosticul. 

5 04.09.2020 
21.09.2020 
16.11.2020 
14.12.2020 

5.  Pancreatitele cronice. Definiţia, clasificarea, etiologia, patogenia, 
tabloul clinic, diagnosticul pozitiv și diferențial, complicațiile, 
tratamentul, profilaxia, prognosticul.  

5 07.09.2020 
22.09.2020 
17.11.2020 
15.12.2020 

6.  Hepatitele cronice virale B, D. Definiţia, clasificarea, etiologia, 
patogenia, tabloul clinic, diagnosticul pozitiv și diferențial, 
complicații, profilaxia, prognosticul. Tratamentul hepatitelor cronice 
virale B, D. 

5 08.09.2020 
23.09.2020 
18.11.2020 
16.12.2020 

7.  Hepatita cronică virală C. Definiţia, etiologia, patogenia, 
diagnosticul, tabloul clinic, diagnosticul pozitiv și diferențial, 
complicații, profilaxia, prognosticul. Tratamentul hepatitei cronice 
virale C. 

5 09.09.2020 
24.09.2020 
19.11.2020 
17.12.2020 

8.  Ciroza hepatică. Definiţia, clasificarea, etiologia, patogenia, tabloul 
clinic, diagnosticul pozitiv și diferențial, scorurile prognostice, 
complicații, profilaxia.  

5 10.09.2020 
25.09.2020 
20.11.2020 
18.12.2020 
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9.  Tratamentul cirozei hepatice de diferită etiologie (etiologic, 
patogenetic), tratamentul complicațiilor cirozei hepatice 
(hipertensiunei portale, ascitei, peritonitei bacteriane spontane, 
encefalopatiei hepatice, sindromului hepato-renal). 

5 11.09.2020 
28.09.2020 
23.11.2020 
21.12.2020 

10.  Boala alcoolică a ficatului. Definiţia, clasificarea, etiologia, 
patogenia, tabloul clinic, diagnosticul pozitiv și diferențial, 
complicații, tratamentul, profilaxia, prognosticul.  

5 14.09.2020 
29.09.2020 
24.11.2020 
22.12.2020 

11.  Boala ficatului gras non-alcoolic. Definiţia, clasificarea, etiologia, 
patogenia, clinica, diagnosticul pozitiv și diferențial, tratamentul, 
profilaxia, prognosticul.  
Hepatita autoimună. Definiţia, clasificarea, etiologia, patogenia, 
clasificarea, clinica, diagnosticul, complicații, tratamentul, 
prognosticul.  

5 15.09.2020 
30.09.2020 
25.11.2020 
23.12.2020 

12.  Bolile metabolice hepatice (Hemocromatoza, boala Wilson și 
deficitul de alfa1 antitripsină). Definiţia, etiologia, patogenia, tabloul 
clinic, diagnosticul, complicații,  tratamentul, profilaxia, 
prognosticul. 

5 16.09.2020 
01.10.2020 
26.11.2020 
24.12.2020 

13.  Patologia intestinului subţire. Diareea și constipația. Definiţia, 
clasificarea, etiologia, patogenia, clinica, diagnostic pozitiv și 
diferențial, tratamentul, profilaxia.  
Enteropatia glutenică, Definiţia, clasificarea, etiologia, patogenia, 
clinica, diagnosticul, tratamentul, profilaxia, prognosticul. 

5 17.09.2020 
02.10.2020 
27.11.2020 
28.12.2020 

14.  Bolile inflamatorii intetinale: Boala Crohn și Colita ulceroasă. 
Definiţia, clasificarea, etiologia, patogenia, clinica, diagnosticul 
pozitiv și diferențial, complicații, tratamentul, profilaxia, 
prognosticul.  Colon iritabil. Definiţia, clasificarea, etiologia, 
patogenia, clinica, criterii de diagnostic, semne de alarmă, 
diagnosticul diferențial, tratamentul, profilaxia, prognosticul. 

5 18.09.2020 
05.10.2020 
30.11.2020 
11.01.2020 

 
 

 

 

Șef Disciplina de gastroenterologie 
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