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(în paranteze este precizat indexul bibliografic al temei)
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Bronhopneumopatia obstructivă cronică. (1) – p:1 – 24
Pneumoniile. (1) – p:25 -36
Astmul bronșic. (1) – p:37 – 46
Cancerele bronhopulmonare. (1) – p:48 – 69
Tuberculoza. (1) – p:72 – 86
Trombembolismul pulmonar. (1) – p: 88 -101
Boala coronariană. Boala coronariană cronică stabilă. Angina pectorală stabilă. (1) –
p:105 – 111; Alte forme de boală cardiacă ischemică. (1) – p: 111- 117; Sindroamele
coronariene acute cu supradenivelare de segment ST. (1) – p:118 – 133; Sindroamele
coronariene acute fără supradenivelare de segment ST. (1) – p: 134 – 147
8. Hipertensiunea arterială. (1) – p:149 – 170
9. Insuficiența cardiacă. Insuficienta cardiaca cronică. (1) – p:173 – 185; Insuficiența
cardiacă acută.(1) – p:186 -194
10. Cardiomiopatiile. (1) – p:195 – 206
11. Aritmiile și tulburările de conducere. Stopul cardiac. (1) – p: 208 – 231
12. Valvulopatiile. (1) – p:233 – 246; Endocardita infecțioasă. (1) – p: 247 – 249;
Pericardita. (1) – p: 250 – 252
13. Refluxul gastroesofagian. (1) – p: 255 – 260
14. Boala ulceroasă. (1) – p:262 – 271
15. Bolile inflamatorii intestinale. (1) – p:274 – 296
16. Ciroza hepatica. (1) – p: 303 -329
17. Diabetul zaharat. (1) – p:333 – 351
18. Anemiile. Anemia feriprivă. (1) – p: 353 – 357; Anemiile hemolitice dobândite. (1) –
p:358 – 361; Deficitul de vitamina B12 și acid folic. (1) – p:362 -369
19. Leucemia acută și cronică mielocitară și limfocitară. Leucemiile acute. (1) – p:371 –
379; Leucemia acută limfoblastică. (1) – p:381 – 384; Leucemia mieloidă cronică. (1)
– p:385 – 392. Leucemia limfocitară cronică. (1) – p:394 – 403.
20. Limfoamele maligne. (1) – p:405 – 422
21. Glanda tiroidă.Tireotoxicoza. (1) – p:425 – 435; Hipotiroidismul adultului. (1) –
p:435 – 445; Cancerul tiroidian (1) – p:445 – 454
22. Hepatitele virale acute. (1) – p:455 – 462
23. Infecția cu virusul imunodeficineței umane. (1) – p:463 – 467
24. Sepsisul și șocul septic. (1) – p:468 – 472
25. Boala cronică de rinichi. (1) – p:473 – 507
26. Glomerulopatii. (1) – p:515 – 546
27. Nefropatii tubulo-interstițiale. (1) – p:549 -562
28. Tulburări electrolitice și acidobazice. Tulburări ale echilibrului acido-bazic. (1) –
p:564 – 574; Tuburări ale echilibrului hidro-electrolitic. (1) – p:575 – 588
29. Convulsiile la copil. (2) – p:1 – 17
30. Infecțiile căilor aeriene superioare la copil. (2) – p:19 – 34
31. Nutriția și alimentația. Bolile carențiale. Principii generale de nutriție și alimentație.
(2) – p:35 – 39; Malnutriția. (2) – p:40 – 48; Rahitismul carențial la copil. (2) – p:49 –
54; Anemia feriprivă. (2) – p:55 – 60
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32. Infecțiile perinatale. (2) – p:61 – 72
33. Accidentele vasculare cerebrale. (2) – p:75 – 107
34. Boli inflamatoare reumatice cornice. Poliartrita reumatoidă. (2) – p:109 – 125;
Spondilita anchilozantă și spondiloartritele. (2) – p:129 – 139; Artrita psoriazică. (2) –
p:141 – 149
35. Lupusul eritematos sistemic. (2) – p:152 – 164
36. Apendicita acută. (2) – p:167 – 171
37. Litiaza biliară. Litiaza veziculei biliare. (2) – p:172 – 180; Litiaza căii biliare
principale. (2) – p:180 -187
38. Pancreatita acută. (2) – p:188 – 202
39. Peritonitele. (2) – p:205 – 216
40. Ocluziile intestinale. (2) – p:218 – 227
41. Hemoragiile digestive. (2) – p:228 – 245
42. Cancerul colorectal. (2) – p:251 – 259
43. Cancerul gastric. (2) – p:262 – 271
44. Cancerul mamar. (2) – p:273 – 284
45. Traumatismele toracice și abdominale. (2) – p:286 – 309
46. Litiaza urinară. (2) – p:315 – 325
47. Fracturile oaselor lungi – generalități. (2) – p:327 – 348
48. Consultația prenatală. (2) – p:349 – 353; Sfatul genetic. (2) – p:354 – 358;
Diagnosticul de sarcină. (2) – p:359 -363
49. Cancerul de col uterin și tumorile benigne genitale. Patologia preneoplazică si
neoplazică a colului uterin. (2) – p: 364 – 372; Patologia tumorală benignă uterină și
ovariană. (2) – p:372 – 380
50. Infecțiile genitale. (2) – p:383 – 386
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