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Medicin ă general ă  -  Profesori 
 

                                                                                                                                        Varianta 3 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore . 

 
 SUBIECTUL I                                                                                                  (30 de puncte) 
 

1. Precizaţi care sunt cele două categorii etiopatogenice de accidente vasculare cerebrale.  
2. Menţionaţi  principalele complicaţii ale diabetului zaharat. 
3. Enumeraţi simptomele subiective şi semnele clinice obiective în ciroza hepatică avansată 

(decompensată).  
4. Descrieţi principalele simptome subiective şi semne clinice obiective din infarctul      

miocardic.  
5. Enunţaţi principiile generale ale tratamentului de urgenţă într-o intoxicaţie acută prin 

ingerare de substanţă toxică la copil.  
 
SUBIECTUL  al  II-lea                                                                                 (30 de puncte) 
 
1. Menţionaţi cele două categorii de peritonite acute cu precizarea cauzelor mai importante 

la fiecare dintre ele. 
2. Descrieţi simptomatologia clinică a ulcerului gastric. 
3. Enumeraţi investigaţiile de laborator modificate în sens patologic în sindromul                    

nefrotic pur. 
4. Menţionaţi factorii etiologici în astmul bronşic. 
5. Faceţi clasificarea, după două criterii, a insuficienţei cardiace. 
 
SUBIECTUL  al  III-lea                                                                                (30 de puncte) 
 
1. Menţionaţi care sunt metodele de explorare indirectă (mijlocită) a realităţii, faceţi o scurtă 

caracterizare a fiecăreia şi exemplificaţi aceste metode prin schiţarea unui model figurativ care  
să reprezinte calea parcursă de bacilul Koch în procesul de contaminare a unei persoane, apoi 
ciclul infecţiei tuberculoase în organismul uman.   

2. Precizaţi două metode activ-participative și valenţele lor formative; exemplificați aceste 
valențe utilizând una dintre bolile prevăzute în tematica de examen. 

3. Construiţi un tabel cu un item obiectiv de tip pereche, în care prima coloană să conţină 
“premisele”, în număr de 4, iar cea de a doua coloană, “răspunsurile”, având ca 
temă «Pneumoniile». Sub tabel scrieţi  rezolvarea (corespondenţa dintre  fiecare “premisă” şi 
răspunsul corect). 


