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TEMATICA
pentru concursul organizat în vederea ocupării postului contractual vacant de medic specialist la Servicului Medicina Școlară din cadrul Primăriei 
municipiului Câmpulung Moldovenesc


1. Rahitismul carențial comun, tetania, rahitismele vitamino-D rezistente.
2. Vărsăturile; hematemeza; sângerarea rectală.
3. Durerile abdominale recurente.
4. Boala diareică acută simplă.
5. Sindroame de malabsorbție.
6. Boala celiacă.
7. Boli inflamatorii cronice ale colonului.
8. Insuficienta pancreatică exocrină. Fibroza chistică.
9. Parazitoze intestinale.
10. Ulcerul gastro-duodenal la copil.
11. IACRS; rinofaringita acută; adenoiditele acute si cronice; angine acute; sinuzite; otita medie acută; otomastoidita acută si cronică; laringitele acute; traheobronsite acute.
12. Pneumonii acute la copil.
13. Astmul bronsic, bronsiolitele acute, weezing recurent.
14. Tulburări de ritm si de conducere.
15. HTA la copil.
16. Șocul in pediatrie.
17. Reumatismul articular acut.
18. Infecţiile tractului urinar.
19. Glomerulonefrita acuta postinfectioasă.
20. Hepatitele cronice si cirozele hepatice.
21. Sindroamele anemice: anemia hipocromă, hiposideremică, sindroamele talasemice.
22. Patologia hemostazei: trombocitopenii, coagulopatii - hemofilii.
23. Meningitele acute.
24. Encefalite acute.
25. Convulsiile accidentale si epilepsia copilului.
26. Stările comatoase.
27. Sindromul de hipertensiune intracraniană si edemul cerebral acut.
28. Diabetul zaharat.
29. Obezitatea la copil.
30. Stopul cardio-respirator si reanimarea cardiorespiratorie.
31. Intoxicaţiile accidentale cu alcool etilic si metilic; oxid de carbon; hidrocarburi volatile, ciuperci otrăvitoare, plumb si derivaţii, substante methemoglobinizante, substante corozive, organofosforate, atropina, neuroleptice, antidepresoare triciclice, substante deprimante ale SNC, digitala, antagonisti ai vitaminei K.
32. Rujeola.
33. Varicela.
34. Rubeola
35. Tuşea convulsivă
36. Mononucleoza infectioasă.
37. Parotidita infectioasă.
38. Infecţia cu herpes virus, infecţia cu virusul citomegalic.
39. Scarlatina.
40. Dizenteria.
41. Salmonelozele - gastroenterita cu salmonela.
42. Hepatitele acute virale.
43. Toxinfecțiile alimentare.
44. Tuberculoza copilului.
45. Norme generale de conduită profesională ale personalului contractual.
46 .Principiile care guvernează conduita profesională a personalului contractual.
47. Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale omului.
48. Instituţiile, serviciile publice de interes local şi aparatul de specialitate al primarului.
49. Principalele categorii de atribuţii ale primarului.
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