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Disciplina:CHIRURGIE GENERALĂ ŞI SPECIALITĂŢI CHIRURGICALE 

1.Afecţiuni chirurgicale ale toracelui: 

- pneumotoraxul, 

- hidrotoraxul, 

- empiemul, 

- traumatismele toracice, 

   2.Afecţiuni chirurgicale ale plamanilor: 

- abcesul pulmonar, 

- chist hidatic pulmonar, 

- cancerul pulmonar, 

2. Patologia esofagului : 

- traumatisme, 

- esofagite, 

- diverticuli, 

- hernii hiatale, 

- tumori benigne si maligne. 

3. Afecţiuni chirurgicale ale peretelui abdominal: 

- herniile peretelui abdominal 

- eventratiile, 

- evisceratiil, 

4. Afectiunile chirurgicale ale glandelor endocrine. 

5.  Patologia chirurgicala a glandei mamare (afecţiuni inflamatorii acute şi cronice, displazii mamare, tumori benigne, 

tumori maligne-cancerul mamar). 

6. Patologia stomacului si duodenului 

- ulcerul gastric si duodenal, 

- complicaţiile ulcerului gastroduodenal: perforaţia, penetraţia, hemoragia,stenoza, malignizarea 

- tumori benigne şi maligne ale stomacului. 

7. Patologia chirurgicală a intestinului subţire şi mezenterului : 

- tumorile benigne şi maligne ale intestinului, 

- boala Crohn, 

- enteritele necrozante, 

- infarctul entero-mezenteric, 

8.Patologia chirurgicala a intestinului gros: 

 - apendicita acuta, 

- polipoza şi diverticuloza , 

- mega- şi dolicocolonul,  

- rectocolita ulcero- hemoragică, 

   - cancerele colonului. 

9. Patologia chirurgicala a rectului şi anusului: 

- hemoroizi, 

- fistule perianale, 

-abcesele perianale, 

-fisuri anale, 

-stenozele rectale, 

-prolapsul rectal,  

-tumorile benigne, 

- cancerul anal si rectal. 

10. Patologia chirurgicala a ficatului si cailor biliare 

11.Patologia chirurgicala a pancreasului 

-pancreatitele acute 

-pancreatitele cronice 

-neoplasmul pancreatic 

12 . Patologie vasculara periferica : 

-ischemia acută periferica, 

-trombangeita obliteranta, 

-ateroscleroza arterelor periferice, 

   -boala varicoasa  

-boala tromboembolică si sindromul posttrombotic, 

-flebitele profunde ale membrelor inferioare. 

13. Hemoragia digestiva superioara si inferioara. 

14. Peritonitele. Ocluzia intestinala. 

 

 

 



Disciplina: ÎNGRIJIRI CALIFICATE ÎN CHIRURGIE 

 
1.Ingrijiri specifice în bolile chirurgicale ale tiroidei, paratiroidelor, suprarenalelor; guşi nodulare şi difuze; sindroamele 

hiperfuncţionale; tiroiditele; tumorile paratiroidelor; cancerul tiroidian; tumorile suprarenalelor; 

2. Ingrijiri specifice în bolile chirurgicale ale esofagului: esofagita peptica; hernii hiatale; acalazia cardiei; diverticuli 

esofagieni; tumori benigne şi maligne; 

3. Ingrijiri specifice în bolile chirurgicale ale stomacului şi duodenului: ulcerul gastric şi duodenal - complicaţii acute şi 

cronice, indicaţii şi metode ale tratamentului chirurgical, tumorile benigne si maligne ale stomacului; 

4. Ingrijiri specifice în patologia chirurgicală a intestinului subţire şi mezenter: tumorile benigne şi maligne ale 

intestinului; boala Crohn; enteritele necrozante; tuberculoza ileo-cecală; infarctul entero-mezenteric; 

5. Ingrijiri specifice în bolile chirurgicale ale intestinului gros: mega- şi dolicocolonul; rectocoliţa ulcero- hemoragică; 

polipoza şi diverticuloza; cancerele colonului; apendicita acută şi cronică; tumorile apendicelui; 

6.Ingrijiri specifice în bolile chirurgicale ale rectului şi anusului: stenozele rectale; prolapsul rectal; hemoroizi, fisura 

anala, supuraţii periano-rectale, fistule perianale, boala pilonidală sacro- coccigiană, tumorile benigne; cancerul rectal; 

7.Ingrijiri specifice în abdomenul acut chirurgical. Traumatismele abdomenului: contuzii cu şi fără leziuni viscerale; 

plăgi penetrante şi nepenetrante; politraumatisme cu predominanţă abdominală. Ocluzia intestinală. Peritonitele acute 

generalizate şi localizate;  

8. Ingrijiri specifice ale pacientelor operate pe glanda mamara. Mastectomii totale si subtotale, mastectomii bilateral, 

masectomii subtotale, excizii radical de ganglion axilari- complicatii posibile; 

9. Ingrijiri specifice în bolile chirurgicale ale ficatului: traumatismele; abcesele, chistul hidatic; tumori maligne şi 

benigne; 

10. Ingrijiri specifice în bolile chirurgicale ale căilor biliare extrahepatice: litiaza biliară, dischinezii; cancerul căilor 

biliare; icterul obstructiv; 

11. Ingrijiri specifice în bolile chirurgicale ale pancreasului: traumatisme; pancreatita acută şi cronică; pseudochisturile; 

tumorile pancreasului exo- şi endocrin; 

12. Ingrijiri specific ale pacientilor cu HDS si HDI; 

13. Ingrijiri specifice în bolile chirurgicale ale splinei: traumatisme; torsiunea; abcesul infarctul; tumorile; 

hipersplenismul. 
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