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ANUNT 

SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAD 
scoate la concurs in conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 869/2015 - cu modificările şi 

completările ulterioare, următorul post vacant: 

• 1 post normă intreagă medic specialist confirmat in specialitatea Medicină Internă 
durată nedeterminată — in cadrul Cabinet Medicină Internă-Ambulatoriu Integrat. 

Pot concura la concurs medici specialişti cu drept de liberă practică şi în care sunt confirmaţi prin 
ordin al ministrului sănătăţii publice in specialitatea medicină internă. 

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: 
> cerere în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze; 
> copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist; 
> copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în 

curs; 
> dovada/inscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile 

prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f) din Legea nr. 95/2006 ; 
> acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa la norme 

metodologice; 
> cazierul judiciar; 
> certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi 

neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează; 

> copia actului de identitate în termen de valabilitate; 
> chitanţa de plată a taxei de concurs; 

Taxa de concurs este de 150 lei.( Se plăteşte la caseria unităţii în ziva 
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului, 

postata pe site-ul MS. 
Anunţul a apărut în „Viaţa Medicală" nr. 47 din 25 Noiembrie 2022. 
inscrierile la concurs se fac la sediul unităţii, strada Măgura, nr.25, în terrnen de 15 zile 

calendaristice de la apariţia acestui anunţ, respectiv Dână in 12 Decembrie 2022 iar concursul se va 
organiza intre 31 şi 90 de zile de la publicarea în „Viaţa Medicalr(va fi comunicat după constituirea 
comisiei de concurs). 

Relaţii suplimentare se obţin la telefon nr.0254611050 - interior 223. 

MANAGER INTERIMAR, 
Ec. Liliana STOLNICU 
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Şef Birou R.U.IV.O.S.- Ji4iidic 
Ec. Sorin Constantin SIDA 
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TEMATICA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE DE POST 
MEDIC SPECIALIST SPECIALITATEA MEDICINA INTERNA 

I. PROBA SCRISA 
II - III. DOUA PROBE CLINICE 
IV. PROBA PRACTICA 

I. PROBA SCRISA 
1. Bronsita cronica. Emfizemul pulmonar. Bronhopneumopatia cronica obstructiva. 
2. Pneumoniile. 
3. Astmul bronsic. 
4. Abcesul pulmonar. 
5. Cancerul bronhopulmonar. 
6. Tuberculoza pulmonara a adultului (forme clinice, diagnostice, principii de tratament). 
7. Pleureziile. 
8. Sindroamele mediastinale. 
9. Alveolite fibrozante acute si cronice. 
10. Insuficienta respiratorie. 
11. Endocardita bacteriana subacuta. 
12. Valvulopatii mitrale si aortice. 
13. Tulburarile de ritm ale inimii. 
14. Tulburarile de conducere ale inimii. 
15. Pericarditele. 
16. Miocardite si cardiomiopatii. 
17. Cardiopatia ischemica (Angina pectorala stabila si instabila, infarctul miocardic acut). 
18. Edemul pulmonar acut cardiogen si noncardiogen. 
19. Socul cardiogen. 
20. Moartea subita cardiaca. 
21. Cordul pulmonar cronic. 
22. Insuficienta cardiaca congestiva. 
23. Tromboembolismul pulmonar. 
24. Hipertensiunea arteriala esentiala si secundara. 
25. Tromboflebitele. 
26. Bolile aortei si arterelor periferice. 
27. Glomerulonefrite acute, rapid progresive si cronice. 
28. Sindromul nefrotic. 
29. Nefropatii insterstitiale acute si cronice. 
30. Litiaza renala. Infectiile urinare. Pielonefritele. 
31. Insuficienta renala acuta. 
32. Insuficienta renala cronica. 
33. Rinichiul de sarcina. 
34. Esofagita de reflux. Hernia hiatala. 
35. Ulcerul gastric si duodenal. 
36. Cancerul gastric. 
37. Suferintele stomacului operat. 
38. Colita ulceroasa si boala Crohn. 
39. Cancerul colonului. 
40. Cancerul rectal. 
41. Hepatitele virale. 
42. Hepatita cronica. 



43. Cirozele hepatice. 
44. Insuficienta hepatica si encefalopatia portalsistemica. 
45. Litiaza biliara. 
46. Icterele. 
47. Pancreatite acute si cronice. 
48. Cancerul de pancreas. 
49. Hemoragiile digestive superioare. 
50. Anemiile feriprive. 
51. Anemiile megaloblastice. 
52. Anemiile hemolitice. 
53. Leucoza acuta. 
54. Leucoza limfatica cronica. 
55. Sindromul mieloproliferativ (leucoza mieloida cronica, policitemia vera, trombocitemia esentiala, 
metaplazia mieloida cu mieloscleroza). 
56. Limfoame maligne. 
57. Sindroame hemoragipare, de cauza trombocitara, vasculara si prin tulburari de coagulare. 
58. Diabetul zaharat. 
59. Reumatismul articular acut. 
60. Poliartrita reumatoida. 
61. Artritele seronegative, artritele infectioase si prin microcristale. 
62. Artrozele. 
63. Sciatica vertebrala. 
64. Colagenoze (lupus eritematos, sclerodermia, dermato-miozite, boala mixta de tesut conjunctiv. 
65. Vasculite sistemice. 
66. Intoxicatia acuta barbiturica. 
67. Intoxicatia acuta cu compusi organo-fosforici. 
68. Sindromul meningeal. Meningita acuta tuberculoasa, meningita acuta limfocitara benigna, meningita 
cerebrospinala meningococica. 
69. Hipertiroidismul. 
70. Diagnosticul pozitiv si diferential al comelor. Principii de tratament. 
71. Aterogeneza si ateroscleroza. 
72. Dislipidemiile. 
73. Obezitatea. 

II - III. DOUA PROBE CLINICE 
Cazurile clinice se vor alege din tematica probei scrise de specialitate. 

IV. PROBA PRACTICA 
1. Examen clinic complet si intocmirea foilor de observatie. 
2. Prezentarea de cazuri clinice. 
3. Interpretarea examenului radiologic in afectiunile prevazute pe aparate si sisteme. 
4. Interpretarea rezultatelor de la explorarile functionale respiratorii (spirometrie si determinarea gazelor 

sanguine). 
5. Interpretarea unei electrocardiograme: 

- stabilizarea axului electric si modificarile patologice 
- hipertrofiile atriale si ventriculare 
- modificarile electrocardiogramei in cardiopatia ischemica, cardiomiopatii 
- diagnosticul electrocardiografic in cordul pulmonar cronic 
- tulburarile de ritm cardiac 
- tulburarile de conducere 
- indicatiile, tehnica si interpretarea probei de efort 

6. Interpretarea principalelor date ecocardiografice prevazuta in tematica 
7. Interpretarea datelor de ecografie abdominala 
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8. Toracenteza 
9. Paracenteza 
10. Interpretarea rezultatelor hiperglicemiei provocate. 
11. Interpretarea oscilometriei. 
12. Interpretarea medulogramei. 
13. Interpretarea rezultatului biopsiei hepatice, renale. 
14. Interpretarea rezultatelor endoscopice (bronhoscopie, colonoscopie, rectoscopie). 
15. Interpretarea rezultatelor investigatiilor radioizotopice prevazute in tematica. 
16. Interpretarea rezultatului fundului de ochi. 
17. Interpretarea rezultatelor analizei lichidului cefalorahidian. 
18. Tehnicile de resuscitare cardiorespiratorie. 
19. Defibrilarea si cardioversia. 
20. Interpretarea rezultatelor examenului bacteriologic (sputa, urina, bila, lichid pleural, lichid peritoneal, 
cefalorahidian, sange). 
21. Tehnica efectuarii examenului bacteriologic direct, in urgente, din produse patologice. 
22. Interpretarea rezultatelor examenelor din sangele periferic si maduva pentru principalele afectiuni 
hematologice prevazute in tematica (anemii, leucoze acute si cronice, sindroame mieloproliferative si 
limfoproliferative, sindroame hemoragipare). 
23. Interpretarea datelor de explorare functionala renala, hepatica, pancreatica. 
24. Interpretarea rezultatelor determinarii echilibrului acidobazic si hidroelectrolitic. 
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