PRORECTORAT DIDACTIC

Centrul de formare în Endocrinologie Pediatrică din cadrul UMF Tg-Mureș, Responsabil de
program pentru centrul de pregătire Tg. Mureș Prof. Dr. Ionela Pașcanu, organizează modulele
de curs în vederea obținerii Atestatului în Endocrinologie Pediatrică în următoarele perioade:
1. Endocrinologie modulul 1
Durata – 3 săptămâni
Perioada – 21.01-08.02.2019
Taxa participare: 3000 RON
2. Pediatrie modulul 1
Durata – 3 săptămâni
Perioada – 21.01-08.02.2019
Taxa participare: 3000 RON
3. Endocrinologie modulul 2
Durata – 3 săptămâni
Perioada – 03.06-21.06.2019
Taxa participare: 3000 RON
4. Pediatrie modulul 2
Durata – 3 săptămâni
Perioada – 03.06-21.06.2019
Taxa participare: 3000 RON
Cursuri 3 ore/zi + Activități practice – 5 ore/zi
Locație
- Endocrinologie - Compartimentul Endocrinologie, Spitalul Clinic Județean Mureș, str.
Ghe. Marinescu nr 38
- Pediatrie – Secția pediatrie, Spitalul Clinic Județean de Urgență Mureș, str. Ghe.
Marinescu nr. 50, etaj 2
Cadre diadactice de predare:
Coordonator – Prof. Dr. Pașcanu Ionela (endocrinologie/ endocrinologie pediatrica),
Prof. Dr. Mărginean Oana (pediatrie)
Colaboratori – Șef lucr dr. Pop Radu Cristina-Corina (endocrinologie), șef lucr. dr. Pop
Raluca-Monica (endocrinologie), Conf. Dr. Duicu Carmen (pediatrie), Asist. Dr. Grama
Alina (pediatrie).
Adresabilitate – medici specialiști în specialitatea endocrinologie sau pediatrie care urmăresc
să obțină atestatul de studii complementare în endocrinologie pediatrică.
Înscriere - DepartamentulCursuriPostuniversitare UMF Tg.Mureş, str. Ghe. Marinescu nr. 38.
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Programa analitică a cursurilor
Modul 1 Endocrinologie
Nr. Crt Temă
1.
Hormonii – structură, mecanisme de acţiune, clasificare. Controlul genetic al sintezei
hormonale. Receptorul hormonal şi patologia de receptor.
2.
Tehnici de laborator în diagnosticul afecţiunilor endocrine.
3.
Hipotalamus – anatomie, fiziologie, axe neuro-endocrine, ritmuri endocrine. Metode
de explorare endocrină a axului hipotalamo-hipofizar.
4.
Adeno şi neurohipofiza – anatomie, embriologie, fiziologie, imunocitochimie,
genetică, imunologie, hormonii hipofizari (structură, biogenetică, rol fiziologic,
reglare).
5.
Tumorile hipofizare functionale si nefunctionale – etiopatogenie, metode de
evaluare, diagnostic diferenţial: Hiperprolactinemia, prolactinomul, acromegalia,
boala Cushing, tireotropinom, gonadotropinom; adenoamele hipofizare
nesecretante. Mijloace de tratament întumorile hipofizare (chirurgie, radioterapie,
tratament medicamentos).
6.
Diabetul insipid. Sindromul secreţiei inadecvatede ADH.
7.
Insuficienţa hipofizară a adultului (etiopatogenie, evaluare şi diagnostic, tratament).
Tratamentul in perioada de tranzitie.
8.
Alte afecţiuni neuroendocrine (craniofaringiomul, sindromul de izolare hipofizară,
empty sella).
9.
Glandapineală (fiziopatologia secreţiei de melatonină, peptidele pineale, aplicaţii
terapeutice, tumori pineale).
10. Tiroida - anatomie, histologie, imunocitochimie, genetică, imunologie, metabolismul
iodului, hormonii tiroidieni (sinteză, secreţie, mod de acţiune).
11. Metode de evaluare a funcţiei şi morfologiei tiroidiene.
12. Tireotoxicoza la adult: boala Graves Basedow, guşa polinodulară hipertiroidizată,
adenomul toxic.
13. Deficitul de iod şi patologia indusa de deficitul de iod (guşa endemică, cretinismul
endemic).
14. Insuficienţa tiroidiană a adultului
15. Hipo şi hipertiroidismul subclinic.
16. Tiroidite cronice, acute si subacute.
17. Nodulul tiroidian (etiopatogenie, evaluare, tratament). Cancerul tiroidian (cancerul
papilar, cancerul follicular, cancerul medular, carcinomul tiroidian nediferenţiat, alte
cancere tiroidiene primare sau metastaze).
18. Paratiroidele – anatomie, embriologie, imunocitochimie, genetică, imunologie,
biogenetica şi fiziologia secreţiei de parathormon, relaţia structură-funcţie. Structura
şi funcţia osului, remodelarea osoasă.
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Evaluarea paraclinică a bolilor metabolice ale osului şi metabolismului mineral.
Vitamina D – metabolism, acţiune fiziologică, homeostazia fosfocalcică.
Hipercalcemiile (etiopatogenie, diagnostic, tratament).
Hipocalcemiile (etiopatogenie, diagnostic, tratament).
Hiperparatiroidismul primar. Hiperparatiroidismul secundar şi terţiar, osteodistrofia
renală.
Boala Paget.
Hipoparatiroidismul.

Modul 1 Pediatrie
Nr. Crt Temă
1.
Creşterea şi dezvoltarea somatică. Etapele dezvoltării neuropsihice. Abordarea
interdisciplinară a tulburărilor de creştere şi dezvoltare.
2.
”Falimentul'' creşterii (”failure to thrive”)
3.
Alimentaţia sugarului şi copilului sănătos (necesităţi nutriţionale, raţia dietetic
recomandată, alimentaţia natural şi mixtă, diversificarea alimentaţiei sugarului,
alimentaţia copilului şi a dolescentului normal). Criteriile de apreciere a stării de
nutriţie. Formulele de lapte adaptate.
4.
Malnutriţia protein-energetică şi proteică
5.
Deficienţele vitaminice (hipovitaminozele) și anemiile carenţiale
6.
Hipocalcemiile şi hipercalcemiile. Rahitismul carențial, rahitismul hipofosfatemic,
rahitismele vitamino-D rezistente
7.
Anomaliile hidroelectrolitice şi ale echilibrului acido-bazic la copil
8.
Obezitatea
9.
Boli respiratorii cronice cu impact asupra creșterii si dezvoltării psihosomatice
10. Afecțiuni cardiovasculare cronice cu impact asupra creșterii și dezvoltării somatice;
malformații cardiace în sindroamele care asociază statură mică
11. Hipertensiunea arterială la copil și adolescent
12. Diareea cronică şi sindroamele de malabsorbţie (include F/C, celiachia). Boala
inflamatorie cronică intestinală (ileita terminală şi colita ulcero-hemoragică)
13. Anomaliile congenitale ale tractului urinar la copil (anomalii de forma, poziție rinichi,
displaziile chistice, refluxul vezico-uretral, anomaliile obstructive ale tractului urinar)
14. Artritele cronice juvenile. Colagenozele majore: Lupusul eritematos si stemic,
dermatomiozita, sclerodermia, boala Kawasaki.
15. Sindromul anemic la copilși adolescent. Sindroamele hemoragice, stările de
hipercoagulare şi trombozele la copil
16. Bolile congenitale de metabolism (bolile ereditare ale metabolismului aminoacizilor,
bolile ereditare ale metabolismului glucidelor, oligozaharidoze, mucopolizaharidoze,
lipidoze şi gangliozidoze; bolile ereditare ale metabolismului purinelor şi pirimidinelor,
bolile ereditare ale metabolismului metalelor; porfiriile ereditare; boli peroxizomale
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17.

18.

19.

Diagnosticul bolilor metabolice congenitale în perioada neonatală şi îngrijirea nounăscutului suspect de boala metabolică congenitală)
Urgenţele pediatrice majore (abordarea copilului în stare gravă (the acuttelyillchild),
stopul cardiorespirator – resuscitarea cardiorespiratorie, şocul caloric şi hipotermia,
intoxicaţiile acute, inclusiv cele medicamentoase, insuficienţa respiratorie acută,
insuficienţa cardiacă, insuficienţa hepatică acută, sindroamele hemoragice,
sindroamele de deshidratare acută, insuficienţa renală acută, hipertensiunea
intracraniană şi edemul cerebral acut, stările comatoase, convulsiile)
Probleme medicale ale adolescentului: creşterea şi dezvoltarea pubertară. Aspecte de
patologie specifică adolescentului (variante ale pubertăţii, amenoreea, dismenoreea şi
sângerarile genitale, sarcinala adolescente, contracepţia, violul, bolile cu transmisie
sexuală, acneea).
Neoplaziile pediatrice sindromice (tumoraWilms, neuroblastoameetc)
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Modul 2 Endocrinologie
Nr. Crt Temă
1.
Osteoporoza.
2.
Corticosuprarenala: anatomie, embriologie, imunocitochimie, genetică, imunologie,
hormonii corticosuprarenalieni (steroidogeneza, mod de acţiune, efectefiziologice).
Metode de explorare în patologia suprarenaliană
3.
Medulosuprarenala: anatomie, embriologie, imunocitochimie, genetică, imunologie,
hormonii medulosuprarenalieni (biosinteză, mod de acţiune, efectefiziologice).
4.
Hipercorticismul şi sindromul Cushing. Corticoterapia.
5.
Excesul de mineralocorticoizi – hiperaldosteronismul primar, secundar, excesul
aparent de mineralocorticoizi.
6.
Hiperplazia adrenala congenitala.
7.
Insuficienţa
corticosuprarenaliană
cronică
primară
(boala
Adisson,
suprarenalectomia).
8.
Tumori corticosuprarenaliene (adenoame, incidentaloame, neoplazii).
9.
Feocromocitomul şi paraganglioamele.
10. Hipertensiunea secundară de cauză endocrină.
11. Ovarul– embriologie, anatomie, imunocitochimie, genetică, imunologie,
steroidogeneza ovariană, inclusiv reglarea, fiziologia hormonilor ovarieni, receptori
estrogenici. Fiziologia ciclului menstrual. Metode de investigare în patologia ovariană.
12. Amenoreea primară. Amenoree secundară. Insuficienţa ovarian primară.
13. Hirsutismul şi hiperandrogenemia.
14. Sindromul ovarului polichistic.
15. Contracepţia hormonală. Tratamente hormonale in oncologie.
16. Patologia mamară benignă – etiopatogenie, evaluare, tratament.
17. Testiculul – embriologie, anatomie, imunocitochimie, genetică, imunologie. Hormonii
testiculari – biosinteză, reglare, efecte şi roluri fiziologice, mecanism de acţiune,
receptorul androgenic. Spermatogeneza. Evaluarea funcţiei gonadale masculine.
18. Insuficienţa testiculară.
19. Tumori gonadale secretante.
20. Neoplaziile endocrine multiple (MEN I, MEN II).
21. Autoimunitatea endocrină şi sindroamele poliendocrine autoimune.
22. Tumori neurendocrine gastrointestinale şi pancreatice.
23. Obezitatea – definiţie, epidemiologie, etiopatogenie, mecanisme neuroendocrine,
morfopatologie, fiziopatologia metabolismului energetic, evoluţie. Complicaţii ale
obezităţii. Tratamentul obezităţii.
24. Sindromul metabolic. Rezistenţa la insulină – evaluare, tratament. Riscul
cardiovascular în sindromul metabolic. Tratament.
25. Urgente in endocrinologie: Insuficienţa suprarenală acută. Coma hipofizară.
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Hipoglicemiile. Criza tireotoxică (encefalopatia tireotoxică). Coma mixedematoasă.
Tetania hipocalcemică (paratireoprivă). Hipercalcemia. Hipocalemia. Hipernatremia.
Hiponatremia. Comele diabetice.
Modul 2 Pediatrie
Nr. crt Temă
1.
Malformaţii ale SNC. Sindromul hipoton la sugar şi copil
2.
Tumori ale SNC. Hipertensiunea intracraniană şi edemul cerebral acut
3.
Convulsiile ocazionale şi epilepsia
4.
Cefaleea şi migrena. Comele
5.
Sindroame neurocutanate – (Recklinghausen, sclerozatuberoasă, Sturge Weber)
6.
Rolul factorilor genetici în producerea bolilor (Interacţiunea ereditate-mediu în
etiologia bolilor; ecogenetica, nutrigenetica şi farmacocinetica bolilor; mutaţiile:
cauză majoră de boală; bolile genetice (clasificare, caractere generale, impact şi
consecinţe); abordarea genetic în relaţia medic-pacient.
7.
Genetica dezvoltării şi defectele de dezvoltare. Categorii de gene implicate în
controlul dezvoltării. Procese majore în cadrul dezvoltării embrionare. Anomalii
congenitale cu determinism multifactorial.
8.
Bolile cromozomiale. Corelaţii genotip-fenotip în anomaliile cromosomiale: boli
cromosomiale autosomale (trisomiile autosomale, sindroame cu deleţii autosomale,
sindroame cu microdeleţii sau microduplicaţii), sindroame cu anomalii ale
gonosomilor (s. Turner, s. Klinefelter, trisomia X şi alte polisomii X, s. 47, XXY).
9.
Bolile monogenice. Corelaţii genotip-fenotip în boli monogenice: galactozemia,
fenilcetonuria, bolile lizozomale, bolile peroxizomale, fibroza chistică, distrofia
muscular Duchenne, osteogeneza imperfecta, sferocitoza ereditară, sindromul
Ehlers-Danlos, neurofibromatozele, boala polichistică renală, hemofilia A, distrofia
miotonică.
10. Cele mai frecvente boli genetice pe sisteme şi aparate.
11. Perioadele dezvoltării intrauterine (perioada embrionară şi perioada fetală).
Embriogeneza, organogeneza şi morfogeneza. Fiziologia fetală. Evaluarea fătului în
timpul vieţii intrauterine. Evaluarea funcţiei placentare şi a unităţii feto-placentare.
Conceptul de perinatologie.
12. Tulburările de creştere şi dezvoltare intauterina. Stabilirea vârstei gestaţionale.
Curbele de creştere intrauterină.
13. Prematuritatea si copilul mic pentru vârsta gestațională (dismaturitatea). Definiţie,
factorii care pot influenţa producerea naşterii premature. Particularităţi morfofuncţionale ale nou-născutului prematur/SGA. Complicaţiile prematurităţii și
dimaturității, profilaxia şi tratamentul acestora. Criterii de externare din maternitate.
Prognosticul si cauzele de deces la dismaturi/prematuri.
14. Copilul mare pentru vârsta gestaţională şi postmatur. Etiologie, particularităţi
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15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

22.

morfofuncţionale. Complicaţiile şi profilaxia acestora. Tratamentul pre- si postnatal.
Nou-născutul din mama diabetică. Diagnostic, complicaţii specifice. Profilaxia
complicaţiilor şi tratamentul nou-născutului din mama diabetică.
Ambiguitatea genitală la nou-nascut.
Tulburările glucostatului și electrolitice în perioada neonatală (Hipo/ hiperglicemiile
neonatale, hipocalcemiile neonatale, hiponatremiile şi hipernatremiile, hipo- şi
hiperkaliemia, hipomagneziemia)
Afecțiuni ale OGE (Fimoza şi hipospadiasul. Criptorhidia şi torsiunile testiculare.
Hidrocelul. Coalescenţa labiilor)
Chisturile ovariene. Tumorile ovariene. Tumorile testiculare. Torsiunea anexială la
copil
Deformări ale craniului, ale trunchiului și ale membrelor
Displaziile scheletale (Displazia spondilo-epifizară, Displazia epifizară multiplă,
Achondroplazia, Disostoza cleidocraniană)
Sindroame cu manifestări ortopedice (Sindromul Marfan, sindromul Apert, sindromul
Down, neurofibromatoza, maladia Gaucher, artrogripoza, maladia amniotică,
sindromul Proteus, sindromul Klippel-Trenaunay)
Afecțiuni osoase metabolice (Osteoporoza idiopatică juvenilă, Osteogeneza
imperfecta)
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