
 

 

 

                                       ÎNTREBĂRILE 

la  examenul  Otorinolaringologie pentru studenţii an. IV 

a facultăţii de   stomatologie  

 

URECHEA 

1. Anatomia clinică, fiziologia şi metodele de examinare ale urechii externe şi însemnătatea 

lor  pentru stomatologie. 

2. Anatomia clinică a urechii medii, particularităţile ei la copii.  

3. Fiziologia aparatului de transmisie al urechii. 

4. Anatomia şi fiziologia cohleii, structura organului spiral (Cortii). Teoriile surdiţiei. 

5. Anatomia şi fiziologia canalelor semicirculare.  

6. Anatomia şi fiziologia vestibului. 

7. Examenul auzului (formula acumetrică). 

8. Examenul audiometric. 

9. Examenul aparatului vestibular. 

10. Traumatismele urechii externe şi a timpanului. 

11. Fracturile stâncii osului temporal. 

12. Corpii străini auriculari. Dopul de cerumen. 

13. Erizipelul urechii externe şi pericondrita pavilionului urechii. 

14. Furunculul conductului auditiv extern şi otita externă difuză. 

15. Otita medie acută. 

16. Otita medie cronică. 

17. Otita medie acută supurată. 

18. Particularităţile evoluţiei clinice ale otitei medii acute la noi-născuţi şi sugari. 

19. Particularităţile evoluţiei clinice a otitei medii acute gripale. 

20. Diagnosticul diferenţial dintre otita medie acută supurată şi furunculul perforativ al 

conductului auditiv extern. 

21. Mastoidita. 

22. Mastoiditele exteriorizate. 

23. Diagnosticul diferenţial dintre limfadenită şi mastoidită. 

24. Otita medie  cronică: clasificarea, tabloul clinic, profilaxia şi dispensarizarea. 

25. Tratamentul conservator şi chirurgical al otitelor medii  cronice. 

26.  Diagnosticul diferenţial al mezotimpanitei şi epitimpanitei. 

27. Labirintitele. Clasificarea. Labirintita seroasă: etiopatogenia, tabloul clinic şi tratamentul. 

28. Labirintita supurată: etiopatogenie, tabloul clinic şi tratamentul. 

29. Otita medie exsudativă. 

30. Nevrita cohleară: surditate de percepţie, clasificarea, diagnosticul, tratamentul. 

31. Sindromul Meniere. 

32. Otoscleroza (otospongioza). 

33. Surditatea neurosonsorială: etiologie, diagnosticul, reabilitarea, profilaxia. 

34. Complicaţiile intracraniene otogene: etiologie, căile de pătrundere a infecţiei. 

35. Meningita otogenă. 

36.  Diagnosticul diferenţial dintre meningita otogenă, meningococică (cerebrospinală) şi 

tuberculoasă.  

37. Tromboflebita sinusului sigmoidean (lateral). Septicopiemia otogenă. 

38. Abcesul lobului temporal otogen. 

39. Abcesul cerebelos otogen. 



40. Tratamentul şi profilaxia complicaţiilor intracraniene otogene. 

 

 

NASUL ŞI  SINUSURILE PARANAZALE 

41. Anatomia clinică şi metodele de examinare a piramidei şi foselor nazale. 

42. Anatomia clinică şi metodele de examinare ale sinusurilor paranazale, particularităţile la 

copii. 

43. Caracteristica mucoasei foselor nazale şi sinusurilor paranazale. 

44. Vascularizarea arterială a nasului şi sinusurilor paranazale. Importanţa în clinică. 

45. Particularităţile anatomice a  reţelei venoase a nasului şi sinusurilor paranazale. 

Importanţa în clinică. 

46. Funcţiile nasului. Enumerarea lor. Funcţia respiratorie. Sindromul de obstrucţie nazală. 

47. Funcţiile nasului. Enumerarea lor. Funcţia de apărare. 

48. Malformaţiile congenitale ale nasului. 

49. Furunculul nasului şi complicaţiile eventuale. 

50. Rinita acută (coriza sau guturaiul). 

51. Rinita cronică: etiologie, clasificarea, tabloul clinic, tratamentul. 

52. Ozena (rinita atrofică ozenoasă): etiologie, diagnosticul diferenţial cu rinita atrofică, 

tratamentul. 

53. Rinita vazomotorie: clasificarea, tabloul clinic, tratamentul.  

54. Polinozele. 

55. Corpii străini nasali. Rinolitul. 

56. Hematomul şi abcesul septului nazal, clinica şi tratamentul. 

57. Hemoragia nazală (epistaxisul): etiologie şi tratamentul. 

58. Traumatismele nasului şi a sinusurilor paranazale.  

59. Osteomielita acută a maxilarului la sugar.  

60. Sinuzitele acute: etiopatogenie, clasificarea. 

61. Inflamaţia acută a sinusului maxilar. 

62. Inflamaţia cronică a sinusului maxilar. 

63. Frontita acută şi cea cronică. 

64. Etmoidita acută  şi cea cronică. 

65. Complicaţiile intraorbitale ale sinuzitelor, căile de răspîndire a infecţiei 

66. Complicaţiile intracraniene ale sinuzitelor, căile de răspîndire a infecţiei 

67. Cauzele obstrucţiei nazale şi influenţa ei în dezvoltarea copilului. 

68. Tumorile benigne şi maligne ale nasului şi sinusurilor paranazale. 

 

FARINGELE 

69. Anatomia clinică, fiziologia şi metodele de examinare ale faringelui. 

70. Anatomia clinică şi fiziologia inelului limfatic faringian Waldeyer-Pirogov. 

71. Hipertrofia amigdalelor faringiene (vegetaţiile adenoide) şi celor palatine: etiologie, 

clasificarea, tabloul clinic, tratamentul. 

72. Faringita acută şi cea cronică. 

73. Tonzilitele acute (anginele): clasificarea. Anginele primare (banale): etiopatogenie, 

tabloul clinic.  

74. Tratamentul şi profilaxia anginelor primare (banale). 

75. Abcesul periamigdalian. 

76. Abcesul laterofaringian. 

77. Abcesul retrofaringian. 

78. Anginele în hematopatii (mononucleoza infecţioasă, agranulocitoza, leucemia). 

79. Angina difterică: etiopatogenie, tabloul clinic, tratamentul. 



80. Diagnosticul difrenţial dintre angina lacunară şi difteria faringelui. 

81. Amigdalita cronică: etiologie, clasificarea, tabloul clinic, dispensarizarea.  

82. Tratamentul amigdalitei cronice. 

83. Tumorile benigne şi maligne ale faringelui. 

 

LARINGELE, TRAHEEA, BRONHIILE 

84. Anatomia clinică, fiziologia şi metodele de examinare ale laringelui. 

85. Anatomia clinică, fiziologia şi metodele de examinare ale traheei şi bronhiilor. 

86. Laringita acută şi cea cronică. 

87. Laringotraheita stenozantă acută: etiologie, patogenie, clasificarea, tabloul clinic şi 

tratamentul. 

88. Stenozele laringiene acute: clasificarea, etiologie.  

89. Difteria laringelui (crupul difteric): etiologie, tabloul clinic,  tratamentul. Diagnosticul 

diferenţial cu laringotraheita stenozantă. 

90. Stenozele laringiene acute: etapele clinice, tratamentul conservator.  

91. Traumatismele laringelui şi traheii: tabloul clinic, primul ajutor şi tratamentul. 

92. Corpii străini şi laringelui şi traheii : tabloul clinic şi tratamentul.  

93. Corpii străini  bronşici: inclavaţi (obstructivi şi ventili, tabloul clinic, tratamentul. 

94. Intubaţia şi traheotomia: indicaţii, tehnică, complicaţii, îngrijirea postoperatorie. 

95. Stenozele laringiene cronice: cauzele, diagnosticul şi tratamentul. 

96. Scleromul căilor respiratorii superioare: etiologie, clasificarea, diagnosticul şi 

tratamentul. 

97. Tuberculoza laringelui: clasificarea, tabloul clinic, tratamentul. 

98. Sifilisul faringelui şi laringelui. 

99. Tumorile benigne ale laringelui. 

100. Cancerul laringelui: clasificarea, tabloul clinic, simptomatologie    

          precoce, factorii  de  risc, tratamentul.  

 

ESOFAGUL 

101. Anatomia clinică, fiziologia şi examenul esofagului. 

102. Arsurile chimice ale esofagului (esofagita corozivă). Primul ajutor   

           în ingestia de  substanţe corozive. 

103. Tratamentul esofagitei în perioada acută şi profilaxia stenezei  

           esofagiene. 

104. Corpii străini esofagieni:  clasificarea, tabloul clinic, tratamentul. 

105. Traumatismele esofagului: clasificarea, tratamentul în etapele de  

           evacuare. 

 

ÎNTREBĂRILE  DE CARACTER GENERAL    

106.   Dezvoltarea otorinolaringologiei în Moldova şi în Europa. 

108.Puncţia rahidiană (lombară)  şi importanţa ei în diagnosticul 

       complicaţiilor  intracraniene rinosinusogene şi otogene. 

109. Antibiotice cu acţiune  ototoxică. 

110. Folosirea hormonilor glucocorticoizi şi fermenţilor proteolitici în      

        afecţiunile otorinolaringologice. 

111. Influenţa factorilor nocivi externi în patologia ORL.  

112.  Afecţiunile micotice ale organelor (otomicoza, faringomicoza,   

          sinuzitele micotice). 

113. Crioaplicaţia în otorinolaringologie. 

114. Folosirea LASER-ului în patologia organelor ORL. 



115. Utilizarea ultrasunetului în otorinolaringologie. 

116. Glandele salivare: gl. parotidă, gl. submandibulară, gl. sublinguală.    

       Anatomia. 

117. Glandele salivare: gl. parotidă, gl. submandibulară, gl. sublinguală. 

        Fiziologia. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                                                                                                                                                                                                                                                                                   


