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1. Bronşita cronică, emfizemul şi obstrucţia căilor respiratorii (1, pag.1600-1610)
2. Pneumoniile şi infecţiile pulmonare necrozante (1, pag.1585-1594)
3. Tuberculoza pulmonară (1, pag.1109-1121)
4. Astmul bronşic (1, pag.1566-1573)
5. Cancerul bronhopulmonar (1, pag.602-612)
6. Afecţiunile pleurei, mediastinului şi diafragmului (1, pag.1624-1628)
7. Boala cardiacă ischemică (2, pag.241-327)
8. Hipertensiunea arterială esenţială (3, pag.992-1033)
9. Insuficienţa cardiacă (2, pag.593-619)
10.Tulburări de ritm şi de conducere (tahicardie paroxistică supraventriculară,
flutterul şi fibrilaţia atrială, tahicardia ventriculară, flutterul şi fibrilaţia
ventriculară, blocurile atrioventriculare) (2, pag.679-710)
11.Trombembolismul pulmonar (2, pag.655-668)
12.Cardiomiopatii (2, pag.343-378)
13.Hepatita acută virală (1, pag.1847-1864)
14.Ciroza hepatică şi complicaţiile cirozei (1, pag.1878-1892)
15.Pancreatita acută (4, pag.405-439)
16.Ulcerul gastric şi duodenal (1, pag.1756-1772)
17.Cancerul colorectal (5, pag.1664-1685 şi 1709-1727)
18.Icterul (1, pag.275-281)
19.Litiaza biliară (5, pag.1915-1942)
20.Diabetul zaharat: Diagnostic, clasificare, prevalenta (1, pag.2265-2267),
tratament, complicaţii acute (cetoacidoză diabetică, comă hipersmolara),
complicaţii cronice (vasculare, retinopatia, nefropatia şi neuropatia diabetică) (1,
pag.2271-2284)
21.Septicemia şi şocul septic (1, pag.852-857)
22.Anemia feriprivă şi anemii megaloblastice (1, pag.698-704, 714-721)
23.Leucemia mieloidă acută şi cronică (definiţie, incidenţă, etiologie, clasificare,
prezentare clinică, factori de prognostic) (1, pag.750-762)
24.Infecţiile tractului urinar şi pielonefritele (1, pag.899-906)

25.Insuficienţa renală (1, pag.1657-1674)
26.Accidente vasculare cerebrale hemoragice şi ischemice (1, pag.2557-2584)
27.Spondilita anchilozantă, artrita reactivă şi spondilartropatii nediferenţiate (1,
pag.2094-2100)
28.Lupusul eritematos sistemic (1, pag.2062-2068)
29.Cancerul de sân (5, pag.1187-1206)
30.Nutriţie şi alimentaţie pediatrică (6, pag.23-48)
31.Infecţiile perinatale (bacteriene şi virale) (6, pag.133-146)
32.Diareea acută la copil (6, pag.348-358)
33.Infecţii ale tractului respirator la copil (6, pag.172-225)
34.Convulsiile şi epilepsia la copil (6, pag.505-520)
35.Infecţia cu virusul imunodeficienţei umane (fără tratament) (7, pag.422-450)
36.Traumatismele abdominale (5, pag.2093-2114)
37.Tumorile maligne gastrice (9,pag.1205-1210)
38.Ocluzia intestinală (5, pag.2168-2182)
39.Apendicita acută (9, pag. 1381-1390)
40.Peritonitele (5, pag.2116-2151)
41.Litiaza urinară (5, pag. 2825-2839)
42.Hiperplazia şi carcinomul prostatic (5, pag.2905-2933)
43.Hemoragiile digestive (9, pag. 1066-1077)
44.Fracturi – generalităţi (5, pag.2301-2325)
45.Arsurile (9, pag. 227-263)
46.Herniile peretelui abdominal (9, pag. 1582-1605)
47.Hipertiroidismul, hipotiroidismul şi guşa endemică (10, pag. 119-134, 141-151)
48.Cancerul de col uterin (5, pag.3069-3078)
49.Sarcina normală şi dispensarizarea gravidei (8, pag. 73-100)
50.Tumori genitale benigne (9, pag.1834-1836)
În paranteze este precizat indexul bibliografic al temei.
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