VIAȚA MEDICALĂ

POSTURI SCOASE LA CONCURS
UNITATEA MILITARĂ
02628 CARACAL

din cadrul Ministerului Apărării Naționale
scoate la
CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr.
869/2015, cu completările și modificările
ulterioare, un post cu normă întreagă de medic
specialist confirmat în specialitatea Medicină de
familie (medic șef) – funcție militară.
Candidații declarați „admis” în urma concursului vor fi chemați/rechemați în activitate
în corpul ofițerilor și vor dobândi calitatea de
cadru militar în activitate, cu drepturile și obligațiile care decurg din aceasta, conform Legii
nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu
modificările șiu completările ulterioare.
Condițiile generale pentru selecționarea
candidaților în vederea chemării/rechemării în
activitate, în corpul ofițerilor, sunt prevăzute
în art. 1, și art. 2 din Anexa 1 la Ord. ministrului
apărării naționale nr. M.70/2016, cu modificările
și completările ulterioare, publicat în Monitorul
Oficial nr. 421/2016.
Îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 1,
alin. (1), lit. a), c), e)-g), i și j) se declară pe proprie răspundere, în cuprinsul cererii de înscriere
la selecție.
Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt:
1) să fie absolvenți cu diplomă de licență ai
unei instituții de învățământ superior medical
acreditate în domeniul Medicină de familie;
2) să dețină certificat de membru al colegiului de profil cu drept de liberă practică, potrivit
relementărilor în vigoare;
3) să fie confirmat ca medic în specialitatea
Medicină de familie, nu a fost sancționat și nu
se află sub efectul vreunei sancțiuni dintre cele
prevăzute în Legea nr. 95/2006 privind reforma
în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4) nivelul de acces la informații clasificate
este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris
al persoanei care dorește să candideze privind
verificarea în vederea obținerii autorizației de
acces la informații clasificate sau a certificatului
de securitate, în situația în care va fi declarată
„admis”.
Candidații vor depune la sediul UM 02628
Caracal dosarul de înscriere la concurs care va
cuprinde următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată
comandantului UM 02628 Caracal – document
tipizat;
b) copie xerox de pe diploma de licență și
certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru
biologi, biochimiști sau chimiști cu viza pe anul
în curs;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu
i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1)
lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d)
sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la Ord. m.s. nr.
869/2015;
f) certificat de cazier judiciar în original;
g) adeverință eliberată de medicul de familie
din care să rezulte antecedentele medicale patologice și faptul că este apt din punct de vedere
fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
j) copia certificatului de naștere;
k) fișa de examinare medicală – document
tipizat;
l) fișa cu principalele date de stare civilă –
document tipizat;
m) copia poliței de asigurare malpraxis, după
caz;
n) formular de bază – date personale – document tipizat;
o) acordul scris al persoanei care dorește să
candideze privind verificarea în vederea obținerii
autorizației de acces la informații clasificate sau
a certificatului de securitate, corespunzător fișei
postului, în condițiile în care este declarată „admis” la concurs.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Actele prevăzute a fi depuse în copie se prezintă și în original pentru a fi certificate cu ori-
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ginalul de către Compartimentul Resurse Umane
al UM 02628 Caracal, iar documentele tipizate
se asigură candidaților prin grija structurii care
organizează selecția. Documentele prevăzute la
lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la
dosar în termen de valabilitate.
Procedura de selecție presupune parcurgerea următoarelor etape:
– înscrierea la concurs se face la sediul UM
02628 Caracal, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț;
– selecția dosarelor de concurs se realizează
în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării
termenului de înscriere la selecție, perioadă în
care candidații ale căror dosare sunt incomplete
le pot completa;
– afișarea rezultatelor verificării îndeplinirii
condițiilor de participare la preselecție se afișează la sediul unității organizatoare în cel mult 24
de ore de la expirarea termenului pentru selecția
dosarelor de concurs;
– contestațiile privind dosarele respinse se
adresează, în termen de 2 zile lucrătoare, din
momentul afișării rezultatului selecției, comandantului unității militare organizatoare;
– soluționarea contestațiilor – în termen de
2 zile lucrătoare de la depunerea contestației;
– probele eliminatorii de aptitudini și concursul se organizează în perioada cuprinsă între
31 și 90 de zile de la publicare.
Candidații declarați „admis” în urma selecției dosarelor de concurs vor parcurge preselecția
– 3 (trei) probe eliminatorii de aptitudini ce se
vor desfășura în următoarea ordine: a) evaluarea
psihologică; b) evaluarea nivelului pregătirii fizice; c) examinare medicală. La fiecare probă eliminatorie participă numai candidații care au fost
declarați „admis” la proba anterioară.
Candidații declarați „apt” și „admis” în urma
desfășurării tuturor probelor de aptitudini pot
participa la concursul pentru ocuparea postului
vacant, care constă în parcurgerea unei probe
teoretice și a unei probe practice.
Informații suplimentare privind condițiile
generale și specifice pentru ocuparea postului,
tematica, locul, data și ora desfășurării probelor eliminatorii de aptitudini, baremele de
promovare a acestora, precum și organizarea
concursului se pot obține la sediul UM 02628
Caracal, str. Carpați nr. 137, jud. Olt și pe site-ul:
www.forter.ro. Persoană de contact Micu Nicușor,
tel.: 0249.51.13.00, int. 111.

UNITATEA MILITARĂ
01252 CARACAL

din cadrul Ministerului Apărării Naționale
scoate la
CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr.
869/2015, cu completările și modificările
ulterioare, un post cu normă întreagă de medic
specialist confirmat în specialitatea Medicină de
familie (medic șef) – funcție militară.
Candidații declarați „admis” în urma concursului vor fi chemați/rechemați în activitate
în corpul ofițerilor și vor dobândi calitatea de
cadru militar în activitate, cu drepturile și obligațiile care decurg din aceasta, conform Legii
nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu
modificările șiu completările ulterioare.
Condițiile generale pentru selecționarea
candidaților în vederea chemării/rechemării în
activitate, în corpul ofițerilor, sunt prevăzute
în art. 1, și art. 2 din Anexa 1 la Ord. ministrului
apărării naționale nr. M.70/2016, cu modificările
și completările ulterioare, publicat în Monitorul
Oficial nr. 421/2016.
Îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 1,
alin. (1), lit. a), c), e)-g), i) și j) se declară pe proprie răspundere, în cuprinsul cererii de înscriere
la selecție.
Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt:
1) să fie absolvenți cu diplomă de licență ai
unei instituții de învățământ superior medical
acreditate în domeniul Medicină de familie;
2) să dețină certificat de membru al colegiului de profil cu drept de liberă practică, potrivit
relementărilor în vigoare;
3) să fie confirmat ca medic în specialitatea
Medicină de familie, nu a fost sancționat și nu
se află sub efectul vreunei sancțiuni dintre cele
prevăzute în Legea nr. 95/2006 privind reforma
în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4) nivelul de acces la informații clasificate
este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris

al persoanei care dorește să candideze privind
verificarea în vederea obținerii autorizației de
acces la informații clasificate sau a certificatului
de securitate, în situația în care va fi declarată
„admis”.
Candidații vor depune la sediul UM 01252
Caracal dosarul de înscriere la concurs care va
cuprinde următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată
comandantului UM 01252 Caracal – document
tipizat;
b) copie xerox de pe diploma de licență și
certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru
biologi, biochimiști sau chimiști cu viza pe anul
în curs;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu
i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1)
lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d)
sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la Ord. m.s. nr.
869/2015;
f) certificat de cazier judiciar în original;
g) adeverință eliberată de medicul de familie
din care să rezulte antecedentele medicale patologice și faptul că este apt din punct de vedere
fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
j) copia certificatului de naștere;
k) fișa de examinare medicală – document
tipizat;
l) fișa cu principalele date de stare civilă –
document tipizat;
m) copia poliței de asigurare malpraxis, după
caz;
n) formular de bază – date personale – document tipizat;
o) acordul scris al persoanei care dorește să
candideze privind verificarea în vederea obținerii
autorizației de acces la informații clasificate sau
a certificatului de securitate, corespunzător fișei
postului, în condițiile în care este declarată „admis” la concurs.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Actele prevăzute a fi depuse în copie se prezintă și în original pentru a fi certificate cu originalul de către Compartimentul Resurse Umane
al UM 01252 Caracal, iar documentele tipizate
se asigură candidaților prin grija structurii care
organizează selecția. Documentele prevăzute la
lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la
dosar în termen de valabilitate.
Procedura de selecție presupune parcurgerea următoarelor etape:
– înscrierea la concurs se face la sediul UM
01252 Caracal, str. Înfrățirii nr. 7, jud. Olt, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț;
– selecția dosarelor de concurs se realizează
în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării
termenului de înscriere la selecție, perioadă în
care candidații ale căror dosare sunt incomplete,
le pot completa;
– afișarea rezultatelor verificării îndeplinirii
condițiilor de participare la preselecție se afișează la sediul unității organizatoare în cel mult 24
de ore de la expirarea termenului pentru selecția
dosarelor de concurs;
– contestațiile privind dosarele respinse se
adresează, în termen de 2 zile lucrătoare, din
momentul afișării rezultatului selecției, comandantului unității militare organizatoare;
– soluționarea contestațiilor – în termen de
2 zile lucrătoare de la depunerea contestației;
– probele eliminatorii de aptitudini și concursul se organizează în perioada cuprinsă între
31 și 90 de zile de la publicare.
Candidații declarați „admis” în urma selecției dosarelor de concurs vor parcurge preselecția
– 3 (trei) probe eliminatorii de aptitudini ce se
vor desfășura în următoarea ordine: a) evaluarea
psihologică; b) evaluarea nivelului pregătirii fizice; c) examinare medicală. La fiecare probă eliminatorie participă numai candidații care au fost
declarați „admis” la proba anterioară.
Candidații declarați „apt” și „admis” în urma
desfășurării tuturor probelor de aptitudini pot
participa la concursul pentru ocuparea postului

vacant, care constă în parcurgerea unei probe teoretice și a unei probe practice.
Informații suplimentare privind condițiile
generale și specifice pentru ocuparea postului,
tematica, locul, data și ora desfășurării probelor eliminatorii de aptitudini, baremele de
promovare a acestora, precum și organizarea
concursului se pot obține la sediul UM 01252
Caracal, str. Înfrățirii nr. 7, jud. Olt și pe site-ul:
www.forter.ro. Persoană de contact Jieanu Mirela,
tel.: 0249.51.58.60, int. 111.

SPITALUL ORĂȘENESC
BECLEAN (JUDEȚUL
BISTRIȚA-NĂSĂUD)

scoate la
CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr.
1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din
Legea nr. 95/2006, funcția de șef Secția
Medicină internă.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde
următoarele acte:
a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze;
b) copie xerox de pe diploma de studii;
c) adeverință din care să reiasă confirmarea
în gradul profesional;
d) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 2 la normele menționate;
e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu
funcția pentru care dorește să concureze;
f) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare
de incompatibilitate;
g) certificat privind starea de sănătate;
h) dovadă/adeverință din care să rezulte că
în ultimii 2 ani nu a fost sancționat de conducerea unităților în care și-a desfășurat activitatea
sau de Colegiul Medicilor din România;
i) copie xerox a autorizației de liberă practică
sau a certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România;
j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o
adeverință care să ateste confirmarea în specialitate și vechimea în specialitate;
k) un proiect de management privind evoluția viitoare a secției;
l) chitanță de plată a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea postului,
specialitate pe care o practică în mod curent și în
care sunt confirmați prin ordin al m.s.p. (vechimea în specialitate decurge de la data confirmării și încadrării ca specialist).
Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de
unitățile la care au fost angajate sau de Colegiul
Medicilor din România, precum și cele cărora
le-a încetat contractul de administrare în condițiile stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d) nu pot
participa la concurs.
Concursul sau examenul va consta în următoarele probe: interviu – susținerea proiectului
de management, probă scrisă, probă clinică sau
practică.
Proba scrisă a concursului se susține după
subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma
în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și legislația secundară aferentă.
Proba clinică sau proba practică se susține
pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea
titlului de medic specialist.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității,
în termen de 15 zile de la apariția acestui anunț,
iar concursul se organizează în termen de minimum 30 de zile și maximum 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la tel.:
0263.34.30.65, int. 51 sau 0263.34.38.95.

SPITALUL ORĂȘENESC
BECLEAN (JUDEȚUL
BISTRIȚA-NĂSĂUD)

scoate la
CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr.
869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Re-
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cuperare, medicină fizică și balneologie la
Compartimentul BFT;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ATI la Compartimentul ATI;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de
familie, cu atestat de studii complementare în
Asistență medicală de urgență prespitalicească
(modulul I) și înscrierea la modulul II în termen
de 6 luni, la Compartimentul Primiri Urgențe;
 un post cu jumătate de normă de medic
specialist confirmat în specialitatea Medicină de
familiei, cu atestat de studii complementare în
Asistență medicală de urgență prespitalicească
(modulul I) și înscrierea la modulul II în termen
de 6 luni, la Compartimentul Primiri Urgențe;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neonatologie la
Compartimentul Neonatologie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie la Compartimentul Pediatrie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie generală la Compartimentul Chirurgie generală;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Epidemiologie la
Compartimentul SPLIAAM;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie la Cabinetul de Pediatrie din Ambulatoriul integrat;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ORL la Cabinetul
de ORL;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Obstetrică-ginecologie la Cabinetul de Planificare familială;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină generală pentru Biroul Calității.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde
următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și
certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru
biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu
i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1)
lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d)
sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că
este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt
valabile trei luni și se depun la dosar în termen
de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității,
în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează
în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la
publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la tel.:
0263.34.30.65.

PRECIZARE

La anunțul Serviciului de Ambulanță Olt, publicat în „Viața medicală“ nr. 28 din
13.07.2018, în loc de: trei posturi cu normă
întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină generală, se va citi: trei posturi
cu normă întreagă de medic primar confirmat
în specialitatea Medicină generală cu atestat în
Asistență medicală de urgență prespitalicească.
Perioada de înscriere se prelungește cu 15 zile de
la publicarea prezentei precizări.

EDUCAȚIE MEDICALĂ CONTINUĂ LA DISTANȚĂ: „UP-TO-DATE ÎN MEDICINA CLINICĂ”
Săptămânalul „Viața medicală“ vă invită să participați la programul de educație medicală continuă la distanță (EMCD) „Up-to-date
în medicina clinică”, organizat în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ București, creditat de Colegiul
Medicilor din România cu 10 credite EMC. Programul EMCD se adresează membrilor CMR. Coordonatorul programului este
acad. Constantin Popa.

Regulament

Întrebări EMCD nr. 29/2018
Hematologie

La programul EMCD poate participa orice medic membru al Colegiului Medicilor din România. Săptămânalul „Viața medicală“ va publica,
în numerele 27–36/2018, câte un chestionar cu zece întrebări, numerotate de la 1 la 100 (câte zece pe număr). Întrebările, formulate pe baza
articolelor științifice publicate în numerele respective, vor avea un singur răspuns corect (complement simplu). Participanții sunt obligați să
răspundă la toate întrebările, pentru a fi incluși în calculul final al punctajului. Vor fi declarați promovați participanții care răspund corect la
cel puțin 75 de întrebări (75% din total). Aceștia vor primi, la finalul programului, un certificat eliberat de organizatori, care va face dovada
promovării programului EMCD „Up-to-date în medicina clinică” și a obținerii celor 10 credite EMC acordate de CMR.
Obligațiile participanților. Medicii participanți la programul EMCD „Up-to-date în medicina clinică” vor trimite redacției răspunsurile
la întrebările publicate în săptămânalul „Viața medicală“, precum și talonul de participare cu toate câmpurile completate, printr-una din
următoarele modalități:
l prin e-mail, săptămânal, la adresa: emc@viata-medicala.ro, pentru fiecare număr în parte; răspunsurile vor fi trimise sub forma unei liste
cuprinzând numărul întrebării și litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare întrebare; toate datele cerute în talonul de participare
vor fi introduse în corpul mesajului; mesajelor primite la adresa de mai sus li se răspunde automat cu o confirmare de primire.
l prin poștă, lunar, la adresa: „Viața medicală“, Green Gate, bd. Tudor Vladimirescu nr. 22, etaj 11, sector 5, București, specificând
pe plic: „Pentru Programul EMCD Up-to-date în medicina clinică”; în același plic vor fi introduse toate taloanele de participare publicate
în luna respectivă, cu toate câmpurile completate; taloanele publicate în numerele din luna iulie vor fi trimise împreună cu taloanele din
august și 7 septembrie 2018.
Certificatele de participare vor fi trimise de redacția noastră, către participanții declarați promovați, la adresa indicată de aceștia în talon.
Expedierea certificatelor de absolvire se va face după data de 30 septembrie 2018.
Organizatorii nu vor fi responsabili pentru taloanele de participare incomplete sau ilizibile. Pentru întrebări și detalii suplimentare,
contactați-ne la adresa: emc@viata-medicala.ro sau la tel.: 021.315.61.09.

21. În stadiile timpurii de boală, diferențierea
entităților NMP Ph(-):
a. se face cel mai ușor;
b. nu necesită examen histopatologic al
măduvei osoase;
c. necesită examen histopatologic al
măduvei osoase;
d. nu se poate face fără radiografie osoasă.

Prin completarea formularelor programului EMCD din ziarul Viața Medicală, sunteți de acord ca datele personale (CNP, nume, prenume, număr telefon, adresa de corespondență și e-mail)
să intre în baza de date a SC VIAȚA MEDICALĂ ROMÂNEASCĂ SRL. Viața Medicală își rezervă dreptul de a prelucra, publica și utiliza în scopuri statistice și de marketing informațiile menționate
anterior, fără alte obligații și plăți ulterioare față de cei ce au furnizat aceste date, în conformitate cu scopul activității companiei. Pe baza unei cereri scrise, datată și semnată, expediată pe adresa
S.C. VIAȚA MEDICALĂ ROMÂNEASCĂ S.R.L – Green Gate, Bd. Tudor Vladimirescu 22, etaj 11, sector 5, București, cod postal 050883 sau pe e-mail la adresa: redactia@viata-medicala.ro, publicația noastră
se obligă să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să șteargă sau să transforme în date anonime și să înceteze prelucrarea datelor personale ale utilizatorului, în mod gratuit, conform normelor GDPR ce vor
intra în vigoare la data de 25.05.2018, care privesc prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

23. Potențialul de transformare în LAM se
întâlnește:
a. doar la policitemia vera;
b. doar la trombocitemia esențială;
c. la policitemia vera, trombocitemia
esențială și mielofibroza primară;
d. doar la mielofibroza primară.
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TALON DE PARTICIPARE

Dr. …………………………………………  ……………………………………………………………………….……………………...............................
				(nume)								(prenume)

Medic ………………………………………  ……………………………………………………..……………………………………...............................
			

(gradul profesional)							

(specialitatea)

Date de contact: tel. …………………………………… e-mail …………………………………………………………..........................................
Cod numeric personal:  c c c c c c c c c c c c c
Certificatul de participare va fi expediat la adresa: Nume……………………………………………………………………………………….....
localitatea ................................................., strada ...................................................................nr. ......, bl. ........, sc. … et....,
ap. ....., sector/județ ............................, cod poștal .........……………….
Răspunsuri:

21. c

23. c

25. c

27. c

29. c

22. c

24. c

26. c

28. c

30. c

22. Tromboza recurentă a venelor splanhnice
survine la:
a. 10%–50% din pacienții cu NMP Ph(-);
b. la cca 32% din pacienții cu NMP Ph(-);
c. la 10%–15% din cei care prezintă
mutația JAK2;
d. la 10%–50% din cei care prezintă
mutația JAK2.

c. determinanți genetici ai părinților
pacientului;
d. nivelul fibrinogenului seric.
26. Mutația genei MPL se întâlnește la:
a. 3%–8% din pacienții cu TE și PV;
b. 3%–8% din pacienții cu TE și MFP;
c. 13%–18% din pacienții cu TE, PV și
MFP;
d. 30%–80% din pacienții cu TE.
27. De regulă, mutațiile genei CALR se întâlnesc
la:
a. 20%–35% din pacienții cu TE și MFP
JAK2-pozitivi;
b. pacienții JAK2-negativi;
c. 12%–13,5% din pacienții cu TE și MFP;
d. 20%–55% din pacienții cu PV.
28. Policitemia vera este caracterizată de:
a. producție scăzută de eritrocite, dar
crescută de trombocite;
b. producție scăzută de trombocite și
hipoplazia măduvei osoase;
c. absența mutațiilor genei JAK2;
d. producție crescută de eritrocite și
prezența mutației genei JAK2.

24. Mutația JAK2V617F este prezentă la:
a. peste 70% din pacienții cu mielofibroză
primară;
b. peste 70% din pacienții cu policitemia
vera;
c. peste 95% din pacienții cu
trombocitemie esențială;
d. peste 70% din pacienții cu NMP Ph(-).

29. Terapia de substituție nicotinică poate fi
aplicată:
a. timp de nouă luni;
b. timp de șapte luni;
c. timp de patru luni și oprită imediat;
d. timp de două luni și oprită imediat.

25. În evoluția de la mutația JAK2 la PV, TE și
MFP sunt implicați următorii factori:
a. numărul de copii ale genei mutante
JAK2 (statusul homozigot vs
heterozigot);
b. activarea acelorași căi intracelulare;

30. Printre contraindicațiile terapiei de substituție nicotinică se numără:
a. aritmiile cardiace și infarctul miocardic;
b. BPOC și fibroza pulmonară;
c. adenoamele adrenale;
d. sindromul ovarelor polichistice.

Pneumologie

Precizare: din cauza unei erori apărute în unul din articolele medicale din numărul 27,
întrebarea nr. 1 se anulează.

