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PROGRAMA
analitică de instruire postuniversitară continue la
tema „Actualităţi în Dermatovenerologie”

1. Sarcoidoza (boala Besnier-Boeck-Schauman): etiopatogenie, formele clinice
(tipice şi atipice), manifestările pulmonare, ganglionare, oculare, glandulare şi
osteoarticulare. Particularităţile la copii. Principiile de tratament.
2. Afecţiuni cutanate de origine metabolică:
Mucinozele cutanate: clasificarea, Lichenul mikedematos, mucinoza cutanată
focală, Mixedemul prezibial, mucinoza cutanată idiopatică, clinica,
diagnosticul, tratamentul.
Amiloidozele cutanate: primitivă şi secundară, amiloidozele sistemice –
clinica, diagnosticul, tratamentul.
Calcinoze cutanate: nodulară, universală, tumorală, flebopatică. Clinica,
diagnosticul, tratamentul.
3. Manifestările cutanate în Diabetul zaharat: eritroza facială, dermopatie
diabetică, dermatita purpurică a membrelor inferioare, necrobioza lipoidică,
complexul acral ischemic, pruritul cutanat, dermatita buloasă a diabeticelor.
Particularităţile clinice a piodermitelor şi micozelor în Diabetul zaharat.
Principiile de tratament.
4. Manifestări cutanate paraneoplaziceClasificarea. Formele clinice: Eritemul
migrator necrotic, Sindromul carcinoid, Sindromul Bazex, Erytema guratum

repens, Hipertricoza lanuginoasă, Sindromul Trousseau, Sindromul LeserTrelat. Clinica, diagnosticul, tratamentul.
5. Boala Lyme (Borrelioza): etiologie, epidemiologie, formele clinice evolutive:
eritemul cronic migrator Afzelius – Lipschiitz, dermatita seboreică,
parapsoriazisul în placarde, sclerodermia circumscrisă, acrodermatita cronică
atrofiantă Pick-Herxheimer, manifestările neurologice, articulare, cardiace.
Diagnosticul de laborator şi diferenţial. Principiile de tratament, profilaxia.
6. Psoriazisul:

etiopatogenia

contemporană

(aspectele

genetice,

imune,

anomaliile biochimice etc.). Foremele clinice: psoriazisul vulgar, eritrodermic,
pustulos, artropatic. Particularităţile la copii. Diagnosticul clinic, histologic şi
diferenţiar. Principiile de tratament contemporan, profilaxia.
7. Limfoamele cutanate: clasificarea.
a) Limfoamele cutanate cu celule B: formele clinice, evoluţia, diagnosticul,
principiile de tratament.
b) Limfoame cutanate maligne:
- Limfom cutanat cu celule T periferice (micozis fungoid): etiopatogenia,
formele clinice (Aliber – Bazin, Halopeau – Besnier, Vidal - Brocq), evoluţia,
diagnosticul de laborator şi diferenţial, principiile de tratament;
- Sindromul Sezary: etiopatogenia, clinica, evoluţia, diagnosticul de laborator
şi diferenţial, principiile de tratament;
- Limfom malign tip Hodgkin (limfogranulomatoza malignă):
etiopatogenie, clinica, diagnosticul de laborator şi diferenţial, principiile de
tratament;
- Limfom malign cu celule reticulare (reticulosarcomatoza Gottron):
etiopatogenie, formele clinice (acută şi subacută), diagnosticul de laborator şi
diferenţial, principiile de tratament.
8. Angiosarcomatoza Kaposi: etiopatogenie, clinica, particularităţile clinice la
pacienţi imunocompromişi (HIV-SIDA), diagnosticul de laborator, histologic
şi diferenţial. Principiile de tratament.

9. Pseudolimfoamele cutanate: formele clinice. Criteriile de diagnostic
histopatologic, enzimatice şi imunologice. Diagnosticul clinic şi diferenţial.
Principiile de tratament.
10. Insuficienţa cronică venoasă şi dermatita de stază: etiologie (varicele
hidrostatice, sechele de flebită profundă, displazii congenitale, sindromul
Cockett etc.); diagnosticul: probele clinice (Trendelenburg – Brodie, Perthes,
Pratt, Takats etc.) şi explorările funcţionale (flebografia, flebomanometria,
termografia cutanată, oximetria venoasă, ecografia venoasă (Doppler));
fiziopatologia dermatitei de stază. Manifestările clinice: flebedemul, dermatita
pigmentară şi purpurică Favre-Chaix, eczema varicoasă, ulcerul varicos.
Principiile de tratament şi profilaxia.
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