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Teme de lucrări de licenŃă
pentru studenŃii de la
Facultatea de Medicină Generală
1. Utilizarea suturilor mecanice în chirurgia digestivă.
2. Tratamentul laparoscopic al herniilor hiatale.
3. Apendicectomia laparoscopică.
4. Tumorile retroperitoneale. Studiu clinic.
5. Cancerele aparatului digestiv. Studiu clinic.
6. Boala pilonidală. Studiu clinic.
7. Cancerul colo-rectal. Studiu clinic.
8. Utilizarea hemostaticelor topice în chirurgia abdominală.
9. Biopsia mamară. Studiu clinic.
10. Melanomul malign.
11. Neoplasmele gastrice. Studiu clinic.
12. Managementul hemoragiilor digestive superioare. Studiu clinic.
13. DerivaŃiile biliodigestive. Studiu clinic.
14. Chistul hidatic hepatic. Studiu clinic.
15. Tratamentul bolii hemoroidale.
16. Splenectomia. IndicaŃii şi contraindicaŃii.
17. Tumorile GIST. Studiu clinic
18. Limfoamele în experienŃa Clinicii Chirurgie 1 S.C.J.M.
19. ModalităŃi terapeutice în fisura anală.
20. Rolul TachoSilului în protecŃia anastomozelor. Studiu experimental.
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SUBIECTE LUCRĂRI DE LICENłĂ
Pentru
Facultatea de AsistenŃă Medicală Generală
1. Îngrijirea bolnavului cu hemoragie digestivă
2. Îngrijirea bolnavului critic chirurgical
3. Îngrijirea şi supravegherea pacientului cu stomă digestivă
4. Managementul preoperator în abdomenul acut chirurgical
5. AsistenŃa pre şi postoperatorie a pacienŃilor cu afecŃiuni tiroidiene
6. Pregătirea pacientului pentru explorări ale aparatului digestive
7. Managementul bolnavului neoplazic
8. Îngrijirea pacienŃilor cu fistule digestive
9. Îngrijirea pacientului cu traheostomie
10. Îngrijirea pacientelor cu neoplasm mamar

SUBIECTE LUCRĂRI DE LICENłĂ
Pentru
Facultatea de NutriŃie şi Dietetică
1. NutriŃia postoperatorie a pacientului operat prin metoda gastric sleeve.
2. NutriŃia clinică la pacientul cu fistule intestinale
3. CorelaŃie între statusul nutriŃional preoperator şi incidenŃa complicaŃiilor
postoperatorii în chirurgia abdominală majoră.

InformaŃii suplimentare





Orice propunere din partea studenŃilor a unor noi teme este bine venită
Este de dorit ca să vă alegeŃi tema încă din anul IV de facultate pentru a avea la
dispoziŃie timpul suficient de realizare a cercetării, de prezentare, comunicare sau
publicare a lucrărilor.
După alegerea temei dorite, Vă rugăm luaŃi legătura cu şeful de disciplină care vă va
oferi informaŃii suplimentare
În derularea cercetării şi realizarea lucrării de diplomă veŃi fi asistaŃi de un coordonator
şi un conducător ştiinŃific.
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