
TTEEMM AATTII CCAA  
ppeennttrr uu  eexxaammeennuull   ddee  mmeeddiicc  ssppeecciiaall iisstt   

ssppeecciiaall ii ttaatteeaa  AANNEESSTTEEZZII EE  TTEERRAAPPII EE  II NNTTEENNSSII VVAA  
 

I. PROBA SCRISA 
II – III. DOUA PROBE CLINICE 
IV. PROBA PRACTICA 

 
  

II ..  PPRROOBBAA  SSCCRRII SSAA  
  
11..  FFiizziiooppaattoollooggiiaa  dduurreerrii ii   aaccuuttee  ssii   ccrroonniiccee..  
22..  TTeehhnniiccii   ddee  aannaallggeezziiee  ffoolloossii ttee  iinn  tteerraappiiaa  dduurreerrii ii   aaccuuttee  ssii   ccrroonniiccee..  
33..  AAnnaallggeettiiccee  cceennttrraallee  ((mmoorrff iinniiccee))..  
44..  AAnnaallggeettiiccee//aannttii ii iinnff llaammaattoorrii ii   nnoonnsstteerrooiiddiieennee..  
55..  SSoommnnuull   ssii   aanneesstteezziiaa  ..  
66..  SSuubbssttaannttee  sseeddaattiivvee  ssii   aammnneessttiiccee  ssii   hhiippnnoottiiccee..  
77..  MMeeccaanniissmmuull   ddee  aaccttiiuunnee  aall   aanneesstteezziicceelloorr  iinnhhaallaattoorrii ii ..  
88..  AAbbssoorrttiiaa  ssii   ddiissttrriibbuuttiiaa  aanneesstteezziicceelloorr  iinnhhaallaattoorrii ii ..  
99..  EEffeecctteellee  rreessppii rraattoorrii ii   ssii   ccii rrccuullaattoorrii ii   aallee    aanneesstteezziicceelloorr  iinnhhaallaattoorrii ii ..  
1100..  MMeettaabbooll iissmmuull   ssii   ttooxxiiccii ttaatteeaa  aanneesstteezziicceelloorr  iinnhhaallaattoorrii ii ..  
1111..  FFaarrmmaaccoollooggiiaa  pprroottooxxiidduulluuii   ddee  aazzoott..  
1122..  AAnneesstteezziicceellee  vvoollaattii llee  hhaallooggeennaattee  ((hhaalloottaann,,  eennff lluurraann,,  iizzooff lluurraann,,  sseerrvvooff lluurraann,,  ddeessff lluurraann))..  
1133..  FFiizziiccaa  ggaazzeelloorr  ssii   vvaappoorrii lloorr  aappll iiccaattaa  llaa  aanneesstteezziiaa  pprriinn  iinnhhaallaattiiee..    
1144..  FFiizziioollooggiiaa  ppllaaccii ii   nneeuurroommuussccuullaarree..  
1155..  SSuubbssttaannttee  ccuu  aaccttiiuunnee  rreellaaxxaannttaa  uuttii ll iizzaattee  iinn  aanneesstteezziiee  ((ccuurraarree  ddeeppoollaarriizzaannttee  ssii   

nnoonnddeeppoollaarriizzaannttee))..  
1166..  AAnnttaaggoonniissttii   aaii   ccuurraarreelloorr..  
1177..  MMoonnii ttoorriizzaarreeaa  ffuunnccttiieeii   nneeuurroommuussccuullaarree..  
1188..  DDrroogguurrii   ssii   bbooll ii   ccaarree  iinntteerrffeerreeaazzaa  ccuu  aaccttiiuunneeaa  rreellaaxxaanntteelloorr  mmuussccuullaarree..  
1199..  SSiisstteemmuull   nneerrvvooss  vveeggeettaattiivv  ((aannaattoommiiee,,  ff iizziioollooggiiee))..  FFaarrmmaaccoollooggiiaa  ddrroogguurrii lloorr  ccuu  aaccttiiuunnee  

vveeggeettaattiivvaa  ((ccooll iinneeggiiccee,,  ppaarraassiimmppaattiiccooll ii ttiiccee,,  ccaatteeccoollaammiinnee,,  αα--ssttiimmuullaannttee,,  αα--bbllooccaannttee,,  αα  22--
aannttaaggoonniissttee,,  ββ--ssttiimmuullaannttee,,  ββ--bbllooccaannttee))..  

2200..  CCoonnssuull ttuull   pprreeaanneesstteezziicc  ddee  rruuttiinnaa  ((ccll iinniicc,,  ppaarraaccll iinniicc,,  iimmppll iiccaattii ii   mmeeddiiccoo--lleeggaallee))..  
2211..  IImmppll iiccaattii ii llee  aanneesstteezziiccee  aallee  bbooll ii lloorr  ccoonnccoommii tteennttee  ((ccaarrddiioo--vvaassccuullaarree,,  ppuullmmoonnaarree,,  rreennaallee,,  

ggaassttrrooiinntteessttiinnaallee,,  hheeppaattiiccee,,  SSNNCC,,  eennddooccrriinnee,,  hheemmaattoollooggiiccee))..  
2222..  IImmppll iiccaattii ii llee  aanneesstteezziiccee  aallee  tteerraappiieeii   mmeeddiiccaammeennttooaassee  ccrroonniiccee..  
2233..  EEvvaalluuaarreeaa  rriissccuulluuii   ooppeerraattoorr  ssii   aanneesstteezziicc..  
2244..  PPrreemmeeddiiccaattiiaa  ((ssttoopp,,  ssuubbssttaannttee,,  ccaaii   ddee  aaddmmiinniissttrraarree))..  
2255..  MMeennttiinneerreeaa  ll iibbeerrttaattii ii   ccaaii lloorr  rreessppii rraattoorrii ii ,,  mmaassccaa  llaarriinnggiiaannaa,,  iinnttuubbaattiiaa,,  ttrraahheeaallaa,,  ttrraahheeoossttoommiiaa,,..  

SSiisstteemmee  ddee  uummiiddii ff iiccaarree  ssii   mmuuccooll iizzaa..  
2266..  SSuupprraavveegghheerreeaa  ssii   mmoonnii ttoorriizzaarreeaa  bboollnnaavvuulluuii   iinn  ttiimmppuull   aanneesstteezziieeii ..  
2277..  TTeehhnniiccii   ddee  aanneesstteezziiee  iinnttrraavveennooaassaa  ((iinndduuccttiiee,,  mmeennttiinneerree,,  ttrreezzii rree,,  ccoommbbiinnaattii ii   ddee  ssuubbssttaannttee  

aanneesstteezziiccee,,  ssii   mmooddaall ii ttaattii   ddee  aaddmmiinniissttrraarree))..  
2288..  TTeehhnniiccii   ddee  aanneesstteezziiee  iinnhhaallaattoorriiee..  
2299..  AAppaarraattuull   ddee  aanneesstteezziiee  ((mmaassiinnaa  ddee  ggaazzee,,  ssiisstteemmee  aanneesstteezziiccee,,  vvaappoorriizzooaarree))..  
3300..  VVeennttii llaattiiee  mmeeccaanniiccaa  iinnttrraa--aanneesstteezziiccaa..  
3311..  AAssiigguurraarreeaa  hhoommeeoossttaazziieeii   bboollnnaavvuulluuii   iinn  ttiimmppuull   aanneesstteezziieeii ..  
3322..  IInncciiddeenntteellee  ssii   aacccciiddeenntteellee  aanneesstteezziieeii   ggeenneerraallee..  
3333..  PPeerriiooaaddaa  ppoossttaanneesstteezziiccaa  iimmeeddiiaattaa..  SSaalloonnuull   ddee  ttrreezzii rree..  
3344..  FFaarrmmaaccoollooggiiaa  aanneesstteezziicceelloorr  llooccaallee..  
3355..  AAnnaallggeettiicceellee  mmoorrff iinniiccee  uuttii ll iizzaattee  iinn  aannsstteezziiaa  rreeggiioonnaallaa..  
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3366..  TTeehhnniiccii   ddee  aanneesstteezziiee  rreeggiioonnaallaa  ((aanneesstteezziiaa  llooccaallaa,,  aanneesstteezziiaa  rreeggiioonnaallaa  iinnttrraavveennooaassaa,,  bbllooccaajjee  ddee  
nneerrvvii   ppeerrii ffeerriiccii ))..  

3377..  BBllooccaajjee  ddee  pplleexx  bbrraahhiiaall ..  
3388..  BBllooccaajjee  rreeggiioonnaallee  cceennttrraallee  ((ssuubbaarraahhnnooiiddiiaann  ssii   ppeerriidduurraall ))..  
3399..  CCoommppll iiccaattii ii llee  llooccaallee,,  ffooccaallee,,  rreeggiioonnaallee  ssii   ssiisstteemmiiccee  aallee  tteehhnniiccii lloorr  ddee  aanneesstteezziiee  rreeggiioonnaallaa..  
4400..  AAnneesstteezziiaa  rreeggiioonnaallaa  llaa  ccooppii ii   ((iinnddiiccaattii ii ,,  tteehhnniiccii ,,  iinncciiddeennttee  ssii   aacccciiddeennttee  ssppeeccii ff iiccee))..  
4411..  AAnneesstteezziiaa  iinn  aammbbuullaattoorr..  
4422..  AAnneesstteezziiaa  iinn  cchhii rruurrggiiaa  ppeeddiiaattrriiccaa..  
4433..  AAnneesstteezziiaa  iinn  cchhii rruurrggiiaa  ddee  uurrggeennttaa  ((ssoocc  ssttoommaacc  ppll iinn,,  hheemmoorraaggiiee  eettcc))  ..  
4444..  AAnnaallggeezziiaa  ssii   aanneesstteezziiaa  iinn  oobbsstteettrriiccaa..  RReeaanniimmaarreeaa  nnoouu--nnaassccuuttuulluuii ..  TTeerraappiiaa  iinntteennssiivvaa  aa  

ppaattoollooggiieeii   oobbsstteettrriiccaallee..  
4455..  AAnneesstteezziiaa  iinn  nneeuurroocchhii rruurrggiiee..  
4466..  AAnneesstteezziiaa  llaa  bboollnnaavvuull   ccuu  ssuuffeerriinnttee  ccaarrddiiaaccee  ((ccoorroonniiaann,,  vvaallvvuullaarr,,  ccuu  ttuullbbuurraarrii   ddee  rrii ttmm  ssii   

ccoonndduucceerree,,    ccuu    iinnssuuff iicciieennttaa  ccaarrddiiaaccaa  eettcc))..  
4477..  AAnneesstteezziiaa  llaa  bboollnnaavvuull   ccuu  ssuuffeerriinnttee  ppuullmmoonnaarree..  
4488..  AAnneesstteezziiaa  llaa  bboollnnaavvuull   ccuu  ssuuffeerriinnttee  rreennaallee,,  eennddooccrriinnee,,  hheeppaattiiccee,,  hheemmaattoollooggiiccee..  
4499..  GGrruuppeellee  ssaanngguuiinnee  ((mmeettooddee  ddee  ddeetteerrmmiinnaarree,,  pprriinncciippii ii   ddee  ccoommppaattiibbii ll ii ttaattee))..  
5500..  TTrraannssffuuzziiaa  ddee  ssaannggee  ssii   ff rraaccttiiuunnii ..  
5511..  AAuuttoottrraannssffuuzziiaa  ((iinnddiiccaattii ii ,,  tteehhnniiccii ))..  
5522..  RRaassppuunnssuull   nneeuurrooeennddooccrriinn,,  mmeettaabbooll iicc  ssii   iinnff llaammaattoorr  llaa  aaggrreessiiuunnee..  
5533..  MMooddii ff iiccaarrii   iimmuunnoollooggiiccee  llaa  bboollnnaavvuull   ccrrii ttiicc..  MMooddaall ii ttaattii   iimmuunnoommaanniippuullaarree..  
5544..  FFiizziiooppaattoollooggiiaa  ggeenneerraallaa  aa  ssttaarrii ii   ddee  ssoocc..  
5555..  SSooccuull   hhiippoovvoolleemmiicc  ((ccaauuzzee,,  mmeeccaanniissmmee,,  ttrraattaammeenntt))..  
5566..  SSooccuull   ttrraauummaattiicc  ((ff iizziiooppaattoollooggiiee,,  ttrraattaaeenntt))..  
5577..  SSooccuull   ccaarrddiiooggeenn  ((ccaauuzzee,,  mmeeccaanniissmmee,,  ttrraattaammeenntt))..  
5588..  AAll ttee  ffoorrmmee  ddee  ssoocc  ((aannaaff ii llaaccttiicc,,  aannaaff ii llaaccttooiidd,,  nneeuurrooggeenn,,  eennddooccrriinn))..  
5599..  IInnffeeccttiiee,,  sseeppssiiss,,  ssoocc  sseeppttiicc  ((ccaauuzzee  mmeeccaanniissmmee))..  
6600..  TTrraattaammeennttuull   ssooccuulluuii   sseeppttiicc..  
6611..  SSoolluuttii ii   iinnllooccuuii ttooaarree  ddee  vvoolluumm  ssaanngguuiinn..  
6622..  DDrroogguurrii   ccuu  aaccttiiuunnee  ccaarrddiioottoonniiccaa  ssii   vvaassooaaccttiivvaa  uuttii ll iizzaattee  iinn  ssttaarrii llee  ddee  ssoocc..  
6633..  SSiinnddrroommuull   ddee  ddiissffuunnccttii ii   oorrggaanniiccee    mmuull ttiippllee  ((ccaauuzzee,,  mmeeddiiaattoorrii ,,  eeffeeccttee  llaa  nniivveelluull   ssiisstteemmeelloorr  ddee  

oorrggaannee))..  
6644..  TTrraattaammeennttuull     ssiinnddrroommuulluuii   ddee  ddiissffuunnccttii ii   oorrggaanniiccee    mmuull ttiippllee..  
6655..  CCoonnttrroolluull   iinnffeeccttiieeii   iinn  tteerraappiiaa  iinntteennssiivvaa..  
6666..  RRiissccuull   ddee  iinnffeeccttiiee  llaa  ppeerrssoonnaalluull   mmeeddiiccaall   iinn  AA..TT..II..  
6677..  AAnnttiibbiiootteerraappiiaa..  
6688..  NNuuttrrii ttiiaa  ppaarreennttaallaa  ssii   eenntteerraallaa..  
6699..  OOrrggaanniizzaarreeaa  ggeenneerraallaa  aa  ssiisstteemmeelloorr  ddee  mmeeddiicciinnaa  ddee  uurrggeennttaa..  
7700..  TTeehhnniiccii   ffoolloossii ttee  iinn  mmeeddiicciinnaa  ddee  uurrggeennttaa  ((mmii jj llooaaccee  ddee  ttrraannssppoorrtt  mmeeddiiccaall iizzaatt  aall   uunnuuii   bboollnnaavv  

ccrrii ttiicc,,  eevvaalluuaarreeaa  pprriimmaarraa  aa  uunnuuii   bboollnnaavv  ccrrii ttiicc  iinn  aaffaarraa  ssppii ttaalluulluuii ,,  aannaallggeezziiaa  ssii   sseeddaarreeaa  
bboollnnaavvii lloorr  ccrrii ttiiccii   ppee  ppaarrccuurrssuull   uunnuuii   ttrraannssppoorrtt      mmeeddiiccaall iizzaatt,,  tteehhnniiccii   ddee  aabboorrdd  aall   ccaaii lloorr  aaeerriieennee  
ssii   ddee  vveennttii llaattiiee  aarrttii ff iicciiaallaa..  

7711..  EEvvaalluuaarreeaa  pprriimmaarraa  ssii   rreessuussccii ttaarreeaa  uunnuuii   ppooll ii ttrraauummaattiissmm  ((iinn  aaffaarraa  ssppii ttaalluulluuii   ssii   llaa  ssoossii rreeaa  iinn  
ssppii ttaall ))..  

7722..  EEvvaalluuaarreeaa  sseeccuunnddaarraa  ssii   ttrraannssffeerruull   uunnuuii   ppooll ii ttrraauummaattiissmm  ..  
7733..  TTeerraappiiaa  iinntteennssiivvaa  aa  ttrraauummaattiissmmeelloorr  ccrraanniioo--cceerreebbrraallee..  
7744..  AArrssuurrii   ((tteerraappiiaa  iinntteennssiivvaa  iinn  pprriimmeellee  7722  ddee  oorree))..  
7755..  OOpprrii rreeaa  ccii rrccuullaattoorriiee  ((ccaauuzzee,,  ffoorrmmee,,  bbaazziicc  ssii   aaddvvaanncceedd  ll ii ffee  ssuuppppoorrtt))..  
7766..  AAcccciiddeennttee  ddee  ssuubbmmeerrssiiee..  
7777..  AAcccciiddeennttee  pprriinn  eelleeccttrrooccuuttaarree..  
7788..  AAnnaattoommiiaa  ssii   ff iizziioollooggiiaa  rreessppii rraattoorriiee..  
7799..  EEvvaalluuaarreeaa  ffuunnccttiioonnaallaa  rreessppii rraattoorriiee..  
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8800..  IInnssuuff iicciieennttaa  rreessppii rraattrriiee  aaccuuttaa..  
8811..  IInnjjuurriiaa  ppuullmmoonnaarraa  aaccuuttaa  ((AALLII))  ––  SSiinnddrroommuull   ddee  ddeettrreessaa  rreessppii rraattoorriiee  aaccuuttaa  ((AARRDDSS))..  
8822..  MMeennttiinneerreeaa  ll iibbeerrttaattii ii   ccaaii lloorr  aaeerriieennee  ((iinnttuubbaattiiaa  ttrraahheeaallaa,,  ttrraahheeoottoommiiaa,,  iinnttuubbaattiiaa  ttrraahheeaallaa  

pprreelluunnggii ttaa  vvss..  ttrraahheeoottoommiiee))..  
8833..  IInnssuuff iicciieennttaa  rreessppii rraattoorriiee  ccrroonniiccaa  aaccuuttiizzaattaa..  
8844..  TTeerraappiiaa  iinntteennssiivvaa  iinn  bbooaallaa  aassmmaattiiccaa..  
8855..  TTeerraappiiee  rreessppii rraattoorriiee  aaddjjuuvvaannttaa..  
8866..  TTeehhnniiccii   ddee  ssuuppoorrtt  vveennttii llaattoorr  aarrttii ff iicciiaall   ((iinnddiiccaattii ii ,,  aappaarraattuurraa,,  tteehhnniiccii   ccoonnvveennttiioonnaallee,,  mmoodduurrii   ddee  

vveennttii llaattiiee,,  tteehhnniiccii   nnoonnccoonnvveennttiioonnaallee))..  
8877..  TTeehhnniiccii   ddee  ““ iinnttaarrccaarree”” ..  
8888..  OOxxiiggeennaarreeaa  eexxttrraaccoorrppoorreeaallaa  ssii   eell iimmiinnaarreeaa  eexxttrraaccoorrppoorreeaallaa  ddee  CCOO22..  
8899..  EEcchhii ll iibbrruull   hhiiddrrooeelleeccttrrooll ii ttiicc  ssii   aacciiddoobbaazziicc  nnoorrmmaall   ssii   ppaattoollooggiicc..  
9900..  IInnssuuff iicciieennttaa  rreennaallaa  aaccuuttaa  ((pprreerreennaallaa,,  rreennaallaa  iinnttrriinnsseeccaa,,  ppoossttrreennaallaa  ––  oobbssttrruuccttiivvaa))..  
9911..  IInnssuuff iicciieennttaa  rreennaallaa  ccrroonniiccaa  ((pprroobblleemmee  ddee  aanneesstteezziiee  ssii   tteerraappiiee  iinntteennssiivvaa))..  
9922..  MMeettooddee  ddee  eeppuurraarree  eexxttrraarreennaallaa..  
9933..  AAnneesstteezziiaa  ssii   tteerraappiiaa  iinntteennssiivvaa  iinn  ttrraannssppllaannttuull   rreennaall   ..  
9944..  DDiiaabbeettuull   zzaahhaarraatt  ((ffoorrmmee  ccll iinniiccee,,  ccoommeellee  cceettoozziiccee  ssii   nnoonncceettoozziiccee,,  hhiippooggll iicceemmiiaa))..  
9955..  TTeerraappiiaa  iinntteennssiivvaa  iinn  hheemmoorraaggii ii llee  ddiiggeessttiivvee  ssuuppeerriiooaarree..  
9966..  TTeerraappiiaa  iinntteennssiivvaa  iinn  oocclluuzziiaa  iinntteessttiinnaallaa..  
9977..  TTeerraappiiaa  iinntteennssiivvaa  iinn  ppeerrffoorraattii ii llee  aaccuuttee  aallee  ttrraaccttuulluuii   ddiiggeessttiivv..  
9988..  PPeerrii ttoonnii tteellee  ppoossttooppeerraattoorrii ii ..  
9999..    PPaannccrreeaattii ttaa    aaccuuttaa..  
110000..  FFiissttuulleellee  ddiiggeessttiivvee  eexxtteerrnnee  ppoossttooppeerraattoorrii ii ..  
110011..  IInnssuuff iicciieennttaa  hheeppaattiiccaa  aaccuuttaa..  
110022..  IInnssuuff iicciieennttaa  hheeppaattiiccaa  ccrroonniiccaa  ssii   ccii rroozzaa  hheeppaattiiccaa..  
110033..  DDeeffeeccttee  aaccuuttee  ddee  hheemmoossttaazzaa  ((ttrroommbbooccii ttooppeenniiaa,,  CCIIDD,,  ff iibbrriinnooll iizzaa  aaccuuttaa))..  
110044..  TTeerraappiiaa  ccuu  aannttiiccooaagguullaannttee,,  aannttiiaaggrreeggaannttee  ssii   tteerraappiiaa  ff iibbrriinnooll ii ttiiccaa..  
110055..  EEddeemmuull     cceerreebbrraall   ((ttiippuurrii llee  ddee  eeddeemm  cceerreebbrraall ,,  ccaauuzzee,,  mmeeccaanniissmmee,,  ddiiaaggnnoossttiicc,,  mmoonnii ttoorriizzaarree,,  

ttrraattaammeenntt))..  
110066..  FFiizziioollooggiiaa  ssii   ff iizzooppaattoollooggiiaa  tteerrmmoorreeggllaarrii ii   ((hhiippootteerrmmiiaa  iinndduussaa  ssii   aacccciiddeennttaallaa,,  mmii jj llooaaccee  ddee  

ccoonnttrrooll   aallee  eecchhii ll iibbrruulluuii   tteerrmmiicc  ppeerriiooppeerraattoorr,,  hhiippeerrtteerrmmiiaa  mmaall iiggnnaa,,  ssooccuull   ccaalloorriicc))..  
110077..  SSttaarrii llee  ddee  ccoommaa  ((mmeettaabbooll iiccee,,  ttrraauummaattiiccee,,  iinnffeeccttiiooaassee,,  ttuummoorrii ,,  vvaassccuullaarree  ––  aannooxxiiccee  ––  

iisscchheemmiiccee,,  ttooxxiiccee  eexxooggeennee))..  
110088..  AAssppeeccttee  mmeeddiiccaallee  ssii   lleeggaallee  aallee  mmoorrttii ii   cceerreebbrraallee..  
110099..  BBooaallaa  ccoorroonnaarriiaannaa  ((ffoorrmmee  ccll iinniiccee,,  ddiiaaggnnoossttiicc,,  ttrraattaammeenntt  ddee  uurrggeennttaa,,  tteerraappiiaa  iinntteennssiivvaa  aa  

ccoommppll iiccaattii ii lloorr))..  
111100..  TTeerraappiiaa  iinntteennssiivvaa  iinn  ttuullbbuurraarrii llee  ddee  rrii ttmm  ssii   ccoonndduucceerree  ((ffoorrmmee  ccll iinniiccee,,  ddiiaaggnnoossttiicc,,  

ttrraattaammeenntt))..  
111111..  EEmmbbooll iiaa  ppuullmmoonnaarraa  ((ddiiaaggnnoossttiicc,,  ttrraattaammeenntt))..  
111122..  HHiippeerrtteennssiiuunneeaa  ppuullmmoonnaarraa  ssii   ccoorrdduull   ppuullmmoonnaarr  ccrroonniicc  ((tteerraappiiee  iinntteennssiivvaa))..  
111133..  SSuuppoorrtt  ccii rrccuullaattoorr  mmeeccaanniicc  ((bbaalloonn  ddee  ccoonnttrraappuullssiiee,,  ssiisstteemmee  ddee  aassiissttaarree  vveennttrriiccuullaarraa))..  
  
  
II II ..      PPrr oobbaa  ccll iinniiccaa  ddee  tteerr aappiiee  iinntteennssiivvaa  cchhii rr uurr ggiiccaallaa  
II II II ..    PPrr oobbaa  ccll iinniiccaa  ddee  tteerr aappiiee  iinntteennssiivvaa  mmeeddiiccaallaa  
II VV..  PPrr oobbaa  pprr aacctt iiccaa  ddee  aanneesstteezziiee  
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