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Nr.
crt
1.

Specialitatea
Anatomie

Titlul cursului
postuniversitar
/Titularul cursului
Anatomia vasculara si
angiografia capului si gatului
Conf. univ. dr. Albulescu Dana
Maria

2.

3.

BacteriologieVirusologieParazitologie

BacteriologieVirusologieParazitologie

Conf. univ. dr. Constantin Cristian
Asist. univ. dr. Stanescu Radu
Actualitati in diagnosticul
virozelor respiratorii
Conf. univ. dr. Ungureanu Anca

Fenotipuri bacteriene implicate
in infectii invazive. Actualitati
Prof. univ. dr. Balasoiu Maria

Locul
desfasurarii

Perioada
Propusa
(data, luna,
anul)

Laboratorul de
Radiologie si
Imagistica
Medicala, Spitalul
Judetean de
Urgenta Craiova

15.10-02.11.2018

U.M.F. din
Craiova
Sediul disciplinei

01-15.02.2019

U.M.F. din
Craiova
Sediul disciplinei

01-15.03.2019

U.M.F. din
Craiova,
Sediul disciplinei

15-30.01.2019

08-22.04.2019

15-30.06.2019
01-15.09.2019

01-15.06.2019

Prof. univ. dr. Avramescu Carmen

4.

BacteriologieVirusologieParazitologie

Transfuzia de sange-intre abuz
si necesitate
Prof. univ. dr. Turculeanu Adriana

15-31.03.2019
15-30.09.2019

Prezenţa
evaluării
finale

Medici
carora li se
adreseaza

Nr.
ore
Curs

Nr.
ore
LP

Medici rezidenti
radiologie si
imagistica
medicala,
neurologie,
medici specialisti
radiologie si
imagistica,
neurologie

10

20

(Da/Nu
Scris/Oral)
Da/Oral

Medici
specialisti,
primari toate
specilitatile

42

10

Medici
specialisti,
primari toate
specilitatile

42

Medici
specialisti,
primari toate
specilitatile

42

1

CREDITE
EMC

Tematica cursului

13
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

1. Arterele capului si gatului: aspecte anatomice (studiu la
cadavru)
2. Arterele capului si gatului: aspecte angiografice
3. Venele capului si gatului: aspecte anatomice (studiu la
cadavru)
4. Venele capului si gatului: aspecte angiografice

Da/Oral

53
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

10

Da/Oral

53
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

10

Da/Oral

53
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

Virusuri cu poartă de intrare respiratorie: v. gripale, v.
paragripale, adenovirus, v. respirator sincitial,
coronavirusuri, v. urlian, v. rujeolic, v. rubeolic etc.
(morfologie, compozitie chimică, structură antigenică).
Factori favorizanti ai infectiilor respiratorii legati de teren
si de patogenitatea agentului infectios. Patogenie si aspecte
clinice în virozele respiratorii. Diagnosticul de laborator al
virozelor respiratorii prin metode clasice si moderne.
Dificultăti si perspective privind diagnosticul virozelor
respiratorii.
Epidemiologie si profilaxie. Supravegherea epidemiologică
a circulatiei tulpinilor virale infectante în vederea obtinerii
de informatii necesare stabilirii compozitiei vaccinurilor în
functie de circulatia sezonieră a tulpinilor virale. Indicatiile
si contraindicatiile vaccinărilor.
1. Etiologia bacteriana a infectiilor invazive.
2. Fenotipurile de rezistenta ale stafilococilor izolati din
hemoculturi.
3. Fenotipurile de rezistenta ale enterococilor izolati din
hemoculturi.
4. Fenotipurile de rezistenta ale bacteriilor gram negative
izolate din hemoculturi (Escherichia coli, Klebsiella spp,
Pseudomonas spp, Enterobacter spp, Acinetobacter spp).
5. Etiologia bacteriana a meningitelor .
6. Fenotipuri de rezistenta ale bacteriilor gram pozitive,
izolate din lichidul cefalorahidian (stafilococi,
pneumococi, enterococi).
7. Fenotipuri bacteriene de rezistenta ale bacteriilor gram
negative izolate din lichidul cefalorahidian (Escherichia
coli, Klebsiella spp, Enterobacter spp, Pseudomonas spp,
etc.)
1.Cadru legislativ care reglementeaza activitatea retelei
nationale de transfuzie de sange si componente sanguine.
2. Indicatii ale transfuziei de sange in practica medicala.
3. Notiuni fundamentale despre imunologia grupelor
sanguine.
4. Metode de determinare a grupelor sanguine.
5. Metode de determinare a fenotipului izoanticorpilor.
6. Produse sanguine si componente sanguine-caracteristici
de calitate sanguina.
7. Reguli de compastibilitate in sistemul OAB si Rh.
8. Metode de determinare a compatibilitatii sanguine.
9. Monitorizarea in clinica a pacientului care primeste
transfuzia de sange sau componente sanguine.
10. Accidente si incidente transfuzionale.
11. Modalitatea de raportare a acidentelor si incidentelor
transfuzionale

5.

Boli de Nutriţie şi
metabolism

Tratamentul intensiv modern
cu insulină (pompa de
insulină)-când, cui și cum?

Clinica de Diabet,
SCJUC, Etaj IX

07.11.2018

Medici specialişti,
primari şi
rezidenţi din
specialitatea
Diabet Nutriție
Boli Metabolice

4

2

Da/Oral

Clinica de Diabet,
SCJUC, Etaj IX

11.03.2019

Medici specialişti,
primari şi
rezidenţi din
specialitatea
Diabet Nutriție
Boli Metabolice

4

2

Da/Oral

Clinica de Diabet,
SCJUC, Etaj IX

27.03.2019

4

2

Clinica de Diabet,
SCJUC, Etaj IX

17.04.2019

Medici specialişti,
primari şi rezidenţi
din specialităţile:
Diabet NBM,
Medicină de
Familie,
Endocrinologie,
Medicină internă,
ATI, Medicină de
Urgenţă,
Cardiologie,
Nefrologie,
Neurologie,
Oftalmologie,
Chirurgie,
ObstetricăGinecologie
Medici specialişti,
primari şi rezidenţi
din specialităţile:
Diabet NBM,
Medicină de
Familie,
Endocrinologie,
Medicină internă,
ATI, Medicină de
Urgenţă,
Cardiologie,
Nefrologie,
Neurologie,
Oftalmologie,
Chirurgie,
ObstetricăGinecologie

4

Medici rezidenţi
(a doua
specializare),
medici de familie,
specialişti în boli
infecţioase, şi alte
specialităţi
conexe

Medici
specialisti
Medici primari

Șef lucr. dr. Popa Simona

6.

Boli de Nutriţie şi
metabolism

Asist. univ. dr. Popa Adina
Tipuri de sisteme de
monitorizare continuă a
glicemiei (SMCG)-utilitate şi
interpretare
Şef lucr. dr. Popa Simona

7.

Boli de Nutriţie şi
metabolism

Asist. univ. dr. Popa Adina
Managementul diabetului
zaharat tip 2-Actualizare.
Ghiduri
Şef lucr. dr. Popa Simona

Asist. univ. dr. Popa Adina

8.

Boli de Nutriţie şi
metabolism

Cetoacidoza diabetică din
perspectivă multidisciplinară
Şef lucr. dr. Popa Simona

Asist. univ. dr. Popa Adina

9.

Boli Infecţioase

Sindroame în bolile infecţioase
Şef lucr. dr. Giubelan Lucian

Prof. univ. dr. Cupşa Augustin
Şef lucr. dr. Dumitrescu Florentina
Asist. univ. dr. Dragonu Livia
Asist. univ. dr. Niculescu Irina
Asist. univ. dr. Stoian Andreea

10.

Chirurgie

Conceptii moderne in terapia
plagilor-aplicabilitate clinica
Sef lucr. dr. Silosi Cristian Adrian

Clinica de Boli
Infecţioase,
Spitalul Clinic
„V. Babeş”
Craiova

U.M.F. din
Craiova

15.04-10.05.2019

22.03.2019

2

6
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.
6
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

1. Descrierea pompei de insulina-tipuri de pompe de
insulina
2. Principiile terapiei intesive moderne cu insulină
3. Avantajele si dezavantajele pompei de insulina
4. Profilul pacientului care necesita tratament cu pompa
de insulina
5. Calcularea si ajustarea ratelor bazale si a bolusurilor la
pacientul cu pompa de insulina

Da/Oral

6
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

1. Managementul diabetului zaharat tip 2 - Ghidul ADA
2019
2. Managementul diabetului zaharat tip 2 - Ghidul
AACE/ACE 2018
3. Managementul diabetului zaharat tip 2 - Ghidul CDA
2018

2

Da/Oral

6
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

1.
2.
3.
4.

22

18

Da/Oral

28
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

3

6

Curs:
1. Sindromul febril
2. Sindromul eruptiv
3. Sindromul pertusiform
4. Sindromul meningean
5. Sindromul encefalitic
6. Sindroame paralitice asociate bolilor infecţioase
7. Sindromul diareic. Sindromul hemolitic-uremic
8. Sindromul mononucleozic
9. Sindromul icteric
10. Sindromul adeno-spleno-hepatomegalic
11. SIRS. Sepsis
Lucrări practice (LP):
1. Cazuri clinice
2. Exerciţii de diagnostic şi terapie antimicrobiană
adaptate tematicii prezentate
1. Clasificarea plagilor
2. Etapele de vindecare a plagii
3. Evaluarea plagilor
4. Materiale utilizate in tratamentul plagilor
5. Alegerea tipului de pansament
6. Controlul infectiilor plagii
7. Factori implicati in vindecarea plagii
8. Rolul nutritiei in evolutia plagilor

Da/Scris

6
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

1.
2.
3.
4.

Descrierea SMCG
Principiile de functionare ale SMCG
Tipuri de rapoarte generate de SMCG
Interpretarea rapoartelor SMCG

Etiopatogenia cetoacidozei diabetice
Diagnosticul cetoacidozei diabetice
Factori precipitanti ai cetoacidozei diabetice
Managementul cetoacidozei diabetice

11.

12.

13.

Chirurgie

Curs practic de suturi vasculare

Chirurgie

Curs practic de suturi digestive

Chirurgie
generala

Actualitati in boala varicoasa

Sef lucr. dr. Silosi Cristian Adrian

Sef lucr. dr. Silosi Cristian Adrian

Şef lucr. dr. Marinescu Daniela

U.M.F. din
Craiova

23.11.2018

Medici
specialisti
Medici primari

3

6

Nu

U.M.F. din
Craiova

14.06.2019

Medici
specialisti
Medici primari

3

6

Nu

Clinica I
Chirurgie

04-15.02.2019

Medici
rezidenti,
specialisti,
primari
chirurgie
generala si
vasculara

16

30

Da/Oral
şi probă
practică

Clinica I
Chirurgie

08-19.10.2018

Medici rezidenţi,
specialişti,
primari chirurgie
generală

29

14

Da/Oral
şi probă
practică

Prof. univ. dr. Georgescu I.
Prof. univ. dr. Surlin V.
Şef lucr. dr. Ramboiu S.
Şef lucr. dr. Margaritescu D.
Şef lucr. dr. Georgescu E.
Şef lucr. dr. Cartu D.

14.

Chirurgie
generală

Chirurgia peretelui abdominalprezent şi perspectivăŞef lucr. dr. Margaritescu D.

Prof. univ. dr. Georgescu I.
Prof. univ. dr. Surlin V.
Şef lurc. dr. Cârţu D.
Şef lucr. dr. Ramboiu S.
Şef lucr. dr. Georgescu E.
Şef lucr. dr. Marinescu Daniela

3

6
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.
6
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.
20
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

1.
2.
3.
4.

Principii fundamentale de sutura vasculara
Instrumentarul specific folosit in sutura vasculara
Materialele de sutura specifice chirurgiei vasculare
Tipuri de anastomoze vasculare cu aplicabilitate clinica

36
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

Actualitati in chirurgia peretelui abdominal
Hernii
Tematica curs
1. Anatomia peretelui abdominal-2 ore
2. Anatomia perineului si zonei lombare-2 ore
3. Etiopatogenia herniilor-1 ora
4. Morfopatologia herniilor-1 ora
5. Clasificarea herniilor-1 ora
6. Tablou clinic-2 ore
7. Evolutie si complicatii -1 ora
8. Hernia inghinala (clasif., tablou clinic, dg.pozitiv,
dg.diferential)-1 ora
9. Hernia femurala( tablou clinic, clasificare, dg.pozitiv,
dg.diferential)-1 ora
10. Hernia ombilicala( tablou clinic, tablou clinic, dg.pozitiv,
dg.diferential) 1 ora
11. Hernia spiegel( etiopatogenie, tablou clinic, dg.pozitiv,
dg.diferential) 1 ora
12. Tratamentul chirurgical al herniilor generalitati 1 ora
13. Tratamentul herniei inghinale-2 ore
14. Tratamentul herniei femurale-1 ora
15. Tratamentul herniei ombilicale-1 ora
16. Tratamentul herniei spiegel-1 ora
17. Tratamentul varietatilor rare de hernie-1 ora
18. Materiale sintetice utilizate in cura herniilor-1 ora
Tematica lucrari practice
1. cura chirurgicala a herniilor inghinale-2 ore
2. cura chirurgicala a herniilor femurale-1 ora
3. cura chirurgicala a herniei ombilicale-1 ora
4. cura chirurgicala a herniei spiegel-1 ora
Eventratii
Tematica curs
1. etiopatogenia eventratiilor-1 ora
2. anatomia patologica a eventratiilor-1 ora
3. clasificarea eventratiilor-1/2 ora
4. tablou clinic-1 ora
5. evolutie si complicatii-1 ora

5. Principii fundamentale de sutura digestiva
6. Instrumentarul specific folosit in sutura digestiva
7. Materialele de sutura specifice chirurgiei vasculare
8. Tipuri de anastomoze digestive cu aplicabilitate clinica

Tematica curs
1. Anatomia sistemului venos profund si superficial.-2 ore
2. Etiopatogenie si fiziopatologie in insuficienta venoasa
cronica primara si secundara-2 ore
3. Diagnostic pozitiv si diagnostic diferential in insuficienta
venoasa cronica primara si secundara. - 2 ore
4. Rolul echografiei Doppler vasculare in insuficienta
venoasa cronica-2 ore
5. Sindromul de concomitenta insuficienta venoasa cronica
si boala arteriala periferica la pacientul varstnic-2 ore
6. Tratamentul conservator In insuficienta venoasa cronica
primara si secundara - 2 ore
7. Tratamentul chirurgical in boala venoasa cronica-2 ore
8. Procedee moderne in terapia insuficientei venoase
cronice-2 ore
Tematica lucrari practice
Examen clinic in insuficienta venoasa cronica: anamneza,
simptome, semne clinice si probe functionale-5 ore
Echografia Doppler vasculara in sindromulposttrombotic5 ore
Echografia Doppler vasculara si mapping-ul venos
preoperator in boala varicoasa - 5 ore
Proceduri miniinvazive in boala varicoasa 5 ore
Sala de operatie 10 ore
Atitudine chirurgicala clasica vs. proceduri invazive
moderne in boala varicoasa

15.

Chirurgie
generală

Chirurgia laparoscopica in
urgentele abdominale
Prof. univ. dr. Surlin V.

Clinica I
Chirurgie

07-18.01.2019

Clinica I
Chirurgie

11-22.03.2019

Prof. univ. dr. Georgescu I.
Prof. univ. dr. Valcea D.
Conf. univ. dr. Munteanu M.
Şef lucr. dr. Margaritescu D.
Şef lucr. dr. Cartu D.
Şef lucr. dr. Ramboiu S.
Şef lucr. dr. Georgescu E.
Şef lucr. dr. Marinescu Daniela

16.

Chirurgie
generală

Actualitati in Proctologie
Şef lucr. dr. Cartu D.

Prof. univ. dr. Georgescu I.
Prof. univ. dr. Surlin V.
Şef lucr. dr. Margaritescu D.
Şef lucr. dr. Ramboiu S.
Şef lucr. dr. Georgescu E.
Şef lucr. dr. Marinescu Daniela

Medici
rezidenţi,
specialişti,
primari
chirurgie
generală

14

40

Da/Oral
şi probă
practică

medici
rezidenţi,
specialişti,
primari
chirurgie
generală

16

18

Da/Oral
şi probă
practică

Atestat de
Srudii

Complementare

34
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

6. tratament chirurgical-2 ore
Tematica lucrari practice
1. tratamentul chirurgical al eventratiilor postoperatorii
subombilicale-3 ore
2. tratamentul chirurgical al eventratiilor postoperatorii
supraombilicale-3 ore
3. tratamentul chirurgical al eventratiilor postoperatorii
laterale-3 ore

Tematica curs
- Indicatii si contraindicatii ale chirurgiei laparoscopice in
urgentele abdominale - discutii si controverse - 2 ore
Apendicectomia videolaparoscopica
- Indicatii ale apendicectomiei laparoscopice-1 ora
- Apendicectomia laparoscopica-tehnica, tactica-2 ore
- Tratamentul laparoscopic al peritonitei apendiculare-1
ora
Sutura perforatiei ulceroase pe cale videolaparoscopica
- Anatomia stomacului si duodenului -1 ora
- Tratamentul ulcerului perforat-generalitati -1 ora
- Tratamentul videolaparoscopic al ulcerului gastroduodenal perforat-indicatii, tehnici chirurgicale - 2 ore
Tratamentul laparoscopic al urgentelor ginecologice
-anatomia uterului si anexelor-1 ora
-tratamentul laparoscopic al afectiunilor acute
ginecologice: sarcina extrauterina, chistulu ovarian rupt,
piosalpinx, pioovar, etc. -1 ora
- Tehnica anexectomiei, salpingectomiei, salpingotomiei,
chistectomiei pe cale videolaparoscopica-2 ore
Tematica lucrari practice
Simulator
Apendicectomia laparoscopica-10 ore
Laborator Experimental (model porcin)-10 ore
-apendicectomia laparoscopica-5 ore
-anexectomie, salpingectomie-5 ore
Sala de Operatie-20 ore
Apendicectomia laparoscopica-10 ore
-Pregatirea instrumentarului
-Insuflarea pneumoperitoneului
-Introducerea trocarelor
-Expunerea zonei de lucru
-Identificarea anatomiei
-Reperarea apendicelui
-Disectia si electrocoagularea mezoului
-Ligatura apendicelui
-Extractie apendice
-Verificare hemostaza, toaleta, drenaj
Anexectomie, salpingectomie, chistectomie laparoscopica10 ore : introducerea trocarelor, expunerea zonei de lucru,
efectuarea propriu-zisa a interventiei.
Tematica curs :
1. Anatomia canalului anal, regiunii perianale, spatiile
perirectale-2 ore
2. Vascularizatia anusului si rectului-1 ora
3. Boala hemoroidala : etiopatogenie, anatomie patologica,
tablou clinic, investigatii paraclinice, clasificare clinica-2
ore
4. Principii de tratament in boala hemoroidala-2 ore
5 Complicatiile boli hemoroidale si tratamentul acestora-2
ore
6. Fisura anala,etiopatogenie, anatomie patologica, tablou
clinic, principii de tratament-1 ora
7. Supuratiile perianale. Clasificare.Etiopatogenie, Anatomie
Patologica.Tablou clinic. Tratament-2 ore
8. Fistulele perianale. Etiopatogenie. Etiopatogenie. Anatomie
Patologica, date clinice, principii de tratament-2 ore
Tematica lucrari practice
Tratamentul chirurgical al boloo hemoroidale: procedee clasice
vs. procedee moderne (tehnicile Milligan Morgan, Whitehead,
procedeul Longo, hemoroidopexia,etc.)-3 ore
Tratamentul minim-invaziv in boala hemoroidala
(fotocoagularea, ligatura cu benzi elastice,
scleroterapia,crioterapia)-3 ore
Tratamentul fisurilor anale (tratament topic, toxina botulinica,
tratamentul chirurgical.)-3ore
Tratamentul supuratiilor perianale-2 ore
Tratamentul fistulelor perianale-2 ore
Sala de operatie-5 ore

4

17.

Chirurgie
generală

Chirurgiea laparoscopica.
Tehnici de baza
Prof. univ. dr. Surlin V.

Clinica I
Chirurgie

01-12.04.2019

Clinica Chirurgie
Toracică

15-21.10.2018

Clinica Chirurgie
Toracică

12-18.11.2018

Clinica Chirurgie
Toracică

medici
rezidenţi,
specialişti,
primari
chirurgie
generală

16

30

Da/Oral
şi probă
practică

medici
rezidenţi,
specialişti,
primari
chirurgie
toracică,
generală,
cardiacă,
pneumologie

7

7

Da/Oral
şi probă
practică

14
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

7

7

Da/Oral
şi probă
practică

14
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

22-28.01.2019

medici
rezidenţi,
specialişti,
primari
chirurgie
toracică,
generală,
cardiacă,
vasculară,
ortopedie,
radiologie și
imagistică
medicală

medici rezidenţi,
specialişti,
primari chirurgie
toracică,
generală,
cardiacă,
vasculară,
pneumologie,
medicină de
urgență,
medicină internă,
medicină de
familie

7

7

Da/Oral
şi probă
practică

14
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

15.10-29.12.2018

Medici
specialişti,
medici de
familie

48

20

Da/Oral

60
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

Prof. univ. dr. Georgescu I.
Prof. univ. dr.Valcea D.
Conf. univ. dr. Munteanu M.
Şef lucr. dr. Margaritescu D.
Şef lucr. dr. Cartu D.
Şef lucr. dr. Ramboiu S.
Şef lucr. dr. Georgescu E.

18.

19.

Chirurgie
toracică

Toracoscopia si pleuroscopia
(toracoscopia medicala)

Chirurgie
toracică

Puncția-biopsie transtoracică
(PBTT) sub diverse metode de
ghidaj pentru diagnosticul
tumorilor
mediastinopulmonare

Şef. lucr. dr. Demetrian Alin

Şef. lucr. dr. Demetrian Alin

20.

21.

Chirurgie
toracică

Tratamentul pleureziilor acute
și cronice

Dermatologie

Factorul genetic și patologia
dermatologică

Şef. lucr. dr. Demetrian Alin

Prof. univ. dr. Pătraşcu Virgil

Clinica
Dermatologie
Craiova

5

Atestat de
Srudii

Complementare

curs 16 ore
Notiuni fundamentale de chirurgie laparoscopica 2 ore
Prezentare instrumentar, coloana video-laparoscopie 2 ore
Indicatii contraindicatii de abord laparoscopic 2 ore
Pregatirea pacientului pentru interventie laparoscopica 2
ore
Efectele fiziologice si fiziopatologice ale
pneumoperitoneului 2 ore
Noduri si suturi laparoscopice -2 ore
Tehnica colecistectomiei laparoscopice-2 ore
Tehnica apendicectomiei laparoscopice-2 ore
LP 30 ore
Laborator pe model porcin-10 ore
Colecistectomia laparoscopica-5 ore
Apendicectomia laparoscopica-3 ore
Noduri si suturi intracorporeale-2 ore
Live surgery-20 de ore
Pregatire instrumentarului
Insuflarea pneumoperitoneului
Introducerea trocarelor
Expunerea zonei de lucru
Identificarea anatomiei
Colecistectomia laparoscopica-critical view of safety, abord
anterograd/retrograd
Apendicectomia laparoscopica-reperarea apendicelui,
disectia electrocoagularea mezoului, ligatura apendice,
extractie, verificare hemostaza
Tematică curs
1. Anatomia toracelui-1 oră
2. Fiziologia și fiziopatologia spațiului pleural -1 oră
3. Pleureziile acute si cronice -1 oră
4. Pleurezia neoplazica -1 oră
5. Chilotoraxul -1 oră
6. Pleuroscopia -1 oră
7. Toracoscopia - 1 oră
Tematică lucrări practice
1. Pleuroscopia-3 ore
2. Toracoscopia - 4 ore
Tematică curs
1. Anatomia organelor intratoracice-2 ore
2. Fiziologia și fiziopatologia plămânilor și pleurei -1 oră
3. Tumorile pulmonare -1 oră
4. Tumorile mediastinului -1 oră
5. Tehnica PBTT -1 oră
6. Accidente și complicații -1 oră
Tematică lucrări practice
1. PBTT sub ghidaj fluoroscopic-1 oră
2. PBTT sub ghidaj ecografic - 1 oră
3. PBTT sub ghidaj CT -2 ore
4. PBTT fără ghidaj, utilizând repere anatomice-1 oră
5. PBTT în tumorile cu localizări dificile -1 oră
6. Managementul complicațiilor PBTT -1 oră
Tematică curs
1. Anatomia plămânilor și spațiului pleural-2 ore
2. Fiziologia și fiziopatologia plămânilor și pleurei -1 oră
3. Diagnosticul pleureziilor - 1 oră
4. Clasificarea pleureziilor -1 oră
5. Tratamentul conservator al pleureziilor -1 oră
6. Tratamentul chirurgical al pleureziilor-1 oră
Tematică lucrări practice
1. Puncția pleurală-1 oră
2. Drenajul pleural - 1 oră
3. Pleurodeza pe tubul de dren -1 oră
4. Tratamentul toracoscopic al pleureziilor-1 oră
5. Tratamentul chirurgical în pleureziile închistate -1 oră
6. Tratamentul chirurgical în empiemul pleural - 1 oră
7. Tratamentul chirurgical în pleurezia asociată cirozei
hepatice-1 oră
1. Noțiuni generale de embriologie cutanată și de genetică 2 ore curs; 20.10.2018
2. Mozaicismul cutanat-1 oră curs; 20.10.2018
3. Genetica pigmentării cutanate și a firului de păr-2 ore
curs; 20.10.2018
4. Organizarea sălii de operație, prezentarea
instrumentarului și a materialelor folosite în chirurgia
dermatologică-2 ore LP; 20.10.2018

22.

23.

Epidemiologie și
A.P.S.S.

Epidemiologie și
A.P.S.S.

Infecţiile asociate actului
medical in practica medicală
Conf. univ. dr. Dinescu Sorin
Nicolae

Epidemiologia bolilor
netransmisibile
Conf. univ. dr. Dinescu Sorin
Nicolae

U.M.F. din
Craiova, Sediul
disciplinei

15.10-02.11.2018

U.M.F. din
Craiova, Sediul
disciplinei

11-28.02.2019

26.11-14.12.2018
13.05-28.06.2019

Medici,
rezidenţi,
specialişti,
primari
epidemiologie,
medici de
familie si alte
specialitati

30

25

Da/Scris

38
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

Medici,
rezidenţi,
specialişti,
primari
epidemiologie,
orice
specialitate

30

20

Da/Scris

38
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

6

5. Anomalii ale dezvoltării cutanate prin dezordini genetice-2 ore
curs; 27.10.2018
6. Enzimopatii genetice cu manifestări cutanate -3 ore curs;
27.10.2018
7. Tehnici de anestezie, incizie și sutură. Excizii simple; tehnici
ce presupun translarea și rotarea lambourilor pentru
acoperirea lipsei de tegument postexcizie-2 ore LP; 27.10.2018
8. Boli dermatologice prin defecte genetice la nivelul
keratinocitelor
- 3 ore curs; 3.11.2018
9. Dermatoscopia ca metodă de diagnostic în precancere și
cancere cutanate dezvoltate la bolnavi cu genodermatoze-2 ore
curs; 3.11.2018
10. Investigații dermatoscopice la cazuri clinice-2 ore LP; 3.11.2018
11. Malformații funcționale cutanate - 2 ore curs; 10.11.2018
12. Malformaţii cutanate şi heterotopii - 3 ore curs; 10.11.2018
13. Genodermatoze-cazuri clinice - 2 ore LP; 10.11.2018
14. Neoplazii endocrine multiple și facomatoze pigmento-vasculare
- 2 ore curs; 17.11.2018
15. Tumorile cutanate și factorul genetic - 3 ore curs; 17.11.2018
16. Precancere și cancere cutaneo-mucoase la bolnavi cu
determinism genetic, cazuri clinice - 2 ore LP; 17.11.2018
17. Rolul microscopiei electronice și a tehnicilor de biologie
moleculară în diagnosticarea formelor particulare de cancer la
bolnavii cu genodermatoze-2 ore curs; 24.11.2018
18. Investigații imagistice pentru evaluarea extinderii bolii în cazul
metastazelor cu punct de plecare de la cancerele cutanate
survenite în contextul unor genodermatoze-3 ore curs;
24.11.2018
19. Interpretarea investigațiilor imagistice-2 ore LP; 24.11.2018
20. Displazii ectodermice-3 ore curs; 8.12. 2018
21. Imunodeficienţe primare cu expresie cutanată-2 ore curs;
8.12.2018
22. Pregătirea preoperatorie a bolnavilor și tratamentul
postoperator –2 ore LP; 8.12.2018
23. Alte mijloace terapeutice, în afara dermatochirurgiei, în
patologia cutanată tumorală la personae cu genodermatoze-2
ore curs; 15.12.2018
24. Importanţa diagnosticului prenatal în afecţiunile cutanate-3
ore curs; 15.12.2018
25. Boli cu determinism genetic-cazuri clinice - 2 ore LP;
15.12.2018
26. Dermatoze genetice cu sensibilitate patologică la ultraviolete3 ore curs; 22.12.2018
27. Facomatoze - 2 ore curs; 22.12.2018
28. Tratamentul chirurgical al precancerelor și cancerelor
cutanate dezvoltate pe fondul unor genodermatoze - 2 ore LP;
22.12.2018
29. Tulburări genetice ale țesutului conjunctiv– 3 ore curs;
29.12.2018
30. Genodermatoze, cazuri clinice- 2 ore LP; 29.12.2018
31. Evaluare - 2 ore; 29.12.2018

1. Istoric, Definiţii, Etiologie; Proces epidemiologic
2. Combaterea IN; Prevenţia IN; Entităţi clinicoepidemiologice
3. Infecţii urinare nosocomiale; Pneumonii nosocomiale;
4. Infecţii nosocomiale de cateter
5. Infecţii nosocomiale posttransfuzionale
6. Infecţii nosocomiale la gazde imunocompromise
7. Infecţii nosocomiale la personalul medico-sanitar
8. Managementul deseurilor
9. Metode moderne de dezinfecție și sterilizare aplicabile
în profilaxia IAAM
10. Cadru legislativ al IAAM
11. Prezentari de caz
12. Aplicatii PC-focare de infectti nosocomiale
1. Măsurarea frecvenţei boilor
2. Măurarea efectelor.
3. Tipuri de studii: studii descriptive, analitice,
experimentale
4. Designul studiilor epidemiologice
5. Măsurarea asocierii
6. Evaluarea statistică a asocierii
7. Fundamente ale cauzalităţtii
8. Teste diagmostice.
9. Istoria naturală a bolii
10. Prognosticul
11. Tratamentul

24.

25.

Epidemiologie și
A.P.S.S.

Imunoprofilaxia

Fiziologie

Rolul leucocitelor în apărarea
organismului

Conf. univ. dr. Dinescu Sorin
Nicolae

Conf. univ. dr. Badea Daniela

Prof. univ. dr. Badea Mihail
Şef lucr. dr. Genunche-Dumitrescu
Amelia

26.

Fiziopatologie

Sindromul anemic in afectiuni
hematologice si
extrahematologice
Prof. univ. dr. Gaman Amelia

27.

28.

Fiziopatologie

Fiziopatologia obezitatii

Hematologie
clinică

Actualități în neoplaziile
mieloide cronice

Prof. univ. dr. Dănoiu Suzana

Prof. univ. dr. Badea Mihail

Conf. univ. dr. Badea Daniela
Şef lucr. dr. Genunche-Dumitrescu
Amelia

U.M.F. din
Craiova, Sediul
disciplinei

03-20.12.2018
04-22.03.2019

U.M.F. din
Craiova,
disciplina de
Fiziologie

19.11-07.12.2018

Facultatea de
Medicina,
disciplina
Fiziopatologie

Medici, rezidenţi,
specialişti, primari
epidemiologie,
medicină de
familie, boli
infecțioase,
sănătate publică,
pediatrie orice
specialitate

30

25

Da/Scris

38
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

Medici
rezidenţi
specialişti,
primari, toate
specialităţile

50

20

Da/Oral

60
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

19.11-03.12.2018

Medici specialist,
primari
(specialitati
medicale,
chirurgicale,
medicina de
familie,
laborator)
medici rezidenţi
(specialitati
medicale,
chirurgicale,
medicina de
familie,
laborator)

40

20

Da/Scris

60
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

Facultatea de
Medicina,
disciplina
Fiziopatologie

22.10-05.11.2018

Medici rezidenţi
specialişti,
primari, toate
specialităţile,
kinetoterapeuți

40

20

Da/Scris

60
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

Spitalul
Filantropia
Craiova

18.02-08.03.2019

Medici
rezidenţi,
specialişti,
primari, toate
specialităţile

50

20

Da/Oral

60
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

28.01-15.02.2019
18.03-05.04.2019

15.04-03.05.2019

7

1. Etape ale imunoprofilaxii.
2. Aspecte iunologice.Tipuri de imunoprofilaxie, vaccinuri,
seruri. Clasificări.
3. Programe de vaccinări.
4. Vaccinarea BCG, antipoiomielitică; antidiferică,
antitetanică, antipertussis, antirujeolă, antirubeolă,
antiurliană, antihepatită B, antipapiloma, antirotavirus.
5. Mangmentul vaccinoprofilactic.
6. Seroprofilaxia în practica medicală

1. Leucopoieza: progenitori, precursori, elemente finale, formula
leucocitară, reglare.
2. Fiziologia seriei granulocitare, monocito-macrofagice, limfoplasmocitare: morfologie, cinetică, funcții, variații, reglare.
3. Principalele celule cu rol fagocitar; etapele fagocitozei.
4. Organele limfoide primare și secundare.
5. Apărarea nespecifică și specifică a organismului.
6. Răspunsul imun: caracteristici, etape, factorii care
influențează răspunsul imun.
7. Celulele sistemului imun: limfocitele și subpopulațiile
limfocitare, celulele prezentatoare de antigen.
8. Antigene și anticorpi. Reacțiile antigen-anticorp, sistemul
complement și fagocitoza.
9. Dinamica apariției anticorpilor: răspunsul imun umoral
primar și secundar.
10. Funcțiile limfocitelor B. Tipuri de imunoglobuline,
proprietăți.
11. Funcțiile limfocitelor T.

1. Etiologia sindromului anemic
2. Mecanisme de producere
3. Mecanisme compensatorii activate in anemii
4. Clasificarea anemiilor
5. Anemia in afectiuni hematologice.
6. Anemii produse prin mecanism central.
7. Aplazia medulara. Anemia feripriva. Anemii
sideroblastice. Anemii megaloblastice. Anemia cronica
simpla
8. Anemii produse prin mecanism periferic.
9. Anemia posthemorgica acuta. Anemii hemolitice
10. Anemii produse prin mecanism mixt
11. Anemia in afectiuni extrahematologice (sarcina,
afectiuni digestive, renale, cardiace, endocrine,
colagenoze)
12. Planul de investigatie in sindromul anemic.
13. Diagnostic pozitiv.
14. Diagnostic diferential
15. Principii de tratament in anemii
1. Metabolismul intermediar;
2. Reglarea greutății corporale;
3. Țesutul adipos ca organ endocrin;
4. Etiopatogenia obezității;
5. Explorări paraclinice și de laborator;
6. Evoluție complicații prognostic;
7. Obezitatea adultului;
8. Obezitatea copilului;
9. Terapia obezității.

1. Bolile mieloproliferative cronice: sistem de clasificare.
2. Leucemia granulocitară cronică: etiopatogenie, date clinice şi
de laborator, diagnostic diferenţial, evoluţie şi prognostic,
tratament.
3. Policitemia vera: patogenie, diagnostic clinic şi paraclinic,
evoluţie şi prognostic, tratament.
4. Metaplazia mieloidă cu mielofibroză: patogenie, diagnostic,
evoluţie şi prognostic, terapie.
5. Trombocitemia esenţială: patogenie, date clinice şi de
laborator, evoluţie şi prognostic, terapie.
6. Leucemiile acute mieloide: Patogenie, clasificare, diagnostic,
prognostic, terapie.
7. Sindroamele mielodisplazice: patogeneză, diagnostic clinic şi
paraclinic, clasificare, prognostic, terapie.
8. Anemia aplastică: etiopatogenie, diagnostic, tratament.

29.

30.

Hematologie
clinică

Anemia in practica medicala

Imagistică
medicală

Ultrasonografie generală şi
specială, pentru obtinerea
atestatului de studii
complementare/Modulul I si
Modulul II-durata 6 luniOctombrie 2018-Martie 2019

Şef de lucr. Rotaru Ionela

Clinica
Hematologie
Craiova Spitalul
Municipal
Filantropia

18-28.02.2019
06-16.05.2019

Centrul de
formare în
ultrasonografie Spitalul clinic nr.
2 Filantropia

01.10-31.03.2019

Centrul de
formare în
ultrasonografieSpitalul clinic nr.
2 Filantropia

01-31.05. 2019
(2 zile /sapt.)

Centrul de
formare în
ultrasonografie Spitalul clinic nr.
2 Filantropia

01-30.06.2019
(2 zile /sapt.)

U.M.F. din
Craiova Sediul
disciplinei

15-30.11.2018

Laboratoarele
disciplinei de
Informatică
medicală

Laboratoarele
disciplinei de
Informatică
medicală

Prof. univ. dr. Enăchescu Viorela

31.

Imagistică
medicală

Sef lucr. dr. Beznă Sorin
Sef. lucr. dr. Kamal Constantin
Actualitati in ecografia
vasculară 2 D şi Doppler

Prof. univ. dr. Enăchescu Viorela

Dr. Camen Dragos

32.

33.

34.

35.

Imagistică
medicală

Imunologie

Ultrasonografia partilor mici
superficiale
Prof. univ. dr. Enăchescu Viorela

Dr. Camen Dragos
Dr. Georgescu Aristida

Semnificatia clinica a unor
autoanticorpi pentru evaluarea
afectiunilor autoimune
Şef lucr. dr. Boldeanu Mihail Virgil

Informatică
medicală şi
Biostatistică

Informatică
medicală şi
Biostatistică

Informaticã medicalã si
elemente de Biostatistica iniţiereProf. univ. dr. Tărâţă Mihai

Conf. univ. dr. Georgescu Damiel
Şef lucr. dr. Alexandru Dragoş
Asist. univ. dr. Serbanescu Mircea
Informatica medicalã în
cercetarea medicalã, realizarea
si prezentarea lucrãrilor
stiintifice-nivel avansatProf. univ. dr. Tărâţă Mihai

Conf. univ. dr. Georgescu Damiel
Şef lucr. dr. Alexandru Dragoş
Asist. univ. dr. Serbanescu Mircea

Medici de
familie, medici
rezidenti din
specialitatile
medicina
interna,
hematologie,
medicina
generala

20

10

Med. MG,
Med. de
specialităţi
clinice pt. obţ.
atestatului de
practica
(max. 30
cursanţi)

117

Med. MG,
Medici de
specialităţi
clinice cu
atestat de
practica în
ultrasonografie generala
(max. 15
cursanţi)

Med. MG, Medici
de specialităţi
clinice cu
atestat de
practica în
ultrasonografie generala
(max. 15
cursanţi)

30
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

143

Grila/
videocasete

Atestat de
Srudii

40

20

Grila/videoc
asete

60
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

40

20

Grila
/videocasete

60
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

Principii fizice-ultrasunetele-caracteristici, domenii de
frecventa, echipamente-transductori, reglaje, artefacte
Metodologie de examinare-pregatire, indicatii, incidente,
sectiuni
Semiologie ecografica. Patgologie ecografica-tiroida,
glande salivare, san, testicul, adenopatii

60
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.
50
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

1. Caracteristici generale ale afectiunilor autoimune
2. Etiologia afectiunilor autoimune
3. Mecanisme de producere
4. Clasificarea afectiunilor autoimune
5. Diagnosticul afectiunilor autoimune
6. Efectori imuni implicati in afectiunile autoimune
7. Principii de tratament in afectiunile autoimune

50
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

-Organizarea cercetării
-Achizitia rezultatelor
-Prelucrarea numerică a datelor în domeniul timp
-Organizarea si exploatarea bazelor de date
-Prelucrarea statistică a rezultatelor cercetării
-Redactarea articolelor pentru reviste stiintifice
-Prezentarea la reuniuni stiintifice a rezultatelor

Medici
specialisti,
primari toate
specilitatile

42

10

Da/Oral

15.10-15.12.2018

Medici specialişti în
specialităţi
chirurgicale,
medicale şi
imagistică medicală,
medici de familie,
membri ai Colegiului
Medicilor din
România

50

0

scris

01.02-31.05.2019

Medici specialişti în
specialităţi
chirurgicale,
medicale şi
imagistică medicală,
medici de familie,
membri ai Colegiului
Medicilor din
România

50

0

scris

15-30.01.2019
15-30.09.2019

8

1. Seria eritrocitara. Rolul hematiilor. Modificari ale
hematiilor identificabile la examenul frotiul de sange
periferic
2. Sindromul anemic generalitati. Clasificari.
3. Anemia hipocroma microcitara
4. Anemia macrocitara/megaloblastica
5. Anemia hemolitica imuna/nonimuna
6. interpretarea buletinelor de analiza ce investigheaza
sindromul anemic
7. Prezentari cazuri clinice
Tematica Ministerului Sănătăţii pentru Programul de
obţinere a atestatului de practica în ecografie

Da/Scris

Complementare

Domenii de utilizare, aplicaţii, domenii de viteză, sisteme
Doppler pulsatil cu înaltă frecvenţă, sisteme Doppler
multipoartă, Doppler color şi Doppler de putere.
Semiologie Doppler, analiza spectrală a undelor, forme
hemodinamice de flux, indice de pulsatilitate, indice de
rezistenţă, debite, volume, fracţii.
Hărţi color, etapele examinării în CFM.
Aplicatiile tehnicilor Doppler in ultrasonografia
carotidelor, vaselor membrelor superioare si inferioare,
vaselor abdominale, patologiei tumorale.

Modul sintetic de informatica (sistemul de operare
Windows)
-Principii de baza ale statisticii
-Parametri statistici fundamentali
-Analiza statistică descriptivă
-Teste statistice
-Grafice speciale in statistica

36.

37.

38.

Informatică
medicală şi
Biostatistică

Informatică
medicală şi
Biostatistică

Limba engleza

Biostatistica si elemente de
Informaticã medicalã- nivel
avansatProf. univ. dr. Tărâţă Mihai

Conf. univ. dr. Georgescu Damiel
Şef lucr. dr. Alexandru Dragoş
Asist. univ. dr. Serbanescu Mircea
Introducere in prelucrarea
imaginilor medicale
Prof. univ. dr. Tărâţă Mihai

Conf. univ. dr. Georgescu Damiel
Şef lucr. dr. Alexandru Dragoş
Asist. univ. dr. Serbanescu Mircea
Limba engleza cu specific
medical

Lector univ. dr. Rădulescu Anca
Marina

39.

Limba engleza

Importanta limbii engleze in
contextul medical international
Lector univ. dr. Rădulescu Anca
Marina

40.

Limba franceza

Actualitãţi în limba francezã cu
specific medical
Lector univ. dr. Ilie Catalin

Laboratoarele
disciplinei de
Informatică
medicală

01.02-31.05.2019

Medici specialişti în
specialităţi
chirurgicale,
medicale şi
imagistică medicală,
medici de familie,
membri ai Colegiului
Medicilor din
România

50

0

scris

50
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

-Modul sintetic de informatica (sistemul de operare
Windows)
-Principii de baza ale statisticii
-Parametri statistici fundamentali
-Analiza statistică descriptivă
-Teste statistice
-Grafice speciale in statistica

Laboratoarele
disciplinei de
Informatică
medicală

01.02-31.05.2019

Medici specialişti
în specialităţi
chirurgicale,
medicale şi
imagistică
medicală, medici
de familie, membri
ai Colegiului
Medicilor din
România

50

0

scris

50
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

Modalitati de obtinere a imaginilor medicale
-Transformarea imaginilor analogice in imagini digitale
-Principii de procesare a imaginilor digitale
-Operatii avand ca scop imbunatatirea imaginilor digitale

Medici
rezidenţi,
specialişti,
primari, medici
de familie care
doresc sa-si
reactualizeze
si sa-si
perfectioneze
limba engleza
medicala

15
ore/
sap.
x4
sapt.=
60 de
ore/
luna

8 ore/
sap.
x4
sapt.=
32
ore/
luna

Da/Scris

NU

Medici
rezidenţi,
specialişti,
primari, medici
de familie care
doresc sa-si
reactualizeze
si sa-si
perfectioneze
limba engleza
medicala

15
ore/
Sap. x
4
sapt.=
60 de
ore/
luna

9 ore/
Sap. x
4
sapt.=
36
ore/
luna

Da/Scris

NU

Medici
rezidenţi,
specialişti,
primari, medici
de familie care
doresc sa-si
reactualizeze
si sã-şi
perfecţioneze
limba francezã
medicalã

15
ore/sa
p. x 4
sapt.=
60 de
ore/
luna

8 ore/
Sap. x
4
sapt.=
32ore
/
luna

Da/Scris

NU

U.M.F. din
Craiova

01-30.11.2018
01-31.03.2019
01-30.04.2019
01-30.06.2019

U.M.F. din
Craiova

15.11-15.12.2018

U.M.F. din
Craiova

01-30.11.2018

15.03-15.04.2019

01-31.03.2019
01-30.04.2019
01-30.06.2019

9

1. Sistemul respirator
2. Sistemul cardiovascular
3. Boli infecțioase
4. Antibioticele
5. ORL
6. Sistemul scheletic
7. Migrena
8. Somnul și visele
9. Epidemiile si prevenția
10. Resuscitarea cardiopulmonară
11. Colesterolul și bolile de inimă
12. Fumatul
13. Corpul omenesc
14. Vitaminele si mineralele
15. Cancerul la sân
16. Febra
17. Gripa
18. Subiecte controversate in medicina
19. Eutanasia
20. Anemia
21. Dialogul medic-pacient
22. Despre medicamente
23. Recapitulare finala
24. Test scris de evaluare a cunoştinţelor
1. Simtul tactil
2. Sistemul muscular
3. Sistemul nervos
4. Sistemul vascular
5. Sistemul digestiv
6. Circulatia cerebrala
7. Functia renala
8. Grasimile
9. Proteinele
10. Lipidele
11. Steroizii
12. Bronsita
13. Eczemele
14. Oreionul
15. Vitaminele
16. Tutunul
17. Penicilina
18. Rujeola
19. Inflamatia
20. Tumorile
21. Durerea abdominala
22. Voma
23. Deshidratarea
24. Recapitulare finala
25. Test scris de evaluare a cunoştinţelor
1. Introducere in limbajul medical actual.
2. Anatomia inimii
3. Bolile cardiace: prevenire si tratament;
4. Bolile genetice rare;
5. Epilepsia;
6. Infecţia urinara la adult;
7. Cancerul. Mijloace moderne de diagnosticare si tratament
8. Diabetul; Tipologie;Tratament
9. Bolile inflamatorii ale intestinului;
10. Gripa-prevenire, diagnostic si tratament
11. Apendicita
12. Acneea
13. Bolile tiroidei
14. Bolile venerice
15. Astmul
16. Despre pericolele automedicaţiei
17. Bronşita
18. Tinerii si chirurgia estetica

41.

Limba franceza

Tradiţie şi modernitate în
franceza medicalã de astãzi
Lector univ. dr. Ilie Catalin

42.

43.

44.

45.

46.

Medicina
Conditiilor
Extreme

Medicina
Conditiilor
Extreme

Medicina de
familie

Medicina de
familie

Medicina de
urgenta

Curs pentru obtinerea
atestatului de studii
complementare in medicina
hiperbara
Prof. univ. dr. Marian Macri
Conf. univ. dr. Dragoş Popescu
Asist. univ. dr. Adrian Macovei
Curs pentru obtinerea
atestatului de studii
complementare in medicina
aerospatiala
Prof. univ. dr. Marian Macri
Conf. univ. dr. Dragoş Popescu
Asist. univ. dr. Adrian Macovei
Managementul cresterii si
dezvoltarii copilului 0-18 ani in
medicina de familie
Sef lucr. dr. Dumitrescu ElenaMădălina

Ingrijiri paliative disponibile in
medicina de familie
Sef lucr. dr. Dumitrescu ElenaMădălina

Actualități în urgențele majore
conform recomandărilor
ghidurilor Consiliului European
de Resuscitare 2015
Conf. univ. dr. Forţofoiu Maria
sist. univ. dr. Banicioiu-Covei
Mihai

U.M.F. din
Craiova

20.10-20.11.2018
01-28.02.2019
01-31.05.2019

Medici rezidenţi,
specialişti,
primari, medici
de familie care
doresc sa-si
reactualizeze si
sã-şi
perfecţioneze
limba francezã
medicalã

15
ore/sa
p. x 4
sapt.=
60 de
ore/
luna

9 ore/
Sap. x
4
sapt.=
36ore
/luna

Da/Scris

NU

Constanta
Bucuresti

04-31.03.2019

Medici
specialitati
clinice, cu
drept de libera
practica

104

24

Da/Grila,
abilitati
practice

NU

Bucuresti

15.10-12.11.2018

Medici
specialitati
clinice, cu
drept de libera
practica

90

30

Da/
Grila,
Abilitati
practice

NU

U.M.F. din
Craiova

12-18.11.2018

21

11

Scris/
practic

U.M.F. din
Craiova

19-25.11.2018

Medici primari,
specialisti,
rezidenti,
medicina de
familie

21

11

Scris/
practic

CPU-Spitalul
Clinic Municipal
”Filantropia”
Craiova
U.M.F. din
Craiova

11-29.03.2019

Medici primari,
specialisti,
rezidenti,
medicina de
familie
Medici primari,
specialisti/
rezidenti
medicina de
urgenţă,
medicina de
familie, alte
specialităţi

50

25

04-10.02.2019

11-17.02.2019

10

Da/Scris/
Practic

26
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.
26
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.
60
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

19. Traumatismele craniene
20. Anemia
21. Dialogul medic-pacient
22. Metode contraceptive
23. Recapitulare finala
24. Test scris de evaluare a cunoştinţelor
1. Introducere
2. Internetul-un precedent pentru bolile rare
3. Anatomia functionala a creierului
4. Creierul şi reacţiile nervoase
5. Convulsiile si echivalenţele epileptice simptomatice
6. Reacţiile reciproce ale bolilor şi ale caracterelor
7. Infecţia urinara la adult;
8. Mecanismele cancerului
9. Diabetul; Tipologie;Tratament
10. Tratamentul hormonal substitutiv, acest necunoscut
11. Stresul: un factor de risc neglijat
12. Adolescentul-riscurile de tulburari de comportament, depresia
13. Criza cardiacã
14. Tutunul si alcoolul-efectele asupra inimii
15. Despre sãnãtate şi vitalitate.Temperamentele
16. Astmul
17. Bronşita
18. Chirurgia estetica
19. Impotenta
20. Anemia
21. Echilibrul mental
22. Rolul increderii în autosugestie
23. Educarea voinţei prin autosugestie
24. Despre concentrare şi entuziasm
25. Utilitate şi excelenţã
26. Despre voinţã şi perseverenţã
27. Atitudinea
28. Despre evoluţie, dragoste şi bunãtate
29. Dialogul medic - pacient
30. Recapitulare finala
31. Test scris de evaluare a cunoştinţelor
Medicina hiperbara
Oxigenoterapie hiperbara

Medicina aerospatiala
Certificare medico-aeronautica

Repere in evaluarea cresterii si dezvoltarii copiilor
in functie de varsta
Ciclul schimbarii
Interventii preventive la domiciliu
Parteneriatul cu familia
Medicina paliativa-definitii, concepte,
Echipa multidisciplinara si echipamentele
Interventii paliative la domiciliu pentru
ameliorarea pricipalelor sindroame si simptome
1. Stopul cardiorespirator - 6 ore
- etiopatogenie
- lanţul supravieţuirii la adult şi copil
- suportul vital de bază la adult şi copil (BLS)
2. Aritmii potențial declanșatoare de stop
cardiorespirator - 6 ore
- bradicardiile severe
- tahiaritmiile cu complex îngust
- tahiaritmiile cu complex larg
- medicaţie antiaritmică
- managementul aritmiilor

47.

Medicina de
urgenta

Managementul de urgenta al
pacientului politraumatizat
Conf. univ. dr. Forţofoiu Maria

Şef lucr. dr. Geormaneanu
Cristiana
Asist. univ. dr. Banicioiu Covei
Mihai

CPU - Spitalul
Clinic Municipal
”Filantropia”
Craiova
U.M.F. din
Craiova

11-29.11.2018

Medici primari,
specialisti/
rezidenti
medicina de
urgenţă,
medicina de
familie, alte
specialităţi

11

50

25

Da/Scris/
Practic

60
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

3. Evaluarea stării de conştienţă - 4 ore
- comele și etiologia lor
- semen și simptome caracteristice diverselor tipuri de come managementul stărilor de comă-deschiderea căii aeriene și
poziție de siguranță
- mangementul pacientului comatos în funcție de etiologie
4. Urgenţe hipertesive - 4 ore
- criza hpertensivă
- insuficiența ventriculară stângă
- edemul pulmonar acut
- encefalopatia hipertensivă
5. Sindromul coronarian acut - 8 ore
- STEMI - diagnostic și management
- NSTEMI - diagnostic și management
6. Şocul - 8 ore
- definiţie
- etiopatogenie
- clasificare
- algoritmi de diagnostic
- abordarea terapeutică a stărilor de șoc
7. Urgenţe respiratorii - 6 ore
- insuficienţa respiratorie acută - definiție,
etiopategenie, clasificare, abordare terapeutică
- astmul bronşic - forme clinice, diagnostic și tratament
de urgenț, metode de ventilație asistată
- BPOC - forme clinice, stadializare, tratmentul pe stadii
- CPC decompensat - diagnostic, abordare terapeutică în urgență
- obstrucţia acută completă și incompletă de căi aeriene
- diagnostic, managementul căii aeriene
în UPU, manevra Heimlich
- pneumotoraxul atraumatic - diagnostic, metode rapide de
exuflație, managementul căii aeriene și ventilația
8. Intoxicaţii - 4 ore
- sindroame în toxicologie ( colinergic,
simpatomimetic, opioide)
- mijloace de eliminare a toxicelor (metode practice și situațiile
de administrare a antidotului)
- intoxicaţia cu ciuperci
- intoxicaţia cu barbiturice şi benzodiazepine
- intoxicaţia cu paracetamol
- intoxicaţia cu nitriţi
- intoxicaţia cu antidepresive triciclice
- intoxicaţia cu opiacee
- intoxicaţia cu insecticide organofosforice
9. Etica in resuscitare si decizii legate de sfarsitul vietii-1 ora
10. Evaluare finala a cursantilor - 3 ore
Tematica activităţii practice - 15 ore
1. Evaluarea primară şi secundară - 2 oră
2. Suportul vital de bază la adult - 2 ore
3. Suportul vital de bază la copil (nou - născut, sugar,
copil mare) - 2 oră
4. Manevra Heimlich - alte tehnici de dezobstrucţie a cailor
aeriene superioare - 2ore
5. Interpretare electrocardiogramei in STEMI si NSTEMI - 2 ore
6. Tipuri de ventilatie-tehnici de ventilatie invazive si non
invazive - 4 ore
7. Exuflatia,toracostomia, pericardiocenteza-indicatii, tehnica,
complicatii - 2 ore
8. Monitorizarea complexa a pacientului critic, cateterizarea
venoasa centrala si periferica-indicatii, contraindicatii, tehnica,
complicatii - 2 ore
9. Evaluarea finala a cursantilor - 2 ore
1. Introducere - 1 ora
2. Lantul supreavietuirii in trauma - 2 ora
3. Evaluarea primara si evaluarea secundara a pacientului
politraumatizat - 4 ore
4. Monitorizarea pacientului politraumatizat - 4 ore
5. Suportul vital de baza (BLS) la pacientii politraumatizati - 4
ore
6. Managementul durerii la pacientul politraumatizat - 3 ora
7. Principii si modalitati de imobilizare a coloanei cervicale - 2
ore
8. Managementul caii aeriene si ale ventilatiei in trauma - 4 ore
9. Traumatismele craniocerebrale-efecte traumatice imediate
primare, secundare, subsecvante, efecte de acompaniament
dupa traumatismele craniocerebrale, tratamentul TCC - 6 ore
10. Traumatismele faciale-particularitati- 6 ore
11. Traumatismele colanei vertebrale-particularitati - 6 ore
12. Traumatismele toracice-forme anatom-oclinice, leziuni
traumatice ale pleurei, leziuni traumatice ale plamanului, leziuni
traumatice ale cailor aeriene superioare, leziunile cordului,
pericardului si vaselor mari, leziunile traumatice ale
diafragmului, plagile toracelui, tratament - 6 ore

48.

Medicina familiei

Prezentarea de caz clinic si
proba practica in specialitatea
de medicina familiei
Prof. univ. dr. Enăchescu Viorela

49.

50.

Medicina familiei

Sef lucr. dr. Bezna Sorin
Pacientul cu patologie
functionala digestiva in
practica medicului de familie

Prof. univ. dr. Enăchescu Viorela
Medicina familiei

Pacientul oncologic in practica
medicului de familie
Prof. univ. dr. Enăchescu Viorela

51.

Medicina
Familiei

Conf. univ. dr. Danciulescu
Mihaela
Comunicarea în practica
medicală

Șef lucr. dr. Dogaru CarmenAdriana

Spitalul Clinic nr.
2 Filantropia
Clinica I Medicală

01-15.11.2018

Medici rezidenti,
medici medicina
generala, medici
de familie

20

40

Test oralprezentare
de caz.clinic.

Spitalul Clinic nr.
2 Filantropia
Clinica I Medicală

16-30.11.2018

Medici rezidenti,
medici medicina
generala, medici
de familie

20

10

Test scris

Spitalul Clinic nr.
2 Filantropia
Clinica I Medicală

01-15.12.2018

Medici rezidenti,
medici medicina
generala, medici
de familie

20

10

Test scris

CMF Dr. Dogaru
Carmen-Adriana

09-11.11.2018
01-03.02.2019

Medici
specialiști,
primari cu
specialități
clinice

12

12

4

Da/Scristest grilă

25
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.
25
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.
25
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.
15
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

13. Traumatismele abdominale-leziunile parietale, leziunile
viscerelor cavitare, leziunile viscerelor parenchimatoase,
particularitati, tratament - 6 ore
14. Traumatismele bazinului-particularitati - 6 ore
15. Traumatismele extremitatilor-particularitati, principii de
imobilizare imobilizare ale membrelor - 6 ore
16. Politraumatisme-clasificare, scoruri de gravitate, examenul
clinic al politraumatizatului, investigatii paraclinice, tratament 6 ore
17. Modalitati de imobilizare si transportul pacientului
politraumatizat - 4 ore
18. Principii de etica la initierea si oprirea resuscitarii, decizii
legate de sfarsitul vietii - 1 ora
19. Evaluare finala a cursantilor - 3 ore
Tematica activităţii practice
1. Evaluarea primară şi secundară a pacientului politraumatizat
- 2 oră
2. Suportul vital de bază (BLS)-particularitatile
pacientului politraumatizat - 3 ore
3. Suportul vital avansat (ALS)-in plitrauma - 3 oră
4. Managementul caii aeriene la pacientul politraumatizat - 3 ore
5. Imobilizarea coloanei vertebrale cervicale-materiale necesare,
tehnica, precautii si complicatii - 3 ore
6. Imobilizarea bazinului - materiale necesare, tehnica, precautii
si complicatii - 2 ore
7. Imobilizarea membrelor - materiale necesare, tehnica,
precautii si complicatii - 2 ore
8.Exuflatia,toracostomia, pericardiocenteza-indicatii, tehnica,
materiale necesare, complicatii, contraindicatii - 2 ore
9. Monitorizarea complexa a pacientului politraumatizat,
cateterizarea venoasa centrala si periferica-indicatii,
contraindicatii, tehnica, complicatii - 2 ore
10. Sonda de aspiratie nazogastrica in trauma-indicatii,
contraindicatii, tehnica, materiale necesare - 1 ora
11. Sonda urinara-indicatii, contraindicatii, tehnica, materiale
necesare - 1 ora
12. Interpretarea si managementul aritmiilor in
politraumatisme - 2 ore
13.Transportul pacientului politraumatizat. Mijloace de
transport ale pacientului politraumatizat - 2 ore
12.Evaluare finala a cursantilor - 2 ore

Metodologia prezentarii unui caz clinic de adult si copianamneza, efectuarea examenului obiectiv, solicitarea
investigatiilor paraclinice, formularea si sustinerea
diagnosticului pozitiv si diferential, evolutie, prognostic,
complicatii, principii de tratament si dispensarizare,
particularitatile cazurilor clinice. Proba practica in
specialitatea de Medicina familiei, conform tematicii MS,
pentru examenul de specialitate si medic primar
Sindroame dispeptice-gastroesofagian, duodeno-gastric,
biliar, intestinal. Sindromul de intestin iritabil-diagnostic si
tratament actual, colaborarea cu alte specialitati,
dispensarizare

Pacientul cu cancer pulmonar, gastric, hepatic, pancreatic,
colonic, mamar, de corp si col uterin, prostatic-metode de
screening cu participarea medicului de familie, diagnostic
clinic, explorari patognomonice pentru diagnostic,
principii de tratament, parametrii de dispensarizare in
practica medicului de familie, efecte adverse ale terapiei
oncologice, terapia substitutiva si de paleatie
1. Spargerea gheţii
2. Cunoaşterea participanţilor
3. Pretest
4. Prezentarea obiectivelor
5. Definiţie
6. Procesul de comunicare
7. Legile comunicării
8. Scopul comunicării
9. Scopul comunicării în medicină
10. Transmiterea mesajului
11. Reguli pentru transmiterea corectă a mesajului
12. Bariere în comunicare
13. Cum putem depăşi barierele de comunicare
14. Caracteristicile unui bun comunicator

52.

53.

Medicina
Familiei

Malpraxis medical

Medicina familiei

Ultrasonografia in patologia
hepato-biliara

Șef lucr. dr. Dogaru CarmenAdriana

Şef lucr. dr. Beznă Sorin

54.

Medicina familiei

Introducere in teoria şi practica
ecografică
Şef lucr. dr. Beznă Sorin

55.

Medicina munciiBoli profesionale

Audiometria in practica
medicinei muncii-aspecte
practice, aviz de aptitudine
Şef. lucr. dr. Bunescu Marius

56.

Medicină de
urgență
Prim ajutor

Şef. lucr. dr. Ionovici Nina

Managementul situaţiilor de
catastrofă şi al accidentelor cu
efect limitat cu victime multiple
Conf. univ. dr. Rotaru Luciana

CMF Dr. Dogaru
Carmen-Adriana

23-25.11.2018

Medici
specialiști,
primari de
orice
specialitate

12

4

20-31.10.2018

Med. rezidenţi
şi specialişti
MG şi MF

20

10

Scris

Clinica I Medicală
Centrul de
formare în
ultrasonografieSpitalul clinic nr.
2 Filantropia

01-15. 04.2019

Med. Rezidenţi
şi specialişti
MG şi MF

20

10

Scris

U.M.F. din
Craiova,
Facultatea de
Medicină,
Clădirea noua,
etaj V

01-30.04.2018

40

10

Da/Oral

Sala training
UPU-SMURD,
SCUJ Craiova

13-22.05.2019

Medici
specialisti si
primari de
Medicina
Muncii, medici
cu competenta
in medicina de
intreprindere

42

26

Da/Scris
şi probă
practică

Clinica I Medicală
Centrul de
formare în
ultrasonografieSpitalul clinic nr.
2 Filantropia

08-10.02.2019

medici primari,
specialişti şi
rezidenţi
medicină de
urgenţă,
medici mg din
serviciile de
ambulanţă

13

Da/Scristest grilă

15
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

25
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.
25
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.
50
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.
53
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

15. Feedback pozitiv-reguli
16. Limbajul nonverbal și paraverbal
17. Recapitularea noţiunilor
18. Posttest
19. Compararea aşteptărilor şi obiectivelor cursului
20. Evaluarea formatorului.
1. Spargerea gheţii
2. Cunoaşterea participanţilor
3. Pretest
4. Prezentarea obiectivelor
5. Definiţie malpraxis
6. Consințământul informat
7. Confidențialitatea actului medical
8. Relația medic-pacient
9. Asigurarea de malpraxis
10. Tipuri de răspundere juridică ale medicului
11. Recapitularea noţiunilor
12. Posttest
13.C ompararea aşteptărilor şi obiectivelor cursului
14. Evaluarea formatorului.
1. Metodologia examenului-echipamente, reglaje,
artefacte, pregatirea pacientului, indicatii
2. Ecoanatomie-incidente, sectiuni, imagini normale
3. Patologie hepatica-hepatopatii difuze, circumscrisediagnostic diferential
4. Patologie biliara-patologie inflamatorie, malformatii,
litiaza, polipoze, adenomiomatoze, tumori maligne

1. Principii fizice-ultrasunetele-proprietati fizice,
caracteristici, echipamente, transductori, reglaje, artefacte
2. Metodologie examinare-pregatire, incidente, sectiuni
3. Semiologie ecografica normala si patologica-inflamatii,
litiaze, procese focale, colectii
HG 493 din 12.04.2006 privind cerintele minime de
securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor
la riscurile generate de zgomot.
HG 355 din 2007, actualizata, privind supravegherea
sanatatii lucratorilor
Tehnica efectuarii audiometriei
Interpretarea unei audiometrii.
Stabilirea avizului de aptitudine in cazul lucratorilor cu
deficiente de auz.
Bolile profesionale determinate de zgomot.
Tematica cursului teortic-42 ore
1. Legislație. Organizarea și funcționarea Sistemului
National de Management al Situațiilor de Urgență-2 ore
2. particularităţile situaţiilor de catastrofă şi al ,,mass
casualty accidents’’-1 oră.
3. tipuri de riscuri-prevederea, prevenirea, planuri interne
şi externe de securitate –1 oră.
4. tipuri de 13acccidente-particularităţi de intervenţie-5
ore
a) cutremurele
b) inundaţiile / accidente la amenajari hidrotehnice
c) războiul
d) avalanşa
e) incendiile de păduri
5. tipuri de accidente în masă-particularităţi de
intervenţie-8 ore
a) accidentele feroviare de suprafaţă sau metrou
b) accidentele aviatice
c) accidentele rutiere majore
d) accidentele tehnologice-chimice, radioactive, baraje
e) pandemia
f) prăbuşirile de strucuri
g) exploziile și incendiile. Incendiile în spații cu glomerări
de persoane. Incendiile in spitale
h) transportul materialelor periculoase.
i) terorism-13 luare de ostatici
6. planificarea, organizarea şi comanda intervenţiei-4 ore
a) alertarea
b) raportarea datelor
c) funcțiile și sarcinile dispeceratului

d) dispozitivul de intervenţie
e) securitatea intervenției
f) logistica intervenției
g) sarcinile și funcțiile în scena de lucru
h) organizarea și funcționarea punctului mobil de comandă
i) comunicarea și comunicațiile
7. triajul de 14camp-14principii, mod de lucru, 14 criterii
de triaj, triajul după şcoala franceză, triajul anglo-saxon,
triajul START și JUMP– 2 ore
8.punctul medical avansat-2 ore
a) definiţie
b) roluri
c) tipuri de PMA
d) amplasare, condiţii de dotare
e) organizare , încadrare
f) funcţionare
9. evacuarea 14medicală14-4 ore
a) principii, criterii de evacuare,
b) organizarea centrului medical de evacuare,
c) căi de evacuare,
d) direcţionarea pacientului,
e) gestionarea resurselor de evacuare
10. activarea ,,planului roşu’’ şi ,,planului alb’’ în situaţii de
catastrofă-3 ore
a) ,,planul roşu’’-intervenţia prespitalicească-descriere,
etape
b) ,,planul alb’’-pregătirea spitalului pentru primirea unui
aflux mare de 14victim-descriere, etape
11. managementul comunicării. Tehnici de comunicare-2
ore
12. referințe legislative în România-1 oră
13. coordonarea şi cooperarea cu forţele externe 14 şi
sprijin umanitar-2 ore
14. aspecte medico-legale, identificarea victimelor-2 ore
15. evacuarea şi adăpostirea populaţiei-1 ore
16. aspecte epidemiologice ale situaţiilor de catastrofă-3
ore
a) alimentaţia
b) asigurarea şi protecţia surselor de apă
c) adăpostirea
d) evacuarea deşeurilor
e) prevenirea şi combaterea epidemiilor
f) problematica morţilor
17. managementul situaţiilor de accidente în masă în care
sunt implicate VIP-uri-1 oră
Tematica lucrărilor practice-23 ore
1. Aplicaţii tactice vizând comanda, organizarea şi
realizarea cooperării în situaţii de catastrofă sau accident
cu victime multiple-8 ore
a) accidentului major de trafic rutier
b) accidentului aviatic
c) accidentului tehnologic
d) avalanşei-accidentului montan
e) terorismului
f) prăbuşirii de 14structuri
g) incendiului major
h) inundaţiilor
i) cutremurului
2. Triajul de 14câmp-1 oră
3. Triajul medical în PMA-1 oră
4. Triajul la evacuare-1 oră
5. Exersarea comunicării cu presa, celelalte verigi,
oficialităţile, rudele victimelor
6. Vizionarea şi comentarea unor situaţii reale sau simulate
de accidente în masă sau accidente în masă– 3 ore
7. Aplicaţie de cooperare în situaţia unui accident cu multe
14victime. Debriebing-6 ore
Pretest 1 oră
Examen final-2 ore
a) test tip grilă-1 oră
b) schiţarea planului de intervenţie în postura de medic şef
de intervenţie pentru o situaţie dată-1 oră

14

57.

Medicină de
urgență
Prim ajutor

Managementul urgenţelor în
practica medicului de familie
Conf. univ. dr. Rotaru Luciana

Sala training
UPU-SMURD,
SCUJ Craiova

15-20.04.2019

Medici de
familie

15

25

10

Da/Scris/
şi probă
practică

31
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

PROGRAMUL CURSULUI PE ZILE
Ziua 1
Pretest-30 întrebari-1 oră
Stopul cardiorespirator - 2 ore
- circumstanţe de apariţie
- condiţii etiologice
- conceptul de şansă a supravieţuirii-lanţul supravieţuirii la
adult şi copil
- suportul vital de bază la adult şi copil
Evaluarea primară şi secundară-1 oră
Suportul vital de bază la adult-2 ore
Suportul vital de bază la copil ( nou-născut, sugar, copil
mare)-1 oră
Ziua 2
Tulburări majore de ritm cardiac-3 ore
- bradicardiile severe
- tahiaritmiile cu complex îngust
- tahiaritmiile cu complex larg
- medicaţie antiaritmică
- protocoale de lucru în managementul aritmiilor stabile şi
instabile hemodinamic
Recunoaşterea ritmurilor cardiace pe simulatorul de
ritmuri-2 ore
Convulsiile-1oră
- cauze şi tipuri de convulsii
- statusul convulsivant
- managementul crizelor convulsivante
Ziua 3
Alterările stării de conştienţă-4 ore
- stările de comă şi alterările calitative ale conştienţei
- clasificările stărilor de comă
- managementul general al stărilor de comă-poziţia de
siguranţă
- principii de lucru în principalele tipuri particulare de
come (hipoglicemică, hiperosmolară, hepatică, uremică,
AVC)
Poziţia de siguranţă-1 oră
Urgenţe hipertesive-2 ore
- criza hpertensivă
- edemul pulmonar acut
- encefalopatia hipertensivă
Ziua 4
Urgenţe respiratorii-3ore
- insuficienţa respiratorie acută-identificare, clasificare
- astmul bronşic, statusul astmatic, bronşita cronică
acutizată
- obstrucţia acută a căii aeriene
-tipuri de obstrucţie
-cauze de obstrucţie a căii aeriene
-identificarea obstrucţiei căii aeriene
-manevra Heimlich şi Heimlich modificat la adult şi copil
-manevre de deschidere şi adjuvanţii simpli ai căilor
aeriene
Manevra Heimlich-alte tehnici de dezobstrucţie a căii
aeriene-1 oră
Manevre de eliberare a căilor aeriene-folosirea adjuvanţilor
simpli ai căilor aeriene-2 ore
Ziua 5
Sindromul coronarian acut-3 ore
- clasificarea anginei pectorale
- clasificarea sindroamelor coronariene acute
- criterii de diagnostic
- principii de management al sindroamelor coronariene
acute
Şocul-3 ore
- definiţie
- clasificarea stărilor de şoc
- principii de reumplere vasculară
- medicaţia stărilor de şoc
- algoritmul de lucru în managementul stărilor de şoc
- abordarea terapeutică a diferitelor tipuri de şocanafilactic, hemoragic, septic
Ziua 6
Intoxicaţii-4 ore
- toxidroame importante ( colinergic, simpatomimetic,
opioide)

58.

Medicină de
urgență
Prim ajutor

Atelier de resuscitare
cardiopulmonara si cerebrala
pediatrică și neonatală-pals
Conf. univ. dr. Rotaru Luciana

Sala training
UPU-SMURD,
SCUJ Craiova

04-08.02.2019

medici primari,
specialişti şi
rezidenţi
medicină de
urgenţă,
medici mg/mf
din serviciile
de ambulanţă
și centre de
permanență,
medici
specialiști și
rezidenți ATI,
pediatrie,
neonatologie și
chirurgie
pediatrică

21

11

Da/Scris
şi probă
practică

30
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

Sala training
UPU-SMURD,
SCUJ Craiova

21-26.01.2019

medici primari,
specialişti şi
rezidenţi
medicină de
urgenţă,
medici mg/ mf
din serviciile
de ambulanţă
și centre de
permanențăme
dici rezidenți
ATI,
cardiologiespe
cialități
chirurgicale

24

11

Da/Scris
şi probă
practică

30
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

Asist. univ. dr. Banicioiu Covei
Mihai

59.

Medicină de
urgență
Prim ajutor

Atelier de resuscitare
cardiopulmonara si cerebrala
de baza si avansata la adult
Conf. univ. dr. Rotaru Luciana

Asist. univ. dr. Banicioiu Covei
Mihai

16

- mijloace de epurare a toxicelor, tehnica şi tactica
antidotismului
- intoxicaţia cu ciuperci
- intoxicaţia cu barbiturice şi benzodiazepine
- intoxicaţia cu paracetamol
- intoxicaţia cu nitriţi
- intoxicaţia cu antidepresive triciclice
- intoxicaţia cu opiacee
- intoxicaţia cu insecticide organofosforice
Posttest-30 întrebari-1 oră
PROGRAMUL ZILEI I
Evaluare preliminara 60 min
Introducere 15 min
Recunoasterea socului si a insuficientei respiratorii 90 min
Pauza 10 min
Tulburari de ritm cardiac 90 min
Pauza 10 min
Traumatisme 60 min
Recapitulare 30 min
PROGRAMUL ZILEI II
BLS si ventilatie cu balon pe masca 60 min
Controlul avansat al cailor respiratorii superioare 60 min
Pauza 10 min
Abordul vascular. Accesul intraosos. Abordul venei
ombilicale 45 min
Prezentari de caz.
Simulator/ Exerciții practice-sugar si copil 240 min
PROGRAMUL ZILEI III
Resuscitare neonatala in sala de nastere si afara spitalului
60 min
Pauza 15 min
Stop cardiorespirator / tulburari de ritm cardiac 60min
Insuficienta respiratorie 90 min
Exercitii practice-simulări caz-lucru pe manechin 120 min
PROGRAMUL ZILEI IV
Protocolul de transportul neonatal 45 min.
Pauza 15 min
Socul. Vărsăturile și deshidratarea 60 min
Convulsiile 45 min.
Resuscitare neonatala . Ghidul STABLE-exercitii practice
120min
Prezentari de caz-stabilizare post resuscitare 90 min
PROGRAMUL ZILEI V
Evaluare resuscitare neonatala 75 min
Evaluare stop cardiorespirator/tulburari de ritm cardiac
90 min
Evaluare insuficenta respiratorie/soc 75 min
Test grila 60 min
Discutarea testului 30 min
PROGRAMUL ZILEI I
Evaluare preliminara 30 min.
Pauza 10 min
Introducere 30 min
Lantul supravietuirii cu integrare BLS 30 min
Protocolul BLS 45 min
Demonstratie BLS 15 min
Obstrucția căilor aeriene. Manevra Heimlich 30 min.
Pozitia de siguranta 10 min
Pauza 10 min
Exercitii : 120 min
A.(15 min.) chemare ajutor
cai aeriene
verificare ventilatie
B.(20 min ) ventilatie
verificare circulatie
integrare A. cu B.
C. (60 min) compresii toracice
integrare A cu B cu C
Pozitia de siguranta (25 min)
Exercitii cu scenarii, pe echipe 90 min
PROGRAMUL ZILEI II
Introducere in ALS 10 min
Riscurile salvatorilor 10 min.
Cauze de oprire cardiaca si preventia lor 30 min
Asigurarea cailor aeriene 60 min
Pauza 10 min.

60.

Medicină de
urgență
Prim ajutor

Atelier de resuscitare
cardiopulmonara si cerebrala
in trauma
Conf. univ. dr. Rotaru Luciana

Sala training
UPU-SMURD,
SCUJ Craiova

11-16.03.2019

Medici primari,
specialişti şi
rezidenţi
medicină de
urgenţă,
medici mg din
serviciile de
ambulanţă

17

36

10

Da/Scris
şi probă
practică

30
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

Monitorizarea electrica a cordului si recunoasterea
ritmurilor 60 min
Defibrilarea 30 min
Droguri si cai de administrare 60 min.
Algoritmii de lucru in ALS. Ghidul de resuscitare ERC 2015.
90 min.
Exercitii :
Cai aeriene 30 min.
Recunoastere ritmuri 30 min.
Defibrilare 30 min.
PROGRAMUL ZILEI III
Raportarea datelor. Registrul Român al Stopului
Cardiorespirator. EuReCa. Criteriile UTSTEIN de definire a
ROSC 60 min.
Resuscitarea intraspitalicească si in interiorul altor zone
medicale ( sala de operații, laborator cateterism, cabinet
medicină dentară) 45 min.
Aritmiile peri-stop 60 min.
Notiuni de pacing 60 min
Pauza 15 min..
Exercitii cu scenarii 240 min.
PROGRAMUL ZILEI IV
Situatii, circumstanțe și condiții speciale de resuscitare.
Submersie, Hipo/hipertermie, hiperpotasemie, sarcina,
electrocuție, spânzurare, status astmaticus, intoxicații,
traumă - 120 min.
Sindromul postresuscitare 90 min
Pauza 15 min.
Echipa de resuscitare 60 min.
Etica si aspecte legale ale resuscitarii. Directiva ,,DO NOT
RESUSCITATE”ȘI ,,DO NOT ATTEMPT RESUSCITATION “
60 min.
Pauza 15 min.
Exercitii cu scenarii 120 min.
PROGRAMUL ZILEI V
Evaluare teoretica 90 min.
Evaluare practica 180 min.
PROGRAMUL ZILEI I
Evaluare preliminara 30 min.
Pauza 10 min
Introducere 30 min
Lantul supravietuirii in trauma 15 min
Evaluarea scenei accidentului 60 min
Riscurile salvatorilor 15 min.
Evaluarea primara si secundara la pacientul
politraumatizat 60 min.
Pauza 10 min.
Protocolul BLS. Particularitati ale resuscitării in trauma 15
min
Exercitii practice-evaluarea primara si secundara 60 min.
Particularitati ale traumei craniofaciale si cervicale 60 min.
PROGRAMUL ZILEI II
Particularitati ale traumei toracice 60 min
Particularitati ale traumei abdominale 60 min.
Particularitati ale traumei pelvine si a membrelor 60 min.
Pauza 10 min
Exercitii : 120 min
A.(30 min.) chemare ajutor
cai aeriene / protectia coloanei cervicale/ scoaterea castii
motociclistului
verificare ventilatie
B.(30 min ) ventilatie
verificare circulatie
integrare A. cu B.
C. (60 min) compresii toracice
integrare A cu B cu C
Exercitii cu scenarii 90 min
Introducere in ALS. Cauze de oprire cardiaca la
politraumatzati si preventia lor 30 min
PROGRAMUL ZILEI III
Asigurarea cailor aeriene 45 min
Pauza 10 min.
Protectia coloanei cervicale 15 min.
Oxigenoterapia si ventilatia 60 min.
Exuflatia, drenajul toracic, pericardiocenteza, toracotomia
de urgenta 60 min.

61.

62.

Medicină de
urgență

Medicină de
urgență

Principii de management în
urgenţele traumatice
Şef lucr. dr. Geormăneanu
Cristiana

Principii de management în
urgenţele cardiovasculare
majore
Şef lucr. dr. Geormăneanu
Cristiana

U.M.F.din
Craiova,
Facultatea de
Medicină

01-30.11.2018

U.M.F. din
Craiova,
Facultatea de
Medicină

01-30.11.2018

01-30.04.2019
01-31.07.2019

10-31.01.2019
16.05-10.06.2019

Medici rezidenţi
şi specialişti
medicină de
urgenţă, medici
rezidenţi şi
specialişti ATI,
medici de alte
specialităţi,
medici specialişti
medicină
generală cu/fără
atestat de
medicină de
urgenţă, din
serviciile de
ambulanţă

54

36

Da/Scris şi
oral

60
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

Medici rezidenţi
şi specialişti
medicină de
urgenţă, ATI,
cardiologie, alte
specialităţi
medicale,
medicină de
familie şi
medicină
generală

50

32

Da/Scris şi
oral

60
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

18

Pauza 10 min.
Exercitii 180 min.
eliberarea cailor aeriene .
imobilizarea coloanei cervicale .
ventilatia .
decompresia toracelui .
Socul. Suportul circulatiei 60 min.
PROGRAMUL ZILEI IV
Electrocutia 30 min
Monitorzarea complexa a politraumei majore 45 min.
Pauza 10 min.
Imobilizarile de membre 60 min.
Exercitii : 180 min.
Recunoastere ritmuri
Acces vascular periferic si central
Imobilizeri membre .
Scenarii
Arsurile 45 min.
Sindromul de strivire. Hipotermia in trauma 30 min.
Descarcerarea si extricarea 45 min.
PROGRAMUL ZILEI V
Algoritme de triaj . 30 min.
Protocoale de evacuare a politraumatizatului 20 min.
Transportul politraumatizatului 45 min.
Pauza 10 min
Exercitii cu scenarii Aplicatie descarcerare 120 min.
Situatii speciale si aspecte legale de resuscitare trauma 90
min.
PROGRAMUL ZILEI VI
Evaluare teoretica si practica 90 min.
1. Introducere
2. Algoritmi de evaluare în traumă
3. Particularităţi ale căii aeriene şi ventilaţiei în traumă
4. Evaluarea primară şi secundară
5. Modalităţi de imobilizare a coloanei vertebrale cervicale
6. Monitorizarea pacientului traumatizat
7. Tipuri de şoc. Priorităţi de management
8. Managementul durerii şi anestezia în urgenţa traumatică
9. Trauma craniocerebrală
10. Trauma facială
11. Traumatismele de coloană vertebrală
12. Traumatismele toracice
13. Traumatismele abdominale
14. Traumatismele pelviene şi urogenitale
15. Traumatismele extremităţilor
16. Arsurile
17. Politraumatismul
18. Modalităţi de imobilizare şi transport
19. Trauma la gravidă: priorităţi de management
20. Transferul interspitalicesc al pacientului traumatizat
critic
21. Transferul interspitalicesc al pacientului traumatizat
necritic
22. Aspecte psihologice
23. Anunţarea veştilor proaste
24. Consideraţii medico-legale
1. Introducere
2. Monitorizarea cardiacă
3. Stopul cardiorespirator. Resuscitarea cardiorespiratorie şi cerebrală.
3.1. Lanţul supravieţuirii
3.2. BLS
3.3. Managementul avansat al căilor aeriene şi ventilaţia
3.4. Defibrilarea
3.5. Algoritmul ALS
3.6. Medicaţia resuscitării
3.7. Situaţii speciale în resuscitare
3.8. Aspecte etice şi medico-legale în resuscitare
4. Aritmii care preced şi urmează stopului cardiorespirator
5. Cardioversie. Pacing
6. Sindromul coronarian acut
7. Edemul pulmonar acut cardiogen
8. Şocul cardiogen
9. Tromboembolismul pulmonar
10. Anevrismul disecant şi disecţia de aortă

63.

Medicină de
urgență

Resuscitarea cardiorespiratorie şi cerebrală la
adult
Şef lucr. dr. Geormăneanu
Cristiana

U.M.F. din
Craiova,
Facultatea de
Medicină

01-18.12.2018
01-28.02.2019
16-31.03.2019
11-30.06.2019
16-31.08.2019
16-30.09.2019

64.

65.

66.

Medicină de
urgență

Resuscitarea cardio-pulmonară
şi cerebrală la copil

Medicină de
urgență

Managementul durerii şi
anestezia în urgenţă

Medicină Internă

Ecografie generală-Modul I

Şef lucr. dr. Geormăneanu
Cristiana

Şef lucr. dr. Geormăneanu
Cristiana

Prof. univ. dr. Ciurea Tudorel

Prof. univ. dr. Rogoveanu Ion

U.M.F. din
Craiova,
Facultatea de
Medicină

01-15.03.2019

U.M.F. din
Craiova,
Facultatea de
Medicină

01-15.08.2019

CL.I Medicală
Sp.Cl.Jud.de Urg.
Departament
ecografie

01-15.05.2019

01-15.09.2019

01.10-31.12.2018

Medici rezidenţi
şi specialişti
medicină de
urgenţă, ATI, alte
specialităţi,
medici specialişti
medicină
generală cu/fără
atestat de
medicină de
urgenţă din
serviciile de
ambulanţă, alte
specialităţi

40

30

Da/Scris şi
oral

60
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

Medici rezidenţi
şi specialişti
medicină de
urgenţă, ATI,
pediatrie,
medicină de
familie şi
medicină
generală,
chirurgie
pediatrică, alte
specialităţi

40

30

Da/Scris şi
oral

60
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

Medici
rezidenţi şi
specialişti
medicină de
urgenţă, ATI,
alte
specialităţi,
medici
specialişti
medicină
generală cu/
fără atestat de
medicină de
urgenţă din
serviciile de
ambulanţă

48

26

Da/Scris şi
oral

60
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

Medici
rezidenţi,
specialişti

100

120

Da/Scris

Atestat de
Srudii

19

Complementare

11. Urgenţele hipertensive
12. Modalităţi de transport al pacientului critic
13. Transferul interspitalicesc al pacientului critic. Aspecte
medico-legale
1. Introducere
2. Monitorizarea cardiacă
3. Stopul cardiorespirator. Resuscitarea cardiorespiratorie şi cerebrală.
3.1. Lanţul supravieţuirii
3.2. BLS
3.3. Managementul avansat al căilor aeriene şi ventilaţia
3.4. Defibrilarea
3.5. Algoritmul ALS
3.6. Medicaţia resuscitării
3.7. Situaţii speciale în resuscitare
3.8. Aspecte etice şi medico-legale în resuscitare
4. Aritmii care preced şi urmează stopului cardiorespirator
5. Cardioversie. Pacing
6. Aspecte psihologice
7. Anunţarea veştilor proaste
1. Introducere
2. Particularităţi generale ale pacientului pediatric
3. Evaluare primară
4. Particularităţi ale căii aeriene la copil. Managementul
căilor aeriene
5. Particularităţi ale ventilaţiei la copil. Managementul
ventilaţiei
6. Monitorizarea
7. Căile de administrare a medicaţiei la copil
8. Obstrucţia căilor aeriene
9. Insuficienţa respiratorie.
10. Şocul
11. Terapia fluidică
12. Stopul cardio-respirator. Particularităţi ale resuscitării
cardio-respiratorii şi cerebrale la copil.
13. Aspecte psihologice
14. Anunţarea veşilor proaste
15. Aspecte etice şi medico-legale.
1. Managementul durerii în urgenţă
1.1.Fiziopatologia durerii
1.2.Evaluarea durerii
1.3.Managementul farmacologic al durerii
1.4.Managementul nefarmacologic al durerii
1.5.Durerea acută abdominală
1.6.Pacientul traumatizat
2. Anestezia în urgenţă
2.1.Noţiuni generale
2.2.Nivele de sedare. Etapele anesteziei
2.3.Benzodiazepinele
2.4.Barbituricele
2.5.Sedativele nonbarbiturice
2.6.Opioidele
2.7.Analgeticele nonopioide
2.8.Agenţi inhalatori
2.9.Blocantele neuromusculare
2.10.Secvenţa rapidă de inducţie
2.11.Metodologia de alegere a preparatelor
3. Anestezia locală şi regională
3.1.Principalele anestezice locale
3.2.Infiltraţia anestezică locală
3.3.Anestezicele topice
3.4.Anestezia regională
3.5.prezentare de cazuri clinice
4. Noţiuni de etică şi legislaţie
- noţiuni generale de ecografie;
- introducere în ultrasonografie, fizica ultrasunetelor;
- aparatura utilizată în ecografie;
- semiologie ecografică, imagini de bază, artefacte;
- noţiuni de anatomie topografică abdominală normală
(secţiuni).

67.

68.

69.

70.

Medicină Internă

Medicină Internă

Ecografie generală-Modul II
Prof. univ. dr. Ciurea Tudorel

Prof. univ. dr. Rogoveanu Ion
Ecografia în urgenţele
abdominale medicochirurgicale
Prof. univ. dr. Vere Cristin

Medicină Internă

Explorarea ecografică în
patologia
hepatobiliopancreatică
Prof. univ. dr. Cristin Vere

Medicină Internă

Managementul clinic, paraclinic
şi terapeutic în sindroamele
hepatoviscerale
Conf. univ. dr. Beznă Marinela

71.

72.

Medicină Internă

Medicină Internă
Gastroenterologie

Dislipidemiile-Impactul
visceral, evaluarea riscului si
complicatiilor, tratament si
monitorizare
Conf. univ. dr. Beznă Marinela

Abordarea completa si
complexa a pacientilor infectati
cu virus hepatic B, C si D cu
patologie oncologica asociata
Şef lucr. dr. Popescu Mihaela

73.

Medicină Internă
Gastroenterologie

Abordarea completa si
complexa a pacientilor infectati
cu virus hepatic B, C si D cu
patologie oncologica asociata
Şef lucr. dr. Popescu Mihaela

74.

Medicină Internă
Gastroenterologie

Managementul bolilor
inflamatorii intestinale cronice
Şef lucr. dr. Popescu Mihaela

CL.I Medicală
Sp.Cl.Jud.de Urg.
Departament
ecografie

03.01-29.03.2019

CL.I Medicală
Sp.Cl.Jud.de Urg.
Departament
ecografie
CL.I
Medicală
Sp.Cl.Jud.de Urg.
Departament
ecografie

100

120

Da/Scris

07-11.01.2019

Medicină de
familie-medici
specialişti,
rezidenţi

10

20

Da/Scris

27-31.05.2019

Medicină de
familie-medici
specialişti,
rezidenţi

20

40

Da/Scris

CL.I
Medicală
Sp.Cl.Jud.de Urg.

05-30.11.2018

Medicină de
familie, medici
rezidenţi şi
specialişti

20

30

Da/Scris

CL.I
Medicală
Sp.Cl.Jud.de Urg.

19.11-14.12.2018

Medicină de
familie, medici
rezidenţi şi
specialişti

2+2/s
apt.

3+3/
sapt.

Da/Scris

Clinica. Medicala
Compartiment

12-26.10.2018

20

30

Da/Scris

Clinica.Medicala
Compartiment

15-29.03.2019

20

30

Da/Scris

25
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

- Diagnosticul Hepatitelor cronice virale
- Punctia biopsie hepatica versus Fibromax si Fibroscan
- Investigatii imagistice: ecografie bidimensionala,
ecografie cu elastografie, ecografie cu contrast, endoscopie
digestiva superioara, colonoscopie
- Protocoale terapeutice in Hepatitele cronice virale cu si
fara afectiuni oncologice
- Asocierea intre Hepatitele cronice virale si neoplasme cu
localizari si etiologii diverse -Prezentari de caz

Clinica.Medicala
Compartiment

09-23.11.2018

Medici rezidenti,
specialisti,
primari in
specialitatile:
Gastroenterologi
e, Medicina
interna,
Oncologie,
Anatomie
patologica
Medicina de
familie
Medici rezidenti,
specialisti,
primari in
specialitatile:
Gastroenterologi
e, Medicina
interna,
Oncologie,
Anatomie
patologica
Medicina de
familie
Medici rezidenti,
specialisti,
primari in
specialitatile:
Gastroenterologi
e, Medicina
interna,
Oncologie,
Anatomie
patologica
Medicina de
familie

20

30

Da/Scris

25
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

- Cadru nosologic al Bolilor inflamatorii intestinale cronice
- Definirea si diferentierea clara colonoscopica si anatomopatologica
- Protocoale terapeutice actualizate
- Follow up-ul si monitorizarea interdisciplinara a
pacientilor cu Boli inflamatorii intestinale cronice
- Prezentari de caz

01-26.04.2019

Gastroenterologie

Spital Clinic CF

Gastroenterologie

Spital Clinic CF

Gastroenterologie

Spital Clinic CF

15-29.03.2019

20

Atestat de
Srudii

- ecografia părţilor moi;
- ginecologie-obstetrică;
- ecografie pediatrică;
- ecografie vasculară periferică;
- ecocardiografie;
- noţiuni de ecografie intervenţională.
- caracteristicile ultrasunetelor;
- principii fundamentale de tehnică ecografică;
- particularităţi ale explorării ecografice în urgenţele
abdominale medico-chirurgicale;
- caracteristici ecografice ale principalelor urgenţe
abdominale medico-chirurgicale;
- prezentări de caz.

Medici
rezidenţi,
specialişti

Complementare

30
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.
30
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.
50
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.
27
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.
25
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

- caracteristicile ultrasunetelor;
- principii fundamentale de tehnică ecografică;
- noţiuni de anatomie hepatobiliară;
- noţiuni de semiologie ecografică hepatobiliară;
- noutăţi în explorarea ecografică hepatobiliară;
- aspecte ecografice hepatobiliare normale şi patologice;
- noţiuni de ecografie intervenţională în patologia hepatică;
- prezentări de caz.
- sindroame hepato-viscerale: încadrare, definire,
clasificare
- manifestări clinice extrahepatice în patologia hepatică
- explorarea paraclinică - biochimică, biologică, imagistică
şi bioelectrică în sindroamele hepato-viscerale
- cazuri clinice prezentate şi comentate
- clase medicamente recomandate în sindroamele
hepatoviscerale
- managementul terapeutic în context diagnostic
- definirea perturbarilor metabolice lipidice
- date anatomice fiziologice
- fiziopatologia dismetabolismului lipidelor si a celor cu
conexiuni lipidice
- control metabolic lipidic
- indicatii, mijloace, scheme terapeutice
- Diagnosticul Hepatitelor cronice virale
- Punctia biopsie hepatica versus Fibromax si Fibroscan
- Investigatii imagistice: ecografie bidimensionala,
ecografie cu elastografie, ecografie cu contrast, endoscopie
digestiva superioara, colonoscopie
- Protocoale terapeutice in Hepatitele cronice virale cu si
fara afectiuni oncologice
- Asocierea intre Hepatitele cronice virale si neoplasme cu
localizari si etiologii diverse - Prezentari de caz

75.

76.

77.

78.

Medicină Internă
- Cardiologie

Medicină Internă
- Nefrologie

Fibrilația atrială în practica
zilnică
Conf. univ. dr. Militaru Constantin

Conf. univ. dr. Istrătoaie Octavian
Conf. univ. dr. Florescu Cristina
Şef lucr. dr. Donoiu Ionuț
Asist. univ. dr. Mustafa Roxana
Asist. univ. dr. Munteanu Oana
Actualităţi în managementul
bolii cronice de rinichi
Şef lucr. dr. Zaharie Sorin Ioan

Medicină Internă
- Nefrologie

Actualităţi în Nefrologie

Medicină Internă

Tehnici noi de ecografie
(elastografie, contrast,, 3D,
sonografie virtuală în timp real,
etc.)

Gastroenterologie

Şef luc. dr. Zaharie Sorin Ioan

Prof. univ. dr. Săftoiu Adrian

79.

Medicină Internă
Gastroenterologie

Prof. univ. dr. Gheonea Dan Ionuţ

Tehnici noi de endoscopie
(autofluorescenţă endoscopică,
endoscopie cu magnificaţie,
narrow band imaging,
tomografie cu coerenţă optică,
ecoendoscopie şi
ecobronhoscopie, enteroscopie
cu balon şi videocapsulă,
endomicroscopie confocală
laser, etc.)

01-31.03.2019

Medicină de
familie, Rezidenți
specialități
medicale,
Specialiști
specialități
medicale

24

Spitalul Clinic
Judeţean de
Urgenţă CraiovaClinica de
Nefrologie

28.01-22.02.2019

30

Spitalul Clinic
Judeţean de
Urgenţă CraiovaClinica de
Nefrologie

06.05-02.06.2019

U.M.F. din Craiova,
Centrul de
Cercetare în
Gastroenterologie
şi Hepatologie

22-26.10.2018

Medici specialişti
şi primari
Nefrologie,
Cardiologie,
Neurologie,
Diabet şi boli de
nutritive
Medicină de
familie
Medici specialişti
şi primari
Nefrologie,
Cardiologie,
Neurologie,
Diabet si boli de
nutritive
Medicină de
familie

U.M.F. din Craiova,
Centrul de
Cercetare în
Gastroenterologie
şi Hepatologie

25.02-08.03.2019

U.M.F. din Craiova,
Centrul de
Cercetare în
Gastroenterologie
şi Hepatologie

01.10-31.12.2018

Centrul de
cardiologie
craiova

Da/Oral

30
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

1. epidemiologie, incidență, patogenie, impact economic
2. fia și categoriile speciale de pacienți
3. fia în insuficiența cardiacă
4. actualități în fia
5. complicațiile si evoluția naturala în fia
6. tratamentul convențional în fia
7. noac
8. tratamentul intervențional și chirurgical în fia

20

Da/Scris

38
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

30

20

Da/Scris

38
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

1. Date epidemiologice
2. Mecanisme patogenice
3. Factori de progresie
4. Diagnostic-ghid KDIGO
5. Complicatii
6. Tratament conservator
7. Terapie dialitica
8. Transplant renal

Medici
specialişti,
medici primari
de medicină
internă,
gastroenterolo
gie, medicină
de familie

20

20

Da/Scris

30
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

Medici
specialişti,
medici primari
de medicină
internă,
gastroenterolo
gie, medicină
de familie

40

40

Da/Scris

50
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

Medici
specialişti
gastroenterolo
gie şi chirurgie
generală

100

120

Da/Scris

Atestat de
Srudii

40

60

Da/Scris

Prof. univ. dr. Săftoiu Adrian

1. Glomerulopatii
2. Rinichiul si sarcina
3. Afectarea renala in neoplazii
4. Boala renala diabetica

Prezentarea tehnicilor şi metodelro noi ecografice,
incluzând tehnici de:
- elastografie în timp-real (elastografie transabdominală
hepatică, elastografie de părţi moi: tiroidă, sân, ganglioni,
tumori superficiale, etc., respectiv elastografie
ecoendoscopică: pancreas, ganglioni mediastinali şi intraabdominali);
- examinări cu substanţă de contrast: formaţiuni focale
hepatice, pancreatice, etc.;
- rolul şi importanţa ecografiei 3D în patologia hepatică şi
pancreatică.
Prezentarea tehnicilor şi metodelor noi endoscopice:
- autofluorescenţă endoscopică pentru detectarea precoce
a leziunilor neoplazice
- endoscopie cu magnificaţie şi narrow band imaging în
patologia esogastrică şi colorectală
- utilitarea tomografiei cu coerenţă optică în evaluarea
patologiei neoplazice
- rolul ecoendoscopiei şi ecobronhoscopiei, ca tehnici noi
de diagnostic şi stadializare
- tehnici de enteroscopie cu balon şi videocapsulă
- utilitatea endomicroscopiei confocale laser în
diagnosticul în timp real

Prof. univ. dr. Gheonea Dan Ionuţ
Conf. univ. dr. Cazacu Sergiu

80.

81.

Medicină Internă
Gastroenterologie

Medicină Internă
Gastroenterologie

Endoscopie digestivă
diagnostică
Prof. univ. dr. Săftoiu Adrian

Conf. univ. dr. Cazacu Sergiu
Actualităţi în diagnosticul şi
tratamentul hepatitelor cronice
virale
Prof. univ. dr. Mitruţ Paul

Spitalul Clinic
Judeţean de
Urgenţă CraiovaClinica a II-a
Medicală.

01-24.11.2018
01-22.03.2019

Medici de
familie, medici
specialişti boli
interne,
gastroenterolo
gie, membri
CMR

21

Complementare

50
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

- noţiuni generale de endoscopie
- introducere în endoscopia digestivă
- aparatura utilizată în endoscopie
- semiologie endoscopică
- patologie endoscopică.
1. Diagnosticul şi tratamentul hepatitei B
2. Diagnosticul şi tratamentul hepatitei C
3. Diagnoaticul și tratamentul hepatitei B + D
4. Noile terapii antivirale
5. Imunoprofilaxia hepatitelor virale

82.

83.

84.

Medicină Internă
Gastroenterologie

Actualităţi în diagnosticul şi
tratamentul bolilor tubului
digestiv și hepatice
Prof. univ. dr. Mitruţ Paul

Medicină Internă.
Nursing clinic
boli interne

Managementul intoxicațiilor
acute exogene în patologia de
urgență

Medicină Internă.
Nursing clinic
boli interne

Stopul cardiorespirator la
adult-măsuri de prim ajutor;
managementul resuscitării în
situații speciale

Spitalul Clinic
Judeţean de
Urgenţă CraiovaClinica a II-a
Medicală.
U.M.F. din
Craiova

01-22.05.2019

Medici de familie,
medici specialişti
boli interne,
gastroenterologie
membri CMR

40

60

Da/Scris

05-30.11.2018

Medici
rezidenți
medicină de
urgență,
medicină
internă,
medicină de
familie și alte
specialități

50

60

Scris

Medici primari,
specialiști,
rezidenți toate
specialitățile

50

60

Oral

04-30.03.2019

Prof. univ. dr. Enescu Aurelia

Prof. univ. dr. Enescu Aurelia

U.M.F. din
Craiova

07–30.10.2018
08-30.04.2019

22

50
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.
60
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

1. Diagnosticul şi tratamentul bolilor esofagului.
2. Diagnosticul şi tratamentul bolilor stomacului.
3. Diagnosticul şi tratamentul bolilor intestinului subţire şi
gros.
4. Actualități în hepatologie.

60
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

1.Suportul vital de bază (SVB)
1.1.Lanțul supraviețuirii
-recunoașterea rapidă a unei urgențe și alarmarea precoce;
-începerea precoce a manevrelor de SVB;
-defibrilarea precoce;
-începerea rapidă a menevrelor de suport vital avansat.
1.2.Riscurile salvatorului (riscuri legate de mediu, victimă,
tehnică).
1.3.Cauzele stopului cardio-respirator:
-obstrucția căilor aeriene;
-insuficiența respiratorie;
-afecțiunile pulmonare;
-cauze cardiace (primare, secundare),
-cauzele morții subite coronariene);
-tamponada cardiacă; -aritmiile cardiace;
-sindromul de repolarizare tardivă asociate cu stopul cardiac.
1.4.Algoritmul SVB în spital-secvența de acțiuni, resuscitarea în
spital.
2.Managementul căilor aeriene superioare
2.1.Importanța SVA.
2.2.Managementul căilor aeriene superioare.
2.3.Ventilația în resuscitare (aparate de ventilație mecanică,
tipuri de ventilație invazivă).
2.4.Medicamentele folosite în resuscitare.
2.5.Medicamentele folosite postresuscitare.
3.Protocoale de resuscitare conform ghidurile de resuscitare
2010 ale Consiliului European de Resuscitare.
II.Managementul resuscitării în situații speciale
1.Tulburările electrolitice cu risc vital
-introducere;
-prevenirea dezechilibrelor electrolitice;
-dezechilibrele potasiului;
-hiperkaliemia-definiție, cauze, recunoașterea HK;
-indicațiile pentru dializă;
-stopul cardiac la pacientul hemodializat;
-dezechilibrele de sodiu, calciu și magneziu.
2. Intoxicațiile
-considerații generale;
-prevenirea instalării stopului cardiac;
-SVB/SVA;
-intoxicațiile speciale (benzodiazepine, opiacee, antidepresive
triciclice, anestezice locale; β blocante, bloncate ale canalelor de
calciu, digitala, cianurile, monoxidul de carbon.
3.Înecul
-introducere;
-definiție, clasificare;
-imersie, submersie;
-fiziopatologie;
-tratament;
-SVB/SVA;
-terapia postresuscitare;
-hipotermia după înec;
-alte măsuri suportive.
4.Hipotermia accidentală-definiție, diagnosticare, decizia de

1. Intoxicațiile acute exogene-etiologie, patogenie,
diagnostic pozitiv.
2. Principii generale de tratament în intoxicațiile
acute exogene.
3. Intoxicația acută cu barbiturice (diagnostic
pozitiv, tratament).
4. Intoxicația acută cu benzodiazepine (diagnostic
pozitiv, tratament).
5. Intoxicația acută cu alcool etilic.
6. Intoxicația acută cu alcool metilic.
7. Intoxicația acută cu CO.
8. Intoxicația acută cu organofosforice.
9. Intoxicația acută cu beta-blocante.
10. Intoxicația acută cu paracetamol.
11. Intoxicația acută cu acizi și baze.
12. Intoxicația acută cu ciuperci.

85.

86.

Medicină
InternăSemiologie
Medicală

Insuficienţa hepatică acută şi
cronică

Medicină
InternăSemiologie
Medicală

Actualităţi în BPCO

Prof. univ. dr. Petrescu Florin

Prof. univ. dr. Petrescu Florin

Spitalul Clinic
Judeţean de
Urgenţă CraiovaClinica a II-a
Medicală.

25.02-05.04.2019

Medici
specialişti
medicină
generală şi de
familie
Rezidenţi:
interne,
urgenţe,
medicină
generală etc.

30

50

Da/Oral

38
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

Spitalul Clinic
Judeţean de
Urgenţă CraiovaClinica a II-a
Medicală.

01.05-07.06.2019

Medici
specialişti
medicină
generală şi de
familie
Rezidenţi:
interne,
urgenţe,
medicină
generală etc.

30

50

Da/Oral

38
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.
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resuscitare, aritmiile, reîncălzirea.
5.Hipertermia-definiție, șocul termic, terapia medicamentoasă.
6.Astmul-pacienții cu risc de SCR determinat de astmul bronșic;
diagnostic; principalele măsuri de prevenire a stopului cardiac.
7. Anafilaxia-definiție, epidemiologie, recunoașterea anafilaxiei;
tratamentul anafilaxiei (poziția pacientului, îndepărtarea
alergenului, medicamentele și căi de administrare).
8.Stopul cardiac după intervenția chirurgicală pe cord:
identificarea stopului cardiac, inițierea RCR, defibrilarea,
medicația de urgență; reinstituirea by-pass-ului cardiopulmonar
de urgență.
9.Stopul cardiorespirator traumatic
-trauma secundară unor evenimente medicale;
-mecanismul traumatic;
-tratamentul cauzelor reversibile.
10. Stopul cardiac în sarcină
-cauze de prevenire;
-modificarea protocolului SVB pentru stopul cardiac;
-preclampsia și sclampsia;
-indicații pentru histerotomie de urgență (cezariană);
-îngrijirea postresuscitare.
11. Electrocuția-leziuni prin electrocutare, trăsnetul,
managementul căilor aeriene, tratament și prognostic).

Tematica curs
1. Insuficienţa hepatică acută şi cronică (definiţie,
epidemiologie, etiologie).-3 ore
2. Mecanisme patogenice în insuficienţa hepatică acută şi
cronică.-3 ore
3. Rolul imunităţii nespecifice şi specifice în insuficienţa
hepatică şi cronică.-3 ore
4. Tabloul clinic în insuficienţa hepatică acută.-3 ore
5. Explorări paraclinice, diagnostic pozitiv şi diferenţial al
bolnavului cu insuficienţă hepatică acută.-3 ore
6. Insuficienţa hepatică cronică-manifestări principale,
diagnostic pozitiv şi diferenţial.-3 ore
7. Encefalopatia hepatică şi sindromul hepatorenal.-3 ore
8. Evaluarea gravităţii şi prognosticului în insuficienţa
hepatică acută şi cronică.-3 ore
9. Tratament general în insuficienţa hepatică acută şi
cronică.-3 ore
10. Tratament specific în insuficienţa hepatică acută şi
cronică. Noi perspective terapeutice în insuficienţa
hepatică acută şi cronică.-3 ore
Tematica stagiu
1. Anamneza şi examenul obiectiv în insuficienţa hepatică
acută şi cronică (demonstraţie practică).-6 ore
2. Explorarea paraclinică în insuficienţa hepatică acută şi
cronică (demonstraţie practică).-8 ore
3. Prezentări clinice de pacienţi cu insuficienţă hepatică
acută.-6 ore
4. Prezentări clinice de pacienţi cu insuficienţă hepatică
cronică.-12 ore
5. Monitorizarea pacienţilor cu insuficienţă hepatică acută
şi cronică.-10 ore
6. Aspecte practice în terapia insuficienţei hepatice acute şi
cronice.-8 ore
Tematica curs
1. Definiţia, epidemiologia, clasificarea BPCO.-3 ore
2. Factorii de risc, anatomia patologică, fiziopatologia
BPCO.-3 ore
3. Rolul interacţiunii factori genetice-factorii mediu în
patogeneza BPCO.-3 ore
4. Rolul imunităţii nespecifice şi specifice în BPCO.-3 ore
5. Metode standard pentru detecţia şi definirea bolii
incipiente.-3 ore
6. Evaluarea şi monitorizarea BPCO.-3 ore
7. Prevenţia primară în BPCO.-3 ore
8. Terapia BPCO stabile şi a exacerbărilor.-3 ore
9. Factori declanşatori ai exacerbărilor acute în BPCO.-3
ore
10. Noi perspective terapeutice în BPCO. Strategii de
implementare a programelor de prevenţie, diagnostic
precoce si tratament in BPCO.-3 ore
Tematica stagiu
1. Anamneza si examenul obiectiv în BPCO (demonstraţie
practică).-6 ore
2. Explorări paraclinice la pacienţii cu BPCO (demonstraţie
practică)-8 ore

87.

88.

Metodologia
cercetării
științifice

Metodologia
cercetării
științifice

Introducere în realizarea unui
proiect de cercetare
Prof. univ. dr. Pirici Daniel Nicoale
Conf. univ. dr. Streba Costin
Teodor

Noțiuni elementare privind
autoratul științific
Conf. univ. dr. Streba Costin
Teodor

Prof. univ. dr. Pirici Daniel Nicoale

89.

Neonatologie

Resuscitarea și îngrijirea
postresuscitare a nounăscuților
Sef lucr. dr. Gheonea Mihaela

U.M.F. din
Craiova
Sediul disciplinei
Metodologia
cercetării
științifice

15.10-15.12.2018

Medici
specialiști

20

10

Da/Scris

25
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

U.M.F. din
Craiova
Sediul disciplinei
Metodologia
cercetării
științifice

15.10-15.12.2018

Medici
specialiști

20

10

Da/Scris

25
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

Spitalul Clinic
Județean de
Urgență Craiova,
Clinica
Neonatologie

05-19.11.2018

Medici
rezidenți
Neonatologie
Pediatrie,
Medicină de
familie Medici
specialisti si
primari
Neonatologie
Pediatrie,
Medicină de
familie

40

10

Da/Scris

50
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

04-18.03.2019

24

3. Aspecte practice ale terapiei cu agonişti beta-adrenergici
în BPCO.-6 ore
4. Aspecte practice ale terapiei combinate în BPCO.-12 ore
5. Prezentări clinice de pacienţi cu BPCO în diferite stadii.10 ore
6. Monitorizarea pacientului cu BPCO (aspecte practice).-8
ore
1. Procedee de selecție a subiecților
2. Alcătuirea loturilor de studiu
3. Metode de colectare a datelor biomedicale
4. Noțiuni elementare de bioetică
5. Modele animale, culturi celulare, modele in silico
6. Înregistrarea și redarea informației complexe
7. Procedee de sistematizare a datelor complexe medicale
8. Analiza cantitativă și calitativă a datelor biomedicale
9. Metode de raportare a rezultatelor
10. Alegerea noilor direcții de cercetare derivate
1. Noțiuni introductive despre valorificarea rezultatelor
științifice
2. Prezentarea principalelor tipuri de metode pentru
diseminarea rezultatelor
3. Identificarea tipurilor de publicații potrivite stadiului
cercetării
4. Rezumatul științific și participarea la manifestări
științifice
5. Realizarea unei prezentări științifice și a unui poster
medical
6. Tipuri de publicație in extenso: alegerea metodei
optime pentru diseminare
7. Protejarea proprietății intelectuale prin depunerea
unui brevet
8. Drepturile de autor, etica în publicare și copyright-ul
9. Prezentarea procesului de peer review
10. Comunicarea academică după publicarea rezultatelor
1. Principiile resuscitării la nou-născut.
- modificări fiziologice care apar in momentul nasterii la
copil
- factori de risc cu valoare predictivă pentru identificarea
nou-născuților care vor necesita resuscitare
- echipament și personal necesar pentru resuscitarea nounăscutului
2. Utilizarea dispozitivelor pentru ventilație cu presiune
pozitivă
- indicațiile ventilației cu presiune pozitivă
- operarea baloanelor destinse de flux, a baloanelor
autogonflabile si a
resuscitoarelor cu piesă in T
- măstile faciale: tipuri, dimensiuni,aplicare corectă
- evaluarea eficienței ventilației cu presiune pozitivă
3. Masajul cardiac extern
- indicație, tehnică, coordonare cu ventilația cu presiune
pozitivă
4. Intubația endotraheală
- indicații, alegerea si pregătirea echipamentului necesar
- utilizarea laringoscopului pentru introducerea sondei de
intubație
endotraheală
- aspirarea meconiului din trahee
- administrarea ventilației cu presiune pozitivă pe sonda
de intubație
5. Medicație folosită in resuscitarea neonatală
- clase de medicație utilizate in resuscitarea neonatală
- căi de administrare a medicației: accesul intravenos (vena
ombilicală),
administrarea endotraheală, accesul intraosos
- aplicații practice: adrenalina, expandere de volum
sanguin
6. Resuscitarea copiilor născuți prematur
- factori de risc pentru nasterea prematură
- resurse suplimentare ce trebuie asigurate pentru
resuscitarea nou-născuților prematuri
- administrarea oxigenoterapiei la prematur
- precauții suplimentare după efectuarea resuscitării la
prematur
7. Etică si ingrijire la sfarsitul vieții
- principii etice la inițierea si oprirea resuscitării nou-

90.

Obstetrica
Ginecologie

Actualitati privind
monitorizarea gravidei
Prof. univ. dr. Pătraşcu Anca

Prof. univ. dr. Ghelase Mugurel
Stefan

91.

Obstetrica
Ginecologie

Sterilitatea şi infertilitatea
cuplului-managementul
diagnostic

Clinica
ObstetricaGinecologie II,
Spital Clinic
Municipal
Filantropia
Craiova

03-24.10.2018
04-22.02.2019

U.M.F. din
Craiova

03.12-31.01.2019

U.M.F. din
Craiova

08.10-30.11.2018

U.M.F. din
Craiova

01.11-30.12.2018

Prof. univ. dr. Pătraşcu Anca

92.

Obstetrica
Ginecologie

Asist. univ. dr. Săndulescu Sidonia
Actualitati si principii de
tratament in bolile infectioase
pe sarcina
Prof. univ. dr. Pătraşcu Anca

93.

94.

Obstetrica
Ginecologie
Obstetrică Ginecologie

Asist. univ. dr. Săndulescu Sidonia
Planning Familial
Prof. univ. dr. Pătraşcu Anca

Asist. univ. dr. Săndulescu Sidonia
Ecografia ginecologică.
Standardizare, completare,
confirmare
Prof. univ. dr. Cernea Nicolae

Prof. univ. dr. Novac Liliana
Conf. univ. dr. Tudorache Ștefania
Conf. univ. dr. Iliescu Dominic
Gabriel
Şef lucr. dr. Tănase Florentina
Şef lucr. dr. Dijmărescu Lorena
Şef lucr. dr. Comănescu Alexandru
Asist. univ. dr. Pătru Ciprian
Laurențiu
Prof. univ. dr. Gheonea Ioana
Conf. univ. dr.Constantin Cristian
Prof. univ. dr. Şurlin Valeriu
Prof. univ. dr. Simionescu
Cristiana
Prof. univ. dr. Ciurea Raluca
Prof. univ. dr. Mărgăritescu
Claudiu
Asist. univ. dr. Stepan Alex

Clinicile
OG I, OGII,
Spitalul Clinic
Jud. de Urgenţă
Craiova

14-18.01.2019

Specialităţile
medicale ţintă.
specialisti
obstetrica–
ginecologie,
medicina de
familie,
rezidenti in
aceste
specialități.

20

30

Da/Test
grila

Meidici
medicina de
familie, medici
obstetrica
ginecologie,
medici
endocrinologi

42

56

Da/Scris/
Oral

36

54

Da/Scris/
Oral

Meidici
medicina de
familie, medici
obstetrica
ginecologi,
medici rezidenti

45

60

Da/Scris/
Oral

16

48

Meidici
medicina de
familie, medici
obstetrica
ginecologie,
medici
infectionisti

Medici
rezidenți,
specialiști,
primari

25

Da/Scris

25
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

Atestat de
Srudii

Complementare

născutului
- comunicarea cu părinții si implicarea lor in luarea
deciziilor etice
- durata resuscitării in absența răspunsului clinic
- decesul copilului
- suport pentru părinți si pentru membrii echipei de
reanimare in cazul decesului nou-născutului
Motivaţia cursului - prezentarea notiunilor de baza
privind. managementul gravidei ca si corelatiile cu
normele si legislatia europeană.
Tematica prezentată (obiective educaţionale).
Cursantii vor efectua un program de instruire privind
principatele aspecte ce vizează gravida ,ca şi noţiuni
actuale de promovare a sănătăţii materno-infantile.
Se vor putea aprofunda tehnicile şi manevrele clasice, dar
şi noutăţile privind ingrijirea gravidei.
Se vor devolta abilităţi tehnice şi cunoştiinţe conform celor
mai moderne protocoale în specialitatea Obstetrică.
Monitorizarea gravidei sănătoase Îngrijirile intrapartum;
Nursingul în sarcina și nașterea cu risc crescut; Îngrijirile
postpartum Managementul urgentelor majore asociate
sarcinii Promovarea sănătății gravidei și strategii
preventive; Principii de Sanatate publica in managementul
gravidei si legislatie.

Infertilitatea cuplului

37
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.
Atestat de
Srudii

Bolile infectioase si sarcina

30
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

Ecografia endometrului.
Raportarea standardizată IETA. Interpretarea aspectelor
patologice benigne şi maligne.
Aplicații ale examinării ecografice în infertilitatea de cuplu.
Malformații congenitale uterine.
Sonohisterografia şi histerosonosalpingografia.
Histerosalpingografia.
Examenul anatomo-patologic al specimenelor de
endometru.
Examinarea ecografică a ovarului. Aspectul şi funcția
normală.
Disfuncții, patologie benignă şi malignă ovariană.
Raportrea standardizată IOTA.
Endometrioza ovariană.
Confirmarea anatomo-patologică a tumorilor ovariene.
Aportul CT si RMN in patologia genitală.
Management optim chirurgical în patologia genitala.

Complementare

Planning familial

95.

Obstetrică Ginecologie

Școală de vară: Anomaliile
structurale congenitale fetale.
De la suspiciunea ecografică la
confirmare
U.M.F. din Craiova:
Prof. univ. dr. Cernea Nicolae
Prof. univ. dr. Novac Liliana
Conf. univ. dr.Tudorache Ștefania
Conf. univ. dr. Iliescu Dominic Gabriel
Conf. univ. dr. Ioana Mihai
Conf. univ. dr. Burada Florin
Şef lucr. dr. Dobrescu Amelia
Prof. univ. dr. Simionescu Cristiana
Prof. univ. dr. Ciurea Raluca
Prof. univ. dr. Pirici Daniel
Conf. univ. dr. Stepan Alex
Prof. univ.dr. Mărgăritescu Claudiu
Şef lucr. dr. Stoica Alin
Prof. univ. dr. Gheonea Ioana
Conf. univ. dr. Constantin Cristian
Dr. Ungureanu Anda
Şef lucr. dr. Gheon Mihaela ea
Şef lucr. dr. Mirela Siminel

96.

97.

Obstetrică Ginecologie

Obstetrică Ginecologie

UMF Iaşi:
Prof. univ. dr. Onofriescu Mircea
Şef lucr. dr. Nemescu Dragoș
UMF Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Stamatian Florin
Prof. univ. dr. Mureșan Daniel
Asist. univ. dr. Tunde Kovacs
Asist. univ. dr. Albu Camelia
UMF Bucureşti:
Prof. univ. dr. Vlădăreanu Radu
Prof. univ. dr. Suciu Nicolae
Prof. univ. dr. Vladareanu Simona
Conf. univ. dr. Ceaușu Iuliana
Conf. univ. dr. Gussi Ilinca
Conf. univ. dr. Pleș Liana
Asist. univ. dr. Zvâncă Mona
Dr. Veduța Alina
Dr. Duță Simona
Dr. Panaitescu Anca
Dr. Drăgan Ioana
Dr. Calomfirescu Marius
UMF Tg-Mureş
Prof. univ. dr. Mărginean Claudiu
Prof. univ. dr. Togănel Rodica
UMF Timişoara:
Asist. univ. dr. Raţiu Adrian
Asist univ. Mureşan Cezara
Dr. Mureşan Daniel

Abordarea integrată a naşterii.
Importanţa datelor clinice,
ecografice şi cardiotocografice
pentru prognosticul naşterii
Prof. univ. dr. Cernea Nicolae
Prof. univ. dr. Novac Liliana
Conf. univ. dr.Tudorache Ștefania
Conf. univ. dr. Iliescu Dominic Gabriel
Şef lucr. dr. Tănase Florentina
Şef lucr. dr. Căpitănescu Răzvan
Şef lucr. dr. Dijmărescu Lorena
Şef lucr. dr. Comănescu Alexandru
Asist. univ. dr. Pătru Ciprian Laurențiu

Colposcopie, modul I
competență

Prof. univ. dr. Cernea Nicolae

Prof. univ. dr. Novac Liliana
Conf. univ. dr.Tudorache Ștefania
Conf. univ. dr. Iliescu Dominic
Gabriel
Şef lucr. dr. Tănase Florentina

Clinicile OG I,
OGII, Spitalul
Clinic Jud. de
Urgenţă Craiova

05-07.09.2019

Medici
rezidenți,
specialiști,
primari

24

Clinicile OG I,
OGII, Spitalul
Clinic Jud. de
Urgenţă Craiova

18-22.02.2019

Medici
rezidenți,
specialiști,
primari

16

Clinicile OG I,
OGII, Spitalul
Clinic Jud. de
Urgenţă Craiova

29.10-07.12.2018

Medici
rezidenți,
specialiști,
primari

60

26

Da/Scris

18
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

Evaluarea anatomică ecografică fetală standard şi
detaliată.
Evaluarea anatomică fetală precoce.
Aspecte şi variante normale morfologice fetale.
Anomalii fetale, criterii de diagnostic.
Investigaţia genetică a sarcinii.
Ghiduri, indicaţii, direcţii.
RMN fetal: idicaţii, importanţă.
Importanţa autopsiei perinatale.

48

Da/Scris

30
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

- Evaluarea clinică. Variabilitatea dintre protocoale si
examinatori.
-Date prognostice ecografice in trimestrul al treilea al
sarcinii.
Ecografia de bunăstare fetală.
-Ecografia in travaliu
-Aplicații ale CTG fetale. Indicații antepartum şi
intrapartum.
Caracterele traseului normal cardiotocografic. Semne de
alarmă.
-Scorul biofizic fetal Manning.
-Naşterea instrumentală.
-Naşterea conform ghidurilor şi în contextul medicinei
defensive.

120

Da/Scris
(Grilă)+Oral

Atestat de
Srudii

1. Anatomia colului uterin
2. Leziuni neoplazice intraepiteliale- CIN
3. Cancerul invaziv al colului uterin
4. Colposcopia: indicatii,instrumentar, principii si
documentarea rezultatelor.
5. Etapele examinarii coIposcopice
6. Aspecte ale colului uterin normal
7. Diagnosticul colposcopic al colpitei
8. Diagnosticul colposcopic al ectopiei
9. Aspectul coIposcopic aI leziunilor tumorale benigne
cervicale
10. Diagnosticul coIposcopic al neoplaziei intraepiteliale

Complementare

Şef lucr. dr. Căpitănescu Răzvan
Şef lucr. dr. Comănescu Alexandru
Asist. univ. dr. Pătru Ciprian
Laurențiu
Prof. univ. dr. Simionescu
Cristiana
Prof. univ. dr. Ciurea Raluca
Prof. univ. dr. Pirici Daniel
Prof. univ. dr. Mărgăritescu
Claudiu
Asist. univ. Stepan Alex

98.

ORL

Chirurgia urechii medii si a
mastoidei (curs teoretic,
operatii in direct si disectie la
cadavru)
Conf. univ. dr. Anghelina Florin

99.

ORL

Asist. univ. dr. Stefanescu Horatiu
Șef lucr. dr. Hainarosie Razvan
Prof. univ. dr. Mindrila Ion
Conf. univ. dr. Albulescu Dana
Conf. univ. dr. Mitroi Mihaela
Asist. univ. dr. Ciolofan Sorin
Asist. univ. dr. Mogoanta Carmen
Asist. univ. dr. Capitanescu Alina

Chirurgia endoscopica si clasica
a sinusurilor paranazale (curs
teoretic, operatii in direct si
disectie la cadavru)
Conf. univ. dr. Anghelina Florin

U.M.F.din
Craiova,
Facultatea de
Medicină

05-17.11.2018

U.M.F.din
Craiova,
Facultatea de
Medicină

19-30.11.2018

Spitalul Clinic
Municipal
“Filantropia”
Craiova, Clinica
Pediatrie

01-30.11.2018

04-16.03.2019

08-20.04.2019

medici
rezidenti,
specialisti si
primari ORL

40

30

Da/Oral
şi probă
practică

50
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

medici
rezidenti,
specialisti si
primari ORL

40

30

Da/Oral
şi probă
practică

50
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

Da / scris

50
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

Prof. univ. dr. Zainea Viorel
Șef lucr. dr. Hainarosie Razvan
Prof. univ. dr. Mindrila Ion
Conf. univ. dr. Albulescu Dana
Conf. univ. dr. Mitroi Mihaela
Asist. univ. dr. Ciolofan Sorin
Asist. univ. dr. Mogoanta Carmen

100.

Pediatrie

Imunizarile la copil: actualitati
pentru practician
Prof. univ. dr. Gheonea Cristian

01-30.03.2019

Medici
specialişti şi
primari
pediatrie,
medici de
familie, medici
rezidenţi
pediatrie şi
medicină de
familie

27

40

10

CIN
11. Diagnosticul coIposcopic al leziunilor neoplazice
invazive preclinice
12. Evitarea erorilor in formularea diagnosticului
cdposcopic
13. Principii de diagnostic citologic si histopatologic in
leziunile coluIui uterin
14. Tratamentul Ieziunior benigne ale coluIui uterin
15. Tratamentul cervicitelor
16. Tratamentul tumorilor benigne ale colului uterin
17. Tratamentul ectopiei si modificarilor reactive de la
nivelui epiteliului cervical tratamentul leziunilor
precanceroase management profiiactic
18. Tratamentul leziunilor precanceroase - managementul
curativ. Confirmarea si tratamentul leziunilor
ectocervicale
19. Tratamentul leziunilor precanceroase - managementuI
curativ. Confirmarea si tratamentul leziunilor endocolului
20. Diagnosticul conduita in tratamentul cancerului de col
uterin
1. Anatomia urechii medii si a mastoidei
2. Imagistica in patologia otomastoidiana
3. Patologie otica.
4. Tehnici chirurgicale in patologia mastoidiana
5. Metode de reconstructie timpano-osiculare
6. Tratamentul chirurgical al otitei atelectatice
7. Operatii live.
8. Disectie la cadavru.

1. Anatomia foselor nazale si a sinusurilor fetei.
Anatomia endoscopica
2. Imagistica rinosinusala
3. Pregatirea preoperatorie, peri si postoperatorie
4. Tehnici chirurgicale clasice rinosinusale
5. Tehnici de baza in FESS –
6. meatotomia medie
7. etmoidectomia anterioara
8. etmoidectomia posterioara
9. sfenoidotomia
10. abordul endoscopic al sinusului frontal
11. Tehnici avansate FESS
12. maxilectomia mediala
13. sfenoetmoidectomia totala
14. decompresia orbitara
15. DCRS
16. Complicatii FESS.
17. Managementul epistaxisului
18. artera sfenopalatina
19. artera etmoidala ant si post
20. artera carotida interna
21. Managementul endoscopic al fistulelor de LCR
22. Managementul endoscopic al angiofibromului juvenil
23. Managementul endoscopic al papilomului inversat
24. Managementul tumorilor maligne rinosinusale.
25. Disectie la cadavru
26. Operatii live.
1. Imunizarea: definitie, principii, efecte asupra starii de
sanatate
2. Ce sunt si cum se administreaza vaccinurile.
3. Rolul familiei si responsabilitatile practicianului.
4. Calendarul de vaccinari.
5. Graficul personalizat de vaccinare.
6. Imunizarile la copiii de varsta scolara si la adolescent.
7. Aderenta si complianta la un program de vaccinari.
8. Efecte adverse ale vaccinarii.
9. Subiecte controversate despre vaccinuri – studii de
caz.

101.

Pediatrie

Actualitati in infectiile
streptococice la copil
Conf. univ. dr. Puiu Ileana
Şef. lucr. dr. Dop Dalia

102.

Pediatrie

Urgențe pediatrice- algoritm de
diagnostic si tratament
Prof. univ. dr. Niculescu Carmen
Elena

Şef. lucr. dr. Dop Dalia
Asist. univ. dr. Stepan Desdemona
Asist. univ. dr. Morosanu Aritina

103.

Pediatrie

Dificultăţi de diagnostic în
patologia pediatrică
Şef luc. dr. Singer Cristina

104.

Pediatrie

Şef luc. dr. Coşoveanu Simona
Principii de abordare a
infectiilor de cai aeriene
superioare la copil

Prof. univ. dr. Stănescu Ligia
Asist. univ dr. Calin Gigi

Spitalul Clinic
Judetean de
Urgenta Craiova,
Clinica I
Pediatrie

15-31.10.2018

Spitalul Clinic
Judetean de
Urgenta Craiova,
Clinica I
Pediatrie

18.02-08.03.2019

Medici
specialiști și
primari în
specialitățile:
Pediatrie,
Neonatologie,
Medicină de
familie;
Medici rezidenti
in specialitatile:
Pediatrie,
Neonatologie,
Medicina de
familie

S.C.J.U. Craiova,
Clinica II
Pediatrie

04-23.03.2019

Medici specialişti
şi primari
pediatrie,
Medici de familie,
Medici rezidenţi
pediatrie şi
medicină de
familie

Clinica de
Pediatrie

15.03-15.04.2019

Medici
rezidenti,
specialiști și
primari în
specialitățile:
Pediatrie,
Neonatologie,
Medicină de
familie

Medici Pediatri
Medici
medicină
generală
Medici
rezidenţi

28

40

16

Da/Oral

50
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

40

15

Da/Scris

50
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

40

10

Da.
Scris.

40

10

Da/Scris

50
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.
50
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

10. Resurse validate de informare pentru practician si
pentru familie.
1. Infectii respiratorii streptococice (faringite, sinuzite,
angine, pneumonii)- diagnostic, complicatii. tratament
2. Reumatismul articular acut : criteriile Jones revizuite,
rolul ecocardiografiei in stabilirea diagnosticului
3. Infectii cutanate streptococice
4. Glomerulonefrita acuta poststeptococica
5. Meningita acuta cu streptococ
6. Sindromul toxic streptocic
7. Sindromul PANDA (afectiuni neuropsihiatrice pediatrice
autoimune asociate infectiei streptococice).
1.Urgente respiratorii:
-Epiglotita
- Criza de astm bronsic
-Aspiratia de corp strain
-Insuficienta respiratorie acuta
2. Urgente cardiovasculare:
-Criza hipertensiva
-Insuficienta cardiaca
-Aritmii
3. Urgente digestive:
-Sindromul acut de deshidratare
-Tulburarea echilibrului acido-bazic
-Hemoragia digestiva
- Insuficienta hepatica
4. Urgente renale:
-Hematuria
-Sindromul hemolitic-uremic
-Insuficienta renala acuta
5. Urgente metabolice si endocrine:
-Cetoacidoza diabetica
-Hipoglicemia
-Insuficienta corticosuprarenala
6. Urgente ale SNC:
-Meningita acuta
-Encefalita acuta
-Sindromul convulsiv
- Hipertensiunea intracraniana
7.Socul:
- definitie,clasificare
-socul anafilactic
-socul septic
-socul hemoragic
-socul cardiogen
8. Resuscitarea cardiorespiratorie:
-suportul vital asistat
-medicatie
-resuscitarea nou-nascutului
-resuscitarea in trauma
9.Intoxicatii acute:
-generalitati, principii de tratament
-intoxicatia cu paracetamol
-intoxicatia cu sedative, hipnotice
-intoxicatia cu alcool etilic si metilic
-intoxicatia cu substante caustice
-intoxicatia cu nitriti
10. -Sindromul de insuficienta multipla de organ
-Coma: definitie, grade de severitate, tipuri de coma,
principii de tratament
Dificultăţi de diagnostic în:
- afecţiuni cardiace la copil
- afecţiuni digestive la copil
- afecţiuni renale la copil
- afecţiuni respiratorii la copil
- afecţiuni neurologice la copil
- afecţiuni oncologice la copil
- afecţiuni metabolice la copil
Rinofaringita acuta
• Epidemiologie
• Patogenie
• Simptomatologie clinică
• Evoluţie
• Tratament
• Complicaţii
Adenoiditele

105.

Pneumologie

Impactul comorbiditatilor
asupra evolutiei sindromului
de apnee in somn de tip
obstructiv

U.M.F. din
Craiova

01-15.05.2019

U.M.F. din
Craiova

16-30.09.2019

U.M.F. din
Craiova

19-23.11.2018

Prof. univ. dr. Nitu Mimi

106.

Pneumologie

Şef lucr. dr. Olteanu Mihai

Aportul bronhoscopiei flexibile
in patologia neoplazica
bronhopulmonara
Şef lucr. dr. Olteanu Mihai

107.

Pneumologie

Reacții adverse
medicamentoase în cursul
tratamentului antibiotic
Şef lucr. dr. Trașcă Diana
Şef lucr. dr. Popescu Alin

Medicii rezidenti
si specialisti in
specialitatile:
medicina de
familie,
pneumologie,
cardiologie, boli
de nutritie,
medicina interna,
ORL, medicina
muncii
Medicii rezidenti
si specialisti in
specialitatile:
medicina de
familie,
pneumologie,
cardiologie, boli
de nutritie,
medicina interna,
ORL, medicina
muncii
Medicii rezidenți
si specialiști in
specialitățile:
medicină de
familie,
pneumologie,
cardiologie,
medicină internă

29

• Epidemiologie
• Patogenie
• Simptomatologie clinică
• Evoluţie
• Tratament
• Complicaţii
Faringoamigdalita acuta
• Epidemiologie
• Patogenie
• Simptomatologie clinică
• Evoluţie
• Tratament
• Complicaţii
Otita medie
• Epidemiologie
• Patogenie
• Simptomatologie clinică
• Evoluţie
• Tratament
• Complicaţii
Epiglotita
• Epidemiologie
• Patogenie
• Simptomatologie clinică
• Evoluţie
• Tratament
• Complicaţii
Laringita acuta subglotica
• Epidemiologie
• Patogenie
• Simptomatologie clinică
• Evoluţie
• Tratament
• Complicaţii
Laringita striduloasa
• Epidemiologie
• Patogenie
• Simptomatologie clinică
• Evoluţie
• Tratament
• Complicaţii
Interpretarea şi corelaţia investigaţiilor paraclinice cu
evoluţia clinică
SASO definitie, patogenie.
Semnele clinice de identificare a SASO
Comorbiditatile cardiovasculare din SASO
Sindromul de obezitate hipoventilatie
SASO si bolile endocrine
Tratamentul clasic al SASO
Programul complex de reabilitare pulmonara al bolnavului
cu SASO si comorbiditati.

20

40

Da/Scris

25
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

20

40

Da/Scris

25
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

Definitie
Indicatii/Contraindicatii
Tehnica anesteziei in bronhoscopie
Complicatiile bronhoscopiei flexibile
Aportul informational al bronhoscopiei flexibile

5

-

Da/Scris

5
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

Definiție, clasificare.
Bazele imunologice ale reacțiilor adverse medicamentoase.
Manifestări clinice.
Evaluarea pacientului cu risc de reacții adverse
medicamentoase.Principii de tratament

108.

Pneumologie

Tratamentul inhalator al
bolilor aparatului respiratorparticularități clinice,
dificultăți

U.M.F. din
Craiova

18-22.02.2019

Amfiteatru
Clinica I
Psihiatrie

25.02-01.03.2019

Medici primari
și specialiști
psihiatri

36

8

Amfiteatru
Clinica I
Psihiatrie

06-10.05.2019

Medici primari
și specialiști
medicină de
familie

24

4

Spital
Filantropia/Sp.l
Neuropsihiatrie

18-30.11.2018

Medici rezidenți
Reabilitare
Medicală,
Neurologie,
Medicină de
Familie, Medicina
muncii,
Medici specialiști
și primari
Reabilitare
medicală,
Neurologie,
Medicina de
familie, Medicina
muncii

Şef lucr. dr. Popescu Alin

109.

Psihiatrie

Şef lucr. dr. Trașcă Diana
Elemente de psihofarmacologie
clinică în tratamentul
schizofreniei
Prof. univ.dr. Marinescu Dragoș

Medicii rezidenți
si specialiști in
specialitățile:
medicină de
familie,
pneumologie,
cardiologie,
medicină internă

2

4

3
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

Anatomia aparatului respirator.
Particularități ale medicației inhalatorii.
Dispozitive utilizate în terapia inhalatorie.
Dificultăți ale terapiei inhalatorii.

Da/Scrisă

44
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

Da/Scrisă

28
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

1. Bazele clinice ale psihofarmacologiei
2. Suportul biologic al acțiunii medicației psihotrope
3. Perspectiva biologică în diagnosticul schizofreniei
4. Corelația între eficiența terapeutică, evoluție și
modificările funcționale și lexzionale cerebrale
5. Principalele clase de substanțe antipsihoticemecanisme de acțiune,e fecte adverse, indicații,
contraindicații
6. Efecte adverse severe-sindrom neuroleptic malign,
sindrom extrapiramidal, hiperprolactinemie, sindrom
serotoninergic, sindrom cardiometabolic, deteriorare
cognitivă și comportamentală, comportamente de risc,
suicid, violență
7. Relația între schizofrenie și psihiatria forensicăargumente clinice și biologice
8. Perspectiva actuală a strategiilor terapeutice în funcție
de etapa evolutivă a boliii
1. Elemente de clinică diagnostică a tulburării depresive
primare și secundare
2. Mecanismele patogenice multimodale ale depresiei
3. Depresia ca și factor de risc independent în evoluția
afecțiunilor somatice
4. Depresia și monitorizarea terapiei la nivelul medicului
de familie
5. Riscurile de asociere între medicamentele antidepresive
și alte clase de medicamente
6. Particularități ale depresiei din boliel cardiovasculare,
cancer, boli gastro-intestinale și hepatice, boli renale, boli
infecțioase etc.
7. Tulburarea depresivă pe parcursul gravidității
8. Efectele adverse ale medicației antidepresive
9. Principii de evaluare diagnostică și evolutivă utile
medicului de familie
1. Actualități în reabilitarea sindroamelelor
extrapiramidale. Noțiuni generale. Prezentarea planului de
curs.
Conf. univ. dr.univ. dr. Trăistaru RM
2.Sindromul extrapiramidal-Noțiuni generale, Clasificare,
Etiologie, Şef Lucr. Dr. Albu CV

Da/Scris

Şef lucr. dr. Marinescu Ileana

110.

Psihiatrie

Tulburarea depresivă în
cabinetul medicului de familie
Prof. univ.dr. Marinescu Dragoș
Şef lucr. dr. Marinescu Ileana
Șef lucr. dr. Kamal Constantin

111.

Reabilitare
medicală,
Neurologie

Abordare interdisciplinară a
sindroamelor extrapiramidale
în programul de reabilitare
medicală complexă
Șef lucr. dr. Bumbea Ana Maria

Conf. univ. dr. Trăistaru Rodica
Magdalena
Șef lucr.dr. Albu Carmen Valeria

112.

Recuperare,
Medicină fizică şi
balneologie

Rolul şi efectele ultrasunetelor
asupra corpului uman
Conf. univ. dr. Rogoveanu Otilia

Spitalul nr.2
Sala didactică

13-18.05.2019

Medici specialişti
recuperare,
medicină fizică şi
balneologie,
medici specialişti
medicină internă,
medici de familie

30

40

20

20

10

Da/Oral

Da/Oral

50
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

25
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

3. Boala Parkinson, clinica și tratamentul. Şef Lucr. Dr. Albu CV

4. Alte sindroame extrapiramidale, clinica și tratament. Şef
Lucr. Dr. Albu CV
5. Evaluarea patogenică și clinică a pacientului cu sindrom
extrapiramidal. Șef Lucr. Dr. Bumbea AM
6. Evaluarea funcțională a pacientului cu sindrom
extrapiramidal. Conf. univ. dr.univ. dr. Trăistaru RM
7. Progam kinetic de reabilitare a pacientului cu sindrom
extrapiramidal. Conf. univ. dr.univ. dr. Trăistaru RM
8. Antrenamentul proprioceptiv în sindroamele
extrapiramidale. Șef Lucr. Dr. Bumbea AM
9. Terapia ocupațională la pacientul cu sindrom
extrapiramidal. Șef lucr. Dr. Bumbea AM.
10. Reabilitarea tulburărilor cognitive și aspectelor non-

neurologice ale pacientului parkinsonian. Evaluare - testare
orală a cunoștiințelor.Conf. univ. dr.univ. dr. Trăistaru RM, Șef
Lucr. Dr. Bumbea AM.

1. Rolul ultrasunetelor in diagnosticul bolilor interne si
reumatismale
2. Abordarea interdisciplinara a efectelor ultrasunetelor
asupra sistemului osteo-articular
3. Terapia cu ultrasunete
4. Undele de soc -indicatii si efecte benefice in recuperarea
medicala
5. Fizica ultrasunetelor

113.

Reanimarea
Neonatală

Reanimarea Neonatală
Şef lucr. dr. Siminel Mirela
Anișoara

Spital Clinic
Municipal
Filantropia
Craiova

08-13.10.2018
04-10.02.2019

Neonatologi,
Medicină de
Urgență,
Pediatri

35

15

1. Lista de
verificare a
performanţe
lorMegacoddemostrație
practică
2. Test grilă
pentru
încheierea
cursului

30
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

Introducere: Principiile reanimării; (Ce copii necesită
reanimare; Oxigenarea fătului şi adaptarea la viaţa
extrauterină; Probleme ce apar în momentul naşterii;
Apneea primară şi apneea secundară; Stabilirea priorităţii
acţiunilor în timpul reanimării; Pregătirea pentru
reanimare : echipamente şi personal.)
Auto-evaluare/trecere în revistă a pre-testelor
Paşii Iniţiali ai reanimării
Determinarea nevoii de reanimare; Asigurarea căldurii şi
poziţionarea nou născutului; Dezobstrucţia căilor aeriene;
Metode de stimulare; Criteriile de evaluare a stării nou
născutului; dministrarea de oxigen în flux liber.
Utilizarea dispozitivelor de resuscitare pentru ventilaţia cu
presiune pozitivă
(Tipuri de dispozitive disponibile pentru a ventila nou
născuţii; Caracteristicile importante ale dispozitivelor de
reanimare; Caracteristicile măştilor faciale; Poziţionarea şi
etanşeizarea măştii faciale; Introducerea unei sonde
orogastrice în timpul ventilaţiei cu presiune pozitivă.
Masajul cardiac extern (MCE)
Obiectivele cursului
Definiţii şi indicaţii
Tehnica policelui
Tehnica celor două degete
Coordonarea masajului cardiac extern cu ventilaţia cu
presiune pozitivă
Intubaţia endotraheală
Indicaţiile intubaţiei endotraheale.
Alternativă la intubaţia endotraheală
Echipamentul şi materialele necesare pentru intubaţia
endotraheală
Asistenţa a intubaţie
Complicaţiile frecvente asociate cu intubaţia,
Medicaţia
Stabilirea accesului intravenos în timpul reanimării unui
nou născut
Adrenalina: indicaţii, acţiune, cale de administrare, doza,
ritmul de administrare, efecte
Consideraţii speciale
Blocarea mecanică a căilor aeriene: blocare prin meconiu
sau mucus
Funcţia pulmonară afectată: pneumotorax revărsate
pleurale, hernia diafragmatică congenitală, hipoplazia
pulmonară, imaturitatea extremă, pneumonia congenitală.
Folosirea Naloxonei şi a bicarbonatului de sodiu
Îngrijiri postreanimare
Complicaţiile ce pot apare în timpul reanimării nou
născutului
Tehnici de reanimare pentru copii ce se nasc în afara
maternităţii şi pentru nou născuţii trecuţi de perioada
neonatală imediată
Reanimarea nou născuţilor prematuri
Factori de risc asociaţi cu naşterea prematură

Resurse suplimentare ce trebuie pregătite pentru naşterea
prematură
Strategii suplimentare de menţinere a temperaturii corpului
prematur
Consideraţii suplimentare despre administrarea de oxigen la un
prematur

114.

Reanimarea
Neonatală

Stabilizarea nou născutului
Şef lucr. dr. Siminel Mirela
Anișoara

Spital Clinic
Municipal
Filantropia
Craiova

05-10.11.2018
12-18.02.2019

Neonatologi,
Medicină de
Urgență,
Pediatri

31

35

15

1. Lista de
verificare a
performanţe
lorMegacoddemostrație
practică

30
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

Metode de a scădea riscul de injurie a creierului
Precauţii ce trebuie luate după reanimarea unui prematur
Etică şi îngrijire la sfârşitul vieţii
Principiile etice asociaţi cu naşterea prematură
Comunicarea cu părinţii şi implicarea lor în luarea
deciziilor etice.
Consilierea prenatală înaintea naşterii cu risc ridicat
Indicaţii pentru neiniţierea reanimării
Indicaţii pentru încetarea reanimării
Studiu de caz 6 - Un copil care nu a putut fi reanimate
Introducere în Programul S.T.A.B.L.E.
Auto-evaluare/trecere în revistă a pre-testelor
Obiectivele cursului, Transportul neonatal
Formula mnemotehnică S.T.A.B.L.E.
ABC-urile reanimării,
Modulul 1 Glicemie şi Siguranţa Îngrijirii
Obiectivele Modulului
Îngrijirea nou-născuţilor în siguranţă

2. Test grilă
pentru
încheierea
cursului

32

Bazele fiziologice ale metabolismelor aerob şi anaerob.
Nou-născuţii cu risc crescut de a dezvolta hipoglicemie.
Modulul Glicemie
Monitorizarea glicemiei,
Semne de hipoglicemie,
Perfuzia cu glucoză i.v. pentru a trata hipoglicemia.
Tratamentul iniţial intravenos cu fluide administrat
copiilor bolnavi.
Sesiune practică
Puncţionarea venelor veriferice în scopul recoltării de
probe
Plasarea unui cateter venos periferic
Instalarea unei perfuzii periferice
Cateterizarea venei ombilicale
Modulul 2 Temperatură
Obiectivele Modulului
Nou-născuţii cu risc crescut de hipotermie.
Răspunsul fiziologic la stressul hipotermic în cazul nounăscuţilor la termen.
Mecanisme de pierdere sau câştig de căldură.
Răspunsul fiziologic la hipotermie în cazul nou-născuţilor
la termen şi prematuri.
Metode de reîncălzire a nou-născuţilor hipotermici şi
modul de monitorizare a nou-născuţilor hipotermici în
cursul reîncălzirii.
Post-test Modulele Glicemie şi Siguranţa Îngrijirii şi
Temperatură
Trecerea în revistă a răspunsurilor la post test la Modulele
Glicemie şi Siguranţa Îngrijirii şi Temperatură
Modulul 3 Cale Aeriană
Obiectivele cursului
Testele (analizele) indicate în cursul perioadei postresuscitare/pre-transport.
Semne de detresă respiratorie neonatală şi modul de a
distinge între detresa uşoară, moderată şi severă.
Probleme legate de căile aeriene şi boli respiratorii care se
manifestă în perioada neonatală.
Semnele de pneumotorax şi evacuarea de urgenţă a unui
pneumotorax
Interpretarea Gazelor Sanguine şi tratamentul acidozelor
respiratorie, metabolică şi mixtă.
Sesiune practică
Ventilaţia cu presiune pozitivă
Intubaţia orotraheală
Asistenţa la intubaţia endotraheală,
evluarea radiologică a poziţiei sondei IOT şi suportul
ventilator iniţial la nou-născut.
Post-test-Modulul Cale Aeriană
Trecerea în revistă a răspunsurilor la post-test- Modulul
Cale Aeriană.
Modulul 4 Tensiune Arterială
Obiectivele cursului
Şocul-definiţie clasificare
Modul de prentare al şocului
Tratamentul iniţial al şocurilor hipovolemic, cardiogen şi
septic.
Examenul fizic pentru evaluarea şocului
Sesiune practică:
Indicaţiile,
Modul de preparare
Administrarea în siguranţă a dopaminei.
Studiu de caz clinic
Post-test-Modulul Tensiunea Arterială
Trecerea în revistă a răspunsurilor la post-test- Modulul
Tensiunea Arterială
Modulul 5 Laborator
Obiectivele cursului
Factorii de risc perinatali şi postnatali care predispun nounăscutul la infecţie.
Semnele clinice ale sepsis-ului neonatal.
Dezvoltarea celulelor sanguine, cum se calculează şi cum
se interpretează numărul absolut de neutrofile şi raportul
neutrofile imature supra totale.
Tratamentul iniţial cu antibiotice în cazul unui copil cu
suspiciune de sepsis.
Sesiune Practică

115.

Reanimarea
Neonatală

Îngrijirea esențială a nou
născutului și alăptarea
Şef lucr. dr. Siminel Mirela
Anișoara

Spital Clinic
Municipal
Filantropia
Craiova

10-16.12.2018

Neonatologi,
Medicină
generală,
Pediatri

33

35

15

1. Lista de
verificare a
performanţe
lor demostrație
practică
2. Test grilă
pentru
încheierea
cursului

30
Notă:
creditele sunt
valabile
numai pentru
medicii
membri CMR.

Analizele de laborator de recoltat în perioada pretransport/post-resuscitare - interpretarea lor
Modulul Suport Emoţional
Criza prin care trec familiile când un nou-născut necesită
transport la sau îngrijire într-o secţie de terapie intensivă
neonatală.
Modalităţi în care furnizorii de îngrijiri medicale pot
susţine părinţii nou-născuţilor bolnavi.
Modulul Îmbunătăţirea calităţii/ Studiu de Caz
Probleme privind siguranţa pacientului şi metode de a
reduce erorile medicale şi evenimentele adverse care pot fi
prevenite în cazul acestei populaţii vulnerabile.
Importanţa auto-evaluării pentru a evalua îngrijirea
furnizată în perioada de stabilizare post-resuscitare/pretransport.
Post-test Modulele Tensiune Arterială şi Laborator
Post-test - Modulele Tensiune Arterială şi Laborator
Trecerea în revistă a răspunsurilor la post-test - Modulele
Tensiune Arterială şi Laborator
Evaluări practice
Introducere: Necesitatea înțelegerii de către cursanți a
importanței primelor minute-ore în viața nou născutului și
importanța celui care il ajută să facă o bună tranziție.
Importanța comunicării cu părinții în timpul spitalizării și
la externare.
Îngrijirea în sala de naștere- minutul de aur și îngrijirea
esențială a fiecărui nou născut.
Sesiune practică: Ajutarea nou născutului să respire.
Post-test, evaluare practcă: joc de roluri
Menținerea temperaturii cutanate normale; Kangaroo care.
Sesiune practică: Kangaroo care.
Post-test, evaluare practcă: joc de roluri
Alăptarea: noțiuni de anatomie, fiziologie, fiziopatologia
sânului, metode de inițiere și susținerea alăptării ,
colectarea laptelui matern, metode alternative de
alimentație;
Sesiune practică: Alaptarea.
Post-test, evaluare practcă: joc de roluri
Consilierea mamei, evaluarea nou născutului pe perioada
spitalizării, condițiile de externare ; consilierea părinților
în ingrijirea la domiciliu; probleme apărute în menținerea
temperaturii, alimentație, respirație; Semne de
pericol(tahipnee, retracții toracice, hipo/hipertermie,
alimentație dificilă, absența mișcărilor, convulsii)
Post-test, evaluare practcă: joc de roluri

