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FACULTATEA DE MEDICINĂ
Nr.
crt.
1.

Departamentul
organizator
Departamentul 2
- Discipline
Funcţionale

Specialitatea
Medicină
generalăInformatică
medicală şi
Biostatistică

3.

Departamentul 2
- Discipline
Funcţionale

Departamentul 2
- Discipline
Funcţionale

Medicină
generalăInformatică
medicală şi
Biostatistică
Medicină
generalăInformatică
medicală şi
Biostatistică

Prezenţa
evaluării
finale
(Da/Nu
Scris/Oral)

Locul
desfăşurării

Perioada
propusă

Medicii cărora li se
adresează

Informatica medicalã în
cercetarea medicalã,
realizarea si prezentarea
lucrãrilor stiintifice (IM A1)
-nivel avansat-

Laboratoarele
disciplinei de
Informatică
medicală

01.0231.05.2017

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

50

0

scris

-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 cercetărilor

Laboratoarele
disciplinei de
Informatică
medicală

15.1015.12.2016

50

0

scris

-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

01.0231.05.2017

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

50

0

scris

-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

Prof. univ. dr. Tărâţă M.

2.

Nr. ore

Titlul cursului postuniversitar
/ Titularul cursului

Conf. univ. dr. Georgescu D.
Informaticã medicalã
si elemente de Biostatistica
-iniţiereProf. univ. dr. Tărâţă M.
Conf. univ. dr. Georgescu D.
Biostatistica si elemente de
Informaticã medicalã
- nivel avansatProf. univ. dr. Tărâţă M.
Conf. univ. dr. Georgescu D.

1

Curs

LP

Tematica cursului

4.

5.

Departamentul 2
- Discipline
Funcţionale

Limba
franceza

Departamentul 2
- Discipline
Funcţionale

BacteriologieVirusologieParazitologie

Limba franceza pentru medici

U.M.F. din
Craiova

01.10.201630.09.2017

Medici rezidenţi,
specialişti, primari,
medici de familie care
doresc sa-si
reactualizeze si sa-si
perfectioneze limba
franceza cu specific
medical

15
ore/sa
ptamn
ax4
sapt.=
60 de
ore/
luna

5
ore/
sapt
ama
na x
4
sapt
=20
ore/
luna

Da/Scris

U.M.F. din
Craiova
Sediul
Disciplinei

0115.02.2017

Medici rezidenti,
specialisti, primari toate
specilitatile

42

10

Da/Oral

Medici rezidenti,
specialisti, primari toate
specilitatile

42

10

Da/Oral

Lector univ. dr. Ilie Catalin

Actualitati si perspective in
infectiile nosocomiale
Conf. univ. dr. Ungureanu Anca

0115.05.2017
0115.09.2017

6.

Departamentul 2
- Discipline
Funcţionale

BacteriologieVirusologieParazitologie

Fenotipuri bacteriene
implicate in infectiile de tract
urinar. Actualitati
Prof. univ. dr. Balasoiu Maria
Prof. univ. dr. Avramescu
Carmen

U.M.F. din
Craiova
Sediul
Disciplinei

0115.03.2017
0115.06.2017

2

1. Introducere in limbajul medical actual. Curs inaugural
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
19. Traumatismele craniene
20. Anemia
21. Dialogul medic - pacient
22. Metode contraceptive
23. Recapitulare finala
24. Test scris de evaluare a cunoştinţelor
1. Definitia si clasificarea infectiilor nosocomiale.
2. Etiologia infectiilor nosocomiale.
3. Patogenia infectiilor nosocomiale.
4. Factori de patogenitate ai bacteriilor impplicate in infectiile
nosocomiale.
5. Infectii nosocomiale oprtuniste.
6. Aspecte epidemiologice in infectiile nosocomiale.
7. Factori favorizanti ai infectiilor nosocomiale.
8. Forme clinice ale infectiilor nosocomiale.
9. Profilaxia infectiilor nosocomiale.
10. Diagnosticul de laborator al infectiilor nosocomiale.
11. Antibioterapia in infectiile nosocomiale.
1. Infectii de tract urinar cu Escherichia coli: principalele fenotipuri
rezistente la antibiotice (ESBL+, Carbapenemaze+)
2. Infectii de tract urinar cu Klebsiella sppi: principalele fenotipuri
rezistente la antibiotice (ESBL+, Carbapenemaze+)
3. Infectii de tract urinar cu Pseudomonas spp.: principalele
fenotipuri rezistente la antibiotice (ESBL+, Carbapenemaze+)
4. Infectii de tract urinar cu Proteus spp., Enterobacter spp.,
Citrobacter spp.: principalele fenotipuri rezistente la antibiotice
(ESBL+, Carbapenemaze+)
5. Infectii de tract urinar cu Mycoplasma hominis, Chlamydia
trachomatis, Ureaplasma urealyticum.
6. Infectii de tract urinar cu bacterii anaerobe: Actinomyces
bacteroydes, Peptostreptococcus.

7.

Departamentul 2
- Discipline
Funcţionale

BacteriologieVirusologieParazitologie

Toxiinfectii alimentare de
etiologie bacteriana si virala.
Actualitati

U.M.F. din
Craiova
Sediul
Disciplinei

1530.01.2017

Medici rezidenti,
specialisti, primari toate
specilitatile

42

10

Da/Oral

1. Agentii bacterieni implicati in etiologia toxiinfectiilor alimentare
(Escherichia coli patotipuri diareigene, Staphylococcus, Germeni
anaerobi etc.)
2. Agenti virali implicati in infectiile virale (Rotavirusuri,
Adenovirusuri, Enterovirusuri, Coronavirusuri, Astrovirusuri).
3. Diagnostic
4. Metode de laborator utilizate pentru diagnostic (Aspecte
epidemiologice).
5. Profilaxie.

Spitalul
Clinic nr.1,
Facultatea de
Medicină
Craiova

0721.03.2017

Medici de MG,
rezidenţi, Specialişti.

35

20

Scris/Oral

Spitalul
Clinic de
Urgenţă,
Craiova

23.0110.02.2017

Medici rezidenţi,
specialişti, primari,
toate specialităţile

50

20

Da/Oral

Spitalul
Clinic de
Urgenţă,
Craiova

20.0307.04.2017

Medici rezidenţi,
specialişti, primari,
toate specialităţile

50

20

Da/Oral

1. Potenţiale evocate.
2. EMG.Electroneurografia- viteza de conducere nervoasă .
3. Stimularea repetitivă.
4. EMG cu ac.
5. EEG în condiţii fiziologice.
6. EEG în somnul normal şi patologic.
7. EEG în epilepsie.
8. EEG în patologia vasculară, tumorală şi infecţioasă cerebrală.
1. Sindromul clinic anemic.
2. Examene de laborator în anemii.
3. Aspecte morfologice particulare ale hematiilor.
4. Clasificarea anemiilor (morfologică, fiziopatologică).
5. Anemii macrocitare/megaloblastice: fiziologie, fiziopatologie,
semne biologice și hematologice.
6. Anemii hipocrome - cauzele hipocromiei: deficitul de fier,
blocarea fierului în macrofag, tulburări în sinteza porfirinelor,
tulburări în sinteza globinei, etc.
7. Explorarea paraclinică în anemiile hipocrome.
8. Anemii hemolitice: cauze, clasificarea etiopatogenică, bilanț
biologic.
9. Anemia aplastică: fiziopatologie, examene paraclinice.
1. Placheta sanguină: origine, formare, structura funcţională,
anomalii calitative majore inăscute sau dobândite.
2. Reglarea trombocitopoiezei.
3. Etapele hemostazei: timpul vasculo- plachetar, coagularea,
fibrinoliza, repermeabilizarea vasculară şi reconstrucţia tisulară.
4. Fiziologia hemostazei primare: etape, explorare.
5. Coagularea: etape, reglare, explorare (teste globale, teste
specifice).
6. Fibrinoliza: etape, explorare (teste globale, teste specifice, teste
indirecte).
7. Explorarea unui pacient cu antecedente hemoragice.
8. Explorarea unui pacient cu antecedente trombotice.
9. Terapia anticoagulantă. Monitorizarea terapiei cu heparină și cu
anticoagulante orale.

Prof. univ. dr. Turculeanu
Adriana

8.

Departamentul 2
- Discipline
Funcţionale

Fiziologie
Explorări
funcţionale

Neuroelectrofiziologie clinică
Prof. univ. dr. Sfredel Veronica
Asist. univ. dr. Cătălin Bogdan

9.

Departamentul 2
- Discipline
Funcţionale

Fiziologie

Abordarea paraclinică a
anemiei
Conf. univ. dr. Badea Daniela

1530.09.2017

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

10. Departamentul 2
- Discipline
Funcţionale

Fiziologie

Fiziologia și explorarea
hemostazei
Conf. univ. dr. Badea Daniela
Prof. univ. dr. Badea Mihail
Şef lucr. dr. Genunche
Dumitrescu Amelia

3

11. Departamentul 2
- Discipline
Funcţionale

Fiziopatologie

Hemostaza normala si
patologica

Facultatea de
Medicina,
disciplina

1428.11.2016

Medici de familie,
medici rezidenti /
medicina interna /
hematologie

40

20

Da/Scris

Prof. univ. dr. Gaman Amelia

Fiziopatologie

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

2428.10.2016

Medici specialişti şi
rezidenţi, medici
primari de medicină
internă,
gastroenterologie,
medicină de familie

20

20

Da/Scris

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

27.0210.03.2017

Medici specialişti şi
rezidenţi, medici
primari de medicină
internă,
gastroenterologie,
medicină de familie

40

40

Da/Scris

Asist. univ. dr. Boldeanu Mihai

12. Departamentul 3
- Specialitati
Medicale I

Medicină
Internă
Gastroentero
logie

Tehnici noi de ecografie
(elastografie, contrast,, 3D,
sonografie virtuală în timp
real, etc.)
Prof. univ. dr. Săftoiu Adrian
Conf. univ. dr. Gheonea Dan
Ionuţ

13. Departamentul 3
- Specialitati
Medicale I

Medicină
Internă
Gastroentero
logie

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.)
Prof. univ. dr. Săftoiu Adrian
Conf. univ. dr. Gheonea Dan
Ionuţ
Şef lucr. dr. Cazacu Sergiu

4

Fiziologia hemostazei.
Hemostaza primara.
Explorarea hemostazei primare.
Coagularea. Explorarea coagularii.
Fibrinoliza. Explorarea fibrinolizei
Anomaliile hemostazei
Purpurele vasculare:
Boala Rendu - Osler.
Purpurele vasculare imunologice si imunoalergice.
Purpurele vasculare infectioase. Purpurele vasculare de cauze
diverse.
Trombocitopeniile:
Trombocitopeniile autoimune.
Purpura trombotica trombocitopenica.
Sindromul hemolitic uremic.
Trombopatiile.
Boala von Willebrand.
Anomaliile coagularii.
Deficitele congenitale in factori de coagulare.
Deficite in fibrinoformare.
Deficitele factorilor dependenti de vitamina K.
Deficitele cofactorilor. Deficitele factorilor de contact. Deficitele
inhibitorilor coagularii.
Sindromul de microcoagulare intravasculara diseminata.
Anomaliile fibrinolizei: Anomaliile cu caracter familial ale
fibrinolize. Anomalii castigate ale fibrinolizei.
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 intra-abdominali);
- 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

14. Departamentul 3
- Specialitati
Medicale I

Medicină
Internă
Gastroentero
logie

15. Departamentul 3
- Specialitati
Medicale I

Medicină
Internă

16. Departamentul 3
- Specialitati
Medicale I

Medicină
Internă

17. Departamentul 3
- Specialitati
Medicale I

Medicină
Internă

Endoscopie digestivă
diagnostică
Prof. univ. dr. Săftoiu Adrian
Şef lucr. dr. Cazacu Sergiu
Ecografie generală- Modul I
Prof. univ. dr. Ciurea Tudorel
Prof. univ. dr. Rogoveanu Ion
Ecografie generală.-Modul II
Prof. univ. dr. Ciurea Tudorel
Prof. univ. dr. Rogoveanu Ion
Ecografia în urgenţele
abdominale medicochirurgicale
Prof. univ. dr. Cristin Vere

18. Departamentul 3
- Specialitati
Medicale I

Medicină
Internă

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

19. Departamentul 3
- Specialitati
Medicale I

Medicină
Internă

20. Departamentul 3
- Specialitati
Medicale I

Medicină
Internă

Sindroame hepato-viscerale.
Evaluare clinico-paraclinică

21. Departamentul 3
- Specialitati
Medicale I

Medicină
Internă

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

Sindroame hepato-viscerale.
Evaluare clinico-paraclinică
Conf. univ. dr. Beznă Marinela

U.M.F. din
Craiova,
Centrul de
Cercetare în
Gastroentero
logie şi
Hepatologie
CL.I
Medicală
Sp.Cl.Jud.de
Urg.
Departament
ecografie
CL.I
Medicală
Sp.Cl.Jud.de
Urg.
Departament
ecografie
CL.I
Medicală
Sp.Cl.Jud.de
Urg.
Departament
ecografie

03.1030.12.2016

Medici specialişti
gastroenterologie şi
chirurgie generală

100

120

Scris

- noţiuni generale de endoscopie
- introducere în endoscopia digestivă
- aparatura utilizată în endoscopie
- semiologie endoscopică
- patologie endoscopică.

03.1030.12.2016

Medici specialişti

100

120

Scris

- 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).

02.0131.03.2017

Medici specialişti

100

120

Scris

0206.01.2017

Medicină de familie,
medici rezidenţi şi
specialişti

10

20

Scris

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

29.0502.06.2017

Medicină de familie,
medici rezidenţi şi
specialişti

20

40

Scris

CL.I
Medicală
Sp.Cl.Jud.de
Urg.

1425.11.2016

Medicină de familie,
medici rezidenţi şi
specialişti

20

30

Scris

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

0328.04.2017

Medicină de familie,
medici rezidenţi şi
specialişti

- 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.
- 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

20

30

Scris

21.1116.12.2016

Medicină de familie,
medici rezidenţi şi
specialişti

2+2/
sapt.

3+3/
sapt

Scris

Conf. univ. dr. Beznă Marinela

5

- definirea perturbarilor metabolice lipidice
- date anatomice fiziologice
- fiziopatologia dismetabolismului lipidelor si a celor cu conexiuni
lipidice
- control metabolic lipidic
- indicatii, mijloace, scheme terapeutice

22. Departamentul 3
- Specialitati
Medicale I

23. Departamentul 3
Specialitati
Medicale I

Cardiologie

SCA-actualitati
Conf. univ. dr. Istrătoaie
Octavian

Medicină
Internă

Şef lucr. dr. Florescu Cristina
Şef lucr. dr. Donoiu Ionuţ
Asist. univ. dr. Mustafa Roxana
Insuficienţa hepatică acută şi
cronică
Prof. univ. dr. Petrescu
Florin

Centrul de
Cardiologie
Craiova

0130.11.2016

medici de familie,
specialist medicină
internă, medicină de
urgenţă, medici rezideni
cardiologie, medicină
internă

40

-

Da/scris

- forme rare SCA: Sindrom X, Prinzmetal
-NStemi-diagnostic si forme rare
-NStemi-sindromul de QT lung
-Stemi-tratamentul interventional actualizat
-Stemi-la varstnici, diabetici, renali cronici
-Stemi-complicatii aritmice, mecanice, hemodinamice
-SCA-preventie secundara, recuperare, reintegrare sociala

Spitalul
Clinic
Judeţean de
Urgenţă
Craiova –
Clinica a II-a
Medicală.

27.0214.04.2017

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

30

50

Oral

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

6

Actualităţi în BPCO

24. Departamentul 3
- Specialitati
Medicale I

Medicină
Internă

25. Departamentul 3
- Specialitati
Medicale I

Medicină
Internă
Gastroentero
logie

Actualităţi în diagnosticul şi
tratametul hepatitelor cronice
virale

Medicină
Internă
Gastroentero
logie

Actualităţi în diagnosticul şi
tratamentul bolilor digestive si
hepatic

26. Departamentul 3
- Specialitati
Medicale I

Prof. univ. dr. Petrescu Florin

Prof. univ. dr. Mitruţ Paul

Prof. univ. dr. Mitruţ Paul

Spitalul
Clinic
Judeţean de
Urgenţă
Craiova –
Clinica a II-a
Medicală.

17.0431.05.2017

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

30

50

Oral

Spitalul
Clinic
Judeţean de
Urgenţă
Craiova –
Clinica a II-a
Medicală.
Spitalul
Clinic
Judeţean de
Urgenţă
Craiova –
Clinica a II-a
Medicală.

0123.02.2017

Medici de familie,
medici specialişti şi
rezidenţi boli interne,
gastroenterologie.

40

60

Scris

0126.05.2017

Medici de familie,
medici specialişti şi
rezidenţi boli interne,
gastroenterologie.

40

60

Scris

7

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

27. Departamentul 3
- Specialitati
Medicale I

Medicină
Internă

Introducere ultrasonografia
doppler a bolilor vasculare
periferice
Conf. univ. dr. Forțofoiu
Mircea-Cătălin

28. Departamentul 3
- Specialitati
Medicale I

Medicină
Internă

Asist. univ. dr. Amzolini Anca
Maria
Asist. univ. dr. Berbecaru Sorin
Asist. univ. dr. Tudorică-Micu
Simona Elena
Asist. univ. dr. Vladu Mihaela
Cercetător științific Dobrinescu
Aurelian
Șef luc. dr. Forțofoiu Maria
Modalități de evaluare noninvazivă a ficatului gras nonalcoolic la pacienții cu factori
de risc metabolic
Conf. univ. dr. Forțofoiu
Mircea-Cătălin

29. Departamentul 3
- Specialitati
Medicale I

Nefrologie

Asist. univ. dr. Amzolini Anca
Asist. univ. dr. Berbecaru Sorin
Asist. univ. dr. Tudorică-Micu
Simona
Asist. univ. dr. Vladu Mihaela
Cercetător științific Dobrinescu
Aurelian
Șef luc. dr. Maria Forțofoiu
Tratamentul pacientului cu
Boala cronica de rinichi
diabetica
Prof. univ. dr. Mota Eugen

30. Departamentul 3
- Specialitati
Medicale I

Nefrologie

Tratamentul HTA in Boala
cronica de rinichi
Prof. univ. dr. Mota Eugen

Spitalul
Clinic
Municipal
FilantropiaClinica II
Medicală

1017.10.2016

Medici
specialiști/rezidenți
Medicină Internă;
medicină de familie;
cardiologie,
diabet zaharat și boli
nutriție/ neurologie;
nefrologie

25

15

Da/Oral

1. Proprietatile generale ale ultrasunetelor. Particularitati ale
ultrasonografiei Doppler vasculare– 4 ore
2. Ultrasonografia carotidiană. – 4 ore
3. Ultrasonografia vaselor membrelor superioare. – 4 ore
4. Ultrasonografia vaselor abdominale și pelvine. – 4 ore
5. Ultrasonografia vaselor membrelor inferioare– 4 ore
6. Ultrasonografia postrevascularizare – 4 ore
7. Ultrasonografia fistulelor de dializă – 4 ore
8. Ultrasonografia venelor – 4 ore
9. Indicele gleznă-braț
10. Ultrasonografia Doppler a vaselor în situații speciale. – 4 ore

Spitalul
Clinic
Municipal
FilantropiaClinica II
Medicală

2031.10.2016

Medici
specialiști/rezidenți
Medicină Internă,
Endocrinologie, Boli de
nutriție și Metabolism
Medicină de familie,
gastroenterologie

25

15

Da/Oral

Spitalul clinic
jud. de
urgenta
Craiova
Clinica de
Nefrologie

2731.03.2017

Medici de familie,
internisti, nefrologi,
cardiologi, diabetologi,
urologi

10

15

Scris - grila

Spitalul clinic
jud. de
urgenta
Craiova
Clinica de
nefrologie

1014.10.2016

Medici de familie,
internisti, nefrologi,
cardiologi, diabetologi,
urologi

10

15

Scris - grila

1. Ficatul gras non-alcoolic -manifestare hepatica a sindromului
metabolic 4 ore
2. Etiopatogeneza steatozei hepatice non-alcoolice 4 ore
3. Implicarea factorilor genetici in aparitia si evolutia spre fibroza a
steatozei hepatice non-alcoolic 4 ore
4. Corelatii endocrino-metabolice la pacientii cu ficat gras nonalcoolic -4 ore
5. Profilul pacientului cu steatoza hepatica non-alcoolica -prezentari
de cazuri 4 ore
6. Diagnosticul clinic si paraclinic al steatozei hepatice nonalcoolice 4 ore
7. Rolul biopsiei hepatice in steatoza hepatica non-alcoolica 4 ore
8. Evaluarea non-invaziva a ficatului gras non-alcoolic 4 ore
9. Perspective terapeutice in steatoza hepatica non-alcoolica 4 ore
10. Algoritm de diagnostic si urmarire a pacientilor cu steatoza
hepatica non-alcoolica -prezentari de cazuri 4 ore
Incidența și prevalența bolii cronice de rinichi la pacientii cu Diabet
zaharat
● Abordari pentru imbunatatirea rezultatelor legate de boala cronica
de rinichi diabetica
● Evaluarea riscurilor asociate cu boala cronica de rinichi la
pacientii cu Diabet zaharat, inclusiv riscul crescut cardiovascular
● Importanța controlului glicemic strâns si controlul valorilor
presiunii arteriale în reducerea riscului de nefropatie diabetica la
pacienții cu Diabet zaharat
1.HTA si Rinichiul
2. Prevalenta HTA in BCR:
3. Evaluarea HTA la pacientii cu BCR
4. Tratamentul HTA in BCR:
- schimbarea stilului de viata;
- tratamentul farmacologic.
5. Tratamentul HTA la pacientii tratati prin terapii de substitutie a
functiei renale

8

31. Departamentul 3
- Specialitati
Medicale I

Boli de
Nutritie si
metabolism

Epidemiologia DZ

32. Departamentul 3
- Specialitati
Medicale I

Boli de
Nutritie si
metabolism

Boala cronica de rinichi
diabetica

Prof. univ. dr. Moța Maria

Prof. univ. dr. Moța Maria

33. Departamentul 3
- Specialitati
Medicale I

Boli de
Nutritie si
metabolism

Markeri nutritionali

34. Departamentul 3
Specialitati
Medicale I

Medicină
Internă
Gastroentero
logie

Actualități în tratamentul
cirozelor hepatice virusale

Hematologie
clinică

Boala de celulă stem

35. Departamentul 4
- Specialităţi
medicale II

Sef lucr. dr. Popa Simona

Clinica de
Diabet,
SCJUC
Etaj IX

21.06.2016

Clinica de
Diabet,
SCJUC
Etaj IX

28.06.2016

Clinica de
Diabet,
SCJUC
Etaj IX

18.10.2016

Spital Clinic
CF Craiova sala curs

1014.10.2016

Spitalul
Filantropia
Craiova

14.1102.12.2016

Sef lucr. dr. Popescu Mihaela

Prof. univ. dr. Badea Mihail

Medici rezidenti,
specialisti si primari din
specialitatile: Diabet
NBM, Medicina de
Familie,
Endocrinologie,
Medicina interna,
Epidemiologie
Medici rezidenti,
specialisti si primari din
specialitatile: Diabet
NBM, Medicina de
Familie, Cardiologie,
Nefrologie,
Oftalmologie,
Neurologie,
Endocrinologie,
Medicina interna,
Epidemiologie
Medici rezidenti,
specialisti si primari din
specialitatile: Diabet
NBM, Medicina de
Familie, Cardiologie,
Nefrologie,
Oftalmologie,
Endocrinologie,
Medicina interna,
Obstetrica-Ginecologie
Medici de familie,
medici specialisti
Medicina Interna,
Gastroenterologie,
Medici rezidenti
Medici rezidenţi,
specialişti, primari,
toate specialităţile

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

9

4

2

Da/Oral

1. Epidemiologia DZ
2. Epidemiologia prediabetului
3. Asocierea DZ cu alte boli cardiometabolice

4

2

Da/Oral

1.
2.
3.
4.
5.

4

2

Da/Oral

1.Markeri nutritionali – definire
2. Markeri nutritionali – evaluare
3.Markeri nutritionali – utilitate in practica clinica

6

10

Oral

- tratamentul cirozelor B virale
- tratamentul cirozelor B+D virale
- tratamentul cirozelor C virusale
- tratamentul cirozelor C+D virusale

50

20

Da/Oral

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.

Boala cronica de rinichi diabetica – epidemiologie
Boala cronica de rinichi diabetica – definire
Boala cronica de rinichi diabetica – evaluare
Boala cronica de rinichi diabetica – tratament
Boala cronica de rinichi diabetica – screening si monitorizare

36. Departamentul 4
- Specialităţi
medicale II

Hematologie
clinică

Adenopatiile și splenomegalia
în practica medicală

Spitalul
Filantropia
Craiova

20.0210.03.2017

Medici rezidenţi,
specialişti, primari,
toate specialităţile

50

20

Da/Oral

Spitalul
Filantropia
Craiova

17.0405.05.2017

Medici rezidenţi,
specialişti, primari,
toate specialităţile

50

20

Da/Oral

Clinica de
Hematologie
Craiova

0130.10.2016

Medici de familie
Medici rezidenti

40

20

oral

Prof. univ. dr. Badea Mihail
Conf. univ. dr. Badea Daniela
Şef lucr. dr. Genunche
Dumitrescu Amelia

37. Departamentul 4
- Specialităţi
medicale II

Hematologie
clinică

Actualități în gamapatiile
monoclonale
Prof. univ. dr. Badea Mihail
Conf. univ. dr. Badea Daniela
Şef lucr. dr. Genunche
Dumitrescu Amelia

38. Departamentul 4
- Specialităţi
medicale II

Hematologie

Actualităţi în aplazia
medulară şi leucemiile acute
Prof. univ. dr. Gaman Gabriel

10

1.Ganglionii - generalități, structura anatomică și funcțională, răspunsul
imun primar si secundar.
2.Adenopatii - mecanisme, circumstanțe diagnostice etiologie.
3.Adenopatiile - atitudine practică.
5.Splina - generalități, anatomia macro şi microscopică a splinei. Splina
ca organ limfoid. Funcţiile fiziologice ale splinei.
6.Splenomegalia: circumstanțe diagnostice, mecanisme, consecințe,
diagnostic clinic și paraclinic.
7. Cauzele splenomegaliei.
8.Spenomegalia congestivă. 9.Splenomegalia asociată cu neoplazii
mieloide şi limfoide, metastatică.
10. Splenomegalia infecţioasă.
11. Spenomegalia din bolile inflamatorii.
12. Spenomegalia infiltrativă nonmalignă.
13. Hipersplenism.
14. Splenomegalia - atitudine practică.
1. Gamapatii monoclonale (GM): noţiuni generale, clasificarea
afecţiunilor asociate cu GM.
2. Gamapatia monoclonală cu semnificaţie neprecizată: criterii de
diagnostic, diagnostic diferenţial, prognostic.
3. Mielomul multiplu: etiopatogenie, citogenetică, date clinice şi de
laborator. diagnosticul pozitiv, stadializarea, diagnosticul diferenţial.
5. Forme particulare de mielom. Prognosticul şi strategia terapeutică în
mielomul multiplu.
6. Plasmocitomul solitar: diagnostic, evoluţie, tratament.
7. Leucemia cu plasmocite: etiopatogeneză, diagnostic, tratament.
8. Macroglobulinemia Waldenstrom: etiopatogenie, diagnostic, evoluţie,
tratament.
9. Boala lanţurilor grele.

1.
2.
3.
4.

Etiologia aplaziei medulare si a leucemiilor acute
Clinica aplaziei medulare si a leucemiilor acute
Explorarea paraclinica in aplasia medulara si leucemiile acute
Tratamentul aplaziei medulare si leucemiilor acute

39. Departamentul 4
- Specialităţi
medicale II

Dermatologie

Patologia mucoasei orale și a
mucoasei genitale:
etiopatogenie, manifestări
clinice, tratament

Clinica Derma- 15.10tologie din
17.12.2016
Craiova

medici rezidenţi medici
specia-lişti, medici de
familie

Prof. univ. dr. Pătrașcu Virgil

11

44

19

Da/Oral

Anatomia microscopică a mucoasei orale normale, particularități
anatomice 2 ore curs; 15 oct. 2016
Leziuni albe la nivelul mucoasei orale - 3 ore curs; 15 oct. 2016
Prezentarea tehnicilor de diagnostic etiologic al leziunilor albe de la
nivelul mucoasei orale -2 ore lp; 15 oct. 2016
Ulcerații la nivelul mucoasei orale -3 ore curs; 22 oct. 2016
Tulburări de pigmentare la nivelul mucoasei orale -2 ore curs; 22 oct.
2016
Principii terapeutice; prezentarea mijloacelor de tratament topic al
ulcerațiilor de la nivelul mucoasei orale - 2 ore lp; 22 oct. 2016
Afecțiuni flictenulare la nivelul mucoasei orale - 3 ore curs; 29 oct.
2016
Cheilitele și alte afecțiuni ale buzelor -2 ore curs; 29 oct. 2016
Prezentarea tehnicii citodiagnosticului Tzanck - 1 oră lp; 29 oct. 2016
Prezentarea sălii de intervenții chirurgicale și a instrumentarului necesar
efectuării vermillonectomiei și a exciziei în V și W -1 oră lp; 29 oct.
2016
Patologia tumorală la nivelul mucoasei orale - 3 ore curs; 5 nov. 2016
Carcinomul scuamos de buză: etiopatogenie, forme clinice, tratament - 2
ore curs; 5 nov. 2016
Tratamentul chirurgical al precancerelor și cancerului buzelor - 2 ore lp;
5 nov. 2016
Manifestări la nivelul mucoasei orale în bolile sistemice - 3 ore curs; 12
nov. 2016
Interpretarea investigațiilor paraclinice pentru corelarea leziunilor de la
nivelul mucoasei orale cu afecțiunile sistemice coexistente - 2 ore lp; 12
nov. 2016
Anatomia microscopică a mucoasei genitale normale, particularități
anatomice - 2 ore curs; 12 nov. 2016
Infecții virale la nivelul mucoasei genitale ( herpes genital, infecții cu
HPV, HIV, molluscum contagiosum etc) - 2 ore curs; 19 nov. 2016
Infecții bacteriene, micotice și parazitare la nivelul mucoasei genitale - 3
ore curs; 19 nov. 2016
Prezentarea tehnicilor pentru diagnosticul etiologic al infecțiilor din
sfera genitală - 2 ore lp; 19 nov. 2016
Dermatoze vulvare (lichen scleros, lichen eroziv, eczemă, psoriazis,
vitiligo, vulvita Zoon, lentiginoza genitală) - 2 ore curs; 26 nov. 2016
Afecțiuni non infecțioase peniene (limfangita sclerozantă, boala
Peyronie, limfedem peno-scrotal, fimoza, parafimoza, balanita xerotica
obliterans, balanita cu plasmocite Zoon, lentiginoza peniană, leziuni la
nivelul mucoasei peniene în cadrul unor boli cutanate - 3 ore curs; 26
nov. 2016
Prezentarea tehnicilor de dermatoscopie și biopsie pentru precizarea
diagnosticului bolilor din zona genitală - 2 ore lp; 26 nov. 2016
Neoplazii intraepiteliale vulvare (boala Bowen vulvară, eritroplazia
Queyrat, papuloza bowenoidă, boala Paget cu localizare genitală) - 3 ore
curs; 3 dec. 2016
Precancere genitale la bărbați (eritroplazia Queyrat, leucoplazia,
lichenul scleros genital, balanita pseudo-epiteliomatoasă keratozică și
micacee etc) - 2 ore curs; 3 dec. 2016
Prezentarea mijloacelor de tratament al precancerelor genitale - 2 ore lp;
3 dec. 2016
Cancerul genital - 4 ore curs; 10 dec. 2016
Prezentarea tehnicilor de diagnostic pentru cancerul genital și pentru
evaluarea extinderii bolii: dermatoscopie, interpretarea rezultatului
examenului histopatologic, ecografie de grupe ganglionare, tehnici de
imagistică - 3 ore lp; 10 dec. 2016
Evaluare - 4 ore; 17 dec. 2015

40. Departamentul 4
- Specialităţi
medicale II

41. Departamentul 4
- Specialităţi
medicale II

Medicina
Muncii

Reabilitare/re
cuperare medicala

Aspecte legislative si probleme
de practica in medicina muncii
Titularul cursului:
Sef lucr. dr. Ionovici Nina
Colaboratori:
Asist. univ. dr. Bunescu Marius
Gabriel
Actualități în evaluarea şi
reabilitarea pacientului cu
afecțiuni post-traumatice ale
membrului inferior
Conf. univ. dr. Trăistaru Rodica

42. Departamentul 5
- Specialitati
Medicale III

43. Departamentul 5
- Specialitati
Medicale III

44. Departamentul 5
- Specialitati
Medicale III

Medicina
familiei

Medicina
familiei

Medicina
familiei

Prezentarea de caz clinic
(adult si copil) si proba
practica in specialitatea de
medicina familiei
Prof. univ. dr. Enăchescu
Viorela
Sef lucr. dr. Bezna Sorin
Sef lucr. dr. Florea Ligia
Pacientul cu patologie
functionala digestiva in
practica medicului de familie
Prof. univ. dr. Enăchescu
Viorela
Pacientul oncologic in practica
medicului de familie
Prof. univ. dr. Enăchescu
Viorela
Conf. univ. dr. Danciulescu
Mihaela

U.M.F. din
Craiova,
Facultatea de
Medicina,
Cladirea
noua, et V

0131.03.2017

Medici specialisti si
rezidenti de Medicina
Muncii, medici de
intreprindere, medici de
familie, alte specialitati
medicale

45

15

Da/ Oral

Legislatia nationala si internationala in medicina muncii
Dificultati in aplicarea legislatiei in vigoare
Probleme intalnite la nivelul cabinetului de Medicina Muncii
Responsabilitatile angajatorilor stipulate in legislatie
Modalitati de rezolvare a disputelor legislative

Sala didactică
Disciplina
Reabilitare
medicala,
Spitalul Jud.
de Urgenţă,
Craiova

0718.11.2016

medicilor specialişti
reabilitare medicala,
medicină sportivă,
ortopedie,medicină de
familie, medicina
muncii, geriatrie,
rezidenţi-lor în
specialităţile precizate,
fizio-kineto-terapeuţilor

30
(3 ore
/ curs)

10

oral

Spitalul
Clinic nr. 2
Filantropia
Clinica III
Medicală

31.1011.11.2016

Medici rezidenti
Medici medicina
generala
Medici de familie

20

40

Test oral –
prezenta
re de
caz.clinic

1.Introducere. Clasificarea afecțiunilor traumatice membru inferior.
Evaluarea și încadrarea ICF a pacientului.
2.Programul de reabilitare aplicat pacientului cu afecțiune
posttraumatică - obiective, structură
3.Pacientul cu afecțiune traumatică a șoldului – evaluare, recuperare
4.Actualități în evaluarea și recuperare pacientului cu artroplastie a
șoldului
5. Pacientul cu afecțiune traumatică a genunchiului – evaluare,
recuperare
6. Actualități în evaluarea și recuperare pacientului cu artroplastie
a genunchiului
7. Pacientul cu afecțiune traumatică a gleznei – evaluare,
recuperare
8. Actualități în evaluarea și recuperare pacientului cu artroplastie
de gleznă
9. Pacientul cu afecțiune traumatică a piciorului – evaluare,
recuperare
10. Evaluare și reabilitarea pacientului cu inegalitate de membre
inferioare
Metodologia prezentarii unui caz clinic de adult si copil anamneza, 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

Spitalul
Clinic nr. 2
Filantropia
Clinica III
Medicală

1425.11.2016

Medici rezidenti
Medici medicina
generala
Medici de familie

20

10

Test Scris

Sindroame dispeptice - gastroesofagian, duodeno-gastric, biliar,
intestinal. Sindromul de intestin iritabil - diagnostic si tratament
actual, colaborarea cu alte specialitati, dispensarizare

Spitalul
Clinic nr. 2
Filantropia
Clinica III
Medicală

0210.12.2016

Medici rezidenti
Medici medicina
generala
Medici de familie

20

10

Test Scris

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

12

45. Departamentul 5
- Specialitati
Medicale III

Imagistică
medicală

Ecografie generală şi specială,
pentru obtinerea atestatului
de practica in ecografie /
Modulul I si Modulul II durata 6 luni - Octombrie
2015 - Martie 2016

46. Departamentul 5
- Specialitati
Medicale III

Imagistică
medicală

Prof. univ. dr. Enăchescu
Viorela
Sef lucr. dr. Beznă Sorin
Sef lucr. dr. Efrem Cristian
Asist. univ. dr. Tudorica Micu
Simona
Actualitati in ecografia
vasculară 2 D şi Doppler

47. Departamentul 5
- Specialitati
Medicale III

Imagistică
medicală

Prof. univ. dr. Enăchescu
Viorela
Dr. Camen Dragos
Dr. Andritoiu Alexandru
Ultrasonografia partilor mici
superficiale

48. Departamentul 5
- Specialitati
Medicale III

Medicina
Familiei

Prof. univ. dr. Enăchescu
Viorela
Dr. Camen Dragos
Dr. Georgescu Aristida
Comunicarea in practica
medicului de famili

Centrul de
formare în
ultrasono
grafie Spitalul clinic
nr. 2
Filantropia

01.10.201631.03.2017

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

117

143

Grila /
videocasete

Tematica Ministerului Sănătăţii pentru Programul de obţinere a atestatului de
practica în ecografie

Centrul de
formare în
ultrasono
grafie Spitalul clinic
nr. 2
Filantropia
Centrul de
formare în
ultrasono
grafie Spitalul clinic
nr. 2
Filantropia
CMI Dr.
Dogaru
Adriana

0131.05.2017
(2 zile
/sapt.)

Med. MG, Med. de
spec. clinice cu atestat
de practica în ecografie
generala
(max. 15 cursanţi)

40

20

Grila /
videocasete

0130.06.2016
(2 zile
/sapt.)

Med. MG, Med. de
spec. clinice cu atestat
de practica în ecografie
generala
(max. 15 cursanţi)

40

20

Grila /
videocasete

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.
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

1920.11.2016

Medici de familie

12

-

Oral

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 MF
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
15. Feedback pozitiv-reguli
16. Recapitularea noţiunilor
17. Posttest
18. Compararea aşteptărilor şi obiectivelor cursului
19. Evaluarea formatorului.

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

1728.10.2016

Med. rezidenţi şi
specialişti MG şi MF

20

10

Scris

Metodologia examenului - echipamente, reglaje, artefacte,
pregatirea pacientului, indicatii
Ecoanatomie - incidente, sectiuni, imagini normale
Patologie hepatica - hepatopatii difuze, circumScrise - diagnostic
diferential
Patologie biliara - patologie inflamatorie, malformatii, litiaza,
polipoze, adenomiomatoze, tumori maligne

Sef lucr. dr. Dogaru Adriana

49. Departamentul 5
- Specialitati
Medicale III

Medicina
familiei
(Medicină de
ambulatoriu)

Ultrasonografia in patologia
hepato-biliara
Şef lucr. dr. Beznă Sorin

13

50. Departamentul 5
- Specialitati
Medicale III

Medicina
familiei
(Medicină de
ambulatoriu)

Introducere in teoria şi
practica ecografică

51. Departamentul 5
- Specialitati
Medicale III

Boli
infecţioase

Actualităţi în bolile infecţioase
tropicale

52. Departamentul 6
Chirurgie

Chirurgie
generală

0115.04.2017

Med. Rezidenţi şi
specialişti MG şi MF

0326.05.2017

Infecţionişti,
epidemiologi, MG,
rezidenţi

20

16

Da/Oral

Șef lucr. dr. Giubelan Lucian

Clinica III
Medicală
Centrul de
formare în
ultrasonografieSpitalul clinic
nr. 2
Filantropia
Spitalul nr. 3
„Victor
Babeş”, Aula
Metzulescu

Șef lucr. dr. Dumitrescu
Florentina
Prof. univ. dr. Cupșa Augustin
Asist. univ. dr. Dragonu Livia
Asist. univ. dr. Niculescu Irina
Chirurgia peretelui abdominal
– prezent şi perspectivă-

Clinica I
Chirurgie

1021.10.2016

medici rezidenţi,
specialişti, primari
chirurgie generală

29

14

oral şi
probă
practică

Şef lucr. dr. Beznă Sorin

Sef lucr. dr. Margaritescu D.
Prof. univ. dr. Georgescu I.
Conf. univ. dr. Surlin V.
Şef lurc. dr. Cârţu D.
Sef lucr. dr. Ramboiu S.
Sef lucr. dr. Georgescu E.

14

20

10

Scris

Principii fizice - ultrasunetele - proprietati fizice, caracteristici,
echipamente, transductori, reglaje, artefacte
Metodologie examinare - pregatire, incidente, sectiuni
Semiologie ecografica normala si patologica - inflamatii, litiaze,
procese focale, colectii

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Situaţia actuală a bolilor infecţioase tropicale.
Principalele sindroame în patologia tropicală – orientare clinică
Actualităţi în bolile infecţioase tropicale de etiologie bacteriană.
Actualităţi în bolile infecţioase tropicale de etiologie virală.
Actualităţi în bolile infecţioase tropicale de etiologie parazitară.
Actualităţi în bolile infecţioase tropicale de etiologie fungică.

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
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

53. Departamentul 6
Chirurgie

Chirurgie
generală

Chirurgia laparoscopica in
urgentele abdominale

Clinica I
Chirurgie

0921.01.2017

medici rezidenţi,
specialişti, primari
chirurgie generală

14

40

oral şi
probă
practică

Clinica I
Chirurgie

0111.02.2017

Medici rezidenti,
specialisti, primari
chirurgie generala si
vasculara

30

16

Oral si
proba
practica

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

54. Departamentul 6
Chirurgie

Chirurgie
generala

Actualitati in boala varicoasa
Sef lucr. dr. Cartu D.
Prof. univ. dr. Georgescu I.
Conf. univ. dr. Surlin V.
Sef lucr. dr. Ramboiu S.
Sef lucr. dr. Margaritescu D.
Sef lucr. dr. Georgescu E.

15

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 gastro-duodenal 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 laparoscopica – 10 ore :
introducerea trocarelor, expunerea zonei de lucru, efectuarea propriu-zisa a
interventiei.
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 sindromulposttrombotic – 5 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

55. Departamentul 6
Chirurgie

Chirurgie
generală

Actualitati in Proctologie

Clinica I
Chirurgie

1324.03.2017

medici rezidenţi,
specialişti, primari
chirurgie generală

16

18

oral şi
probă
practică

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.)-3 ore
Tratamentul supuratiilor perianale-2 ore
Tratamentul fistulelor perianale-2 ore
Sala de operatie-5 ore

Clinica I
Chirurgie

0115.04.2017

medici rezidenţi,
specialişti, primari
chirurgie generală

16

30

oral şi
probă
practică

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

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

56. Departamentul 6
Chirurgie

Chirurgie
generală

Chirurgiea laparoscopica.
Tehnici de baza
Conf.univ.dr. Surlin V.
Prof. univ. dr. Georgescu I.
Conf. univ. dr. Valcea D.
Conf. univ. dr. Munteanu M.
Sef lucr. dr. Margaritescu D.
Sef lucr. dr. Cartu D.
Sef lucr. dr. Ramboiu S.
Sef lucr. dr. Georgescu E.

16

57. Departamentul 6
Chirurgie

Urologie

Endourologia aparatului
urinar inferior

Clinica
Urologie

1315.11.2016

medici rezidenţi,
specialişti, primari
urologi

14

9

oral şi
probă
practică

Clinica
Chirurgie
Toracică

21.IX23.IX.2016

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

7

7

oral şi
probă
practică

Conf. univ. dr. Tomescu Paul
Conf. univ. dr. Mitroi George
Asist. univ. dr. Drăgoescu
Octavian
Dr. d. Drocaș Andrei
Dr. d. Mititelu Cosmin

58. Departamentul 6
Chirurgie

Chirurgie
toracică

Toracoscopia și Pleuroscopia
(toracoscopia medicala)
Sef lucr. dr. Demetrian Alin

17

PATOLOGIE URINARĂ JOASĂ
Tematica curs
1. Uretra -3 ore
1.1. Anatomie -0.5 ora
1.2. Stricturile de uretră-2,5 ore
1.2.1 Etiologie -0,5 ore
1.2.2 Simptomatologie -0,5 ore
1.2.3.Tratament endoscopic -1 oră
1.2.4. Complicații – 0.5 ore
2.Prostată – 4 ore
2.1. Anatomie-1 ore
2.2. Adenomul de prostată-3 Ore
2.2.1 Diagnostic - 0,5 ore
2.2.2 Clinică - 0,5 ore
2.2.3 Tratament endoscopic– 2 ore
3. Vezică urinară – 7 ore
3.1Anatomie – 0,5 ore
3.2. Litiază vezicală -2 Ore
3.2.1. Etiologie – 0.5 ore
3.2.2 Simptomatologie – 0,5 ore
3.2.3 Tratament endoscopic – 1 ora
3.3 Patologia colului vezical -1 ora
3.3.1 Simptomatologie și diagnostic diferential- 0,5 ore
3.3.2 Tratament endoscopic– 0,5 ore
3.4 Tumori vezicale superficiale (CIS, Ta, T1) – 3.5 ore
3.4.1 Diagnostic – 0.5 ore
3.4.2 Simptomatologie – 0,5 ore
3.4.3 Tratament endoscopic-1.5 ore
3.4.4. Complicații -0,5 ore
3.5 Cistita interstițială- 0.5 ore
Tematica lucrări practice
1. Uretroscopia- 0.5 ore
2. Uretrocistoscopia- 0.5ore
2.1 Uretrocistoscopia flexibilă
2.2 Uretrocistoscopia rigidă
3. Uretrotomia optică internă- 0.5 ore
4. Incizia transuretrală a prostatei- 0.5 ore
5. Rezecția transuretrală a prostatei- 3 ore
5.1 Rezecția transuretrală monopolară
5.2 Rezecția transuretrală bipolară
6. Biopsia tumorilor vezicale- 1 ore
7. Rezecția transuretrală a tumorilor vezicale- 2 ore
8. Cistolitolapaxia-1 oră
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

59. Departamentul 6
Chirurgie

Chirurgie
toracică

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

Clinica
Chirurgie
Toracică

14.XI17.XI.2016

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

7

7

oral şi
probă
practică

Clinica
Chirurgie
Toracică

1316.02.2017

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

7

7

oral şi
probă
practică

Clinica ORL

2127.11.2016

Medici carora se
adreseaza: medici
rezidenti, specialisti si
primari ORL

40

30

oral şi
probă
practică

Sef lucr. dr. Demetrian Alin

60. Departamentul 6
Chirurgie

Chirurgie
toracică

Tratamentul pleureziilor acute
și cronice
Sef lucr. dr. Demetrian Alin

61. Departamentul 7
- Specialităţi
chirurgicale II

ORL

Chirurgia urechii medii si a
mastoidei (curs teoretic,
operatii in direct si disectie la
cadavru)

1319.03.2017

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

18

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. 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.

62. Departamentul 7
- Specialităţi
chirurgicale II

ORL

Chirurgia endoscopica si
clasica a sinusurilor
paranazale(curs teoretic,
operatii in direct si disectie la
cadavru)

Clinica ORL

1420.11.2016

medici rezidenti,
specialisti si primari
ORL

1016.04.2017

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

19

40

30

oral şi
probă
practică

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 –
a. meatotomia medie
b. etmoidectomia anterioara
c. etmoidectomia posterioara
d. sfenoidotomia
e. abordul endoscopic al sinusului frontal
6. Tehnici avansate FESS
a. maxilectomia mediala
b. sfenoetmoidectomia totala
c. decompresia orbitara
d. DCRS
7. Complicatii FESS.
8. Managementul epistaxisului
a. artera sfenopalatina
b. artera etmoidala ant si post
c. artera carotida interna
9. Managementul endoscopic al fistulelor de LCR
10. Managementul endoscopic al angiofibromului juvenil
11. Managementul endoscopic al papilomului inversat
12. Managementul tumorilor maligne rinosinusale.
13. Disectie la cadavru
14. Operatii live.

63. Departamentul 7
- Specialităţi
chirurgicale II

Medicina de
urgenta

Actualități în
managementulstopului cardiorespirator în situații speciale
Şef lucr. dr. Forţofoiu Maria

CPU Spitalul
Municipal
“Filantropia”
Craiova

2130.11.2016

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

Conf. univ. dr. Forţofoiu
Mircea-Catalin
Şef lucr. dr. Geormaneanu
Cristina
Asist. univ. dr. Banicioiu-Covei
Mihai

20

20

20

Da/Oral

• BLS (basic life suport) - suportul vital de baza-6 ore
o Obiective
o Riscurile salvatorului:
 Otravirea.
 Infectiile,
 Precautie in tratarea infectilor
o Evaluarea primara
 Evaluarea starii de constienta,
 Eliberarea cailor aeriene,
 Verificarea respiratiei,
 Pozitia laterala de siguranta (poza I,II,III,IV),
 Compresiunile toracice: raport,
 Respiratia artificiala: frecventa ventilatiilor,
 Resuscitarea cardiopulmonara efectuata de 2 persoane/1 persoana,
 Ventilatia: gura-la-nas; gura-lagura,
 Reevaluarea victimei,
 Resuscitarea numai prin compresiuni toracice,
 Timpul resuscitarii,
 BLS incazul in care este lezata coloana cervicala
• Obstructia cailor aeriene la adult-4 ore
o Curatirea digitala a cavitatii bucale
o Inconstient - resuscitarea de baza
o Constient - 5 lovituri interscapulovertebrale - manevra Heimlich (compresiuni abdominale)
o Algoritmul DAE (defibrilatorul automat)
• Primul ajutor in caz de arsuri-6 ore
o Incidenta arsurilor
o Etiologie
o Incendiile casnice: etiologie
o Functiile fiziologice ale pielii afectate de arsuri
o Leziuni asociate suspicionate
o Anamneza
o Tipul arsurii,
o Substante implicate,
o Traumatisme asociate,
o Spatiul unde a avut loc
o Timpul scurs,
o Durata contactului,
o Alergii, medicatie,
o Ultima masa
o Evenimente ce au precedat incidental,
o Interventii primare la locul incidentului
o Interventii secundare la locul incidentului
o Examen obiectiv
o Managementul cailor respiratorii
o Inhalarea fumului de incendiu
o Gaze toxice din fum
o Simptome
o Semne fizice
o Alte investigatii paraclinice
o Criterii de detubare
o Tratament
• Intoxicatia cu CO (monoxid de carbon) - 4 ore
o Calcularea extinderii arsurilor(regula lui 9), profunzimii arsurii
o Socul combustional
o Liniile i.v. la arsi
o Reumplere lichidiana
o Formula Parkland adulti/copii
o Formula Steriner pentru copii
o Monitorizarea reumplerii lichidiene
o Criterii de internare:
o Arsuri minore/moderate/severe,
o Manevre suplimentare,
o Debridarea flictenelor,
o Prevenirea arsurilor,
o Ingrijirea plagilor
• Hipotermia-4 ore
o Obiective /Circumstante special
o Definitie
o Probleme special
o Caracteristici clinice ale hipotermiei
o Caile aeriene si respiratia
o Aritmii associate cu hipotermia
o Incalzirea pacientului
o Monitorizarea
o Investigatii
• Imersia, submersia, înecul-4 ore
o Decizia de resuscitare
o Salvarea din apa
o Caile aeriene si respiratia
o Precautii - lezarea coloanei cervicale, O2% 100%, IOT (intubare orotraheala precoce),
o Risc ARDS/Ventilatia
o Circulatia (atentia la bradicardie extrema/ hipovolemie/ sonda nazogastrica)
o Investigatii
o Criterii de externare
• Sarcina-4 ore
o Cauzele stopului cardiac la gravid
o Resuscitarea in sarcina
o Caile aeriene IOT
o Respiratia
o Circulatia si pozitia de siguranta a gravidei
o Tratamentul: indicatiile cezarienei de siguranta
• Electrocuția-4 ore
o Tipurile de curent alternative/continuu
o Factorii care influenteaza severitatea
o Leziuni provocate de curentul electric
o Fulgerarea
o Siguranta salvatorului
o Resuscitarea BLS+ALS precoce (IOT precoce)
o Criterii de internare
• Spânzurarea-4 ore
o Cauzele stopului cardiac la spanzurat
o Primul ajutor
o Manevre necesare traumei coloanei cervical
o BLS+ALS
o Transportul - investigatii si consult suplimentar – internare

64. Departamentul 7
- Specialităţi
chirurgicale II

Medicina de
urgenta

Actualități în urgențele
majore conform
recomandărilor ghidurilor
Consiliului European de
Resuscitare 2015
Șef luc. dr. Forţofoiu Maria

CPU Spitalul
Clinic
Municipal
”Filantropia”
Craiova

1324.03.2017

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

Șef luc. dr. Geormaneanu
Cristina
Asist univ. dr. Banicioiu-Covei
Mihai
Conf. univ. dr. Forțofoiu
Mircea-Cătălin

21

40

15

Da/Oral

1. Stopul cardiorespirator - 4 ore
- etiopatogenie
- lanţul supravieţuirii la adult şi copil
- suportul vital de bază la adult şi copil (BLS)
2. Aritmii potențial declanșatoare de stop cardiorespirator - 4 ore
- bradicardiile severe
- tahiaritmiile cu complex îngust
- tahiaritmiile cu complex larg
- medicaţie antiaritmică
- managementul aritmiilor
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
5. Urgenţe hipertesive - 4 ore
- criza hpertensivă
- insuficiența ventriculară stângă
- edemul pulmonar acut
- encefalopatia hipertensivă
6. Sindromul coronarian acut - 6 ore
- STEMI - diagnostic și management
- NSTEMI - diagnostic și management
7. Şocul - 6 ore
- definiţie
- etiopatogenie
- clasificare
- algoritmi de diagnostic
- abordarea terapeutică a stărilor de șoc
8. 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
9. Intoxicaţii - 6 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
Tematica activităţii practice - 15 ore
1. Evaluarea primară şi secundară - 1 oră
2. Suportul vital de bază la adult - 2 ore
3. Suportul vital de bază la copil (nou - născut, sugar, copil mare) - 1 oră
4. Manevra Heimlich - alte tehnici de dezobstrucţie a căii aeriene - 1 oră
5. Poziţia de siguranţă - 1 oră
6. Manevre de eliberare a căilor aeriene - folosirea adjuvanţilor simpli ai
căilor aeriene - 2 ore
7. Recunoaşterea ritmurilor cardiace pe simulatorul de ritmuri - 2 ore

65. Departamentul 7
- Specialităţi
chirurgicale II

Medicină de
urgență
Prim ajutor

Managementul situaţiilor de
catastrofă şi al accidentelor cu
efect limitat cu victime
multiple

Sala training
UPUSMURD,
SCUJ
Craiova

1221.05.2017

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

Conf. univ. dr. Rotaru Luciana

22

42

26

Da/(Scris/
practic)

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 acccidente – particularităţi de intervenţie – 5 ore
a) cutremurele
b) inundaţiile / tsunami
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
h) transportul materialelor periculoase.
i) terorism – 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 camp – principii, mod de lucru, 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) amplasare, condiţii de dotare
d) organizare
e) încadrare
f) funcţionare
9. evacuarea medicală – 4 ore
a) principia, 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 victim – descriere, etape
11. managementul comunicării. Tehnici de comunicare – 2 ore
12. referințe legislative în România – 1 oră
13. coordonarea şi cooperarea cu forţele externe 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 traffic rutier
b) accidentului aviatic
c) accidentului tehnologic
d) avalanşei – accidentului montan
e) terorismului
f) prăbuşirii de structuri
g) incendiului major
h) inundaţiilor
i) cutremurului
2. Triajul de câmp – 1 oră
3. Triajul 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 victime. 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

66. Departamentul 7
- Specialităţi
chirurgicale II

Medicină de
urgență
Prim ajutor

Concepte moderne de
management în urgenţele
medicului de familie
Conf. univ.dr. Rotaru Luciana

Sala training
UPUSMURD,
SCUJ
Craiova

1621.04.2017

Medici de familie

Asist. univ. dr. Banicioiu Covei
Mihai

23

25

10

Da/(Scris/
practic)

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 obstrucţ
ie
 cauze de obstrucţ
ie a că
ii aeriene
 identificarea obstrucţiei căii aeriene
 manevra Heimlich ş
i Heimlich modificat la adult ş
i copil
 manevre de deschidere ş
i adjuvanţ
ii simpli ai că
ilor 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 şoc – anafilactic, hemoragic, septic
Ziua 6
Intoxicaţii – 4 ore
- toxidroame importante ( colinergic, simpatomimetic, opioide)
- 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

67. Departamentul 7
- Specialităţi
chirurgicale II

Medicină de
urgență
Prim ajutor

Atelier de “Resuscitare
cardiopulmonara si cerebrala
pediatrică și neonatală”
Conf. univ. dr. Rotaru Lucianau
Asist. univ. dr. Banicioiu Covei
Mihai

Sala training
UPUSMURD,
SCUJ
Craiova

0105.02.2017

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

24

21

11

Da/(Scris/
practic)

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

68. Departamentul 7
- Specialităţi
chirurgicale II

Medicină de
urgență
Prim ajutor

Atelier de “Resuscitare
cardiopulmonara si cerebrala
la adult”
Conf. univ. dr. Rotaru Luciana

Sala training
UPUSMURD,
SCUJ
Craiova

1015.10.2016

Medici primari,
specialişti şi rezidenţi
medicină de urgenţă,
medici mg/ mf din
serviciile de ambulanţă
și centre de
permanențămedici
rezidenți ati,
cardiologiespecialități
chirurgicale

25

24

11

Da/(Scris/
practic)

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.
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.

69. Departamentul 7
- Specialităţi
chirurgicale II

Medicină de
urgență
Prim ajutor

Atelier de “Resuscitare
cardiopulmonara si cerebrala
in trauma”
Conf. univ. dr. Rotaru Luciana

Sala training
UPUSMURD,
SCUJ
Craiova

1318.03.2017

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

26

36

10

Da/(Scris/
practic)

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.
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.

70. Departamentul 8
- Mama si copil

Pediatrie

Evaluarea retardului de
crestere la copil

1425.11.2016

Medici rezidenti
Medici de familie
Medici specialisti

30

20

Da/Oral

U.M.F. din
Craiova

1324.02.2016

Medici rezidenti
Medici de familie
Medici specialisti

30

20

Da/Oral

U.M.F. din
Craiova-Sală
de curs

20.0210.03.2017

Medici rezidenți,
specialiști și primari în
specialitățile: pediatrie,
neonatologie medicină
de familie

40

15

Da/Oral

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

0114.11.2016

30

15

Da/Scris

Refluxul gastro-esofagian, ulcerul gastric şi/sau duodenal,
enterocolita acută, boala inflamatorie intestinala, sindromul de
malabsorbţie, boala celiacă, alergia la proteinele laptelui de vacă,
gastroenteropatia eozinofilică, fibroza chistică, parazitoze digestive,
sindromul de intestin iritabil, steatohepatita non-alcoolică.

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

13.0203.03.2017

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

40

10

Da/Scris

1. Etapele stabilirii unui program alimentar
2. Alimentaţia în bolile digestive la copil
3. Alimentaţia în afecţiunile renale la copil
4. Alimentaţia în bolile cardiace la copil
5. Alimentaţia în diverse afecţiuni alergice
6. Alimentaţia copilului cu obezitate
7. Alimentaţia copilului cu diabet zaharat
8. Alimentaţia copilului cu boli genetice şi de metabolism
9. Alimentaţia în bolile oncologice la copil
10. Nutriţia enterală
11. Nutriţia parenterală

Conf. univ. dr. Puiu Ileana

71. Departamentul 8
- Mama si copil

Pediatrie

Alergiile si intolerantele
alimentare la copil
Conf. univ. dr. Puiu Ileana

72. Departamentul 8
- Mama si copil

Pediatrie

Tulburari comportamentale la
copil
Prof. univ. dr. Niculescu
Carmen Elena
Asist. univ. dr. Dop Dalia

73. Departamentul 8
- Mama si copil

Pediatrie

Actualităţi în bolile digestive
la copil
Conf. univ. dr. Petrescu Ileana

74. Departamentul 8
- Mama si copil

Pediatrie

Principii de alimentaţie în
diverse afecţiuni pediatrice
Şef lucr. dr. Singer Cristina
Asist. univ. dr. Coşoveanu
Simona

Evaluarea creşterii staturale si ponderale.
Etapele creşterii.
Cauzele retardului de crestere.
Investigarea retardului de crestere.
Nanismul hipofizar.
Tratamentul cu hormon de creştere: doze, urmarire, siguranta,
eficacitate.
Definirea alergiei/intolerantei alimentare la copil.
Manifestari clinice.
Metode de evaluare.
Alergia la proteinele laptelui de vaca
Alergia la gluten, boala celiaca, sensibilitatea la gluten non-celiaca.
Alte intolerante alimentare la copil.
Managementul alergiei/intolerantelor alimentare.
1. Tulburari de comportament ale copilului - generalitati, modele de
temperament, mod de comportament normal - 4 h
2. Copilul agresiv, copilul neascultator, copilul care nu vrea sa
mearga la scoala
-caracteristici, modele comportamentale - 4h
3. Copilul care fura, injura, inseala -caracteristici, modele
comportamentale- 4h
4. Tulburari de comportament disruptive (Oppositional defiant
disorder - ODD Conduct Disorder ) - cauze, factori de risc,
simptomatologie. - 4h
5. Tulburari de comportament disruptive (Oppositional Defiant
Disorder- ODD, Conduct Disorder )- criterii de diagnostic,
coafectari, tratament.- 4h
6. Copilul abuzat (fizic, emotional, sexual) si neglijat -Munchausen
syndrome by proxy, Shaken baby syndrome - 4h
7. Autism spectrum disorder (ASD) -cauze, simptomatologie - 4h
8. Autism spectrum disorder (ASD)- diagnostic, tratament - 4h
9. ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder) - cauze,
simptomatologie - 4h
10. ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder) - diagnostic,
tratament - 4h

U.M.F. din
Craiova

27

75. Departamentul 8
- Mama si copil

Pediatrie

Tendinţe noi în alimentaţia la
sugar şi copilul mare
Prof. univ. dr. Stănescu Ligia

Clinica de
Pediatrie

06.0310.04.2017

Medici Pediatri, medici
medicină generală,
medici rezidenţi

28

40

10

Da/Scris

1 Efectele alimentaţiei din primii ani de viaţă asupra sănătăţii
din perioada de adult
• Obiceiuri alimentare în epoca modernă
• Profilaxia precoce a bolilor cardio-metabolice ale adultului
2 Metabolismul energetic
• Definiţie şi conceptul de balanţă energetică
• Componentele balanţei energetice
• Anomalii ale balanţei energetice
3 Principii alimentare
• Macronutrienţi
• Micronutrienţi
• Apa
4 Diversificarea alimentaţiei
• Alimentatia diversificata
• Principii ale alimentatiei diversificate
5 Alimentaţia copilului în al doilea an de viaţă
• Produse alimentare industriale
• Dieta vegetariană
• Obezitatea şi alimentaţia din al doilea an de viaţă
6 Recomandări dietetice pentru copilul sănătos cu vârsta ≥2 ani
• Principii
• Necesarul de apă, calorii, macro- şi micronutrienţi în funcţie
de vârstă şi activitatea fizică
• Grupe de alimente
• Piramida alimentară
• Alcătuirea unui meniu
• Meniuri alimentare pentru copiii în vârstă de 2-5 ani
7 Recomandări dietetice la copilul cu risc pentru boli
cardiovasculare
• Criterii pentru diagnosticul HTA şi al dislipidemiei la copil
• Dieta pentru obezitate
• Dieta pentru hipertensiunea arterială
• Dieta pentru dislipidemie
8 Rolul familiei în promovarea unei alimentaţii sănătoase
9 Evaluarea stării de nutriţie

76. Departamentul 8
- Mama si copil

Neonatologie

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

Spitalul
Clinic
Județean de
Urgență
Craiova,
Clinica
Neonatologie

0316.11.2016
0316.03.2017

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

29

40

10

Da/Scris

1. Principiile resuscitării la nou-născut.
- modificări fiziologice care apar in momentul nasterii la copil
- factori de risc cu valoare predictivă pentru identificarea nounăscuților care vor necesita resuscitare
- echipament și personal necesar pentru resuscitarea nou-născutului
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 nounăscuților 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-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

77. Departamentul 8
- Mama si copil

Planificare
Familiala

Actualitati in contraceptie
Sef lucr. dr. Surtea Leontina

78. Departamentul 8
- Mama si copil

Obstetrică și
Ginecologie

Evaluarea fetala in sarcina si
travaliu / restrictia de crestere
intrauterina
Șef lucr. dr. Tudorache Ștefania

Clinica OG II
Spitalul
Filantropia
Craiova

0718.11.2016

Medici de familie,
rezidenti obstetrica
ginecologie

30

30

Da/
ex. Practic
Oral
/test scris

SCJU
Craiova, etaj
8, Clinica
Ginecologie

17.02.201725.03.2017

Medici rezidenți,
specialiști, primari

60

120

Da

Prof. univ. dr. Cernea Nicolae
Prof. univ. dr. Novac Liliana
Șef lucr. dr. Tănase Florentina
Șef lucr. dr. Iliescu Dominic
Șef lucr. dr. Comănescu
Alexandru
Șef lucr. dr. Căpitănescu Răzvan

30

Scris (grilă)
+ Oral

1. Explozia populaţională şi importanţa controlului fertilităţii.
Prevalenţa utilizării metodelor contraceptive.
2. Consilierea pentru contracepţie: definiţie, obiective, principii,
conţinut, consilierea specifică metodei, consilierea la vizita de
urmărire.
3. Criteriile de eligibilitate OMS (WHO), categoriile de eligibilitate
pentru metodele contraceptive.
4 Efectele hormonilor sexuali: efecte genitale şi extragenitale.
5. Hormonii sexuali sintetici: estrogeni şi progestative de sinteză.
Efecte
6. Contracepţia hormonală: definiţie, istoric, clasificare, preparate
combinate, mecanism de acţiune.
7. Contraceptivele orale combinate: eficacitate, beneficii şi riscuri,
efecte adverse, grupe specifice de paciente, precauţii.
8. Contraceptive numai cu progestative: definiţie, avantaje,
importanţa administrării regulate, precauţii.
9. Contraceptivele injectabile: definiţie, avantaje, importanţa
administrării regulate, precauţii.
10. Contracepţia naturală
11. Metodele de barieră
12. Sterilizarea masculină şi feminină
13. Dispozitivele intrauterine: steriletul
14. Contracepţia de urgenţă
15. Perspective noi în planificarea familială
1.Evaluarea ecografica fetala trim II
2. Evaluarea ecografica fetala trim III
3. Fiziologie si fiziopatologie fetala
4. Evaluarea ecografica fetala antepartum
5. Evaluarea Doppler feto-placentara
6. Cardiotocograma normal
7. Cardiotocograma patologica I
8. Cardiotocograma patologica II
9. Etiopatognia restrictiei fetale intrauterine I
10. Etiopatognia restrictiei fetale intrauterine II
11. Suferinta fetala cronică
12. Moartea fetala intrauterine
13. Suferinta fetala cronică acutizata
14. Principii de tratament
15. Principii de tratamentII

79. Departamentul 8
- Mama si copil

Obstetrică și
Ginecologie

Colposcopie, modul I
competență
Șef lucr. Iliescu Dominic
Prof. univ. dr. Nicolae Cernea
Prof. univ. dr. Novac Liliana
Prof. univ. dr. Simionescu
Cristiana
Șef lucr. dr. Tănase Florentina
Șef lucr. dr. Tudorache Ștefania
Șef lucr. dr. Comănescu
Alexandru
Șef lucr. dr. Căpitănescu Răzvan

SCJU
Craiova, etaj
7, Clinica
Ginecologie

17.1025.11.2016

Medici rezidenți,
specialiști, primari

31

60

120

Da
Scris (grilă)
+ Oral

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 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

FACULTATEA DE MOAŞE ŞI ASISTENŢĂ MEDICALĂ
Nr.
crt.
1.

Departamentul
organizator
Departamentul 1

Specialitatea
Nursing general

Titlul cursului
postuniversitar /
Titularul cursului
Managementul de
urgenţă în
traumatismele acute la
adult
Şef lucr. dr.
Geormăneanu Cristiana

Locul
desfăşurării

Medicii
cărora li se
adresează

Perioada
propusă

U.M.F.din
Craiova,
Facultatea de
Moaşe şi
Asistenţă
Medicală

01-30.11.2016

U.M.F. din
Craiova,
Facultatea de
Moaşe şi
Asistenţă
Medicală

01-30.10.2016

01-30.04.2017
01-31.07.2017

Asist. univ. dr.
Bănicioiu-Covei Mihai
Daniel

2.

Departament 1

Nursing general

Managementul
urgenţelor
cardiovasculare majore
la adult
Şef lucr. dr.
Geormăneanu Cristiana

10-31.01.2017
16-10.06.2017

Şef lucr. dr. Forţofoiu
Maria

32

Nr. ore
Curs

LP

Prezenţa
evaluării
finale
(Da/Nu
Scris/Oral)

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

52

36

Da/scris
şi oral

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

48

32

Da/scris
şi oral

Tematica cursului
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 cardio-respiratorie 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 cardio-respirator
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
11.Urgenţele hipertensive
12.Modalităţi de transport al pacientului critic
13.Transferul interspitalicesc al pacientului critic. Aspecte medicolegale

3.

Departament 1

Nursing general

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

U.M.F. din
Craiova,
Facultatea de
Moaşe şi
Asistenţă
Medicală

01-18.12.2016

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

01-28.02.2017
16-31.03.2017
11-30.06.2017
16-31.08.2017
16-30.09.2017

4.

Departament 1

Nursing general

Resuscitarea cardiopulmonară şi cerebrală
la copil
Şef lucr. dr.
Geormăneanu Cristiana

U.M.F. din
Craiova,
Facultatea de
Moaşe şi
Asistenţă
Medicală

01-15.03.2017
01-15.05.2017

33

38

30

Da/scris
şi oral

1.Introducere
2.Monitorizarea cardiacă
3.Stopul cardiorespirator. Resuscitarea cardio-respiratorie 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 cardio-respirator
5.Cardioversie. Pacing
6. Aspecte psihologice
7.Anunţarea veştilor proaste

36

28

Da/scris
şi oral

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 cardiorespiratorii şi cerebrale la copil.
13.Aspecte psihologice
14.Anunţarea veşilor proaste
15. Aspecte etice şi medico-legale.

5.

Departament 1

Nursing general

Managementul durerii
şi anestezia în urgenţă
Şef lucr.dr.
Geormăneanu Cristiana

U.M.F. din
Craiova,
Facultatea de
Moaşe şi
Asistenţă
Medicală

01-15.08.2017

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

01-15.09.2017

34

46

24

Da/scris
şi oral

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

6.

Departament 1

Medicină Internă.
Nursing clinic boli
interne

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

UPU Craiova

16-31.03.2017

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

Prof. univ. dr. Enescu
Aurelia

35

30

20

Oral

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
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).

36

7.

Departament 2

Obstetrica Ginecologie

Actualitati privind
monitorizarea gravidei
Prof. univ. dr.
Pătrașcu Anca
Conf. univ. dr.
Ghelase Mugurel Stefan

8.

Departament 2

Obstetrica Ginecologie

Actualitati privind
nasterea in sarcina
normala si patologica
Conf. univ. dr.
Gheorman Valeriu

9.

Departament 2

Medicina de familie

Educatie prenatala
naturala-condiţie
esenţială pentru
sănătatea copilului

Clinica
ObstetricaGinecologie
II, Spital
Clinic
Municipal
Filantropia
Craiova

03-24.10.2016

Specialităţile
medicale
ţintă.
specialisti
obstetricaginecologie,
medicina de
familie,
rezidenti in
aceste
specialități,
asolventi ai
FMAM

20

30

Da Test
grila

Clinica
ObstetricaGinecologie
II, Spital
Clinic
Municipal
Filantropia
Craiova

03-24.11.2016

Specialităţile
medicale ţintă
specialisti
obstetricaginecologie,
medicina de
familie,
medicina de
urgenta,
rezidenti in
aceste
specialități,
asolventi ai
FMAM

20

30

Da Test
grila

FMAM

11-20.11.2016

Medici de
familie,
ginecoobstetrică,
pediatrie,
moase,
asistenti
medicali

24

24

evaluare
scrisa

09-18.12.2016
17-26.02.2017

Sef lucr. dr. Dumitrescu
Elena-Mădălina

21-30.04.2s017

Colaborare/parteneriat
cu Asociaţia de Educaţie
prenatală din România
-Lavinia Nanu
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Motivaţia cursului - prezentarea notiunilor de baza privind.
managementul gravidei ca si corelatiile cu normele si legislatia
europeană.
Tematica prezentată (obiective educaţionale).
1. Cursantii vor efectua un program de instruire privind
principatele aspecte ce vizează gravida ,ca şi noţiuni actuale de
promovare a sănătăţii materno-infantile.
2. Se vor putea aprofunda tehnicile şi manevrele clasice, dar şi
noutăţile privind ingrijirea gravidei.
3. Se vor devolta abilităţi tehnice şi cunoştiinţe conform cele 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.
• Motivaţia cursului - prezentarea notiunilor de baza privind.
managementul nasterii in contextul medicinii de urgenta.
• Tematica prezentată (obiective educaţionale).
1. Cursantii vor efectua un program de instruire privind principatele
aspecte ce vizează nasterea in prezentatii eutocice si distocice ,ca
şi noţiuni actuale de promovare a sănătăţii materno-infantile.
2. Se vor putea aprofunda tehnicile şi manevrele clasice, dar şi
noutăţile privind ingrijirea gravidei.
3. Se vor dezvolta abilităţi tehnice şi cunoştiinţe conform cele mai
moderne protocoale în specialitatea obstetrica normala si
patologica
Monitorizarea gravidei sănătoase. Monitorizarea travaliului.
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
Educația prenatală naturală în perioada preconce pțională și perioada
prenatală: intervenție fundamentală pentru o prevenție primară
eficace
Dovezi științifice și tradiționale care susțin o nouă paradigmă în
abordarea parentalității
Rolul cadrelor medicale în consilierea tinerilor și viitorilor părinți
privind un comportament responsabil pentru propria sănătate și cea a
viitorilor copii
Promovarea educației prenatale naturale de către cadrele medicale -o
condiție importantă pentru asigurarea sănătății copiilor, familiei și
societatii

