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LOCAȚIA
Nr.
crt

Specialitatea

TITLUL CURSULUI
POSTUNIVERSITAR
TITULARUL CURSULUI

1.

2.

Anatomie

BacteriologieVirusologieParazitologie

Anatomia topografica si
descriptivă a regiunii
gâtului. Aspecte CT
Conf. univ. dr. Albulescu Dana
Maria
Conf. univ. dr. Constantin
Cristian
Asist. univ. dr. Stănescu Radu
Infectii bacteriene cu
bacterii multirezistente la
chimioterapice. Actualitati
Conf. univ. dr. Ungureanu
Anca

3.

BacteriologieVirusologieParazitologie

Fenotipuri bacteriene
implicate in etiologia
meningitelor acute
Prof. univ. dr. Balasoiu Maria
Sef lucr. dr. Cristea Oana

(persoana de
contact și
număr de
telefon)
U.M.F. Craiova
Sediul Disciplinei
de Anatomie

DATA, LUNA,
ANUL

15.10-02.11.2019
08-22.04.2020

Radu Stanescu
0741044735

U.M.F. Craiova
Sediul Disciplinei

01-15.02.2020
15-30.06.2020

Ungureanu Anca
0742428006

U.M.F. Craiova
Sediul Disciplinei

Nr.
ore
Curs

Nr.
ore
LP

Medici
rezidenți,
primari şi
specialiști
radiologie și
imagistică
medicală

10

20

Medici
specialisti,
primari toate
specilitatile

42

Medici
specialisti,
primari toate
specilitatile

42
ore

Prezenţa
evaluării finale

SCRIS/ORAL
Da
Oral

10

01-15.03.2020

Da
Oral

1

10
ore

CREDITE EMC
TEMATICA CURSULUI

DA/NU

15-30.09.2020

01–15.06.2020
Balasoiu Maria
0723319879
Cristea Oana
0765454359

Medicii
cărora li se
adresează

Da
Oral

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

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

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

1.Viscerele

gâtului: aspecte anatomice (studiu
cadavru)
2. Viscerele gatului : aspecte CT
3. Arterele gatului : aspecte anatomice
(studiu cadavru)
4. Arterele gatului: aspecte CT
5. Venele gatului: aspecte anatomice: studiu
cadavru
6. Venele gatului: aspecte CT.
1. Rezistenta bacteriana. (Mecanisme. Notiuni
de multirezistenta, panrezistenta).
2. Metode fenotipice si si semotipice de
determinarea a rezistentei bacteriene
conform EUCAST si CLSI 2015.
3. Fenotipuri bacteriene multirezistente,
implicate in infectiile de btract respirator
superior si inferior.
4. Fenotipuri bacteriene multirezistente
implicate in infectiile genito-urinare.
5. Fenotipuri bacteriene multirezistente
implicate in infectiile digestive.
6. Fenotip bacterian multirezistente implicate
in infectiile de parti moi.
1.Streptococcus pneumoniae: exemn
bacteriologic, valoarea examenului direct din
lichidul cefalorahidian. Principalele
fenotipuri de rezistenta ale pneumococilor
implicati in meningitele acute.
2.Nisseria meningitidis: examen
bacteriologic, valoarea examenului direct din
lichidul cefalorahidian. Principalele
fenotipuri de rezistenta ale menigococilor
implicati in meningitele acute.
3.Haemophilus influenzae: examen
bacteriologic, valoarea examenului direct din
lichidul cefalorahidian. Principalele
fenotipuri de rezistenta implicate in
meningitele acute.
4.Bacilul tuberculos:valoarea coloratiei ZiehlNeelsen in examenul direct; diagnostic
bacteriologic. Fenotipuri de rezistenta la
principalele tuberculostatice.
5.Bacili Gram negativi (Salmonella,
Escherichia coli, Proteus, Acinetobacter,
Klebsiella): diagnostic de laborator.
Principalele fenotipuri de rezistenta.
6.Leptospira ictero-hemoragica:diagnostic de
laborator.

4.

BacteriologieVirusologieParazitologie

Agenti infectiosi cu
transmitere parenteralaactualitati si perspective
Prof. univ. dr. Turculeanu
Adriana

5.

Boli de
Nutritie si
metabolism

Utilizarea si utilitatea
sistemelor de monitorizare
glicemica continua in
practica clinica
Conf. univ. dr. Popa Simona
Asist. univ. dr. Popa Adina

6.

Boli de
Nutritie si
metabolism

Utilizarea si utilitatea
sistemelor de pompe de
insulină cu senzori de
monitorizare continuă a
glicemiei in practica clinica
Conf. univ. dr. Popa Simona

U.M.F. Craiova
Sediul Disciplinei

15-30.01.2020
15-31.03.2020

Turculeanu
Adriana
0723543943

Clinica de Diabet,
SCJUC
Etaj IX

01.10.2019

02.10.2019

Popa Simona
0727713051
Popa Adina
0727878853

Asist. univ. dr. Popa Adina

7.

Boli de
Nutritie si
metabolism

Urgente metabolice
Conf. univ. dr. Popa Simona
Asist. univ. dr. Popa Adina

8.

Boli
infecţioase

Urgențe în bolile
infecțioase

Clinica de Diabet,
SCJUC
Etaj IX

Pneumoftiziologie

Şef lucr. dr. Dumitrescu
Florentina
Prof. univ. dr. Cupşa Augustin

12.05.2020

Popa Simona
0727713051
Popa Adina
0727878853

Spitalul Clinic de
Boli Infecţioase şi
„Victor Babeş”
din Craiova
Dumitrescu

42

Medici specialisti,
primari si
rezidenti din
specialitatile:
Diabet NBM,
pediatrie
In vederea
instruirii pentru
indeplinirea
obiectivelor din
cadrul
Programului
Naţional de
Diabet Zaharat
Medici specialisti,
primari si
rezidenti din
specialitatile:
Diabet NBM,
pediatrie
In vederea
instruirii pentru
indeplinirea
obiectivelor din
cadrul
Programului
Naţional de
Diabet Zaharat

4

10

Da
Oral

15-30.09.2020

Popa Simona
0727713051
Popa Adina
0727878853

Clinica de Diabet,
SCJUC
Etaj IX

Medici
specialisti,
primari toate
specilitatile

11-29.05.2020

Medici specialisti,
primari si
rezidenti din
specialitatile:
Diabet NBM,
Medicina de
Familie,
Endocrinologi,
Medicina interna,
ATI, Medicina de
Urgenta,
Cardiologie,
Neurologie,
Chirurgie

medici
rezidenți,
specialști,
primari boli
infecțioase,
medici
specialiști și

2

2

Da
Oral

4

4

Da
Oral

4

2

Da
Oral

22

18

Da
Oral

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

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

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

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

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

7.Bacili Gram pozitivi (Listeria
monocytogenes, Bacillus anthracis):
diagnostic de laborator. Fenotipuri de
rezistenta implicate.
1.Importanta pentru sanatatea umana a
actiunii agentilor infectiosi cu transmitere
parenterala. Prevalenta infectiilor cu acesti
agenti etiologici la nivelul mondial, european
si in Romania.
2.Prezentarea principalilor agenti cu
transmitere parenterala:
a. Treponema pallidum – sifilis
b. Virusurile hepatitice B, C, D, F, G
c. HTLV si predispozitia la leucemie.
d. HIV
e. Neuroviroze
f. Parazitoze cu transmitere parenterala.
3.Manifestari clinice si diagnostic.
4.Diagnostiocul de laborator – actualitati si
perspective.
1. Tipuri de sisteme de monitorizare
glicemica continua
2. Evaluarea variabilitatii glicemice pe
inregistrarile sistemelor de monitorizare
glicemica continua

1. Initierea terapiei cu sisteme de pompe de
insulină cu senzori de monitorizare
continuă a glicemiei
2. Functiile sistemelor de pompe de insulină
cu senzori de monitorizare continuă a
glicemiei
3. Beneficiile sistemelor de pompe de insulină
cu senzori de monitorizare continuă a
glicemie în comparație cu pompa de
insulina convenționala, în cazul pacienților
cu diabet de tip 1
4. Riscuri și limitări ale terapiei cu sistemele
de pompe de insulină cu senzori de
monitorizare continuă a glicemiei
1. Tipuri de urgente metabolice la pacientii cu
diabet zaharat: coma cetoacidozica, coma
hiperosmolara, coma hipoglicemica
2. Etiopatogenia urgentelor metabolice
3. Criterii de diagnostic al urgentelor
metabolice
4. Factori precipitanti ai urgentelor
metabolice
5. Abordarea terapeutica multidisciplinara a
urgentelor metabolice

Clasificarea urgențelor în bolile infecțioase:
boli de grup A, boli infecțioase cu potențial
evolutiv sever.
Boli infecțioase ca amenințări globale:
pandemii, bioterorism, febre hemoragice
Urgențe în bolile infecțioase:
-SNC-meningite, encefalite

9.

Dermatologie

Şef lucr. dr. Giubelan Lucian
Asist. univ. dr. Dragonu Livia
Asist. univ. dr. Stoian Andreea
Cristina

Florentina
0745156858

Aspecte clinice,
dermatoscopice şi
histopatologice în leziunile
melanocitare benigne şi
maligne

Clinica
Dermatologie
SCJU Craiova-

Şef lucr. dr. Stoica Loredana
Elena

primari-alte
specialități

01-16.11.2019

Stoica Loredana
Elena
0722857395

Medici familie,
medici
rezidenţi,
specialişti,
primari
dermatologie

20

Medici familie,
medici
rezidenţi,
specialişti,
primari
dermatologie

20

20

Da
Oral

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

Şef luc. dr. Vîlcea Alina Maria

10.

Dermatologie

Corelaţii clinice,
dermatoscopice şi
histopatologice în
precancerele
keratinocitare şi
carcinoamele cutanate

Clinica
Dermatologie
SCJU Craiova
Vîlcea Alina
Maria
0744507959

18-30.11.2019

Şef lucrări dr. Vîlcea Alina
Maria
Şef lucr. dr. Stoica Loredana
Elena

3

20

Da
Oral

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

- aparat respirator, ORL: bronșiolita,
pneumonii, angine, laringite, crupul
-digestive: BDA, TIA, hepatite
-cardiovasculare:miocardite, endocardite,
pericardite
-cutanate:antrax, celulite, fasceita necrozantă
-sistemice: difterie, tetanos, rabie, sepsis, șoc
septic
- boli eruptive: scarlatină, rujeolă, rubeolă,
varicelă
-urinare, BTS: cistite, pielonefrite,
glomerulonefrite, herpes genital, HIV
-osteoarticulare:RAA, artrite septice
Cazuri clinice
Cursuri
1. Nevii nevocelulari, melanomul/factori de
risc, aspecte clinice
2. Aspecte histopatologice în leziunile
melanocitare
3. Tratamentul leziunilor melanocitare
4.Diagnosticul dermatoscopic
5.Structuri dermatoscopice în leziunile
pigmentare
6.Structuri caracteristice unor regiuni
anatomice
7. Diagnostic dermatoscopic în leziunile
pigmentare melanocitare benigne
8. Diagnostic dermatoscopic în nevii atipici,
dermatofibrom şi mamela supranumerară
9. Diagnostic dermatoscopic în melanom
10. Evaluare.
Lucrări practice:
Prezentare de cazuri :
1. Lentigo
2. Nevi nevocelulari dobândiţi
3. Nevi congenitali
4. Nev albastru
5. Nevul recurent
6. Nevul Spitz
7. Nevul atipic
8. Dermatofibromul
9. Nev acral
10. Melanom
Cursuri
1. Actualităţi în carcinogeneză
2. Aspecte clinice şi histopatologice în
keratozele actinice, cornul cutanat
3. Aspecte clinice şi histopatologice în
keratoacantom
4. Aspecte clinice şi histopatologice în
carcinomul bazocelular
5. Aspecte clinice şi histopatologice în
carcinomul scuamos
6. Structuri dermatoscopice în precancere şi
carcinoame
7. Diagnostic dermatoscopic în keratozele
actinic
8.
Diagnostic
dermatoscopic
în
keratoacantom
9. Diagnostic dermatoscopic în carcinoame
10.Evaluare
Lucrari practice:
Prezentare de cazuri :
1. Keratoze actinice
2. Cornul cutanat

11.

Dermatologie

Date actuale privind bolile
dermatolo-gice prin
mecanism autoimun

Clinica
Dermatologie din
Craiova

Prof. univ. dr. Pătrașcu Vergil

Vergil Pătrașcu
0724273676

28.10-21.12.2019

medici specialişti; medici de
familie

4

35

21

Da
Oral

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

3. Cheilite keratozice
4. Keratoacantom
5. Boala Bowen
6. CBC
7. CBC pigmentar
8. Carcinom scuamos pe tegumente
9. Carcinom scuamos buza
10. Diagnostic diferenţial dermatoscopic
Tematica cursului
Date actuale privind imunitatea și alergia – 5
ore curs; 28oct.-2 nov. 2019
Asepsia și antisepsia. Managementul
bolnavului cu lupus eritematos, pornind de la
cazuri clinice – 3 ore lp, 28oct.-2 nov. 2019
Funcția imunologică a pielii. Sistemul imun al
tegumentului. Reactivitatea imună ca factor
de apărare. Patologia dermatologică prin
implicarea mecanismului imunologic – 5 ore
curs; 4-9 nov. 2019
Organizarea sălii de intervenții chirurgicale
în vederea biopsiei cutanate și/sau a biopsiei
musculare. Managementul bolnavului cu
sclerodermie pornind de la cazuri clinice – 3
ore lp; ; 4-9 nov. 2019
Mijloace de diagnostic al bolilor
dermatologice autoimmune –
5 ore curs; 11-16 nov. 2019
Prezentarea instrumentarului și a
materialelor folosite pentru efectuarea
biopsiei cutanate și/sau musculare.
Managementul bolnavului cu
dermatomiozită, pornind de la cazuri clinice –
3 ore lp; 11-16 nov.2019
Colagenozele: entități clinice, etiopatogenie,
diagnostic, tratament – 5 ore curs; 18-23 nov.
2019
Pregătirea bolnavului pentru biopsie. Tehnici
de anestezie, incizie și sutură. Managementul
bolnavului cu pemfigus, pornind de la cazuri
clinice- 3 ore lp;18-23 nov. 2019
Dermatoze buloase intraepidermice
autoimmune – 5 ore curs; 25-30 nov. 2019
Efectuarea de biopsii cutanate și/sau
musculare. Managementul bolnavului cu
pemfigoid bulos, pornind de la cazuri clinice
– 3 ore lp; 25-30 nov. 2019
Dermatoze buloase subepidermice
autoimmune – 5 ore curs; 2-7 dec. 2019
Efectuarea citodiagnosticului Tzanck.
Efectuarea crioterapiei la bolnavii cu lupus
eritematos cronic și cu alopecia areata.
Managementul bolnavului cu dermatită
herpetiformă, pornind de la cazuri clinice – 3
ore lp; 2-7 dec. 2019
Alte afecțiuni dermatologice în patogenia
cărora participă autoimunitatea (urticaria
cronică prin mecanism autoimun, vitiligo,
alopecia areata) – 5 ore curs; 9-14 dec. 2019
Interpretarea factorilor de prognostic în
dermatozele buloase autoimune, pornind de
la cazuri clinice. Managementul bolnavilor cu
urticarie cronică prin mecanism autoimun,
vitiligo sau alopecia areata pornind de la
cazuri clinice – 3 ore lp; 9-14 dec. 2019
Evaluare - 3 ore; 16 – 21 dec. 2019

12.

Diabet,
Nutriție, Boli
Metabolice
(DNBM)

Strategii de diagnostic și
tratament în diabetul
zaharat (DZ) – actualități
Prof. univ. dr. Dincă Mihaela

13.

14.

Spitalul clinic
Filantropia

01-31.11.2019

Dincă Mihaela
0726 768161

Diabet,
Nutriție, Boli
Metabolice
(DNBM)

Nutriție clinică – actualități

Spitalul clinic
Filantropia

Epidemiologie
și A.P.S.S.

Infecţiile asociate actului
medical in practica
medicală

U.M.F. din
Craiova, Sediul
disciplinei

Conf. univ. dr. Dinescu Sorin
Nicolae

Vasile Ramona
0769288002

01-31.03.2020

Prof. univ. dr. Dincă Mihaela
Dincă Mihaela
0726 768161

25.11-13.12.2019
11-30.05.2020

Asist. univ. dr. Vasile Ramona

15.

Epidemiologie
și A.P.S.S.

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

U.M.F. din
Craiova, Sediul
disciplinei

10-28.02.2020

Vasile Ramona
0769288002

Asist. univ. dr. Vasile Ramona

16.

Epidemiologie
și A.P.S.S.

Imunoprofilaxia
Conf. univ. dr. Dinescu Sorin
Nicolae
Asist. univ. dr. Vasile Ramona

17.

Fiziologie

Imunitatea nespecifică și
specifică

U.M.F. din
Craiova, Sediul
disciplinei

09-28.03.2020

Vasile Ramona
0769288002

U.M.F. Craiova,
Sediul disciplinei

18.11-06.12.2019
27.01-14.02.2020

Conf. univ. dr. Badea Daniela

Badea Daniela
0730232232

24.02-13.03.2020

Medici de
familie, medici
Interniști,
medici DNBM

32

Medici de
familie, medici
Interniști,
medici DNBM

32

16

Da
Oral

30

Medici,
rezidenţi,
specialişti,
primari
epidemiologie,
orice
specialitate

30

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

30

5

Da
Oral

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

Medici
rezidenți,
specialisti,
primari, toate
specilități-le.

16

25

Da
Scris

20

Da
Scris

25

Da
Scris

50

20

Da
Oral

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

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

-Criterii de diagnostic în DZ
-Rolul optimizării stilului de viață în DZ
-Principii de nutriție în DZ
-Insulinoterapia în DZ Tip 1
-Diagnostic și tratament în Diabetul
Gestațional
-Clase terapeutice în DZ Tip 2
-Mecanismul incretinic și modulatoriu
-Incretinici în terapia DZ
-Insulinoterapia în DZ Tip 2
-Inhibitori SGLT2 în terapia DZ Tip 2
-Tratamentul DZ Tip 2 și abordarea riscului
cardiovascular
-Principiile nutritive și rolul lor în economia
metabolică
-Etapele stabilirii unui program alimentar
-Principii de dietă în obezitate
-Principii de dietă în DZ Tip 2
-Principii de dietă în DZ Tip 1
-Principii de dietă în bolile cardiovasculare
-Principii de dietă în bolile digestive
-Principii de dietă în bolile renale
-Principii de dietă în denutriție
-Dietele ”de slăbire” -beneficii și riscuri

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

1. Istoric, Definiţii, Etiologie; Proces
epidemiologic
2. Combaterea IN; Prevenţia IN; Entităţi clinicoepidemiologice
3. Infecţii urinare nosocomiale; Pneumonii
nosocomiale;
4. Infecţii nosocomiale de cateter
5. Infecţii nosocomiale posttransfuzionale
6. Infecţii nosocomiale la gazde
imunocompromise
7. Infecţii nosocomiale la personalul medicosanitar
8. Managementul deseurilor
9. Metode moderne de dezinfecție și sterilizare
aplicabile în profilaxia IAAM
10. Cadru legislativ al IAAM
11. Prezentari de caz
12. Aplicatii PC-focare de infectti nosocomiale

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

1. Măsurarea frecvenţei boilor
2. Măurarea efectelor.
3. Tipuri de studii: studii descriptive, analitice,
experimentale
4. Designul studiilor epidemiologice
5. Măsurarea asocierii
6. Evaluarea statistică a asocierii
7. Fundamente ale cauzalităţtii
8. Teste diagmostice.
9. Istoria naturală a bolii
10. Prognosticul
11. Tratamentul

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

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

30/fiecare perioadă
Notă:
creditele sunt valabile
numai pentru medicii

1. Celulele sistemului imun
2. Apărarea imună nespecifică
3. Alte celule care participă în imunitatea
nespecifică
4. Răspunsul imun specific

membri CMR.

Șef lucr. dr. GenuncheDumitrescu Amelia

18.

Fiziopatologie
/
Hematologie

Hemostaza normala si
patologica
Prof. univ. dr. Gaman Amelia

Facultatea de
Medicina,
disciplina
Fiziopatologie

21.10-04.11.2019

Medici
specialisti,
primari,
rezidenti, toate
specialitatile

40

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

10

20

D
Scris

Gaman Amelia
0770684146

19.

Hematologie

Managementul pacientului
sindrom anemic
Şef lucr. dr. Rotaru Ionela

U.M.F. din
Craiova

13-23.01.2020

Rotaru Ionela
0740045276

Asist. univ. dr. Patrascu AnaMaria

20.

Hematologie

Actualitati in diagnosticul si
managementul sindromului
limfoproliferativ cronic
Şef lucr. dr. Rotaru Ionela
Asist. univ. dr. Patrascu AnaMaria

U.M.F. din
Craiova
Rotaru Ionela
0740045276

09-20.03.2020

6

6

Da
Oral

10

10

Da
Oral

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

16
Notă:
creditele sunt valabile
numai pentru medicii
membri CMR.

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

5. Antigene și anticorpi
6. Receptorii pentru antigen ai imunității
specifice
7. Reacțiile antigen-anticorp, sistemul
complement și fagocitoza
8. Limfocitele și imunitatea mediată celular
9. Self versus non-self
10. Relația sistem imun/răspuns imun
11. Imunologia și medicina
Fiziologia hemostazei.
Hemostaza primara. Explorarea hemostazei
primare.
Coagularea. Explorarea coagularii.
Fibrinoliza. Explorarea fibrinolizei
Anomaliile hemostazei
Purpurele vasculare ereditare si dobandite:
Boala Rendu – Osler.
Purpurele vasculare imunologice si
imunoalergice.
Purpurele vasculare infectioase. Purpurele
vasculare de cauze diverse.
Afectiuni plachetare
Modificari cantitative plachetare.
Trombocitopeniile:
Trombocitopeniile autoimune.
Purpura trombotica trombocitopenica.
Sindromul hemolitic uremic.
Trombocitoze.Trombocitemii.
Modificari calitative plachetare:
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 al fibrinolize.
Anomalii castigate ale fibrinolizei.
Trombofiliile.
Trombofilii primare.
Trombofilii dobandite
Definirea si clasificarea sindromului anemic.
Generalitati.
Investigarea pacientului cu anemie
Diagnosticul pozitiv si diferential al
sindroamelor anemice
Managementul pacientului cu anemie
Abordarea terapeutica a pacientilor cu
sindrom anemic
Ontogeneza limfoida B. Clasificarea WHO a
neoplaziilor limfoide, incadrare, celule
proliferante
Leucemia limfatica cronica
Boala Hodgkin
Limfoamele maligne nonHodgkiniene
Mielomul multiplu

21.

Igienă

Gestionarea deşeurilor
rezultate din activități
medicale, aspecte
legislative și practice

U.M.F. din
Craiova

18-28.11.2019

Radu Lucrețiu
0762615877

Șef lucr. dr. Radu Lucrețiu
22.

Igienă

Aplicabilitatea practică a
normelor legislative
privind curățarea,
dezinfecția și sterilizarea în
unitățile sanitare

U.M.F. din
Craiova

11-21.05.2020

Radu Lucrețiu
0762615877

Șef lucr. dr. Radu Lucrețiu

23.

Imagistică
medicală

Ecografie generală şi
specială, pentru obtinerea
atestatului de practica in
ecografie
Modulul I si Modulul II durata 6 luni - Octombrie
2019 - Martie 2020
Prof. univ. dr. Enăchescu
Viorela

24.

Imagistică
medicală

Sef lucr. dr. Efrem Cristian
Sef lucr. dr. Kamal C-tin
Actualitati in ecografia
vasculară 2 D şi Doppler
Prof. univ. dr. Enăchescu
Viorela
Dr. Camen Dragos
Dr. Andritoiu Alexandru

25.

Imagistică
medicală

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

26.

Imunologie

Asist. univ. dr. Camen
Georgiana
Dr. Camen Dragos
Dr. Georgescu Aristida
Anticorpii monoclonali
specifici-utilitatea lor în
practica medicală
Șef luc. dr. Boldeanu Mihail
Virgil

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

01.10.201931.03.2020

Medici
rezidenţi,
specialişti,
primari
medicină de
familie, orice
specialitate
Medici
rezidenţi,
specialişti,
primari
medicină de
familie, orice
specialitate

20

10

Da
Scris

20

10

Da
Scris

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

117

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

40

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

40

Medici
specialiști,
primari toate
specialitățile

42

143

Grila
videocasete

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

Atestat de Studii
Complementare

Norme tehnice privind gestionarea
deşeurilor rezultate din activitățile medicale
Condițiile de colectare prin separare la locul
producerii, pe categorii, a deșeurilor
medicale
Conținutul planului de gestionare a
deşeurilor rezultate din activități medicale
Normele tehnice privind curățarea,
dezinfecția și sterilizarea
Tehnica de lucru și interpretare pentru
testele de evaluare a eficienței procedurii de
curățenie și dezinfecție
Procedurile recomandate pentru dezinfecția
mâinilor
Metodele de aplicare a dezinfectantelor
chimice
Metodele de evaluare a derulării și eficienței
procesului de sterilizare Produsele biocide
tip 1 și 2 (antiseptice și dezinfectante
chimice)
Tematica Ministerului Sănătăţii pentru
Programul de obţinere a atestatului de
practica în ecografie

Enăchescu
Viorela
0723340093

Centrul de
formare în
ultrasono
Grafie-Spitalul
clinic nr. 2
Filantropia

01-30.09.2020
(2 zile /sapt.)

Enăchescu
Viorela
0723340093

Centrul de
formare în
ultrasono
grafie - Spitalul
clinic nr. 2
Filantropia
Enăchescu
Viorela
0723340093
U.M.F. Craiova
Sediul Disciplinei

01-30.04.2020
(2 zile /sapt.)

14-29.11.2019
13-28.02.2020

Boldeanu Mihail
Virgil
0724515810

01-16.09.2020

Asist. univ. dr. Boldeanu Lidia

7

20

Grila
videocasete

20

Grila
videocasete

10

Da
Oral

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

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

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

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

Anticorpii monoclonali specifici
1. Caracteristici generale
2. Tehnici de obținere a anticorpilor
monoclonali specifici
3. Importanța anticorpilor monoclonali
specifici în cadrul diverselor tehnici de
diagnostic
4. Utilizarea anticorpilor monoclonali
specifici in scop profilactic

27.

Informatică
medicală şi
Biostatistică

Introducere in Informaticã
medicalã şi prelucrarea
imaginilor
Conf. univ. dr. Georgescu
Daniel
Conf. univ. dr. Alexandru
Dragoș
Şef lucr. dr. Şerbănescu
Mircea

28.

Informatică
medicală şi
Biostatistică

Biostatistica în cercetarea
medicala
Conf. univ. dr. Georgescu
Daniel
Conf. univ. dr. Alexandru
Dragoș
Şef lucr. dr. Şerbănesc u
Mircea

29.

Informatică
medicală şi
Biostatistică

Marketing și comunicare
online
Şef lucr. dr. Şerbănescu
Mircea Conf. univ. dr.
Georgescu Daniel
Conf. univ. dr. Alexandru
Dragoș

30.

Limba engleza

Limba engleza cu specific
medical

Laboratoarele
disciplinei de
Informatică
medicală

15.10-15.12.2019

Georgescu
Dragoș
0744122746

Laboratoarele
disciplinei de
Informatică
medicală

01.02-31.05.2020

Alexandru
Dragoș
0745306123

Laboratoarele
disciplinei de
Informatică
medicală

01.06-15.07.2020

Şerbănescu
Mircea
0745766610

U.M.F. din
Craiova

01-30.11.2019
01-31.03.2020

Prof. univ. dr. Pirici Daniel
Lector univ. dr. Radulescu
Anca Marina

Radulescu Anca
0723152585

01-30.04.2020

Medici
rezidenţi şi
specialişti în
specialităţi
chirurgicale,
medicale şi
imagistică
medicală,
medici de
familie,
membri ai
CMR
Medici
rezidenţi şi
specialişti în
specialităţi
chirurgicale,
medicale şi
imagistică
medicală,
medici de
familie,
membri ai
CMR

Medici
rezidenţi şi
specialişti în
specialităţi
chirurgicale,
medicale şi
imagistică
medicală,
medici de
familie,
membri ai
CMR
Medici
rezidenţi,
specialişti,
primari, medici
de familie care
doresc sa-si
reactualizeze
si sã-şi
perfecţioneze
limba engleza
medicalã

8

50

0

Da
Scris

50

0

Da
Scris

50

0

Da
Scris

60

32

Da
Scris

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

5. Folosirea anticorpilor monoclonali
specifici în scop terapeutic
6. Categorii de afecțiuni tratate prin Terapia
biologică
-Modul sintetic de informatica (sistemul de
operare Windows)
-Organizarea si exploatarea bazelor de date
-Modalitati de obtinere a imaginilor medicale
-Transformarea imaginilor analogice in
imagini digitale
-Principii de procesare a imaginilor digitale
-Operatii avand ca scop imbunatatirea
imaginilor digitale

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

-Modul sintetic de informatica (sistemul de
operare Windows)
-Principii de baza ale statisticii
-Parametri statistici fundamentali
-Analiza statistică descriptivă
-Teste statistice
-Grafice speciale in statistica
-Prelucrarea statistică a rezultatelor
cercetării
-Redactarea articolelor pentru reviste
stiintifice

Nu se creditează (nu este
educație medical
continuă)

-Introducere în marketing
-Cunoașterea clienților
-Clienți vs pacienți
-Tehnici de markting
-Tehnici de publicitate
-Google Ads, -Facebook Ads
-Bloguri
-Introducere în comunicarea online
-Comunicarea online cu pacienții
-Comunicarea online intercolegiala
-Comunicarea online ca tehnică de marketing

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

1. Sistemul respirator
2. Sistemul cardiovascular
3. Boli infecțioase
4. Antibioticele
5. ORL
6. Sistemul scheletic
7. Migrena
8. Somnul și visele
9. Epidemiile si prevenția
10. Resuscitarea cardiopulmonară
11. Colesterolul și bolile de inimă
12. Fumatul
13. Corpul omenesc
14. Vitaminele si mineralele
15. Cancerul la sân
16. Febra
17. Gripa
18. Subiecte controversate in medicina
19. Eutanasia
20. Anemia
21. Dialogul medic – pacient
22. Despre medicamente
23. Simtul tactil

31.

Limba
Franceza

Tradiţie şi modernitate în
franceza medicalã de astãzi

U.M.F. din
Craiova

01-30.11.2019
01-31.03.2020

Prof. univ. dr. Pirici Daniel

Ilie Catalin
0747100838

01-30.04.2020

Lector univ. dr. Ilie Catalin

32.

33.

Medicina
Conditiilor
Extreme

Medicină de
urgență

Curs pentru obtinerea
atestatului de studii
complementare in medicina
hiperbara

Prof. univ. dr. Macri Marian
Principii de management în
urgenţele traumatice
Şef lucr. dr. Geormăneanu
Cristiana

Bucuresti
Macovei Adrian
0744962977

09.03.2020

U.M.F. din
Craiova
Facultatea de
Medicină

01-30.11.2019
01-30.04.2020
01-31.07.2020

Geormăneanu
Cristiana
0722978787

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

60

Medici
specialitati
clinice, cu
drept de libera
practica

104

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

9

32

Da
Scris

24

Da

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

Atestat de Studii
Complementare

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

Scris
Abilitati practice
54

36

Da
Scris şi oral

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

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

de medicină de
urgenţă, din
serviciile de
ambulanţă

34.

Medicină de
urgență

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

35.

Medicină de
urgență

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

U.M.F. din
Craiova
Facultatea de
Medicină

01-30.10.2019
10-31.01.2020
16.05-10.06.2020

Geormăneanu
Cristiana
0722978787

U.M.F. din
Craiova
Facultatea de
Medicină

01-18.12.2019
01-28.02.2020
16-31.03.2020

Geormăneanu
Cristiana
0722978787

11-30.06.2020
16-31.08.2020
16-30.09.2020

36.

Medicină de
urgență

Resuscitarea cardiopulmonară şi cerebrală la
copil

U.M.F. din
Craiova
Facultatea de
Medicină

01-15.03.2020
01-15.05.2020

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

50

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

40

Medici
rezidenţi şi
specialişti
medicină de

40

10

32

Da
Scris şi oral

30

Da
Scris şi oral

30

Da
Scris şi oral

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

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

30/fiecare perioadă
Notă:
creditele sunt valabile
numai pentru medicii

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 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. Aspecte psihologice
7.Anunţarea veştilor proaste
1.Introducere
2.Particularităţi generale ale pacientului
pediatric
3.Evaluare primară

Şef lucr. dr. Geormăneanu
Cristiana

37.

Medicină de
urgență

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

U.M.F. din
Craiova
Facultatea de
Medicină

01-15.08.2020
01-15.09.2020

Geormăneanu
Cristiana
0722978787

38.

Medicina
familiei

Comunicarea în practica
medicală
Șef lucr. dr. Dogaru CarmenAdriana

membri CMR.

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

Geormăneanu
Cristiana
0722978787

CMF Dr. Dogaru

05-19.10.2019

Dogaru CarmenAdriana
0723262829

08-22.02.2020

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

Medici
specialiști,
primari cu
specialități
clinice

11

48

26

Da
Scris şi oral

25

5

Da
Scris-test grilă

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

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

4.Particularităţi ale căii aeriene la copil.
Managementul căilor aeriene
5.Particularităţi ale ventilaţiei la copil.
Managementul ventilaţiei
6.Monitorizarea
7.Căile de administrare a medicaţiei la copil
8.Obstrucţia căilor aeriene
9.Insuficienţa respiratorie.
10.Şocul
11.Terapia fluidică
12.Stopul cardio-respirator. Particularităţi
ale resuscitării cardio-respiratorii şi
cerebrale la copil.
13.Aspecte psihologice
14.Anunţarea veşilor proaste
15. Aspecte etice şi medico-legale.
1.Managementul durerii în urgenţă
1.1.Fiziopatologia durerii
1.2.Evaluarea durerii
1.3.Managementul farmacologic al durerii
1.4.Managementul nefarmacologic al durerii
1.5.Durerea acută abdominală
1.6.Pacientul traumatizat
2.Anestezia în urgenţă
2.1.Noţiuni generale
2.2.Nivele de sedare. Etapele anesteziei
2.3.Benzodiazepinele
2.4.Barbituricele
2.5.Sedativele nonbarbiturice
2.6.Opioidele
2.7.Analgeticele nonopioide
2.8.Agenţi inhalatori
2.9.Blocantele neuromusculare
2.10.Secvenţa rapidă de inducţie
2.11.Metodologia de alegere a preparatelor
3.Anestezia locală şi regională
3.1.Principalele anestezice locale
3.2.Infiltraţia anestezică locală
3.3.Anestezicele topice
3.4.Anestezia regională
3.5.prezentare de cazuri clinice
4.Noţiuni de etică şi legislaţie
1. Spargerea gheţii
2. Cunoaşterea participanţilor
3. Pretest și completarea formularului GDPR
4. Prezentarea obiectivelor
5. Definiţie
6. Procesul de comunicare
7. Legile comunicării
8. Scopul comunicării
9. Scopul comunicării în medicină
10.Transmiterea mesajului
11.Reguli pentru transmiterea corectă a
mesajului
12.Bariere în comunicare
13.Cum putem depăşi barierele de
comunicare
14.Caracteristicile unui bun comunicator
15.Feedback pozitiv-reguli
16.Limbajul nonverbal și paraverbal
17.Comunicarea cu pacientul
18.Cauze de abandon ale tratamentului
19.Pașii care trebuie parcurși pentru a
convinge pacientul să fie compliant la
tratament

39.

40.

Medicina
familiei

Medicina
familiei

Malpraxis medical

CMF Dr. Dogaru

02-17.11.2019

Șef lucr. dr. Dogaru CarmenAdriana

Dogaru CarmenAdriana
0723262829

07-21.03.2020

Prezentarea de caz clinic
(adult si copil) si proba
practica in specialitatea de
medicina familiei

Spitalul Clinic nr.
2 Filantropia
Clinica I Medicală

01-15.11.2019

Prof. univ. dr. Enăchescu
Viorela

Enăchescu
Viorela
0723340093

Medici
specialiști,
primari de
orice
specialitate

25

Medici
medicina
generala
Medici de
familie

20

Medici
medicina
generala
Medici de
familie

20

Medici
specialişti si
primari MG şi

20

5

Da
Scris-test grilă

40

Test oral
prezenta-re de
caz.clinic

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

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

Sef lucr. dr. Kamal C-tin
Sef lucr. dr. Dogaru Carmen
41.

Medicina
familiei

Pacientul oncologic in
practica medicului de
familie

Spitalul Clinic nr.
2 Filantropia
Clinica I Medicală

Prof. univ. dr. Enăchescu
Viorela

Enăchescu
Viorela
0723340093

02-15.12.2019

10

Test
Scris

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

Conf. univ. dr. Danciulescu
Mihaela
42.

Medicina
familiei
(Medicină de

Introducere in teoria şi
practica ecografică

Facultatea de
Medicina
CMI Dr.
C-tin Kamal

01-30.04.2020

12

10

Scris

30
Notă:
creditele sunt valabile

20.Transmiterea veștilor rele
21.Recapitularea noţiunilor
22.Posttest
23.Compararea aşteptărilor şi obiectivelor
cursului
24.Evaluarea formatorului și a programului.
1.Spargerea gheţii
2.Cunoaşterea participanţilor
3.Pretest și completarea formularului GDPR
4.Prezentarea obiectivelor cursului
5.Definiţie malpraxis
6.Acordul pacientului informat
7.Confidențialitatea actului medical
8.Selecție relevantă din Legea 95/2006 cu
insistare pe Titlul XV-Răspunderea civilă a
personalului și a furnizorului de produse
și servicii medicale, sanitare și
farmaceutice și normele de aplicare ordinul 482/2007
9.Legea Drepturilor pacientului (46/2003) și
normele ei (ordinul 386/2004)
10.Principiile bioeticii
11.Codul Deontologic al CMR
12.Tipuri de răspundere ale medicului
13.Relația medic-pacient
14.Asigurarea de malpraxis – condiții care
trebuie să le îndeplinească pentru a fi
acoperitoare
15.Tipuri de prejudicii ce nu pot fi acoperite
de polita de asigurare
16.Tipuri de răspundere ale medicului
17.Autorizarea cabinetului medical
18.Controlul infecțiilor nosocomiale -ordinul
916/2006 și 1101/2016
19.Recapitularea noţiunilor
20.Cazuri de malpraxis celebre – prezentare
și discuții
21.Posttest
22.Compararea aşteptărilor şi obiectivelor
cursului
23.Evaluarea formatorului și a programului.
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
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
Principii fizice-ultrasunetele-proprietati fizice,
caracteristici, echipamente, transductori, reglaje,
artefacte; Metodologie examinare-pregatire,

43.

ambulatoriu)

Sef lucr. dr. Kamal C-tin

Medicina
familiei
(Medicină de
ambulatoriu)

Diagnostic ultrasonografic
in urgentele medicochirurgicale

0748117735

Facultatea de
Medicina
CMI Dr.
C-tin Kamal

MF

01-30.11.2019
01-31.05.2020

Sef lucr. dr. Kamal C-tin
0748117735

44.

Medicină
Internă

Ecografie generală- Modul I

CL.I Medicală -

01.10-31.12.2019

Gastroenterologie

Prof. univ. dr. Ciurea Tudorel
Prof. univ. dr. Rogoveanu Ion

Sp.Cl.Jud.de Urg.
Departament
ecografie

Medici
specialişti si
primari ATI,
Med de urgenta,
Med. Interna,
MG şi MF

20

10

Medici
specialişti,
primari

100

120

Medici
specialişti,
primari

100

Medicină de
familie- medici
specialişti,
rezidenţi

10

Medicină de
familie- medici
specialişti,
rezidenţi

20

Medicină de
familie, medici
rezidenţi şi
specialişti

20

Medicină de
familie, medici
rezidenţi şi

20

Scris

Da

numai pentru medicii
membri CMR.

incidente, sectiuni; Semiologie ecografica
normala si patologica-inflamatii, litiaze, procese
focale, colectii.

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

Principii fizice-ultrasunetele-proprietati fizice,
caracteristici, echipamente, transductori, reglaje,
artefacte
Metodologie examinare-pregatire, incidente,
sectiuni
Semiologie ecografica normala si patologicainflamatii, colectii in seroase, litiaze, tumori,
perforatii digestive, traumatisme-hematoame,
rupturi viscerale

Atestat de Studii
Complementare

- 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).

Atestat de Studii
Complementare

- ecografia părţilor moi;
- ginecologie-obstetrică;
- ecografie pediatrică;
- ecografie vasculară periferică;
- ecocardiografie;
- noţiuni de ecografie intervenţională.

Scris

Larisa
Săndulescu
0723968354
45.

Medicină
Internă

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

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

03.01-31.03.2020

120

Da
Scris

Larisa Săndulescu
0723968354

46.

Medicină
Internă

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

47.

Medicină
Internă

Explorarea ecografică în
patologia
hepatobiliopancreatică

CL.I Medicală
Sp.Cl.Jud.de Urg.
Departament
ecografie
Cristin Vere
0740671449

06-10.01.2020

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

25-29.05.2020

20

Da
Scris

40

Da
Scris

Prof. univ. dr. Vere Cristin
Cristin Vere
0740671449

48.

Medicină
Internă

Managementul clinic,
paraclinic şi terapeutic în
sindroamele
hepatoviscerale

CL.I Medicală
Sp.Cl.Jud.de Urg.

04-29.11.2019

Marinela Beznă
0723866844

30

Da
Scris

Conf. univ. dr. Beznă Marinela

49.

Medicină
Internă

Managementul clinic,
paraclinic şi terapeutic în
sindroamele

CL.I Medicală
Sp.Cl.Jud.de Urg.

01-30.04.2020

13

30

Da
Scris

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

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

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

30
Notă:
creditele sunt valabile

- caracteristicile ultrasunetelor;
- principii fundamentale de tehnică
ecografică;
- particularităţi ale explorării ecografice în
urgenţele abdominale medicochirurgicale;
- 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
- clase medicamente recomandate în
sindroamele hepatoviscerale
- managementul terapeutic în context
diagnostic

hepatoviscerale

Beznă Marinela
0723866844

numai pentru medicii
membri CMR.

specialişti

Conf. univ. dr. Beznă Marinela
50.

Medicină
Internă

Dislipidemiile-Impactul
visceral, evaluarea riscului
si complicatiilor, tratament
si monitorizare

CL.I Medicală
Sp.Cl.Jud.de Urg.

18.11-13.12.2019

Beznă Marinela
0723866844

Medicină de
familie, medici
rezidenţi şi
specialişti

2+2/
sapt.

Medici
specialişti
medicină
generală şi de
familie.
Medici
rezidenţi
(interne,
urgenţe,
medicină
generală etc).
Medici
specialiști
medicină
internă,
urgență, ATI,
alte specialități
și membrii
CMR.

40

Medici
specialişti
medicină
generală şi de
familie.
Medici
rezidenţi
(interne,
urgenţe,
medicină
generală etc).
Medici
specialiști
medicină
internă,
urgență, ATI,

40

3+3/
sapt.

Da
Scris

Conf. univ. dr. Beznă Marinela
51.

Medicină
Internă

Insuficienţa hepatică acută
şi cronică
Prof. univ. dr. Petrescu Florin

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

24.02-03.04.2020

Petrescu Florin
0726250766

52.

Medicină
Internă

Actualităţi în BPCO
Prof. univ. dr. Petrescu Florin

Spitalul Clinic
Judeţean de
Urgenţă Craiova
– Clinica a II-a
Medicală.
Petrescu Florin
0726250766

01.05-05.06.2020

14

60

Da
Oral

60

Da
Oral

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

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

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

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

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

alte specialități
și membrii
CMR.

53.

Medicină
Internă

Managementul stopului
cardiorespirator la adult.
Managementul resuscitării
în situații speciale

U.M.F. din
Craiova

04-30.11.2019
06-30.04.2020

Enescu Aurelia
0723415938

Medici primari,
specialiști,
rezidenți toate
specialitățile

Prof. univ. dr. Enescu Aurelia

15

Strategii de implementare a programelor
de prevenţie, diagnostic precoce si
tratament in BPCO.
Tematica stagiu
1. Anamneza si examenul obiectiv în BPCO
(demonstraţie practică).
2. Explorări paraclinice la pacienţii cu BPCO
(demonstraţie practică).
3. Aspecte practice ale terapiei cu agonişti
beta-adrenergici în BPCO.
4. Aspecte practice ale terapiei combinate în
BPCO.
5. Prezentări clinice de pacienţi cu BPCO în
diferite stadii.
6. Monitorizarea pacientului cu BPCO
(aspecte practice).
50

60

Oral

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

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

-fiziopatologie;
-tratament;
-SVB/SVA;
-terapia postresuscitare;
-hipotermia după înec;
-alte măsuri suportive.
4.Hipotermia accidentală – definiție,
diagnosticare, decizia de 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).

54.

Medicina
Interna Cardiologie

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

55.

56.

Medicina
Interna Cardiologie

Medicină

Conf. univ. dr. Istrătoaie
Octavian
Conf. univ. dr. Florescu
Cristina
Conf. univ. dr. Donoiu Ionuț
Asist. univ. dr. Mustafa
Roxana
Asist. univ. dr. Munteanu
Oana
Cordul în situații speciale
Conf. univ. dr. Militaru
Constantin
Conf. univ. dr. Istrătoaie
Octavian
Conf. univ. dr. Florescu
Cristina
Conf. univ. dr. Donoiu Ionuț
Asist. univ. dr. Mustafa
Roxana
Asist. univ. dr. Munteanu
Oana
Abordarea completa si

Centrul de
Cardiologie
Craiova

01-31.03.2020

Medicină de
familie,
rezidenți
specialități
medicale,
specialiști
specialități
medicale

24

Da

24
Notă:
creditele sunt valabile
numai pentru medicii
membri CMR.

1. Epidemiologie, incidență, patogenie,
impact economic
2. Fia și categoriile speciale de pacienți
3. Fia în insuficiența cardiacă
4. Actualități în fia
5. Complicații, evoluție tratament în fia
6. Tratamentul convențional în fia
7. Noac
8. Tratamentul intervențional și chirurgical
în fia

01-30.04.2020

Medicină de
familie,
rezidenți
specialități
medicale,
specialiști
specialități
medicale

24

Da

24
Notă:
creditele sunt valabile
numai pentru medicii
membri CMR.

1. Cordul și sarcina
2. Cordul atletului
3. Cordul și boala cronică de rinichi
4. Diabetul și bolile cardiovasculare
5. Cordul și bolile reumatismale
6. Afectarea cardiovasculară în cancer
7. Afectarea cardiovasculară și sistemul
endocrine
8. Sistemul cardiovascular la vîrstnici

14-31.10.2019

Medici

20

Da

30

- Diagnosticul Hepatitelor cronice virale

Donoiu Ionuț
0746126669

Centrul de
cardiologie
craiova
Donoiu Ionuț
0746126669

Clinica.Medicala

16

30

Internă Gastroenterolo
gie

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

57.

Medicină
Internă Gastroenterolo
gie

58.

Medicină
Internă Gastroenterolo
gie

Abordarea completa si
complexa a pacientilor
infectati cu virus hepatic B,
C si D cu patologie
oncologica asociata

Compartiment

rezidenti,
specialisti,
primari in
specialitatile:
Gastroenterolo
gie, Medicina
interna,
Oncologie,
Anatomie
patologica
Medicina de
familie

Gastroenterologie

Spital Clinic CF
Mihaela Popescu
0721338846

Clinica.Medicala
Compartiment

16-31.03.2020

Gastroenterologie

Spital Clinic CF

Sef lucr. dr. Popescu Mihaela

Mihaela Popescu
0721338846

Managementul bolilor
inflamatorii intestinale
cronice

Gastroenterologie

Clinica.Medicala
Compartiment

11-25.11.2019

Spital Clinic CF
Sef lucr. dr. Popescu Mihaela
Mihaela Popescu
0721338846

59.

Medicină
Internă Gastroenterolo
gie

Managementul bolilor
inflamatorii intestinale
cronice

Clinica.Medicala
Compartiment

02-14.03.2020

Gastroenterologie

Spital Clinic CF
Sef lucr. dr. Popescu Mihaela
Mihaela Popescu
0721338846

60.

Medicină
Internă Gastroenterolo
gie

Actualităţi în diagnosticul şi
tratametul hepatitelor
cronice virale
Prof. univ. dr. Mitruţ Paul

61.

Medicină
Internă Gastroenterolo
gie

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

Spitalul Clinic
Judeţean de
Urgenţă Craiova
– Clinica a II-a
Medicală
Mitruț Paul
0722724430
Spitalul Clinic
Judeţean de
Urgenţă Craiova
– Clinica a II-a
Medicală
Mitruț Paul
0722724430

01-24.11.2019
02-23.03.2020

07-31.10.2019

Scris

Medici
rezidenti,
specialisti,
primari in
specialitatile:
Gastroenterolog
ie, Medicina
interna,
Oncologie,
Anatomie
patologica
Medicina de
familie
Medici
rezidenti,
specialisti,
primari in
specialitatile:
Gastroenterolog
ie, Medicina
interna,
Oncologie,
Anatomie
patologica
Medicina de
familie
Medici
rezidenti,
specialisti,
primari in
specialitatile:
Gastroenterolog
ie, Medicina
interna,
Oncologie,
Anatomie
patologica
Medicina de
familie

20

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

40

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

40

17

30

Da
Scris

20

30

Da
Scris

20

30

Da
Scris

60

Da
Scris

60

Scris

Notă:
creditele sunt valabile
numai pentru medicii
membri CMR.

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

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

- Diagnosticul Hepatitelor cronice virale
- Punctia biopsie hepatica versus Fibromax si
Fibroscan
- Investigatii imagistice: ecografie
bidimensionala, ecografie cu elastografie,
ecografie cu contrast, endoscopie digestiva
superioara, colonoscopie
- Protocoale terapeutice in Hepatitele cronice
virale cu si fara afectiuni oncologice
- Asocierea intre Hepatitele cronice virale si
neoplasme cu localizari si etiologii diverse
-Prezentari de caz
- Cadru nosologic al Bolilor inflamatorii
intestinale cronice
- Definirea si diferentierea clara
colonoscopica si anatomo-patologica
- Protocoale terapeutice actualizate
- Follow up-ul si monitorizarea
interdisciplinara a pacientilor cu Boli
inflamatorii intestinale cronice
- Prezentari de caz

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

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

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

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

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.

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

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

62.

Medicina
internaNefrologie

Managementul modern al
bolii cronice de rinichi
Sef lucr. dr. Zaharie Sorin
Ioan

Spitalul Clinic
Judetean de
Urgenta din
Craiova, Clinica de
Nefrologie

27.01-29.02.2020

Zaharie Sorin
Ioan
0723062108

63.

Medicina
InternaReumatologie

Managementul pacientului
cu boli de tesut vasculoconjunctiv
Prof. univ. dr. Rosu Anca

64.

Medicina
InternaReumatologie

Asist. univ. dr. Banicioiu Covei
Simona
Afectarea cardiovasculara
in reumatologie
Prof. univ. dr. Ciurea Paulina

65.

Medicina
InternaReumatologie

Piciorul in patologia
reumatica
Prof. univ. dr. Ciurea Paulina

U.M.F. din
Craiova

19-21.11.2019

Banicioiu Covei
Simona
0762158570

U.M.F. din
Craiova

05-08.11.2019

Vreju Florentin
0742060999
U.M.F. din
Craiova

12-15.11.2019

Musetescu Anca
0723055385

Medici
specialistisi sau
primari
Medicina de
Familie,
Nefrologie,
Cardiologie,
Medicina
interna, Diabet
si Boli de
Nutritie,
Medicina de
urgenta

25

Medicii rezidenți
si specialiști in
specialitatea
reumatologie,
medicina de
familie, medicina
interna

5

Medici
rezidenti,
medici
specialisti
reumatologi

20

Medici
rezidenti,
medici
specialisti
reumatologi

20

Medici
rezidenti,
medici
specialisti
reumatologi

20

Medici
rezidenti,
medici
specialisti
reumatologi

20

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

30

Da
Scris

-

Da
Scris

20

Da
Oral

20

Da
Oral

Conf univ dr. Musetescu Anca
66.

Medicina
InternaReumatologie

Managemetul pacientului
cu spondiloartrita

U.M.F. din
Craiova

Prof. univ. dr. Ciurea Paulina

Vreju Florentin
0742060999

19-22.11.2019

20

Da
Oral

Conf. univ. dr. Vreju Florentin
67.

Medicina
InternaReumatologie

Interrelatia malignitateboli reumatice
Prof. univ. dr. Ciurea Paulina

U.M.F. din
Craiova

26-29.11.2019

Criveanu Cristina
0721334195

20

Da
Oral

Sef lucr. dr. Criveanu Cristina
68.

Medicina
Muncii si Boli
Profesionale

Supravegherea medicală
specială a lucraătorilor

U.M.F. Craiova,
Cladirea noua,
etaj.V

01-30.04.2020

Șef lucr. dr. Bunescu Marius
Bunescu Marius
0746104125
69.

Metodologia
cercetării
științifice

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

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

14.10-14.12.2019

Medici
specialiști

10

Da
Oral

20

10

Da
Scris

Streba Costin
Teodor
0722389906

18

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

-Date epidemiologice
-Progresia BCR
-Ghidul de diagnostic KDIGO
-Complicatii
-Terapia conservatoare
-Categorii speciale de pacienti
-Terapia dialitica
-Notiuni despre transplantul renal

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

Clasificare, criterii de diagnostic – Update
Particularitati ale diagnosticului precoce
Profil de activitate si damage
Monitorizarea a impactului sistemic cu
valoare predictiva
Algoritm terapeutic.

24
Notă:
creditele sunt valabile
numai pentru medicii
membri CMR.

-substratul morfopatologic al modificărilor
vasculare în bolile de colagen;
-capilaroscopia - principii, tehnică, indicaţii;
-patternul vascular în diagnosticul precoce,
evaluarea prognosticului şi monitorizarea
tratamentului în scleroza sistemică;

24
Notă:
creditele sunt valabile
numai pentru medicii
membri CMR.

-notiuni de anatomie
- afectare de tip inflamator articulara
-modificari de tip degenerativ
-tendoanele si enteze, ca principalele
structuri interesate – evaluare clinicoimagistica

24
Notă:
creditele sunt valabile
numai pentru medicii
membri CMR.

-notiuni de anatomie
-substratul morfopatologic al afectarii
entezale
-modificari de tip inflamator entezal
-diagnostic si tratament in spondiloartrite

24
Notă:
creditele sunt valabile
numai pentru medicii
membri CMR.

-sindroame paraneoplazice in reumatologie
- neoplazia asociata terapiei reumatice
-malignitatea ca posibilitate evolutiva in
bolile reumatice

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

HG 355 din 2007 privind supravegherea
sanatatii lucratorilor
OUG 96 din 14 octombrie 2003 privind
protectia maternitatii la locurile de munca
Legea 319 din 2006 – Legea securitatii si
sanatatii in munca
Codul muncii (legea 53 / 2003)
- Procedee de selecție a subiecților
- Alcătuirea loturilor de studiu
- Metode de colectare a datelor biomedicale
- Noțiuni elementare de bioetică
- Modele animale, culturi celulare, modele in
silico
- Înregistrarea și redarea informației
complexe
- Procedee de sistematizare a datelor
complexe medicale
- Analiza cantitativă și calitativă a datelor

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

70.

Metodologia
cercetării
științifice

Noțiuni elementare privind
autoratul științific
Conf. univ. dr. Streba Costin
Teodor
Prof. univ. dr. Pirici Daniel
Nicoale

71.

Neonatologie

Reanimarea Neonatală
Şef lucr. dr. Siminel Mirela
Anișoara

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

14.10-14.12.2019

Medici
specialiști

20

10

Da
Scris

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

Streba Costin
Teodor
0722389906

Spital Clinic
Municipal
Filantropia
Craiova,

07-19.10.2019
04-10.02.2020

Neonatologi,
medicină de
urgență,
pediatri

Siminel Mirela
0728293390

19

35

30

1.Lista de
verificare a
performanţelor –
Megacoddemostrație
practică
2.Test grilă
pentru încheierea
cursului

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

biomedicale
- Metode de raportare a rezultatelor
- Alegerea noilor direcții de cercetare
derivate
- Noțiuni introductive despre valorificarea
rezultatelor științifice
- Prezentarea principalelor tipuri de metode
pentru diseminarea rezultatelor
- Identificarea tipurilor de publicații potrivite
stadiului cercetării
- Rezumatul științific și participarea la
manifestări științifice
- Realizarea unei prezentări științifice și a
unui poster medical
- Tipuri de publicație in extenso: alegerea
metodei optime pentru diseminare
- Protejarea proprietății intelectuale prin
depunerea unui brevet
- Drepturile de autor, etica în publicare și
copyright-ul
- Prezentarea procesului de peer review
- Comunicarea academică după publicarea
rezultatelor
Introducere: Principiile reanimării; (Ce copii
necesită reanimare; Oxigenarea fătului şi
adaptarea la viaţa extrauterină; Probleme ce
apar în momentul naşterii; Apneea primară şi
apneea secundară; Stabilirea priorităţii
acţiunilor în timpul reanimării; Pregătirea
pentru reanimare : echipamente şi personal.)
Auto-evaluare/trecere în revistă a pretestelor
Paşii Iniţiali ai reanimării
Determinarea nevoii de reanimare;
Asigurarea căldurii şi poziţionarea nou
născutului; Dezobstrucţia căilor aeriene;
Metode de stimulare; Criteriile de evaluare a
stării nou născutului; dministrarea de oxigen
în flux liber.
Utilizarea dispozitivelor de resuscitare
pentru ventilaţia cu presiune pozitivă
(Tipuri de dispozitive disponibile pentru a
ventila nou născuţii; Caracteristicile
importante ale dispozitivelor de reanimare;
Caracteristicile măştilor faciale; Poziţionarea
şi etanşeizarea măştii faciale; Introducerea
unei sonde orogastrice în timpul ventilaţiei
cu presiune pozitivă.
Masajul cardiac extern (MCE)
Obiectivele cursului
Definiţii şi indicaţii
Tehnica policelui
Tehnica celor două degete
Coordonarea masajului cardiac extern cu
ventilaţia cu presiune pozitivă
Intubaţia endotraheală
Indicaţiile intubaţiei endotraheale.
Alternativă la intubaţia endotraheală
Echipamentul şi materialele necesare pentru
intubaţia endotraheală
Asistenţa a intubaţie
Complicaţiile frecvente asociate cu intubaţia,
Medicaţia
Stabilirea accesului intravenos în timpul
reanimării unui nou născut

72.

Neonatologie

Stabilizarea Nou Născutului
Şef lucr. dr. Siminel Mirela
Anișoara

Spital Clinic
Municipal
Filantropia
Craiova

04-15.11.2019
10-22.02.2020

Neonatologi,
medicină de
urgență,
pediatri

Siminel Mrela
0728293390

20

35

30

1.Lista de
verificare a
performanţelor –
Megacoddemostrație
practică
2.Test grilă
pentru încheierea
cursului

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

Adrenalina: indicaţii, acţiune, cale de
administrare, doza, ritmul de administrare,
efecte
Consideraţii speciale
Blocarea mecanică a căilor aeriene: blocare
prin meconiu sau mucus
Funcţia pulmonară afectată: pneumotorax
revărsate pleurale, hernia diafragmatică
congenitală, hipoplazia pulmonară,
imaturitatea extremă, pneumonia
congenitală.
Folosirea Naloxonei şi a bicarbonatului de
sodiu
Îngrijiri postreanimare
Complicaţiile ce pot apare în timpul
reanimării nou născutului
Tehnici de reanimare pentru copii ce se nasc
în afara maternităţii şi pentru nou născuţii
trecuţi de perioada neonatală imediată
Reanimarea nou născuţilor prematuri
Factori de risc asociaţi cu naşterea
prematură
Resurse suplimentare ce trebuie pregătite
pentru naşterea prematură
Strategii suplimentare de menţinere a
temperaturii corpului prematur
Consideraţii suplimentare despre
administrarea de oxigen la un prematur
Metode de a scădea riscul de injurie a
creierului
Precauţii ce trebuie luate după reanimarea
unui prematur
Etică şi îngrijire la sfârşitul vieţii
Principiile etice asociaţi cu naşterea
prematură
Comunicarea cu părinţii şi implicarea lor în
luarea deciziilor etice.
Consilierea prenatală înaintea naşterii cu risc
ridicat
Indicaţii pentru neiniţierea reanimării
Indicaţii pentru încetarea reanimării
Studiu de caz 6 - Un copil care nu a putut fi
reanimat
Introducere în Programul S.T.A.B.L.E.
Auto-evaluare/trecere în revistă a pretestelor
Obiectivele cursului, Transportul neonatal
Formula mnemotehnică S.T.A.B.L.E.
ABC-urile reanimării,
Modulul 1 Glicemie şi Siguranţa Îngrijirii
Obiectivele Modulului
Îngrijirea nou-născuţilor în siguranţă
Bazele fiziologice ale metabolismelor aerob şi
anaerob.
Nou-născuţii cu risc crescut de a dezvolta
hipoglicemie.
Modulul Glicemie
Monitorizarea glicemiei,
Semne de hipoglicemie,
Perfuzia cu glucoză i.v. pentru a trata
hipoglicemia.
Tratamentul iniţial intravenos cu fluide
administrat copiilor bolnavi.
Sesiune practică
Puncţionarea venelor veriferice în scopul

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

21

73.

Neonatologie

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

Spital Clinic
Municipal
Filantropia
Craiova

01-14.12.2019

Neonatologi,
medicină de
urgență,
pediatri

Siminel Mrela
0728293390

22

35

15

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

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

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

74.

Neonatologie

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

Spitalul Clinic
Județean de
Urgență Craiova,
Clinica
Neonatologie

04-18.03.2020

Gheonea Mihaela
0723613835

75.

Obstetrica

Urgente obstetricale-Partea
I
Şef lucr. dr. Braila Anca

76.

Obstetrica

Urgente obstetricale-Partea
II

SCJU
Craiova
Braila Anca
0761326917
SCJU
Craiova

06-10.04.2020

13-17.04.2020

Medici
rezidenți
neonatologie,
pediatrie,
medicină de
familie, medici
specialisti si
primari
neonatologie
pediatrie,
medicină de
familie

40

Medici
rezidenți,
specialist,
primari

15

Medici
rezidenți,

15

23

10

Da
Scris

15

Da
Scris

15

Da

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

30 (partea I + partea a
II-a + partea a III-a)
Notă:
creditele sunt valabile
numai pentru medicii
membri CMR.

1. Principiile resuscitării la nou-născut.
- modificări fiziologice care apar in momentul
nasterii la copil
- factori de risc cu valoare predictivă pentru
identificarea nou-născuților care vor necesita
resuscitare
- echipament și personal necesar pentru
resuscitarea 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 nou-născuților prematuri
- administrarea oxigenoterapiei la prematur
- precauții suplimentare după efectuarea
resuscitării la prematur
7. Etică si ingrijire la sfarsitul vieții
- principii etice la inițierea si oprirea
resuscitării nounăscutului
- 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
Monitorizarea materna
Monitorizarea fetala
Placenta praevia
Hematomul retroplacentar
Ruptura uterine
HTA gestationala
Preeclampsia

Şef lucr. dr. Braila Anca
77.

Obstetrica

Urgente obstetricale-Partea
III
Şef lucr. dr. Braila Anca

78.

Obstetrica

Managementul patologiei
asociate in sarcina-Partea I
Şef lucr. dr. Braila Anca

79.

Obstetrica

Managementul patologiei
asociate in sarcina-Partea II
Şef lucr. dr. Braila Anca

80.

Obstetrica

Managementul socului
obstetrical
Şef lucr. dr. Braila Anca

81.

Obstetrică Ginecologie

Interdisciplinaritatea în
patologia ginecologică. De
la examinarea ecografică la
management
Conf. univ. dr. Tudorache
Ștehania

Braila Anca
0761326917
SCJU
Craiova

specialist,
primari
20-24.04.2020

Braila Anca
0761326917

SCJU
Craiova
Braila Anca
0761326917
SCJU
Craiova
Braila Anca
0761326917
SCJU
Craiova

27.04-01.05.2020

04-08.05.2020

11-15.05.2020

Braila Anca
0761326917
Clinica
OG I, Spitalul
Clinic Jud. de
Urgență Craiova

13-17.01.2020

Scris

Medici
rezidenți,
specialist,
primari

15

Medici
rezidenți,
specialist,
primari

15

Medici
rezidenți,
specialist,
primari

15

Medici
rezidenți,
specialist,
primari

15

Medici
rezidenți,
specialist,
primari

20

Medici
rezidenți,
specialiști,
primari

20

15

Da
Scris

15

Da
Scris

15

Da

30 (partea I + partea a
II-a)
Notă:
creditele sunt valabile
numai pentru medicii
membri CMR.

Scris

15

Da
Scris

20

DA
Scris

Tudorache
Ștehania
0722220235

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

Prof univ. dr. Cernea Nicolae
Conf. univ. dr. Iliescu Dominic
Șef lucr. dr. Comănescu
Alexandru Șef lucr. dr.
Căpitănescu Răzvan
Șef lucr. Marinaş Cristian
Asist. univ. dr. Pătru Ciprian
Asist. univ. dr. Zorilă Lucian
Prof. univ. dr. Șurlin Valeriu
Șef lucr. dr. Râmboiu Sandu
Asist. univ. dr. Gogănău
Alexandru
Prof. univ. dr. Simionescu
Cristina
Prof. univ. dr. Ciurea Raluca
Conf univ.dr. Stepan Alex
Prof. univ. dr. Gheonea Ioana
Andreea
Conf. univ.dr. Constantin
Cristian
Șef lucr. dr. Stoica Alin

82.

Obstetrică și
Ginecologie

Esenţialul în practica
obstetricală contemporană
Conf. univ. dr. Iliescu Dominic

SCJU Craiova,
etaj 7, Clinica
ObstetricăGinecologie,

17-21.02.2020

24

20

Da
Scris (grilă) +
Practic

30
Notă:
creditele sunt valabile
numai pentru medicii

Eclampsia
Sindromul HELLP
Hematomul vulvovaginal voluminous
Prezentatii
craniene
deflectate
Prezentatia pelviana
Sarcina gemelara
Suferinta fetala acuta
Interventii chirurgicale in urgente
obstetricale majore
Patologie respiratorie asociata sarcinii
Patologii cardiovasculare associate sarcinii
Patologia digestiva si sarcina Diabetul
zaharat si sarcina
Afectiuni renale associate sarcinii
Afectiuni hepatice associate sarcinii
Patologia infectioasa in sarcina
Afectiuni neoplazice si sarcina
Socul cardiogen
Socul hemoragic
Socul toxico-septic
Socul post-embolic
Coagularea intravasculara diseminata
- Examinarea ecografică a uterului (corp și
col) și a anexelor - relații normale.
- Patologia uterului - endometrul.
- Patologia uterului – colul.
- Patologia uterului – miometrul.
- Patologia ovarelor.
- Patologia trompelor.
- Anomalii uterine congenitale.
- Endometrioza.
- Cancerul ovarian.
- Cancerul endometrial.
- Managementul leziunilor descoperite la
examinarea ecografică de rutină.
- Managementul leziunilor descoperite în
timpul intervențiilor chirurgicale.
- Examinarea ecografică în infertilitatea de
cuplu.
- Sonohisterografia şi histerosalpingografia.
- Examenul anatomo-patologic al
specimenelor de endometru.
- Confirmarea anatomo-patologică a
tumorilor ovariene.
- Aportul CT și RMN în patologia genitală.
- Management optim chirurgical în patologia
genitală.
- Patologia chirurgicală a organelor genitale
în perioada de copilărie și adolescență.
- Ecografia planșeului perineal. Indicații,
tehnică, beneficii.
- Ecografia cu agenți de contrast (ContrastEnhanced Ultrasound – CEUS)
- Noțiuni de siguranță la examinarea
ecografică.
Influenţa politicilor de sănătate publică
asupra practicii medicale legată de sarcină.
Experienţa recentă.
Continuum-ul îngrijirii gravidei integrat în

Obstetrică-Ginecologie:
Prof. univ. dr. Cernea Nicolae
Conf. univ. dr. Tudorache
Ștefania
Șef lucr. dr. Comănescu
Alexandru
Șef lucr. dr. Căpitănescu
Răzvan
Șef lucr. dr. Pătru Ciprian
Șef lucr. Marinaş Cristian
Asist. univ. dr. Florea Maria
Asist. univ. dr. Zorilă Lucian
Dr. Drăguşin Roxana
Genetică Medicală:
Prof. univ.dr. Ioana Mihai
Prof. univ.dr. Burada Florin
Asist. univ. dr. Streaţă Ioana
Asist univ. dr. Cucu Mihai
Dr. Costache Anca
Neonatologie:
Şef lucr. dr. Gheonea Mihaela
Chirurgie pediatrică:
Șef lucr. dr. Stoica Alin
Medicină de familie
Dr. Gindrovel Dumitra
Cardiologie pediatrică:
Dr. Ungureanu Anda

83.

ORL

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

84.

ORL

Asist. univ. dr. Stefanescu
Horatiu
Șef lucr. dr. Hainarosie
Razvan
Prof. univ. dr. Mindrila Ion
Conf. univ. dr. Albulescu Dana
Conf. univ. dr. Mitroi Mihaela
Asist. univ. dr. Ciolofan Sorin
Asist. univ. dr. Mogoanta
Carmen
Asist. univ. dr. Capitanescu
Alina
Chirurgia endoscopica si
clasica a sinusurilor
paranazale (curs teoretic,
operatii in direct si disectie
la cadavru)
Conf. univ. dr. Anghelina
Florin

U.M.F. din
Craiova, Aula,
Centrul de
simulare si
abilitati practice

(interpretare
ecografică, CTG)

membri CMR.

Iliescu Dominic
0723888773

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

04-16.11.2019
02-14.03.2020

Medici
rezidenti,
specialisti si
primari ORL

40

medici
rezidenti,
specialisti si
primari ORL

40

30

Da
Oral
şi probă practică

Anghelina Florin
0742031003

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

18-29.11.2019
06-18.04.2020

Anghelina Florin
0742031003

25

30

Da
Oral
şi probă practică

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

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

medicina de familie şi obstetrică-ginecologie
din perspectiva pacientului. Vaccinarea în
sarcină.
Sfatul genetic. Investigaţie de rutină sau
selecţionat?
Sarcina cu risc genetic crescut. Diagnostic
conform ghidurilor vs. medicina defensivă.
NIPT, de la ideal la realitate.
Manevre genetice invazive. Principii practice,
Centrul de simulare si abilitati practice al
UMF Craiova.
Principii de bază în restricţia de creştere
intrauterină. Definiţii, monitorizare, naşterea.
Suferinţa fetală. Diagnostic, management.
Ecografie vs. CTG, Aplicaţii practice ecografie
de bunăstare fetală, interpretare CTG.
Monitorizarea ecografică standard a sarcinii.
Ce nu ar trebui să lipsească din niciun dosar
de gravidă? Aplicaţii practice, ecografia
conform ghidurilor.
Sarcina gemelară. Care sunt capcanele de
diagnostic şi cum le putem evita?
Naşterea instrumentală în obstetrica
modernă. Principii, tehnici, aplicaţii practice,
Centrul de simulare si abilitati practice al
UMF Craiova.
Perspectiva neonatologiei într-un centru
terţiar. Limitele medicinei şi ale sistemului de
sănatate.
Rolul chirurgului pediatru în echipa de
diagnostic şi tratament a anomaliilor
congenitale.
Masă rotundă cu privire la îmbunătăţirea
colaborării dintre centrele de obsterică din
regiunea Olteniei. Invitaţi, şefii de secţii
Obstetrică-Ginecologie din judeţele Dolj, Olt,
Vâlcea, Gorj, Mehedinţi.
1. Anatomia urechii medii si a mastoidei
2. Imagistica in patologia otomastoidiana
3. Patologie otica.
4. Tehnici chirurgicale in patologia
mastoidiana
5. Metode de reconstructie timpano-osiculare
6. Tratamentul chirurgical al otitei
atelectatice
7. Operatii live.
8. Disectie la cadavru.

1. Anatomia foselor nazale si a sinusurilor
fetei. Anatomia endoscopica
2. Imagistica rinosinusala
3. Pregatirea preoperatorie, peri si
postoperatorie
4. Tehnici chirurgicale clasice rinosinusale
5. Tehnici de baza in FESS –
6. meatotomia medie

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

85.

Pediatrie

Actualități în medicina
călătorului
Șef lucr. dr. Singer Cristina
Elena
Şef lucr. dr. Coşoveanu
Carmen Simona

86.

Pediatrie

Obezitatea la copil –
evaluare și tratament
Şef lucr. dr. Coşoveanu
Carmen Simona

87.

Pediatrie

Aspecte ale patologiei renoureterale la copil
Prof. univ. dr. Stănescu Ligia
Asist. univ. dr. Calin Gigi

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

09-27.03.2020

Singer Cristina
Elena
0745034965

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

04-22.05.2020

Singer Cristina
Elena
0745034965

Clinica de
Pediatrie
Calin Gigi
0728066854

15.03-15.04.2020

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

40

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

40

Medici
pediatri,
medicină
generală,
medici
rezidenţi

40

26

10

Da
Scris

10

Da
Scris

10

Da
Scris

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

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

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

7. etmoidectomia anterioara
8. etmoidectomia posterioara
9. sfenoidotomia
10. abordul endoscopic al sinusului frontal
11. Tehnici avansate FESS
12. maxilectomia mediala
13. sfenoetmoidectomia totala
14. decompresia orbitara
15. DCRS
16. Complicatii FESS.
17. Managementul epistaxisului
18. artera sfenopalatina
19. artera etmoidala ant si post
20. artera carotida interna
21. Managementul endoscopic al fistulelor de
LCR
22. Managementul endoscopic al
angiofibromului juvenil
23. Managementul endoscopic al papilomului
inversat
24. Managementul tumorilor maligne
rinosinusale.
25. Disectie la cadavru
26. Operatii live.
- Bolile infecțioase o continuă provocare
- Consultația înainte de călătorie
- Conceptul de medicamente de călătorie
- Evaluarea riscului de sănătate
- Surse sigure de informare
- Categorii speciale de călători
- Boli infecțioase emergente
- Călătoriile internaționale
- Infecții virale, bacteriene, parazitare,
fungice (epidemiologie, tablou clinic,
tratament)
- Vaccinările călătorului internațional
- Febra la întoarcerea din călătoriile
internaționale
- Diareea călătorului
- Risc alimentar și mijloace de dezinfecția
apei
- Riscuri legate de ape recreaționale și ape
natural
- Particularităţi de definire a obezitătii la
sugar și copil
- Cauzele obezităţii infantile
- Rolul factorilor declanşatori
- Criterii de evaluare a obezității la sugar și
copil
- Evaluarea adolescentului cu obezitate
- Consecinţele endocrine ale obezităţii
- Profilaxia obezităţii
- Terapia comportamentală
- Tratamentul dietetic si medicamentos
- Dispensarizarea copiilor cu risc şi a celor
obezi
- Anomalii congenitale renale:
Epidemiologie, Patogenie, Simptomatologie
clinică, Evoluţie, Tratament, Complicaţii;
- Reflux vezico-uretral: Epidemiologie,
Patogenie, Simptomatologie clinică, Evoluţie,
Tratament, Complicaţii;
- Infectia de tract urinar: Epidemiologie,
Patogenie, Simptomatologie clinică, Evoluţie,
Tratament, Complicaţii;

88.

Pneumologie

Managementul pacientului
cu insuficienta respiratorie

U.M.F. din
Craiova

Conf. univ. dr. Biciusca Viorel

Biciusca Viorel
0728275759

28.10-01.11.2019

Şef lucr. dr. Trașcă Diana
Şef lucr. dr. Popescu Alin

89.

Pneumologie

Algoritm de diagnostic si
tratament al emboliei
pulmonare
Conf. univ. dr. Biciusca Viorel

U.M.F. din
Craiova

02-06.03.2020

Biciusca Viorel
0728275759

Şef lucr. dr. Trașcă Diana
Şef lucr. dr. Popescu Alin
90.

Pneumologie

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

U.M.F. din
Craiova

18-22.11.2019

Trașcă Diana
0733063355

Şef lucr. dr. Popescu Alin
Conf. univ. dr. Biciusca Viorel
91.

Pneumologie

Tratamentul inhalator al
bolilor aparatului
respirator-particularități
clinice, dificultăți

U.M.F. din
Craiova

17-21.02.2020

Popescu Alin
0723296275

Şef lucr. dr. Popescu Alin

92.

Pneumologie

Şef lucr. dr. Trașcă Diana
Conf. univ. dr. Biciușcă Viorel
Asistenta medicala a
bolnavului cu TB
pulmonara-problema de
sanatate comunitara
Şef lucr. dr. Bazavan Ileana

U.M.F. din
Craiova
Bazavan Ileana
0724064200

18-22.11.2019

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

5

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

5

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

8

27

-

Da
Scris

-

Da
Scris

5

-

Da
Scris

2

4

Da
Scris

16

Da
Scris

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

- Glomerulonefritele acute: Epidemiologie,
Patogenie, Simptomatologie clinică, Evoluţie,
Tratament, Complicaţii;
- Sindromul nefrotic: Epidemiologie,
Patogenie, Simptomatologie clinică, Evoluţie,
Tratament, Complicaţii;
- Investigatia functiei renale: Albumina
serică, Creatinina serică, Clearance
creatinina, Bicarbonat, Clor seric, Fosfor
seric, Sodiu seric, Potasiu seric, Magneziu
seric, Urină: biochimie, Urină: sediment;
- Imagistica in patologia renala: Ecografia
renala, Radiografia renala simpla, Urografia
intravenoasa, Computertomografia,
Rezonanta magnetica nucleara,
Nefroscintigrafia, Punctia-biopsie renala;
- Interpretarea şi corelaţia investigaţiilor
paraclinice cu evoluţia clinică.
Definirea si clasificarea insuficientei
respiratorii (IR)
Etiopatogeneza IR
Diagnosticul IR
Managementul pacientului cu IR
Managementul pacientului cu IR

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

Factorii de risc pentru tromembolismul
venos
Manifestari clinice si paraclinice ale emboliei
pulmonare (EP)
Strategiile diagnostice si evaluarea
prognostica a pacientului cu EP Tratamentul
in faza acuta
Probleme speciale: EP si sarcina; EP si
cancerul.

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

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

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

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

24
Notă:
creditele sunt valabile
numai pentru medicii
membri CMR.

Definirea si clasificarea TB pulmonare
Strategiile diagnostice.
Managementul pacientului cu TB pulmonara.

93.

Pneumologie

Profilul bolnavilor internati
intr-o clinica de
pneumologie
Şef lucr. dr. Bazavan Ileana

94.

Pneumologie

SASO - principii de
tratament
Prof. univ. dr. Niţu Mimi

U.M.F. din
Craiova

09-13.03.2020

Bazavan Ileana
0724064200
U.M.F. din
Craiova

10-14.02.2020

Niţu Mimi
0722491034

Şef lucr. dr. Olteanu Mihai
95.

Reabilitare
Medicala

Abordarea complexa a
tulburarilor de mers la
pacientul neurologicevaluare si reabilitare

Spital
Filantropia/
Spital
Neuropsihiatrie

Șef lucr. dr. Bumbea Ana
Maria

Bumbea Ana
Maria
0741123729

Conf. univ. dr. Trăistaru
Rodica Magdalena

18-29.11.2019

Medicii
rezidenți si
specialiști in
specialitățile:
pneumologie,
med. de familie

8

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

8

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

40

28

16

Da
Scris

16

Da
Scris

20

Da
Oral

24
Notă:
creditele sunt valabile
numai pentru medicii
membri CMR.

Prezentarea teoretica a principalelor
afectiuni pulmonarea:pneumonia de diverse
etiologii,tumori pulmonare, patologie
pulmonara obstructiva.
Prezentari de caz

24
Notă:
creditele sunt valabile
numai pentru medicii
membri CMR.

Definiție, clasificare.
Diagnosticul SASO
Managementul si evaluarea prognostica a
pacientului cu SASO.

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

1.Prezentarea planului de curs. Noțiuni
generale Conf. Univ. Dr Traistaru Rodica
2.Mersul-ansamblu biomecanic. Conf. Univ.
Dr Traistaru Rodica
3.Evaluarea mersului. Conf. Univ. Dr
Traistaru Rodica
4.Tipologii de mers în sindroamele
piramidale si extrapiramidale. Sef Lucrari Dr
Bumbea Ana Maria
5.Reabilitarea mersului în sindroamele
piramidale si extrapiramidale. Sef Lucrari Dr
Bumbea Ana Maria
6.Tipologii de mers în sindroamele
cerebeloase, boli neuromusculare. Sef
Lucrari Dr Bumbea Ana Maria
7.Reabilitarea mersului în sindroamele
cerebeloase, boli neuromusculare. Sef
Lucrari Dr Bumbea Ana Maria
8.Tipologii de mers la pacientul neurologic cu
afectare periferica. Conf. Univ. Dr Traistaru
Rodica
9.Reabilitarea mersului la pacientul
neurologic cu afectare periferica. Conf. Univ.
Dr Traistaru Rodica
10.Reabilitarea mersului la pacientul
neurologic cu comorbiditati. Sef Lucrari Dr
Bumbea Ana Maria

29

