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FACULTATEA DE MEDICINĂ

Curs

LP

53/fiecare serie

42

10

Prezenţa
evaluării
finale
(Da/Nu
Scris
/Oral)
Da/Oral

53/fiecare serie

42

10

Da/Oral

Nr. ore
Nr.
crt.

1.

Departamentul
organizator

DEPARTAMENTUL 2 DISCIPLINE
FUNCȚIONALE

Specialitatea

BacteriologieVirusologieParazitologie

Titlul cursului
postuniversitar /
Titularul cursului
Bacterii Gram
Negative implicate
in infectii umane

Locul
desfăşurării

Medicii
cărora li se
adresează

Perioada
propusă

U.M.F. din
Craiova
Sediul
Disciplinei

03-16.02.2014

U.M.F. din
Craiova
Sediul
Disciplinei

17.0202.03.2014

Medici
rezidenţi,
specialişti şi
primari de:
medicină de
laborator,
medicină de
familie,
medicină
internă,
pediatrie, boli
infecţioase,
urologie,
ginecologie,
chirurgie,
ORL
Medici
rezidenţi,
specialişti şi
primari de:
medicină de
laborator,
medicină de
familie,
medicină
internă,
pediatrie, boli
infecţioase,
urologie,
ginecologie,
chirurgie,
nefroglogie,
boli nutitie

01-15.09.2014

Titularul cursului:
Conf. univ. dr.
Ungureanu Anca

2.

DEPARTAMENTUL 2 DISCIPLINE
FUNCȚIONALE

BacteriologieVirusologieParazitologie

Agentii infectiosi
implicati in
sindromul diareic
acut

01-15.09.2014

Titularul cursului:
Conf. univ. dr.
Balasoiu Maria

1

CMR Credite EMC

Tematica cursului postuniversitar

1. Importanta bacteriilor Gram negative in
patologia umana.
2. Habitatul bacteriilor Gram negative.
3. Caractere morfologice.
4. Caractere de cultura.
5. Caractere metabolice.
6. Caractere antigenice.
7. Rezistenta si sensibilitate la agenti fizici,
chimici si biologici.
8. Aspecte clinice.
9. Epidemiologie.
10. Profilaxie.
11. Tratament.

1. Agenti infectiosi bacterieni implicati in
sindromul diareic acut
2. Agenti infectiosi virali implicati in
sindromul diareic acut.
3. Agenti infectiosi parazitari implicati in
sindromul diareic acut.
4. Fungi patogeni implicati in sindromul
diareic acut.
5. Toxiinfectii alimentare.

3.

4.

DEPARTAMENTUL 2 DISCIPLINE
FUNCȚIONALE

DEPARTAMENTUL 2 DISCIPLINE
FUNCȚIONALE

BacteriologieVirusologieParazitologie

Bacteriologie
Virusologie
Parazitologie

Infectii de cai
respiratorii
superioare:
etiologie, diagnostic,
aspecte
epidemiologice,
profilaxie
Titularul cursului:
Conf. univ. dr.
Turculeanu Adriana
Micoze superficiale
şi profunde întâlnite
în practica medicală

U.M.F. din
Craiova
Sediul
Disciplinei

24.0209.03.2014

U.M.F. din
Craiova,
Sediul
disciplinei

13-31.01.2014

01-15.09.2014

Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Roşu
Lucica
Colaboratori:
Asit. univ. dr. Zlatian
Ovidiu

2

Medici de
familie,
medici de
laborator,
medici
rezidenti,
medici ORL,
medici,
pediatrieepidemiologie

53/fiecare serie

42

10

Da/Oral

1. Entitati clinice.
2. Etiologia infectioasa a infectiilor de tract
respirator superior: bacteriana, virala,
micotica.
3. Aspecte clinice
4. Diagnostic de laborator.
5. Profilaxie: specifica si nespecifica.

medici
rezidenti,
medici
specialisti, in
specialitatile:
dermatovenerol
ogie, obstetricaginecologie,
neonatologie,
pediatrie, boli
infecţioase,
medicina de
familie,
medicină
internă,
epidemiologie,
medici de
laborator clinic

60

50

10

Da/Scris

1. Clasificarea fungilor implicaţi în patologia
umană.
2. Relaţia fungilor cu organismul uman.
3. Patogenia micozelor. Factori favorizanţi.
4. Morfologia principalilor agenţi fungici.
5. Apărare nespecifică şi specifică (umorală şi
celulară) în micoze.
6. Aspecte clinice în micozele superficiale şi
profunde.
7. Micoze la persoane imunodeficiente.
8. Diagnosticul de laborator în infecţiile
micotice.
9. Epidemiologia şi profilaxia bolilor micotice.
10. Tratamentul micozelor.

5.

DEPARTAMENTUL 2 DISCIPLINE
FUNCȚIONALE

Bacteriologie
Virusologie
Parazitologie

Agenţi infecţioşi
implicaţi în infecţii
nosocomiale

U.M.F. din
Craiova,
Sediul
disciplinei

14-30.04.2014

medici
rezidenti,medici
specialisti in
toate
specialitatile
(medicale,
chirurgicale,
laborator clinic,
obstetricaginecologie ,
medicina de
familie,
pediatrie,
neonatologie,
ortopedietraumatologie,
boli imfectioase,
urologie,
chirurgie
generală,
chirurgie
cardiovasculară,
chirurgie
plastica si
reparatorie,
terapie
intensiva)

60

60

20

Da/Scris

Disciplina
Biochimie

02-20.12.2013

medici
rezidenti
medici
primari şi
specialişti
din toate
domeniile
medicale

56/fiecare serie

45

15

Da/Oral

Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Roşu
Lucica
Colaboratori:
Asit. univ. dr. Zlatian
Ovidiu

6.

DEPARTAMENTUL 2 DISCIPLINE
FUNCȚIONALE

Biochimie

Banci de celule si
tesuturi
umane

31.0318.04.2014

Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Dricu
Anica
Colaboratori:
Şef lucr.dr. Purcaru
Oana
Asist. univ. dr. Tache
Daniela

3

11. Importanta infecţiilor nosocomiale;
12. Etiopatogenia infectiilor nosocomiale
(descrierea agentilor infectiosi bacterieni,
virali, parazitari, micotici si a factorilor de
patogenitate);
13. Factori favorizanti ai hospitalismului
infectios;
14. Aspecte epidemiologice:surse de infectie,
moduri si cai de transmitere,
15. Receptivitatea organismului uman;
16. Formele de manifestare clinice a
infectiilor nosocomiale;
17. Infectii nosocomiale la persoane
imunodeficiente;
18. Infectii nosocomiale in sectii cu risc
epidemiologic major;
19. Masuri de prevenire si combatere a
infectiilor nosocomiale (calitatea actului
medical, masuri organizatorice ale serviciilor
medicale, responsabilitati);
20. Probleme actuale privind tratamentul si
erorile in aplicarea terapiei specifice,
21. Rezistenta microorganismelor la terapia
antiinfectioasa;
22. Folosirea corecta a antibioticelor,
programe de control ale terapiei,
23. Strategii de monitorizare a terapiei
antiinfectioase,costul terapiei;
24. Diagnosticul de laborator al infectiilor
nosocomiale prin metode clasice si moderne.
1. Istoric, definitii, aspect generale
2. Organizarea si designul bancilor de celule si
tesuturi
3. Tipuri de banci de celule si tesuturi
4.Culturi celulare primare
5.Etablare de linii celulare
6.Diferentierea celulara
7. Determinarea numarului de celule
8. Metode de verificare a viabilitatii celulare
9. Destinatia si utilizarea bancilor de celule si
tesuturi
10. Metode de colectare a materialului biologic
11. Metode transport al materialului biologic
12. Metode de procesare a celulelor si
tesutului
13. Stocarea materialului biologic
14. Trasabilitatea probelor
15. Aspecte etice

7.

8.

DEPARTAMENTUL 2 DISCIPLINE
FUNCȚIONALE

DEPARTAMENTUL 2 DISCIPLINE
FUNCȚIONALE

Fiziopatologie

Sindromul anemic
Titularul cursului:
Conf. univ. dr. Gaman
Amelia

Fiziologie
Explorări
funcţionale

Neuroelectrofiziolog
ie clinică
Titularul cursului:
Prof.univ.dr. Iancău
Maria

9.

DEPARTAMENTUL 2 DISCIPLINE
FUNCȚIONALE

Fiziologie

Colaboratori:
Conf. univ. dr Sfredel
Veronica
Drd. Bogdan Cătălin
Metode moderne de
monitorizare a
sistemului cardio
vascular. Studiul
variabilităţii
parametrilor
sistemului cardiovascular

Facultatea de
Medicina,
disciplina

11-15.11.2013
18-22.11.2013

Fiziopatologie

Medici de
familie,
medici
rezidenti /
medicina
interna /
hematologie /
medicina de
famiilie

25/fiecare serie

20

20

Da/Scris

Spitalul
Clinic nr.1,
Facultatea de
Medicină
Craiova

03-17.03.2014

Medici de MG,
rezidenţi,
Specialişti.

44

35

20

Da/Oral

Facultatea de
Medicină,
Craiova

17-31.03.2014

Medici de MG,
rezidenţi,
specialişti

25

20

20

Da/Oral

Titularul cursului:
Şef lucr. dr. Iancu
Ionela

4

1. Mecanisme de producere a sindromului
anemic
2. Mecanisme compensatorii in anemii
3. Clasificarea anemiilor
4. Anemii produse prin mecanism central
(Aplazia medulara, Anemia feripriva, Anemii
sideroblastice, Anemii megaloblastice,
Anemia cronica simpla). Anemii produse
prin mecanism periferic (Anemia
posthemoragica, Anemii hemolitice).
5. Anemii prin mecanism mixt.
6. Planul de investigatie al sindromului anemic.
7. Tratamentul fiziopatologic in anemii.
1. Potenţiale evocate.
2. EMG. Viteza de conducere nervoasă .
3. EEG în condiţii fiziologice.
4. EEG în somnul normal şi patologic.
5. EEG în epilepsie.
6. EEG în patologia vasculară cerebrală.
7. EEG în patologia tumorală cerebrală.
8. EEG în encefalite

1. Electrofiziologia cordului.
2. ECG : metode de înregistrare şi prelucrare.
3. Presiunea arterială: metode de înregistrare
şi prelucrare.
4. Variabilitatea frecvenţei cardiace şi presiunii
arteriale: noţiuni generale, metode de
determinare.
5. Variabilitatea parametrilor hemodinamici ai
sistemului cardio vascular: semnificaţia
modificărilor acestora în patologia sistemului
cardio vascular.
6. Prezentarea tehnică a dispozitivelor folosite
în monitorizarea sistemului cardio vascular.

10.

DEPARTAMENTUL 2 DISCIPLINE
FUNCȚIONALE

Fiziologie

Patologia globulului
roşu
Titularul cursului:
Conf. univ. dr. Daniela
Badea

Spitalul
Clinic de
urgenţă
Craiova

03.0221.02.2014

Medici
rezidenţi,
specialişti,
primari, toate
specialităţile

Colaboratori:
Prof. Univ. dr Mihail
Badea
Şef lucr. dr. Amelia
GenuncheDumitrescu

5

60

50

20

Da/Scris

1. Hematopoieza normală. Eritropoieza, reglare.
Eritrocitul: structură, metabolism, proprietăţi fizicochimice, funcţii. Hemoliza. Hemoglobina. Anomalii
morfologice şi funcţionale ale eritrocitelor.
2. Diagnosticul clinic si paraclinic al ane miei,
stadializare, mecanisme adaptative, investigaţii
paraclinice uzuale, clasificare, principii de terapie.
3. Anemia aplastica, hematopoieza normala, boala de
celula stem, etiopatogenie, diagnostic, principii de
terapie.
4. Abordarea bolnavului anemic: clinic biologic si
terapeutic (exemplificari clinice si paraclinice)
5. Anemia hipocromă microcitară-caracteristici,
clasificare. Anemia feriprivă-etiopatogenie,
metabolismul fierului, diagnostic, aspecte
terapeutice.
6. Talasemiile abordare clinică si terapeutica. Anemia
cronică simplă.
7. Anemii megaloblastice-etiopatogenie,
metabolismul acidului folic şi al vitaminei B12,
anomalii in metabolismul nucleo proteic
8. Diagnosticul anemiilor megaloblastice , principii de
terapie. Alte anemii macrocitare.
9. Anemii normocitare normocrome-clasificare,
caracteristici. Anemia aplastică, etiopatogenie (boala
de celula stem), diagnostic, principii de terapie in
funcţie de severitate.
10. Anemii hemolitice-clasificare, caracteritici.
Abordarea clinica si paraclinica a bolnavului cu
anemie hemolitică.
11. Anemii hemolitice intracorpusculare (defecte de
membrană, enzimopatii, hemoglobinopatii).
12. Anemii hemolitice extracorpusculare
(imune/non-imune). Anemii hemolitice imune
primare/secundare, la cald, la rece. Principii de
terapie.

11.

DEPARTAMENTUL 2 DISCIPLINE
FUNCȚIONALE

Fiziologie

Metode de explorare
a hemostazei
Titularul cursului:
Conf. univ. dr. a Badea
Daniel

Spitalul
Clinic de
urgenţă
Craiova

14.04.02.05.2014

Medici
rezidenţi,
specialişti,
primari, toate
specialităţile

60

50

20

Da/Scris

Laboratoarele
disciplinei de

11-31.10.2013

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

31

25

20

Da/Scris

Colaboratori:
Prof. univ. dr Badea
Mihail
Şef lucr. dr. Amelia
GenuncheDumitrescu

12.

DEPARTAMENTUL 2 DISCIPLINE
FUNCȚIONALE

Informatică
medicală şi
Biostatistică

The Fourier and
Wavelet Analysis in
Quantitative
Physiology

Informatică
medicală

Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Tărâţă
Mihai
Colaboratori:
Conf. univ. dr.
Georgescu Daniel

6

1.
Hematopoieza
normală.
Seria
megacariocitară. Trombocitopoieza. Variaţii
ale numărului de trombocite. Structura
plachetelor
sanguine.
Compoziţia
şi
metabolismul plachetar. Funcţiile plachetelor.
2. Hemostaza fiziologică (definiţie, etape).
Fiziologia hemostazei. Hemostaza primară–
mecanisme.
Timpul
vasculo-plachetar.
Endoteliul vascular şi hemostaza.
3. Coagularea plasmatică–factorii coagulării,
schema generală a coagulării. Reglarea
coagulării. Retracţia cheagului. Fibrinoliza.
4. Anomalii ale hemostazei primare, explorare.
Sindromul hemoragic din trombocitopenii–
explorare.
5. Anomalii ale coagulării plasmatice,
explorare
(teste
globale,
specifice).
Coagulopatii ereditare-hemofiliile, investigaţii,
supraveghere biologică a hemofilicilor.
Coagulopatii dobândite: investigare.
6. Boala Willebrand: explorare paraclinică.
7. Investigaţii paraclinice în coagularea
intravasculară diseminată.
8. Supravegherea biologică a tratamentului
anticoagulant.
9. Explorarea unui pacient cu antecedente
hemoragice şi trombotice.
- Aquisision and processing of the biomedical
signals in the time and frequency domains
- The Fourier transform: properties, useful
instruments, applications
- The Wavelet transform: properties, useful
instruments, applications
- Applications in Quantitative Phisiology: ECG,
EMG, Autonomic Nervous System

13.

DEPARTAMENTUL 2 DISCIPLINE
FUNCȚIONALE

Informatică
medicală şi
Biostatistică

Achiziţia semnalelor
şi imaginilor
biomedicale.
Prelucrarea prin
transformata
Fourieir şi Wavelet

Laboratoarele
disciplinei de

01.1102.12.2013

Informatică
medicală

și

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

01.0201.03.2014

Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Tărâţă
Mihai

14.

DEPARTAMENTUL 2 DISCIPLINE
FUNCȚIONALE

Informatică
medicală şi
Biostatistică

Colaboratori:
Conf. univ. dr.
Georgescu Daniel
Metodologia
cercetării ştiinţifice
-nivel avansat-

Laboratoarele
disciplinei de

Informatică
medicală

Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Tărâţă
Mihai

01.0201.03.2014
şi
01.1101.12.2013

Colaboratori:
Conf. univ. dr.
Georgescu Daniel

15.

DEPARTAMENTUL 2 DISCIPLINE
FUNCȚIONALE

Informatică
medicală şi
Biostatistică

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

Laboratoarele
disciplinei de

01.0231.05.2014

Informatică
medicală

Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Tărâţă
Mihai
Colaboratori:
Conf. univ. dr.
Georgescu Daniel

7

38/fiecare serie

30

20

Da/Scris

- Semnale şi imagini biomedicale: proprietăţi,
achiziţie
- Zgomotul în semnale şi imagini biomedicale
- Achiziţia semnalelor şi imaginilor
biomedicale: metode, structuri, preprocesare
- Prelucrarea semnalelor în domeniile timp şi
frecvemţă
- Transformata Fourier, proprietăţi,
istrumente utile, aplicaţii
- Transformata Wavelet: proprietăţi,
istrumente utile, aplicaţii

38/fiecare serie

30

20

Da/Scris

-

38

30

30

Da/Scris

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

Dezvoltarea ipotezei
Dezvoltarea paradigmei experimentale
Organizarea experimentelor
Organizarea instrumentaţiei
Experimente pilot
Experimente finale
Prelucrarea datelor
Elaborarea lucrării ştiinţifice

16.

DEPARTAMENTUL 2 DISCIPLINE
FUNCȚIONALE

Informatică
medicală şi
Biostatistică

Informatica
medicalã pentru
doctoranzi (IM A2)
-nivel avansat-

Laboratoarele
disciplinei de

01.1115.12.2013

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

38

30

30

Da/Scris

-Prelucrarea numerică a semnalelor
-Pregătirea problemelor pentru rezolvare
(notiuni de algoritmică)
-Achizitia semnalelor biomedicale -Pregătirea
datelor pentru prelucrare
-Programare în MATLAB, cu aplicatii efective.

Laboratoarele
disciplinei de

01.1115.12.2013

38/fiecare serie

30

30

Da/Scris

Informatică
medicală

şi

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

-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
-Utilizarea practica a programului EPI INFO

Medici
rezidenti,
specialisti,
primari, de
familie,
medicina de
laborator

60/fiecare serie

50

10

Oral

Valoarea dozării autoanticorpilor, citokinelor,
metaloproteinazelor si a altor markeri ai
inflamtiei pentru studiul patogenezei unor boli
cu componenta imunopatologica

Medici
rezidenti,
specialisti,
primari,de
familie,
medicina de
laborator

60/fiecare serie

50

10

Oral

Importanta dozarii si interpretarii clinice a
investigatiilor imunoserologice in boli
reumatismale sistemice

Informatică
medicală

Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Tărâţă
Mihai
Colaboratori:
Conf. univ. dr.
Georgescu Daniel

17.

DEPARTAMENTUL 2 DISCIPLINE
FUNCȚIONALE

Informatică
medicală şi
Biostatistică

Biostatistica (IM I)
Informaticã
medicalã)
-iniţiereTitularul cursului:
Prof. univ. dr. Tărâţă
Mihai

18.

19.

DEPARTAMENTUL 2 DISCIPLINE
FUNCȚIONALE

DEPARTAMENTUL 2 DISCIPLINE
FUNCȚIONALE

Imunologie

Imunologie

Colaboratori:
Conf. univ. dr.
Georgescu Daniel
Actualitati in
investigarea
imunologica a
bolilor
reumatismale
sistemice
Titularul cursului:
Sef lucr. dr. Silosi
Isabela
Principiile si
aplicatiile
investigatiilor
imunoserologice in
boli autoimune

01.0230.04.2014

Disciplina
Imunologie
U.M.F. din
Craiova
Str Petru
Rares 4

21-31.10.2013

Disciplina
Imunologie
U.M.F. din
Craiova
Str Petru
Rares 4

18-29.11.2013

02-14.03.2014

14-25.04.2014

Titularul cursului:
Sef lucr. dr. Silosi
Isabela

8

20.

21.

22.

DEPARTAMENTUL 2 DISCIPLINE
FUNCȚIONALE

DEPARTAMENTUL 2 DISCIPLINE
FUNCȚIONALE

DEPARTAMENTUL 3 SPECIALITATI
MEDICALE I

Imunologie

Imunologie

Cardiologie

Principiile tehnice si
interpretarea
testelor biologice de
inflamatie si de
alterare a
raspunsului imun in
hepatitele virale
Titularul cursului:
Sef lucr. dr. Silosi
Isabela
Investigarea
imunologica in
bolile inflamatorii
intestinale.
Titularul cursului:
Sef lucr. dr. Silosi
Isabela
Actualitati in
diagnosticul si
tratamentul HTA

Disciplina
Imunologie
U.M.F. din
Craiova
Str Petru
Rares 4

02-13.12.2013

Disciplina
Imunologie
U.M.F. din
Craiova
Str Petru
Rares 4

06-17.01.2014

Centrul de
Cardiologie
Craiova

01.0227.02.2014

05-16.05.2014

19-30.05.2014

Titularul cursului:
Conf. univ. dr.
Muşetescu Rodica
Colaboratori:
Şef lucr. dr. Florescu
Cristina
Şef lucr. dr. Istrătoaie
Octavian
Asist. univ. dr. Belu
Eduard
Asist. univ. dr. Donoiu
Ionuţ
Asist. univ. dr. Vasile
Roxana

9

Medici
rezidenti,
specialisti,
primari,de
familie,
medicina de

60/fiecare serie

50

10

Oral

Valoarea dozărilor imunoserologice pentru
diagnosticul si prognosticul, hepatitelor
infectioase

Medici
rezidenti,
specialisti,
primari,de
familie,
medicina de

60/fiecare serie

50

10

Oral

Semnificatia studiului markerilor inflamatiei
pentru urmarirea activitatii bolii inflamatorii
intestinale.

medici de
familie,
specialisti
medicina
interna,
medici
rezidenti

40

40

-

Da/Scris

1. Definitii.
2. Clasificare.
3. Diagnosticul HTA.
4. Evaluarea Doppler carotidian in diagnosticul
precoce al HTA.
5. Valoarea metodelor imagistice in
diagnosticul HTA.
6. Riscul cardiovascular la pacientul
hipertensiv.
7. Terapia moderna in HTA.
8. Hipertensiunea arteriala la varstnici,
diabetic si la
pacientii cu boala renala cronica.

23.

DEPARTAMENTUL 3 SPECIALITATI
MEDICALE I

Cardiologie

Electrocardiografie
clinica
Titularul cursului:
Şef lucr. dr. Istrătoaie
Octavian
Colaboratori:
Conf. univ. dr.
Muşetescu Rodica
Şef lucr. dr. Florescu
Cristina
Asist. univ. dr. Belu
Eduard
Asist. univ. dr. Donoiu
Ionuţ
Asist. univ. dr. Vasile
Roxana

Centrul de
Cardiologie
Craiova

01-30.11.2013

medici de
familie,
specialisti
medicina
interna,
medici
rezidenti
cardiologie

10

50

40

20

Da/Scris

1. Introducere : criteriile ritmului sinusal (exemple, fiziologie,
fiziopatologie).
2. Mecanismele de producere a aritmiilor.
3. Extrasistolele atriale-exemple, etiologie, mecanisme de
producere, fiziopatologie, diagnostic pozitiv si diferential ECG.
4. Extrasistolele ventriculare – exemple, etiologie, mecanisme
de
producere, fiziopatologie, diagnostic pozitiv si diferential ECG.
5. Tulburari de ritm supraventriculare: fibrilatia atrialaexemple, clasificare, etiologie, mecanisme de producere,
fiziopatologie, diagnostic pozitiv si diferential ECG.
6. TPSV – Fibrilatia atriala: tratament, cardioversia (tehnica,
principii, fiziopatologie), preventia fibrilatiei atriale, exemple.
7. TPSV – Flutter-ul atrial: exemple, clasificare, etiologie,
mecanisme de producere, fiziopatologie, diagnostic pozitiv si
diferential ECG, tratament, cardioversia (tehnica, principii,
fiziopatologie), preventia flutter-ului atrial, exemple.
8. TPSV – tahicardiile atriale: exemple, clasificare, etiologie,
mecanisme de producere, fiziopatologie, diagnostic pozitiv si
diferential ECG, tratament, cardioversia (tehnica, principii,
fiziopatologie), preventie, exemple.
9. TPSV – tahicardiile jonctionale: exemple, clasificare,
etiologie, mecanisme de producere, fiziopatologie, diagnostic
pozitiv si diferential ECG, tratament, cardioversia (tehnica,
principii, fiziopatologie), preventie, exemple.
10. TPSV – tahicardia prin reintrare in nodul atrioventricular :
exemple, clasificare, etiologie, mecanisme de producere,
fiziopatologie, diagnostic pozitiv si diferential ECG, tratament,
cardioversia (tehnica, principii, fiziopatologie), preventie,
exemple.
11. TPSV – tahicardia prin reintrare atrioventriculara:
exemple, clasificare, etiologie, mecanisme de producere,
fiziopatologie, diagnostic pozitiv si diferential ECG, tratament,
cardioversia (tehnica, principii, fiziopatologie), preventie,
exemple.
12. Sindroame de preexcitatie – WPW si LGL: exemple,
clasificare, etiologie, mecanisme de producere, fiziopatologie,
diagnostic pozitiv si diferential ECG, tratament, cardioversia
(tehnica,
principii, fiziopatologie), preventie, exemple.
13. Tahicardiile ventriculare: exemple, clasificare, etiologie,
mecanisme de producere, fiziopatologie, diagnostic pozitiv si
diferential ECG, tratament, cardioversia (tehnica, principii,
fiziopatologie), preventie, exemple.
14. Torsada de varfuri, flutter-ul ventricular, fibrilatia
ventriculara: exemple, clasificare, etiologie, mecanisme de
producere, fiziopatologie, diagnostic pozitiv si diferential ECG,
tratament, cardioversia (tehnica, principii, fiziopatologie),
preventie, exemple.
15. Bradicardiile: sinusale, ritmul jonctional pasiv, ritmul
jonctional accelerat, ritmul idioventricular – exemple,
etiologie, fiziopatologie, tratament.
16. Blocurile sinoatriale-exemple, etiologie, mecanisme de
producere, fiziopatologie, tratament.
17. Blocurile atrioventriculare - exemple, etiologie, mecanisme
de
producere, fiziopatologie, tratament
18. Tulburarile de conducere atrioventriculare
19. Particularitati electrocardiografice: a) sindromul de QT
lung,
b) undele T gigante, c) unda U, d) sindromul de repolarizare
precoce, e) unda Osborne, f) hiperpotasemia, g)
hipopotasemia.
20. Medicatia antiaritmica. Intoxicatiile si efectele adverse
medicamentoase.

24.

DEPARTAMENTUL 3 SPECIALITATI
MEDICALE I

Cardiologie

Actualitati in
cardiologie

Centrul de
Cardiologie
Craiova

16-31.01.2014

medici de
familie,
specialisti
medicina
interna,
medici
rezidenti
cardiologie

20

20

-

Da/scris

1. Evolutia disfunctiei diastolice postinfarct
miocardic
acut.
2. Terapia cu dispozitive cardiace implantabile
in
pediatrie.
3. Semnificatia si prognosticul sindromului de
QT lung
cu unde T gigante negative la pacientul
coronarian.
4. Actualitati in tratamentul anticoagulant oral.
5. Infarctul miocardic periprocedural in
interventiile
coronariene percutane.
6. Noi terapii farmacologice in insuficienta
cardiaca

Clinica de
Diabet,
SCJUC
Etaj IX

18.01.2014

5

4

2

Da/Scris

1. Definitia DZ gestational
2. Criterii de diagnostic
3. Screening
4. Dispensarizare
5. Management
6. Riscuri materno-fetale
7. Evolutie post partum
8. Prognostic
9. Preventie

Clinica de
Diabet,
SCJUC
Etaj IX

15.03.2014

Medici
rezidenti,
specialisti si
primari din
specialitatile:
Diabet NBM,
Medicina de
Familie,
Obstetrica
ginecologie,
Endocrinologi
eMedicina
interna,
Epidemiologi
e
Medici
rezidenti,
specialisti si
primari din
specialitatile:
Diabet NBM,
Medicina de
Familie,
Cardiologie,
Nefrologie,
Oftalmologie,
Neurologie,
Endocrinologi
eMedicina
interna,
Epidemiologi
e

5

4

2

Da/Scris

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Titularul cursului:
Şef lucr. dr. Florescu
Cristina

25.

26.

DEPARTAMENTUL 3 SPECIALITATI
MEDICALE I

Boli de Nutritie si
metabolism

DEPARTAMENTUL 3 SPECIALITATI
MEDICALE I

Boli de Nutritie si
metabolism

Colaboratori:
Conf. univ. dr.
Muşetescu Rodica
Şef lucr. dr. Istrătoaie
Octavian
Asist. univ. dr. Belu
Eduard
Asist. univ. dr. Donoiu
Ionuţ
Asist. univ. dr. Vasile
Roxana
Diabetul gestationa
Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Mota
Maria

Preventia Bolilor
metaboliconutritionale
Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Mota
Mota
Colaboratori:
Asist. univ. dr. Popa
Simona

11

Definirea bolilor metabolico-nutritionale
Criterii de diagnostic
Preventie primara, secundara tertiara
Screening
Cuantificarea riscului de diabet
Optimizarea stilului de viata
Studii clinice
Management

27.

DEPARTAMENTUL 3 SPECIALITATI
MEDICALE I

Boli de Nutritie si
metabolism

Up-datare Ghiduri
pentru boli
metabolice
Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Mota
Mota
Colaboratori:
Asist. univ. dr. Popa
Simona

Clinica de
Diabet,
SCJUC
Etaj IX

15.04.2014

Medici
rezidenti,
specialisti si
primari din
specialitatile:
Diabet NBM,
Medicina de
Familie,
Cardiologie,
Nefrologie,
Oftalmologie,
Neurologie,
Endocrinologi
eMedicina
interna,
Gastroenterol
ogie,
ObstetricaGinecologie

12

5

4

2

Da/Scris

1. Ghiduri in diabet
2. Ghiduri in Obezitate
3. Ghiduri in Dislipidemie
4. Ghiduri in Diabetul zaharat si Boala cronica
de rinichi
5. Ghiduri de Retinopatie si Neuropatie
diabetica
6. Ghiduri de Steoto-hepatita nonalcoolica
7. Ghiduri de Diabet Gestational
8. Ghiduri de Boli cardio-vasculare

28.

DEPARTAMENTUL 3 SPECIALITATI
MEDICALE I

Medicină Internă

Corticoterapia importanţă
terapeutică
Titularul cursului:
Conf. univ. dr.
Petrescu Florin

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

01.1113.12.2013

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

13

28

22

12

Da/Oral

Tematica curs
1. Mecanismele de acţiune ale
corticosteroizilor.
2. Corticosteroizii – clasificare, principii
de tratament, efecte adverse.
3. Corticoterapia în bolile respiratorii.
4. Corticoterapia în bolile reumatologice.
5. Corticoterapia în bolile renale.
6. Corticoterapia în afecţiuni ale tractului
digestiv.
7. Corticoterapia în endocrinologie.
8. Corticoterapia în dermatologie.
9. Corticoterapia în afecţiuni
oftalmologice.
10. Corticoterapia în afecţiuni
neurologice.
11. Corticoterapia în afecţiuni oncologice.
Tematica stagiu
1. Aspecte practice ale corticoterapiei in
afecţiunile respiratorii (prezentare de
caz).
2. Aspecte practice ale corticoterapiei in
afecţiunile reumatologice (prezentare de
caz).
3. Aspecte practice ale corticoterapiei in
afecţiunile oncologice (prezentare de
caz).
4. Aspecte practice ale corticoterapiei in
afecţiunile digestive si renale (prezentare
de caz)
5. Aspecte practice ale corticoterapiei în
afecţiunile endocrinologice şi neurologice
(prezentare de caz)
6. Aspecte practice ale corticoterapiei în
afecţiunile dermatologice si oftalmologice
(prezentare de caz)

29.

DEPARTAMENTUL 3 SPECIALITATI
MEDICALE I

Medicină Internă

Insuficienţa
hepatică acută şi
cronică
Titularul cursului:
Conf. univ. dr.
Petrescu Florin

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

03.0314.04.2014

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

14

28

22

12

Da/Oral

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.
11. 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.

30.

31.

32.

DEPARTAMENTUL 3 SPECIALITATI
MEDICALE I

Medicină Internă

DEPARTAMENTUL 3 SPECIALITATI
MEDICALE I

Medicină Internă
Gastroenterologie

DEPARTAMENTUL 3 SPECIALITATI
MEDICALE I

Actualităţi în BPCO
Titularul cursului:
Conf. univ. dr.
Petrescu Florin

Medicină Internă
Gastroenterologie

Actualităţi în
diagnosticul şi
tratametul bolilor
hepatice cronice
Titularul cursului:
Conf. univ. dr. Mitruţ
Paul
Actualităţi în
diagnosticul şi
tratamentul bolilor
tubului digestiv
Titularul cursului:
Conf. univ. dr. Mitruţ
Paul

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

01-30.05.2014

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

28

22

12

Da/Oral

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

10-24.12.2013

25

20

48

Da/Scris

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

06-20.05.2014

Medici de
familie,
medici
specialişti şi
rezidenţi boli
interne,
gastroenterol
ogie
Medici de
familie,
medici
specialişti şi
rezidenţi boli
interne,
gastroenterol
ogie

25

20

48

Da/Scris

15

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.
11. 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).
1. Diagnosticul şi tratamentul hepatitei B.
2. Diagnosticul şi tratamentul hepatitei C.
3. Diagnosticul şi tratamentul steatohepatitei
nonalcoolice.

1. Diagnosticul şi tratamentul bolilor
esofagului.
2. Diagnosticul şi tratamentul bolilor
stomacului.
3. Diagnosticul şi tratamentul bolilor
intestinului subţire şi gros.

33.

DEPARTAMENTUL 3 SPECIALITATI
MEDICALE I

Nefrologie

Boala cronica de
rinichi in practica
medicala
Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Mota
Eugen

34.

35.

DEPARTAMENTUL 3 SPECIALITATI
MEDICALE I

DEPARTAMENTUL 3 SPECIALITATI
MEDICALE I

Nefrologie

Medicină Internă
Gastroenterologie

Boala cronica de
rinichi si Diabetul
zaharat – o
provocare pentru
medici
Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Mota
Eugen
Tehnici noi de
ecografie
(elastografie,
contrast,, 3D,
sonografie virtuală
în timp real, etc.)
Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Săftoiu
Adrian

Spitalul clinic
jud. de
urgenta
Craiova
Clinica de
nefrologie

04-08.11.2013

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

13

10

15

Da/Scris

Spitalul clinic
jud. de
urgenta
Craiova
Clinica de
nefrologie

24-28.03.2014

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

13

10

15

Da/Scris

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

28.1001.11.2013

Medici
specialişti şi
rezidenţi,
medici
primari de
medicină
internă,
gastroenterol
ogie, medicină
de familie

25

20

20

Da/Scris

Colaboratori:
Șef lucr. dr. Gheonea
Dan Ionuţ

16

1.Conceptul de boala cronica de rinichi:
- definitia BCR;
- stadializarea BCR;
- epidemiologia BCR;
- prevalenta BCR;
2.Diagnosticul BCR:
- identificarea populatiei la risc;
- cauzele BCR;
- algoritmul de diagnostic al BCR;
- cine formuleaza diagnosticul BCR in
stadiile 1-2?
3.Abordarea BCR in stadiile 3-5:
- manifestari clinice ale BCR in stadiile 3-5;
- monitorizarea BCR in stadiile 3-5;
- masuri terapeutice
4.Optimizarea ingrijirii BCR:
- conditii;
- structura de tratament integrat a BCR.
Incidența și prevalența bolii cronice de rinichi
la pacientii cu Diabet zaharat
● Evaluarea riscurilor asociate cu boala
cronica de rinichi la pacientii cu Diabet
zaharat, inclusiv riscul crescut cardiovascular
● Importanța controlului glicemic strâns si
controlul valorilor presiunii arteriale
în reducerea riscului de nefropatie diabetica
la pacienții cu Diabet zaharat
Prezentarea tehnicilor şi metodelro noi
ecografice, incluzând tehnici de:
- elastografie în timp-real (elastografie
transabdominală hepatică, elastografie de
părţi moi: tiroidă, sân, ganglioni, tumori
superficiale, etc., respectiv elastografie
ecoendoscopică:
pancreas,
ganglioni
mediastinali şi intra-abdominali);
- examinări cu substanţă de contrast:
formaţiuni focale hepatice, pancreatice, etc.;
- rolul şi importanţa ecografiei 3D în patologia
hepatică şi pancreatică.

36.

DEPARTAMENTUL 3 SPECIALITATI
MEDICALE I

Medicină Internă
Gastroenterologie

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

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

03-14.03.2014

Medici
specialişti şi
rezidenţi,
medici
primari de
medicină
internă,
gastroenterol
ogie, medicină
de familie

50

40

40

Da/Scris

Prezentarea tehnicilor şi metodelor noi
endoscopice:
- autofluorescenţă endoscopică pentru
detectarea precoce a leziunilor neoplazice
- endoscopie cu magnificaţie şi narrow band
imaging în patologia esogastrică şi colorectală
- utilitarea tomografiei cu coerenţă optică în
evaluarea patologiei neoplazice
- rolul ecoendoscopiei şi ecobronhoscopiei, ca
tehnici noi de diagnostic şi stadializare
- tehnici de enteroscopie cu balon şi
videocapsulă
- utilitatea endomicroscopiei confocale laser în
diagnosticul în timp real

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

01.1031.12.2013

Medici
specialişti
gastroenterol
ogie şi
chirurgie
generală

NU
(atestat
de
studii
complementare)

100

120

Da/Scris

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

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

01.1031.12.2013

Medicină de
familie,
medici
rezidenţi şi
specialişti

NU (atestat de
studii
complementare)

100

120

Da/Scris

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

06.0128.03.2014

Medicină de
familie,
medici
rezidenţi şi
specialişti

NU (atestat de
studii
complementare)

100

120

Da/Scris

- noţiuni generale de ecografie;
- introducere în ultrasonografie, fizica
ultrasunetelor;
- aparatura utilizată în ecografie;
- semiologie ecografică, imagini de bază,
artefacte;
- noţiuni de anatomie topografică abdominală
normală (secţiuni).
- ecografia părţilor moi;
- ginecologie-obstetrică;
- ecografie pediatrică;
- ecografie vasculară periferică;
- ecocardiografie;
- noţiuni de ecografie intervenţională.

Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Săftoiu
Adrian

37.

DEPARTAMENTUL 3 SPECIALITATI
MEDICALE I

Medicină Internă
Gastroenterologie

Colaboratori:
Şef lucr. dr Cazacu
Sergiu
Sef lucr. dr. Gheonea
Dan Ionuţ
Endoscopie
digestivă
diagnostică
Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Săftoiu
Adrian

38.

39.

DEPARTAMENTUL 3 SPECIALITATI
MEDICALE I

DEPARTAMENTUL 3 SPECIALITATI
MEDICALE I

Medicină Internă

Medicină Internă

Colaboratori:
Şef lucr. dr. Cazacu
Sergiu
Ecografie generalăModul I
Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Ciurea
Tudorel
Prof. univ. dr.
Rogoveanu Ion
Ecografie generalăModul II
Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Tudorel
Ciurea
Prof. univ. dr. Ion
Rogoveanu

17

40.

41.

DEPARTAMENTUL 3 SPECIALITATI
MEDICALE I

DEPARTAMENTUL 3 SPECIALITATI
MEDICALE I

Medicină Internă

Medicină Internă

Ecografia în
urgenţele
abdominale medicochirurgicale
Titularul cursului:
Conf. univ. dr. Vere
Cristin
Explorarea
ecografică în
patologia
hepatobiliopancreat
ică

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

06-10.01.2014

Medicină de
familie,
medici
rezidenţi şi
specialişti

13

10

20

Da/Scris

- caracteristicile ultrasunetelor;
- principii fundamentale de tehnică ecografică;
- particularităţi ale explorării ecografice în
urgenţele abdominale medico-chirurgicale;
- caracteristici ecografice ale principalelor
urgenţe abdominale medico-chirurgicale;
- prezentări de caz.

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

02-06.06.2014

Medicină de
familie,
medici
rezidenţi şi
specialişti

25

20

40

Da/Scris

CL.I
Medicală
Sp.Cl.Jud.de
Urg.

18-29.11.2013

Medicină de
familie,
medici
rezidenţi şi
specialişti

25

20

30

Da/Scris

CL.I
Medicală
Sp.Cl.Jud.de
Urg.

07-25.04.2014

Medicină de
familie,
medici
rezidenţi şi
specialişti

25

20

30

Da/Scris

Clinica
Medicală, Sp
Clinic CF
Craiova

10-14.03.2014

Medicină de
familie,
medici
rezidenţi şi
specialişti

13

10

6

Da/Oral

- 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
- 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
- date noi epidemiologiec privind cancerul
colonic;
- determinari genetice in cancerul de colon,
endoscopia digestiva inferioara in diagnosticul
cancerului de colon;
-modalitati moderne in tratamentul cancerului
colonic.

Titularul cursului:
Conf. univ. dr. Vere
Cristin

42.

DEPARTAMENTUL 3 SPECIALITATI
MEDICALE I

Medicină Internă

Sindroame hepatoviscerale. Evaluare
clinico-paraclinică
Titularul cursului:
Conf. univ. dr. Beznă
Marinela

43.

DEPARTAMENTUL 3 SPECIALITATI
MEDICALE I

Medicină Internă

Sindroame hepatoviscerale. Evaluare
clinico-paraclinică
Titularul cursului:
Conf. univ. dr. Beznă
Marinela

44.

DEPARTAMENTUL 3 SPECIALITATI
MEDICALE I

Medicină Internă

Actualitati privind
algoritmul de
diagnostic si
tratament al
cancerului colonic
Titularul cursului:
Sef lucr. dr. Popescu
Mihaela

18

45.

46.

DEPARTAMENTUL 3 SPECIALITATI
MEDICALE I

DEPARTAMENTUL 4 SPECIALITATI
MEDICALE II

Medicină Internă

Reumatologie

Posibilitati actuale
de evaluare si
terapie antivirala a
pacientilor cu
hepatipa cronica B
si C virusala
Titularul cursului:
Sef lucr. dr. Popescu
Mihaela
Utilitatea
ultrasonografiei in
evaluarea bolilor
reumatice

Clinica
Medicală, Sp
Clinic CF
Craiova

10-14.02.2014

Medicină de
familie,
medici
rezidenţi şi
specialişti

19

15

10

Da/Oral

CL.I
Medicală
Sp.Cl.Jud.de
Urg.

11-29.11.2013

Medicină de
familie,
medici
rezidenţi şi
specialişti

25

20

10

Da/Oral

CL.I
Medicală
Sp.Cl.Jud.de
Urg.

21.1008.11.2013

Medicină de
familie,
medici
rezidenţi şi
specialişti

25

20

10

Da/Oral

-tipuri de afectare articulară în artropatia
psoriazică;
-manifestări extraarticulare;
-evaluarea leziunilor cutanate - scorul PASI;
-explorările biologice şi imagistice;
-diagnostic pozitiv şi diferenţial.

CL.I
Medicală
Sp.Cl.Jud.de
Urg.

03-31.03.2014

Medicină de
familie,
medici
rezidenţi şi
specialişti

25

20

10

Da/Oral

-metode actuale de diagnostic al osteoporozei;
-factori de risc în osteoporoză;
-terapia de substituţie hormonală;
-modulatorii
selectivi
ai
receptorilor
estrogenici;
-bisfosfonaţii;
-ranelatul de stroniu;
-calcitonina, teriparatidul;
-terapia non-farmacologică în osteoporoză.

Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Ciurea
Paulina

47.

DEPARTAMENTUL 4 SPECIALITATI
MEDICALE II

Reumatologie

Colaboratori:
Asist. univ. dr. Vreju
Florin, Asist. univ. dr.
Cojocaru Gofita IoanaRaluca
Aspecte clinice in
artropatia
psoriazica
Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Ciurea
Paulina, Prof. univ. dr.
Rosu Anca

48.

DEPARTAMENTUL 4 SPECIALITATI
MEDICALE II

Reumatologie

Colaboratori:
Asist. univ. dr. Florin
Vreju, Asist. univ. dr.
Ioana-Raluca
Cojocaru Gofita
Abordare
diagnostica si
terapeutice actuala
in osteoporoza
Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Paulina
Ciurea
Colaboratori:
Asist. univ. dr. Vreju
Florin

19

- prezenta incidentei hepatitei cronice B si C in
Romania si judetul Dolj;
- protocol de evaluare a pacientilor cu hepatita
cronica B si C;
- noutati terapeutice antivirale in hepatita
cronica B si C;
- protocol CNAS de terapie antivirala;
- protocol de urmarire a pacientilor in timpul
terapiei antivirale si dupa terapia antivirala in
hepatita cronica B si C.
-noţiuni generale de ecografie;
-aparatura
utilizată
în
ecografia
musculoscheletală;
-semiologie ecografică;
-anatomie topografică articulară;
-imagini de bază;
-explorarea ecografică a tegumentului.

49.

DEPARTAMENTUL 4 SPECIALITATI
MEDICALE II

Reumatologie

Evaluarea
patternului vascular
in bolile
conjunctivovasculare

CL.I
Medicală
Sp.Cl.Jud.de
Urg.

21.04-09.05.
2014

Medicină de
familie,
medici
rezidenţi şi
specialişti

25

20

10

Da/oral

-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;
-patternuri capilaroscopice în boala mixtă de
ţesut
conjunctiv,
poli/dermatomiozita,
sindromul antifosfolipidic.

CL.I
Medicală
Sp.Cl.Jud.de
Urg.

06-17.02.2014

Medicină de
familie,
medici
rezidenţi şi
specialişti

25

20

10

Da/oral

-clasificare;
-vasculitele asociate ANCA: WG, Poliangeita
microscopică, Sdr Churg Strauss;
-poliarterita nodoasă;
-vasculitele vaselor mici;
-arterita cu celule gigant, polimialgia
reumatică;
-boala Behcet.

CL.I
Medicală
Sp.Cl.Jud.de
Urg.

03-14.02.2014

Medicină de
familie,
medici
rezidenţi şi
specialişti

25

20

10

Da/oral

-clasificare;
-vasculitele asociate ANCA: WG, Poliangeita
microscopică, Sdr Churg Strauss;
-poliarterita nodoasă;
-vasculitele vaselor mici;
-arterita cu celule gigant, polimialgia
reumatică;
-boala Behcet.

Facultatea de
Medicină,
clădirea
nouă, etaj V

18-31.05.2014

Medici din
specialităţi
medicale
preventive,
medici de
familie

25

20

10

Da/Scris

1. Surse şi factori de poluare a aerului
2. Efecte directe ale poluării aerului
3. Efecte indirecte ale poluării aerului –
schimbările climatice, reducerea păturii de
ozon stratosferic, ploile acide, etc
4. Profilaxia şi combaterea poluării aerului

Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Ciurea
Paulina

50.

DEPARTAMENTUL 4 SPECIALITATI
MEDICALE II

Reumatologie

Colaboratori:
Asist. univ. dr. Florin
Vreju,
Asist univ. dr. Cristina
Hoanca.
Vasculite sistemice –
actualitati
Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Ciurea
Paulina

51.

DEPARTAMENTUL 4 SPECIALITATI
MEDICALE II

Reumatologie

Colaboratori:
Asist. univ. dr. Vreju
Florin, Asist. univ. dr
Cojocaru Gofita.
Ioana-Raluca
Tratamentul
complex al
artrozelor
Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Paulina
Ciurea
Prof. univ. dr. Anca
Rosu

52.

DEPARTAMENTUL 4 SPECIALITATI
MEDICALE II

Igienă. Sănătatea
mediului

Colaboratori:
Asist. univ. dr. Florin
Vreju, Asist. univ. dr.
Ioana-Raluca
Cojocaru Gofita,
Asist. univ. dr.
Cristina Hoanca.
Influenţa poluării
atmosferice
sănatăţii
colectivităţilor
umane
Titularul cursului:
Prof. univ. dr.
Prejbeanu Ileana

20

53.

54.

55.

56.

DEPARTAMENTUL 4 SPECIALITATI
MEDICALE II

DEPARTAMENTUL 4 SPECIALITATI
MEDICALE II

DEPARTAMENTUL 4 SPECIALITATI
MEDICALE II

DEPARTAMENTUL 4 SPECIALITATI
MEDICALE II

Medicină internăneumologie

Medicină internăPneumologie

Medicină internăPneumologie

Medicină internăPneumologie

Actualităţi în
diagnosticul şi
tratamentul
patologiei gastrice
Titularul cursului:
Prof. univ. dr.
Georgescu Eugen
Florin
Screeningul şi
atitudinea
terapeutică în
cancerul colorectal
Titularul cursului:
Prof. univ. dr.
Georgescu Eugen
Florin
Actualităţi în
diagnosticul şi
tratamentul
astmului bronşic
şi a
bronhopnumopatiei
cronice obstructive
Titularul cursului:
Prof. univ. dr.
Georgescu Eugen
Florin
Diagnosticul pozitiv,
diagnosticul
diferenţial şi
tratamentul
pneumoniilor
Titularul cursului:
Prof. univ. dr.
Georgescu Eugen
Florin

Spitalul
Clinic
Municipal
Filantropia,
Clinica
Medicală I

14-27.10.2013

Medici din
specialităţi
medicale,
medici de
familie,
medici
rezidenţi

25

20

10

Da/Oral

1. Explorarea stomacului.
2. Diagnosticul şi tratamentul gastritelor.
3. Diagnosticul şi tratamentul ulcerului gastric
şi duodenal.
4. Tumorile gastrice.
5. Suferinţele stomacului operat.

Spitalul
Clinic
Municipal
Filantropia,
Clinica
Medicală I

11-24.11.2013

Medici din
specialităţi
medicale,
medici de
familie,
medici
rezidenţi

25

20

10

Da/Oral

1. Epidemiologia cancerului colorectal.
2. Explorări diagnostice în cancerul colorectal.
3. Diagnosticul diferenţial al cancerului
colorectal.
4. Tratamentul cancerului colorectal.
5. Evoluţie, complicaţii şi prognostic în
cancerul colorectal.

Spitalul
Clinic
Municipal
Filantropia,
Clinica
Medicală I

13-24.01.2014

Medici din
specialităţi
medicale,
medici de
familie,
medici
rezidenţi

25

20

10

Da/Oral

1. Diagnosticul pozitiv astmului bronşic.
2. Diagnosticul diferenţial al astmului bronşic.
3. Tratamentul astmului bronşic.
4. Diagnosticul pozitiv şi diferenţial al BPOC.
5. Tratamentul BPOC.

Spitalul
Clinic
Municipal
Filantropia,
Clinica
Medicală I

17-28.02.2014

Medici din
specialităţi
medicale,
medici de
familie,
medici
rezidenţi

25

20

10

Da/Oral

1. Clasificarea pneumoniilor.
2. Etiologia pneumoniilor.
3. Diagnosticul pozitiv al pneumoniilor.
4. Diagnosticul diferenţial al pneumoniilor.
5. Evoluţia şi tratamentul pneumoniilor.

21

57.

DEPARTAMENTUL 4 SPECIALITATI
MEDICALE II

Dermatologie

Date actuale privind
patologia cutanată
tumorală
Titularul cursului:
Conf. univ. dr.
Pătraşcu Virgil

Clinica
Dermatologie

Craiova

01.1128.12.2013

medici
rezidenţi,
medici
specialişti,
medici de
familie

22

56

45

21

Da/Oral

1. Posibilitățile și limitele chirurgicale în
patologia cutanată tumorală– 3 ore curs; 1-2 nov.
2013
2. Asepsia și antisepsia în chirurgia
dermatologică– 3 ore curs; 1-2 nov. 2013
3. Organizarea sălii de operație, prezentarea
instrumentarului și a materialelor folosite în
chirurgia dermatologică– 2 ore lp; 1-2 nov. 2013
4. Pregătirea preoperatorie a bolnavilor și
tratamentul postoperator – 2 ore curs; 4- 9 nov.
2013
5. Tehnici chirurgicale pentru abordarea
tumorilor în funcție de forma clinică, mărimea
acestora și zona topografică interesată – 3 ore
curs; 4-9 nov. 2013
6. Tehnici de anestezie, incizie și sutură. Excizii
simple; tehnici ce presupun translarea și rotarea
lambourilor pentru acoperirea lipsei de tegument
postexcizie – 3 ore lp; 4 – 9 nov. 2013
7. Alte mijloace terapeutice, în afara
dermatochirurgiei, în patologia cutanată
tumorală– 3 ore curs; 11-16 nov. 2013
8. Tumori cutanate benign - 3 ore curs; 11-16
nov. 2013
9. Tratamentul chirurgical al tumorilor cutanate
benigne - 2 ore lp; 11 -16 nov. 2013
10. Precancere cutanate: etiopatogenie, forme
clinice, tratament, profilaxie – 5 ore curs; 18 – 23
nov. 2013
11. Tratamentul precancerelor cutanate- 3 ore
lp; 18 -23 nov. 2013
12. Etiopatogenia cancerelor cutanate –3 ore
curs; 25 – 30 nov. 2013
13. Carcinomul bazocelular: forme clinice,
diagnostic pozitiv și diferențial, evoluție,
prognostic, tratament, profilaxie – 2 ore curs; 25 –
30 nov. 2013
14. Dermatoscopia și citodiagnosticul
extemporaneu –1 oră lp; 25 – 30 nov. 2013
15. Dermatochirurgia carcinomului bazocelular
-2 ore lp; 25 – 30 nov. 2013
16. Carcinomul spinocelular: forme clinice,
diagnostic pozitiv și diferențial, factori de
prognostic, tratament și profilaxie – 3 ore curs; 2
– 7 dec. 2013
17. Alte carcinoame cutanate – 2 ore curs; 2 – 7
dec. 2013
18. Dermatochirurgia carcinomului spinocelular
cu localizare labială (vermillonectomie, excizie în
V, U, W) sau cu localizare în alte regiuni
topografice – 3 ore lp; 2 – 7 dec. 2013
19. Melanomul cutanat: forme clinice, factori de
prognostic, evoluție, tratament, profilaxie – 3 ore
curs; 9 – 14 dec. 2013
20. Dermatofibrosarcomul Darier – Ferrand;
sarcomul Kaposi; cancere cutanate secundare (
metastatice) - 2 ore curs; 9 – 14 dec. 2013
21. Dermatoscopia la bolnavii cu nevi
nevocelulari și la cazurile de melanom– 3 ore lp; 9
– 14 dec. 2013
22. Pseudolimfoame – 2 ore curs; 16 – 21 dec.
2013
23. Limfoame cutanate – 4 ore curs; 16 – 21 dec.
2013
24. Biopsia cutanată în limfoame. Tratamentul

58.

DEPARTAMENTUL 4 SPECIALITATI
MEDICALE II

Hematologie
clinică

Limfoamele
maligne: clasificare,
diagnostic
Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Badea
Mihail

Spitalul
Municipal
Filantropia,
Clinica de
Hematologie
Craiova

28.1015.11.2013

medici
rezidenţi,
specialişti,
primari, toate
specialităţile

60

50

20

Da/Scris

Spitalul
Municipal
Filantropia,
Clinica de
Hematologie
Craiova

13-31.01.2014

medici
rezidenţi,
specialişti,
primari,
toate
specialităţile

60

50

20

Da/Scris

Colaboratori:
Conf. univ. dr. Badea
Daniela
Şef lucr. dr. Genunche
Amelia

59.

DEPARTAMENTUL 4 SPECIALITATI
MEDICALE II

Hematologie
clinică

Sindromul
hemoragipar:
încadrare,
diagnostic
Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Badea
Mihail
Colaboratori:
Conf. univ. dr. Badea
Daniela
Şef lucr. dr. Genunche
Amelia

23

1. Tehnci de imunofenotipare si de evaluare
citogenetica si biologie moleculara folosite in
limfoproliferarile maligne.
2. Ontogeneza limfoida B si T.
3. Aspecte histologice, imunofenotipice ce
releva paralelismul intre ontogeneza limfoida
normala si proliferarile maligne limfoide.
4. Clasificarea WHO a limfoproliferarilor
maligne.
5. Limfomul Hodgkin, patogenie, celulele
maligne, subtipuri histologice.
6. Stadializare diagnostic pozitiv si diferential,
principii de terapie.
7. Clasificarea anatomo-clinica a limfoamelor
maligne.
8. Limfoame maligne indolente; clinica,
citogenetica, prognostic evolutie, principii de
tratament.
9. Limfoame maligne agesive si inalt agresive;
clinica, citogenetica, prognostic evolutie
principii de tratament.
10. Limfoame maligne indolente cu localizare
particulara; clinica, citogenetica, prognostic
evolutie principii de tratament.
1. Etapele hemostazei: timpul vasculo
plachetar, coagularea, fibrinoliza,
repermeabilizarea vasculara si reconstructia
tisulara.
2. Placheta saanguina: origine, formare,
structura functionala, anomali calitative
majore inascute sau dobandite.
3. Anomalii numerice al plachetelor sanguine:
trombocitopenii, clasificare etiopatogenica,
trombocitemii-clasificare.
4. Coagularea: calea calea extrinseca,
intrinseca si comuna interelatii fizio si
fiziopatologice. Mecanisme de reglaj.
5. Particularitatile clinice legate de
mecanismul anomaliile hemostazei.
6. Evaluarea paraclinica a unui sindrom
hemoragipar.
7. Anomalii ale timpului vasculo-plachater.
Anomalii calitative si numerice ale plachetelor
sanguine, maladia vonWillebrand, vasculite.
8. Anomalii ale cai intrinseci a hemostazei.
Hemofiiliile.
9. Anomalii ale cai extrinseci a hemostazei. Boli
hepatice, deficitul de vit K
10. Coagulopatia intravasculara diseminata.
11. Terapia anticoagulanta. Monitorizarea
terapiei cu heparina si cu anticoagulante orale.

60.

DEPARTAMENTUL 4 SPECIALITATI
MEDICALE II

Hematologie
clinică

Actualităţi în
leucemiile acute
Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Badea
Mihail

Spitalul
Municipal
Filantropia,
Clinica de
Hematologie
Craiova

10-28.03.2014

medici
rezidenţi,
specialişti,
primari, toate
specialităţile

60

50

20

Da/Scris

Spitalul
Municipal
Filantropia,
Clinica de
Hematologie
Craiova

28.1015.11.2013

medici
rezidenţi,
specialişti,
primari, toate
specialităţile

38

30

10

Da/Scris

Spitalul
Clinic “Victor
Babeş”,
clinica a II-a Pneumoftizio
logie

01-15.03.2014

Medici
specialişti şi
rezidenţi
pneumologi,
cardiologi,
medicină
internă,
medicină de
familie, boli de
nutriţie şi
metabolism

38

30

30

Da/Scris

Colaboratori:
Conf. univ. dr. Badea
Daniela
Şef lucr. dr. Genunche
Amelia

61.

DEPARTAMENTUL 4 SPECIALITATI
MEDICALE II

Hematologie
clinică

Particularitati de
diagnostic si
tratament in boala
Hodgkin
Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Badea
Mihail

62.

DEPARTAMENTUL 4 SPECIALITATI
MEDICALE II

Pneumoftiziologie

Colaboratori:
Asist. univ. dr. Rotaru
Ionela
Sindromul de apnee
in somn. Consecinte
cardiovasculare si
metabolice
Titularul cursului:
Conf. univ. dr. Niţu
Mimi

24

1. Tehnici de imunofenotipare si de evaluare
citogenetica si biologie moleculara folosite in
leucemiile acute (LA).
2.
Clasificarea
WHO
a
neoplaziilor
hematologice.
3. Boala de celula stem, mecanismele
transformarii maligne in leucemia acuta
mieloblastica (LAM), celula stem neoplazica.
4. Anomalii citogenetice si de biologie
moleculara in LAM; impact diagnostic si
prognostic.
5. Clasificarea WHO si FAB a LAM (aspecte
morfologice si citoenzimatice).
6. Imunofenotipul in LAM.
7. Diagnosticul pozitiv si diferential LAM.
8. Principii de terapie in LAM.
9. Ontogeneza limfoida B si T.
10. Citogenetica si imunofenotipul leucemia
acuta limfoblastica (LAL).
11. Clasificarea FAB a LAL (aspecte
morfologice si citoenzimatice).
12. Diagnosticul pozitiv si diferential LAL.
13. Principii de terapie in LAL.
1. Generalitati in boala Hogkin.
2. Etiopatogenia bolii Hodgkin.
3. Simptomatologie clinica.
4. Diagnosticul
paraclinic,
examenul
histopatologic si imunohistochimic.
5. Tratamentul formelor clasice.
6. Terapia de salvare in boala Hodgkin.
7. Rolul transplantului medular in boala
Hodgkin

Sindromul dismetabolic
Sindromul X metabolic
Sindromul Z metabolic
Complicatiile cardio-vasculare ale apneei de
somn
Overlap syndrome
Tratamentul modern al apneei de somn cu
supraveghere cardiovasculară periodică
Supravegherea tulburărilor metabolice la
bolnavii trataţi cu CPAP

63.

DEPARTAMENTUL 4 SPECIALITATI
MEDICALE II

Pneumoftiziologie

Sindromul de apnee
in somn. Metode de
diagnostic si
screening
Titularul cursului:
Conf. univ. dr. Niţu
Mimi

64.

DEPARTAMENTUL 4 SPECIALITATI
MEDICALE II

Reabilitare
medicala

Evaluarea și
managementul
autoîngrijirii și ADLurilor
Titularul cursului:
Conf. univ. dr. Bighea
Adrian

65.

DEPARTAMENTUL 4 SPECIALITATI
MEDICALE II

Medicina Muncii

Supravegherea
expusilor
profesional la
zgomot
Titularul cursului:
Sef lucr. dr. Ionovici
Nina

Spitalul
Clinic “Victor
Babeş”,
clinica a II-a Pneumoftizio
logie

01-10.11.2013

Medici
specialişti şi
rezidenţi
pneumologi,
cardiologi,
neurologi,
medicină
internă, boli de
nutriţie şi
metabolism,
medicină de
familie

38

30

30

Da/Scris

Fazele somnului
Tulburări ale somnului (disomnii, insomnii)
Apneea de somn: definiţie, clasificare,
etiopatogenie
Metode de sreening in SASO.
Metode de diagnostic –oximetria nocturna,
poligrafia şi polisomnografia
Tratamentul modern al apneei de somn: CPAP,
BiPAP, VNIV
Apneea de somn şi patologia asociată.

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

01-15.03.2014

medicilor
specialişti
reabilitare
medicala,
reumatologie,
medicină
sportivă,
medicină de
familie,
ortopedie,
medicina muncii,
geriatrie,
rezidenţilor în
specialităţile
reabilitare
medicala,
reumatologie,
medicină de
familie,
ortopedie,
medicina muncii,
geriatrie,
fiziokinetoterape
uţilor.

13

10

10

Da/Oral

1.Introducere. Terminologia evaluării funcționale.
2.Evaluarea funcțională a ADL-uri lor. Indexul
Barthel, indexul Katz, Nottingham EADL,
Functional Independence Measure (FIM)
3.Evaluarea autoîngrijirii la copii.
4.Managementul abilităților bazale de
autoingrijire.
- Remedierea și educarea
- Deficitele cognitive și perceptuale, depresia
- Durerea
- Dizabilitate sectorială: extremitatea superioară,
inferioară, hemicorp
- Limitarea amplitudinii de mişcare
5. Strategii adaptative și compensatorii

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

01-30.04.2014

Medici
specialisti si
rezidenti de
Medicina
Muncii,
medici de
intreprindere

38

30

10

Da/Oral

Definirea
si
caracteristicile
zgomotului
profesional
Aparatura si metodele de determinare a
zgomotului profesional
Efectele otice ale zgomotului profesional
Efectele extraotice ale zgomotului profesional
Aparatura si tehnica efectuarii audiogramei
Interpretarea audiogramei din punctul de vedere
al medicinii muncii

Colaboratori:
Asist. univ. dr.
Bunescu Marius
Gabriel

25

66.

DEPARTAMENTUL 4 SPECIALITATI
MEDICALE II

Medicina Muncii

Identificarea si
evaluarea factorilor
de risc profesional
Titularul cursului:
Sef lucr. dr. Ionovici
Nina

67.

68.

69.

DEPARTAMENTUL 4 SPECIALITATI
MEDICALE II

DEPARTAMENTUL 4 SPECIALITATI
MEDICALE II

DEPARTAMENTUL 4 SPECIALITATI
MEDICALE II

Radiologie și
Imagistică
Medicală

Radiologie și
Imagistică
Medicală

Radiologie și
Imagistică
Medicală

Colaboratori:
Asist. univ. dr.
Bunescu Marius
Gabriel
Valenţele explorării
radio-imagistice a
craniului
Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Stoica
Zoia
Tehnici
radioimagistice de
explorare a
mediastinului
Titularul cursului:
Conf. univ. dr.
Popescu Mihai
Metode
radioimagistice de
explorare
interventionala
Titularul cursului:
Sef. lucr. dr.
Constantin Cristian

Da/Oral

Definirea si identificarea factorilor de risc la un
loc de munca
Metodele de catagrafiere a locurilor de munca cu
risc de expunere
Determinarea expunerii la factori fizici, chimici si
fizico-chimici si compararea cu valorile limita
admise
Metodele de evaluare a impactului factorilor de
risc asupra sanatatii lucratorilor
Recomandarea masurilor de profilaxie a
imbolnavirilor

16

Da/Grila/
Oral

Metode de explorare radiologice si imagistice in
patologia craniana.

8

16

Da/Grila/
Oral

Metode de explorare radiologice si imagistice in
patologia mediastinului

8

16

Da/Grila/
Oral

Metode de explorare interventionala
radiologice si imagistice

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

01-30.05.2014

Medici
specialisti si
rezidenti de
Medicina
Muncii,
medici de
intreprindere

Radiologie și
Imagistică
Medicala ,
Spitalul Clinic
Judetean De
Urgenta
Craiova

07-21.10.2013

Medici
specialişti,
medici de
familie,
rezidenţi

10

8

Radiologie și
Imagistică
Medicala ,
Spitalul Clinic
Judetean De
Urgenta
Craiova

21-28.10.2013

Medici
specialişti,
medici de
familie,
rezidenţi

10

Radiologie și
Imagistică
Medicala ,
Spitalul Clinic
Judetean De
Urgenta
Craiova

03-10.02.2014

Medici
specialişti,
medici de
familie,
rezidenţi

10

26

40

50

0

70.

DEPARTAMENTUL 5 SPECIALITATI
MEDICALE III

Boli Infecţioase

Microbiomul
intestinal uman –
sănătos şi bolnav
Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Cupşa
Augustin
Colaboratori:
Asist. univ. dr.
Giubelan Lucian
Asist. univ. dr.
Dumitrescu
Florentina

Clinica de
Boli
Infecţioase,
Spitalul
Clinic de Boli
Infecţioase şi
Pneumoftizio
logie "V.
Babeş".
Craiova

07-25.04.2014

Medici
rezidenţi,
medici de
familie,
specialişti în
boli
infecţioase,
pediatrie,
neonatologie,
gastroenterologie,
microbiologie

27

25

20

15

Da/Scris

1.Microbiomul uman (MU) definiţie,
importanţa pentru sănătatea şi patologia
umană. Microbiomul intestinal (MIU)
2.Marile proiecte dedicate descifrării MU MIU (Human Microbiome Project (HMP),
MetaHIT)
3.Metode de cunoaştere şi diagnosticare a MIU
normal şi patologic. Rolul ”omics” în abordarea
contemporană a MIU (identificarea noilor
unităţi taxonomice prin tehnici nonculturale,
implicaţii clinice); diagnostic şi tratament
personalizat.
4.Dezvoltarea filogenetică a MIU. Ontogenia
MIU. Probleme asociate cu tipul de naştere;
implicaţii practice în neonatologie şi pediatrie
5.Structura, diversitatea şi funcţia MIU.
Compoziţia generală MIU (încrângături, clase,
ordine şi specii microbiene – funcţii şi relaţii cu
homeostaziile macroorganismului, importanţa
clinică).
6.Enterotipuri umane – realităţi practice şi
exagerări teoretice. MIU „core”. Tipurile şi
limitele variabilităţii MIU (sex, vârstă,
geografie, comorbidităţi, gazde cu apărare
modificată - ş.a.)
7.Disbioze (definiţie, cauze, prezentare clinică,
corelaţii cu diverse suferinţe digestive şi
extradigestive)
8.Sindromul de scurgere intestinală (SSI)
definiţie, cauze, prezentare clinică, corelaţii cu
diverse suferinţe digestive şi extradigestive)
9.Implicaţiile MIU în patologia umană
digestivă, metabolică, imună, respiratorie,
cardiovasculară, neuropsihică, oncologică.
10. Consecinţele antibioticoterapiei asupra
structurii şi funcţiei MIU. Măsuri de
contracarare şi recuperare. MIU şi rezistenţa
microbiană la antibiotice. Diareea
postantibiotice
11. MIU la persoanele infectate cu HIV, relaţia
cu TARV. SSI şi sindromul de activare imună şi
inflamaţie sistemică cronică. Posibilităţi
terapeutice.
12. Tratamentul perturbărilor MIU posibilităţi actuale şi de perspectivă (diete,
probiotice, prebiotice, simbiotice, transplant
de facale, antibioticoterapie selectivă).
Profilaxia tulburărilor MIU – Combaterea
factorilor de risc şi cauzali. Utilizarea raţională
a antibioticelor. Profilaxia cu antibiotice în
chirurgie. Antibioticele la nou născut.
Profilaxia cu antibiotice la vârstnici.
Practic:
1. Cazuri clinice
2. Exerciţii de terapie cu antibiotice (nou
născut, cezariană, vârstic, imunodeficienţi ş.a.)
3. Utilizarea personalizată a arsenalului
terapeutic pentru perturbările MIU
4. Formularea schemelor profilactice
personalizate la diverse categorii de pacienţi

71.

DEPARTAMENTUL 5 SPECIALITATI
MEDICALE III

Boli Infecţioase

Principii de
antibioterpie
Titularul cursului:
Conf. univ. dr.
Diaconescu Iulian

72.

DEPARTAMENTUL 5 SPECIALITATI
MEDICALE III

Boli Infecţioase

Colaboratori:
Asist. univ. dr.
Niculescu Irina
Asist. univ. dr. Stoian
Andreea
Elemente actuale de
diagnostic,
prevenţie şi
tratament în bolile
eruptive
Titularul cursului:
Şef lucr. dr.
Hurezeanu Dan

73.

DEPARTAMENTUL 5 SPECIALITATI
MEDICALE III

Boli Infecţioase

Colaboratori:
Asist. univ. dr.
Dragonu Livia
Actualităţi în
diagnosticul şi
tratamentul
antropozoonozelor
şi parazitozelor
intestinale
Titularul cursului:
Şef lucr. dr.
Hurezeanu Dan

Clinica de
Boli
Infecţioase,
Spitalul
Clinic de Boli
Infecţioase şi
Pneumoftizio
-logie "V.
Babeş".
Craiova

03-28.03.2014

Medici
rezidenţi,
medici de
familie,
specialişti boli
infecţioase

20

16

16

Da/Scris

1. Definire, mecanisme de actiune, rezistenta.
Efectuare interpretare antibiograma
2. Clasificare.
3. Infectii respiratorii. Exercitii
4. Infectii urinare. Exercitii
5. Infectii digestive. Exercitii
6. Infectii cutanate. Exercitii
7. Infectii ale Sistemului Nervos. Exercitii
8. Infectii severe. Exercitii

Clinica de
Boli
Infecţioase,
Spitalul
Clinic de Boli
Infecţioase şi
Pneumoftizio
-logie "V.
Babeş".
Craiova

07-18.10.2013

Medici
rezidenţi,
medici de
familie,
specialişti boli
infecţioase

19

15

10

Da/Scris

1. Elemente actuale de epidemiologie în bolile
eruptive
2. Diagnosticul pozitiv al bolilor eruptive
3. Tratamentul actual al bolilor eruptive forme comune
4. Elemente de prevenţie în bolile eruptive

Clinica de
Boli
Infecţioase,
Spitalul
Clinic de Boli
Infecţioase şi
Pneumoftizio
-logie "V.
Babeş".
Craiova

05-16.05.2014

Medici
rezidenţi,
medici de
familie,
specialişti boli
infecţioase

19

15

10

Da/Scris

1. Antropozoonoze - elemente de
epidemiologie şi prevenţie
2. Parazitoze intestinale – elemente de
epidemiologie şi prevenţie
3. Antropozoonoze – diagnostic pozitiv
4. Parazitoze intestinale – diagnostic pozitiv
5. Antropozoonoze – elemente actuale de
terapie
6. Parazitoze intestinale – elemente actuale
de terapie

Colaboratori:
Asist. univ. dr.
Dragonu Livia

28

74.

75.

DEPARTAMENTUL 5 SPECIALITATI
MEDICALE III

DEPARTAMENTUL 5 SPECIALITATI
MEDICALE III

Medicina familiei

Imagistică
medicală

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

Spitalul
Clinic nr. 2
Filantropia
Clinica III
Medicală

Titularul cursului:
Prof. univ. dr.
Enăchescu Viorela

Spitalul clinic
Nr.1 si nr.2
Clinica
Pediatrie

Colaboratori:
Conf. univ. dr.
Petrescu Ileana
Conf. univ. dr.
Stanescu Ligia
Sef lucr. dr. Florea
Ligia
Ecografie generală
şi specială, pentru
obtinerea
atestatului de
practica in ecografie
Modulul I si Modulul
II-durata 6 luni Octombrie 2013 Martie 2014

01-15.11.2013
Si
01-15.02.2014

Medici
medicina
generala
Medici de
familie

20/fiecare serie

16

8

Da/Oral

Etapele prezentarii cazului clinic
Recrutarea sistematica a datelor anamnezei
Solicitarea si interpretarea investigatiilor
paraclinice
Sustinerea diagnosticului pozitiv, diagnostic
diferential, evolutie, prognostic, complicatii,
obiectivele si mijloacele tratamentului

Centrul de
formare în
ultrasonogra
fie-Spitalul
clinic nr. 2
Filantropia

01.10.2013 31.03.2014

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

NU (atestat de studii
complementare)

144

192

Da/Test
si
Proba
video

Tematica MS pentru obtinerea atestatului de
studii complementare

Centrul de
formare în
ultrasonogra
fie-Spitalul
clinic nr. 2
Filantropia
Centrul
Medical Dr.
Camen

01-31.05.2014
(2 zile /sapt.)

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

40

32

32

Da/Test
si
Proba
video

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

Titularul cursului:
Prof. univ. dr.
Enăchescu Viorela

76.

DEPARTAMENTUL 5 SPECIALITATI
MEDICALE III

Imagistică
medicală

Colaboratori:
Sef lucr. dr. Beznă
Sorin
Sef. lucr. dr. Efrem
Cristian
Asist. univ. dr.
Tudorica Micu
Simona
Actualitati in
ecografia vasculară
2 D şi Doppler
Titularul cursului:
Prof. univ. dr.
Enăchescu Viorela
Colaboratori:
Dr. Camen Dragos

29

77.

DEPARTAMENTUL 5 SPECIALITATI
MEDICALE III

Imagistică
medicală

Actualitati in
ecografia partilor
mici superficiale
Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Viorela
Enăchescu

78.

79.

80.

DEPARTAMENTUL 5 SPECIALITATI
MEDICALE III

DEPARTAMENTUL 5 SPECIALITATI
MEDICALE III

DEPARTAMENTUL 5 SPECIALITATI
MEDICALE III

Medicina Familiei

Medicina Familiei

Medicina familiei
(Medicină de
ambulatoriu)

Colaboratori:
Dr. Camen Dragos
Metodologia
efectuarii unei
consultatii medicale
la domiciliu
Titularul cursului:
Sef lucr. dr. Florea
Ligia
Otoscopia, o
provocare pentru
medicul de familie
Titularul cursului:
Sef lucr. dr. Florea
Ligia
Explorarea
ecografica hepatobiliara
Titularul cursului:
Şef lucr. dr. Beznă
Sorin

81.

DEPARTAMENTUL 5 SPECIALITATI
MEDICALE III

Medicina familiei
(Medicină de
ambulatoriu)

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

Centrul de
formare în
ultrasonogra
fie-Spitalul
clinic nr. 2
Filantropia
Centrul
Medical Dr.
Camen

01-30.06. 2014
(2 zile /sapt.)

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

40

32

32

Da/Test
si
Proba
video

Explorarea ecografica a tiroidei, sanului,
adenopatiilor superficiale, testicolului,
tumorilor tesuturilor moi superficiale

CMI Dr.
Florea Ligia

25-26.10.2013

Medici de
familie

12

12

-

Da/Oral

1. Etapele consultatiei medicale la domiciliu
2. Solicitarea datelor anamnestice
3. Relatia medicului de familie cu membrii
familiei pacientului
4. Prescrierea tratamentului
5. Monitorizarea evolitiei si tratamentului
6. Asistarea starllor terminale

CMI Dr.
Florea Ligia

22-23.11.2013

Medici de
familie

10

8

4

Da/Oral

Tehnica otoscopiei, indicatii, utilitate, limite,
incidente
Exercitii practice

Clinica III
Medicală
Centrul de
formare în
ultrasonogra
fie-Spitalul
clinic nr. 2
Filantropia
Clinica III
Medicală
Centrul de
formare în
ultrasonogra
fie-Spitalul
clinic nr. 2
Filantropia

21.1001.11.2013

Med. rezidenţi
şi specialişti
MG şi MF

25

20

10

Da/Test

1. Indicatiile ecografiei in patologia
hepatobiliara
2. Semiologie ecografica
3. Patologie ecografica difuza
4. Patologie ecografica focala
5. Capcane ale diagnosticului ecografic

01-15. 04.2014

Med. rezidenţi
şi specialişti
MG şi MF

25

20

10

Da/Test

Baze fizice si metodologice, principiul
ecografiei, echipamente ecografice, pregatirea
pacientului, principalele indicatiei ale
ecografiei in patologia generala

30

82.

DEPARTAMENTUL 5 SPECIALITATI
MEDICALE III

Medicină de
Urgenţă

Stopul cardiorespirator la adult –
măsuri de prim
ajutor;
managementul
resuscitării în
situaţii speciale
modificat conform
noilor ghiduri 2010
Titularul cursului:
Conf. univ. dr. Enescu
Aurelia

UPU Craiova

14-27.10.2013

Medici
specialişti
medicină de
urgenţă,
rezidenţi
medicină de
urgenţă,
interne,
cardiologie,
medici de
familie

Colaboratori:
Asist. univ. dr.
Forţofoiu Maria

31

13

10

25

Da/Oral

1. Suportul vital de bază (SUB)
- Lanţul supravieţuirii.
- Riscurile salvatorului.
- Cauzele SCR (stop cardio-respirator).
- Suportul vital de bază la adult.
- Algoritmul SVB în spital.
- Poziţia de siguranţă.
- Obstrucţia cu corp străin a căilor aeriene.
- Utilizarea defibrilatorului extern automat
(DEA).
2. Suportul vital avansat (SVA).
- Importanţa SVA.
- Managementul căilor aeriene.
- Ventilaţia în resuscitare.
- Medicamente folosite în resuscitare.
- Medicamente folosite postresuscitare.
- Căile de administrare ale medicamentelor.
3. Protocoale de resuscitare conform
ghidurilor de resuscitare 2010 ale Consiliului
European de Resuscitare.
II. Managementul resuscitării în situaţii
speciale
Stopul cardiac în situaţii speciale
1. Tulburările electrolitice cu risc vital.
2. Intoxicaţiile.
3. Înecul.
4. Hipotermia accidentală.
5. Hipertermia.
6. Astmul.
7. Anafilaxia.
8. Stopul cardiac după intervenţia chirurgicală
pe cord.
9. Stopul cardiorespirator traumatic.
10. Stopul cardiac în sarcină.
11. Electrocuţia.

83.

DEPARTAMENTUL 5 SPECIALITATI
MEDICALE III

Medicină de
Urgenţă

Managementul
resuscitării
urgenţelor
cardiovasculare

UPU Craiova

02-15.12.2013

Medici
specialişti
medicină de
urgenţă,
rezidenţi
medicină de
urgenţă,
interne,
cardiologie,
medici de
familie

13

10

25

Da/Oral

Clinica 1
Psihiatrie
Craiova

04-15.11.2013

Rezidenţi,
Specialişti şi
Primari
Psihiatri

38

30

45

Grilă de
evaluare
(scris)

1. Monitorizarea cardiacă.
2. Ritmurile de stop cardiorespirator.
3. Defibrilarea.
4. Lovitura precordială.
5. Cardiostimularea.
7. Conversia electrică.
8. Ritmuri cu indicaţie de defibrilare FV/TV
fără puls.
9. Ritmuri fără indicaţie de defibrilare
(asistole/AEP).
10. Tahiaritmii.
11. Bradicardia.
12. Edemul pulmonar acut.
13. Tromboembolismul pulmonar.
14. Hipertensiunea arterială.
15. Bolile miocardului.
16. Valvulopatiile.
17. Insuficienţa cardiacă acută şi cronică.
18. Sincopa.
19. Disecţia de aortă.
Situaţii speciale:
- şocul cardiogen;
- reperfuzia după RCP.
- prevenţia primară şi secundară.
Neuromediatori; Receptori; Mecanisme
neurobiologice; Clase de antidepresive;
Farmacologia depresiei; Strategii terapeutice

Clinica 1
Psihiatrie
Craiova

03-14.02.2014

Rezidenţi,Spe
cialişti,
Primari
Psihiatri;
Medici de
familie

38

30

45

Grilă de
evaluare
(scris)

Sindromul MCI; Indicatori clinici şi biologici ai
diagnosticului precoce; Strategii terapeutice şi
de prevenţie

Spitalul
Clinic
Neuropsihiat
rie Craiova

04-15.11.2013

Medici
generalisti,
rezidenti,
specialisti,
primari

19

15

20

Da/Oral

-Simptomatologia motorie si nonmotorie in
Maladia Parkinson Idiopatica
-Diagnosticul MPI
-Diagnosticul diferential
-Tratament

Titularul cursului:
Conf. univ. dr. Enescu
Aurelia
Colaboratori:
Asist. univ. dr.
Forţofoiu Maria

84.

85.

86.

DEPARTAMENTUL 5 SPECIALITATI
MEDICALE III

DEPARTAMENTUL 5 SPECIALITATI
MEDICALE III

DEPARTAMENTUL 5 SPECIALITATI
MEDICALE III

Psihiatrie

Psihiatrie

Neurologie

Psiho-farmacologia
tulburării depresive
Titularul cursului:
Prof. univ.dr.
Marinescu Dragoş
Diagnosticul şi
tratamentul precoce
în Boala Alzheimer
Titularul cursului:
Prof. univ.dr.
Udriştoiu Tudor
Maladia Parkinson
Idiopaticasimptomatologie,
diagnostic;
diagnostic
diferential si
tratament
Titularul cursului:
Prof . univ.dr.
Cornelia Zaharia

32

87.

88.

DEPARTAMENTUL 5 SPECIALITATI
MEDICALE III

DEPARTAMENTUL 5 SPECIALITATI
MEDICALE III

Neurologie

Sănătate
publică şi
management

Epilepsia-probleme
de diagnostic si
tratament
Titularul cursului:
Conf univ. dr.
Tudorica Valerica
Analiza
performanţei
sistemului de
sănătate românesc
în context
internaţional

Spitalul
Clinic
Neuropsihiat
rie Craiova

10-21.03.2014

Medici
generalisti,
rezidenti,
specialisti,
primari

19

15

20

Da/Oral

Clasificarea epilepsiei
-Mecanisme fiziopatologice
-Epilepsia si sarcina
-Recomandari terapeutice

Camera 501
Etajul 5
Clădirea
nouă

18-28.10.2013

Medici
primari,
specialişti,
rezidenţi şi
medici de
familie

60

50

10

Da/Oral

Camera 501
Etajul 5
Clădirea
nouă

14-24.01.2014

Medici
primari,
specialişti,
rezidenţi şi
medici de
familie

60/fiecare serie

50

10

Da/Oral

U.M.F. din
Craiova,
extensie, sala
718

02-13.12.2013

Medici
rezidenti,
medici
specialisti

25

20

10

Da/Scris

1. Cadrul general privind performanţa sistemelor de
sănătate , în viziunea OMS
- ameliorarea sănătăşii
- creşterea capacităţii de răspuns a sistemului de
sănătate faţă de aşteptările populaţiei
- asigurarea echităţii în ceea ce priveşte contribuţia
financiară.
2.Indicatori de performanţă ai sistemului de sănătate
- indicele dezvoltării umane(IDU)
- profilul demografic
- resursele umane
- cheltuielile pentru sănătate
- performanţa spitalelor (durata medie de
spitalizare,indicele de case mix, procentul pacienţilor
internaţi în secţii chirurgicale din totalul pacienţilor
internaţi,procentulcelor care au suferit intervenţii
chirurgicale
3. Discuţii şi concluzii
1.Politici sociale
- bunăstarea socială
- securitatea socială
- transferuri financiare non-contributorii: asistenţa
socială
- transferuri financiare contributorii: asigurările
sociale: de pensii,de şomaj ,de sănătate
2. Descentralizarea în sistemul de sănătate
- cadrul conceptual general şi fundamentarea
descentralizării în sănătate
- tipologia descentralizării şi consecinţele ei în
sfera serviciilor de sănătate
- procesul de descentralizare snitară în România
3. Descentralizarea serviciilorsociale
- cadrul legislativ
- structura sistemului de asistenţă socială
- furnizorii de servicii sociale
- profesionalizarea serviciilor
-principii de sanatate globala
-polictici de sanatate globala
-determinantii sanatatii
-sanatatea globala si bioetica
-sisteme de sanatate
-boli transmisibile
-boli netransmisibile
-mediul inconjurator si sanatatea
-sanatatea mamei si a copilului
-violenta si accidentele

Titularul cursului:
Conf. univ. dr. Pătru
Emilia

89.

DEPARTAMENTUL 5 SPECIALITATI
MEDICALE III

Sănătate
publică şi
management

Politici sociale.
Descentralizarea în
sistemul de sănătate

17-27.05. 2014

Titularul cursului:
Conf. univ. dr. Pătru
Emilia

90.

DEPARTAMENTUL 5 SPECIALITATI
MEDICALE III

Sanatate publica si
management

Sanatate Globala
Titularul cursului:
Conf. univ. dr. Ghelase
Mugurel
Colaboratori:
Asist. univ. dr. Golli
Andreea

33

91.

DEPARTAMENTUL 5 SPECIALITATI
MEDICALE III

Sanatate publica si
management

Politici de sanatate
in Uniunea
Europeana

U.M.F. din
Craiova,
extensie, sala
718

03-14.02.2014

Medici
rezidenti,
medici
specialisti

Titularul cursului:
Conf. univ. dr. Ghelase
Mugurel
Colaboratori:
Sef lucr. dr. Dragomir
Manuela

34

25

20

10

Da/Scris

-politica de sanatate in UE
-principiile fundamentale ale strategiei pentru
sanatate in UE
-strategia Europa 2020
-programul de actiune comunitara in domeniul
sanatatii
-strategia OMS „Sanatate pentru toti in secolul 21”
- institutii europene cu rol in sanatatea publica
- planuri de actiune si recomandari ale UE
-libera circulatie a personalului medical in UE
-libera circulatie a pacientilor
- sisteme de sanatate din UE

92.

Departamentul 6
Specialități
chirurgicale I

Chirurgie generală

Chirurgia peretelui
abdominal – prezent
şi perspectivă
Titularul cursului:
Prof. univ. dr.
Georgescu Ion

Clinica I
Chirurgie

03-22.02.2014

medici
rezidenţi,
specialişti,
primari
chirurgie
generală

Colaboratori :
Şef lurc. dr. Cârţu
Dan;
Sef lucr dr. Surlin
Valeriu
Sef.lucr dr.
Margaritescu Dragos

35

18

14

29

Da/Oral
şi probă
practică

Actualitati in chirurgia peretelui abdominal
Hernii
Tematica curs
1. Anatomia peretelui abdominal-2 ore
2. Anatomia perineului si zonei lombare-2 ore
3.Etiopatogenia herniilor-1 ora
4.Morfopatologia herniilor-1 ora
5.Clasificarea herniilor-1 ora
6.Tablou clinic-2 ore
7.Evolutie si complicatii -1 ora
8.Hernia inghinala (clasif., tablou clinic,
dg.pozitiv, dg.diferential)-1 ora
9.Hernia femurala( tablou clinic, clasificare,
dg.pozitiv, dg.diferential)-1 ora
10.Hernia ombilicala( tablou clinic, tablou
clinic, dg.pozitiv, dg.diferential)1 ora
11.Hernia spiegel( etiopatogenie, tablou clinic,
dg.pozitiv, dg.diferential) 1 ora
12.Tratamentul chirurgical al herniilor
generalitati1 ora
13.Tratamentul herniei inghinale-2 ore
14.tratamentul herniei femurale-1 ora
15.tratamentul herniei ombilicale-1 ora
16..tratamentul herniei spiegel-1 ora
17.tratamentul varietatilor rare de hernie-1
ora
18.materiale sintetice utilizate in cura
herniilor-1 ora
Tematica lucrari practice
1.cura chirurgicala a herniilor inghinale-2 ore
2. cura chirurgicala a herniilor femurale-1 ora
3. cura chirurgicala a herniei ombilicale-1 ora
4. cura chirurgicala a herniei spiegel-1 ora
Eventratii
Tematica curs
1.etiopatogenia eventratiilor-1 ora
2.anatomia patologica a eventratiilor-1 ora
3.clasificarea eventratiilor-1/2 ora
4.tablou clinic-1 ora
5.evolutie si complicatii-1 ora
6.tratament chirurgical-2 ore
Tematica lucrari practice
1.tratamentul chirurgical al eventratiilor
postoperatorii subombilicale-3 ore
2.tratamentul chirurgical al eventratiilor
postoperatorii supraombilicale-3 ore
3.tratamentul chirurgical al eventratiilor
postoperatorii laterale-3 ore

93.

Departamentul 6
Specialități
chirurgicale I

Chirurgie generală

Chirurgia
laparoscopica in
urgentele
abdominale
Titularul cursului:
Prof. univ. dr.
Georgescu Ion

Clinica I
Chirurgie

10-28.03. 2014

medici
rezidenţi,
specialişti,
primari
chirurgie
generală

Colaboratori:
Sef lucr dr. Surlin
Valeriu
Şef lurc. dr. Cârţu Dan
Şef lurc. dr.
Margaritescu Dragoș

36

NU (atestat de
studii
complementare) –
modul ASC

40

14

Da/Oral
şi probă
practică

Tematica curs
- Indicatii si contraindicatii ale chirurgiei
laparoscopice in urgentele abdominale discutii si controverse - 2 ore
Apendicectomia videolaparoscopica
- Indicatii ale apendicectomiei laparoscopice-1
ora
- Apendicectomia laparoscopica – tehnica,
tactica-2 ore
- Tratamentul laparoscopic al peritonitei
apendiculare-1 ora
Sutura perforatiei ulceroase pe cale
videolaparoscopica
- Anatomia stomacului si duodenului -1 ora
- Tratamentul ulcerului perforat – generalitati
-1 ora
- Tratamentul videolaparoscopic al ulcerului
gastro-duodenal perforat – indicatii, tehnici
chirurgicale - 2 ore
Tratamentul laparoscopic al urgentelor
ginecologice
-anatomia uterului si anexelor – 1 ora
-tratamentul laparoscopic al afectiunilor acute
ginecologice: sarcina extrauterina, chistulu
ovarian rupt, piosalpinx, pioovar, etc. -1 ora
- Tehnica anexectomiei, salpingectomiei,
salpingotomiei, chistectomiei pe cale
videolaparoscopica – 2 ore
Tematica lucrari practice
Simulator
Apendicectomia laparoscopica-10 ore
Laborator Experimental (model porcin)-10
ore
-apendicectomia laparoscopica – 5 ore
-anexectomie, salpingectomie – 5 ore
Sala de Operatie-20 ore
Apendicectomia laparoscopica – 10 ore
-Pregatirea instrumentarului
-Insuflarea pneumoperitoneului
-Introducerea trocarelor
-Expunerea zonei de lucru
-Identificarea anatomiei
-Reperarea apendicelui
-Disectia si electrocoagularea mezoului
-Ligatura apendicelui
-Extractie apendice
-Verificare hemostaza, toaleta, drenaj
Anexectomie, salpingectomie, chistectomie
laparoscopica – 10 ore : introducerea
trocarelor, expunerea zonei de lucru,
efectuarea propriu-zisa a interventiei.

94.

Departamentul 6
Specialități
chirurgicale I

Chirurgie generală

Suturile mecanice in
chirurgia digestiva
(eso-gastrica si colorectala)

Clinica I
Chirurgie

07-25.04.2014

medici
rezidenţi,
specialişti,
primari
chirurgie
generală

48

38

14

Da/Oral
şi probă
practică

Clinica I
Chirurgie

06-24.01.2014

medici
rezidenţi,
specialişti,
primari
chirurgie
generală

15

12

24

Da/Oral
şi probă
practică

Titularul cursului:
Prof. univ. dr.
Georgescu Ion
Colaboratori :
Şef lurc. dr.
Margaritescu Dragoș
Şef lurc. dr. Cârţu Dan
Sef lucr dr. Surlin
Valeriu

95.

Departamentul 6
Specialități
chirurgicale I

Chirurgie generală

Managementul
pancreatitelor acute
grave
Titularul cursului:
Prof. univ. dr.
Georgescu Ion
Colaboratori:
Sef lucr dr. Surlin
Valeriu
Şef lurc. dr. Cârţu Dan
Şef lurc. dr.
Margaritescu Dragoș
Asist. univ. dr.
Marinescu Daniela

37

Tematica curs
1.Anatomia chirurgicala a esofagului,
stomacului si duodenului – 1 ora
2.Anatomia chirurgicala a colonului si rectului1 ora
3.Indicatii ale anastomozelor mecanice in
patologia digestiva – 2 ore
4.Prezentarea teoretica a instrumentarului de
sutura mecanica – 2 ore
5.Anastomozele manuale si mecanice in
chirurgia clasica si laparoscopica eso-gastrica
– tehnici chirurgicale, aspecte comparative – 4
ore
6.Anastomozele manuale si mecanice in
chirurgia colorectala clasica si laparoscopica –
tehnici, aspecte comparative. – 4 ore
Tematica lucrari practice
Prezentarea instrumentarului de sutura
laparoscopica – 3 ore
Laborator experimental model porcin – 15 ore
Efectuare de anastomoze mecanice pe cale
laparoscopica: gastro-entero anastomoza,
anastomoze colo-colice, colo-rectale, enterocolice, etc
Sala de operatie – 20 ore
- Anastomoze eso-gastrice, eso-jejunale
- Gastro-entero anastomoze
- Anastomoze colo-colice
-Anastomozele colo-rectale inalte sau joase
mecanice
1. Conceptii etiopatogenice moderne,
fiziopatologie si anatomie patologica in
pancreatita acuta-4 ore
2. Diagnostic pozitiv, diferential si de gravitate
in pancreatitele acute-4 ore
3. Pancreatitele acute: evolutie, complicatii
acute si cronice, prognostic 4 ore
4. Forme clinice de pancreatita acuta-4 ore
5. Diagnosticul si managementul complicatiilor
acute si cronice ale pancreatitei acute-4 ore
6. Managementul terapeutic modern al
pancreatitei acute-4 ore
Lucrari practice = 12 ore
1. Diagnosticul de gravitate in pancreatita
acuta (scoruri de gravitate, scorul tomografic)3 ore
2. Managementul actual al complicatiilor
cronice ale pancreatitei acute (abcesele
pancreatice, pseudochistul de pancreas)-3 ore
3. Abordarea moderna diagnostica si
terapeutica in pancreatitele acute biliare-3 ore
4. Locul si rolul chirurgiei in pancreatitele
acute severe-3 ore

96.

Departamentul 6
Specialități
chirurgicale I

Chirurgie generala

Actualitati in boala
varicoasa
Titularul cursului:
Prof. univ. dr.
Georgescu Ion

Clinica I
Chirurgie

05-17.05.2014

Medici
rezidenti,
specialisti,
primari
chirurgie
generala si
vasculara

Colaboratori
Şef lurc. dr. Cârţu Dan
Asist univ. dr.
Marinescu Daniela
Sef lucr. dr.
Margaritescu Dragoș
Sef lucr dr. Surlin
Valeriu

38

38

30

16

Da/Oral
şi probă
practică

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

97.

Departamentul 6
Specialități
chirurgicale I

Chirurgie generală

Tehnici
laparoscopice in
chirurgia
ginecologica

Clinica I
Chirurgie

19-30.05.2014

medici
rezidenţi,
specialişti,
primari
chirurgie
generală

NU (atestat de
studii
complementare)

30

14

Da/Oral
şi probă
practică

Clinica O.R.L.
- Sp. Clinic de
Urgentă
Craiova

30.1013.11.2013

- Medici
rezidenti,
specialisti,
primari ORL
- Medici
medicină de
familie

38

30

40

Da/Oral

Clinica O.R.L.
- Sp. Clinic de
Urgentă
Craiova

07-20.04.2014

38
(Nu pentru medicii
de familie)

30

40

Da/Oral

Clinica
Chirurgie II –
etaj 6

10.03.2014

- Medici
rezidenti,
specialisti,
primari ORL
- Medici
medicină de
familie
Medici
rezidenti,
specialisti
Chirurgie
generala

6

10

20

Da/Scris

Titularul cursului:
Prof. univ. dr.
Georgescu Ion
Colaboratori:
Sef lucr dr. Surlin
Valeriu
Sef lucr. dr.
Margaritescu Dragoș
Şef lurc. dr. Cârţu Dan

98.

Departamentul 7
Specialități
chirrugicale II

ORL

Chirurgia urechii
medii şi a osului
temporal
Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Ionită
Elena

99.

100.

Departamentul 7
Specialități
chirrugicale II

Departamentul 7
Specialități
chirrugicale II

ORL

Chirurgie generală

Explorarea
endoscopică a
esofagului
Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Ionită
Elena
Peritonite
postoperatorii
Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Vasile
Ion

39

Tematica curs
1. Anatomia organelor genitale interne si a
pelvisului, - 2 ore
2. Indicatiile chirurgiei laparoscopice in
patologia genitala cronica. – 2 ore
3. Indicatiile chirurgiei laparoscopice in
patologia genitala de urgenta. – 2 re
4. Tehnica chistectomiei laparoscopice – 1 ora
5. Tehnica anexectomiei si salpingectomiei
laparoscopice – 2 ore
6. Cura laparoscopica a sarcinii – 1 ora
extrauterine
7. Histerectomia cu sau fara anexectomie
bilaterala pe cale laparoscopica. - 2 ore
8. Importanta si aplicatiile chirurgiei
laparoscopice in infertilitate – 2 ore
Tematica lucrari practice
Laborator experimental model porcin 15 ore
-Efectuarea pe cale laparoscopica a
ovariectomiei, anexectomiei, salpingectomiei
-Efectuarea histerectomiei
Sala de operatie 15 ore
Demonstratii de chistectomii, anexectomii,
salpingectomii, salpingotomii
Demonstratie de histerectomie laparoscopica.
1. Anatomia urechii şi a osului temporal
2. Fiziologia urechii
3. Fiziopatologia si anatomia patologicã a
urechii
4. Otoscleroza.
5. Otomastoidita colesteatomatoasa
6. Timpanoplastii.
7. Evidari petromastoidiene totale şi parţiale
1. Anatomia esofagului.
2. Fiziologia esofagului.
3. Fiziopatologia si anatomia patologicã a
esofagului
4. Metode de examinare a esofagului.
5. Fibroendoscopia esofagului
6. Esofagoscopia cu tub rigid.
1.Infectii nosocomiale
2.Etiopatogenia peritonitelor postoperatorii
3.Diagnosticul peritonitelor postoperatorii
4.Profilaxia peritonitelor postoperatorii
5.Tratamentul peritonitelor postoperatorii

101.

Departamentul 7
Specialități
chirrugicale II

Oftalmologie

Transplant de
cornee

Clinica de
Oftalmologie

11-24.11.2013

Medici
rezidenti,
specialisti,
Primari

35

28

28

Da/Oral

ATI, SCJUC,
et. 3

03-14.03.2014

Medici
rezidenti,
specialisti
ATI, Medici
rezidenti,
specialisti
Nefrologie,
Medici
rezidenti,
specialist
Urologie

20

16

8

Da/Oral

Titularul cursului:
Conf. univ. dr. Mocanu
Carmen

102.

Departamentul 7
Specialități
chirrugicale II

Anestezie Terapie
Intensiva

Epurarea
extrarenala actualitati
Titularul cursului:
Conf. univ. dr. Cernea
Daniela

40

Anatomia corneei 2h
Embriologia corneei 2h
Fiziologia corneei 2h
Fiziopatologia corneei 2h
Keratopatii ce necesita transplant de cornee:
• Ectazii corneene 2h
• Degenerescente corneene 2h
• Anomalii congenitale corneene 2h
• Distrofiile corneene 2h
• Afectiuni traumatice corneene 2h
• Afectiuni corneene postoperatorii 2h
Indicatii si contrindicatii ale transplantului de
cornee 2h
Tehnici operatorii 4h
Complicatiile intra si postoperatorii 2h
1.Hemodializa intermitenta
2.Dializa peritoneala
3.Plasmafereza
4.Ultrafiltrare continua lenta
5.Hemofiltrare continua
6.Hemofiltrare cu flux crescut
7.Hemoperfuzie
8.Hemodiafiltrare

103.

Departamentul 7
Specialități
chirrugicale II

Anestezie Terapie
Intensiva

Notiuni de baza in
terapie intensiva

ATI, SCJUC,
et. 3

04-14.11.2013

Medici
rezidenti,
specialisti
ATI, medici
rezidenti,
specialisti
Chirurgie,
Medici
rezidenti,
specialisti
Medicina de
Urgenta

20

16

8

Da/Oral

ATI, SCJUC,
et. 3

03-27.02.2014

Medici
rezidenti,
specialisti
ATI, Medici
rezidenti,
specialisti
Medicina de
Urgenta,
Medici
rezidenti,
specialisti
Medicina de
familie

45

36

18

Da/Oral

Titularul cursului:
Conf. univ. dr. Cernea
Daniela

104.

Departamentul 7
Specialități
chirrugicale II

Anestezie Terapie
Intensiva

Marile urgente
medicale resuscitare si prim
ajutor
Titularul cursului:
Conf. univ. dr. Cernea
Daniela

41

1.Notiuni de baza in Insuficienta respiratorie
acuta
2.Notiuni de baza in managementul caii
aeriene
3.Notiuni de baza in managementul aritmiilor
4. Notiuni de baza in managementul stopului
cardio-respirator
5. Notiuni de baza in ventilatia mecanica
6. Notiuni de baza in managementul modurilor
de ventilatie
7. Notiuni de baza in managementul setarilor
ventilatiei mecanice
8. Notiuni de baza in managementul alarmelor
aparatului de ventilatie mecanica
9.Notiuni de baza in managementul urgentelor
neurologice
10. Notiuni de baza in managementul injuriei
renale acute
11. Notiuni de baza in managementul pediatric
12. Notiuni de baza in managementul sedarii,
nutritiei si profilaxiei tromboembolice
13. Notiuni de baza in managementul
sepsisului
14. Notiuni de baza in managementul socului
15. Notiuni de baza in managementul
Traumei
16.Notiuni de baza in managementul
echilibrului acido-bazic
1. Criza de astm
2. Aspiratia pulmonara
3. Leziuni pulmonare inhalatorii
4. Traumatisme toracice
5. Insuficienta cardiaca acuta. Edemul
pulmonar
6. Hipertensiunea arteriala – criza hipertensiva
7. Tulburarile de ritm paroxistice
8. Stopul cardiac. Reuscitarea
cardiopulmonara
9. Hemoragiile digestive date de stres
10. Pancreatita acuta
11. Comele-clasificare, etiopatogenie
12. Comele-tratament
13. Status epilepticus
14. Soc anafilactic
15. Soc hipovolemic
16. Soc septic
17. Soc cardiogen
18. Soc traumatic

105.

106.

Departament
Nr. 8
Mama si Copil

Departament
Nr. 8
Mama si Copil

Obstetricaginecologie
Sanatatea
Reproducerii

Actualitati in
Contraceptie

Pediatrie

Actualităţi privind
simptomatologia de
tip astmatic la copil

Spitalul
Filantropia
Craiova

04-15.11.2013

Spitalul
Clinic
Municipal
Craiova
Clinica
Pediatrie

14.1015.11.2013

03-14.03.2014

Titularul cursului:
Sef lucr. dr. Surtea
Leontina

Titularul cursului:
Conf. univ. dr.
Gheonea Cristian

10.0210.03.2014
05.0505.06.2014

Medici de
familie,
medici
rezidenti,
specialisti
obststricaginecologie,
moase,
farmaciste

Medici
rezidenţi
Medicină de
familie,
Neonatologie,

Pediatrie,
Pneumologi,
Alergologie

42

60/fiecare serie
Notă: Absolvirea
acestui curs nu
poate fi considerată
ca modul sau
element de
echivalare pentru
atestatul de studii
complementare de
planificare
familiară care
reprezintă
„formare de bază”
şi nu formare
profesională
continuă.
60/fiecare serie

60

20

Da/Scris

50

20

Da/Scris

1. Explozia populaţională şi importanţa
controlului fertilităţii, rolul medicului de
familie în planificarea familială
2. Counselling şi alegerea metodei, legislaţia
în planificarea familială
3. Noţiuni de anatomie şi fiziologie
4. Istoricul
contracepţiei,
contracepţia
naturală, metodele de barieră
5. Contracepţia hormonală: contraceptive
orale combinate, pilule numai cu progestative
6. Contracepţia hormonală: contraceptive
injectabile, implantul subdermal
7. Steriletul, contracepţia de urgenţă
8. Sterilizarea masculină şi feminină
9. Avortul, contracepţia după naştere şi avort
10. Consultaţia prenatală, sfatul genetic
1. Definirea simptomatologiei de tip astmatic
(wheezing-ul, dispneea, constricţia toracică,
tusea)
2. Particularităţi ale căilor respiratorii la copil
3. Factori perinatali cu impact asupra apariţiei
simptomatologiei de tip obstructiv
4. Mecanisme etiopatogenice ale
simptomatologiei de tip astmatic
5. Incidenţă, prevalenţă, impact asupra calităţii
vieţii şi socio-economic
6. Corelaţii genotip-fenotip la copilul cu
simptomatologie de tip astmatic. Istoric
natural.
7. Diagnostic şi clasificări actuale.
8. Markeri inflamatori - semnificaţie clinică
9. Explorări pulmonare funcţionale la copil
10. Sugarul cu manifestări de tip astmatic particularităţi
11. Copilul preşcolar cu manifestări de tip
astmatic - particularităţi
12. Managementul de caz.
13. Intervenţia educaţională asupra
pacientului/aparţinătorilor
14. Tratamentul farmacologic.
15. Factori cu inpact asupra complianţei la
tratamentul inhalator la copil.
16. Monitorizarea copilului cu manifestări de
tip astmatic. Prognostic.

107.

Departament
Nr. 8
Mama si Copil

Pediatrie

Aspecte clinicoevolutive ale
icterelor la nounăscut

Clinica de
Pediatrie

07.0304.04.2014

Medici
Pediatri
Medici
medicină
generală
Medici
rezidenţi

50

40

10

Da/Scris

U.M.F. din
Craiova Sală de curs

19-30.11.2013

Medici
rezidenţi,
Medici de
familie,
Medici
specialişti

38

30

15

Da/Oral

Titularul cursului:
Conf. univ. dr.
Stănescu Ligia

108.

Departament
Nr. 8
Mama si Copil

Pediatrie

Actualităţi în
diagnosticul şi
tratamentul
diabetului zaharat
tip 1 şi 2 la copil şi
adolescent
Titularul cursului:
Conf. univ. dr. Puiu
Ileana

43

1 Icter neonatal - Epidemiologie
2 Clasificare
• Ictere cu hiperbilirubinemie neconjugata icterul fiziologic
• Ictere prin inhibitie tranzitorie a
glucuronoconjugarii
- prin inhibitori din laptele matern,
- sindromul Lucey Driscoll
• Ictere prin defect permanent al conjugarii
- Crigler Najjar tip I si II Arias
- Cholemia familiala Gilbert
• Boala hemolitica a nou-născutului
- incompatibilitatea de Rh
- incompatibilitatea de grup ABO
- incompatibilitate dubla
• Icterle cu bilirubinemie conjugata
- colestaza neonatala
- atrezia biliara
- hepatita neonatala
3 Icter neonatal - fiziopatologie
4 Factorii de risc ai icterului neonatal
5 Toxicitatea bilirubinei
6 Icter - simptomatologie - vor fi luate în
discuţie datele medicale şi anamneza familială,
7 Stabilirea diagnosticului in icterul neonatal
8 Icterul neonatal – diagnostic diferenţial
9 Complicaţiile icterului neonatal
10 Teste de explorare a funcţiei hepatice
11 Investigaţiile căilor biliare
12 Probleme de diagnostic
13 Tratamentul icterului neonatal
14 Prevenirea icterului grav
15 Interpretarea buletinelor de analiză
16 Managementul de caz - echografii,
urocultura, CT
17 Teste virusologice pentru hepatite
18 Punctie biopsie hepatica
19 Examen histopatologic
1.Diagnosticul clinic şi de laborator în DZ tip 1
la copil. Evoluţia stadială
2. Diagnosticul pozitiv şi tratamentul în
diabetul zaharat tip 2 la adolescent.
3. Diagnosticul diferenţial. Aspecte practice ale
insulinoterapiei: preparate de insulină,
strategii de tratament.
4. Întocmirea practică a unui regim alimentar
pe grupe de vârstă.
5. Monitorizarea şi autocontrolul: glicemie,
glicozurie, corpi cetonici.
6. Hipoglicemia în diabet: prevenire şi
tratament.
7. Cetoacidoza diabetică.
8. Complicaţii cronice ale diabetului.
9. Particularităţi ale DZ tip 1 la copilul mic.

109.

Departament
Nr. 8
Mama si Copil

Pediatrie

Boli mono- şi
pluricarenţiale la
copil

U.M.F. din
Craiova- Sală
de curs

17.0210.03.2014

Medici
rezidenţi,
Medici de
familie,
Medici
specialişti

50

40

10

Da/Oral

U.M.F. din
Craiova,
Spitalul
Clinic
Municipal
Filantropia,
Clinica I
Obstetrica
Ginecologie

04-18.04.2014

medici
specialisti si
primari
Obstetrica
Ginecologie,
medici
specialisti,
rezidenți
Obstetrica
Ginecologie,
medici de
familie

25

20

10

Da/Scris

Titularul cursului:
Conf. univ. dr.
Niculescu Carmen
Elena
Colaboratori:
Asist. univ. dr. Dop
Dalia

110.

Departament
Nr. 8
Mama si Copil

Obstetrica
Ginecologie

Metode actuale de
depistare precoce a
riscului de naștere
premature
Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Novac
Liliana
Colaboratori:
Asist. univ. dr.
Manolea Magda
Asist. univ. dr.
Dijmarescu Lorena

44

1. Factori nutriţionali (apă, proteine, lipide,
carbohidraţi)- 4 ore
2. Factori nutriţionali (vitamine, săruri
minerale, fibre alimentare)- 4 ore
3. Anemia feriprivă – incidenţă, etiopatogenie,
forme etiologice- 4 ore
4. Anemia feriprivă – manifestări clinice,
explorări paraclinice, diagnostic diferenţial,
stadializare- 4 ore
5. Anemia feriprivă – profilaxie, tratament
curativ, evaluarea răspunsului la tratament,
evoluţie, complicaţii- 4 ore
6. Rahitismul carenţial – creşterea/
dezvoltarea osoasă, metabolismul vitaminei D,
definiţia rahitismului, fiziopatogenie- 4 ore
7. Rahitismul carenţial – etiopatogenie, forme
etiopatogenice, semne şi simptome clinice- 4
ore
8. Rahitism carenţial – tablou biochimic,
metode imagistice de diagnostic, profilaxie,
tratament curativ, evoluţie, prognostic- 4 ore
9. Malnutriţie – incidenţă, evaluarea în trepte,
aprecierea şi monitorizarea stării de nutriţie,
forme de malnutriţie protein-energetice- 4 ore
10. Malnutriţie – forma de malnutriţie
proteică, profilaxia şi tratamentul malnutriţiei4 ore
1. Motivaţia cursului
Prezentarea unor date noi legate de
posibilitățile actuale de diagnostic paraclinic al
amenințării/iminenței de naștere prematură și
de apreciere a riscului de naștere prematură
cât mai timpuriu în sarcină
2. Tematica prezentată (obiective
educaţionale).
o Fibronectina fetala
o PhIGFBP-1
o Monitorizarea ecografică a colului uterin
o Lungimea cervicală
o Prezența ariei glandulare cervicale
o Utilizarea unor combinații de factori pentru
aprecierea riscului de naștere prematură
o Screeninguri posibile pentru predicția
nașterii premature
3. Metode educaţionale. Materiale utilizate în
curs.
o Prezentări de tip interactiv în format Power
Point
o Materiale în format electronic – CD
o Monografie în tematica prezentată

111.

Departament
Nr. 8
Mama si Copil

ObstetricăGinecologie

Curs de colposcopie
Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Cernea
Nicolae

U.M.F. din
Craiova,
SCJUC

14.1024.11.2013

Medici
rezidenți,
specialiști și
primari
ObstetricăGinecologie

45

NU (atestat de
studii
complementare)

40

40

Da/Scris
Evaluare
proba
practica

-Anatomia colului uterin.
-Leziuni neoplazice intraepiteliale- CIN
(cervical intraepithetial neoplasia)
-Cancerul invaziv al colului uterin
-Colposcopia: indicatii,instrumentar, principii
si documentarea rezultatelor
-Etapele examinarii coIposcopice.
-Aspecte ale colului uterin normal
-Diagnosticul colposcopic al colpitei
-Diagnosticul colposcopic al ectopiei.
-Aspectul coIposcopic aI leziunilor tumorale
benigne cervicale.
-Diagnosticul coIposcopic al neoplaziei
intraepiteliale CIN.
-Diagnosticul coIposcopic al leziunilor
neoplazice invazive preclinice.
-Evitarea erorilor in formularea diagnosticului
cdposcopic.
-Principii de diagnostic citologic si
histopatologic in leziunile coluIui uterin.
-Tratamentul Ieziunior benigne ale coluIui
uterin.
-Tratamentul cervicitelor
-Tratamentul tumorilor benigne ale colului
uterin (chistice si polipoase)
-Tratamentul ectopiei si modificarilor reactive
de la nivelui epiteiliului cervical tratamentul
leziunilor precanceroase management
profilactic.
-Tratamentul leziunilor precanceroase managementul curativ. Confirmarea si
tratamentul leziunilor ectocervicale.
-Tratamentul leziunilor precanceroase managementuI curativ. Confirmarea si
tratamentul leziunilor endocolului.
-Diagnosticul și conduita în tratamentul
cancerului de col uterin.

112.

Departament
Nr. 8
Mama si Copil

ObstetricăGinecologie

Curs de ecografie in
obstetrică și
ginecologie Modul I
Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Cernea
Nicolae

U.M.F. din
Craiova,
SCJUC

03.0216.03.2014

Medici
rezidenți,
specialiști si
primari
ObstetricăGinecologie

46

NU (atestat de
studii
complementare)

70

40

Da/Scris
Evaluare
proba
practica

Tematica cursului: notiuni de ecografie
obstetricala si ginecologica corespunzator
pregatirii modulului l in vederea obtinerii
certificatului de competenta in ecografia
obstetricala si ginecoIogica.
- istoric
- fizica ultrasunetelor-notiuni generale
- tehnica ultrasonora, aparatura, mod B si M
- cauze de eroare. Artefacte
- indicatiile examenuiui ecografic in O&G
- semiologie ecografica generala
- eco Doppler.
- semiologia si metodologia generala de
examinare Doppler
- trimestrul I de sarcina - aspecte ecografice
normale si patologice
- decolarea partiala precoce a oului
- avortul incipient
- avortul incomplet
- boala trofoblastica gestationala (mola
hidatiforma, mola invaziva, coriocarcinomul)
- sarcina ectopica
- placenta jos inserata
- DPPNl
- trimestrul II de sarcina - aspecte ecografice
normale. Studiul cordului fetal· mod B si mod
M (morfologie, ritm, frecventa).
- trimestrul III de sarcina - aspecte ecografice
normale.
- malformatiile uterine si sarcina.
- chistul ovarian si sarcina.
- sarcina si DIU
- fibromul uterin si sarcina.
- tumorile pelviene asociate sarcinii
- insuficienta cervico-istmica
- aspecte ecografice in lehuzie
- screening-ul ecografic în sarcina
- MFIU
- rolul eco in diagnosticarea malformatiilor
uterine
- reperarea eco a DIU
- fibromul uterin - semiologie ecografica
- neoplasmul de endometru- semiologie
ecografica
- semiologia ecografica a formatiunilor
tumorale ovariene
- monitorizanea ecografică a maturizarii
foliculului ovarian
- semiologia complicatiilor postoperatorii
- rolul eco in diagnosticarea tumorilor mamare
- examenul ecografic in inflamatiile pelviene.
Sindromul algic pelvian

113.

Departament
Nr. 8
Mama si Copil

ObstetricăGinecologie

Examenul ecografic
in screening-ul
anomaliilor genetice

U.M.F. din
Craiova,
SCJUC

02-15.12.2013

Medici
rezidenți,
specialiști si
primari
ObstetricăGinecologie

25

20

20

Da/Scris
Evaluare
proba
practica

U.M.F. din
Craiova,
SCJUC

02-15.09.2014

Medici de
familie,
medici
rezidenți și
specialiști
ObstetricăGinecologie

25

20

20

Da/Scris
Evaluare
proba
practica

U.M.F. din
Craiova,
SCJUC

24.0320.04.2014

Medici
rezidenți,
specialiști și
primari
ObstetricăGinecologie

NU (atestat de
studii
complementare)

40

40

Da/Scris
Evaluare
proba
practica

Titularul cursului:
Șef lucr. dr.
Tudorache Ștefania

114.

Departament
Nr. 8
Mama si Copil

ObstetricăGinecologie

Screening în
cancerul de col
uterin
Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Cernea
Nicolae

115.

Departament
Nr. 8
Mama si Copil

ObstetricăGinecologie

Examenul ecografic
în procesul nașterii
Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Cernea
Nicolae
Colaboratori:
Asist. univ. dr. Iliescu
Dominic Gabriel

47

-Sfatul genetic anteconceptual.
-Sfatul genetic antenatal.
-Rolul ecografiei la 11-13+6 săptămâni în screeningul cromozomopatiilor.
-Tehnica efectuării ecografiei la 11-13+6 săptămâni
-Evaluarea markerilor sonici în cromozomopatii la
ecografia genetică de prim trimestru, testul combinat
-Evaluarea morfologiei fetale la ecografia genetică de
prim trimestru
-Ecografia genetică de trimestrul II – rol actual în
depistarea anomaliilor cromozomiale.
-Markeri ultrasonici la ecografia genetică de
trimestrul al doilea, testul integrat
-Manevre invazive în obstetrică
-Metode folosite în diagnosticul genetic
-Introducere. Importanța problemei
-Screening noțiuni generale. Screening-ul în sănătatea
publică în România
-Factori de risc generali și locali pentru cancerul de
col uterin
-Examenul Babeș-Papanicolaou
-Diagnosticul histopatologic al CCU
-Diagnosticul clinic al CCU
-Examenul colposcopic, leziuni preneoplazice, CIN,
CIS, CI
-Depistarea precoce a CCU, Programul Național de
Screening pentru CCU
-Ghidurile europene de asigurarea a calității
screening-ului pentru CCU
-Modele contract (centre recoltare, medici de familie,
laboratoare) și convenție civilă pentru personalul
implicat în programul de screening
1.Istoricul ecografiei transperineale, noțiuni
introductive.
2.Unghiul de progresie.
3.Alți parametrii ecografici evaluați transperineal.
4. Rolul examenului ecografic în nașterea electivă.
Evaluarea clinică și ecografică a colului, TPU.
5.Nașterea posttermen, riscuri, nașterea prematură
riscuri, TPU în evaluare
6.Nașterea cu risc obstetrical crescut, rolul TPU
7.Nașterea în varietăți OA
8.Nașterea în varietăți OP
9.Starea fetală înainte de naștere. Bilanțul antenatal.
10.Manevre obstetricale. Aplicația de forceps.
11.Manevre obstetricale. Aplicația de vacuum
extractor.
12.Operația cezariană. Up-date în indicații
13.Lipsa de progresiune a travaliului. Rolul TPU
14. Cardiotocografia. CTG electronica.
15. Nașterea în PPROM.
16 Suferința fetală acută la naștere.
17. Resuscitarea nn
18.Complicații materne la naștere
19. Sonopartograma. Corelații cu partograma
Friedmann.
20. Cazuri clinice

116.

Departament
Nr. 8
Mama si Copil

ObstetricăGinecologie

Curs histeroscopie
Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Cernea
Nicolae

Clinica I
Obstetrica
Ginecologie

06-31.01.2014

medici
rezidenti,
specialisti sau
primari
obstetrica
ginecologie

Colaboratori:
Asist. univ. dr
Capitanescu Razvan
Asist. univ. dr.
Comanescu Alexandru
Sef lucr. Tanase
Florentina

48

NU (atestat de
studii
complementare)

20

40

Da/Scris

Tematica cursului:
I. Anatomia aparatului genital feminin,
1.1.anatomia
1.2.embriologiea aparatului genital feminin
1.3.malforma_ii ale tractului genital inferior si
ale uterului
1.4.histologia tractului genital inferior si a
uterului
2.Examinarea histeroscopica
2.1.istoric,baze morfologice
2.2.aparatura,instrumentar:histeroscopul
propriu-zis si aparatura auxiliara
2.3.etape
3.Histeroscopia diagnostica
3.1.tehnica
3.2.aspecte normale
3.3.indica_ii si contraindica_ii
3.4.incidente,accidente,complica_ii
4.Histeroscopia terapeutica
4.1.tehnici chirurgicale histeroscopice
4.1.1.minora: tehnici, indica_ii, contraindica_ii
4.1.2.majora: tehnici, indica_ii, contrindica_ii,
complica_ii.
5.Ablalita_i de endometru
5.1.defini_ie, indica_ii, contraindica_ii
5.2.selec_ia cazurilor, pregatirea hormonala a
endometrului
5.3.tehnica, anestezie
6.Miomectomia histeroscopica
6.1.indica_ii, contraindica_ii, avantaje
6.2.tehnici
6.3.supraveghere postoperatorie, rezultate,
complica_ii
7.Polipectomia histeroscopica
7.1.indica_ii, contraindica_ii, avantaje
7.2.tehnic
7.3.supraveghere postoperatorie, rezultate,
complica_ii
8.Metroplastia histeroscopica
8.1.indica_ii, contraindica_ii, avantaje
8.2.tehnici
8.3.supraveghere postoperatorie, rezultate,
complica_ii
9.Sinechioliza tubara histeroscopica
9.1. indica_ii, contraindica_ii, avantaje
9.2.tehnici
9.3.supraveghere postoperatorie, rezultate,
complica_ii
10.Sterilizarea tubaraa histeroscopica
10.1.indica_ii, contraindica_ii, avantaje
10.2.tehnici
10.3.supraveghere postoperatorie, rezultate,
complica_ii
11.Rezec_ia si/sau extrac_ia unui DIU încastrat
sau deteriorate

117.

Departament
Nr. 8
Mama si Copil

Pediatrie puericultura

Alimentaţia
copilului în primul
an de viaţă
Titularul cursului:
Şef lucr. dr. Singer
Cristina

118.

Departament
Nr. 8
Mama si Copil

Neonatologie

Actualitati in
urgentele neonatale
Titularul cursului:
Conf. Univ. dr. Coleta
Elena

Spitalul
Clinic
Județean de
Urgență
Craiova,
Clinica
Neonatologie

10.0225.03.2014

Spitalul
Clinic
Județean de
Urgență
Craiova,
Clinica
Neonatologie

01-30.05.2014

medici
primari,
specialişti
pediatrie,
medici
medicină
generală,
medici
rezidenţi
pediatrie,
medicină
generală
Medici
rezidenți
Neonatologie,
Pediatrie,
Medicină de
familie
Medici
specialisti si
primari
Neonatologie,
Pediatrie,
Medicină de
familie

49

38

30

10

vverificar
e probă
scrisă

• Elemente de nutriţie pediatrică
• Alimentaţia naturală
• Alimentaţia mixtă
• Alimentaţia artificială
• Diversificarea alimentaţiei
• Probleme ale alimentaţiei copilului în
primul an de viaţă

38

30

20

Da/Scris

1. Introducere: Obiectivele cursului;
Transportul neonatal
2. GLICEMIA: Obiective; Ingrijirea în
siguranţă a nn; Glicemia-Îndrumări generale:
Pregătirea pentru viaţa extrauterină şi factorii
care afectează stabilitatea glicemiei după
naştere( depozite neadecvate de glicogen,
Hiperinsulinemie, Utilizarea crescută a
glucozei Monitorizarea glicemiei; Semne de
hipoglicemie; Nivelel ţintă recomandat al
glicemiei la diversele categorii de nn;
managementul iniţial al fluidului administrat
iv şi ritmul de perfuzie; indicaţiile cateterizării
ombilicale
3. TEMPERATURA: Obiective; Introducere;
Nn cu cel mai mare risc de hipotermie;
Clasificarea hipotermiei, Răspunsul normal la
stresul hipotermic al nn la termen (
Mecanismele de pierdere a căldurii);
Răepunsul fiziologic al nn la termen şi
prematurla hipotermie; Efectele nocive ale
hipotermiei; reîncălzirea nn hipotermic
4. CALEA AERIANĂ: Obiective; Îndrumări
generale; Evaluarea şi monitorizarea
pacientului; Evaluarea detresei respiratorii;
Frecvenţa respiratorie; Obstrucţia căilor
aeriene; Sindroame de pierdere de aer:
pneutotorax, pneumopericard,
pneumoperitoneu
5. SDR: Evaluare, Necesarul de Oxigen,
Evaluarea gazelor sangvine, Ventilaţia cu
presiune pozitivă pe mască şi balon, Intubaţia
endotraheală, medicaţia analgezică
6. TENSIUNEA ARTERIALĂ: Obiective;
ŞOCUL: definiţie, tipuri de şoc, principiile
debitului, cardiac, tratamentul, medicaţia
folosită, dozarea dopaminei la nn şi calculaţia
concentraţiei finale standard
7. LABORATOR: Obiective; Îndrumări
generale; Evaluarea de laborator, Infecţia
neonatală, Interpretarea HLG completă,
Terapia iniţială cu antibiotic la nn bolnavi

119.

Departament
Nr. 8
Mama si Copil

Neonatologie

Resuscitarea și
îngrijirea
postresuscitare a
nou-născuților
Titularul cursului:
Sef lucr.dr. Gheonea
Mihaela

Spitalul
Clinic
Județean de
Urgență
Craiova,
Clinica
Neonatologie

01-30.11.2013
01-30.03.2014

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

50

50/serie

40

10

Da/Scris

1. Principiile resuscitării la nou-născut.
- modificări fiziologice care apar in momentul
nasterii la copil
- factori de risc cu valoare predictivă pentru
identificarea 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 nou-născutului
- comunicarea cu părinții si implicarea lor in
luarea deciziilor etice
- durata resuscitării in absența răspunsului
clinic
- decesul copilului
- suport pentru părinți si pentru membrii
echipei de reanimare in cazul decesului nounăscutului

FACULTATEA DE MOAȘE ȘI ASISTENȚĂ MEDICALĂ
Nr. ore
Nr.
crt.

1.

Departamentul
organizator

DEPARTAMENTU
L I - NURSING ŞI
ASISTENŢĂ
MEDICALĂ

Specialitatea

ObstetricăGinecologie

Titlul cursului
postuniversitar /
Titularul cursului
Managementul
gravidei si al nou
nascutului
Titularul cursului:
Conf. univ. dr. Pătraşcu
Anca

2.

DEPARTAMENTU
L I - NURSING ŞI
ASISTENŢĂ
MEDICALĂ

Nursing general,
medicină de
urgenţă

Colaboratori:
Şef lucr. dr. Gheorman
Valeriu
Asist. univ. dr. Siminel
Mirela
Managementul de
urgenţă în
accidentele cu
victime multiple
Titularul cursului:
Şef lucr. dr.
Geormăneanu
Cristiana

Locul
desfăşurării

Perioada
propusă

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

01-25.10.2013

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

01-30.04.2014

01-25.04.2014

Medicii
cărora li se
adresează

CMR
Credite EMC

Curs

LP

Medici de
familie, medici
neonatologi,
medici
ginecologi,
rezidenţi în
această
specialitate

30

50

38/serie

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

36

20

45

51

Prezenţa
evaluării
finale
(Da/Nu
Scris
/Oral)
Da/scris
şi oral

Da/scris
şi oral

Tematica cursului postuniversitar

1. Managementul gravidei normale
2. Managementul gravidei cu risc
3. Aspecte de neonatologie in practica curenta
pentru nou nascutul normal si cu patologie
4. Legislatie
5. Aspecte de etica si deontologie.

1.Introducere
2.Noţiuni generale;definirea accidentelor cu victime
multiple
3.Cauzele unui accident cu victime multiple
3.1.Accidentele de trafic
3.2.Incendiile cu riscuri imediate pentru populaţie
3.3.Blastul
3.4.Accidentele sociale
3.5.Accidentele naturale
3.6.Accidentele industriale
4.Principii de management în accidentele cu victime
multiple
5.Rolul primului echipaj prezent la locul accidentului
6.Triajul victimelor
7.Tratamentul victimelor
8.Transportul victimelor
9.Rolul celorlalte forţe implicate: medicale,
nemedicale, profesionişti, voluntari
10.Comunicarea cu spitalul
11.Planul alb

3.

DEPARTAMENTU
L I - NURSING ŞI
ASISTENŢĂ
MEDICALĂ

Nursing general,
medicină de
urgenţă

Managementul de
urgenţă în
intoxicaţiile acute
Titularul cursului:
Şef lucr. dr.
Geormăneanu
Cristiana

4.

DEPARTAMENTU
L I - NURSING ŞI
ASISTENŢĂ
MEDICALĂ

Nursing general,
medicină de
urgenţă

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

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

01-28.03.2014

Medici rezidenţi
şi specialişti
medicină de
urgenţă, medici
rezidenţi şi
specialişti ATI,
medici rezidenţi
şi specialişti
medicină de
familie, medici
medicină
generală, alte
specialităţi
medicale şi
chirurgicale.

34

18

43

Da/scris
şi oral

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

01-28.02.2014

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

36

18

45

Da/scris
şi oral

52

1.Noţiuni generale
2.Abordarea de urgenţă a pacientului intoxicat
3.Decontaminarea gastrointestinală;antidoturi
4.Intoxicaţia cu antiinflamatoare nesteroidiene,
paracetamol
5.Medicaţia psihiatrică
6.Substanţe cardiotoxice
7.Ingestia de substanţe caustice şi acide
8.Intoxicaţia cu ciuperci
9.Substanţe toxice utilizate în agricultură
10.Intoxicaţiile cu monoxid de carbon.
Methemoglobinemia
11.Intoxicaţia cu dioxid de carbon
12.Alcooli toxici
13.Drogurile
14.Substanţe sedative şi hipnotice
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

5.

DEPARTAMENTU
L I - NURSING ŞI
ASISTENŢĂ
MEDICALĂ

Nursing general,
medicină de
urgenţă

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

6.

DEPARTAMENTU
L I - NURSING ŞI
ASISTENŢĂ
MEDICALĂ

Nursing general,
medicină de
urgenţă

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

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

20.1020.11.2013

Medici rezidenţi
şi specialişti
medicină de
urgenţă, ATI,
specialităţi
chirurgicale,
medicină de
familie, medici
medicină
generală.

48

28

60

Da/scris
şi oral

1.Introducere
2.Algoritmi de evaluare în traumă
3.Particularităţi ale căii aeriene şi ventilaţiei în
traumă
4.Evaluarea primară şi secundară
5.Modalităţi de imobilizare a coloanei vertebrale
cervicale
6.Monitorizarea pacientului traumatizat
7.Tipuri de şoc. Priorităţi de management
8.Managementul durerii şi anestezia în urgenţa
traumatică
9.Trauma craniocerebrală
10.Trauma facială
11.Traumatismele de coloană vertebrală
12.Traumatismele toracice
13.Traumatismele abdominale
14.Traumatismele pelviene şi urogenitale
15.Traumatismele extremităţilor
16.Arsurile
17.Politraumatismul
18.Modalităţi de imobilizare şi transport
19.Trauma la gravidă: priorităţi de management
20.Transferul interspitalicesc al pacientului
traumatizat critic
21.Transferul interspitalicesc al pacientului
traumatizat necritic
22.Consideraţii medico-legale

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

22.1122.12.2013

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

42

28

53

Da/scris
şi oral

1.Introducere
2.Monitorizarea cardiacă
3.Stopul cardiorespirator. Resuscitarea cardiorespiratorie şi cerebrală.
3.1.Lanţul supravieţuirii
3.2.BLS
3.3.Managementul avansat al căilor aeriene şi
ventilaţia
3.4.Defibrilarea
3.5.Algoritmul ALS
3.6.Medicaţia resuscitării
3.7.Situaţii speciale în resuscitare
3.8.Aspecte etice şi medico-legale în resuscitare
4.Aritmii care preced şi urmează stopului cardiorespirator
5.Cardioversie. Pacing
6.Sindromul coronarian acut
7.Edemul pulmonar acut cardiogen
8.Şocul cardiogen
9.Tromboembolismul pulmonar
10.Anevrismul disecant şi disecţia de aortă
11.Urgenţele hipertensive
12.Modalităţi de transport al pacientului critic
13.Transferul interspitalicesc al pacientului critic.
Aspecte medico-legale

53

7.

DEPARTAMENTU
L I - NURSING ŞI
ASISTENŢĂ
MEDICALĂ

Nursing general,
medicină de
urgenţă

Managementul de
urgenţă al
traumatismelor acute
la copil
Titularul cursului:
Şef lucr. dr.
Geormăneanu
Cristiana

8.

DEPARTAMENTU
L I - NURSING ŞI
ASISTENŢĂ
MEDICALĂ

Nursing general,
medicină de
urgenţă

Particularităţi de
management în
urgenţele
netraumatice la copil
Titularul cursului:
Şef lucr. dr.
Geormăneanu
Cristiana

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

01-28.05.2014

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

38

26

48

Da/scris
şi oral

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

01-28.06.2014

Medici
rezidenţi şi
specialişti
medicină de
urgenţă, ATI,
pediatrie,
medicină de
familie şi
medicină
generală.

40

22

50

Da/scris
şi oral

54

1.Introducere
2.Particularităţi generale ale pacientului pediatric
3.Particularităţi ale căii aeriene la copil
4.Particularităţi ale ventilaţiei la copil
5.Imobilizarea coloanei vertebrale cervicale
6.Monitorizarea
7.Şocul şi particularităţi de management în şoc la
copil
8.Terapia cu soluţii şi fluide
9.Trauma craniocerebrală
10.Traumatismele de coloană vertebrală
11.Traumatismele toracice
12.Traumatismele abdominale
13.Traumatismele extremităţilor
14.Traumatismele părţilor moi
15.Arsurile
16.Managementul durerii şi anestezia în urgenţă
17.Modalităţi de imobilizare şi transport
18.Transferul interspitalicesc al copilului
traumatizat critic
19.Transferul interspitalicesc al copilului
traumatizat necritic
20.Copilul maltratat (prin abuz şi neglijenţă)
21.Considerente psihologice în trauma pediatrică
22.Aspecte etice şi medico-legale
1.Introducere
2.Particularităţi generale ale pacientului pediatric
3.Evaluare primară
4.Particularităţi ale căii aeriene la copil.
Managementul căilor aeriene
5.Particularităţi ale ventilaţiei la copil.
Managementul ventilaţiei
6.Monitorizarea
7.Căile de administrare a medicaţiei la copil
8.Obstrucţia căilor aeriene
9.Insuficienţa respiratorie.
10.Şocul
11.Terapia fluidică
12.Stopul cardio-respirator. Particularităţi ale
resuscitării cardio-respiratorii şi cerebrale la copil
13.Gastroenteritele acute
14.Convulsiile
15.Sindromul febril
16.Intoxicaţiile acute şi ingestia de substanţe
caustice
17.Transferul interclinic şi interspitalicesc al
pacientului pediatric critic
18.Transferul interclinic şi interspitalicesc al
copilului necritic
19.Aspecte etice şi medico-legale.

