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FACULTATEA DE MEDICINĂ
Nr. ore

Nr. crt.

1.

Departamentul
organizator

Specialitate
a

Departamentul 2
Discipline
Functionale

Fiziologie
Explorări
funcŃionale

Titlul cursului
postuniversitar / Titularul
cursului

Neuroelectrofiziologie
clinică
Titularul cursului:
Conf. univ. dr.
Veronica Sfredel

2.

Departamentul 2
Discipline
Functionale

Fiziologie

Colaboratori:
Asist. univ. dr. Bogdan
Cătălin
Hemostaza normală şi
patologică
Titularul cursului:
Conf. univ. dr. Daniela
Badea

Locul
desfăşurării

Perioada
propusă

Spitalul
Clinic nr.1,
Facultatea de
Medicină
Craiova

22.0207.03.2015

44

Spitalul
Clinic de
UrgenŃă,
Craiova

27.10.14.11.2014

60

Credite EMC

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

1

Medicii
cărora li
se
adresează

Prez
enŃa
evalu
ării
final
e
(Da/
Nu
Scris
/Oral
)

Tematica cursului

Cu
rs

LP

Medici de
MG,
rezidenŃi,
Specialişti
.

35

20

Scris
Oral

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

medici
rezidenŃi,
specialişti,
primari,
toate
specialităŃi
le

50

20

Da
Scris

1. Hematopoieza normală. Seria megacariocitară.
Trombocitopoieza. VariaŃii ale numărului de
trombocite. Structura plachetelor sanguine.
CompoziŃia şi metabolismul plachetar. FuncŃiile
plachetelor.
2. Hemostaza fiziologică (definiŃie, etape). Fiziologia
hemostazei. Hemostaza primară - mecanisme. Timpul
vasculo-plachetar. Endoteliul vascular şi hemostaza.
3. Coagularea plasmatică - factorii coagulării, schema
generală a coagulării. Reglarea coagulării. RetracŃia
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,
investigaŃii, supraveghere biologică a hemofilicilor.
Coagulopatii dobândite: investigare.
6. Boala Willebrand: explorare paraclinică.
7.InvestigaŃii paraclinice în coagularea intravasculară
diseminată.
8. Supravegherea biologică a tratamentului
anticoagulant.
9. Explorarea unui pacient cu antecedente hemoragice
şi trombotice.

PotenŃiale evocate.
EMG. Viteza de conducere nervoasă .
EEG în condiŃii fiziologice.
EEG în somnul normal şi patologic.
EEG în epilepsie.
EEG în patologia vasculară cerebrală.
EEG în patologia tumorală cerebrală.
EEG în encefalite

3.

Departamentul 2
Discipline
Functionale

Fiziologie

Imunologia funDamentală
şi clinică în patologia
medicală

Spitalul
Clinic de
UrgenŃă,
Craiova

0927.02.2015

60

medici
rezidenŃi,
specialişti,
primari,
toate
specialităŃi
le

50

20

Da
Scris

Facultatea de
Medicină
Craiova

20.0207.03.2015

50

medici
rezidenŃi,
specialişti,
primari,
toate
specialităŃi
le,

40

20

Scris
Oral

20

20

Da
Scris

Titularul cursului:
Conf. univ. dr. Daniela
Badea
Colaboratori:
Prof. univ. dr Mihail Badea
Şef lucr. dr. Amelia
Genunche-Dumitrescu

4.

Departamentul 2
Discipline
Functionale

Fiziopatolog
ie

Obezitatea-Fiziopatologie
si terapii complementare
(Biofeedback)
Titularul cursului:
Conf. univ. dr. Dănoiu
Suzana

kinetoterap
euti

5.

Departamentul 2
Discipline
Functionale

Fiziopatolog
ie
hematologic
a

Sindromul
mieloproliferativ
Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Gaman
Amelia

Facultatea de
Medicina,
disciplina
Fiziopatologie

1728.11.2014

25

2

Medici de
familie,
medici
rezidenti /
medicina
interna /
hematolog
ie /
medicina
de famiilie

1. Definirea imunităŃii: rezistenŃă imună naturală,
celule imune, receptori, mecanisme implicate.
.InflamaŃia, fagocitoza.
2. Imunitatea specifică: caracteristici, celule, receptori,
memoria/specificitatea imună, restricŃia clonală.
Imunitatea celulară şi umorală.
3. Hematopoieza umană - celula stem hematopoietică.
Ontogeneza limfoidă B si T, mecanismele genetice ale
diversităŃii imune.
4. Antigene - antigen/imunogen, structură.
5. Complexul major de histocompatibilitate:
caracteristici, structură, rol în imunitate, importanŃă
fiziologică şi fiziopatologică.
6. Imunoglobuline. Sistemul complement.
7. Răspunsul imun umoral primar şi secunDar;
cooperarea celulară, rolul receptorului pentru antigen
a citokinelor şi a moleculelor de adeziune celulară.
8. Răspunsul imun celular - subpopulaŃii limfoide T,
NK, LAK; rolul lor în imunitate, rolul citokinelor în
imunitatea celulară; citotoxicitatea, supresia celulară
imună.
9. ReacŃiile de hipersensibilitate.
10.Boli prin complexe imune.
11. ImunodeficienŃe primare şi secunDare.
12. Sindromul de imundeficienŃă câştigată.
13. Imunologia de transplant.
Metabolismul energetic
Reglarea greutătii corporale
Tesutul adipos ca organ endocrin
Etiopatogenia obezitătii
Explorări paraclinice si de laborator
Evolutie complicatii prognostic
Obezitatea la adult
Obezitatea la copil
Terapia obezitătii
Biofeedback - def. baze fiziologice - aplicatii,
posibilităti terapeutice
Hematopoieza.
Structura si functia celulelor sanguine mature.
Sindroamele mielodisplazice.:
Etiopatogenie.Clasificare.Tablou clinic. Explorarea de
laborator. Diagnostic pozitiv si diferential.
Evolutie.Prognostic. Principii terapeutice.
Leucemiile acute mieloblastice: Etiopatogenie.
Clasificare.
Explorarea de laborator. Diagnostic pozitiv si
diferential. Evolutie.Prognostic. Principii terapeutice.
Bolile mieloproliferative cronice:Leucemia
granulocitara cronica. Policitemia vera. Metaplazia
mieloiDa cu mielofibroza. Trombocitemia esentiala.

6.

Departamentul 2
Discipline
Functionale

Limba
franceza

Limba franceza pentru
medici in context european

U.M.F.
Craiova

01.10.201430.09.2015

50/program

Medici
rezidenŃi,
specialişti,
primari,
medici de
familie
care
doresc sasi
reactualize
ze si sa-si
perfection
eze limba
franceza
cu specific
medical.

10
ore
/
sa
pta
mn
ax
4
sa
pt.
=
40
de
ore
/
lun
a

3
ore
/
sa
pta
ma
na
x4
sa
pt.
=
12
ore
/
lun
a

Da
Scris

0119.12.2014

56

medici
rezidenŃi
medici
primari şi
specialişti
din toate
domeniile
medicale

45

15

Da/
Oral

60

medici
rezidenti,
medici
specialisti, in
specialitatile
: medicina de
familie,
pediatrie,
neonatologie,
boli
infecŃioase,
terapie
intensivă,
medicină
internă,
epidemiologi
, medici de
laborator
clinic,
dermatologie
, obstetrica ginecologie.

60

20

Da
Scris

Titularul cursului:
Lector univ. dr. Ilie Catalin

7.

Departamentul 2
Discipline
Funcționale

Biochimie

Celule stem - modalitate
terapeutică a viitorului

Disciplina
Biochimie

Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Anica Dricu

8.

Departamentul 2
Discipline
Funcționale

Bacteriologi
e
Virusologie
Parazitologie

Colaboratori:
Şef lucr. dr. Oana Purcaru
Sef lucr. dr. Daniela Tache
Viroze respiratoriiprobleme de diagnostic
etiologic si profilaxie

16.0310.04.2015

U.M.F. din
Craiova,
Sediul
disciplinei

1230.01.2015

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

3

1. Introducere in limbajul medical actual. Curs
inaugural
2. Anatomia inimii
3. Bolile cardiace: prevenire si tratament;
4. Bolile genetice rare;
5. Epilepsia;
6. Infectia urinara la adult;
7. Cancerul. Mijloace moderne de diagnosticare si
tratament
8. Diabetul; Tipologie;Tratament
9. Bolile inflamatorii ale intestinului;
10. Gripa - prevenire, diagnostic si tratament
11. Apendicita
12. Acneea
13. Bolile tiroidei
14. Bolile venerice
15. Astmul
16. Despre pericolele automedicatiei
17. Bronsita
18. Tinerii si chirurgia estetica
19. Traumatismele craniene
20. Anemia
21. Dialogul medic - pacient
22. Metode contraceptive
23. Recapitulare finala
24. Test Scris de evaluare a cunoştinŃelor
1. Istoric, DefiniŃie, clasificare
2. Celule stem germinale
3. Celule stem embrionare
4. Celule stem adulte
5. DirecŃii actuale de cercetare în domeniul celulelor
stem
6. Posibilele aplicații ale cercetării pe celule stem
7. Probleme etice, consideraŃii sociale şi economice

Virusuri cu poartă de intrare respiratorie: v. gripale, v.
paragripale, adenovirus, v. respirator sincitial,
coronavirusuri, v. urlian, v. rujeolic, v. rubeolic etc.
(morfologie, compoziție chimică, structură
antigenică). Factori favorizanți ai infecțiilor
respiratorii legați de teren ți de patogenitatea
agentului infecțios. Patogenie ți aspecte clinice în
virozele respiratorii. Diagnosticul de laborator al
virozelor respiratorii prin metode clasice ți moderne.
Dificultăți ți perspective privind diagnosticul
virozelor respiratorii.
Epidemiologie ți profilaxie. Supravegherea
epidemiologică a circulației tulpinilor virale
infectante în vederea obținerii de informații
necesare stabilirii compoziției vaccinurilor în
funcție de circulația sezonieră a tulpinilor virale.
Indicațiile ți contraindicațiile vaccinărilor.

9.

Departamentul 2
Discipline
Funcționale

Bacteriologi
e
Virusologie
Parazitologie

Sindromul meningealactualităȚi
Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Lucica Roşu

U.M.F. din
Craiova,
Sediul
disciplinei

1330.04.2015

60

medici
rezidenti,
medici
specialisti
din
specialitatile:
laborator
clinic, boli
infecțioase,
pediatrie,
medicină de
familie,
medicină de
urgență,
obstetricaginecologie,
neonatologie,
traumatologi
e, neurochirurgie,
terapie
intensivă,
oncologie,
hematologie,
chirurgie
generală,
chirurgie
cardiovasculară,
chirurgie
plastica si
reparatorie

60

20

Da
Scris

Diagnosticul de laborator al lichidului cefalorahidian:
investigații biochimice si microbiologice
(bacteriologice, virusologice, parazitologice si
micologice). Valori normale si patologice.
Agenti infectiosi implicati in etiologia sindromului
meningeal (habitat, morfologie, compozitie chimica,
structura antigenica). Patogenie, aspecte clinice în
sindroamele meningeale.
Metode de diagnostic a infectiilor meningeale prin
metode clasice si moderne. Importanța examenului
direct macroscopic ți microscopic al lichidului
cefalorahidian în vederea stabilirii unui diagnostic
etiologic prezumtiv ți a orientării terapiei de primă
intenție.
Principii de management terapeutic

U.M.F. din
Craiova
Sediul
Disciplinei

0520.02.2015

53

Medici
rezidenŃi,
specialişti
şi primari
de:
medicină
de
laborator,
medicină
de familie,
medicină
internă,
pediatrie,
boli
infecŃioase
, obstetrica
ginecologi
e, ORL,
pneumolo
gie,
Oncologie

42

10

Da/
Oral

1. Caractere generale ale virusurilor.
2. Morfologie. Proprietati fizico-chimice.
3. Relatii virus celula - gazda.
4. Aspecte de patogenitate virala.
5. Chimioterapie antivirala.
6. Virusuri cu tropism respirator.
7. Virusuri cu tropism intestinal.
8. Virusuri cu tropism cutanat si pentru mucoase.
9. Virusuri hepatitice.
10. Virusul HIV si infectia SIDA.
11. Oncogeneza virala.

Colaboratori:
Asist. univ. dr. Ovidiu
Zlatian

10.

Departamentul 2
Discipline
Funcționale

Bacteriologi
eVirusologieParazitologie

Virusuri si viroze umane
Titularul cursului:
Conf. univ. dr. Ungureanu
Anca

0216.05.2015

4

11.

Departamentul 2
Discipline
Funcționale

Bacteriologi
eVirusologieParazitologie

Agenti bacterieni implicati
in afectiuni urogenitale.
Actualitati

U.M.F. din
Craiova
Sediul
Disciplinei

0115.02.2015

U.M.F. din
Craiova
Sediul
Disciplinei

1530.01.2015

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

2031.10.2014

Titularul cursului:
Conf. univ. dr. Balasoiu
Maria

12.

Departamentul 2
Discipline
Funcționale

Bacteriologi
eVirusologieParazitologie

Actualitati in infectii
parazitare cu prevalenta
crescuta in populatia
generata

53/program
(curs)

0115.06.2015

53/program
(curs)

0115.09.2015

Titularul cursului:
Conf. univ. dr. Turculeanu
Adriana

13.

Departamentul 2
Discipline
Funcționale

Imunologie

Sistemul imun şi relaŃia cu
boala reumatismală
sistemică
Titularul cursului:
Sef lucr. dr. Isabela Silosi

54/program
(curs)

0918.02.2015

5

Medici
rezidenŃi,
specialişti
şi primari
de:
medicină
de
laborator,
medicină
de familie,
medicină
internă,
pediatrie,
boli
infecŃioase
, urologie,
ginecologi
e,
chirurgie,
nefroglogi
e, boli
nutitie
Medici de
familie,
medici de
laborator,
medici
rezidenti,
medici
ORL,
medici,
pediatrieepidemiol
ogie

42

10

Da/
Oral

1. Infectii de tract urinar inferior. Etiologie,
diagnostic bacteriologic. Fenotipuri bacteriene
multirezistente.
2. Infectii de tract urinar superior. Etiologie,
diagnostic bacteriologic. Fenotipuri bacteriene
rezistente la antibiotice.
3. Infectii ale tractului genital masculin. Uretrite,
prostatite, epididimite, orhite. Etiologie, diagnostic
bacteriologic. Rezistenta la antibiotice.
4. Infectii joase ale tractului genital feminin.
Vulvovaginite, bartholinite, cervicite. Etiologie,
diagnostic bacteriologic, Infectii inalte ale tractului
genital feminin. Endometrite, salpingite. Etiologie,
diagnostic bacteriologic.

42

10

Da/
Oral

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

50

10

Oral

Actualitati in diagnosticul epidemiologic si profilaxia
infectiilor cu:
I. Protozoare
1. Amoebe patogene (Entamoeba histolytica
gingivalis)
2. Flagelate
cavitare
(giardia
duodenalit,
Trichomonas genitalis, tenax)
3. Flagelate sanguicole (leishmania donovani)
4. Infuzorii ciliate (Balantidium coli)
5. Sporozoare (Toxaplasma gondii, Cryptosporidium
parvum, Plasmodium, Microsporidium)
6. Blastocystid hominis
II. Trematode - distomatoze hepatice
III. Cestode:- forme adulte (Tania solium, Tenia
saginata, Diphylobotrium latum, Hymenolepis nana).
- forme larvare: (Cisticercus cellulose, Tenia
echinococcus).
IV. Nematode (Ascaris lumbricoides, Trichiuris
trichiura, Enterobius vermicularis, Strongyloides
stercoralis, Ankylostoma duodenalis, Trichinella
spiralis)
Mecanisme imunopatologice iimplicate in patogeneza
bolilor reumatismale. Importanta dozării
autoanticorpilor, citokinelor, metaloproteinazelor si a
altor markeri ai inflamtiei pentru studiul patogenezei
unor boli cu componenta imuno- patologica

14.

Departamentul 2
Discipline
Funcționale

Imunologie

Evaluarea
imunoinflamatorie în boli
de autoagresiune
Titularul cursului:
Sef lucr. dr. Isabela Silosi

15.

16.

Departamentul 2
Discipline
Funcționale

Departamentul 2
Discipline
Funcționale

Imunologie

Imunologie

Metaloproteinazele
matriceale şi citokinele
implicate în patogeneza
bolii inflamatorii
intestinale
Titularul cursului:
Sef lucr. dr. Isabela Silosi
Metodologia şi interpretarea
testărilor imunologice în
hepatite virale
Titularul cursului:
Sef lucr. dr. Isabela Silosi

17.

18.

19.

Departamentul 3
Specialitati
Medicale I

Medicina
condiŃiilor
extreme

Medicina Hiperbară

Departamentul 3
Specialitati
Medicale I

Medicina
condiŃiilor
extreme

Medicina Hiperbară

Departamentul 3
Specialitati
Medicale I

Medicină
Internă
Gastroentero
logie

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

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

1323.11.2014

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

0112.12.2014

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

1221.01.2015

Bucureşti
ConstanŃa

0328.11.2014

NU (atestat de studii
complementare)

Bucureşti
ConstanŃa

0130.04.2015

NU (atestat de studii
complementare)

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

2731.10.2014

25

54/program
(curs)

0312.03.2015

60

2030.04.2015

54

1121.05.2015

Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Marian Macri

Responsabil NaŃional:
Prof. univ. dr. Marian Macri

Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Adrian Săftoiu
Colaboratori:
Sef lucr. dr. Dan IonuŃ
Gheonea

6

Medici
rezidenti,
specialisti,
primari,de
familie,
medicina
de
laborator
Medici
rezidenti,
specialisti,
primari,de
familie,
medicina
de
laborator
Medici
rezidenti,
specialisti,
primari,de
familie,
medicina
de
laborator
Medici
specialităŃi
clinice şi
medicină
de familie
Medici
specialităŃi
clinice şi
medicină
de familie
Medici
specialişti
şi
rezidenŃi,
medici
primari de
medicină
internă,
gastroente
rologie,
medicină
de familie

50

10

Oral

Valoarea dozarii si interpretarii clinice a
investigatiilor imunoserologice in boli de
autoagresiune

50

10

Oral

Semnificatia studiului unor markeri ai inflamatiei
pentru elucidarea patogenezei bolii inflamatorii
intestinale.

50

10

10
4

24

Da
Scris
Oral

Medicină hiperbară: asigurarea medicală a activităŃii
în mediu hiperbar şi oxigenoterapie hiperbară

10
4

24

Da
Scris
Oral

Medicină hiperbară: asigurarea medicală a activităŃii
în mediu hiperbar şi oxigenoterapie hiperbară

20

20

Da
Scris

Prezentarea tehnicilor şi metodelro noi ecografice,
incluzând tehnici de:
- elastografie în timp-real (elastografie
transabdominală hepatică, elastografie de părŃi moi:
tiroidă, sân, ganglioni, tumori superficiale, etc.,
respectiv elastografie ecoendoscopică: pancreas,
ganglioni mediastinali şi intra-abdominali);
- examinări cu substanŃă de contrast: formaŃiuni focale
hepatice, pancreatice, etc.;
- rolul şi importanŃa ecografiei 3D în patologia
hepatică şi pancreatică.

Valoarea dozărilor imunoserologice pentru
diagnosticul si prognosticul, hepatitelor infectioase

20.

Departamentul 3
Specialitati
Medicale I

Medicină
Internă
Gastroentero
logie

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

Medici
specialişti
şi
rezidenŃi,
medici
primari de
medicină
internă,
gastroente
rologie,
medicină
de familie

40

40

Da
Scris

Prezentarea tehnicilor şi metodelor noi endoscopice:
- autofluorescenŃă endoscopică pentru detectarea
precoce a leziunilor neoplazice
- endoscopie cu magnificaŃie şi narrow band imaging
în patologia esogastrică şi colorectală
- utilitarea tomografiei cu coerenŃă 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

NU (atestat de studii
complementare)

Medici
specialişti
gastroente
rologie şi
chirurgie
generală

10
0

12
0

Scris

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

01.1031.12.2014

NU (atestat de studii
complementare)

Medici
specialişti

10
0

12
0

Scris

- noŃiuni generale de ecografie;
- introducere în ultrasonografie, fizica ultrasunetelor;
- aparatura utilizată în ecografie;
- semiologie ecografică, imagini de bază, artefacte;
- noŃiuni de anatomie topografică abdominală normală
(secŃiuni).

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

05.0127.03.2015

NU (atestat de studii
complementare)

Medici
specialişti

10
0

12
0

Scris

- ecografia părŃilor moi;
- ginecologie-obstetrică;
- ecografie pediatrică;
- ecografie vasculară periferică;
- ecocardiografie;
- noŃiuni de ecografie intervenŃională.

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

0609.01.2015

13

Medicină
de familie,
medici
rezidenŃi
şi
specialişti

10

20

Scris

- caracteristicile ultrasunetelor;
- principii funDamentale de tehnică ecografică;
- particularităŃi ale explorării ecografice în urgenŃele
abdominale medico-chirurgicale;
- caracteristici ecografice ale principalelor urgenŃe
abdominale medico-chirurgicale;
- prezentări de caz.

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

0213.03.2015

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

01.1031.12.2014

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

NU
Notă: ar putea fi
creditat numai în
măsura în care s-ar
adresa medicilor cu
atestat de studii
complementare de
endoscopie, pentru
care se justifică
formarea continuă de
durată aşa mare (80
ore) prin competenŃele
de practică ce le
deŃine.

Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Adrian Săftoiu

21.

22.

23.

24.

Departamentul 3
Specialitati
Medicale I

Departamentul 3
Specialitati
Medicale I

Departamentul 3
Specialitati
Medicale I

Departamentul 3
Specialitati
Medicale I

Medicină
Internă
Gastroentero
logie

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

Medicină
Internă

Colaboratori:
Şef lucr. dr. Sergiu Cazacu
Ecografie generală- Modul
I.

Medicină
Internă

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

Medicină
Internă

Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Tudorel
Ciurea
Prof. univ. dr. Ion
Rogoveanu
Ecografia în urgenŃele
abdominale medicochirurgicale
Titularul cursului:
Conf. univ. dr. Cristin Vere

7

25.

Departamentul 3
Specialitati
Medicale I

Medicină
Internă

Explorarea ecografică în
patologia
hepatobiliopancreatică
Titularul cursului:
Conf. univ. dr. Cristin Vere

26.

27.

28.

29.

Departamentul 3
Specialitati
Medicale I

Departamentul 3
Specialitati
Medicale I

Departamentul 3
Specialitati
Medicale I

Departamentul 3
Specialitati
Medicale I

Medicină
Internă

Medicină
Internă

Medicină
Internă

Medicină
Internă

Sindroame hepatoviscerale. Evaluare clinicoparaclinică
Titularul cursului:
Conf. univ. dr. Marinela
Beznă
Sindroame hepatoviscerale. Evaluare clinicoparaclinică.
Titularul cursului:
Conf. univ. dr. Marinela
Beznă
Actualitati privind
algoritmul de diagnostic si
tratament al cancerului
colonic.
Titularul cursului:
Sef lucr. dr. Mihaela
Popescu
Posibilitati actuale de
evaluare si terapie
antivirala a pacientilor cu
hepatipa cronica B si C
virusala

Medicină
de familie,
medici
rezidenŃi
şi
specialişti

20

40

Scris

- caracteristicile ultrasunetelor;
- principii funDamentale de tehnică ecografică;
- noŃiuni de anatomie hepatobiliară;
- noŃiuni de semiologie ecografică hepatobiliară;
- noutăŃi în explorarea ecografică hepatobiliară;
- aspecte ecografice hepatobiliare normale şi
patologice;
- noŃiuni de ecografie intervenŃională în patologia
hepatică;
- prezentări de caz.

Medicină
de familie,
medici
rezidenŃi
şi
specialişti

20

30

Scris

- sindroame hepato-viscerale: încadrare, definire,
clasificare
- manifestări clinice extrahepatice în patologia
hepatică
- explorarea paraclinică - biochimică, biologică,
imagistică şi bioelectrică în sindroamele hepatoviscerale
- cazuri clinice prezentate şi comentate

25

Medicină
de familie,
medici
rezidenŃi
şi
specialişti

20

30

Scris

- sindroame hepato-viscerale: încadrare, definire,
clasificare
- manifestări clinice extrahepatice în patologia
hepatică
- explorarea paraclinică - biochimică, biologică,
imagistică şi bioelectrică în sindroamele hepatoviscerale
- cazuri clinice prezentate şi comentate

0913.03.2015

13

Medicină
de familie,
medici
rezidenŃi
şi
specialişti

10

6

Da
Oral

- 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.

0913.02.2015

19

Medicină
de familie,
medici
rezidenŃi
şi
specialişti

15

10

Da
Oral

- 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.

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

0105.06.2015

CL.I
Medicală
Sp.Cl.Jud.de
Urg.

1728.11.2014

CL.I
Medicală
Sp.Cl.Jud.de
Urg.

0627.04.2015

Clinica
Medicală, Sp
Clinic CF
Craiova

Clinica
Medicală, Sp
Clinic CF
Craiova

NU
Notă: ar putea fi
creditat numai în
măsura în care s-ar
adresa medicilor cu
atestat de studii
complementare de
endoscopie, pentru
care se justifică
formarea continuă de
durată aşa mare (60
ore) prin competenŃele
de practică ce le
deŃine.
25

Titularul cursului:
Sef lucr. dr. Mihaela
Popescu

8

30.

Departamentul 3
Specialitati
Medicale I

Cardiologie

Actualitățți în diagnosticul
și tratamentul
valvulopatiilor

Centrul de
Cardiologie
Craiova

0130.11.2014

40

medici de
familie,
specialist
medicină
internă,
medici
rezidenți

40

-

Da
Scris

1. Noutati in epidemiologia valvulopatiilor.
3. Diagnosticul si evaluarea severitatii valvulopatiilor.
4. Evaluarea ecocardiografica in valvulopatii.
5. Terapia moderna in valvulopatii.
6. Noi metode de tratament interventional in
valvulopatii.

Centrul de
Cardiologie
Craiova

0127.02.2015

40

medici de
familie,
specialist
medicină
internă,
medici
rezidenți

40

-

Da
Scris

1. De la ghiduri la practica medicala.
2. Ghidul de management al dislipidemiilor.
3. Ghidul de diagnostic si tratament al HTA.
4. Ghidul de diagnostic si tratament al fibrilatiei
atriale.
5. Ghidul de diagnostic si tratament al insuficientei
cardiace.

Centrul de
Cardiologie
Craiova

1930.01.2015

20

medici de
familie,
specialist
medicină
internă,
medici
rezidenți
cardiologi
e

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

Titularul cursului:
Conf. univ. dr. Rodica
Muşetescu

31.

Departamentul 3
Specialitati
Medicale I

Cardiologie

Colaboratori:
Şef lucr. dr. Cristina
Florescu
Şef lucr. dr. Octavian
Istrătoaie
Asist. univ. dr. IonuŃ Donoiu
Asist. univ. dr. Roxana
Mustafa
Rolul ghidurilor de
diagnostic și tratament în
patologia cardiovasculară
Titularul cursului:
Conf. univ. dr. Rodica
Muşetescu

32.

Departamentul 3
Specialitati
Medicale I

Cardiologie

Colaboratori:
Şef lucr. dr. Cristina
Florescu
Şef lucr. dr. Octavian
Istrătoaie
Asist. univ. dr. IonuŃ Donoiu
Asist. univ. dr. Roxana
Mustafa
Actualitati in cardiologie
Titularul cursului:
Şef lucr. dr. Cristina
Florescu
Colaboratori:
Conf. univ. dr. Rodica
Muşetescu
Şef lucr. dr. Octavian
Istrătoaie
Asist. univ. dr. IonuŃ Donoiu
Asist. univ. dr. Roxana
Mustafa

9

33.

Departamentul 3
Specialitati
Medicale I

Cardiologie

Actualitățți în diagnosticul
și tratamentul
valvulopatiilor

Centrul de
Cardiologie
Craiova

0130.11.2014

40

medici de
familie,
specialist
medicină
internă,
medici
rezidenți

40

-

Da
Scris

1. Noutati in epidemiologia valvulopatiilor.
3. Diagnosticul si evaluarea severitatii valvulopatiilor.
4. Evaluarea ecocardiografica in valvulopatii.
5. Terapia moderna in valvulopatii.
6. Noi metode de tratament interventional in
valvulopatii.

Spitalul
Clinic
JudeŃean de
UrgenŃă
Craiova Clinica a II-a
Medicală.

03.1112.12.2014

28

Medici
specialişti
medicină
generală şi
de familie
RezidenŃi:
interne,
urgenŃe,
medicină
generală
etc.

22

12

Oral

Tematica curs
1. Mecanismele de acŃiune 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 afecŃiuni ale tractului digestiv.
7. Corticoterapia în endocrinologie.
8. Corticoterapia în dermatologie.
9. Corticoterapia în afecŃiuni oftalmologice.
10. Corticoterapia în afecŃiuni neurologice.
11. Corticoterapia în afecŃiuni oncologice.
Tematica stagiu
1. Aspecte practice ale corticoterapiei in afecŃiunile
respiratorii (prezentare de caz).
2. Aspecte practice ale corticoterapiei in afecŃiunile
reumatologice (prezentare de caz).
3. Aspecte practice ale corticoterapiei in afecŃiunile
oncologice (prezentare de caz).
4. Aspecte practice ale corticoterapiei in afecŃiunile
digestive si renale (prezentare de caz)
5. Aspecte practice ale corticoterapiei în afecŃiunile
endocrinologice şi neurologice (prezentare de caz)
6. Aspecte practice ale corticoterapiei în afecŃiunile
dermatologice si oftalmologice (prezentare de caz)

Titularul cursului:
Conf. univ. dr. Rodica
Muşetescu

34.

Departamentul 3
Specialitati
Medicale I

Disciplina
Semiologie
Medicală

Colaboratori:
Şef lucr. dr. Cristina
Florescu
Şef lucr. dr. Octavian
Istrătoaie
Asist. univ. dr. IonuŃ Donoiu
Asist. univ. dr. Roxana
Mustafa
Corticoterapia importanŃă terapeutică
Titularul cursului:
Conf. univ. dr. Petrescu
Florin

10

35.

Departamentul 3
Specialitati
Medicale I

Disciplina
Semiologie
Medicală

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

36.

Departamentul 3
Specialitati
Medicale I

Disciplina
Semiologie
Medicală

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

Spitalul
Clinic
JudeŃean de
UrgenŃă
Craiova Clinica a II-a
Medicală.

02.03.10.04.2015

28

Medici
specialişti
medicină
generală şi
de familie
RezidenŃi:
interne,
urgenŃe,
medicină
generală
etc.

22

12

Oral

Spitalul
Clinic
JudeŃean de
UrgenŃă
Craiova Clinica a II-a
Medicală.

0429.05.2015

28

Medici
specialişti
medicină
generală şi
de familie
RezidenŃi:
interne,
urgenŃe,
medicină
generală
etc.

22

12

Oral

11

Tematica curs
1. InsuficienŃa hepatică acută şi cronică (definiŃie,
epidemiologie, etiologie).
2. Mecanisme patogenice în insuficienŃa hepatică
acută şi cronică.
3. Rolul imunităŃii nespecifice şi specifice în
insuficienŃa hepatică şi cronică.
4. Tabloul clinic în insuficienŃa hepatică acută.
5. Explorări paraclinice, diagnostic pozitiv şi
diferenŃial al bolnavului cu insuficienŃă hepatică acută.
6. InsuficienŃa hepatică cronică - manifestări
principale, diagnostic pozitiv şi diferenŃial.
7. Encefalopatia hepatică şi sindromul hepatorenal.
8. Evaluarea gravităŃii şi prognosticului în insuficienŃa
hepatică acută şi cronică.
9. Tratament general în insuficienŃa hepatică acută şi
cronică.
10. Tratament specific în insuficienŃa hepatică acută şi
cronică.
11. Noi perspective terapeutice în insuficienŃa
hepatică acută şi cronică.
Tematica stagiu
1. Anamneza şi examenul obiectiv în insuficienŃa
hepatică acută şi cronică (demonstraŃie practică).
2. Explorarea paraclinică în insuficienŃa hepatică acută
şi cronică (demonstraŃie practică).
3. Prezentări clinice de pacienŃi cu insuficienŃă
hepatică acută.
4. Prezentări clinice de pacienŃi cu insuficienŃă
hepatică cronică.
5. Monitorizarea pacienŃilor cu insuficienŃă hepatică
acută şi cronică.
6. Aspecte practice în terapia insuficienŃei hepatice
acute şi cronice.
Tematica curs
1. DefiniŃia, epidemiologia, clasificarea BPCO.
2. Factorii de risc, anatomia patologică, fiziopatologia
BPCO.
3. Rolul interacŃiunii factori genetice-factorii mediu în
patogeneza BPCO.
4. Rolul imunităŃii nespecifice şi specifice în BPCO.
5. Metode stanDard pentru detecŃia şi definirea bolii
incipiente.
6. Evaluarea şi monitorizarea BPCO.
7. PrevenŃia 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
prevenŃie, diagnostic precoce si tratament in BPCO.
Tematica stagiu
1. Anamneza si examenul obiectiv în BPCO
(demonstraŃie practică).
2. Explorări paraclinice la pacienŃii cu BPCO
(demonstraŃie practică)
3. Aspecte practice ale terapiei cu agonişti betaadrenergici în BPCO.
4. Aspecte practice ale terapiei combinate în BPCO.
5. Prezentări clinice de pacienŃi cu BPCO în diferite
stadii.
6. Monitorizarea pacientului cu BPCO (aspecte
practice).

37.

Departamentul 3
Specialitati
Medicale I

Disciplina
Semiologie
Medicală

ActualităŃi în diagnosticul
şi tratametul bolilor
hepatice cronice
Titularul cursului:
Conf. univ. dr. MitruŃ Paul

38.

Departamentul 3
Specialitati
Medicale I

Disciplina
Semiologie
Medicală

ActualităŃi în diagnosticul
şi tratamentul bolilor
tubului digestiv
Titularul cursului:
Conf. univ. dr. MitruŃ Paul

39.

Departamentul 3
Specialitati
Medicale I

Nefrologie

Boala cronica de rinichinoua epidemie a secolului
21
Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Eugen Mota

40.

Departamentul 3
Specialitati
Medicale I

Nefrologie

Boala cronica de rinichi in
Diabetul zaharat
Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Eugen Mota

Spitalul
Clinic
JudeŃean de
UrgenŃă
Craiova Clinica a II-a
Medicală.

0826.12.2014

25

Spitalul
Clinic
JudeŃean de
UrgenŃă
Craiova Clinica a II-a
Medicală.

0422.05.2015

25

Spitalul
clinic jud. de
urgenta
Craiova
Clinica de
Nefrologie

0307.11.2014

13

Spitalul
clinic jud. de
urgenta
Craiova
Clinica de
Nefrologie

2327.03.2015

13

12

Medici de
familie,
medici
specialişti
şi
rezidenŃi
boli
interne,
gastroente
rologie.
Medici de
familie,
medici
specialişti
şi
rezidenŃi
boli
interne,
gastroente
rologie.
Medici de
familie,
internisti,
nefrologi,
cardiologi,
diabetolog
i, urologi.

20

48

Scris

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

20

48

Scris

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

10

15

Scris
grila

Medici de
familie,
internisti,
nefrologi,
cardiologi,
diabetolog
i, urologi

10

15

Scris
grila

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 12?
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

41.

Departamentul 3
Specialitati
Medicale I

Medicină
internă

ActualităŃi în bolile
vasculare periferice
Titularul cursului:
Şef lucr. dr. ForŃofoiu
Mircea-Cătălin

Spitalul
clinic
municipal
Filantropia Clinica II
Medicală

0617.10.2014

26

Medici
specialist/r
ezidenŃi
Medicină
internă.
Medici
specialist/r
ezidenŃi
medicină
de familie.
Medici
specialist
/rezidenŃi
diabet
zaharat şi
boli
nutriŃie

21

9

Da/
Oral
şi
Scris

Spitalul
clinic
municipal
Filantropia Clinica II
Medicală

2031.10.2014

30

Medici
specialişti/
rezidenŃi
Medicină
internă,
Endocrino
logie, Boli
de nutriŃie
şi
metabolis
m,
Medicină
de familie.
Medici
rezidenŃi
gastroente
rologie

24

6

Da/
Oral
şi
Scris

Spitalul
Municipal
Filantropia,
Clinica de
Hematologie
Craiova

1028.11.2014

60

medici
rezidenŃi,
specialişti,
primari,
toate
specialităŃi
le

50

20

Da
Scris

Colaboratori:
Asist. univ. dr. Amzolini
Anca Maria
Asist. univ. dr. Berbecaru
Sorin
Asist. univ. dr. TudoricăMicu Simona Elena
Asist. univ. dr. Vladu
Mihaela
Cercetător ştiinŃific
Dobrinescu Aurelian
Şef lucr. dr. ForŃofoiu Maria

42.

Departamentul 3
Specialitati
Medicale I

Medicină
internă

Managementul actual al
pacientului cu steatoză
hepatica non-alcoolică
Titularul cursului:
Şef lucr. dr. ForŃofoiu
Mircea-Cătălin

43.

Departamentul 4
Specialitati
Medicale II

Hematologie
clinică

Colaboratori:
Asist.univ. dr. Amzolini
Anca
Asist.univ. dr. Berbecaru
Sorin
Asist.univ. dr. Tidorică-Micu
Simona
Asist.univ. dr. Vladu
Mihaela
Cercetător ştiinŃific
Dobrinescu Aurelian
Splenomegalia-implicaŃii
clinice şi terapeutice
Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Mihail Badea
Colaboratori:
Conf. univ. dr. Daniela
Badea
Şef lucrări
Amelia GenuncheDumitrescu

13

1. Aspecte generale ale bolilor vasculare periferice epidemiologie, factori de risc, fiziopatologie,
corelaŃii cu afecŃiuni cardiac şi cerebrovasculare,
importanŃa depistării precoce - 3 ore
2. Diagnosticul clinic şi paraclinic în bolile vasculare
periferice - mijloace non-invazive (indicele
gleznă-braŃ, Eco-Doppler vascular periferic, CT,
RMN) şi invasive (angiografia). PacienŃii la risc
pentru Diagnostic diferenŃial - 3 ore
3. Tratamentul în bolile vasculare periferice aborDare situaŃională şi algoritmi terapeutici - 3
ore
4. Managementul bolilor vasculare de la nivelul
membrelor - 3 ore
5. Managementul bolilor vasculare intrabdominale şi
pelvine - 3 ore
6. Managementul pacienŃilor cu urgenŃe vasculare:
ischemia acută periferică, tromboflebita acută,
complicaŃii - 3 ore
7. Screening-ul investigational şi corelaŃii între boala
vasculară periferică şi riscul cardiovascular şi
cerebral - 3 ore - 3 ore
8. Examenul clinic în bolile vasculare periferice,
indicele gleznă-braŃ - 3 ore
9. Elemente introductive ale examenului Doppler
vascular: artere carotide, vene jugulare, artere şi
vene ale membrelor superioare şi inferioare, artere
şi vene ale membrelor superioare şi inferi8oare,
artere şi vene intraabdominale şi pelvine - 3 ore
10. Înregistrări imagistice în bolile vasculare
periferice: aspect pe CT, RMN, angiografie, video
- 3 ore
1. Ficatul gras non-alcoolic - manifestare hepatica a
sindromului metabolic - 3 ore
2. Etiopatogeneza steatozei hepatice non-alcoolice - 3
ore
3. Implicarea factorilor genetici în apariŃia şi evoluŃia
spre fibroză a steatozei hepatice non-alcoolice - 3
ore
4. CorelaŃii endocrino-metabolice la pacienŃii cu ficat
gras non-alcoolic - 3 ore
5. Profilul pacientului cu steatoză hepatica nonalcoolică - prezentări de cazuri - 3 ore
6. Diagnosticul clinic şi paraclinic al steatozei
hepatice non-alo-coolice - 3 ore
7. Rolul biopsiei hepatice în steatoza hepatica nonalcoolică - 3 ore
8. Evaluarea non-invazivă a ficatului gras non-alcoolic
- 3 ore
9. Perspective terapeutice în steatoza hepatica nonalcoolică - 3 ore
10. Algoritm de diagnostic şi urmărire a pacienŃilor cu
steatoză hepatica non-alcoolică - prezentări de
cazuti - 3 ore

1.Anatomia macro şi microscopică a splinei.
2. FuncŃiile fiziologice ale splinei.
3. Splina ca organ limfoid.
4. Imunitatea specifică şi nespecifică, umorală şi
celulară.
5. Limfocitul B şi T; receptori pentru antigen,
activarea limfoidă B şi T.
6. Cauzele splenomegaliei
7. Spenomegalia congestivă. Splenomegalia asociată
cu neoplazii mieloide şi limfoide, metastatică.
8. Splenomegalia infecŃioasă.
9. Spenomegalia din bolile inflamatorii.
10. Spenomegalia infiltrativă nonmalignă.
11. Hipersplenism.

44.

Departamentul 4
Specialitati
Medicale II

Hematologie
clinică

Anemia: abordare clinică şi
terapeutică
Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Mihail Badea

Spitalul
Municipal
Filantropia,
Clinica de
Hematologie
Craiova

1230.01.2015

60

medici
rezidenŃi,
specialişti,
primari,
toate
specialităŃi
le

50

20

Da
Scris

Spitalul
Municipal
Filantropia,
Clinica de
Hematologie
Craiova

0927.03.2015

60

medici
rezidenŃi,
specialişti,
primari,
toate
specialităŃi
le

50

20

Da
Scris

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

45.

Departamentul 4
Specialitati
Medicale II

Hematologie
clinică

Hematopoieza:de la celula
stem la clinică
Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Mihail Badea
Colaboratori:
Conf. univ. dr. Daniela
Badea
Şef lucr. dr. Amelia
Genunche

14

1.Diagnosticul anemiei, stadializare, mecanisme
aDaptative, investigaŃii paraclinice uzuale, clasificare,
principii de terapie.
2.AborDarea bolnavului anemic: clinic biologic şi
terapeutic (exemplificări clinice şi paraclinice).
3.Anemia hipocromă microcitară-caracteristici,
clasificare. Anemia feriprivă - etiopatogenie,
metabolismul fierului, diagnostic paraclinic şi clinic,
aspecte terapeutice.
4.Talasemiile - aborDare clinică şi terapeutică.
Anemia cronică simplă.
5.Anemii megaloblastice - etiopatogenie,
metabolismul acidului folic şi al vitaminei B12,
anomalii in metabolismul nucleoproteic.
6.Diagnosticul anemiilor megaloblastice, principii de
terapie. Alte anemii macrocitare.
7. Anemii normocitare normocrome - clasificare,
caracteristici. Anemia aplastică, etiopatogenie (boala
de celulă stem), diagnostic, principii de terapie in
funcŃie de severitate.
8.Anemii hemolitice - clasificare, caracteritici.
AborDarea clinică şi paraclinică a bolnavului cu
anemie hemolitică.
9.Anemii hemolitice intracorpusculare (defecte de
membrană, enzimopatii, hemoglobinopatii).
10.Anemii hemolitice extracorpusculare (imune/nonimune). Anemii hemolitice imune primare/secunDare,
la cald, la rece. Principii de terapie.
1.Conceptul de celulă stem.
2. ProprietăŃile funDamentale ale celulelor stem.
3. Hematopoieza umană.
4. Procesul de difenŃiere şi maturare pe linie mieloidă
şi limfoidă. Conceptul de celulă stem neoplazică.
5. Clasificare WHO a neoplaziilor hematologice.
6. Evaluarea diagnostică a hemopatiilor maligne:
morfologică/histologică, imunofenotipică,
citogenetică şi de biologie moleculară.
7. Transplantul medular, moDalităŃi de aborDare,
principalele complicaŃii.
8. Perspective previzibile ale conceptului de celulă
stem în clinica şi patologia umană.

46.

Departamentul 4
Specialitati
Medicale II

Hematologie
clinică

ActualităŃi în neoplaziile
mielode cronice
Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Mihail Badea

Spitalul
Municipal
Filantropia,
Clinica de
Hematologie
Craiova

20.0408.05.2015

60

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

15

medici
rezidenŃi,
specialişti,
primari,
toate
specialităŃi
le

50

20

Da
Scris

1. Boala de celulă stem: hematopoieza normală,
celula stem malignă, entităŃi cuprinse în boala de
celulă stem: aplazia medulară, sindroamele
mielodisplazice, sindroamele mieloproliferative.
2. AborDarea bolnavului cu boală de celulă stem,
clinic şi biologic. Metode actuale de investigare;
examen morfologic/histologic,
imunofenotipare/imunohistochimie, examen
citogenetic, tehnici de biologie moleculară,
Clasificarea WHO a LAM şi SMPC .
3. SMPC - generalităŃi, clasificare. Leucemia
granulocitară cronică (SMCP Ph1+), citogenetică,
biologie moleculară, diagnostic de fază, forme,
evoluŃie, prognostic. Principii generale de aborDare a
unui bolnav cu LGC.
4. Principii de terapie în LGC; evaluarea răspunsului
la terapie (hematologic, citogenetic, molecular);
mecanismele rezistenŃei la imatinib.
5. Rolul transplantului medular în LGC: indicaŃii,
tipuri de transplant. Abordări post transplant
6. SMPC Ph-: caracteristici generale, biologie
moleculară. Rolul noilor tehnici de investigare în
SMPC Ph-. Formele tipice şi atipice de SMPC Ph -.
7. Rolul studiului histo/morfologic medular în
diagnosticul SMPC Ph -.
8. Policitemia vera: diagnostic, complicaŃii aborDare
terapeutică.
9. Trombocitemia esenŃială: diagnostic, complicaŃii,
aborDare terapeutică.
10. Metaplazia mieloiDa idiopatică: diagnostic,
complicaŃii, prognostic, aborDare terapeutică.
SMPC Ph -: forme atipice şi dificil de încadrat,
încadrare, aborDare diagnostică şi terapeutică.

47.

Departamentul 4
Specialitati
Medicale II

Dermatologi
e

Date actuale privind bolile
dermatolo-gice prin
mecanism autoimun

Clinica
03.11Derma-tologie 07.12.2014
din
Craiova

44

medici
rezidenŃi
medici
specia-lişti,
medici de
familie

35

21

Da
Oral

1. Date actuale privind imunitatea și alergia - 5 ore
curs; 3-8 nov 2014
2. Asepsia și antisepsia. Managementul bolnavului cu
lupus eritematos, pornind de la cazuri clinice - 3
ore lp, 3-8 nov. 2014
3. Funcția imunologică a pielii. Sistemul imun al
tegumentului. Reactivitatea imună ca factor de
apărare. Patologia dermatologică prin implicarea
mecanismului imunologic - 5 ore curs; 10-15 nov.
2014
4. Organizarea sălii de intervenții chirurgicale în
vederea biopsiei cutanate și/sau a biopsiei
musculare. Managementul bolnavului cu
sclerodermie pornind de la cazuri clinice 3 ore lp; 10-15 nov. 2014
5. Mijloace de diagnostic al bolilor dermatologice
autoimmune 5 ore curs; 17-22 nov. 2014
6. Prezentarea instrumentarului și a materialelor
folosite pentru efectuarea biopsiei cutanate și/sau
musculare. Managementul bolnavului cu
dermatomiozită, pornind de la cazuri clinice 3 ore lp; 17-22 nov.2014
7. Colagenozele: entități clinice, etiopatogenie,
diagnostic, tratament - 5 ore curs; 24-29 nov. 2014
8. Pregătirea bolnavului pentru biopsie. Tehnici de
anestezie, incizie și sutură. Managementul
bolnavului cu pemfigus, pornind de la cazuri
clinice- 3 ore lp;24-29 nov. 2014
9. Dermatoze buloase intraepidermice autoimmune 5 ore curs; 2-6 decembrie 2014
10. Efectuarea de biopsii cutanate și/sau musculare.
Managementul bolnavului cu pemfigoid bulos,
pornind de la cazuri clinice 3 ore lp; 2-6 dec. 2014
11. Dermatoze buloase subepidermice autoimmune 5 ore curs; 8-13 dec. 2014
12. Efectuarea citodiagnosticului Tzanck. Efectuarea
crioterapiei la bolnavii cu lupus eritematos cronic
și cu alopecia areata. Managementul bolnavului cu
dermatită herpetiformă, pornind de la cazuri
clinice - 3 ore lp; 8-13 dec. 2014
13. Alte afecțiuni dermatologice în patogenia cărora
participă autoimunitatea (urticaria cronică prin
mecanism autoimun, vitiligo, alopecia areata) - 5
ore curs; 15-20 dec. 2014
14. Interpretarea factorilor de prognostic în
dermatozele buloase autoimune, pornind de la
cazuri clinice. Managementul bolnavilor cu
urticarie cronică prin mecanism autoimun, vitiligo
sau alopecia areata pornind de la cazuri clinice - 3
ore lp; 15-20 dec. 2014
15. Evaluare - 5 ore; 22 - 27 dec. 2014

Facultatea de
Medicină,
clădirea nouă,
etaj V

25

Medici din
specialităŃi
medicale
preventive,
medici de
familie

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 pături
ploile acide, etc.
4. Profilaxia şi combaterea poluării aerului

Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Virgil
Pătrașcu

48.

Departamentul 4
Specialitati
Medicale II

Igienă.
Sănătatea
mediului

Poluarea atmosferică şi
influenŃa sa asupra
sănătăŃii colectivităŃilor
umane

1629.03.2015

Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Ileana
Prejbeanu

16

49.

Departamentul 4
Specialitati
Medicale II

Medicina
Muncii

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

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

0128.02.2015

50

Medici
specialisti
si rezidenti
de
Medicina
Muncii,
medici de
intreprinde
re, medici
de familie,
alte
specialit

40

10

Da/
Oral

Definirea si identificarea factorilor de risc la un loc de
munca
Metodele de catagrafiere a locurilor de munca cu risc
de imbolnavire profesionala
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

SCJUCV
Laboratorul
de
Radiologie si
Imagistica
medicala

01.11.201431.01.2015

NU (atestat de studii
complementare)

Medici
radiologi
specialisti
si primari

48

36
0

scris

Aspectele CT ale diverselor aparate si sisteme.

SCJUCV
Laboratorul
de
Radiologie si
Imagistica
medicala

01.02.201530.04.2015

NU (atestat de studii
complementare)

Medici
radiologi
specialisti
si primari

48

36
0

scris

Aspectele IRM ale diverselor aparate si sisteme.

Sala
didactică
Disciplina
Rea-bilitare
medicala,
Spitalul Jud.
de UrgenŃă,
Craiova

0314.11.2014

38 (numai pentru
medicii membri
CMR)

medicilor
specialişti
reabilitare
medicala,
neurologie
medicină
sportivă,
medicină
de familie,
medicina
muncii,
geriatriere
zidenŃi-lor
în
specialităŃi
le
precizate
fiziokinetoterapeuŃilor

30
(3
ore
/
cur
s)

20

oral

1. Introducere. Echilibrul la pacientul neurologic
2. Evaluarea completă a pacientului neurologic cu
tulburări de echilibru
3. Metodologia de reabilitare la pacientul neurologic
cu tulburări de echilibru
4. Evaluarea şi reabilitarea echilibrului la pacientul
hemiplegic
5. Evaluarea şi reabiltiarea echilibrului la pacientul
cerebelos
6 Evaluarea şi reabiltiarea echilibrului la pacientul
parkinsonian
7. Evaluarea şi reabilitarea echilbrului la pacientul
cu tumora craniană
8. Evaluarea şi reabiltiarea pacientului cu
neuropatii periferice
9. Evaluarea şi reabilitarea pacientului cu scleroză
multiplă
10. Perspective ale evaluării şi reabilitarii echilibrului
la pacientul neurologic

Colaboratori:
Asist. univ. dr. Bunescu
Marius Gabriel
50.

Departamentul 4
Specialitati
Medicale II

Radiologie
si Imagistica
Medicala

Curs pentru obtinerea
atestatului in computer
tomografie
Responsabil NaŃional:
Prof. univ. dr. Andrei
Bondari

51.

Departamentul 4
Specialitati
Medicale II

Radiologie
si Imagistica
Medicala

Colaboratori:
Conf. univ. dr. Mihai
Popescu
Curs pentru obtinerea
atestatului in Imagistica
prin Rezonanta Magnetica
Responsabil NaŃional:
Prof. univ. dr. Andrei
Bondari

52.

Departamentul 4
Specialitati
Medicale II

Reabilitare
medicala

Colaboratori:
Prof. univ. dr. Zoia Stoica
ActualităŃi în evaluare şi
reabilitarea echilibrului la
pacientul neurologic
Titularul cursului:
Conf. univ. dr. Rodica
Trăistaru

17

53.

Departamentul 4
Specialitati
Medicale II

Reabilitare
medicala

Arteriopatie obstructivă
periferică cronică
Titularul cursului:
Sef lucr. dr. Simona Patru

54.

Departamentul 4
Specialitati
Medicale II

Pneumoftizi
ologie

Sindromul de apnee in
somn - implicarea
medicului de familie si a
altor specialisti in
diadnosticul precoce si al
comorbiditatilor acestuia.
Titularul cursului:
Conf. univ. dr. NiŃu Mimi

55.

Departamentul 4
Specialitati
Medicale II

Reumatologi
e

Indicatiile
antiosteoporotice

terapiei

Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Ciurea Paulina
Prof. univ. dr. Rosu Anca

56.

Departamentul 4
Specialitati
Medicale II

Reumatologi
e

Metode moderne de
evaluare a patternului
vascular in bolile
reumatologice

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

1324.10.2014

38/fiecare serie

1021.03.2015

Notă: numai pentru
medicii membri CMR

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

0115.03.2015

38

SCJU
Craiova
Clinica
Reumato
logie

0130.10.2014

15

SCJU
Craiova
Clinica
Reumato
logie

0328.11.2014

15

Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Ciurea Paulina
Colaboratori:
Sef lucr. dr. Vreju Florentin

18

medicilor
specialişti
reabilitare
medicala,
neurologie
medicină
sportivă,
medicină
de familie,
medicina
muncii,
geriatrie,re
zidenŃi-lor
în
specialităŃi
le
precizate
fiziokinetoterapeuŃilor
Medici
specialişti
şi
rezidenŃi
pneumolo
gi,
cardiologi,
medicină
internă,
medicină
de familie,
boli de
nutriŃie şi
metabolis
m
Medici
specialisti
Reumato
logi,
Endocrino
logi,
Balneofizi
oterapeuti
Medici
specialisti
Reumato
logi,
Endocrino
logi,
Balneofizi
oterapeuti

30
(3
ore
/
cur
s)

20

oral

1. Noțiuni introductive, clasificare, epidemiologia si
fiziopatologia AOPC
2. Overlap între afecțiunea cardio-vasculară de cauză
aterosclerotică
3. tabloul clinic, diagnosticul pozitiv și diagnosticul
diferențial al AOPC
4. Metodologia de investigare paraclinică și
funcțională a AOPC
5. Utilitatea chestionarelor de evaluare și diagnostic în
AOPC
6. Modificarea factorilor de risc în AOPC
7. Tratament fizical în AOPC
8. Importanța kinetoterapiei în AOPC
9. Cura balneară la pacienții cu AOPC
10. Algoritmi de diagnostic și tratament în AOPC

30

30

Da
Scris

1. Sindromul dismetabolic
2. Sindromul X metabolic
3. Sindromul Z metabolic
4. Complicatiile cardio-vasculare ale apneei de somn
5. Overlap syndrome
6. Supravegherea tulburărilor metabolice la bolnavii
trataŃi cu CPAP
7. Metode de sreening in SASO.
8. Metode de diagnostic -oximetria nocturna,
poligrafia şi polisomnografia

12

30

Da
Scris

-metode actuale de diagnostic al osteoporozei
- factori de risc in osteoporoza
- terapia de substitutie hormonala
- modulatorii selectivi ai receptorilor estrogenici
- bisfosfonatii
- ranelatul de strontiu
- calcitonina, teriparatidul
- terapia non-farmacologica in osteoporoza

12

31

Da
Scris

-substratul morfopatologic al modificarilor vasculare
in bolile de colagen
- capilaroscopia - principii, tehnica, indicatii
- pattern-ul vascular in diagnosticul precoce, evaluarea
prognosticului si monitorizarea tratamentului in
scleroza sistemica
- pattern-uri capilaroscopice in boala mixta de tesut
conjunctiv,
poli/dermatomiozita,
sindromul
antifosfolipidic

57.

Departamentul 4
Specialitati
Medicale II

Reumatologi
e

Evaluarea clinico-biologica
in artropatia psoriazica.
Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Rosu Anca

58.

Departamentul 4
Specialitati
Medicale II

Reumatologi
e

Explorarea
ultrasonografica
artropatia psoriazica.

in

Titularul cursului:
Sef lucr. dr. Vreju Florentin

59.

Departamentul 4
Specialitati
Medicale II

Reumatologi
e

Artritele microcristalineevaluare clinico-biologica si
abordare terapeutica.
Titularul cursului:
Sef lucr. dr. Vreju Florentin

60.

Departamentul 4
Specialitati
Medicale II

Reumatologi
e

Consideratii etiopatogenice
in poliartrita reumatoida
Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Ciurea Paulina
Prof. univ. dr. Rosu Anca

61.

Departamentul 4
Specialitati
Medicale II

Reumatologi
e

Dificultati diagnostice si
terapeutice in artropatiile
enteropatice.
Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Ciurea Paulina

62.

Departamentul 5
Specialitati
Medicale III

Medicina
familiei

Colaboratori:
Sef lucr. dr. Vreju Florentin
Prezentarea de caz clinic
(adult si copil) si proba
practica in specialitatea de
medicina familiei

SCJU
Craiova
Clinica
Reumato
logie

0328.11.2014

15

SCJU
Craiova
Clinica
Reumato
logie

0530.01.2014

15

SCJU
Craiova
Clinica
Reumato
logie

0227.02.2015

15

SCJU
Craiova
Clinica
Reumato
logie

0227.03.2015

15

SCJU
Craiova
Clinica
Reumato
logie

0130.04.2015

15

Spitalul
Clinic nr. 2
Filantropia
Clinica III
Medicală

0115.11.2014

25

Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Viorela
Enăchescu
Colaboratori:
Sef lucr. dr. Sorin Bezna
Sef lucr. dr. Ligia Florea

19

Medici
specialisti
Reumato
logi,
Endocrino
logi,
Balneofizi
oterapeuti
Medici
specialisti
Reumato
logi,
Endocrino
logi,
Balneofizi
oterapeuti
Medici
specialisti
Reumato
logi,
Endocrino
logi,
Balneofizi
oterapeuti
Medici
specialisti
Reumato
logi,
Endocrino
logi,
Balneofizi
oterapeuti
Medici
specialisti
Reumato
logi,
Endocrino
logi,
Balneofizi
oterapeuti

12

30

Da
Scris

-Tipuri de afectare articulară in artropatia psoriazică.
-Manifestări extraarticulare. Semnificatia explorarilor
biologice si imagistice. Diagnostic pozitiv şi
diferenŃial. Abordarea terapeutică actuala in artropatia
psoriazica.

12

30

Da
Scris

notiuni generale de ecografie
- aparatura utilizata in ecografia musculoscheletala in
artrita psoriazica
- semeiologie ecografica
- anatomie topografica articulara

12

30

Da
Scris

-notiuni etiopatogenice moderne
-evaluare in context interdisciplinar a profilului
pacientului cu artrita microcristalina
-interventii terapeutice uptodate

12

30

Da
Scris

-profil citokinic in etiopatogenia artritei reumatoide
-evaluarea fenotipului imunologic al pqacientului cu
poliartrita reumatoida
-realizarea tehnicilor investigationale imunoclinice

12

30

Da
Scris

Relatia boli reumatologice afectare hepatica imuna.
Inflamatia
intestinala
in
SpA.
InterferenŃe
spondiloartropatii - afectări enterale imun-mediate.
Axa intestin-sinovie. Pattern-uri clinice de afectare
articulara in bolile inflamatorii interstinale. Modalitati
de abordare terapeutica in manifestarile articulare din
bolile inflamatorii intestinale.

Medici
rezidenti
Medici
medicina
generala
Medici de
familie

20

40

Test
oral
prez
entare de
caz.c
linic

Metodologia prezentarii unui caz clinic de adult si
copil - anamneza, efectuarea examenului obiectiv,
solicitarea investigatiilor paraclinice, formularea si
sustinerea diagnosticului pozitiv si diferential,
evolutie, prognostic, complicatii, principii de
tratament si dispensarizare, particularitatile cazurilor
clinice. Proba practica in specialitatea de Medicina
familiei, conform tematicii MS, pentru examenul de
specialitate si medic primar

63.

64.

Departamentul 5
Specialitati
Medicale III

Departamentul 5
Specialitati
Medicale III

Medicina
familiei

Medicina
familiei

Pacientul cu patologie
functionala digestiva in
practica medicului de
familie
Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Viorela
Enăchescu
Pacientul oncologic in
practica medicului de
familie
Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Viorela
Enăchescu,

65.

Departamentul 5
Specialitati
Medicale III

Imagistică
medicală

Colaboratori:
Conf. univ. dr. Mihaela
Danciulescu
Ecografie generală şi
specială, pentru obtinerea
atestatului de practica in
ecografie / Modulul I si
Modulul II - durata 6 luni Octombrie 2014 - Martie
2015

Spitalul
Clinic nr. 2
Filantropia
Clinica III
Medicală

1630.11.2014

25

Medici
rezidenti
Medici
medicina
generala
Medici de
familie

20

10

Test
Scris

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

Spitalul
Clinic nr. 2
Filantropia
Clinica III
Medicală

0115.12.2014

25

Medici
rezidenti
Medici
medicina
generala
Medici de
familie

20

10

Test
Scris

Pacientul cu cancer pulmonar, gastric, hepatic,
pancreatic, colonic, mamar, de corp si col uterin,
prostatic - metode de screening cu participarea
medicului de familie, diagnostic clinic, explorari
patognomonice pentru diagnostic, principii de
tratament, parametrii de dispensarizare in practica
medicului de familie, efecte adverse ale terapiei
oncologice, terapia substitutiva si de paleatie

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

01.10.2014 31.03.2015

NU (atestat de studii
complementare)

Med. MG,
Med. de
spec.
clinice pt.
obŃ.
atestatului
de practica
(max. 30
cursanŃi)

11
7

14
3

Grila
/
vide
ocas
ete

Tematica Ministerului SănătăŃii pentru Programul de
obŃinere a atestatului de practica în ecografie

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

0131.05.2015
(2 zile /sapt.)

50

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

40

20

Grila
/
vide
ocas
ete

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

Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Viorela
Enăchescu

66.

Departamentul 5
Specialitati
Medicale III

Imagistică
medicală

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

20

67.

Departamentul 5
Specialitati
Medicale III

Imagistică
medicală

Ultrasonografia partilor
mici superficiale
Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Viorela
Enăchescu

68.

Departamentul 5
Specialitati
Medicale III

Medicina
Familiei

Colaboratori:
Dr. Dragos Camen
Dr. Aristida Georgescu
Metodologia efectuarii unei
consultatii medicale la
domiciliu

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

40

20

Grila
/
vide
ocas
ete

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

12

-

Oral

12

Medici de
familie

12

-

Oral

2031.10.2014

25

Med.
rezidenŃi
şi
specialişti
MG şi MF

20

10

Scris

1. Situatii de acorDare a AMD
2. Managementul consultatiei la domiciliu
3. Etapele AMD (solicitare, continutul solicitarii,
evaluare preliminara, decizie, deplasare, consultatia la
domiciliu, stabilirea diagnosticului, decizia
terapeutica, inregistrarea Datelor in registrul de
consultatie la domiciliu)
4. Avantajele AMD
5. Dezavantajele AMD
6. Particularitatile AMD in functie de conditiile
generale, consultatie, diagnostic, tratament (boli ce se
pot si nu se pot trata la domiciliu)
1. Introducere si motivatie
2. Ce este otoscopia
3. De ce este necesara otoscopia
4. Cine va efectua otoscopia
5. Cand se va efectua otoscopia
6. Ce este important de stiut pentru a efectua o
examinare otoscopica (anatomia pavilionului urechii,
conductului auditiv extern, timpan)
7. Descrierea otoscopului si tehnica examinarii
otoscopice
8. Aspecte patologice ale urechii externe si ale
timpanului
9. Aplicatii practice (Learning by doing)
Metodologia examenului - echipamente, reglaje,
artefacte, pregatirea pacientului, indicatii
Ecoanatomie - incidente, sectiuni, imagini normale
Patologie hepatica - hepatopatii difuze, circumScrise diagnostic diferential
Patologie biliara - patologie inflamatorie, malformatii,
litiaza, polipoze, adenomiomatoze, tumori maligne

0115.04.2015

25

Med.
RezidenŃi
şi
specialişti
MG şi MF

20

10

Scris

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

0130.06.2015
(2 zile /sapt.)

50

CMI Dr.
Florea Ligia

2627.10.2014

12

CMI Dr.
Florea Ligia

2324.11.2014

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

Titularul cursului:
Sef lucr. dr. Ligia Florea

69.

Departamentul 5
Specialitati
Medicale III

Medicina
Familiei

Otoscopia, o provocare
pentru medicul de familie
Titularul cursului:
Sef lucr. dr. Ligia Florea

70.

71.

Departamentul 5
Specialitati
Medicale III

Departamentul 5
Specialitati
Medicale III

Medicina
familiei
(Medicină
de
ambulatoriu)

Ultrasonografia in
patologia hepato-biliara

Medicina
familiei
(Medicină
de
ambulatoriu)

Introducere in teoria şi
practica ecografică

Titularul cursului:
Şef lucr. dr. Sorin Beznă

Titularul cursului:
Şef lucr. dr. Sorin Beznă

21

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

72.

Departamentul 5
Specialitati
Medicale III

Psihiatrie

Noi strategii terapeutice în
tulburarea depresivă

Clinica de
Psihiatrie 1
Craiova

1021.11.2014

38

Medici
psihiatri
(rezidenŃi,
specialişti,
primari)

30

30

Scris

Evaluarea factorilor de risc ale evoluŃiei defavorabile
vs. EvoluŃie favorabilă în tulbuirarea depresivă ;
comorbidităŃi somatice ; riscuri cerebrale ; noi
mecanisme psihofarmacologice.

Clinica de
Psihiatrie 1
Craiova

0819.12.2014

25

Medici
psihiatri
(rezidenŃi,
specialişti,
primari)

20

20

Scris

Locul antipsihoticelor injectabile cu acŃiune prelungită
în managementul principalelor tulburări psihotice ;
corelaŃii neurobiologice, clinice şi
psihofarmacologice.

Clinica de
Psihiatrie 1
Craiova

1625.02.2015

25

Medici
psihiatri
(rezidenŃi,
specialişti,
primari)

20

20

Scris

Modele neurobiologice ale adicŃiei la alcool ; teoria
recompensei ; strategiile psihofarmacologice actuale
în tratamentul adicŃiei alcoolice primare şi comorbide.

Clinica de
Psihiatrie 1
Craiova

1223.05.2015

25

Medici
psihiatri
(rezidenŃi,
specialişti,
primari),
medici din
alte
discipline
conxe,
psihologi,
sociologi.

20

20

Scris

Principii generale privind conceptul de sănătate
mintală ; bazele biologice ale sănătăŃii mintale ;
particularităŃi ale conceptului de sănătate mintală la
femei ; sănătatea mintală şi psihiatria comunitară.

Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Tudor
Udriştoiu

73.

Departamentul 5
Specialitati
Medicale III

Psihiatrie

Colaboratori:
Prof. univ. dr. Dragoş
Marinescu
Utilizarea antipsihoticelor
injectabile cu acŃiune
prelungită în clinică
Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Dragoş
Marinescu

74.

Departamentul 5
Specialitati
Medicale III

Psihiatrie

Colaboratori:
Prof. univ. dr. Tudor
Udriştoiu
Conf. univ. dr. George
Bădescu
AdicŃia alcoolică - noi
strategii de terapie și
control
Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Tudor
Udriştoiu

75.

Departamentul 5
Specialitati
Medicale III

Psihiatrie

Colaboratori:
Prof. univ. dr. Dragoş
Marinescu
Conceptul de sănătate
mintală din perspectiva
psihiatriei biologice
Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Tudor
Udriştoiu
Colaboratori:
Asist. univ. dr. Ileana
Marinescu,
Asist. univ. dr. Mihail Pîrlog

22

76.

Departamentul 5
Specialitati
Medicale III

Medicina de
urgenŃă

Managementul
intoxicaŃiilor acute exogene
în patologia de urgenŃă

UPU Craiova

0328.11.2014

40

Titularul cursului:
Conf. univ. dr. Aurelia
Enescu
Colaboratori:
Şef lucr. dr. Maria ForŃofoiu

23

Medici
rezidenŃi
medicină
de
urgenŃă,
medicină
internă,
medici de
familie

10

30

Da
Oral

- IntoxicaŃii acute exogene, etiologie, patogenie,
diagnostic pozitiv
- Principia generale de tratament în intoxicaŃii
- IntoxicaŃia acută cu barbiturice (diagnostic şi
tratament)
- IntoxicaŃia acută cu benzodiazepine (diagnostic şi
tratament)
- IntoxicaŃia acută cu alcool etilic (diagnostic şi
tratament)
- IntoxicaŃia acută cu alcool metilic (diagnostic şi
tratament)
- IntoxicaŃia acută cu CO (diagnostic şi tratament)
- IntoxicaŃia acută cu organofosforice(diagnostic şi
tratament)
- IntoxicaŃia acută cu betablocate (diagnostic şi
tratament)
- IntoxicaŃia acută cu paracetamol (diagnostic şi
tratament)
- IntoxicaŃia acută cu acizi şi baze (diagnostic şi
tratament)
- IntoxicaŃia acută cu ciuperci(diagnostic şi
tratament)

77.

Departamentul 5
Specialitati
Medicale III

Medicină de
urgenŃă

Abordarea urgenŃelor
majore pe baza metodelor
din noile ghiduri de
resuscitare

UPUSMURD
Craiova

0819.03.2015

46

Titularul cursului:
Şef lucr. dr. Maria ForŃofoiu
Colaboratori:
Conf. univ. dr. Aurelia
Enescu
Şef lucr. dr. Mircea-Cătălin
ForŃofoiu

24

Medici
specialist/r
ezidenŃi
medicină
de
urgenŃă,
medicină
de familie,
alte
specialităŃi

37

10

Da
Oral
şi
Scris

1. Stopul cardiorespirator - 3 ore
- Etiopatogenie
- LanŃul supravieŃuirii la adult şi copil
- Suprtul vital de bază la adult şi copil (BLS)
2. Aritmii potential declanşatoare de stop
cardiorespirator - 4 ore
- Bradicardiile severe
- Tahiaritmiile cu complex îngust
- Tahiaritmiile cu complex larg
- MedicaŃie antiaritmică
- Managementul aritmiilor
3. Evaluarea stării de conştienŃă - 4 ore
- Comele şi etiologia lor
- Semen şi simptome caracteristice diverselor tipuri
de come
- Managementul stărilor de coma - deschiderea căii
aeriene şi poziŃie de siguranŃă
- Managementul pacientului comatos în funcŃie de
etiologie
4. UrgenŃe hypertensive - 4 ore
- Criza hipertensivă
- InsuficienŃa ventriculară stângă
- Edemul pulmonar acut
- Encefalopatia hipertensivă
5. Sindromul coronarian acut - 6 ore
- STEMI - diagnostic şi management
- NSTEMI - diagnostic şi management
6. Şocul - 4 ore
- DefiniŃie
- Etiopatogenie
- Clasificare
- Algoritmi de diagnostic
- AborDarea terapeutică a stărilor de şoc
7. UrgenŃe respiratorii - 6 ore
- InsuficienŃa respirator acută - definiŃie,
etiopatogenie, clasificare, aborDare aterapeutică
- Astmul bronşic - forme clinice, diagnostic şi
tratament de urgenŃă, metode de ventilaŃie asistată
- BPOC - foeme clinice, stadializare, tratamentul pe
stadia
- CPC decompensate - diagnostic, aborDare
terapeutică în urgenŃă
- ObstrucŃia acută completă şi incomplete de căi
aeriene - diagnostic, managementul căii aeriene în
UPU, manevra Heimlich
- Pnaumotoraxul atraumatic - diagnostic, metode
rapide de exuflaŃie, managementul căii aeriene şi
ventilaŃia
8. IntoxicaŃii - 6 ore
- Sindroame în toxicology (cholinergic,
simpatomimetic, opioide)
- Mijloace de eliminare a toxicelor (metode practice
şi situaŃiile de administare a antidotului)
- IntoxicaŃia cu ciuperci
- IntoxicaŃia cu barbiturice şi benzodiazepine
- IntoxicaŃia cu paracetamol
- IntoxicaŃia cu nitriŃi
- IntoxicaŃia cu antidepresive triciclice
- IntoxicaŃia cu opiacee
- IntoxicaŃia cu insecticide organofosforice
Tematixa activităŃii practice 10 ore
1. Evaluarea primară şi secunDară - o oră
2. Suportul vital de bază la adult - 2 ore
3. Suprtul vital de bază la copil (nou-născut, sugar,
copil mare) - 1 oră
4. Manevra Heimlich - alte tehnici de dezobstrucŃie
a căii aeriene - 1 oră
5. PoziŃia de siguranŃă - 1 oră
6. Manevre de eliberare a căilor aeriene - folosirea
ajunavŃilor simpli ai căilor aeriene - 2 ore
7. Recunoaşterea ritmurilr cardiac pe simulatorul de
ritmuri - 2 ore

78.

Departamentul 5
Specialitati
Medicale III

Medicină de
uregenŃă

UPUSMURD
Craiova

1721.11.2014

20

Medici
specialist/r
ezidenŃi
medicină
de
urgenŃă,
medicină
de familie,
alte
specialităŃi

16

15

Da/
Oral
şi
Scris

Amfiteatrul
Clinicii de
Neurologie

2328.11.2014

25

20

10

Da/
Oral

Titularul cursului:
Conf. univ. dr. Valerica
Tudorica
Algoritm de conduita si
tratament in accidentele
vasculare cerebrale

Medici
specialisti/
rezidenti
neurologie
,

Tratat de Neurologie - sub redactia C. Arseni (vol. IV)
Neurologie clinica (vol.I-III) - sub redactia E.
Cimpeanu
Diagnostic neurologic - I. Cinca si Mares
Neurologie integrala - Hufschmidt A.,

Amfiteatrul
Clinicii de
Neurologie

8-12.12.2014

25

20

10

Da/
Oral

Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Cornelia
Zaharia
Diagnostic si principii de
tratament in sindroamele
extrapiramidale

Medici
specialisti/
rezidenti
neurologie
,

Tratat de Neurologie - sub redactia C. Arseni (vol. IV)
Neurologie clinica (vol.I-III) - sub redactia E.
Cimpeanu
Diagnostic neurologic - I. Cinca si Mares
Neurologie integrala - Hufschmidt A.,

Amfiteatrul
Clinicii de
Neurologie

6-10.04.2015

25

20

10

Da/
Oral

Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Cornelia
Zaharia
Algoritm de diagnostic si
tratament in
polineuropatiile periferice

Medici
specialisti/
rezidenti
neurologie
,

Tratat de Neurologie - sub redactia C. Arseni (vol. IV)
Neurologie clinica (vol.I-III) - sub redactia E.
Cimpeanu
Diagnostic neurologic - I. Cinca si Mares
Neurologie integrala - Hufschmidt A.,

Amfiteatrul
Clinicii de
Neurologie

1317.04.2015

25

Medici
specialisti/
rezidenti
neurologie
,

20

10

Da/
Oral

Tratat de Neurologie - sub redactia C. Arseni (vol. IV)
Neurologie clinica (vol.I-III) - sub redactia E.
Cimpeanu
Diagnostic neurologic - I. Cinca si Mares
Neurologie integrala - Hufschmidt A.,

Managementul pacientul
critic în stop
cardiorespirator - situaŃii
special
Titularul cursului:
Conf. univ. dr. Aurelia
Enescu
Colaboratori:
Şef lucr. dr. Maria ForŃofoiu

79.

80.

81.

82.

Departamentul 5
Specialitati
Medicale III

Departamentul 5
Specialitati
Medicale III

Departamentul 5
Specialitati
Medicale III

Departamentul 5
Specialitati
Medicale III

Neurologie

Neurologie

Neurologie

Neurologie

Diagnostic si principii de
tratament in epilepsie

Titularul cursului:
Conf. univ. dr. Valerica
Tudorica

25

83.

Departamentul 5
Specialitati
Medicale III

Boli
infecțioase

Managementul bolilor
infecțțioase - opțțiuni și
practică decizională în
comunitate și în spital

Spitalul
Clinic de
Boli
Infecțioase
”V.Babeș”
Craiova

01-30.04.
2015

25

infecționiș
ti, medici
de familie,
medici din
diverse
specialități
, medici
rezidenți

20

15

Da
Scris

Sala training
UPUSMURD,
SCUJ
Craiova

1020.05.2015

53

medici
primari,
specialişti
şi
rezidenŃi
medicină
de
urgenŃă,
medici mg
din
serviciile
de
ambulanŃă

42

26

DA
(Scri
s/
pract
ic)

Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Augustin
Cupşa
Colaboratori:
Șef lucr. dr. Florentina
Dumitrescu
Șef lucr. dr. Lucian Giubelan

84.

Departamentul 5
Specialitati
Medicale III

Medicină de
urgență
Prim ajutor

Managementul situaŃiilor
de catastrofă şi al
accidentelor cu efect limitat
cu victime multiple
Titularul cursului:
Conf. univ. dr. Rotaru
Luciana

26

• •Managementul bolilor infecțioase - principii
generale
•Mecanismele deciziilor în actul medical
• •Sisteme de suport a deciziei clinice
• •Factori clinici și non-clinici de influențare a
deciziei în infectologie
• •Arborele decizional
• Identificarea și valorificarea dovezilor în
managementul decizional în infecții
• •Decizii clinice și antiepidemice rapide în
comunitate și în spitale
•Decizii comune în managementul infecției implicarea pacientului, colaborarea intra- și
interdisciplinară
•Modele de prognoză în medicină, aplicații și impact
• Partea specială - managementul infecției, opțiuni
și decizii în practica bolilor infecțioase respiratorii,
digestive, nervoase, HIV/SIDA și infecțiile la
persoane cu apărare compromisă, infecțiile urinare,
cardiovasculare, osteoarticulare, ale țesuturilor moi
și în plăgile traumatice, febra de etiologie obscură,
co-infecții, infecții asociate cu călătoriile, accidente
de muncă cu instrumentar tăietor înțepător

85.

Departamentul 5
Specialitati
Medicale III

Medicină de
urgență
Prim ajutor

Concepte moderne de
management în urgenŃele
medicului de familie
Titularul cursului:
Conf. univ. dr. Rotaru
Luciana

86.

Departamentul 5
Specialitati
Medicale III

Medicină de
urgență
Prim ajutor

Atelier de “Resuscitare
cardiopulmonara si
cerebrala pediatrică și
neonatală”

Sala training
UPUSMURD,
SCUJ
Craiova

1520.04.2015

31

Medici de
familie

25

10

DA
(Scri
s/
pract
ic)

Sala training
UPUSMURD,
SCUJ
Craiova

1519.02.2015

26

medici
primari,
specialişti şi
rezidenŃi
medicină de
urgenŃă,
medici mg/
mf din
serviciile de
ambulanŃă
și centre de
permanență,
medici
specialiști și
rezidenți
ati,
pediatrie,
neonate
logie și
chirurgie
pediatrică

21

11

DA
(Scri
s/
pract
ic)

Titularul cursului:
Conf. univ. dr. Rotaru
Luciana

27

87.

Departamentul 5
Specialitati
Medicale III

Medicină de
urgență
Prim ajutor

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

Sala training
UPUSMURD,
SCUJ
Craiova

2025.02.2015

30

28

medici
primari,
specialişti
şi
rezidenŃi
medicină
de
urgenŃă,
medici
mg/ mf
din
serviciile
de
ambulanŃă
și centre
de
permanenț
ămedici
rezidenți
ati,
cardiologi
especialită
ți
chirurgical
e

24

11

DA
(Scri
s/
pract
ic)

PROGRAMUL ZILEI I
Evaluare preliminara 30 min.
Pauza 10 min
Introducere 30 min
Lantul supravietuirii cu integrare BLS 30 min
Protocolul BLS 45 min
Demonstratie BLS 15 min
Obstrucția căilor aeriene. Manevra Heimlich 30 min.
Pozitia de siguranta 10 min
Pauza 10 min
Exercitii : 120 min
A.(15 min.) chemare ajutor
cai aeriene
verificare ventilatie
B.(20 min ) ventilatie
verificare circulatie
integrare A. cu B.
C. (60 min) compresii toracice
integrare A cu B cu C
Pozitia de siguranta (25 min)
Exercitii cu scenarii, pe echipe 90 min
PROGRAMUL ZILEI II
Introducere in ALS 10 min
Riscurile salvatorilor 10 min.
Cauze de oprire cardiaca si preventia lor 30 min
Asigurarea cailor aeriene 60 min
Pauza 10 min.
Monitorizarea electrica a cordului si recunoasterea
ritmurilor 60 min
Defibrilarea 30 min
Droguri si cai de administrare 60 min.
Algoritmii de lucru in ALS. Ghidul de resuscitare
ERC 2010 90 min.
Exercitii :
Cai aeriene 30 min.
Recunoastere ritmuri 30 min.
Defibrilare 30 min.
PROGRAMUL ZILEI III
Raportarea datelor. Registrul Român al Stopului
Cardiorespirator. Criteriile UTSTEIN de definire a
ROSC 60 min.
Resuscitarea intraspitalicească 45 min.
Aritmiile peri-stop 60 min.
Notiuni de pacing 60 min
Pauza 15 min..
Exercitii cu scenarii 240 min.
PROGRAMUL ZILEI IV
Situatii speciale de resuscitare 120 min.
Sindromul postresuscitare 90 min
Pauza 15 min.
Echipa de resuscitare 60 min.
Etica si aspecte legale ale resuscitarii 60 min.
Pauza 15 min.
Exercitii cu scenarii 120 min.
PROGRAMUL ZILEI V
Evaluare teoretica 90 min.
Evaluare practica 180 min.

88.

Departamentul 5
Specialitati
Medicale III

Medicină de
urgență
Prim ajutor

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

Sala training
UPUSMURD,
SCUJ
Craiova

1520.03.2015

36

29

medici
primari,
specialişti
şi
rezidenŃi
medicină
de
urgenŃă,
medici mg
din
serviciile
de
ambulanŃă

36

10

DA
(Scri
s/
pract
ic)

PROGRAMUL ZILEI I
Evaluare preliminara 30 min.
Pauza 10 min
Introducere 30 min
Lantul supravietuirii in trauma 15 min
Evaluarea scenei accidentului 60 min
Riscurile salvatorilor 15 min.
Evaluarea primara si secundara la pacientul
politraumatizat 60 min.
Pauza 10 min.
Protocolul BLS. Particularitati in trauma 15 min
Exercitii practice - evaluarea primara si secundara 60
min.
Particularitati ale traumei craniofaciale si cervicale 60
min.
PROGRAMUL ZILEI II
Particularitati ale traumei toracice 60 min
Particularitati ale traumei abdominale 60 min.
Particularitati ale traumei pelvine si a membrelor 60
min.
Pauza 10 min
Exercitii : 120 min
A.(30 min.) chemare ajutor
cai aeriene / protectia coloanei cervicale/ scoaterea
castii motociclistului
verificare ventilatie
B.(30 min ) ventilatie
verificare circulatie
integrare A. cu B.
C. (60 min) compresii toracice
integrare A cu B cu C
Exercitii cu scenarii 90 min
Introducere in ALS. Cauze de oprire cardiaca la
politraumatzati si preventia lor 30 min
PROGRAMUL ZILEI III
Asigurarea cailor aeriene 45 min
Pauza 10 min.
Protectia coloanei cervicale 15 min.
Oxigenoterapia si ventilatia 60 min.
Exuflatia, drenajul toracic, pericardiocenteza,
toracotomia de urgenta 60 min.
Pauza 10 min.
Exercitii 180 min.
eliberarea cailor aeriene .
imobilizarea coloanei cervicale .
ventilatia .
decompresia toracelui .
Socul. Suportul circulatiei 60 min.
PROGRAMUL ZILEI IV
Electrocutia 30 min
Monitorzarea complexa a politraumei majore 45 min.
Pauza 10 min.
Imobilizarile de membre 60 min.
Exercitii : 180 min.
Recunoastere ritmuri
Acces vascular periferic si central
Imobilizeri membre .
Scenarii
Arsurile 45 min.
Sindromul de strivire. Hipotermia in trauma 30 min.
Descarcerarea si extricarea 45 min.
PROGRAMUL ZILEI V
Algoritme de triaj . 30 min.
Protocoale de evacuare a politraumatizatului 20 min.
Transportul politraumatizatului 45 min.
Pauza 10 min
Exercitii cu scenarii Aplicatie descarcerare 120 min.
Situatii speciale si aspecte legale de resuscitare trauma
90 min.
PROGRAMUL ZILEI VI
Evaluare teoretica si practica 90 min.
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Actualitati in chirurgia peretelui abdominal
Hernii
Tematica curs
1. Anatomia peretelui abdominal-2 ore
2. Anatomia perineului si zonei lombare-2 ore
3.Etiopatogenia herniilor-1 ora
4.Morfopatologia herniilor-1 ora
5.Clasificarea herniilor-1 ora
6.Tablou clinic-2 ore
7.Evolutie si complicatii -1 ora
8.Hernia inghinala (clasif., tablou clinic, dg.pozitiv,
dg.diferential)-1 ora
9.Hernia femurala( tablou clinic, clasificare, dg.pozitiv,
dg.diferential)-1 ora
10.Hernia ombilicala( tablou clinic, tablou clinic,
dg.pozitiv, dg.diferential) 1 ora
11.Hernia spiegel( etiopatogenie, tablou clinic,
dg.pozitiv, dg.diferential) 1 ora
12.Tratamentul chirurgical al herniilor generalitati 1 ora
13.Tratamentul herniei inghinale-2 ore
14.tratamentul herniei femurale-1 ora
15.tratamentul herniei ombilicale-1 ora
16.tratamentul herniei spiegel-1 ora
17.tratamentul varietatilor rare de hernie-1 ora
18.materiale sintetice utilizate in cura herniilor-1 ora
Tematica lucrari practice
1.cura chirurgicala a herniilor inghinale-2 ore
2. cura chirurgicala a herniilor femurale-1 ora
3. cura chirurgicala a herniei ombilicale-1 ora
4. cura chirurgicala a herniei spiegel-1 ora
Eventratii
Tematica curs
1.etiopatogenia eventratiilor-1 ora
2.anatomia patologica a eventratiilor-1 ora
3.clasificarea eventratiilor-1/2 ora
4.tablou clinic-1 ora
5.evolutie si complicatii-1 ora
6.tratament chirurgical-2 ore
Tematica lucrari practice
1.tratamentul chirurgical al eventratiilor postoperatorii
subombilicale-3 ore
2.tratamentul chirurgical al eventratiilor postoperatorii
supraombilicale-3 ore
3.tratamentul chirurgical al eventratiilor postoperatorii
laterale-3 ore
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
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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 apendiculare1 ora
Sutura perforatiei ulceroase pe cale
videolaparoscopica
- Anatomia stomacului si duodenului -1 ora
- Tratamentul ulcerului perforat - generalitati -1 ora
- Tratamentul videolaparoscopic al ulcerului gastroduodenal perforat - indicatii, tehnici chirurgicale - 2
ore
Tratamentul laparoscopic al urgentelor ginecologice
-anatomia uterului si anexelor - 1 ora
-tratamentul laparoscopic al afectiunilor acute
ginecologice: sarcina extrauterina, chistulu ovarian
rupt, piosalpinx, pioovar, etc. -1 ora
- Tehnica anexectomiei, salpingectomiei,
salpingotomiei, chistectomiei pe cale
videolaparoscopica - 2 ore
Tematica lucrari practice
Simulator
Apendicectomia laparoscopica-10 ore
Laborator Experimental (model porcin)-10 ore
-apendicectomia laparoscopica - 5 ore
-anexectomie, salpingectomie - 5 ore
Sala de Operatie-20 ore
Apendicectomia laparoscopica - 10 ore
-Pregatirea instrumentarului
-Insuflarea pneumoperitoneului
-Introducerea trocarelor
-Expunerea zonei de lucru
-Identificarea anatomiei
-Reperarea apendicelui
-Disectia si electrocoagularea mezoului
-Ligatura apendicelui
-Extractie apendice
-Verificare hemostaza, toaleta, drenaj
Anexectomie, salpingectomie, chistectomie
laparoscopica - 10 ore : introducerea trocarelor,
expunerea zonei de lucru, efectuarea propriu-zisa a
interventiei.

92.

Departamentul 6
Specialități
chirurgicale I

Chirurgie
generală

Suturile mecanice in
chirurgia digestiva (esogastrica si colo-rectala)

Clinica I
Chirurgie

Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Ion Georgescu

24.1108.12.2014

48/fiecare serie

30.0313.04.2015

Notă: pentru
creditările ulterioare
menŃionăm că vor fi
acordate credite
numai în măsura în
care programele s-ar
adresa medicilor cu
atestat de studii
complementare de ch.
laparoscopică, pentru
care se justifică
formarea continuă de
durată aşa mare
motivată prin
competenŃele de
practică deŃinute.

0418.05.2015

38

Colaboratori:
Conf.univ. dr. Valeriu Surlin
Şef lurc. dr. Dragos
Margaritescu
Sef lucr. dr. Dan Cartu

93.

Departamentul 6
Specialități
chirurgicale I

Chirurgie
generala

Actualitati in boala
varicoasa

Clinica I
Chirurgie

Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Ion Georgescu
Colaboratori:
Conf. univ. dr. Valeriu Surlin
Şef lurc. dr. Dan Cartu
Asist univ. dr. Daniela
Marinescu
Sef lucr. dr. Dragos
Margaritescu

32

medici
rezidenŃi,
specialişti,
primari
chirurgie
generală

38

14

oral
şi
prob
ă
pract
ică

Tematica curs
1.Anatomia chirurgicala a esofagului, stomacului si
duodenului - 1 ora
2.Anatomia chirurgicala a colonului si rectului-1 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, entero-colice, etc
Sala de operatie - 20 ore
- Anastomoze eso-gastrice, eso-jejunale
- Gastro-entero anastomoze
- Anastomoze colo-colice
-Anastomozele colo-rectale inalte sau joase
mecanice
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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
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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.
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Luarea în sarcină a nou-născuŃilor şi sugarilor cu
displazie luxantă de şold
Tematica curs
1. Anatomia şoldului - 1 ore
2. Biomecanica articulaŃiei şoldului - 2 ore
3. Clasificarea luxaŃiilor de şold - 1 ore
4. Tablou clinic al displaziei de şold - 2 ore
5. Aspecte paraclinice în displazia de şold- 2 ore
6. Tratamentul displaziei de şold - 2 ore
Tematica lucrari practice
1.Examinarea clinică a şoldului cu risc -4 ore
2.Aspecte paraclinice imagistice ale şoldului cu risc -4
ore
3.Aspecte terpeutice în displazia luxantă de şold -4 ore
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ActualităŃi în managementul nou-născutlui cu
malformaŃii congenitale
Tematica curs
1. Clasificarea malformaŃiilor congenitale - 2 ore
2. Etiopatogenia malformaŃiilor congenitale - 2 ore
3. Aspecte clinice ale malformaŃiilor congenitale - 1 ore
4. InvestigaŃii paraclinice în cadrul malformaŃiilor
congenitale- 2 ore
5. Aspecte paraclinice în displazia de şold- 2 ore
6. Luarea în sarcină a malformaŃiilor congenitale- 2
ore
Tematica lucrari practice
1.Examinarea clinică a nou-născutului -4 ore
2.investigaŃii paraclinice paraclinice în cadrul
malformaŃiilor congenitale -4 ore
3. Aspecte terpeutice în malformaŃiile congenitale -4
ore
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1. DefiniŃii
• urticaria
• angioedemul
• reacŃia anafilactică
• reacŃia anafilactoidă
2. Epidemiologie - afectează 15-20% din populaŃie
3. Clasificare evolutivă
1.Urticarie acută
2.Urticarie cronică
4.Patogenie -este rezultatul eliberării de histamină,
bradikinină, leucotriene, prostaglandine şi alte
substanŃe vasoactive din mastocite şi bazofile în derm
5. Forme clinice
1.Urticaria comună
2.Urticaria cu complexe imune
• Boala serului
• Urticaria vasculitică
3.Urticarii fizice şi colinergice
• Dermografismul
• Urticaria la presiune
• Urticaria produsă de vibraŃii
• Urticaria la căldură
• Urticaria la frig
• Urticaria solară
• Urticaria acuagenică
• Urticaria de contact
• Angioedemul
6. Evaluare
7. Istoric
8. Examen clinic
9. InvestigaŃii
10. ComplicaŃii
11. Diagnostic pozitiv
12. Diagnostic diferenŃial
13. Tratament
14. Regim igieno-dietetic
15. Antihistaminice H1de generaŃia I
16. Antihistaminice H1 de generaŃia II
17. Utilizarea glucocorticoizilor
18. Prognostic
1. Artrita idiopatică juvenilă- definiție, clasificare,
etiopatogenie- 4 ore
2.Artrita idiopatică juvenilă-manifestări clinice, forme
de artrită - 4 ore
3. Artrita idiopatică juvenilă- investigații paraclinice
și de laborator, diagnosticul pozitiv și diferențial-4 ore
4. Artrita idiopatică juvenilă-tratament
(antiinflamatoare nesteroide și steroide, medicația de
fond, terapia biologică, tratamentul stadial al
subtipurilor de artrită)- 4 ore
5. Artrita idiopatică juvenilă- complicațiile (uveita,
sindromul de activare macrofagică), prognosticul,
evaluarea activității bolii, remisiunea - 4 ore
6. Febra și durerea reumatismală la copil - 4 ore
7. Bolile inflamatorii ale țesutului conjunctiv: Lupusul
eritematos sistemic - 4 ore
8. Bolile inflamatorii ale țesutului conjunctiv :
dermatomiozita, sclerodermia - 4 ore
9. Boala Kawasaki-definiție, etiopatogenie, criterii de
diagnostic,manifestari clinice, examene de laborator,
tratament, evoluție, complicații- 4 ore
10.Afecțiuni musculo-scheletice juvenile
neinflamatorii-sindromul de hipermobilitate și
fibromialgia- 4 ore
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1. Principii de etică medicală în pediatrie
2. Pediatrul şi etica medicală în pediatrie
3. ImplicaŃiile juridice cu privire la etica medicala în
pediatrie
4. Etica şi cercetarea în pediatrie
5. Etica medicală şi abuzul împotriva copiilor
6. Etica medicală şi transplantul de organe si Ńesuturi
la copil
7. Etica medicală în diferite religii si cultura
popoarelor
8. Etica medicalăa şi bolile cronice la copil
9. Aspecte de etică medicală în infecŃia HIV/SIDA
10. Probleme de etică medicală a prematurităŃii
11. Etica medicală şi diagnosticul prenatal. Sfatul
genetic
12. Probleme de etică medicală în bolile canceroase
la copil
13. Etica medicală şi terapia intensivă de resuscitare
şi de susŃinere a vieŃii.
1. Definirea simptomatologiei de tip
astmatic(wheezing-ul, dispneea, constricŃia
toracică,tusea)
2. ParticularităŃi ale căilor respiratorii la copil
3. Factori perinatali cu impact asupra apariŃiei
simptomatologiei de tip obstructiv
4. Mecanisme etiopatogenice ale simptomatologiei de
tip astmatic
5. IncidenŃă, prevalenŃă, impact asupra calităŃii vieŃii
şi socio-economic
6. CorelaŃii genotip-fenotip la copilul cu
simptomatologie de tip astmatic. Istoric natural.
7. Diagnostic şi clasificări actuale.
8. Markeri inflamatori - semnificaŃie clinică
9. Explorări pulmonare funcŃionale la copil
10. Sugarul cu manifestări de tip astmatic particularităŃi
11. Copilul preşcolar cu manifestări de tip astmatic particularităŃi
12. Managementul de caz.
13. IntervenŃia educaŃională asupra
pacientului/aparŃinătorilor
14. Tratamentul farmacologic.
15. Factori cu inpact asupra complianŃei la tratamentul
inhalator la copil.
16. Monitorizarea copilului cu manifestări de tip
astmatic. Prognostic.

103.

Departament
Nr. 8
Mama si Copil

Neonatologi
e

Resuscitarea și îngrijirea
postresuscitare a nounăscuțților
Titularul cursului:
Sef lucr.dr. Mihaela Gheonea

Spitalul
Clinic
Județean de
Urgență
Craiova,
Clinica
Neonatologie

0316.11.2014

50

37

Medici
rezidenți
Neonatolo
gie,
Pediatrie,
Medicină
de familie
Medici
specialisti
si primari
Neonatolo
gie,
Pediatrie,
Medicină
de familie

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 nounăscutului
- comunicarea cu părinții si implicarea lor in luarea
deciziilor etice
- durata resuscitării in absența răspunsului clinic
- decesul copilului
- suport pentru părinți si pentru membrii echipei de
reanimare in cazul decesului nou-născutului

104.

Departament
Nr. 8
Mama si Copil

Neonatologi
e

Stabilizare pretransport si
urgente neonatale
Titularul cursului:
Conf. univ. dr. Coleta Elena

105.

Departament
Nr. 8
Mama si Copil

Obstetrica
Ginecologie

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

Spitalul Clinic
Județean de
Urgență
Craiova,
Clinica
Neonatologie

0130.05.2015

38

Medici
rezidenți
Neonatologi
e, Pediatrie,
Medicină de
familie
Medici
specialisti si
primari
Neonatologi
e, Pediatrie,
Medicină de
familie

30

20

Da.
Scris

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

0420.04.2015

25

medici
specialisti
si primari
Obstetrica
Ginecolog
ie, medici
specialisti,
rezidenți
Obstetrica
Ginecolog
ie, medici
de familie

20

10

Da/S
cris

38

1. Introducere: Obiectivele cursului; Transportul
neonatal
2. Glicemia: Obiective; Ingrijirea în siguranŃă a nn;
Glicemia-Îndrumări generale: Pregătirea pentru viaŃa
extrauterină şi factorii care afectează stabilitatea
glicemiei după naştere( depozite neadecvate de
glicogen, Hiperinsulinemie, Utilizarea crescută a
glucozei Monitorizarea glicemiei; Semne de
hipoglicemie; Nivelel Ńintă recomandat al glicemiei la
diversele categorii de nn; managementul iniŃial al
fluidului administrat iv şi ritmul de perfuzie;
indicaŃiile 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; FrecvenŃa respiratorie; ObstrucŃia
căilor aeriene; Sindroame de pierdere de aer:
pneutotorax, pneumopericard, pneumoperitoneu
5. Sdr: Evaluare, Necesarul de Oxigen, Evaluarea
gazelor sangvine, VentilaŃia cu presiune pozitivă pe
mască şi balon, IntubaŃia endotraheală, medicaŃia
analgezică
6. Tensiunea Arterială: Obiective; Şocul: definiŃie,
tipuri de şoc, principiile debitului, cardiac,
tratamentul, medicaŃia folosită, dozarea dopaminei la
nn şi calculaŃia concentraŃiei finale standard
7. Laborator: Obiective; Îndrumări generale;
Evaluarea de laborator, InfecŃia neonatală,
Interpretarea HLG completă, Terapia iniŃială cu
antibiotic la nn bolnavi
1. MotivaŃia 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 educaŃionale).
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 educaŃionale. Materiale utilizate în curs.
o Prezentări de tip interactiv în format Power Point
o Materiale în format electronic – CD
o Monografie în tematica prezentată

106.

Departament
Nr. 8
Mama si Copil

ObstetricăGinecologie

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

U.M.F. din
Craiova,
SCJUC

15.1025.11.2014

NU (Atestat de Studii
Complementare)

Colaboratori:
Șef lucr. dr. Tudorache
Ștefania
Șef lucr. dr. Tănase
Florentina
Șef lucr. dr. Iliescu Dominic
Gabriel
Șef lucr. dr. Cornițescu
Florinel
Asist. univ. dr. Comănescu
Alexandru

39

Medici
rezidenți,
specialiști
și primari
Obstetrică
Ginecolog
ie

40

40

Da/S
crisE
valu
are
prob
a
pract
ica

-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.

107.

Departament
Nr. 8
Mama si Copil

ObstetricăGinecologie

Curs de ecografie in
obstetrică și ginecologie
Modul I

U.M.F. din
Craiova,
SCJUC

03.0216.03.2015

NU (Atestat de Studii
Complementare)

Medici
rezidenți,
specialiști
si primari
Obstetrică
Ginecolog
ie

70

40

Da/S
crisE
valu
are
prob
a
pract
ica

U.M.F. din
Craiova,
SCJUC

0215.12.2014

25

Medici
rezidenți,
specialiști
si primari
Obstetrică
Ginecolog
ie

20

20

Da/S
crisE
valu
are
prob
a
pract
ica

Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Cernea
Nicolae
Colaboratori:
Șef lucr. dr. Tudorache
Ștefania
Șef lucr. dr. Iliescu Dominic
Gabriel
Asist. univ. dr. Comănescu
Alexandru

108.

Departament
Nr. 8
Mama si Copil

ObstetricăGinecologie

Examenul ecografic in
screening-ul anomaliilor
genetice
Titularul cursului:
Șef lucr. dr. Tudorache
Ștefania
Colaboratori:
Prof. univ. dr. Cernea
Nicolae
Prof. univ. dr. Novac Liliana
Șef lucr. dr. Iliescu Dominic
Gabriel
Șef lucr. dr. Ioana Mihai
Șef lucr. dr. Burada Florin

40

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
-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

109.

Departament
Nr. 8
Mama si Copil

ObstetricăGinecologie

Screening în cancerul de
col uterin

U.M.F. din
Craiova,
SCJUC

0215.09.2015

25

Medici de
familie,
medici
rezidenți
și
specialiști
Obstetrică
Ginecolog
ie

20

20

Da/S
crisE
valu
are
prob
a
pract
ica

-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

U.M.F. din
Craiova,
SCJUC

24.0320.04.2015

NU (Atestat de Studii
Complementare)

Medici
rezidenți,
specialiști
și primari
Obstetrică
Ginecolog
ie

40

40

Da/S
crisE
valu
are
prob
a
pract
ica

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

Titularul cursului:
Prof. univ. dr. Cernea
Nicolae

110.

Departament
Nr. 8
Mama si Copil

ObstetricăGinecologie

Colaboratori:
Șef lucr. dr. Cornițescu
Florinel
Șef lucr. dr. Tănase
Florentina
Șef lucr. dr. Tudorache
Ștefania
Șef lucr. dr. Iliescu Dominic
Gabriel
Asist. univ. dr. Comănescu
Alexandru
Examenul ecografic în
procesul nașșterii
Titularul cursului:
Șef lucr. dr. Iliescu Dominic
Gabriel
Colaboratori:
Prof. univ. dr. Cernea
Nicolae

41

111.

Departament
Nr. 8
Mama si Copil

ObstetricăGinecologie

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

Clinica I
Obstetrica
Ginecologie

0631.01.2015

NU (Atestat de Studii
Complementare)

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

42

medici
rezidenti,
specialisti
sau
primari
obstetrica
ginecologi
e

20

40

Da/S
cris

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

FACULTATEA DE MOAŞE ŞI ASISTENłĂ MEDICALĂ
Nr. ore
Nr.
crt.

Departamentul
organizator

1.

Departamentul 1

Specialitatea

Nursing general

Titlul cursului
postuniversitar /
Titularul cursului

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

Locul
desfăşurării

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

Perioada
propusă

01-30.11.2014;
01-30.04.2015;
01-31.07.2015

Medicii
cărora li se
adresează

Medici
rezidenŃi şi
specialişti
medicină de
urgenŃă,
medici
rezidenŃi şi
specialişti
ATI, medici
specialişti
medicină
generală
cu/fără atestat
de medicină
de urgenŃă,
din serviciile
de ambulanŃă

43

Cu
rs

LP

48

32

Preze
nŃa
evalu
ării
finale
(Da/N
u
Scris/
Oral)

Da/sc
ris şi
oral

Credite
EMC

60/fiecare serie

Tematica cursului

1.Introducere
2.Algoritmi de evaluare în traumă
3.ParticularităŃi ale căii aeriene şi ventilaŃiei în traumă
4.Evaluarea primară şi secundară
5.ModalităŃi de imobilizare a coloanei vertebrale cervicale
6.Monitorizarea pacientului traumatizat
7.Tipuri de şoc. PriorităŃi de management
8.Managementul durerii şi anestezia în urgenŃa 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 extremităŃilor
16.Arsurile
17.Politraumatismul
18.ModalităŃi de imobilizare şi transport
19.Trauma la gravidă: priorităŃi de management
20.Transferul interspitalicesc al pacientului traumatizat critic
21.Transferul interspitalicesc al pacientului traumatizat
necritic
22.ConsideraŃii medico-legale

2.

Departament 1

Nursing general

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

3.

Departament 1

Nursing general

Resuscitarea
cardiorespiratorie Ńi
cerebrală la adult
Titularul cursului:
Şef lucr. dr.
Cristiana
Geormăneanu

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

10-31.01.2015;

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

01-18.12.2015;

16.0510.06.2015;
01-30.10.2015;

01-28.02.2015;
16-31.03.2015;
11-30.06.2015;
01-31.08.2015;
16-30.09.2015.

4.

Departament 1

Nursing general

Resuscitarea
cardio-pulmonară
şi cerebrală la
copil
Titularul cursului:
Şef lucr. dr.
Cristiana
Geormăneanu

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

01-15.03.2015;
01-15.05.2015;
01-15.09.2015.

Medici
rezidenŃi şi
specialişti
medicină de
urgenŃă, ATI,
cardiologie,
alte
specialităŃi
medicale,
medicină de
familie şi
medicină
generală

42

28

Da/sc
ris şi
oral

53/fiecare serie

Medici
rezidenŃi şi
specialişti
medicină de
urgenŃă, ATI,
specialităŃi
chirurgicale,
medici
specialişti
medicină
generală
cu/fără atestat
de medicină
de urgenŃă din
serviciile de
ambulanŃă
Medici
rezidenŃi şi
specialişti
medicină de
urgenŃă, ATI,
pediatrie,
medicină de
familie şi
medicină
generală

30

22

Da/sc
ris şi
oral

38/fiecare serie

34

22

Da/sc
ris şi
oral

43/fiecare serie

44

1.Introducere
2.Monitorizarea cardiacă
3.Stopul cardiorespirator. Resuscitarea cardio-respiratorie şi
cerebrală.
3.1.LanŃul supravieŃuirii
3.2.BLS
3.3.Managementul avansat al căilor aeriene şi ventilaŃia
3.4.Defibrilarea
3.5.Algoritmul ALS
3.6.MedicaŃia resuscitării
3.7.SituaŃii speciale în resuscitare
3.8.Aspecte etice şi medico-legale în resuscitare
4.Aritmii care preced şi urmează stopului cardio-respirator
5.Cardioversie. Pacing
6.Sindromul coronarian acut
7.Edemul pulmonar acut cardiogen
8.Şocul cardiogen
9.Tromboembolismul pulmonar
10.Anevrismul disecant şi disecŃia de aortă
11.UrgenŃele hipertensive
12.ModalităŃi de transport al pacientului critic
13.Transferul interspitalicesc al pacientului critic. Aspecte
medico-legale
1.Introducere
2.Monitorizarea cardiacă
3.Stopul cardiorespirator. Resuscitarea cardio-respiratorie şi
cerebrală.
3.1.LanŃul supravieŃuirii
3.2.BLS
3.3.Managementul avansat al căilor aeriene şi ventilaŃia
3.4.Defibrilarea
3.5.Algoritmul ALS
3.6.MedicaŃia resuscitării
3.7.SituaŃii speciale în resuscitare
3.8.Aspecte etice şi medico-legale în resuscitare
4.Aritmii care preced şi urmează stopului cardio-respirator
5.Cardioversie. Pacing
6. Aspecte medico-legale
1.Introducere
2.ParticularităŃi generale ale pacientului pediatric
3.Evaluare primară
4.ParticularităŃi ale căii aeriene la copil. Managementul căilor
aeriene
5.ParticularităŃi ale ventilaŃiei la copil. Managementul
ventilaŃiei
6.Monitorizarea
7.Căile de administrare a medicaŃiei la copil
8.ObstrucŃia căilor aeriene
9.InsuficienŃa respiratorie.
10.Şocul
11.Terapia fluidică
12.Stopul cardio-respirator. ParticularităŃi ale resuscitării
cardio-respiratorii şi cerebrale la copil
13. Aspecte etice şi medico-legale.
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