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FACULTATEA DE MEDICINĂ
Nr. crt.

Departamentu
l
organizator

Specialitatea

Titlul cursului
postuniversita
r / Titularul
cursului

Nr. ore
Locul
desfăşurării

Perioada
propusă

Medicii cărora li
se adresează

1.
2.

Nr. 1
Discipline
Morfologice

Anatomie

Bazele
anatomice
ale
imagisticii
medicale
Prof. univ. dr.
Ion Mindrila
Șef lucr. dr.
Dana
Albulescu

Disciplina
Anatomie,
U.M.F. din
Craiova

0115.03.2016

Medicilor
rezidenti și
specialiști în
specialități
medicale,
chirurgicale și
medicină de
familie

1

Curs

LP

30

15

Preze
nţa
evalu
ării
finale
(Da/
Nu
Scris/
Oral)

Da/
Scris
+
oral

Credite EMC
Tematica cursului

38 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

• Anatomia topografica și sectională a
capului, gâtului, trunchiului și membrelor
• Anatomia imagistică a capului, gâtului,
trunchiului și membrelor

3.

Nr. 1
Discipline
Morfologice

Anatomie
Patologica

Patologia
ovarului
Prof. univ.dr.
Cristiana
Eugenia
Simionescu

4.

Nr. 1
Discipline
Morfologice

Genetică
Medicală
Biologie
Celulară și
Moleculară

Genetica
Medicală
clinica și de
laborator în
practica
medicala
curentă

Disciplina
Morfopatolog
ie, U.M.F.
din Craiova

1425.03.2016

Medicilor
rezidenţi,
specialiştilor în
anatomie
patologică,
ginecologie,
oncologie şi
medicină de
familie

30

15

Da/O
ral

38 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

U.M.F. din
Craiova

0927.11.2015

Medici rezidenti,
Medici
specialist, medici
primary din
specialitatile:
laborator,
pediatrie,
medicină de
familie,
obstetrica ginecologie,
neonatologie,
oncologie,
hematologie,
endocrinologie,
genetica
medicala

45

15

Da/
Oral
+
Scris

56/fiecare
perioadă
(creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

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

48

0

scris

09-27
05.2016

Șef lucr. dr.
Amelia
Dobrescu
Conf. univ.
dr. Florin
Burada
Conf. univ.
dr. Mihai
Ioana

5.

Nr. 2
Discipline
Funcţionale

Medicină
generalăInformatică
medicală şi
Biostatistică

The Fourier
and Wavelet
Analysis in
Quantitative
Physiology
Prof. univ. dr.
Mihai Tărâţă
Conf. univ.
dr. Daniel
Georgescu

Laboratoarele
disciplinei de
Informatică
medicală

1131.10.2015

2

48 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

• Embriologia, anatomia histologia și
ovarelor
• Pseudotumorile ovarului
• Patologia vasculară şi inflamatorie a
ovarului
• Tumorile epiteliale
• Tumori de cordoane sexual+stromale
• Teratoamele monodermale și tumorile
somatice dezvoltate in teratoamele mature
• Tumori cu celule germinale și de cordoane
sexual stromale
• Tumori diverse şi metastaze ovariene
• Rolul imunohistochimiei în diagnosticul
tumorilorovriene
• Rolul geneticii in sistemul medical.
• Etiologia bolilor genetice. Bolile
cromozomiale autozomale si gonozomale.
• Patologia genetica cu transmitere
mendeliana: caracteristicile transmiterii
monogenice, tablou clinic, strategii
diagnostice.
• Neurogenetica: patologia bolilor
neuromusculare si mitocondriale.
• Oncogenetica: cancere ereditare, cancere
familiale, cancere cu predispozitie
genetica fara istoric familial.
• Implicatiile mecanismelor genetice in
tulburarile de reproducere.
• Diagnosticul citogenetic al bolilor
cromozomiale.
• Diagnosticul molecular al bolilor
monogenice.
• Tehnici de explorare prenatala in bolile
genetice.
• Etica abordarii patologiei genetice.
Aquisision and processing of the biomedical
signals in the time and frequency domains
The Fourier transform: properties, useful
instruments, applications
The Wavelet transform: properties, useful
instruments, applications
Applications in Quantitative Phisiology:
ECG, EMG, Autonomic Nervous System

6.

7.

Nr. 2
Discipline
Funcţionale

Nr. 2
Discipline
Funcţionale

Medicină
generalăInformatică
medicală şi
Biostatistică

Medicină
generalăInformatică
medicală şi
Biostatistică

Achiziţia
semnalelor
şi imaginilor
biomedicale.
Prelucrarea
prin
transformat
a Fourieir şi
Wavelet
Prof. univ. dr.
Mihai Tărâţă
Conf. univ.
dr. Daniel
Georgescu
Metodologia
cercetării
ştiinţifice
-nivel
avansat-

Laboratoarele
disciplinei de
Informatică
medicală

01.1102.12.2015
01.0201.03.2016

Laboratoarele
disciplinei de
Informatică
medicală

01.1101.12.2015

Laboratoarele
disciplinei de
Informatică
medicală

01.0231.05.2016

01.0201.03.2016

Prof. univ. dr.
Mihai Tărâţă
Conf. univ.
dr. Daniel
Georgescu
8.

Nr. 2
Discipline
Funcţionale

Medicină
generalăInformatică
medicală şi
Biostatistică

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

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

48

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

48

0

scris

48/fiecare
perioadă
(creditele acordate
sunt valabile
numai pentru
medicii membri
CMR)

-

48

0

scris

48 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

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

Prof. univ. dr.
Mihai Tărâţă
Conf. univ.
dr. Daniel
Georgescu

3

0

scris

48/fiecare
perioadă
(creditele acordate
sunt valabile
numai pentru
medicii membri
CMR)

-

-

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

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

9.

10.

Nr. 2
Discipline
Funcţionale

Nr. 2
Discipline
Funcţionale

Medicină
generalăInformatică
medicală şi
Biostatistică

Medicină
generalăInformatică
medicală şi
Biostatistică

Informatica
medicalã
pentru
doctoranzi
(IM A2)
-nivel
avansatProf. univ. dr.
Mihai Tărâţă
Conf. univ.
dr. Daniel
Georgescu
Biostatistica
(IM I)
Informaticã
medicalã)
-iniţiere-

Laboratoarele
disciplinei de
Informatică
medicală

01.1115.12.2015

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

48

0

scris

Laboratoarele
disciplinei de
Informatică
medicală

01.1115.12.2015

48

0

scris

48/fiecare
perioadă
(creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

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

U.M.F. din
Craiova
Sediul
Disciplinei

0115.02.2016

Medici rezidenţi
şi specialişti în
specialităţi
chirurgicale,
medicale şi
imagistică
medicală, medici
de familie,
membri ai
Colegiului
Medicilor din
România
Medici medicina
de laborator,
Medicina de
familie,
Medicina
interna,
ObstetricaGinbecologie,
ATI, Medicina
muncii,
Urologie, ORL,
Oftalmologie,
Chirurgie, Boli
infectioase

42

10

Da/O
ral

53/fiecare
perioadă
(creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

1. Caractere morfologice, de cultura,
biochimice ale bacteriilor conditionat
patogene
2. Rezistenta, sensibilitate si variabilitate
genetica.
3. Fenotipuri bacteriene multirezistente
implicate in infectiile umane
4. Aspecte clinice ale infectiilor cu bacterii
conditionat patogene.
5. Patogenitatea bacteriilor conditionat
patogene
6. Epidemiologia si profilaxia infectiilor.
7. Tratament

01.0230.04.2016

Prof. univ. dr.
Mihai Tărâţă
Conf. univ.
dr. Daniel
Georgescu
11.

Nr. 2
Discipline
Funcţionale

BacteriologieVirusologieParazitologie

Agenti
infectiosi
conditionat
patogeni
implicati in
patologia
umana
Conf. univ.
dr. Anca
Ungureanu

0115.05.2016
0115.09.2016

4

48 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

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

12.

13.

Nr. 2
Discipline
Funcţionale

Nr. 2
Discipline
Funcţionale

BacteriologieVirusologieParazitologie

BacteriologieVirusologieParazitologie

Infectii
bacteriene
cu bacterii
multirezisten
te la
chimioterapi
ce.
Actualitati
Prof. univ. dr.
Maria
Balasoiu
Prof. univ. dr.
Carmen
Avramescu
Neuroziroze:
actualitati si
perspective
Prof. univ. dr.
Adriana
Turculeanu

U.M.F. din
Craiova
Sediul
Disciplinei

0115.03.2016

U.M.F. din
Craiova
Sediul
Disciplinei

1530.01.2016

0115.06.2016

1530.09.2016

Medici rezidenţi,
specialişti şi
primari de:
medicină de
laborator,
medicină de
familie,
medicină internă,
pediatrie, boli
infecţioase,
urologie,
ginecologie,
chirurgie,
nefroglogie, boli
nutitie
Medici de
laborator, medici
de familie,
medici pediatrie,
infectionisti,
medicina interna,
neurologie,
imagistica

5

42

10

Da/O
ral

53/fiecare
perioadă
(creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

1. Rezistenta bacteriana. (Mecanisme.
Notiuni de multirezistenta, panrezistenta).
2. Metode fenotipice si si semotipice de
determinarea a rezistentei bacteriene conform
EUCAST si CLSI 2015.
3. Fenotipuri bacteriene multirezistente,
implicate in infectiile de btract respirator
superior si inferior.
4. Fenotipuri bacteriene multirezistente
implicate in infectiile genito-urinare.
5. Fenotipuri bacteriene multirezistente
implicate in infectiile digestive.
6. Fenotip bacterian multirezistente implicate
in infectiile de parti moi.

42

10

Da/O
ral

53/fiecare
perioadă
(creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

1.Definitie. Agenti etiologici implicati.
2. Clasificare virusuri neurotrope.
3. Structura specifica familiilor arbovirusuri.
4. Mecanisme patogenice.
5. Aspecte clinice
6. Diagnostic de laborator. Alte investigatii
paraclinice.
7. Virusuri emergente.

14.

Nr. 2
Discipline
Funcţionale

Bacteriologie
Virusologie
Parazitologie

Infectii
nosocomialeactualitati,
perspective
Prof. univ. dr.
Lucica Roşu
Asist. univ.
dr. Ovidiu
Zlatian

U.M.F.din
Craiova,
Sediul
disciplinei

1131.01.2016

medici rezidenți
toate specialitățile,
medici specialiști
specialitățile
medicale (medicina
interna, gastroenterologie,
nefrologiehemodializa,
cardiologie,
medicina de
familie, neurologie,
boli infecțioase),
specialități
chirurgicale
(chirurgie generala,
chirurgie toracica,
urologie,
obstetricaginecologie,
ortopedietraumatologie,
oftalmologie,
ORL), terapie
intensiva, laborator
clinic, pediatrie,
neonatologie.

6

50

10

Da/S
cris

60 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

-Definiție , importanta problemei;
-Etiologia si patogenia infecțiilor nosocomiale :
descrierea agenților infecțioși bacterieni, virali,
parazitari, micotici si a factorilor de patogenitate ai
acestora ;
-Rezistenta microorganismelor la terapia
antiinfecțioasa dobândita prin mecanisme genetice;
- -Folosirea corecta a
antibioticelor/chimioterapicelor conform
antibiogramei, programe de control ale terapiei;
-Strategii de monitorizare a terapiei antiinfecțioase,
costul terapiei;
-Probleme actuale privind tratamentul si erorile in
aplicarea terapiei specifice;
-Diagnosticul de laborator al infecțiilor
nosocomiale prin metode clasice si moderne.
-Controlul calității interne si externe in laboratorul
de microbiologie medicala;
-Factori favorizanți ai hospitalismului infecțios;
-Aspecte epidemiologice : surse de infecţie, moduri
si cai de transmitere , circuite necorespunzătoare ;
-Receptivitatea organismului uman(varsta, boli
asociate,etc);
- Formele clinice de manifestare a infecțiilor
nosocomiale;
- Infecții nosocomiale la persoane imunodeficiențe;
-Infecții nosocomiale in secții cu risc epidemiologic
major;
-Masuri de prevenire si combatere a infecțiilor
nosocomiale (calitatea actului medical, masuri
organizatorice ale serviciilor medicale).

15.

Nr. 2
Discipline
Funcţionale

Bacteriologie
Virusologie
Parazitologie

Agenţi
infecţioşi la
femeia
gravida
Prof. univ. dr.
Lucica Roşu
Asist. univ.
dr. Ovidiu
Zlatian

U.M.F.din
Craiova,
Sediul
disciplinei

1131.05.2016

medici rezidenți,
medici specialiști
specialitățile
medicale (medicina
interna, nefrologiehemodializa,
cardiologie,
medicina de
familie, boli
infecțioase,)
specialități
chirurgicale
(chirurgie generala,
obstetricaginecologie),
pediatrie,
neonatologie ,
terapie intensiva,
laborator clinic.

7

50

10

Da/Sc
ris

60 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

-Impactul infecţiilor asupra stării de sănătate a
gravidei si fatului.
-Modalitati de transmitere a agentilor infectiosi,
factori favorizanţi (sociali,economici,educationali) Agenţii infecţioşi bacterieni implicaţi: morfologie,
patogenie.
-Agenţii infecţioşi virali implicaţi: morfologie,
patogenie.
-Agenţii infecţioşi parazitari şi micotici implicaţi:
morfologie, patogenie.
-Aspecte clinice ale infectiilor la gravida ,
profilaxie, tratament specific.
- Rolul educaţiei sanitare în rândul persoanelor
tinere.
- Analizele obligatorii pentru femeia gravida
recomandate de medicii specialisti in obstetricaginecologie.
-Monitorizarea gravidei în perioada de sarcină din
punct de vedere microbiologic privind depistarea
unor infectii cu rol nefavorabil in evolutia sarcinii
si asupra fatului.
-Descrierea Programului National de depistare a
infectiilor cu potential malformativ al fatului.
-Metode de diagnostic de laborator clasice
(microbiologice,imunologice) pentru depistarea
infectiilor la gravide: principii metodologice, modul
de lucru, interpretarea rezultatelor in vederea
aplicarii terapiei corespunzatoare (Demonstratii
practice). Partea I.
-Metode moderne de diagnostic prenatal a
infecţiilor fetale, în scopul prevenirii morbidităţii şi
mortalităţii infantile (Dublu test, triplu test)–
(Demonstraţii practice)Partea a II-a.
-Metode moderne de diagnostic prenatal a
infecţiilor fetale, în scopul prevenirii morbidităţii şi
mortalităţii infantile-Partea a III-a (Demonstraţii
practice).

16.

Nr. 2
Discipline
Funcţionale

Limba
franceza

Limba
franceza
pentru
medici
astăzi
Lector univ.
dr. Catalin
Ilie

U.M.F. din
Craiova

01.10.2015
30.09.2016

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

8

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

5 ore
/ sap.
x4
sapt.
= 20
de
ore
/luna

Da/S
cris

60 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

1. Introducere in limbajul medical actual.
Curs inaugural
2. Anatomia inimii
3. Bolile cardiace: prevenire si tratament;
4. Bolile genetice rare;
5. Epilepsia;
6. Infecţia urinara la adult;
7. Cancerul. Mijloace moderne de
diagnosticare si tratament
8. Diabetul; Tipologie;Tratament
9. Bolile inflamatorii ale intestinului;
10. Gripa-prevenire, diagnostic si tratament
11. Apendicita
12. Acneea
13. Bolile tiroidei
14. Bolile venerice
15. Astmul
16. Despre pericolele automedicaţiei
17. Bronşita
18. Tinerii si chirurgia estetica
19. Traumatismele craniene
20. Anemia
21. Dialogul medic-pacient
22. Metode contraceptive
23. Recapitulare finala
24. Test scris de evaluare a cunoştinţelor

17.

Nr. 2
Discipline
Funcţionale

Fiziologie

Diagnosticul,
investigarea
şi
tratamentul
sindromului
hemoragipar

Spitalul
Clinic de
Urgenţă,
Craiova

25.0112.02.2016

Medici rezidenţi,
specialişti,
primari, toate
specialităţile

50

20

Da/O
ral

60 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

Spitalul
Clinic de
Urgenţă,
Craiova

28.0315.04.2016

Medici rezidenţi,
specialişti,
primari, toate
specialităţile

50

20

Da/O
ral

60 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

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

18.

Nr. 2
Discipline
Funcţionale

Fiziologie

Imunodeficie
nţe primare
şi secundare
Conf. univ.
dr. Daniela
Badea
Prof. univ. dr.
Mihail Badea
Şef lucr. dr.
Amelia
Genunche
Dumitrescu

9

1. Etapele hemostazei: timpul vasculo
plachetar, coagularea, fibrinoliza,
repermeabilizarea vasculară şi reconstrucţia
tisulară.
2. Placheta saanguină: origine, formare,
structura funcţională, anomali calitative
majore inăscute sau dobândite.
3. Anomalii ale hemostazei primare şi ale
coagulării: clasificare.
4. Purpurele vasculare: clasificare, diagnostic
clinic şi paraclinic, tratament
5. Trombocitipeniile: clasificare, date clinice
şi de laborator, Trombocitopeniile
autoimune: clasificare, patogenie, diagnostic
clinic, de laborator şi diferenţial, tratament.
6. Purpura trombotică trombocitopenică:
etiopatogenie, diagnostic, tratament.
7. Boala Von Willebrand: etiopatogenie,
diagnostic, clasificare, tratament.
8. Anomaliile coagulării: deficienţe
congenitale în factori ai coagulării;
coagularea intravasculară diseminată.
9. Anomaliile fibrinolizei.
10. Terapia anticoagulanta. Monitorizarea
terapiei cu heparina si cu anticoagulante
orale.
1. Criterii de orientare în stările de
imunodeficienţă.
2. Clasificarea stărilor de imunodeficienţă.
3. Imunodeficienţe umorale: etiologie,
patogenie, clinică, investigaţii paraclinice.
4. Imunodeficienţe celulare: etiologie,
patogenie, clinică, investigaţii paraclinice
5. Imunodeficienţe combinate.
6. Deficienţa în sinteza de IL-2.
7. Deficienţe ale expresiei moleculelor CMH.
8. Deficienţe ale complementului.
9. Imunodeficienţe asociate cu malnutriţia.
10. Imunodeficienţe secundare postchirurgicale.

19.

20.

Nr. 2
Discipline
Funcţionale

Nr. 2
Discipline
Funcţionale

Fiziologie
Explorări
funcţionale

Fiziologie

Neuroelectro
fiziologie
clinică
Prof. univ. dr.
Veronica
Sfredel
Asist. univ.
dr. Bogdan
Cătălin
Diagnosticul,
investigarea
şi
tratamentul
sindromului
hemoragipar

Spitalul
Clinic nr.1,
Facultatea de
Medicină
Craiova

0721.03.2016

Medici de MG,
rezidenţi,
specialişti.

35

20

Scris
/Oral

44 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

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

Spitalul
Clinic de
Urgenţă,
Craiova

25.0112.02.2016

Medici rezidenţi,
specialişti,
primari, toate
specialităţile

50

20

Da/O
ral

60 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

1. Etapele hemostazei: timpul vasculo
plachetar, coagularea, fibrinoliza,
repermeabilizarea vasculară şi reconstrucţia
tisulară.
2. Placheta saanguină: origine, formare,
structura funcţională, anomali calitative
majore inăscute sau dobândite.
3. Anomalii ale hemostazei primare şi ale
coagulării: clasificare.
4. Purpurele vasculare: clasificare, diagnostic
clinic şi paraclinic, tratament
5.Trombocitipeniile: clasificare, date clinice
şi de laborator, Trombocitopeniile
autoimune: clasificare, patogenie, diagnostic
clinic, de laborator şi diferenţial, tratament.
6. Purpura trombotică trombocitopenică:
etiopatogenie, diagnostic, tratament.
7. Boala Von Willebrand: etiopatogenie,
diagnostic, clasificare, tratament.
8. Anomaliile coagulării: deficienţe
congenitale în factori ai coagulării;
coagularea intravasculară diseminată.
9. Anomaliile fibrinolizei.
10. Terapia anticoagulanta. Monitorizarea
terapiei cu heparina si cu anticoagulante
orale.

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

10

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

21.

Nr. 2
Discipline
Funcţionale

Fiziologie

Imunodeficie
nţe primare
şi secundare

Spitalul
Clinic de
Urgenţă,
Craiova

28.0315.04.2016

Medici rezidenţi,
specialişti,
primari, toate
specialităţile

50

20

Da/O
ral

60 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

Spital Clinic
CF Craiova sala curs

0507.11.2015

Medici de
familie, medici
specialisti

6

6

Oral

8 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

U.M.F. din
Craiova,
Centrul de
Cercetare în

2630.10.2015

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

20

20

Da /
Scris

25 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

Conf. univ.
dr. Daniela
Badea
Prof. univ. dr.
Mihail Badea
Şef lucr. dr.
Amelia
Genunche
Dumitrescu
22.

23.

Nr. 3
Specialităţi
Medicale I

Nr. 3
Specialităţi
Medicale I

Medicină
Internă
Gastroentero
logie

Medicină
Internă
Gastroentero
logie

Actualitati
in
tratamentul
bolilor
intestinale
cronice
Sef lucr. dr.
Mihaela
Popescu
Tehnici noi
de ecografie
(elastografie,
contrast,,
3D,
sonografie
virtuală în
timp real,
etc.)

Gastroenterolog
ie şi

Hepatologie

Prof. univ. dr.
Adrian
Săftoiu
Conf. univ.
dr. Dan Ionuţ
Gheonea

11

1. Criterii de orientare în stările de
imunodeficienţă.
2. Clasificarea stărilor de imunodeficienţă.
3. Imunodeficienţe umorale: etiologie,
patogenie, clinică, investigaţii paraclinice.
4. Imunodeficienţe celulare: etiologie,
patogenie, clinică, investigaţii paraclinice
5. Imunodeficienţe combinate.
6. Deficienţa în sinteza de IL-2.
7. Deficienţe ale expresiei moleculelor CMH.
8. Deficienţe ale complementului.
9. Imunodeficienţe asociate cu malnutriţia.
10. Imunodeficienţe secundare postchirurgicale.
- notiuni generale despre bolile intestinale
cronice
- modalitati moderne in tratamentul bolilor
intestinale cronice

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

24.

25.

Nr. 3
Specialităţi
Medicale I

Nr. 3
Specialităţi
Medicale I

Medicină
Internă
Gastroentero
logie

Medicină
Internă
Gastroenterol
ogie

Tehnici noi
de
endoscopie
(autofluoresc
enţă
endoscopică,
endoscopie
cu
magnificaţie,
narrow band
imaging,
tomografie
cu coerenţă
optică,
ecoendoscopi
e şi
ecobronhosc
opie,
enteroscopie
cu balon şi
videocapsulă
,
endomicrosc
opie
confocală
laser, etc.)
Prof. univ. dr.
Adrian
Săftoiu
Conf. univ.
dr. Dan Ionuţ
Gheonea
Şef lucr.
univ. dr.
Sergiu
Cazacu
Endoscopie
digestivă
diagnostică
Prof. univ. dr.
Adrian
Săftoiu
Şef lucr. dr.
Sergiu
Cazacu

U.M.F. din
Craiova,
Centrul de
Cercetare în

29.0211.03.2016

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

40

29.0931.12.2015

Medici
specialişti
gastroenterologie
şi chirurgie
generală

100

Gastroenterolog
ie şi

Hepatologie

U.M.F. din
Craiova,
Centrul de
Cercetare în
Gastroenterolo
gie şi

Hepatologie

12

40

120

Da /
Scris

NU

Scris

NU (atestat de
studii
complementare)

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
competenţele de
practică ce le
deţine.

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

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

26.

27.

28.

Nr. 3
Specialităţi
Medicale I

Nr. 3
Specialităţi
Medicale I

Nr. 3
Specialităţi
Medicale I

Medicină
Internă

Medicină
Internă

Medicină
Internă

Ecografie
generalăModul I
Prof. univ. dr.
Tudorel
Ciurea
Prof. univ. dr.
Ion
Rogoveanu
Ecografie
generalăModul II
Prof. univ. dr.
Tudorel
Ciurea
Prof. univ. dr.
Ion
Rogoveanu
Ecografia în
urgenţele
abdominale
medicochirurgicale

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

28.0931.12.2015

Medici
specialişti

100

120

Scris

NU (atestat de
studii
complementare)

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

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

04.0131.03.2016

Medici
specialişti

100

120

Scris

NU (atestat de
studii
complementare)

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

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

0408.01.2016

Medicină de
familie, medici
rezidenţi şi
specialişti

10

20

Scris

13 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

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

Prof. univ. dr.
Cristin Vere

13

29.

Nr. 3
Specialităţi
Medicale I

Medicină
Internă

Explorarea
ecografică în
patologia
hepatobiliop
ancreatică

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

30.0503.06.2016

Medicină de
familie, medici
rezidenţi şi
specialişti

20

40

Scris

CL.I
Medicală
Sp.Cl.Jud.de
Urg.

1627.11.2015

Medicină de
familie, medici
rezidenţi şi
specialişti

20

30

Scris

25 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

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

CL.I
Medicală
Sp.Cl.Jud.de
Urg.

0429.04.2016

Medicină de
familie, medici
rezidenţi şi
specialişti

20

30

Scris

25 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

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

Prof. univ. dr.
Cristin Vere

30.

31.

Nr. 3
Specialităţi
Medicale I

Nr. 3
Specialităţi
Medicale I

Medicină
Internă

Medicină
Internă

Sindroame
hepatoviscerale.
Evaluare
clinicoparaclinică
Conf. univ.
dr. Marinela
Beznă
Sindroame
hepatoviscerale.
Evaluare
clinicoparaclinică
Conf. univ.
dr. Marinela
Beznă

14

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
competenţele de
practică ce le
deţine.

- caracteristicile ultrasunetelor;
- principii fundamentale de tehnică
ecografică;
- noţiuni de anatomie hepatobiliară;
- noţiuni de semiologie ecografică
hepatobiliară;
- noutăţi în explorarea ecografică
hepatobiliară;
- aspecte ecografice hepatobiliare normale şi
patologice;
- noţiuni de ecografie intervenţională în
patologia hepatică;
- prezentări de caz.

32.

33.

Nr. 3
Specialităţi
Medicale I

Nr. 3
Specialităţi
Medicale I

Medicină
Internă

Cardiologie

Dislipidemiil
e-Impactul
visceral,
evaluarea
riscului si
complicatiilo
r, tratament
si
monitorizare
Conf. univ.
dr. Marinela
Beznă
Actualităti
în
diagnosticul
si
tratamentul
valvulopatiil
or

CL.I
Medicală
Sp.Cl.Jud.de
Urg.

23.1118.12.2015

Medicină de
familie, medici
rezidenţi şi
specialişti

Centrul de
Cardiologie
Craiova

0130.11.2015

medici de
familie,
specialist
medicină internă,
medici rezidenți

Conf. univ.
dr. Rodica
Muşetescu
Şef lucr. dr.
Cristina
Florescu
Şef lucr. dr.
Octavian
Istrătoaie
Asist. univ.
dr. Ionuţ
Donoiu
Asist. univ.
dr. Roxana
Mustafa
Asist. univ.
dr. Razvan
Radu

15

2+2/sa
pt.

3+3/
sapt.

Scris

20 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

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

40

-

Da/s
cris

40 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

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.

34.

35.

Nr. 3
Specialităţi
Medicale I

Nr. 3
Specialităţi
Medicale I

Cardiologie

Cardiologie

Rolul
ghidurilor
de diagnostic
si tratament
în patologia
cardiovascul
ară
Conf. univ.
dr. Rodica
Muşetescu
Şef lucr. dr.
Cristina
Florescu
Şef lucr. dr.
Octavian
Istrătoaie
Asist. univ.
dr. Ionuţ
Donoiu
Asist. univ.
dr. Roxana
Mustafa
Asist. univ.
dr. Razvan
Radu
Actualitati
in
cardiologie
Şef lucr. dr.
Cristina
Florescu
Conf. univ.
dr. Rodica
Muşetescu
Şef lucr. dr.
Octavian
Istrătoaie
Asist. univ.
dr. Ionuţ
Donoiu
Asist. univ.
dr. Roxana
Mustafa
Asist. univ.
dr. Razvan
Radu

Centrul de
Cardiologie
Craiova

0127.11.2015

medici de
familie,
specialist
medicină internă,
medici rezidenți

40

-

Da/s
cris

40 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

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.
6. Ghidul de diagnostic si management al
tromboembolismului pulmonar

Centrul de
Cardiologie
Craiova

1930.01.2016

medici de
familie,
specialist
medicină internă,
medici rezidenți
cardiologie

20

-

Da/s
cris

20 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

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

16

36.

Nr. 3
Specialităţi
Medicale I

Medicină
Internă

Corticoterap
ia importanţă
terapeutică
Prof. univ. dr.
Florin
Petrescu

Spitalul
Clinic
Judeţean de
Urgenţă
CraiovaClinica a II-a
Medicală

02.1111.12.2015

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

17

22

12

Oral

28 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

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

37.

Nr. 3
Specialităţi
Medicale I

Medicină
Internă

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

Spitalul
Clinic
Judeţean de
Urgenţă
CraiovaClinica a II-a
Medicală

02.0308.04.2016

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

18

22

12

Oral

28 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

Tematica curs
1. Insuficienţa hepatică acută şi cronică
(definiţie, epidemiologie, etiologie).
2. Mecanisme patogenice în insuficienţa
hepatică acută şi cronică.
3. Rolul imunităţii nespecifice şi specifice în
insuficienţa hepatică şi cronică.
4. Tabloul clinic în insuficienţa hepatică
acută.
5. Explorări paraclinice, diagnostic pozitiv şi
diferenţial al bolnavului cu insuficienţă
hepatică acută.
6. Insuficienţa hepatică cronică-manifestări
principale, diagnostic pozitiv şi diferenţial.
7. Encefalopatia hepatică şi sindromul
hepatorenal.
8. Evaluarea gravităţii şi prognosticului în
insuficienţa hepatică acută şi cronică.
9. Tratament general în insuficienţa hepatică
acută şi cronică.
10. Tratament specific în insuficienţa
hepatică acută şi cronică.
11. Noi perspective terapeutice în
insuficienţa hepatică acută şi cronică.
Tematica stagiu
1. Anamneza şi examenul obiectiv în
insuficienţa hepatică acută şi cronică
(demonstraţie practică).
2. Explorarea paraclinică în insuficienţa
hepatică acută şi cronică (demonstraţie
practică).
3. Prezentări clinice de pacienţi cu
insuficienţă hepatică acută.
4. Prezentări clinice de pacienţi cu
insuficienţă hepatică cronică.
5. Monitorizarea pacienţilor cu insuficienţă
hepatică acută şi cronică.
6. Aspecte practice în terapia insuficienţei
hepatice acute şi cronice.

38.

Nr. 3
Specialităţi
Medicale I

Medicină
Internă

Actualităţi
în BPCO
Prof. univ. dr.
Florin
Petrescu

39.

Nr. 3
Specialităţi
Medicale I

Medicină
Internă

Actualităţi
în
diagnosticul
şi tratametul
bolilor
hepatice
cronice

Spitalul
Clinic
Judeţean de
Urgenţă
CraiovaClinica a II-a
Medicală

0227.05.2016

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

22

12

Oral

28 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

Spitalul
Clinic
Judeţean de
Urgenţă
CraiovaClinica a II-a
Medicală

0724.12.2015

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

30

50

Scris

38 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

Prof. univ. dr.
Paul Mitruţ

19

Tematica curs
1. Definiţia, epidemiologia, clasificarea
BPCO.
2. Factorii de risc, anatomia patologică,
fiziopatologia BPCO.
3. Rolul interacţiunii factori genetice-factorii
mediu în patogeneza BPCO.
4. Rolul imunităţii nespecifice şi specifice în
BPCO.
5. Metode standard pentru detecţia şi
definirea bolii incipiente.
6. Evaluarea şi monitorizarea BPCO.
7. Prevenţia primară în BPCO.
8. Terapia BPCO stabile şi a exacerbărilor.
9. Factori declanşatori ai exacerbărilor acute
în BPCO.
10. Noi perspective terapeutice în BPCO.
11. Strategii de implementare a programelor
de prevenţie, diagnostic precoce si tratament
in BPCO.
Tematica stagiu
1. Anamneza si examenul obiectiv în BPCO
(demonstraţie practică).
2. Explorări paraclinice la pacienţii cu BPCO
(demonstraţie practică)
3. Aspecte practice ale terapiei cu agonişti
beta-adrenergici în BPCO.
4. Aspecte practice ale terapiei combinate în
BPCO.
5. Prezentări clinice de pacienţi cu BPCO în
diferite stadii.
6. Monitorizarea pacientului cu BPCO
(aspecte practice).
1. Diagnosticul şi tratamentul hepatitei B.
2. Diagnosticul şi tratamentul hepatitei C.
3. Diagnosticul şi tratamentul steatohepatitei
nonalcoolice.

40.

41.

Nr. 3
Specialităţi
Medicale I

Nr. 3
Specialităţi
Medicale I

Medicină
Internă

Medicină
Internă

Actualităţi
în
diagnosticul
şi
tratamentul
bolilor
tubului
digestiv
Prof. univ. dr.
Paul Mitruţ
Actualități
în bolile
vasculare
periferice
Șef lucr. dr.
Mircea
Cătălin
Forțofoiu
Asist. univ.
dr. Anca
Maria
Amzolini
Asist. univ.
dr. Sorin
Berbecaru
Asist. univ.
dr. Simona
Elena
TudoricăMicu
Asist. univ.
dr. Mihaela
Vladu
Cercetător
științific
Aurelian
Dobrinescu
Șef lucr. dr.
Maria
Forțofoiu

Spitalul
Clinic
Judeţean de
Urgenţă
CraiovaClinica a II-a
Medicală

0725.05.2016

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

30

50

Scris

38 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

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

Spitalul
Clinic
Municipal
FilantropiaClinica II
Medicală

0617.10.2015.

Medici
specialiști/rezide
nți Medicină
Internă.
Medici
specialiști/rezide
nți medicină de
familie
Medici
specialiști/rezide
nți diabet zaharat
și boli nutriție

21

9

da/or
al și
scris

26 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

1. Aspecte generale ale bolilor vasculare
periferice –epidemiologie, factori de risc,
fiziopatologie, corelații cu afecțiuni cardiac și
cerebrovasculare, importanța depistării
precoce.-3 ore
2. Diagnosticul clinic și paraclinic în bolile
vasculare periferice-mijloace non-invazive
(indicele gleznă-braț, Eco-Doppler vascular
periferic, CT, RMN), și invasive
(angiografia). Pacienții la risc pentru.
|Diagnostic diferențial.-3 ore
3. Tratamentul în bolile vasculare perifericeabordare situațională și algoritmi terapeutici.3 ore
4. Managementul bolilor vasculare de la
nivelul membrelor.-3 ore
5. Managementul bolilor vasculare
intrabdominale și pelvine-3 ore
6. Managementul pacienților cu urgențe
vasculare: ischemia acută periferică,
tromboflebita acuta, complicații.-3 ore
7. Screening-ul investigațional și corelații
între boala vasculară priferică și riscul
cardiovascular și cerebral-3 ore.-3 ore
8.Examenul clinic în bolile vasculare
periferice; indicele gleznă-braț.-3 ore
9. Elemente introductive ale examenului
Doppler vascular: artere carotide, vene
jugulare, artere și vene ale membrelor
superioare și inferioare, artere și vene
intraabdominale și pelvine.-3 ore
10. Înregistrări imagistice în bolile vasculare
periferice: aspect pe CT, RMN, angiografie,
video.-3 ore

20

42.

43.

Nr. 3
Specialităţi
Medicale I

Nr. 3
Specialităţi
Medicale I

Medicină
Internă

Nefrologie

Management
ul actual al
pacientului
cu steatoza
hepatica
nonalcoolica
Șef lucr. dr.
Mircea
Cătălin
Forțofoiu
Asist. univ.
dr. Anca
Amzolini
Asist. univ.
dr. Sorin
Berbecaru
Asist. univ.
dr. Simona
TudoricăMicu
Asist. univ.
dr. Mihaela
Vladu
Cercetător
științific
Aurelian
Dobrinescu
Evaluarea si
management
ul Boalii
cronice de
rinichi
Prof. univ. dr.
Eugen Mota

Spitalul
Clinic
Municipal
FilantropiaClinica II
Medicală

2031.10.2015

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

15

15

da/or
al și
scris

19 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

1. Ficatul gras non-alcoolic -manifestare
hepatica a sindromului metabolic 3 ore
2. Etiopatogeneza steatozei hepatice nonalcoolice 3 ore
3. Implicarea factorilor genetici in aparitia si
evolutia spre fibroza a steatozei hepatice nonalcoolic 3 ore
4. Corelatii endocrino-metabolice la pacientii
cu ficat gras non-alcoolic -3 ore
5. Profilul pacientului cu steatoza hepatica
non-alcoolica -prezentari de cazuri 3 ore
6. Diagnosticul clinic si paraclinic al
steatozei hepatice non-alcoolice 3 ore
7. Rolul biopsiei hepatice in steatoza hepatica
non-alcoolica 3 ore
8. Evaluarea non-invaziva a ficatului gras
non-alcoolic 3 ore
9. Perspective terapeutice in steatoza hepatica
non-alcoolica 3 ore
10. Algoritm de diagnostic si urmarire a
pacientilor cu steatoza hepatica non-alcoolica
-prezentari de cazuri 3 ore

Spitalul clinic
jud. de
urgenta
Craiova
Clinica de
Nefrologie

0206.11.2015

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

10

15

Scris
grila

13 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

1. Conceptul de boala cronica de rinichi:
- definitia BCR;
- stadializarea BCR;
- epidemiologia BCR;
- prevalenta BCR;
2.Diagnosticul BCR:
- identificarea populatiei la risc;
- cauzele BCR;
- algoritmul de diagnostic al BCR;
- cine formuleaza diagnosticul BCR in
stadiile 1-2?
3.Abordarea BCR in stadiile 3-5:
- manifestari clinice ale BCR in stadiile 3-5;
- monitorizarea BCR in stadiile 3-5;
- masuri terapeutice
4.Optimizarea ingrijirii BCR:
- conditii;
- structura de tratament integrat a BCR.

21

44.

Nr. 3
Specialităţi
Medicale I

Nefrologie

Boala
cronica de
rinichi
diabetica
Prof. univ. dr.
Eugen Moța

45.

Nr. 3
Specialităţi
medicale I

Boli de
Nutritie si
metabolism

Abordarea
multifactoria
lă în diabetul
zaharat tip 2

Spitalul clinic
jud. de
urgenta
Craiova
Clinica de
Nefrologie

1418.03.2016

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

10

15

Scris
grila

13 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

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

Clinica de
Diabet,
SCJUC
Etaj IX

21.06.2015

Medici rezidenti,
specialisti si
primari din
specialitatile:
Diabet NBM,
Medicina de
Familie,
Endocrinologie,
Medicina interna,
Epidemiologie

4

2

da/or
al

5 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

1. Diabetul zaharat și complicațiile
acestuia, neuropatia diabetică, piciorul
diabetic și retinopatia diabetică
2. Diagnosticul și screeningul bolilor metabolice
3. Riscul cardiovascular în diabetul zaharat 2
4. Dietoterapia în diabetul zaharat de tip 2
5. Dislipidemiile și hipertensiunea
arterială în diabetul zaharat 2

Clinica de
Diabet,
SCJUC
Etaj IX

28.06.2015

Medici rezidenti,
specialisti si
primari din
specialitatile:
Diabet NBM,
Medicina de
Familie,
Cardiologie,
Nefrologie,
Oftalmologie,
Neurologie,
Endocrinologie,
Medicina interna,
Epidemiologie

4

2

da/or
al

5 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

1. Pancreasul artificial: vis sau realitate
2. Pompa de insulină o provocare terapeutica in
Romania
3. Noțiuni fundamenatale pentru urmărirea
pacienților tratați prin pompe de insulina
4. Ce surprize ne pot oferi pacienții tratați prin
pompă de insulină? Utilitatea sistemului
Smart pix
5. Utilizarea practică a pompei de insulină

Spitalul
Clinic
Municipal
Filantropia

0131.10.2015

Medici rezidenti
Medici de
familie
Medici internisti
Medici
endocrinologi

30

20

Da/o
ral

38/fiecare serie
(creditele acordate
sunt valabile
numai pentru
medicii membri
CMR)

1. Principii generale de nutritie clinica
2. Macronutrienti, micronutrienti
3. Etapele stabilirii unui program nutritional
4. Evaluarea starii nutritionale si incadrarea
in grupe de risc
5. Stabilirea necesarului caloric si in principii
nutritive
6. Indicele glicemic si incarcatura glicemica
7. Grupele alimentare si continutul lor in
principii nutritive
8. Piramida alimentara
9. Tipuri de diete in diverse situatii clinice
10. Diete speciale: avantaje si riscuri

Prof. univ. dr.
Maria Moța

46.

Nr. 3
Specialităţi
Medicale I

Boli de
Nutritie si
metabolism

Tratament si
tinte in
diabetul
zaharat tip 1
Prof. univ. dr.
Maria Moța
Asist. univ.
dr. Simona
Popa

47.

Nr. 3
Specialităţi
Medicale I

Boli de
nutritie si
metabolism

Terapia
medicala
nutritionala
in diabetul
zaharat

0131.01.2016

Prof. univ. dr.
Mihaela
Dinca

22

48.

Nr. 3
Specialităţi
Medicale I

Boli de
nutritie si
metabolism

Strategii
terapeutice
etiopatogeni
ce in
diabetul
zaharat

Spitalul
Clinic
Municipal
Filantropia

0131.03.2016
0131.05.2016

Medici rezidenti
Medici de
familie
Medici internisti
Medici
endocrinologi

Prof. univ. dr.
Mihaela
Dinca

23

30

20

Da/o
ral

38/fiecare serie
(creditele acordate
sunt valabile
numai pentru
medicii membri
CMR)

1. Tratamentul nefarmacologic in diabetul zaharat
2. Etiopatogenia diabetului zaharat tip1
3. Insulinoterapia-principii generale
3. Algoritmi de insulinizare
4. Etiopatogenia diabetului zaharat tip2
5. Antidiabetice orale:clase terapeutice: indicatii,
contraindicatii, efecte secundare
6. Asocierea antidiabeticelor orale cu insulina
7. Terapia centrata pe pacient
8. Ghid terapeutic ADA/ESAD 2015-06-16
9. Diabet zaharat-HTA-dislipidemie: management
de caz
10. Tinte terapeutice, parametri de monitorizare

49.

Nr. 4
Specialităţi
Medicale II

Dermatologie

Patologia
cutanată
fotoindusă

Clinica Derma- 19.10tologie din
19.12.2015
Craiova

medici rezidenţi
medici specia-lişti,
medici de familie

Prof. univ. dr.
Virgil
Pătrașcu

24

37

19

da/or
al

46 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

1.Noțiuni fundamentale de fotobiologie și
fotoimunologie - 3 ore curs; 24 oct. 2015
2.Fototerapia, reacții secundare - 2 ore curs; 24 oct.
2015
3.Prezentarea tehnicilor de fototerapie -2 ore lp; 24 oct.
2015
4.Genodermatoze cu răspuns anormal la radiațiile
ultraviolete (Xeroderma pigmentosum, sindromul
Cockayne, trichodistrofia, sindromul Bloom,
sindromul Rothmund-Thomson) - 3 ore curs; 31
oct. 2015
5.Tulburări de pigmentare fotoinduse. Dermatoze
fotoagravate - 2 ore curs; 31 oct. 2015
6.Exemplificarea genodermatozelor cu răspuns anormal
la radiațiile ultraviolete, a tulburărilor de
pigmentare fotoinduse și a dermatozelor
fotoagravate -2 ore lp; 31 oct. 2015
7.Tulburări metabolice cu răspuns anormal la radiațiile
ultraviolete (porfirii, pelagra, eritemul pelagroid,
boala Hartnup) -3 ore curs; 7 nov. 2015
8.Îmbătrânirea cutanată fotoindusă, entități clinice,
mijloace de rejuvenare cutanată - 2 ore curs; 7
nov. 2015
9.Exemplificarea tulburărilor metabolice cu răspuns
anormal la radiațiile ultraviolete și a îmbătrânirii
cutanate fotoindusă-2 ore lp; 7 nov. 2015
10. Dermatoze prin reacții fototoxice
(fitofotodermatita, melanodermia toxică,
Hoffmann-Habermann, pseudoporfiria iatrogenă,
fotoonicoliza, cheilita actinică fotodinamică) și
prin reacții fotoalergice - 3 ore curs; 14 nov. 2015
11. Fotosensibilitate prin medicamente sau substanțe
chimice - 2 ore curs; 14 nov. 2015
12. Exemplificarea dermatozelor prin reacții fototoxice
și a fotosensibilității prin medicamente sau
substanțe chimice -2 ore lp; 14 nov. 2015
13. Fotodermatoze idiopatice dobândite (erupția
polimorfă la lumină, erupția benignă solară de
vară, prurigo actinic, hidroa vacciniformă,
urticaria solară, dermatita actinică cronică) - 5 ore
curs; 21 nov. 2015
14. Exemplificarea fotodermatozelor idiopatice
dobândite -2 ore lp; 21 nov. 2015
15. Precancere cutanate fotoinduse (keratoze actinice,
keratoze la gudron, keratoacantomul, boala
Bowen, cheilite keratozice, nevi melanocitari
dobândiți) -4 ore curs; 28 nov. 2015
16. Organizarea sălii de intervenții chirurgicale.
Prezentarea aparaturii, a instrumentarului și a
materialelor folosite pentru efectuarea
tratamentului precancerelor și cancerelor cutanate.
Efectuarea tratamentului la cazurile spitalizate cu
precancere cutanate- 3 ore lp; 28 nov. 2015
17. Cancere cutanate: elemente de fotocarcinogeneză;
entități clinice (carcinomul bazocelular,
carcinomul scuamos, carcinomul Merkel,
carcinoame anexiale, melanomul) - 4 ore curs; 5
dec. 2015
18. Efectuarea tratamentului la cazurile spitalizate cu
cancere cutanate - 3 ore lp; 5 dec. 2015
19. Mijloace naturale de fotoprotecție; fototipuri,
mijloace de prevenire a patologiei cutanate
fotoinduse (fotoprotecție vestimentară, creme
fotoprotectoare) - 4 ore curs; 12 dec. 2015
20. Efectuarea tratamentului la cazurile spitalizate cu

50.

51.

52.

Nr. 4
Specialităţi
Medicale II

Nr. 4
Specialităţi
Medicale II

Nr. 4
Specialităţi
Medicale II

Reumatologie

Reumatologie

Reumatologie

Evaluarea si
management
ul
therapeutic
al
pacientului
cu
poliartrita
reumatoida
Șef lucr. dr.
Anca
Musetescu
Șef lucr. dr.
Florentin
Vreju
Evaluarea
pacientilor
cu boli
vasculoconjunctive

Prof. univ. dr.
Paulina
Ciurea
Asist. univ.
dr. Cristina
Criveanu
Imagistica in
spondiloartr
opatii

CL.I
Medicală
Sp.Cl.Jud.de
Urg.

0230.11.2015

Medicină de
familie, medici
rezidenţi şi
specialişti

12

31

Da /
scris

15 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

-metode actuale de diagnostic
- terapia modificatoare de boala sintetica
- terapia modificatoare de boala biologica
- terapia non-farmacologica in PR

CL.I
Medicală
Sp.Cl.Jud.de
Urg.

0529.01.2016

Medicină de
familie, medici
rezidenţi şi
specialişti

12

31

Da /
scris

15 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

Metode actuale de diagnostic si evaluare in
bolile vasculo-conjunctive

CL.I
Medicală
Sp.Cl.Jud.de
Urg.

0529.01.2016

Medicină de
familie, medici
rezidenţi şi
specialişti

12

31

Da /
scris

15 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

Metode imagistice in artropatia psoriazica
Metode imagistice in spondilita anchilozanta
Metode imagistice in artrita reactiva si
artropatia enteropatica

Șef lucr. dr.
Florentin
Vreju
Prof. univ. dr.
Paulina
Ciurea

25

53.

54.

55.

Nr. 4
Specialităţi
Medicale II

Nr. 4
Specialităţi
Medicale II

Nr. 4
Specialităţi
Medicale II

Reumatologie

Reumatologie

Radiologie
imagistica
medicala

Afectarea
renala in
bolile
reumatice
Prof. univ. dr.
Anca Rosu
Asist. univ.
dr. Cristina
Criveanu
Spectrul
manifestaril
or cardiopulmonare
in bolile
reumatice
Prof. univ. dr.
Paulina
Ciurea
Șef lucr. dr.
Anca
Musetescu
Aspecte
imagistice
actuale in
cancerul
bronhopulm
onar
Conf. univ.
dr. Mihai
Popescu
Sef lucr. dr.
Cristian
Constantin
Sef lucr. dr.
IoanaAndreea
Gheonea
Asist. univ.
dr. TeodorNicusor Sas

CL.I
Medicală
Sp.Cl.Jud.de
Urg.

0129.02.2016

Medicină de
familie, medici
rezidenţi şi
specialişti

20

31

Da /
scris

15 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

Substratul morfopatologic al modificarilor
renale
Evaluarea renala in bolile reumatice

CL.I
Medicală
Sp.Cl.Jud.de
Urg.

0129.02.2016

Medicină de
familie, medici
rezidenţi şi
specialişti

20

31

Da /
scris

15 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

Substratul morfopatologic al manifestarilor
cardio-pulmonare din bolile reumatice
Modalitati de evaluare cardio-pulmonara in
bolile reumatice

U.M.F.
Craiova,
Facultatea de
Medicina,
Cladirea noua

15.0414.05.2016

Medici primari,
specialisti si
rezidenti de
Radiologie si
Imagistica
Medicala si alte
specialitati
medicale

10

10

Da/o
ral

13 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

Aspecte radio-imagistice normale ale
plamanului si structurilor toracice.
Aspecte radio-imagistice ale tumorilor
pulmonare.
Stadializarea cancerului bronhopulmonar din
punct de vedere imagistic.
Criteriile CIST de evaluare in cancerul
bronhopulmonar.
Monitorizarea radio-imagistica a pacientilor
cu cancer bronhopulmonar;

26

56.

Nr. 4
Specialităţi
Medicale II

Igienă.
Sănătatea
mediului

Actualităţi
în Igiena
alimentaţiei

Facultatea de
Medicină,
clădirea nouă,
etaj V

1424.03.2016

Medici din
specialităţi
medicale
preventive,
medici de
familie

20

10

Da/s
cris

25 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

1. Alimente modificate genetic
2. Aditivi alimentari
3. Alimente ecologice
4. Sistemul HACCP
5. Identificarea falsificărilor produselor
alimentare

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

0115.04.2016

Medicii rezidenti
si specialisti in
specialitatile:
medicina de
familie,
pneumologie,
cardiologie, boli
de nutritie,
medicina interna,
ORL, medicina
muncii.

20

40

Da/s
cris

25 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

1. SASO definitie, patogenie
2. Semnele clinice de identificare a SASO
3. Comorbiditatile cardiovasculare din SASO
4. Sindromul de obezitate hipoventilatie
5. SASO si bolile endocrine
6. Tratamentul clasic al SASO
7. Programul complex de reabilitare
pulmonara al bolnavului cu SASO si
comorbiditati.

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

0131.03.2016

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

45

15

Da/o
ral

56 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

1. Definirea si identificarea factorilor de
stres la un loc de munca
2. Metodele de catagrafiere a locurilor de
munca cu risc de imbolnavire profesionala
3. Alegerea si aplicarea diferitelor modele
de chestionare
4. Metodele de evaluare a impactului
factorilor de stres asupra sanatatii lucratorilor
i. 5. Recomandarea masurilor de profilaxie a
imbolnavirilor

Prof. univ. dr.
Ileana
Prejbeanu

57.

58.

Nr. 4
Specialităţi
Medicale II

Nr. 4
Specialităţi
Medicale II

Medicină
internăPneumologie

Medicina
Muncii

Comorbidita
tile
sindromului
de apnee in
somn.
Programul
complex de
reabilitare
respiratorie
in SASO
Conf. univ.
dr. Mimi Nitu
Sresul la
locul de
munca
Sef lucr. dr.
Nina Ionovici
Asist. univ.
dr. Marius
Gabriel
Bunescu

27

59.

Nr. 4
Specialităţi
Medicale II

Reabilitare
medicala

Evaluarea şi
reabilitarea
pacientului
reumatismal
şi neurologic
conform
clasificării
internaţional
e ICF

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

0213.11.2015

medicilor
specialişti
reabilitare
medicala,
neurologiemedic
ină sportivă,
medicină de
familie,
medicina muncii,
geriatrie,
rezidenţi-lor în
specialităţile
precizate,
fizio-kinetoterapeu-ţilor

20
(2 ore/
curs)

10

oral

25 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

Clinica de
Hematologie

01.1101.12.2015

Medici de
familie

1/sapt2h /
sapt8h
total

1/sap
t2h/sa
pt8h
total

Da/o
ral

10 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

Conf. univ.
dr. Rodica
Trăistaru

60.

Nr. 4
Specialităţi
Medicale II

Hematologie
clinica

Leucemia
acuta
Prof. univ. dr.
Gabriel
Gaman

28

1. Introducere. Clasificarea ICF, definiţie,
importanţă
2. ICF Core Sets-definiţie, conţinut,
aplicabilitate practică
3. Exemple de organizare în clasificarea ICF
4. Aplicaţii ICF în evaluarea şi reabilitarea
pacientului cu afecţiuni reumatismale
degenerative
5. Aplicaţii ICF în evaluarea şi reabilitarea
pacientului cu afecţiuni reumatismale
inflamator-imune
6. Aplicaţii ICF în evaluarea şi reabilitarea
pacientului hemiplegic
7. Aplicaţii ICF în evaluarea şi reabilitarea
pacientului paraplegic
8. Aplicaţii ICF în evaluarea şi reabilitarea
copilului cu IMC
9. Aplicaţii ICF în evaluarea şi reabilitarea
pacientului vârstnic
10. Perspective în domeniul ICF. E-learning.
Etiologia Leucemiilor acute
Tipuri de Leucemii acute cu particularitati
clinice si paraclinice
Evolutia si prognosticul leucemiilor acute
Terapia Leucemiilor acute

61.

Nr. 4
Specialităţi
Medicale II

Hematologie
clinică

Actualităţi
în leucemiile
acute
Prof. univ. dr.
Mihail Badea
Conf. univ.
dr. Daniela
Badea
Şef lucr. dr.
Amelia
Genunche
Dumitrescu

62.

Nr. 4
Specialităţi
Medicale II

Hematologie
clinică

Splenomegal
ia: implicaţii
clinice şi
terapeutice
Prof. univ. dr.
Mihail Badea
Conf. univ.
dr. Daniela
Badea
Şef lucr. dr.
Amelia
Genunche
Dumitrescu

Spitalul
Municipal
Filantropia,
Clinica de
Hematologie
Craiova

26.1013.11.2015

Medici rezidenţi,
specialişti,
primari, toate
specialităţile

50

20

Da/S
cris

60 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

Spitalul
Municipal
Filantropia,
Clinica de
Hematologie
Craiova

15.0204.03.2016

Medici rezidenţi,
specialişti,
primari, toate
specialităţile

50

20

Da/S
cris

60 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

29

1. Tehnici de imunofenotipare si de evaluare
citogenetica si biologie moleculara folosite in
leucemiile acute (LA).
2. Clasificarea WHO a neoplaziilor
hematologice.
3. Boala de celula stem, mecanismele
transformarii maligne in leucemia acuta
mieloblastica (LAM), celula stem neoplazica.
4. Anomalii citogenetice si de biologie
moleculara in LAM; impact diagnostic si
prognostic.
5. Clasificarea WHO si FAB a LAM (aspecte
morfologice, citoenzimatice).
6. Imunofenotipul, citogenetica si biogia in
prognosticul LAM.
7. Diagnosticul pozitiv si diferential LAM.
8. Principii de terapie in LAM.
9. Ontogeneza limfoida B si T.
10. Citogenetica si imunofenotipul leucemia
acuta limfoblastica (LAL).
11. Clasificarea FAB a LAL (aspecte
morfologice si citoenzimatice).
12. Diagnosticul pozitiv si diferential LAL.
13. Principii de terapie in LAL.
1. Bolile mieloproliferative cronice: sistem
de clasificare
2. Leucemia granulocitară cronică:
etiopatogenie, date clinice şi de laborator,
diagnostic diferenţial, evoluţie şi prognostic,
tratament.
3. Policitemia vera: patogenie, diagnostic
clinic şi paraclinic, evoluţie şi prognostic,
tratament.
4. Metaplazia mieloidă cu mielofibroză:
patogenie, diagnostic, evoluţie şi prognostic,
terapie.
5. Trombocitemia esenţială: patogenie, date
clinice şi de laborator, evoluţie şi prognostic,
terapie.
6. Leucemiile acute mieloide: Patogenie,
clasificare, diagnostic, prognostic, terapie.
7. Sindroamele mielodisplazice: patogeneză,
diagnostic clinic şi paraclinic, clasificare,
prognostic, terapie.
8. Anemia aplastică: etiopatogenie,
diagnostic, tratament.

63.

Nr. 4
Specialităţi
Medicale II

Hematologie
clinică

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

64.

Nr. 5
Specialităţi
Medicale III

Psihiatrie

Bazele
neurobiologi
ce ale
strategiilor
terapeutice
în
schizofrenie
şi alte
tulburări
psihotice

Spitalul
Municipal
Filantropia,
Clinica de
Hematologie
Craiova

0220.05.2016

medici rezidenţi,
specialişti,
primari, toate
specialităţile

50

20

Da
Scris

60 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

Clinica de
Psihiatrie
Craiova

1620.11.2015

Medici
specialişti
primari
psihiatrie,
neurologie
Medici rezidenţi
psihiatrie,
neurologie

18

18

Grilă

23 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

Prof. univ. dr.
Tudor
Udriştoiu
Prof. univ. dr.
Dragoș
Marinescu
Prof. univ. dr.
Laurențiu
Mogoantă

30

1. Gamapatii monoclonale (GM): noţiuni
generale, clasificarea afecţiunilor asociate cu
GM.
2. Gamapatia monoclonală cu semnificaţie
neprecizată: criterii de diagnostic, diagnostic
diferenţial, prognostic.
3. Mielomul multiplu: etiopatogenie,
citogenetica, date clinice şi de laborator.
diagnosticul pozitiv, stadializarea,
diagnosticul diferenţial al mielomului
multiplu.
5. Forme particulare de mielom. Prognosticul
şi strategia terapeutică în mielomului
multiplu.
6. Plasmocitomul solitar: diagnostic,
evoluţie, tratament.
7. Leucemia cu plasmocite: etiopatogeneză,
diagnostic, tratament.
8. Magroglobulinemia Waldenstrom:
etiopatogenie, diagnostic, evoluţie, tratament.
9. Boala lanţurilor grele.
10. Amiloidoza: patogenie, diagnostic, forme
clinice, tratament.
Teoriile neurobiologice actuale în
schizofrenie şi tulburările psihotice majore.
Elemente de neuroanatomie şi
neurohistologie funcţională şi patologică.
Corelarea modelelor biologice cu variante
farmacologice bazate pe teoria adecvanţei
terapeutice.

65.

66.

Nr. 5
Specialităţi
Medicale III

Nr. 5
Specialităţi
Medicale III

Psihiatrie

Psihiatrie

Diagnosticul
şi
tratamentul
precoce al
tulburării
deteriorativdemenţiale
Prof. univ. dr.
Dragoș
Marinescu
Prof. univ. dr.
Tudor
Udriştoiu
Tulburările
psihiatrice
ale perioadei
prenatale.
Psihozele
post-partum
Prof. univ. dr.
Dragoș
Marinescu
Prof. univ.
Anca
Pătraşcu
Asist. univ.
dr. Ileana
Marinescu
Șef lucr. dr.
Mihail Pîrlog

Clinica de
Psihiatrie
Craiova

2226.02.2016

Medici
specialişti
primari şi
rezidenţi în
psihiatrie,
neurologie,
gerontologie.
Medici de
medicină
generală.

18

18

Grilă

23 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

Actualizarea datelor epidemiologice clinice şi
etiopatogenice ale tulburărilor deteriorativdemenţiale. Modele neurobiologice actuale
ale deficitelor cognitive din afecţiunile
neurodegenerative. Strategiile terapeutice şi
neuroprotective ale acestor tulburări.

Clinica de
Psihiatrie
Craiova

0913.05.2016

Medici
specialişti
primari şi
rezidenţi în
psihiatrie,
obstetricăginecologie.
Medici de
medicină
generală.

18

18

Grilă

23 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

Bazele etiopatogenice ale tulburărilor
psihiatrice din perioada prenatală şi ale
psihozei post-partum. Depistarea precoce pe
baza simptomatologiei clinice şi a markerilor
biologici. Mijloace terapeutice în tulburările
psihiatrice în perioada prenatală. Terapia de
urgenţă a tulburărilor psihotice post-partum.
Impactul socio-economic al acestor tulburări.
Vulnerabilizarea şi rezilienţa nou-născutului
în condiţiile psihozei post-partum.
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67.

68.

69.

Nr. 5
Specialitati
Medicale III

Nr. 5
Specialitati
Medicale III

Nr. 5
Specialitati
Medicale III

Medicina
familiei

Medicina
familiei

Medicina
familiei

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

Spitalul
Clinic nr. 2
Filantropia
Clinica III
Medicală

0214.11.2015

Medici rezidenti
Medici medicina
generala
Medici de
familie

20

40

Test
oral preze
ntare de
caz.c
linic

25 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

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

Spitalul
Clinic nr. 2
Filantropia
Clinica III
Medicală

1627.11.2015

Medici rezidenti
Medici medicina
generala
Medici de
familie

20

10

Test
Scris

25 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

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

Spitalul
Clinic nr. 2
Filantropia
Clinica III
Medicală

0112.12.2015

Medici rezidenti
Medici medicina
generala
Medici de
familie

20

10

Test
Scris

23 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

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

Prof. univ. dr.
Viorela
Enăchescu,
Conf. univ.
dr. Mihaela
Danciulescu
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70.

71.

Nr. 5
Specialitati
Medicale III

Nr. 5
Specialitati
Medicale III

Imagistică
medicală

Imagistică
medicală

Ecografie
generală şi
specială,
pentru
obtinerea
atestatului
de practica
in ecografie /
Modulul I si
Modulul II durata 6 luni
- Octombrie
2015 Martie 2016
Prof. univ. dr.
Viorela
Enăchescu
Sef lucr. dr.
Sorin Beznă
Sef lucr. dr.
Cristian
Efrem
Asist. univ.
dr. Simona
Tudorica
Micu
Actualitati
in ecografia
vasculară 2
D şi Doppler
Prof. univ. dr.
Viorela
Enăchescu
Dr. Dragos
Camen
Dr.
Alexandru
Andritoiu

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

01.10.201531.03.2016

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

117

143

Grila
/
vide
ocas
ete

NU (atestat de
studii
complementare)

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

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

0131.05.2016
(2 zile
/sapt.)

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

40

20

Grila
/
vide
ocas
ete

50 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

Domenii de utilizare, aplicaţii, domenii de
viteză, sisteme Doppler pulsatil cu înaltă
frecvenţă, sisteme Doppler multipoartă,
Doppler color şi Doppler de putere.
Semiologie Doppler, analiza spectrală a
undelor, forme hemodinamice de flux, indice
de pulsatilitate, indice de rezistenţă, debite,
volume, fracţii.
Hărţi color, etapele examinării în CFM.
Aplicatiile tehnicilor Doppler in
ultrasonografia carotidelor, vaselor
membrelor superioare si inferioare, vaselor
abdominale, patologiei tumorale.
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72.

73.

Nr. 5
Specialitati
Medicale III

Nr. 5
Specialitati
Medicale III

Imagistică
medicală

Medicina
Familiei

Ultrasonogr
afia partilor
mici
superficiale
Prof. univ. dr.
Viorela
Enăchescu
Dr. Dragos
Camen
Dr. Aristida
Georgescu
Metodologia
efectuarii
unei
consultatii
medicale la
domiciliu

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

0130.06.2016
(2 zile
/sapt.)

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

40

20

Grila
/
vide
ocas
ete

50 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

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

CMI Dr.
Florea Ligia

2324.10.2015

Medici de
familie

12

-

Oral

12 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

CMI Dr.
Florea Ligia

2021.11.2015

Medici de
familie

12

-

Oral

12 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

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)

Sef lucr. dr.
Ligia Florea

74.

Nr. 5
Specialitati
Medicale III

Medicina
Familiei

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

34

75.

Nr. 5
Specialitati
Medicale III

Medicina
familiei
(Medicină de
ambulatoriu)

Ultrasonogr
afia in
patologia
hepatobiliara
Şef lucr. dr.
Sorin Beznă

76.

Nr. 5
Specialitati
Medicale III

Medicina
familiei
(Medicină de
ambulatoriu)

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

77.

Nr. 5
Specialitati
Medicale III

Boli
infecţioase

Abordarea
multidiscipli
nară a
pacientului
cu infecţie
HIV/SIDA

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

1931.10.2015

Med. rezidenţi şi
specialişti MG şi
MF

20

10

Scris

25 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

Clinica III
Medicală
Centrul de
formare în
ultrasonografieSpitalul clinic
nr. 2
Filantropia
Spitalul
Clinic de Boli
Infecţioase şi
Pneumoftizio
logie „Victor
Babeş”Craiov
a

0115.04.2016

Med. Rezidenţi
şi specialişti MG
şi MF

20

10

Scris

25 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

0231.05.2016

medici
infecţionişti,
medici de
familie şi diverse
specialităţi,
medici rezidenţi

Da/S
cris

25 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

Şef lucr. dr.
Florentina
Dumitrescu
Prof. univ. dr.
Augustin
Cupşa
Şef lucr. dr.
Lucian
Giubelan
Asist. univ.
dr. Andreea
Cristina
Stoian

35

20

15

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
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

Infecţia HIV/SIDA-partea generală
Dimensiunile actuale ale pandemiei HIV
Ponderea şi importanţa comorbidităţilor la pacientul
infectat cu HIV (suferinţe cardiovasculare, renale,
coinfecţii cu virusuri hepatitice, etc)
Boli oportuniste severe la pacientul infectat cu HIV
( tuberculoză, suferinţe neurologice, hematologice)
Categorii speciale de pacienţi cu infecţie HIV/SIDA:
gravida, copilul, vârstnicul
Partea specială
Managementul pacientului infectat cu HIV şi suferinţe
asociate-echipa multidiciplinară pentru îngrijirea
bolnavului cu infecţie HIV/SIDA şi:
- tuberculoză
- hepatită cronică B, C
- suferinţe cardiovasculare
- suferinţe neuro-psihice
- suferinţe hematologice
- suferinţe renale, etc
Managementul gravidei HIV pozitive şi al nounăscutului expus perinatal la infecţia cu HIV
Vărstnicul cu infecţie cu HIV şi „îmbătrânirea precoce”
din infecţia cu HIV
Îngrijiri paliative la pacientul cu SIDA

78.

Nr. 6
Specialitati
Chirurgicale
I

Chirurgie
generală

Chirurgia
peretelui
abdominal –
prezent şi
perspectivă-

Clinica I
Chirurgie

26.1006.11.2015

medici rezidenţi,
specialişti,
primari chirurgie
generală

Prof. univ. dr.
Ion
Georgescu
Conf. univ.
dr. Valeriu
Surlin
Sef. lucr dr.
Dragos
Margaritescu
Şef lurc. dr.
Dan Cârţu

36

14

29

oral
şi
prob
ă
pract
ică

18 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

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

79.

Nr. 6
Specialitati
Chirurgicale
I

Chirurgie
generală

Management
ul
pancreatitelo
r acute grave

Clinica I
Chirurgie

1122.01.2016

medici rezidenţi,
specialişti,
primari chirurgie
generală

Prof. univ. dr.
Ion
Georgescu
Conf. univ.
dr. Valeriu.
Surlin
Şef lurc. dr.
Dan Cârţu
Şef lurc. dr.
Dragos
Margaritescu
Asist. univ.
dr. Daniela
Marinescu

37

12

24

oral
şi
prob
ă
pract
ică

15 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

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

80.

Nr. 6
Specialitati
Chirurgicale
I

Chirurgie
generală

Chirurgia
laparoscopic
a in
urgentele
abdominale

Clinica I
Chirurgie

0112.02.2016

medici rezidenţi,
specialişti,
primari chirurgie
generală

Prof. univ. dr.
Ion
Georgescu
Conf. univ.
dr. Valeriu
Şurlin
Sef lucr dr.
Dan Cartu
Sef lucr. dr.
Dragos
Margaritescu

38

40

14

oral
şi
prob
ă
pract
ică

NU (atestat de
studii
complementare)

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

81.

Nr. 6
Specialitati
Chirurgicale
I

Chirurgie
generala

Actualitati
in boala
varicoasa
Prof. univ. dr.
Ion
Georgescu
Şef lurc. dr.
Dan Cartu
Asist. univ.
dr. Daniela
Marinescu
Sef lucr. dr.
Dragoș
Margaritescu
Conf. univ.
dr. Valeriu
Șurlin

Clinica I
Chirurgie

1425.03.2016

Medici rezidenti,
specialisti,
primari chirurgie
generala si
vasculara

39

30

16

Oral
si
prob
a
pract
ica

38 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

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

82.

Nr. 6
Specialitati
Chirurgicale
I

Chirurgie
toracică

Puncția și
drenajul
pericardic

Clinica
Chirurgie
Toracică

2830.10.2015

medici rezidenţi,
specialişti,
primari chirurgie
toracică,
generală,
cardiacă,
vasculară,
medicină de
urgență,
cardiologie

7

7

oral
şi
prob
ă
pract
ică

9 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

Clinica
Chirurgie
Toracică

0406.11.2015

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

7

7

oral
şi
prob
ă
pract
ică

9 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

Sef. lucr dr.
Alin
Demetrian

83.

Nr. 6
Specialitati
Chirurgicale
I

Chirurgie
toracică

Puncțiabiopsie
transtoracic
ă (PBTT)
sub diverse
metode de
ghidaj
pentru
diagnosticul
tumorilor
mediastinop
ulmonare
Sef. lucr dr.
Alin
Demetrian

40

Tematică curs
1. Anatomia pericardului – 1 oră
2. Fiziologia și fiziopatologia spațiului
pericardic -1 oră
3. Pericarditele acute -1 oră
4. Pericarditele cronice -1 oră
5. Tabloul clinic -1 oră
6. Evoluție si complicații -1 oră
7. Tratamentul chirurgical al pericarditelor - 1
oră
Tematică lucrări practice
1. Puncția pericardică – 1 oră
2. Drenajul pericardic prin toracotomie - 1
oră
3. Drenajul pericardic subxifoidian -1 oră
4. Pericardectomia – 1 oră
5. Fereastra pericardopleurală toracoscopică
-1 oră
6. Drenajul pericardic percutan subxifoidian
- 1 oră
7. Tratamentul de urgență al pericarditelor –
1 oră
Tematică curs
1. Anatomia organelor intratoracice – 2 ore
2. Fiziologia și fiziopatologia plămânilor și
pleurei -1 oră
3. Tumorile pulmonare -1 oră
4. Tumorile mediastinului -1 oră
5. Tehnica PBTT -1 oră
6. Accidente și complicații -1 oră
Tematică lucrări practice
1. PBTT sub ghidaj fluoroscopic – 1 oră
2. PBTT sub ghidaj ecografic - 1 oră
3. PBTT sub ghidaj CT -2 ore
4. PBTT fără ghidaj, utilizând repere
anatomice – 1 oră
5. PBTT în tumorile cu localizări dificile -1
oră
6. Managementul complicațiilor PBTT -1 oră

84.

Nr. 6
Specialitati
Chirurgicale
I

Chirurgie
toracică

Tratamentul
pleureziilor
acute și
cronice

Clinica
Chirurgie
Toracică

0911.12.2015

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

7

7

oral
şi
prob
ă
pract
ică

9 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

Clinica de
Oftalmologie

1223.10.2015

Medici rezidenti,
specialisti,
primari

28

28

Da
Oral

35 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

Sef. lucr dr.
Alin
Demetrian

85.

Nr. 7
Specialităţi
Chirurgicale
II

Oftalmologie

Glaucoame
secundare
Conf. univ.
dr. Carmen
Mocanu

41

Tematică curs
1. Anatomia plămânilor și spațiului pleural –
2 ore
2. Fiziologia și fiziopatologia plămânilor și
pleurei -1 oră
3. Diagnosticul pleureziilor - 1 oră
4. Clasificarea pleureziilor -1 oră
5. Tratamentul conservator al pleureziilor -1
oră
6. Tratamentul chirurgical al pleureziilor -1
oră
Tematică lucrări practice
1. Puncția pleurală – 1 oră
2. Drenajul pleural - 1 oră
3. Pleurodeza pe tubul de dren -1 oră
4. Tratamentul toracoscopic al pleureziilor – 1
oră
5. Tratamentul chirurgical în pleureziile
închistate -1 oră
6. Tratamentul chirurgical în empiemul
pleural - 1 oră
7. Tratamentul chirurgical în pleurezia
asociată cirozei hepatice -1 oră
Anatomia unghiului camerular 2h
Embriologia unghiului camerular 2h
Fiziologia umorii apoase 2h
Fiziopatologia umorii apoase 2h
Sindrom de dispersie pigmentara 2h
Sindromul pseudoexfoliativ 2h
Glaucomul contuziv 2h
Criza glaucomato-ciclitica (Sdr PostnerSchlossman) 2h
Heterocromia Fuchs si glaucomul 2h
Glaucomul neovascular 2h
Glaucomul iatrogen 2h
Glaucomul indus de cristalin (facolitic,
facoanafilactic) 2h
Glaucomul malign 2h
Glaucomul secundar la copii 2h

86.

Nr. 7
Specialităţi
Chirurgicale
II

ORL

Endoscopia
laringotraheobronsica

Clinica ORL
Craiova

0213.11.2015

Rezidenti,
specialisti,
primari ORL,
medicina de
familie

30

40

Da/
oral

38 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

Clinica ORL
Craiova

0415.04.2016

Rezidenti,
specialisti,
primari ORL,
medicina de
familie

30

40

Da/
oral

38 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

Prof. univ. dr.
Elena Ionita

87.

Nr. 7
Specialităţi
Chirurgicale
II

ORL

Explorarea
acusticovestibuilară
Prof. univ. dr.
Elena Ionita

42

1. Anatomia si fiziologia laringelui.
2. Fiziopatologia si anatomia patologicã a
laringelui
3. Metode de examinare traheobronşică.
4. Laringoscopia-indicaţii, contraindicaţii
5. Tehnica laringoscopiei.
6. Laringoscopia -accidente, incidente
7. Semiologia si diagnosticul afectiunilor
laringiene.
8. Tratamentul afecţiunilor laringiene.
9. Anatomia si fiziologia arborelui
traheobronşic.
10. Fiziopatologia si anatomia patologicã a
arborelui traheobronşic.
11. Metode de examinare a arborelui
traheobronşic.
12. Fibroendoscopia traheobronşică
13. Endoscopia traheobronşică cu tub rigid.
14. Semiologia si diagnosticul afectiunilor
traheobronşice.
15. Tratamentul endoscopic al afecţiunilor
traheobronşice.
1. Anatomia urechii
2. Fiziologia urechii
3. Fiziopatologia urechii
4. Metode de examinare acustice.
a. Acumetrie fonica si instrumentala
b. Audiometrie tonala liminara si
supraliminara
5. Hipoacuzia de transmisie
6. Hipoacuzia de perceptie
7. Hipoacuzia mixta
8. Sindromul vestibular perifericSimptomatologie
9. Nistagmusul
10. Proba rotartiei. Probe calorica. Probe de
echilibru.

88.

Nr. 7
Specialităţi
Chirurgicale
II

Anestezie
Terapie
Intensiva

Marile
urgente
medicaleresuscitare si
prim ajutor
Prof. univ. dr.
Daniela
Cernea

ATI, SCJUC,
et. 3

1030.11.2015

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

43

36

18

Eval
uare
orala

45 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

1. Leziuni pulmonare inhalatorii
2. Traumatisme toracice cu interesare de
parenchim
3. Insuficienta respiratorie acuta hipoxemica
4. Criza de astm bronsic
5. Insuficienta cardiaca acuta.
6. Edemul pulmonar acut
7. Criza hipertensiva
8. Tulburarile de ritm paroxistice
9..Stopul cardiac. Reuscitarea
cardiopulmonara
10. Hemoragiile digestive
11. Sindromul hepato-renal
12. Comele-clasificare, etiopatogenie
13. Comele-tratament
14. Convulsiile
15. Soc hipovolemic
16. Soc septic
17. Soc cardiogen
18. Soc anafilactic

89.

Nr. 7
Specialităţi
Chirurgicale
II

Medicina de
urgenta

Management
ul
pacientului
critic in stop
cardiorespir
ator-situații
special

UPU SMURD
Craiova

1721.11.2015

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

Sef lucr. dr.
Maria
Forţofoiu
Sef lucr. dr.
MirceaCatalin
Forţofoiu

16

15

Da/O
ral și
scris

20 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

• BLS (basic life suport)-suportul vital de baza-4 ore

Obiective
Riscurile salvatorului:
 Otravirea.
 Infectiile,
 Precautie in tratarea infectilor
o Evaluarea primara
 Evaluarea starii de constienta,
 Eliberarea cailor aeriene,
 Verificarea respiratiei,
 Pozitia laterala de siguranta (poza I,II,III,IV),
 Compresiunile toracice: raport,
 Respiratia artificiala: frecventa ventilatiilor,
 Resuscitarea cardiopulmonara efectuata de 2
persoane/1 persoana,
 Ventilatia: gura-la-nas; gura-lagura,
 Reevaluarea victimei,
 Resuscitarea numai prin compresiuni toracice,
 Timpul resuscitarii,
 BLS incazul in care este lezata coloana
cervicala
Obstructia cailor aeriene la adult-3 ore
o Curatirea digitala a cavitatii bucale
o Inconstient-resuscitarea de baza
o Constient-5 lovituri interscapulovertebrale - manevra
Heimlich (compresiuni abdominale)
o Algoritmul DAE (defibrilatorul automat)
Primul ajutor in caz de arsuri-6 ore
o Incidenta arsurilor
o Etiologie
o Incendiile casnice: etiologie
o Functiile fiziologice ale pielii afectate de arsuri
o Leziuni asociate suspicionate
o Anamneza
o Tipul arsurii,
o Substante implicate,
o Traumatisme asociate,
o Spatiul unde a avut loc,
o Timpul scurs,
o Durata contactului,
o Alergii, medicatie,
o Ultima masa
o Evenimente ce au precedat incidental,
o Interventii primare la locul incidentului
o Interventii secundare la locul incidentului
o Examen obiectiv
o Managementul cailor respiratorii
o Inhalarea fumului de incendiu
o Gaze toxice din fum
o Simptome
o Semne fizice
o Alte investigatii paraclinice
o Criterii de detubare
o Tratament
Intoxicatia cu CO (monoxid de carbon)-3 ore
o Calcularea extinderii arsurilor(regula lui 9), profunzimii
arsurii
o Socul combustional
o Liniile i.v. la arsi
o Reumplere lichidiana
o Formula Parkland adulti/copii
o Formula Steriner pentru copii
o Monitorizarea reumplerii lichidiene
o Criterii de internare:
o Arsuri minore/moderate/severe,
o Manevre suplimentare,
o Debridarea flictenelor,
o Prevenirea arsurilor,
o Ingrijirea plagilor
Hipotermia-3 ore
o Obiective /Circumstante special
o Definitie
o Probleme special
o Caracteristici clinice ale hipotermiei
o Caile aeriene si respiratia
o Aritmii associate cu hipotermia
o Incalzirea pacientului
o Monitorizarea
o Investigatii
Imersia si submersia-3 ore
o Decizia de resuscitare
o Salvarea din apa
o Caile aeriene si respiratia
o Precautii-lezarea coloanei cervicale, O2% 100%, IOT
(intubare orotraheala precoce),
o Risc ARDS/Ventilatia
o Circulatia (atentia la bradicardie extrema/ hipovolemie/
sonda nazogastrica)
o Investigatii
o Criterii de externare
Sarcina-3 ore
o Cauzele stopului cardiac la gravid
o Resuscitarea in sarcina
o Caile aeriene IOT
o Respiratia
o Circulatia si pozitia de siguranta a gravidei
o Tratamentul: indicatiile cezarienei de siguranta
Electrocutia-3 ore
o Tipurile de curent alternative/continuu
o Factorii care influenteaza severitatea
o Leziuni provocate de curentul electric
o
o

•

•

•

•

•

•

44
•

90.

Nr. 7
Specialităţi
Chirurgicale
II

Medicina de
urgenta

Abordarea
urgențelor
majore pe
baza
metodelor
din noile
ghiduri de
resuscitare

UPU SMURD
Craiova

0819.03.2016

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

Șef lucr. dr.
Maria
Forţofoiu
Șef lucr. dr.
MirceaCătălin
Forțofoiu

45

37

10

Da/O
ral și
scris

46 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

1. Stopul cardiorespirator-3 ore
- etiopatogenie
- lanţul supravieţuirii la adult şi copil
- suportul vital de bază la adult şi copil (BLS)
2. Aritmii potențial declanșatoare de stop cardiorespirator-4
ore
- bradicardiile severe
- tahiaritmiile cu complex îngust
- tahiaritmiile cu complex larg
- medicaţie antiaritmică
- managementul aritmiilor
3. Evaluarea stării de conştienţă-4 ore
- comele și etiologia lor
- semen și simptome caracteristice diverselor tipuri de come
- managementul stărilor de comă-deschiderea căii aeriene și
poziție de siguranță
- mangementul pacientului comatos în funcție de etiologie
5. Urgenţe hipertesive-4 ore
- criza hpertensivă
- insuficiența ventriculară stângă
- edemul pulmonar acut
- encefalopatia hipertensivă
6. Sindromul coronarian acut-6 ore
- STEMI-diagnostic și management
- NSTEMI-diagnostic și management
7. Şocul-4 ore
- definiţie
- etiopatogenie
- clasificare
- algoritmi de diagnostic
- abordarea terapeutică a stărilor de șoc
8. Urgenţe respiratorii- 6 ore
- insuficienţa respiratorie acută-definiție, etiopategenie,
clasificare, abordare terapeutică
- astmul bronşic-forme clinice, diagnostic și tratament de
urgenț, metode de ventilație asistată
- BPOC-forme clinice, stadializare, tratmentul pe stadii
- CPC decompensat-diagnostic, abordare terapeutică în
urgență
- obstrucţia acută completă și incompletă de căi aerienediagnostic, managementul căii aeriene
în UPU, manevra Heimlich
- pneumotoraxul atraumatic-diagnostic, metode rapide de
exuflație, managementul căii aeriene
și ventilația
9. Intoxicaţii-6 ore
- sindroame în toxicologie ( colinergic, simpatomimetic,
opioide)
- mijloace de eliminare a toxicelor (metode practice și
situațiile de administrare a antidotului)
- intoxicaţia cu ciuperci
- intoxicaţia cu barbiturice şi benzodiazepine
- intoxicaţia cu paracetamol
- intoxicaţia cu nitriţi
- intoxicaţia cu antidepresive triciclice
- intoxicaţia cu opiacee
- intoxicaţia cu insecticide organofosforice
Tematica activităţii practice-10 ore
1. Evaluarea primară şi secundară-1 oră
2. Suportul vital de bază la adult-2 ore
3. Suportul vital de bază la copil (nou-născut, sugar, copil
mare)-1 oră
4. Manevra Heimlich-alte tehnici de dezobstrucţie a căii
aeriene-1 oră
5. Poziţia de siguranţă-1 oră
6. Manevre de eliberare a căilor aeriene-folosirea
adjuvanţilor simpli ai
căilor aeriene-2 ore
7. Recunoaşterea ritmurilor cardiace pe simulatorul de
ritmuri-2 ore

91.

Nr. 7
Specialităţi
Chirurgicale
II

Semiologie
chirurgicala

Management
ul
hemoragiei
digestive
superiore
Conf. univ.
dr. Marian
Munteanu

Clinica
Chirugie IIIsala lucrari
practice

01.0510.06.2016

Medici rezidenti
chirurgie
generala, medici
rezidenti
medicina de
urgenta, medici
rezidenti
medicina de
familie

46

18
curs 3 ore/
sapta
mana

Da scris

18 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

1. Etiopatogenia HDS. Clasificarea HDS.
2. Diagnosticul HDS
3. Atitudinea medicului de familie fata de pacientul
cu HDS.
4. Atitudinea medicului de medicina de urgaenta in
fata pacientului cu HDS.
5. Tratamentul HDS nechirurgicale
6. Tratamentul HDS chirugicale

92.

Nr. 7
Specialităţi
Chirurgicale
II

Medicină de
urgență
Prim ajutor

Management
ul situaţiilor
de catastrofă
şi al
accidentelor
cu efect
limitat cu
victime
multiple

Sala training
UPUSMURD,
SCUJ
Craiova

0919.05.2016

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

Conf. univ.
dr. Luciana
Rotaru

47

42

26

Da/(
Scris
/
pract
ic)

53 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

Tematica cursului teortic-42 ore
1. Legislație. Organizarea și funcționarea Sistemului National de
Management al Situațiilor de Urgență-2 ore
2. particularităţile situaţiilor de catastrofă şi al ,,mass casualty
accidents’’-1 oră.
3. tipuri de riscuri-prevederea, prevenirea, planuri interne şi
externe de securitate –1 oră.
4. tipuri deacccidente-particularităţi de intervenţie-5 ore
a) cutremurele
b) inundaţiile / tsunami
c) războiul
d) avalanşa
e) incendiile de păduri
5. tipuri de accidente în masă-particularităţi de intervenţie-8 ore
a) accidentele feroviare de suprafaţă sau metrou
b) accidentele aviatice
c) accidentele rutiere majore
d) accidentele tehnologice-chimice, radioactive, baraje
e) pandemia
f) prăbuşirile de acticic
g) exploziile și incendiile. Incendiile în spații cu glomerări de
actici
h) transportul materialelor periculoase.
i) terorism- luare de ostatici
6. planificarea, organizarea şi comanda intervenţiei-4 ore
a) alertarea
b) raportarea datelor
c) funcțiile și sarcinile dispeceratului
d) dispozitivul de intervenţie
e) securitatea intervenției
f) logistica intervenției
g) sarcinile și funcțiile în scena de lucru
h) organizarea și funcționarea punctului mobil de comandă
i) comunicarea și comunicațiile
7. triajul de camp-principia, mod de lucru, criteria de triaj, triajul
după şcoala franceză, triajul anglo-saxon-2 ore
8.punctul medical avansat-2 ore
a) definiţie
b) roluri
c) amplasare, condiţii de dotare
d) organizare
e) încadrare
f) funcţionare
9. evacuarea medicală-4 ore
a) principia, criterii de evacuare,
b) organizarea centrului medical de evacuare,
c) căi de evacuare,
d) direcţionarea pacientului,
e) gestionarea resurselor de evacuare
10. activarea ,,planului roşu’’ şi ,,planului alb’’ în situaţii de
catastrofă-3 ore
a) ,,planul roşu’’-intervenţia prespitalicească-descriere, etape
b) ,,planul alb’’-pregătirea spitalului pentru primirea unui aflux
mare de actic-descriere, etape
11. managementul comunicării. Tehnici de comunicare actic-2 ore
12. actic legislative în România-1 oră
13. coordonarea şi cooperarea cu forţele de actic şi sprijin
umanitar-2 ore
14. aspect medico-legale-2 ore
15. evacuarea şi adăpostirea populaţiei-1 ore
16. aspect epidemiologice ale situaţiilor de catastrofă-3 ore
a) alimentaţia
b) asigurarea şi protecţia surselor de apă
c) adăpostirea
d) evacuarea deşeurilor
e) prevenirea şi combaterea epidemiilor
f) problematica morţilor
17. managementul situaţiilor de accidente în masă în care sunt
implicate VIP-uri-1 oră
Tematica lucrărilor practice-23 ore
1. Aplicaţii tactice vizând comanda, organizarea şi realizarea
cooperării în situaţii de catastrofă sau accident cu victime
multiple-8 ore
a) accidentului major de actic rutier
b) accidentului aviatic
c) accidentului tehnolgic
d) avalanşei-accidentului montan
e) terorismului
f) prăbuşirii de structuri
g) incendiului major
h) inundaţiilor
i) cutremurului
2. Triajul de câmp-1 oră

93.

Nr. 7
Specialităţi
Chirurgicale
II

Medicină de
urgență
Prim ajutor

Concepte
moderne de
management
în urgenţele
medicului de
familie

Sala training
UPUSMURD,
SCUJ
Craiova

1823.04.2015

Medici de
familie

25

Conf. univ.
dr. Luciana
Rotaru

48

10

Da/(
Scris
/
pract
ic)

31 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

TEMATICA CURSULUI TEORETIC-25 ORE
1. Stopul cardiorespirator - 2 ore
- circumstanţe de apariţie, - condiţii etiologice, - conceptul de şansă a
supravieţuirii-lanţul supravieţuirii la adult şi copil, - suportul vital de
bază la adult şi copil
2. Tulburări majore de ritm cardiac-3 ore
- bradicardiile severe, - tahiaritmiile cu complex îngust, - tahiaritmiile cu
complex larg
- medicaţie antiaritmică, - protocoale de lucru în managementul
aritmiilor stabile şi instabile hemodinamic
3. Alterările stării de conştienţă-4 ore
- stările de comă şi alterările calitative ale conştienţei, - clasificările
stărilor de coma, - managementul general al stărilor de comă-poziţia de
siguranţă, - principii de lucru în principalele tipuri particulare de come
(hipoglicemică, hiperosmolară, hepatică, uremică, AVC)
4. Convulsiile-1oră
- cauze şi tipuri de convulsii, - statusul convulsivant, - managementul
crizelor convulsivante
5. Urgenţe hipertesive-2 ore
- criza hpertensivă, - edemul pulmonar acut, - encefalopatia hipertensivă
6. Urgenţe respiratorii-3ore
- insuficienţa respiratorie acută-identificare, clasificare, - astmul bronşic,
statusul astmatic, bronşita cronică acutizată, - obstrucţia acută a căii
aeriene,
 tipuri de obstrucţie
 cauze de obstrucţie a căii aeriene
 identificarea obstrucţiei căii aeriene
 manevra Heimlich şi Heimlich modificat la adult şi copil
 manevre de deschidere şi adjuvanţii simpli ai căilor aeriene
7. Sindromul coronarian acut-3 ore
- clasificarea anginei pectoral, - clasificarea sindroamelor coronariene
acute, - criterii de diagnostic, - principii de management al sindroamelor
coronariene acute
8. Şocul-3 ore
- definiţie, - clasificarea stărilor de şoc, - principii de reumplere
vasculară
- medicaţia stărilor de şoc, - algoritmul de lucru în managementul
stărilor de şoc, - abordarea terapeutică a diferitelor tipuri de şocanafilactic, hemoragic, septic
9. Intoxicaţii-4 ore
- toxidroame importante ( colinergic, simpatomimetic, opioide), mijloace de epurare a toxicelor, tehnica şi tactica antidotismului, intoxicaţia cu ciuperci, - intoxicaţia cu barbiturice şi benzodiazepine, intoxicaţia cu paracetamol, - intoxicaţia cu nitriţi
- intoxicaţia cu antidepresive triciclice, - intoxicaţia cu opiacee, intoxicaţia cu insecticide organofosforice
TEMATICA ACTIVITĂŢII PRACTICE-10 ORE
1. Evaluarea primară şi secundară-1 oră
2. Suportul vital de bază la adult-2 ore
3. Suportul vital de bază la copil ( nou-născut, sugar, copil mare)-1 oră
4. Manevra Heimlich-alte tehnici de dezobstrucţie a căii aeriene-1 oră
5. Poziţia de siguranţă-1 oră
6. Manevre de eliberare a căilor aeriene-folosirea adjuvanţilor simpli ai
căilor aeriene-2 ore
7. Recunoaşterea ritmurilor cardiace pe simulatorul de ritmuri-2 ore
PROGRAMUL CURSULUI PE ZILE
Ziua 1
Pretest-30 întrebari-1 oră
Stopul cardiorespirator - 2 ore
- circumstanţe de apariţie, - condiţii etiologice, - conceptul de şansă a
supravieţuirii-lanţul supravieţuirii la adult şi copil, - suportul vital de
bază la adult şi copil
Evaluarea primară şi secundară-1 oră
Suportul vital de bază la adult-2 ore
Suportul vital de bază la copil (nou-născut, sugar, copil mare)-1 oră
Ziua 2
Tulburări majore de ritm cardiac-3 ore
- bradicardiile severe,- tahiaritmiile cu complex îngust,- tahiaritmiile cu
complex larg,- medicaţie antiaritmică,- protocoale de lucru în
managementul aritmiilor stabile şi instabile hemodinamic
Recunoaşterea ritmurilor cardiace pe simulatorul de ritmuri-2 ore
Convulsiile-1oră
- cauze şi tipuri de convulsii,- statusul convulsivant,- managementul
crizelor convulsivante
Ziua 3
Alterările stării de conştienţă-4 ore
- stările de comă şi alterările calitative ale conştienţei,- clasificările
stărilor de coma,- managementul general al stărilor de comă-poziţia de
siguranţă,- principii de lucru în principalele tipuri particulare de come
(hipoglicemică, hiperosmolară, hepatică, uremică, AVC)
Poziţia de siguranţă-1 oră
Urgenţe hipertesive-2 ore
- criza hpertensivă,- edemul pulmonar acut,- encefalopatia hipertensivă
Ziua 4
Urgenţe respiratorii-3ore
- insuficienţa respiratorie acută-identificare, clasificare,- astmul bronşic,
statusul astmatic, bronşita cronică acutizată,- obstrucţia acută a căii
aeriene
 tipuri de obstrucţie
 cauze de obstrucţie a căii aeriene
 identificarea obstrucţiei căii aeriene

94.

Nr. 7
Specialităţi
Chirurgicale
II

Medicină de
urgență
Prim ajutor

Atelier de
“resuscitare
cardiopulmo
nara si
cerebrala
pediatrică și
neonatală”
Conf. univ.
dr. Luciana
Rotaru

Sala training
UPUSMURD,
SCUJ
Craiova

0812.02.2016

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

49

21

11

Da/(
Scris
/
pract
ic)

26 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

PROGRAMUL ZILEI I
Evaluare preliminara 60 min
Introducere 15 min
Recunoasterea socului si a insuficientei
respiratorii 90 min
Pauza 10 min
Tulburari de ritm cardiac 90 min
Pauza 10 min
Traumatisme 60 min
Recapitulare 30 min
PROGRAMUL ZILEI II
BLS si ventilatie cu balon pe masca 60 min
Controlul avansat al cailor respiratorii
superioare 60 min
Pauza 10 min
Abordul vascular. Accesul intraosos.
Abordul venei ombilicale 45 min
Prezentari de caz. Exerciții practice-sugar si
copil 240 min
PROGRAMUL ZILEI III
Resuscitare neonatala in sala de nastere si
afara spitalului 60 min
Pauza 15 min
Stop cardiorespirator / tulburari de ritm
cardiac 60min
Insuficenta respiratorie 90 min
Exercitii practice-simulări caz-lucru pe
manechin 120 min
PROGRAMUL ZILEI IV
Protocolul de transportul neonatal 45 min.
Pauza 15 min
Socul. Vărsăturile și deshidratarea 60 min
Convulsiile 45 min.
Resuscitare neonatala . Ghidul STABLEexercitii practice 120min
Prezentari de caz-stabilizare post resuscitare
90 min
PROGRAMUL ZILEI V
Evaluare resuscitare neonatala 75 min
Evaluare stop cardiorespirator/tulburari de
ritm cardiac 90 min
Evaluare insuficenta respiratorie/soc 75 min
Test grila 60 min
Discutarea testului 30 min

95.

Nr. 7
Specialităţi
Chirurgicale
II

Medicină de
urgență
Prim ajutor

Atelier de
“resuscitare
cardiopulmo
nara si
cerebrala la
adult”
Conf. univ.
dr. Luciana
Rotaru

Sala training
UPUSMURD,
SCUJ
Craiova

1823.01.2016

medici primari,
specialişti şi
rezidenţi
medicină de
urgenţă, medici
mg/ mf din
serviciile de
ambulanţă și
centre de
permanențămedi
ci rezidenți ati,
cardiologiespeci
alități
chirurgicale

50

24

11

Da/(
Scris
/
pract
ic)

30 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

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.

96.

Nr. 7
Specialităţi
Chirurgicale
II

Medicină de
urgență
Prim ajutor

Atelier de
“resuscitare
cardiopulmo
nara si
cerebrala in
trauma”

Sala training
UPUSMURD,
SCUJ
Craiova

1419.03.2016

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

Conf. univ.
dr. Rotaru
Luciana

51

36

10

Da/(
Scris
/
pract
ic)

36 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

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

97.

Nr. 8
Mama şi
copil

Pediatrie

Actualităţi
privind
simptomatol
ogia de
tip astmatic
la copil

Spitalul
Clinic
Municipal
Craiova
Clinica
Pediatrie

Nr. 8
Mama şi
copil

Pediatrie

Hemoragia
digestivă la
copil
Conf. univ.
dr. Ileana
Octavia
Petrescu
Asist. univ.
dr. Simona
Coşoveanu

10.0210.03.2016
05.0505.06.2016

Conf. univ.
dr. Cristian
Gheonea
Şef lucr. dr.
Radu
Diaconu

98.

14.1015.11.2015

Spitalul
Clinic
Judeţean de
Urgenţă
Craiova,
Clinica II
Pediatrie

22.0206.03.2016

Medici
rezidenţi
Medicină de
familie,
Neonatologie,
Pediatrie,
Pneumologi,
Alergologie

50

20

Da/S
cris

60/fiecare
perioadă
(creditele acordate
sunt valabile
numai pentru
medicii membri
CMR)

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

24

16

Da/S
cris

30 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

52

1. Definirea simptomatologiei de tip
astmatic(wheezing-ul, dispneea, constricţia
toracică,tusea)
2. Particularităţi ale căilor respiratorii la copil
3. Factori perinatali cu impact asupra
apariţiei simptomatologiei de tip obstructiv
4. Mecanisme etiopatogenice ale
simptomatologiei de tip astmatic
5. Incidenţă, prevalenţă, impact asupra
calităţii vieţii şi socio-economic
6. Corelaţii genotip-fenotip la copilul cu
simptomatologie de tip astmatic. Istoric
natural.
7. Diagnostic şi clasificări actuale.
8. Markeri inflamatori - semnificaţie clinică
9. Explorări pulmonare funcţionale la copil
10. Sugarul cu manifestări de tip astmatic particularităţi
11. Copilul preşcolar cu manifestări de tip
astmatic - particularităţi
12. Managementul de caz.
13. Intervenţia educaţională asupra
pacientului/aparţinătorilor
14. Tratamentul farmacologic.
15. Factori cu inpact asupra complianţei la
tratamentul inhalator la copil.
16. Monitorizarea copilului cu manifestări de
tip astmatic. Prognostic.
- Particularităţile hemoragiilor digestive
superioare şi inferioare la copil,
- Examen clinic, diagnostic diferenţial,
- Explorări paraclinice,
- Diagnostic etiologic în HDS,
- Diagnostic etiologic în HDI,
- Tratament - atitudinea practica în urgenţă,
- Tratamentul etiologic în HD la copil.

99.

Nr. 8
Mama şi
copil

Pediatrie

Sindromul
dispeptic şi
deshidratare
a la sugar şi
copilul micetiologie,
simptomatol
ogie clinică,
investigaţii
paraclinice,
tratament

Clinica de
Pediatrie

01.0406.05.2016

Medici Pediatri
Medici medicină
generală
Medici rezidenţi

Conf. univ.
dr. Ligia
Stănescu

53

40

15

Da/S
cris

50 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

1Sindromul dispeptic-definitie
2 Dispepsie-Epidemiologie
3Clasificare-durerea abdominala cronica
4Durerea abdominala recurenta
5 Durerea abdomnala functionala
6 Etiologie boala diareica acuta
Factori determinanti
Ex alimentatione
Ex infectione
E morbo
Factori favorizanti
Ex constitutione
Ex curatione
7 Manifestari si forme clinice
o
Diareea acuta nespecifica
o
Diareea acuta enteral-infectioasa
o
Diareea parenterala
o
Diareea indusa de antibiotice
o
Diareea din malnutritie
8 Fiziopatologia tulburarilor hidroelectrolitice
9 Simptomatologie clinica
10 Investigatii paraclinice
1. Coprocultura
2. Ex coprocitologic
3. Determinaraea pH-ului scaunului
4. Teste virusologice
5. Reactia Gregersen
6. Ionograma si microAstrup
7. Examene radiologice si
endoscopice
11 Tratament
1. Tratament dietetic
2. Tratament Medicamentos
3. Tratament adjuvant si
simptomatic
12 Sindromul de deshidratare acuta
1. Etiologie
2. Diagnostic
3. Tratament
4. Rehidratarea orala
5. Rehidratarea parerenterala
6. Rehidtratarea dirijata
7. Complicatiile rehidratarii

100. Nr. 8
Mama şi
copil

101. Nr. 8
Mama şi
copil

Pediatrie

Pediatrie

Actualitati
in
diagnosticul
si
tratamentul
diabetului
zaharat tip 1
si 2 la copil
si adolescent
Conf. univ.
dr. Ileana
Puiu
Management
ul obezitatii
in practica
pediatrica

U.M.F. din
Craiova

1930.10.2015

Medici rezidenti
Medici de
familie
Medici
specialisti

30

15

Da/O
ral

38 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

Diagnosticul clinic şi de laborator in DZ tip 1
si 2 la copil.
Aspecte practice ale insulinoterapiei:
preparate de insulina, strategii de tratament.
Întocmirea practică a unui regim alimentar pe
grupe de vârstă.
Monitorizarea şi autocontrolul glicemic.
Hipoglicemia: prevenire şi tratament.
Cetoacidoza diabetică.
Complicaţiile cronice.

U.M.F. din
Craiova

1829.01.2016

Medici rezidenti
Medici de
familie
Medici
specialisti

30

15

Da/O
ral

38 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

Evaluare a obezitatii la copil.
Cauzele obezitatii infantile.
Profilaxia obezitatii.
Terapia comportamentala.
Tratamentul dietetic si medicamentos.
Dispensarizarea copiilor cu risc si a celor
obezi.

Sala curs
Clinica
Pediatrie II

0225.03.2016

Medici rezidenti
pediatrie, Medici
specialisti
pediatrie, Medici
rezidenti medicina
de familie,
Medici specialisti
medicina de
familie,

40

10

Da/
Eval
uare
prob
a
scris
a

50 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

1. Etapele stabilirii unui program de
alimentatie.
2. Alimentatia in bolile digestive la copil.
3. Alimentatia in afectiunile renale la copil.
4. Alimentatia in diverse afectiuni alergice.
5. Alimentatia copilului cu obezitate.
6. Alimentatia copilului cu diabet zaharat.
7. Alimentatia in bolile genetice de
metabolism.
8. Nutritia enterala.
9. Nutritia parenterala.

Conf. univ.
dr. Ileana
Puiu
102. Nr.8
Mama şi
copil

Pediatrie

Principii de
alimentatie
in diverse
afectiuni
pediatrice
Sef lucr. dr.
Singer
Cristina

54

103. Nr.8
Mama şi
copil

Neonatologie

Resuscitarea
și îngrijirea
postresuscita
re a nounăscuților
Sef lucr.dr.
Mihaela
Gheonea

Spitalul
Clinic
Județean de
Urgență
Craiova,
Clinica
Neonatologie

0316.11.2015

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

55

40

10

Da/S
cris

50 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

1. Principiile resuscitării la nou-născut.
- modificări fiziologice care apar in
momentul nasterii la copil
- factori de risc cu valoare predictivă pentru
identificarea nou-născuților care vor necesita
resuscitare
- echipament și personal necesar pentru
resuscitarea nou-născutului
2. Utilizarea dispozitivelor pentru ventilație
cu presiune pozitivă
- indicațiile ventilației cu presiune pozitivă
- operarea baloanelor destinse de flux, a
baloanelor autogonflabile si a
resuscitoarelor cu piesă in T
- măstile faciale: tipuri, dimensiuni,aplicare
corectă
- evaluarea eficienței ventilației cu presiune
pozitivă
3. Masajul cardiac extern
- indicație, tehnică, coordonare cu ventilația
cu presiune pozitivă
4. Intubația endotraheală
- indicații, alegerea si pregătirea
echipamentului necesar
- utilizarea laringoscopului pentru
introducerea sondei de intubație
endotraheală
- aspirarea meconiului din trahee
- administrarea ventilației cu presiune
pozitivă pe sonda de intubație
5. Medicație folosită in resuscitarea
neonatală
- clase de medicație utilizate in resuscitarea
neonatală
- căi de administrare a medicației: accesul
intravenos (vena ombilicală),
administrarea endotraheală, accesul intraosos
- aplicații practice: adrenalina, expandere de
volum sanguin
6. Resuscitarea copiilor născuți prematur
- factori de risc pentru nasterea prematură
- resurse suplimentare ce trebuie asigurate
pentru resuscitarea nou-născuților prematuri
- administrarea oxigenoterapiei la prematur
- precauții suplimentare după efectuarea
resuscitării la prematur
7. Etică si ingrijire la sfarsitul vieții
- principii etice la inițierea si oprirea
resuscitării nou-născutului
- comunicarea cu părinții si implicarea lor in
luarea deciziilor etice
- durata resuscitării in absența răspunsului
clinic
- decesul copilului
- suport pentru părinți si pentru membrii
echipei de reanimare in cazul decesului nounăscutului

FACULTATEA DE MOAŞE ŞI ASISTENŢĂ MEDICALĂ

.
.
1.

Departamentul
organizator
Departamentul 1

Specialitatea
Medicină Internă.
Nursing clinic boli
interne

Titlul cursului
postuniversitar /
Titularul cursului
Managementul
intoxicațiilor acute
exogene în patologia de
urgență

Locul
desfăşurării
UPU Craiova

Perioada
propusă
09-30.11.2015
10-30.03.2016

Prof. univ. dr. Aurelia
Enescu

2.

Departament 1

Obstetrica Ginecologie

Actualitati in
managementul
avortului recurrent

Medicii
cărora li se
adresează

Nr. ore
Curs

LP

Prezenţa
evaluării
finale
(Da/Nu
Scris/Oral)

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

20

30

Scris

25/fiecare
perioadă
(creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

Clinica I OG
Spit
Filantropia

15-30.04.2016

Medici
specialisti,
rezidenti O.G.

20

10

Da/Scris

25 (creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

FMAM

07-13.10.2015

Medici de
familie,
ginecoobstetrică,
pediatrie

24

24

Evaluare
scrisa

30/fiecare
perioadă
(creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

Șef lucr. dr. Magda
Manolea

3.

Departament 1

Medicina de familie

Educatie prenatala
naturala-condiţie
esenţială pentru
sănătatea copilului

Tematica cursului

13-19.04.2016
11-17.04.2016

Elena-Mădălina
Dumitrescu
Colaborare/parteneriat
cu Asociaţia de Educaţie
prenatală din RomâniaLavinia Nanu

56

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

Educația prenatală naturală în perioada preconcepțională și perio
prenatală: intervenție fundamentală pentru o prevenție primară
eficace Dovezi științifice și tradiționale care susțin o nouă paradi
în abordarea parentalității
Rolul cadrelor medicale în consilierea tinerilor și viitorilor părinț
privind un comportament responsabil pentru propria sănătate și c
viitorilor copii
Promovarea educației prenatale naturale de către cadrele medical
condiție importantă pentru asigurarea sănătății copiilor, familiei ș
societății

4.

Departament 1

Nursing general

Managementul de
urgenţă în
politraumatisme
Şef lucr. dr. Cristiana
Geormăneanu

5.

Departament 1

Nursing general

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

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

01-30.11.2015

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

01-30.10.2015

01-30.04.2016
01-31.07.2016

10-31.01.2016
16.0510.06.2016

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

50

34

Da/scris şi
oral

60/fiecare
perioadă
(creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

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

46

30

Da/scris şi
oral

58/fiecare
perioadă
(creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

57

1. Introducere
2. Algoritmi de evaluare în traumă
3. Particularităţi ale căii aeriene şi ventilaţiei în traumă
4. Evaluarea primară şi secundară
5. Modalităţi de imobilizare a coloanei vertebrale cervicale
6. Monitorizarea pacientului traumatizat
7. Tipuri de şoc. Priorităţi de management
8. Managementul durerii şi anestezia în urgenţa traumatică
9. Trauma craniocerebrală
10. Trauma facială
11. Traumatismele de coloană vertebrală
12. Traumatismele toracice
13. Traumatismele abdominale
14. Traumatismele pelviene şi urogenitale
15. Traumatismele extremităţilor
16. Arsurile
17. Politraumatismul
18. Modalităţi de imobilizare şi transport
19. Trauma la gravidă: priorităţi de management
20. Transferul interspitalicesc al pacientului traumatizat critic
21. Transferul interspitalicesc al pacientului traumatizat necritic
22. Consideraţii medico-legale
1. Introducere
2. Monitorizarea cardiacă
3. Stopul cardiorespirator. Resuscitarea cardio-respiratorie şi
cerebrală.
3.1.Lanţul supravieţuirii
3.2.BLS
3.3.Managementul avansat al căilor aeriene şi ventilaţia
3.4.Defibrilarea
3.5.Algoritmul ALS
3.6.Medicaţia resuscitării
3.7.Situaţii speciale în resuscitare
3.8.Aspecte etice şi medico-legale în resuscitare
4. Aritmii care preced şi urmează stopului cardio-respirator
5. Cardioversie. Pacing
6. Sindromul coronarian acut
7. Edemul pulmonar acut cardiogen
8. Şocul cardiogen
9. Tromboembolismul pulmonar
10. Anevrismul disecant şi disecţia de aortă
11. Urgenţele hipertensive
12. Modalităţi de transport al pacientului critic
13. Transferul interspitalicesc al pacientului critic. Aspecte medic
legale

6.

Departament 1

Nursing general

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

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

01-18.12.2015
01-28.02.2016
16-31.03.2016
11-30.06.2016
01-31.08.2016
16-30.09.2016

7.

Departament 1

Nursing general

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

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

01-15.03.2016
01-15.05.2016
01-15.09.2016.

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

58

32

24

Da/scris şi
oral

40/fiecare
perioadă
(creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

1. Introducere
2. Monitorizarea cardiacă
3. Stopul cardiorespirator. Resuscitarea cardio-respiratorie şi
cerebrală.
3.1.Lanţul supravieţuirii
3.2.BLS
3.3.Managementul avansat al căilor aeriene şi ventilaţia
3.4.Defibrilarea
3.5.Algoritmul ALS
3.6.Medicaţia resuscitării
3.7.Situaţii speciale în resuscitare
3.8.Aspecte etice şi medico-legale în resuscitare
4. Aritmii care preced şi urmează stopului cardio-respirator
5. Cardioversie. Pacing
6. Aspecte medico-legale

34

22

Da/scris şi
oral

43/fiecare
perioadă
(creditele
acordate sunt
valabile numai
pentru medicii
membri CMR)

1. Introducere
2. Particularităţi generale ale pacientului pediatric
3. Evaluare primară
4. Particularităţi ale căii aeriene la copil. Managementul căilor
aeriene
5. Particularităţi ale ventilaţiei la copil. Managementul ventilaţiei
6. Monitorizarea
7. Căile de administrare a medicaţiei la copil
8. Obstrucţia căilor aeriene
9. Insuficienţa respiratorie.
10. Şocul
11. Terapia fluidică
12. Stopul cardio-respirator. Particularităţi ale resuscitării cardiorespiratorii şi cerebrale la copil
13. Aspecte etice şi medico-legale.

