
 

 
Formular înscriere  

Program ► Atelier Interactiv  Multidisciplinar  
“ImPULS pentru sănătate” 

Prezentări modulare 
pe diverse teme de interes pentru medici, rezidenți, studenți 

FOCUS : importanța ABORDĂRII MULTIDISCIPLINARE - ROLUL ECHIPEI MULTIDISCIPLINARE 
Braşov, 25 aprilie  2018  – 12 decembrie 2018  

 
Nume şi prenume: 
Telefon: 
Adresa e-mail: 
Specializarea: 
Localitate: 

 
Important : Pentru o bună desfăşurare a Atelierelor Interactive avem marea rugaminte de a 
completa  formularul de înregistrare cu DA/NU în dreptul temelor la care doriţi să participaţi (puteţi 
participa la toate temele sau la cele pe care le consideraţi că sunt de interes pentru dumneavoastră) 
şi să-l retrimiteţi pe adresa de e-mail : mihaela.naidin@rmn-diagnostica.ro  
 

 

PROGRAM 
Ateliere educaționale interactive “ImPULS pentru sănătate” 

APRILIE 2018 

data 

Durerea - Abordare diagnostică și terapeutică  
Decizii terapeutice, planuri de tratament, ghiduri  

– dezbateri și cazuri clinice comentate - ROLUL 
ECHIPEI MULTIDISCIPLINARE - Reumatologie, 

Medicină Familie, Imagistică Medicală, 
Kinetoterapie 

 speakerI 
DA/
NU 

MIERCURI, 
25 aprilie 

2018,  
ora 13 

MEDICINĂ DE FAMILIE  ȘI  REUMATOLOGIE                                       
Actualități – dezbateri și cazuri clinice comentate.   
Abordarea terapeutică și modernă a pacientului.  

Dr. Andreea Neculau, 
medic primar medicină 
familie 
Dr. Claudia Lazăr, medic 
primar reumatolog                                          

  

PAUZĂ 

RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ                                                 
Decizii dificile  în managementul  durerii – dezbateri 
și cazuri clinice comentate  
 
NEUROCHIRURGIE 
Managementul chirurgical al durerii    

Dr. Mihaela Buhociu, 
medic specialist radiologie 
și imagistică medicală 
 
Dr. Sofia Nistor, medic 
specialist neurochirurg 

PAUZĂ 

RECUPERARE MEDICALĂ, KINETOTERAPIE, 
FIZIOTERAPIE  
Tratamentul durerii de la începuturi până în prezent 
- dezbateri și cazuri clinice comentate  

Dr. Mircea Roșculeț, medic 
specialist recuperare 
medicală 
Cristian Mihăescu, 
kinetoterapeut 
 
 
 

mailto:mihaela.naidin@rmn-diagnostica.ro


 

MAI 2018 

data 

Terapia personalizată în tulburările de creștere și 
obezitatea infantilă - 

Decizii terapeutice, planuri de tratament, ghiduri  
– dezbateri și cazuri clinice comentate - ROLUL ECHIPEI 

MULTIDISCIPLINARE Pediatrie, Endocrinologie, 
Psihiatrie, Neurochirurgie 

 speakerI 
DA/
NU 

MIERCURI, 
23 mai  
2018,  
ora 13  

ALERGOLOGIE   ȘI IMUNOLOGIE CLINICĂ                                     
Mituri în alergologie - Actualități  – Dezbateri și 
cazuri clinice comentate   

Dr. Alma Bălan, medic 
specialist alergologie și 
imunologie clinică 
 

  

PAUZĂ 

ENDOCRINOLOGIE                                  
Decizii dificile în managementul  tulburărilor de 
creștere și obezitate infantilă – dezbateri și cazuri 
clinice comentate 
 
Hipotiroidismul și necesarul de iod în sarcină     
 
NEFROLOGIE 
Ce trebuie sa știe non-nefrologii despre screeningul 
bolii cronice de rinichi? 
 

Dr. Oana Căpraru, medic 
specialist endocrinolog, 
doctor în științe medicale 

Dr. Ioana Stroe, medic 
specialist endocrinolog 

 

Dr. Magdalena Crăciun, 
medic specialist nefrolog 

PAUZĂ 

PSIHIATRIE    
Terapia comportamentală a obezității - dezbateri și 
cazuri clinice comentate  
NEUROCHIRURGIE     
Hernia de disc - Tratament de la începuturi până în 
prezent - pașii de urmat  

Dr. Elena Călinescu, medic 
primar psihiatru, doctor în 
științe medicale 
 
Dr. Cristian Kakucs, medic 
specialist neurochirurg 

IUNIE 2018 

data 

Bolile  pulmonare – abordare multidisciplinară.  
Hepatita – Sindrom poliadenomatic 
Abordare diagnostică și terapeutică  

Decizii terapeutice, planuri de tratament, ghiduri  
– dezbateri și cazuri clinice comentate - ROLUL 

ECHIPEI MULTIDISCIPLINARE Pneumologie, 
Medicină Internă, Radiologie și Imagistică 

Medicală, Anatomie Patologică, Neurologie 

 speakerI 
DA/
NU 

MIERCURI, 
27 iunie  

2018,  
ora 13 

PNEUMOLOGIE 
Bolile  pulmonare – abordare multidisciplinară.   
Actualități  – dezbateri și cazuri clinice comentate.   

Dr. Valeria Iancu, medic 
primar pneumolog 
 

  

PAUZĂ 

RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ                                         
Imagistica în bolile pulmoare - Decizii dificile – 
dezbateri și cazuri clinice comentate    
NEUROLOGIE 
Sindromul de hipertensiune  intracraniană benignă 

Dr. Mihaela Buhociu, 
medic specialist radiologie 
și imagistică medicală 
 
Dr. Monica Batista, medic 
specialist neurolog 

PAUZĂ 



 

MEDICINĂ INTERNĂ, ANATOMIE PATOLOGICĂ                                         
Hepatita – Sindrom poliadenomatic. Tratament de 
la începuturi până în prezent - pașii de urmat – 
dezbateri și cazuri clinice comentate.  

Dr. Adrian Purcărea, medic 
specialist medicină internă, 
doctor în științe medicale                          
Dr. Ionuț Poinăreanu, 
medic primar anatomie 
patologică, doctor în științe 
medicale 

    LUNA  IULIE - NU se organizează  Atelierul       

    LUNA  AUGUST - NU se organizează  Atelierul       

SEPTEMBRIE 2018 

data 

Melanomul malign – Tumori cutanate. Diagnostic, 
tratament, urmărire, îngrijire - Abordare 

diagnostică și terapeutică  
Decizii terapeutice, planuri de tratament, ghiduri  

– dezbateri și cazuri clinice comentate - ROLUL 
ECHIPEI MULTIDISCIPLINARE Oncologie, 

Anantomie Patologică, Radioterapie, Medicină 
familie, Chirurgie Generală, Obstetrică Ginecologie 

 
 
 
 
 

 speakerI 

DA/
NU 

MIERCURI, 
26 

septembrie 
2018,  
ora 13 

ANATOMIE PATOLOGICĂ, MEDICINĂ DE FAMILIE                                                 
Actualități  – dezbateri și cazuri clinice comentate.   
Abordarea terapeutică și modernă a pacientului.    

Dr. Antonela Anca Nicolau, 
medic primar anatomie 
patologică                                          
Dr. Andreea Neculau, 
medic primar medicină 
familie  

  

PAUZĂ 

ONCOLOGIE, CHIRURGIE GENERALĂ - Melanomul 
malign – Tumori cutanate.  
Decizii dificile în managementul   – dezbateri și 
cazuri clinice comentate   

Dr. Claudia Aldea, medic 
specialist oncologie 
medicală 
Dr. Eduard Pandi, medic 
specialist chirurgie 
generală 

PAUZĂ 

OBSTETRICĂ GINECOLOGIE, ANATOMIE 
PATOLOGICĂ                                   
Screeningul în cancer de col uterin  
Examenul citologic cervico-vaginal 
Abordare diagnostică și terapeutică 

Dr. Marius Nicolae  Rusu, 
medic primar obstetrică-
ginecologie  
Dr. Ionuț Poinăreanu, 
medic primar anatomie 
patologică, doctor în științe 
medicale 
 

OCTOMBRIE 2018 

data 

Tumori mamare – Diagnostic. Evoluție. Prognostic 
 Abordare diagnostică și terapeutică  

Decizii terapeutice, planuri de tratament, ghiduri  
– dezbateri si cazuri clinice comentate - ROLUL 

ECHIPEI MULTIDISCIPLINARE  Anatomie patologică, 
Chirurgie Generală, Radiologie și Imagistică 

Medicală, Medicină Internă, Cardiologie 

 
 
 
 

 speakerI 

DA/
NU 

MIERCURI, 
24 

octombrie  
2018,  
ora 13 

ANATOMIE PATOLOGICĂ, CHIRURGIE GENERALĂ                                                   
Tumori mamare - Actualități  – dezbateri și cazuri 
clinice comentate. 
Abordarea terapeutică și modernă a pacientului.    

Dr. Gabriela Izabela 
Bălțătescu, medic `primar 
anatomie patologică                                           
Dr. Octavian Laurian 
Barbu, medic specialist 

  



 

chirurgie generală  

PAUZA 

RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ, MEDICINĂ 
INTERNĂ  
Decizii dificile  – dezbateri și cazuri clinice 
comentate   

Dr. Mihaela Buhociu, 
medic specialist radiologie 
și imagistică medicală                                               
Dr. Andreea Bagu, medic 
specialist medicină internă 

PAUZĂ 

CARDIOLOGIE - CARDIOTOXICITATEA                     
Tratament de la începuturi până în prezent - pașii 
de urmat – dezbateri și cazuri clinice comentate  
 

Dr. Cornelia Zara, medic 
primar cardiolog  

NOIEMBRIE 2018 

data 

Abordare diagnostică și terapeutică  
Decizii terapeutice, planuri de tratament, ghiduri  

– dezbateri si cazuri clinice comentate - ROLUL 
ECHIPEI MULTIDISCIPLINARE  Ortopedie 

Traumatologie, Imagistică Medicală, Recuperare 
Medicală, Nutriție,Cardiologie, Diabet  

  
 
 
 

speakerI 

DA/
NU 

MIERCURI, 
28 

noiembrie 
2018,  
ora 13 

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE, RADIOLOGIE ȘI 
IMAGISTICĂ MEDICALĂ                                                
Periartrita scapulo-  humerală – cauze și tratament                                          
Gonartroza – cauze și  simptome  - diagnostic și 
tratament                    
Actualități – dezbateri și cazuri clinice comentate 

Dr. Vlad Moisescu, medic 
specialist ortopedie  
traumatologie                                  
Dr. Delia Lăzărescu, medic 
specialist ortopedie 
traumatologie   
Dr. Iulia Cârstea, medic 
specialist radiologie și 
imagistică medicală 

  

PAUZĂ 

RECUPERARE MEDICALĂ, KINETOTERAPIE, 
FIZIOTERAPIE   
Tratament - recuperare de la începuturi până în 
prezent - pașii de urmat – dezbateri și cazuri clinice 
comentate   

Dr. Mircea Roșculeț, medic 
specialist recuperare 
medicală;  

Alexandru Stanciu, 
Kinetoterapie, Nutriție 

PAUZĂ 

 DIABET, CARDIOLOGIE                        
Decizii dificile – dezbateri și cazuri clinice comentate   

Dr. Nicoleta Nistor, medic 
specialist diabet zaharat, 
nutriție și boli  metabolice;                         
Dr. Lilia Aida Mahjoub,  
medic specialist cardiolog 

DECEMBRIE 2018 

data 

 Abordarea diagnostică și terapeutică  
Ghiduri  

– dezbateri și cazuri clinice comentate - ROLUL 
ECHIPEI MULTIDISCIPLINARE Medicină Generală, 

Alergologie, Medicină Nucleară, Medicină 
Laborator 

 
 

 speakerI 
DA/
NU 

MIERCURI, 
12 

decembrie 

ALERGOLOGIE, PEDIATRIE               
Alergiile - Actualități, dezbateri și cazuri clinice 
comentate.     

Dr. Loredana Stoian, medic 
specialist pediatru                          
Dr. Ecaterina Alexandrina 

  



 

2018,  
ora 13 

Fanciali, medic primar 
pediatrie, medic primar 
alergologie clinică 

PAUZĂ 

MEDICINĂ SPORTIVĂ, MEDICINĂ DE LABORATOR                                               
Decizii dificile  – dezbateri și cazuri clinice 
comentate   

Dr. Veronica Staicu, medic 
specialist medicină 
generală, medicină  
sportivă 
Dr. Cristina Tomșa, medic 
primar medicină de 
laborator 

PAUZĂ 

MEDICINĂ NUCLEARĂ                    
Proceduri medicale de  la începuturi până în prezent 
- pașii de urmat – dezbateri și cazuri clinice 
comentate  

Dr. Claudia Buzumurga, 
medic primar medicină 
nucleară 

 

Note: 
Atelierele ( 24.04 – 12.12.2018) sunt creditate cu 5 credite EMC / fiecare atelier. 
( 7 ateliere x 5 credite EMC = 35 credite)  

 
În cadrul Atelierelor, în funcţie de tematică, ne vom bucura şi de prezenţa INVITAŢILOR SPECIALI. 
Vă mulţumim şi vă stăm la dispoziţie pentru detalii suplimentare. 
 
CONTACT: 
 
Mirela Csabai, KRKA, 0775 364 632, mirela.csabai@krka.biz 
Mihaela Gabor Naidin, RMN Diagnostica, 0729 500 001,mihaela.naidin@rmn-diagnostica.ro 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


