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Sâmbătă, 16 septembrie 2017

Zilele medicale călărășene / program științific

„Cum ne apărăm de malpraxis” 

Lector: Vetreneanu Luciana, asistent medical principal SAJ 

Oltenița, formator acreditat OAMGMAMR, formator malpraxis 

 Pauză de prânz

„Suportul vital de bază”

Lector: Ene Marcela, asistent medical principal, șef UPU la 

Spitalul Județean Călărași, formator acreditat OAMGMAMR

„Managementul fracturilor pacienților vârstnici în secția de 

ortopedie a Spitalului Județean Călărași”

Lector: dr. Giurcă Cristian

Joi, 14 septembrie 2017 Vineri, 15 septembrie 2017

Chestionar de opinie

Cuvant de incheiere, eliberarea diplomelor

 „Pediatria la zi”

Lector: dr. Liviu Ghiță

Pauza de cafea

„Curs de resuscitare cardio-pulmonară; suportul de bază și 

avansat al vieții”

Lector: dr. Camelia Diaconu, șef de lucrări, doctor în medicină, 

medic primar de medicină internă, specialist cardiologie la 

Spitalul Clinic de Urgență București

„Complicații fizio-patologice ale microbiotei umane”

Lector: conf. dr. farm. Andreea Arsene, Universitatea de 

medicină și farmacie „Carol Davila” București

Pauză de cafea

Deschiderea oficială a conferinței

„Provocări contemporane”

Lector: prof. dr. Vlad Voiculescu

„Caracteristicile epidemiei de rujeolă 

în județul Călărași 2017”

Lector: dr. Camelia Truică

Coktail de bun venit !

Lansarea „Atelierelor sănătății”

„Poliomielita - urgență de sănătate publică neglijată”

Lector: dr. Camelia Truică

Înscriere participanți

„Aspecte legislative privind păstrarea, eliberarea și 

eliminarea finală  a  produselor cu regim special în farmacia 

comunitară”

"Paralelă intre SR EN ISO 9001 2008 și RBPF”

Lector: Rodica Aluaș, Universitatea Cluj

Pauză de cafea

„Sesiune de comunicare pentru farmaciști”

Lector: prof. Lupuleasa Dumitru

„Noutăți în controlul pe termen lung al durerii abdominale din 

sindromul de intestin iritabil ” 

Lector: dr. Viorica Gheorghiță

„Combaterea depleției de vitamine B și a dezechilibrului florei 

intestinale cauzate de administrarea de antibiotice”

Lector: Brândușa Pană, medic MG, specialist în management 

„Trombofilia - o provocare medicală”

Lector: conf.univ. Cojocaru Manole, cercetator științific 1, 

președintele Societății Naționale Române de Asigurare a 

„Actualități în pediatrie”

Lector: prof. dr. Ulmeanu Coriolan

Pauză de prânz

„Suportul vital de bază”

Lector: Chirea Daniel, asistent medical principal șef SAJ Călărași, 

formator acreditat OAMGMAMR

„Dapagliflozin - mecanism de acțiune complementar în terapia 

persoanelor cu diabet zaharat tip2”

Lector: dr. Enache Georgiana

„Perspective actuale în tratamentul bolii hemoroidale” Lector: 

dr. Petronel Mustățea, as. univ. medic primar chirurgie generală 

Pauză de cafea

„Comunicarea interpersonală, baza evitării malpraxisului 

medical” 

Lector: Serban Cristina, asistent medical licențiat la Spitalul de 

„Boala cronică de rinichi, un actor cu mai multe roluri”

Lector: Ene Vergil, as. med. pr. șef Clinica Diaverum Călărași, 

formator acreditat OAMGMAMR

„Probleme de sănătate publică în oncologie”

Lector: Banu Elena, asistent medical licențiat, Clinica Neolife 

București


