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UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU 
FACULTATEA DE MEDICINA  

vă i vită la cursul postuniversitar intitulat  

REANIMAREA NEONATALĂ  
 

 Cursul se va desfăşura pe parcursul a 2 zile, 26 si 27 Mai 2014 la Universitatea Titu 
Maiorescu din Bucuresti Calea Vacaresti Nr 189, Corp M şi are la ază Manualul de Reanimare Neo atală al 

Academiei Americane de Pediatrie, ediţia în Ro â ă, 2013.   
 Cursul o ţi e atât preze tări teoretice , cât şi o i porta tă parte pra ti ă, ursa ţii fiind 
i struiţi să efectueze manevrele specifice ale rea i ării neonatale pe manechin. 
 Cursul este creditat de Colegiul Medicilor din România, parti ipa ţii primind la curs 11 

credite  EMC.  
 
La sfârşitul cursului participa ţii vor fi capabili: 

-Să re u oas ă ou- ăs uţii are au evoie de rea i are 
-Să pregăteas ă şi să verifi e e hipa e tul folosit î  rea i area eo atală 
-Să de idă da ă u  ou- ăs ut are evoie de rea i are 
-Să ad i istreze paşii i iţiali ai rea i ării 
-Să ad i istreze ve tilaţie u presiu e pozitivă î  adrul rea i ării eo atale 
-Să realizeze î  asajul ardia  exter  î  oordo are u ve tilaţia u presiu e pozitivă 
-Să de idă şi să efe tueze ore t i tu aţia oro-traheală a ou- ăs utului î  adrul rea i ării eo atale 
-Să ad i istreze edi aţia î  ursul rea i ării eo atale 
-Să rezolve situaţii spe iale î  ursul rea i ării eo atale 
-Să ia de izii eti e î  ursul rea i ării eo atale 
-Să a ţio eze î  e hipă 
 Cursul de Reanimare Neo atală propus pune accent nu atât pe u oştii ţele teoretice 
dobândite prin curs, cât pe stimularea şi î văţarea lucrului în e hipă şi punerea în pra ti ă a acestor 
u oştii ţe în folosul pa ie ţilor. De aceea, atelierele practice o upă cel mai mult timp din curs, pentru noi 

fiind important nu ce u oştii ţe , a ilităţi şi deprinderi do â deşte cursantul , ci modul cum le pune în 
pra ti ă. 

http://www.utm.ro/


 
CURS REANIMAREA NEONATAL  

 
 
 
 
 
 
 
 
Programul cursului este ur ătorul: 
 

 

 

 

 

 

Ziua 1  
8.30-9.  Pri irea şi î registrarea parti ipa ţilor  - Toţi i stru torii 
9.00- 9.30 Pre-test 
9.30 - .  Tre ere î  revistă şi pri ipiile rea i ării eo atale – Conf. Dr. Adrian Toma 
10.30 - .  Pauză de afea 
11.00- .  Paşii I iţiali ai rea i ării – Sef Lu rări Dr. Laura Io   
11.30- .  Paşii i iţiali ai rea i ării – atelier practic – Toţi i stru torii 
12.15- .  Pauză de prâ z 
13.30 – . . Utilizarea dispozitivelor de rea i are pe tru ve tilaţia u presiu e pozitivă  - Conf Dr. Adrian Toma 
14.30 – .  Utilizarea dispozitivelor de rea i are pe tru ve tilaţia u presiu e pozitivă  - atelier practic.  – Toţi 
instructorii 
15.30 - .  Pauză de afea 
16.00 – 16.30 Masajul cardiac extern – Sef Lu rări dr. Laura Io  
16.30 -17.15 – Masajul cardiac extern – atelier practic – toţi i stru torii 
17.15-17.30 Încheierea zilei de curs 
  
 

Ziua 2 
8.45-9.  Pri irea parti ipa ţilor 
9.00 - .  I tu aţia e dotraheală Co f. Dr. Adria  To a 
10.00- .  I tu aţia e dotraheală – Atelier Practic – Toţi i stru torii 
11.00 - .  Pauză de afea 
11.30- .  Medi aţia î  rea i area eo atală – Sef Lu rări Dr. Laura Io  
12.00 - .  Medi aţia î  rea i area eo atală – atelier practic – toţi i stru torii 
13.00-14.00 Masa de prânz 
14.00- .  Situaţii spe iale î  rea i area eo atală – Conf dr Adrian Toma 
14.30 - . . Rea i area opiilor ăs uţi pre atur – Conf.Dr Adrian Toma 
15.00 - .  Aspe te eti e ale rea i ării eo atale – Sef Lu rări dr. Laura Io  
15.30 - .  Pauză de afea 
16.00 – 16.30 Examen scris- toţi i stru torii 
16.30 – 17.30 Examen practic - scenariu de caz – toţi i stru torii 
17.30 – .  Î heierea ursului. Feed a k de la parti ipa ţi 
 

Coordonator Curs:   Conf. Univ. Dr. TOMA  ADRIAN     



Dr. Medic Primar 
Luminița Sârc  

Inscrieri CURS: 
 

Secretariat Facultatea de Medicina 
 E-mail: medicina.generala@univ.utm.ro  

       Tel: : 021.324.30.13 

Pentru mai multe detalii il puteti contacta pe DL. CONF. DR. TOMA ADRIAN 
     E-mail: tomaotiadi@yahoo.com  

       Tel: : 0723.188.272 

Cursul de Rea i are Neo atală va fi  creditat cu puncte EMC și oferă  

Certificate de Absolvire. 
 

Înscrierea se poate face pana la data de 21 Mai, 2014, in limita 
locurilor disponibile, achitand in prealabil taxa de participare in 
contul UTM. 

TAXA de Înscriere : 

Medici /Farmacisti/Biologi/Biochimisti 
200 RON / CURS 

Studenti :  

100 RON/ CURS 

. 

Pentru inscriere va rugam trimiteti 
urmatoarele date la secretariatul cursului: 

Nume 
Prenume 
Titlu  
Cod parafa  
CNP 
Telefon 
E-mail  
Adresa 

Taxa de inscriere se achita in contul UTM, 
 nr. cont IBAN RO49RNCB0546029228350001 

deschis la B C R  cu mentiunea “TAXA CURS REANIMAREăNEONATAL ”  

mailto:medicina.generala@univ.utm.ro
mailto:tomaotiadi@yahoo.com

