
Vama 2017. Atelierele în grupuri mici 
 
Participarea la aceste ateliere se face doar pe bază de pre-înregistrare.  
 
Până la sosire trebuie să selectați toate atelierele la care doriți să participați.  
 
Nu va fi suficient timp să participați la fiecare atelier în parte. Va trebui să alegeți cu atenție, 
în funcție de interesele educaționale, și de locurile disponibile, atelierul (codul A) și seria 
(codul S) la care doriți să participați, astfel încât să aveți câte un atelier rezervat pentru 
toate intervalele disponibile. Locurile pentru fiecare atelier și serie în parte se distribuie 
după principiul ”primul venit, primul servit”. Așadar rezervă din timp atelierul dorit. Rezervă 
acum! ☺. 
 

Ziua Intervalul orar Atelierul 

Vineri, 6 octombrie   

AM 11.15 – 12.00   Exemplu: A2S1 etc. 

AM 12.00 – 13.00    

PM 15.30 – 16.10  

PM 16.10 – 17.00  
Sâmbătă, 7 octombrie   

AM 11.15 – 12.00    

AM 12.00 – 13.00    
   

 

Ecografie toracică 
 
1. Achiziția imaginii pentru ecografia toracică de bază (A1) 
 
Locație: Mansardă, zona A – în spatele ecranului. 
 
Se vor demonstra următoarele: 

• ce înseamnă achiziția imaginii în ecografia toracică. 

• de ce trebuie standardizată achiziția imaginii în ecografie. 

• cum se scanează toracele pas cu pas. 

• care sunt zonele de scanare cele mai utile pentru a obține o imagine interpretabilă 
clinic, și cum se integrează în procesul de diagnostic imaginile obținute din scanarea 
acestor zone.  

Fiecare participant va avea posibilitatea să scaneze pe un voluntar. 
 
Vineri, 6 oct (coordonator Dr Kate Myall) 

A1S1: Seria 1. 11.15 – 12.00 – 10 locuri 
A1S2: Seria 2. 12.00 – 13.00 – 10 locuri 
A1S3: Seria 3. 15.30 – 16.10 – 10 locuri 
A1S4: Seria 4 16.10 – 17.00 – 10 locuri 

Sâmbătă, 7 oct (coordonator Dr Tudor Toma) 
A1S5: Seria 5 11.15-12.00 – 10 locuri 



A1S6: Seria 6 12.00-13.00 – 10 locuri 
 
2. Patologie ecografica toracică (A2) 
 
Locatie: Mansardă zona B – spre balcon 
 
Se vor demonstra următoarele: 

• interpretarea imaginilor in ecografie: ce este imagine reală, ce este artefact, ce 
reprezintă fiecare, cum se obțin și cum se confirmă imaginile, ”tips & tricks”.  

• imaginile patologice cele mai frecvente și interpretarea lor în contextul clinic: 
o pleurezie 
o pneumotorace 
o pneumonie 
o fibroza pulmonara 
o congestie pulmonara 

• optimizarea achiziției imaginii in contexte clinice specifice. 
Fiecare participant va avea posibilitatea sa scaneze un voluntar. 

 
Vineri, 6 oct (coordonator Dr Jocelin Hall) 

A2S1: Seria 1. 11.15-12.00 – 10 locuri 
A2S2: Seria 2. 12.00-13.00 – 10 locuri 
A2S3: Seria 3. 15.30-16.10 – 10 locuri 
A2S4: Seria 4 16.10-17.00 – 10 locuri 

 
Sâmbătă, 7 oct (coordonatori Dr Jocelin Hall, Dr Andrew Hearn) 

A2S5: Seria 5 11.15-12.00 – 10 locuri 
A2S6: Seria 6 12.00-13.00 – 10 locuri 

 
3. Ecografia toracică – o discuție suplimentară cu Dr. John Wrightson (A3) 
 
Locație: Mansardă zona C - ecran 
 
Participanții vor avea posibilitatea să discute suplimentar cu dr Wrightson despre ecografie 
toracică pe marginea prezentării făcute de acesta. Se vor putea pune orice fel de întrebări 
suplimentare legate de tehnica de bază sau avansată a ecografiei toracice, despre alte 
elemente practice ale organizării serviciului respirator si de patologie pleurală de la Oxford, 
despre modalitățile de lucru în sistemul național de sănătate Britanic (NHS).  
 
Vineri, 6 oct (coordonator Dr Mădălina Dragoș & Dr John Wrightson) 

A3S1: Seria 1. 11.15 – 12.00 – 15 locuri 
A3S2: Seria 2. 12.00 – 13.00 – opțional.  

 
4. Achiziția imaginii pentru examinarea de bază a cordului (A4) 
 
Locație: Mansardă zona F - apartament 
 



Posibilitatea de a face o examinare de bază a cordului este foarte utilă medicului pneumolog 
care efectuează ecografii la patul bolnavului, în special atunci când trebuie diagnosticată 
dispneea acută, și când trebuie făcută o diferență între dispneea probabil de natură cardiacă 
față de una probabil de origine respiratorie. 
 
Dr Laura Briota, medic cardiolog, va demonstra tehnici de baza de achiziție a imaginii 
cordului, și elemente de bază de interpretare a imaginii cordului. Informațiile sunt la nivelul 
de bază, suficiente pentru a putea efectua CLUE (cardiac limited ultrasound examination) de 
către un medic pneumolog.  
 
Participanții la acest atelier vor avea posibilitatea să scaneze un voluntar. 
 
Vineri, 6 oct (coordonator Dr Laura Briotă)  

A4S1: Seria 1. 11.15-12.00 – 10 locuri 
A4S2: Seria 2. 12.00-13.00 – 10 locuri 
A4S3: Seria 3. 15.30-16.10 – 10 locuri 
A4S4: Seria 4 16.10-17.00 – 10 locuri 

 
5. Proceduri ghidate ecografic (A5) 
 
Locația: mansardă zona D – masa de biliard. 
 
Se va explica și demonstra puncția ghidata ecografic cu ajutorul unui simulator low-cost. 
Participanții vor avea posibilitatea: 

• să înțeleagă și să practice ce înseamnă coordonarea mână – ochi în procedurile 
ghidate ecografic și în pneumologie intervențională în general. 

• să-și testeze capacitatea intrinsecă de coordonare mână – ochi.  

• să observe cum se poate învăța menținerea acului de puncție în câmpul de scanare 
al sondei ecografice și îmbunătățirea coordonării mână – ochi.  

• sa practice puncționarea unui nodul fantomă.  
Tehnica procedurilor ghidate ecografic este aplicabilă atât la puncționarea ganglionilor 
limfatici superficiali, cât și a spațiului pleural, a formațiunilor pleurale și pulmonare.  
 
Participanții înscriși la acest atelier vor fi invitați să participe la un pre-test de coordonare 
mână – ochi preliminar despre care vor fi informați la înscrierea la atelier.  
 
Vineri, 6 oct (coordonator Dr Andrew Hearn) 

A5S1: Seria 1. 11.15-12.00 – 5 locuri 
A5S2: Seria 2. 12.00-13.00 – 5 locuri 
A5S3: Seria 3. 15.30-16.10 – 5 locuri 
A5S4: Seria 4 16.10-17.00 – 5 locuri 

 

Ventilație non-invazivă 
 
1. Principii de management al insuficientei respiratorii acute in spital: de la medicatie 
inhalatorie la ventilatie non-invaziva (A6) 
 



Locație: Mansardă zona E – camera adiacentă.  
 
În cadrul atelierului participanții vor avea ocazia de a simula pe grupuri mici managementul 
din viața reală a unor pacienți cu diferite forme de insuficiență respiratorie acută care se 
prezinta la UPU incluzând: interpretarea gazelor sanguine, administrarea oxigenoterapiei, 
administrarea ventilației non-invazive, administrarea de medicație în aerosoli la pacienți în 
respirație spontană și sub ventilație asistată, indicațiile de intubație oro-traheală, 
monitorizarea cardio-respiratorie. În timpul atelierului participanții vor mânui diferite 
dispozitive, inclusiv diferite ventilatoare non-invazive de spital (tip life support). 
 
Participanții la acest atelier vor primi o serie de materiale suplimentare ce trebuie studiate în 
prealabil. 
 
Vineri, 6 oct (coordonator Dr Dragoș Bumbăcea) 

A6S1: Seria 1. 11.15-12.00 – 15 locuri 
A6S2: Seria 2. 12.00-13.00 – 15 locuri 

 
2. Ventilație non invazivă și medicină respiratorie la Dieulefit (A7) 
 
Locație: Mansarda zona E – camera adiacentă 
 
Se vor discuta mai în detaliu elemente din prezentarea Dr Veale.  

• Se vor face referiri la particularitățile serviciului de ventilație non invazivă și medicină 
respiratorie de la Dieulefit, Franța.  

• Participanții vor avea posibilitatea să pună orice fel de întrebare despre elemente 
practice ale medicinii somnului și ventilației non-invazive cronice și să continue 
discuțiile cu Dr Veale într-un cadru mai puțin formal.  

 
Vineri, 6 oct (coordonator Dr Sânziana Lovin & Dr Daniel Veale) 

A7S1: Seria 1. 15.30-16.10 – 10 locuri 
 
3. Atelier NIV sponsorizat de VitalAire: The Basics of ventilation with ResMed (A8) 
  
Locatie: Sala de fitness -1 
 
Participanții vor avea posibilitatea să discute următoarele aspecte: 

• Selectarea corectă a echipamentului pentru ventilație non-invazivă (prezentare 
scurtă). 

• Inițierea și monitorizarea ventilației (sesiune practică). 

• Setarea ventilatorului în faza acută. 

• Modalități de a continua suportul ventilator din spital în comunitate.  
 
Vineri, 6 oct (coordonator Dimitrios Nasis, VitalAire) 

A8S1: Seria 1. 11.15-12.00 – 12 locuri 
A8S2: Seria 2. 12.00-13.00 – 12 locuri 
A8S3: Seria 3. 15.30-16.10 – 12 locuri 
A8S4: Seria 4 16.10-17.00 – 12 locuri 



 
Sâmbătă, 7 oct (coordonator Dimitrios Nasis, VitalAire) 

A8S5: Seria 5 11.15-12.00 – 12 locuri 
A8S6: Seria 6 12.00-13.00 – 12 locuri 

 
4. O discuție cu Dr Laura Briotă despre reabilitarea cardio-respiratorie la Dieulefit (A9) 
 
Locatie: Mansarda zona E – camera adiacenta 
 
Participanții vor avea posibilitatea sa discute cu Dr Briota despre:  

• activitatea și organizarea serviciului de reabilitare post chirurgie cardiacă de la 
Dieulefit, Franța. 

• interacțiunea din cadrul spitalului dintre medicii cardiologi și pneumologi. 

• probleme clinice frecvente și soluții practice la acestea. 

• aspecte ale vieții profesionale de medic cardiolog în Franța.  
 

Sâmbătă, 7 oct (coordonator Dr Laura Briotă) 
 

A9S1: Seria 1. 11.15 – 12.00 – 12 locuri. 
A9S2: Seria 2. 12.00 – 13.00 – opțional. 

 
5. Atelier NIV sponsorizat de Linde: De la teorie la practică în ventilația non invazivă (A10) 
 
Locație: Parter –separeu. 
 
Participanții la acest atelier vor avea posibilitatea să exploreze indicațiile pentru ventilație 
non invazivă, modalități practice de inițiere, de monitorizare și de adaptare la răspunsurile 
clinice.  
 
 
Vineri, 6 oct (coordonator) 

A10S1. Seria 1. 11.15-12.00 – 12 locuri 
A10S2. Seria 2. 12.00-13.00 – 12 locuri 
A10S3. Seria 3. 15.30-16.10 – 12 locuri 
A10S4. Seria 4 16.10-17.00 – 12 locuri 

 
Sâmbătă, 7 oct 

A10S1. Seria 5 11.15-12.00 – 12 locuri 
A10S2. Seria 6 12.00-13.00 – 12 locuri 

 
 
Distribuția locației atelierelor la Bucovina Lodge.  
 

• Etajul 2: Zonele: A,B,C,D,F – la mansardă. 

• Etajul -1: Sala fitness. 

• Parter. 
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