
Instrucțiuni pentru prezentările de caz de la secțiunile 

”Expert Panel Discussion” 
 
Scopul acestor sesiuni este de a discuta cu experții invitați, împreună cu colegii din sală, 
problemele de practică clinică curentă și de a genera opinii cu privire la modul de 
soluționare a acestor probleme. Prin urmare, cazul clinic este doar un pretext de discuție. 
Cazul trebuie ales pentru a putea genera și alimenta discuțiile la temele date, dar nu 
trebuie să fie un caz excepțional prin modul de prezentare sau soluționare, ci mai degrabă 
un caz tipic pentru problemele pe care le avem. 
 
Pentru a ajuta la pregătirea prezentării de caz, sugerăm următoarea structură (adaptată 

după BMJ): 
 

▪ Titlul cazului – încercați un titlu mai degrabă jurnalistic, tabloid, care să atragă 
atenția auditoriului. De exemplu: ”Cele o mie de fețe ale nădufului” - pentru un caz 
de IPF prezentat cu dispnee la efort care nu a fost diagnosticată decât târziu, după 
numeroase alte diagnostice incorecte, etc.  

▪ De ce credeți că este cazul important pentru discuție? Vezi ”Scopul” de mai 
sus.  

▪ Care este istoricul relevant al cazului? Nu este nevoie de un istoric complet, ci 
de un istoric semnificativ. Explicați cum elementele din istoric au generat 
diagnostice diferențiale și au influențat deciziile ulterioare cu privire la investigații.  

▪ Investigațiile relevante și ce au arătat acestea. Cum au influențat rezultatul 
investigațiilor procesul de gândire clinică. Ce probleme au fost pentru aranjarea 
acestor investigații? Ce soluții propuneți pentru rezolvarea acestor probleme?  

▪ Procesul de diagnostic diferențial (- la ce s-a gândit autorul?) trebuie testat în 
timpul discuțiilor cu experții și cu auditoriul. De aceea acesta nu trebuie listat în 
prezentarea inițială a cazului.  

▪ Care a fost tratamentul? Care au fost limitele tratamentului? De ce a fost așa și 
nu altfel? Ce soluții aveți pentru standardizarea tratamentului.  

▪ Care a fost perspectiva pacientului? (Daca există această informație.)  
▪ Concluziile trebuie să cuprindă ce doriți ca să se rețină din cazul prezentat, care 

este mesajul Dvs? 
 
Prezentarea sub formă de eseu nu trebuie să depășească o pagină A4 cu fonturi 12.  
Prezentarea sub formă de powerpoint nu trebuie să depășească 10 minute. 
 

Instrucțiuni suplimentare pentru prezentările powerpoint: 
• Folosiți powerpointul pentru a ilustra, pentru a proiecta o imagine, nu pentru a 

scrie-descrie cazul.  
• Ca urmare, cu cât aveți mai puțin text pe slide, cu atât mai bine. Maxim 3 propoziții, 

cu cuvinte cât mai puține.  
• Înlocuiți cuvintele lungi cu cuvinte scurte.  
• Folosiți cuvinte cheie și nu o propoziție completă.  
• Folosiți SmartArt Graphic din variantele recente de PowerPoint, pentru a 

transforma textul în grafică.  
• Pentru a vă încadra în timp nu trebuie să aveți mai mult de 7 diapozitive.  
• Încercați să vă încadrați în timp.  
• Prezentați cazul în fața unui coleg/colegă, înainte de prezentarea oficială. Nimic nu 

poate înlocui o pregătire cât mai bună a recitalului Dvs. 
 
Pentru cine dorește, recomandăm să încerce prezentarea cazului în Prezi (vezi prezi.com). 


