
           

 
Dragi colegi, 
Modul în care activitatea medicilor de familie este privită și recompensată este pe cale să se schimbe!   
Pacienţii își doresc din ce în ce mai mult MF care să le rezolve “pe loc”,  fără trimiteri, problemele diverse.  
 
Veniţi în întâmpinarea acestei schimbări printr-o pregătire adecvată!  
Într-o singură zi - o paradă de demonstraţii de abilităţi dg. și terapeutice în patologii frecvente, uneori neglijate (?) 
din medicina de familie!  

 
Într-o singură zi - o altă viziune despre cum 
am putea practica mai profesionist medicina 
de familie! 
Profesionalismul în MF va fi la modă!    
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Entorsa de gleznă – evaluare standard și imobilizare prin tehnica bandajului compresiv. Manevre diagnostice în patologia genunchiului. 
Boala venoasă cronică -  leziuni dermatologice, examenul standardizat, cum alegem terapia compresivă potrivită  
Piciorul diabetic –  evaluare standard  
Afecţiuni respiratorii  - peakflowmetrie, spirometrie, pulsoximetrie, otoscopie, utilizarea dispozitivelor inhalatorii. Tehnica investigației și abordul riscului suicidar.  
Consumul problematic de alcool – tehnici de depistare și consiliere   
Afecţiuni dermatologice: dermatoscopia. 
“Point of care – diagnosticul pe loc” și monitorizarea FiA, BCI, HTA, 
DZ, dislipidemii, b. renală, hepatite…. Proceduri de intervenție și suport pentru menţinerea alăptării sau 
relactare.  
Intervenţii în situații catastrofale 
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Conferinţa cu participare internaţională 
“Abilităţi practice în medicina familiei" 

- cum schimbăm modul în care practicăm medicina de familie dobândind abilităţi noi - 
Bucureşti,  18 mai 2013, Institutul Naţional de Statistică 
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