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Program curs  

“Abordarea multidisciplinară a pacientului cu diabet – 

aspecte practice în competența asistentei medicale” 

 

Sâmbătă, 14 noiembrie, online pe platforma RoDIABET(OAMR) 

10:30 – deschidere eveniment, mesaje deschidere susținute de: 

 

- Mihai Chirica – primarul Mun. Iasi 

- Prof. Dr. Romulus Timar Președinte SRDNBM 

- Conf. Dr. Bogdan Timar SDRDNBM 

- Prof. Dr. Gabriela Roman Președinte FRDBNM 

- Prof. Dr. Maria Moța 

- Prof. Dr. Cornelia Bala – Președinte ARED 

- Rodica Molnar – Președinte ASCOTID 

-  

11:10 – prezentări curs 

- Recunoasterea factorilor de risc pentru diabetul zaharat tip 1, tip 2, gestational, alte tipuri 

de diabet zaharat  - Delia Reurean Pintilei, Mihai Gânga 

- Identificarea semnelor si simptomelor diabetului, respectiv a complicatiilor acute si cronice 

asociate bolii – ce întrebări adresezi? Delia Reurean-Pintilei, Adrian Cureniuc 

- Criterii de diagnostic si echilibru metabolic la pacientii cu diabet zaharat tip 1, tip 2, 

gestational – Anamaria Meaucă 

-  Recunoasterea complicatiilor acute(hipo/hiperglicemie) si actiuni de corectare imediata in 

competenta asistentei medicale – Ana Maria Meaucă și Eliza Simiraș 

- Recunoasterea complicatiilor cronice (identificare precoce si orientare catre specialist): 
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 identificarea leziunilor cutanate in diabet – Eliza Mircea 

 identificarea polineuropatiei diabetice (semne, simptome, orientare 

catre specialitati) – Dan Trofin 

- Calitatea vietii la pacientii cu diabet – rolul psihologului in gestionarea pacientilor cronici – 

Liliana Mihalcea 

- Instruirea privind principiile de baza ale alimentatiei in diabet zaharat – Mihaela 

Acasandrei 

- Strategii pentru cresterea aderentei la interventiile specific diabetului zaharat – Liliana 

Mihalcea 

- Tehnici de administrare a insulinei si particularitati ale medicatiei antidiabetice. – Elena 

Porcaru și Alina Neculau, Delia Reurean-Pintilei 

 

12:30 – inchidere ziua 1 

 

Duminică, 15 noiembrie 

- Studiu de caz individual pe baza materialelor transmise către cursanți 

 

Luni, 16 noiembrie 

- Studiu de caz individual 

- Ora 16:00 – online ZOOM – închidere curs și evaluare participanți pentru acordare 

credite. 

 

 

 


