
 
 

Planul tematico - calendaristic 

al ședințelor Cercului Științific Studențesc 

al Catedrei urgențe medicale 

pentru anul 2022 
 

Nr./o Numele prezentatorului Grupa Profesorul 

coordonator 

Tema prezentării Data 

desfășurării 

Link 

1. Al Asam Najah Abd El 

Rahman 

M1/ 1634 Ciobanu 

Gheorghe 

Evaluarea pacientului cu abdomen acut chirurgical in 

Departamentul de Medicina Urgenta. / 

Evaluation of the patient with acute surgical abdomen in 

the Department of Emergency Medicine. 

14 ianuarie 

ora 15.30 

https://meet.google.com/ksh-

kscf-nci 

 Kanani Hannan Jiryis M1/1676 Rezneac 

Larisa 

 

Managementul șocului anfilactic la etapa de prespital și 

departament medicină de urgență / 

Management of anaphylactic shock in pre-hospital and 

emergency department in children 

 

 

 

 

15 februarie 

ora 15.30 

 

 

 

 

 

18.02.2022 

ora 15.30 

 

https://meet.google.com/ksh-

kscf-nci 

 Mohamed Hafsa Farah Farah 

Mohamed Warsame 

M1/1673 Rezneac 

Larisa 

 

Obstrucția căilor aeriene prin corpi străini la adulți / 

Foreign body airway obstruction in adults 

https://meet.google.com/ksh-

kscf-nci 

 Hreb Dayala Muhammad M1/1662 Rezneac 

Larisa 

 

Șocul anafilactic medicamentos / 

Drug induced anaphylactic shock 

 

https://meet.google.com/ksh-

kscf-nci 

    Participare la /Simpozion „Cardioversia in urgențele 

cardiologice la etapa de prespital și DMU/UPU”/. 

https://meet.google.com/ksh-

kscf-nci 

  

Catruc Rodica Veaceslav 

M1/1627 

M1/1634 

Rezneac 

Larisa 

Insuficiența respiratorie acută la adult / 

Acute respiratory failure in adults 

 

 

 

 

15 martie 

ora 15.30 

 

 

 

 

 

18.02.2022 

https://meet.google.com/ksh-

kscf-nci 

https://meet.google.com/ksh-

kscf-nci  Ganuşceac Mihaela Octavian  Rezneac 

Larisa 

 

Arsurile la adulți - managementul la etapa de prespital și 

departamentul medicină de urgență / 

Burns in adults - management at prehospital and 

emergency department 

 Gonciaruc Valeriu Valeriu M1/1611 Mariana 

Ciobanu 

 

Managementul bradiaritmiilor cu instabilitate 

hemodinamică la etapa de prespital si departamentul 

medicină de urgență 

https://meet.google.com/ksh-

kscf-nci 

    Participare la /Simpozion studemți și 

rezidenți”Resuscitarea stopului cardiac posttrau- 

https://meet.google.com/ksh-

kscf-nci 



matic,la femeile însărcinate, înec,șoc anafilactic, 

hipotermie și astm bronșic”/ 
ora 15.30 

      

 Abdijamal omar Hibak Sara 

Abdijamal Omar 

M2/1673 

 

Emilian 

Bernaz 

 

Managementul intoxicațiilor cu medicamente la copii/ 

Management of pediatric patients with drug poisoning 

 

 

 

 

14 aprilie 

ora 15.30 

 

 

 

 

 

15.04.20.22 

ora 15.30 

https://meet.google.com/ksh-

kscf-nci 

  

Mohamed Hafsa Farah Farah 

Muhamed Warsame 

 

M2/1673 

Emilian 

Bernaz 

 

Managementul therapeutic al otrăvirilor cu unele plante 

și ciuperci/Therapeutic management of poisoning with 

some plants mushrooms 

https://meet.google.com/ksh-

kscf-nci 

 Nur Kowther Abdikadir 

Abdikadir Nur 

 

M2/1673 Emilian 

Bernaz 

 

Intoxicațiile cu produse de uz casnic și managementul 

terapeutic la adulți și copii. / Poisoning with household 

products and therapeutic management in adults and 

hildren. 

https://meet.google.com/ksh-

kscf-nci 

  

 

 

  Participare la /Simpozion ”Actualități in diagnosticul și 

tratamentul dezechilibrelor acido-bazice”  la etapa de 

prespital și  DMU/UPU/ 

https://meet.google.com/ksh-

kscf-nci 

 Edward Sandra Antony M1/ 1669 Ciobanu 

Gheorghe 

Tactici și strategii de abordare a sindromului coronarian 

acut la etapa de debut / 

Tactics and strategies to approach acute coronary 

syndrome at the onset stage 

 

12 mai 

ora 15.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-14 mai 

ora 15.30 

 

17 iunie 22 

ora 15.30 

https://meet.google.com/ksh-

kscf-nci 

 Velayudhan Rahul 

Nochiparambil Unni 

M1/ 1559 Ciobanu 

Gheorghe 

Urgențele hipertensive în sindromul coronarian acut 

/Hypertensive emergencies in acute coronary syndrome 

 

 Said Nasro Mohamed Ali 

Mohamed Ali 

M2/1673 Emilian 

Bernaz 

 

Intoxicatia cu fosfororganice la adulți și copii și 

managementul therapeutic la etapa de prespital și DMU 

/Organic phosphorus poisoning in adults and children 

and the therapeutic management at the prehospital phase 

and Department of Emergency Medicine. 

  

 

  Participare la /Congresul internațional medical pentru 

studenți și tineri medici MedEspera 2022, ediția a IX-a./  

  

 

 

  Participare la /Conferinţa națională ştiinţifico-practică „ 

Actualități în  diagnosticul și tratamentul  AVC la etapa 

de prespital și DMU/UPU/ 

 


