
 

                                                       
 

Grupul RespiRo 
va invita la 

seria de ateliere 
 

Abordarea practica a astmului dificil de controlat  
in cabinetul medicului de familie 

 
 

sub egida 
Centrului National de Studii pentru Medicina Familiei 

si 
Societatii Nationale de Medicina Familiei, 

cu sprijinul 
International Primary Care Respiratory Group  

si 
U-BIOPRED 

• Bucuresti 2015 
• Modul 1: 31 octombrie 
• Modul 2: 14 noiembrie 
• Modul 3: 28 noiembrie 

• Cunostinte, deprinderi si abilitati practice  
o instrumente de evaluare a gradului de control 
o personalizarea tratamentului 
o tehnica administrarii corecte a dispozitivelor inhalatorii 
o asistenta pacientului fumator 
o abordarea comorbiditatilor 
o tehnici de imbunatatire a aderentei la tratament si educatia pacientului 

• Taxa de participare: 50 RON / modul, 120 RON / 3 module 
• Creditare EMC pentru participantii la toate cele 3 module 
• Inscrieri intre 10 si 30 septembrie 2015, la sediul Centrului National de Studii pentru Medicina 

Familiei (CNSMF) din Calea Mosilor nr. 227, bl. 37, Sc. 1, Ap. 3, sector 2, cod 020868, Tel./Fax: 
004-021-2115927, email: office@cnsmf.ro* 

• Participantii la toate cele 3 module pot aplica la initiativa „Cabinetele RespiRo” 
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de

sanatate
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Program realizat cu sprijinul financiar si educational al IPCRG, in scopul diseminarii Initiativei Comisiei Europene privind 
Medicina Inovatoare (IMI) U-BIOPRED, care a oferit o parte din fonduri. 
 

*Datorita numarului limitat de locuri,   
inscrierea se va face numai prin achitarea 
contravalorii cursului direct la sediul CNSMF 
sau in contul CNSMF: 
RO06BPOS70202922050RON08 Bancpost 
Mosilor si expedierea copiei dupa documentul 
de plata la office@cnsmf.ro. 

mailto:cnsmf@clicknet.ro


 

Modul 1  
I. Ce este astmul dificil de controlat? (invitat: dr. Dermot Ryan – IPCRG) 

o introducere algoritm de abordare structurata a pacientilor cu astm 
II. Consilierea pacientului cu astm, care fumeaza 

o de ce pacientii cu astm, care fumeaza au forme de boala mai greu de controlat? 
o cum abordez problema fumatului si cum evaluez nivelul necesar de interventie 

la un pacient cu astm, care fumeaza?   
o ce medicamente pentru sevrajul tabagic pot prescrie pacientilor cu astm? 
o de ce eu si nu pneumologul? 

III. Folosirea corecta a dispozitivelor inhalatorii 
o cum imi dau seama daca dispozitivul prescris se potriveste pacientului meu?  
o cum evaluez daca pacientul foloseste corect dispozitivul prescris? 
o de ce eu si nu pneumologul? 

 
Modul 2 

I. Monitorizarea pacientilor cu astm 
o de ce e important sa folosesc un algoritm de monitorizare? 
o cum pot sa fac un plan de monitorizare? 
o cum sa cresc implicarea pacientilor in autoevaluarea gradului de control al 

bolii? 
II. Farmacoterapia 

o de ce nu respecta pacientii tratamentul recomandat? 
o care este diferenta intre lipsa de aderenta intentionata si cea neintentionata? 
o ce trebuie sa verific inainte sa trimit un pacient cu astm necontrolat la 

pneumolog?   
  
Modul 3 

I. Stilul de viata 
o ce anume din stilul de viata al pacientului meu ii influenteaza boala?  
o ce factori ii declanseaza exacerbarile? 
o sunt comorbiditatile importante? 
o este pacientul meu pregatit sa faca o schimbare? 

II. Educatia pacientilor 
o ce ar trebui sa stie pacientul meu despre astm? 
o cum si cand?  

III. Sprijinul pentru pacienti 
o cum pot folosi diverse resurse locale pentru a-mi ajuta pacientii cu astm? 

Mai multe informatii despre RespiRo: www.respirogrup.ro sau  www.facebook.com/RespiroGrup. 

http://www.respirogrup.ro/

