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Școala de vară “Progrese în ultrasonografia clinică” a Facultăţii de Medicină
din Constanţa la a 7-a ediţie!
În perioada 21–22 iunie 2019 s-a desfășurat
la Constanţa, România, cea de-a șaptea
Ediţie a Școlii de Vară de Ultrasonografie,
acţiune care s-a adresat deopotrivă medicilor rezidenţi și specialiștilor din domenii
variate. Evenimentul, devenit tradiţie, este
rezultatul colaborării dintre Universitatea
de Medicină “Iuliu Haţieganu” din ClujNapoca și Facultatea de Medicină din cadrul
Universităţii “Ovidius” Constanţa, desfășurându-se anual sub egida SRUMB (Societatea Română de Ultrasonografie în Medicină
și Biologie). Ediţia din 2019 s-a bucurat de
prezenţa a 115 participanţi și 17 speakeri
naţionali și internaţionali, fiind pentru prima dată acreditat prin programul educaţional al Federaţiei Europene de Ultrasonografie – EFSUMB (European Federation of
Societies for Ultrasound in Medicine and
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Biology). La deschiderea evenimentului a
participat Președintele SRUMB, prof. dr.
Viorela Enăchescu. Activităţile au constat
din cursuri teoretice și o sesiune de manualităţi (“hands-on”) pe teme actuale precum
elastografia hepatică și ultrasonografia “de
părţi moi”.
Cu ocazia întrunirii din acest an, a luat fiinţă
– în prezenţa Rectorului Universităţii
“Ovidiu” – prof. dr. Sorin Rugină – grupul
de lectori “Black Sea Ultrasound Educational Group” în cadrul unui proiect care își
propune promovarea educaţiei ultrasonografice în ţările din zona Mării Negre. Membrii fondatori, personalităţi marcante ale
practicii ecografice, provin din ţări precum
România (Prof. R. Badea, Prof. I.T. Tofolean),
Bulgaria (Prof. I. Kotzev), Grecia (Prof.

P Zoumpoulis), Turcia (Prof. M Sesil), Georgia (Prof. M. Mizandari), Ucraina (dr.
B. Oleksandr) și Republica Moldova (Prof.
V Ţurcanu). Se preconizează organizarea de
cursuri postuniversitare cu tematică largă și
ţintită, elaborarea de materiale didactice
(monografii, reviste) și constituirea unei
platforme on – line pentru creșterea accesibilităţii la informaţii.
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