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SRUMB – Conferinţe de ultrasonografie – martie–mai 2020
În perioada 27–28 martie 2020 va fi organi-
zată la Chișinău, la Universitatea de Stat de
Medicină și Farmacie “Nicolae Testemiţanu”,
Conferinţa reunită a Școlilor de Ultrasonogra-
fie Cluj – Chișinău – Constanţa: “Aplicaţii
clinice în ultrasonografia generală”. Progra-
mul cuprinde în debut teme de interes în
practica clinică a ultrasonografiei – stadiul
actual și perspective în ultrasonografia point
of care, practica ultrasonografiei în ambula-
toriu și utilitatea ultrasonografiei în chirurgia
abdominală – așteptările din partea chirurgu-
lui. În continuare se desfășoară simpozioane
privind Stadiul actual în ultrasonografia
musculoscheletală, (în evaluarea artritelor
din bolile inflamatorii, a artritelor microcrista-
line, artritelor septice, artrozelor, traumatis-
melor și tumorilor articulare), Ultrasonogra-
fia vasculară (explorarea vasculară a venelor
periferice, diagnosticul ecografic în arterio-
patia cronică obliterantă, indicaţii de revascu-
larizaţie în stenoza carotidiană, aplicaţii CEUS
non hepatice) precum și Simpozioane Varia
cu prezentarea stadiului actual al ultrasono-
grafiei scrotale, intervenţionale, contribuţii și
utilitatea ultrasonografiei în urgenţele abdo-
minale, ultrasonografie cervicală, ecoendos-
copie diagnostică intervenţională și neinter-
venţională. Sunt organzate în final două
ateliere de lucru privind explorarea ultrasono-

graficămusculo-articulară și explorarea ultra-
sonografică abdominală. Participă lectori invi-
taţi membri SRUMB din centrele de formare
în ecografie Cluj, Chișinău, Constanţa,
Craiova, precum și lectori invitaţi internaţio-
nali.

SRUMB organizează în perioada 28–30 mai
2020, la Sibiu, cea de-a XXII – a Conferinţa
Naţională de Ultrasonografie cu participare
internaţională. În acest an cele cinci cursuri
preconferinţă abordează teme extrem de
actuale și de mare interes, de altfel solici-
tate pentru a fi dezvoltate de către par-
ticipanţii la conferinţa anterioară de la
Tg. Mureș: Ultrasonografia clinică în
afecţiuni infecţioase, contagioase, stări
septice și critice, Ultrasonografia clinică a
ficatului. Stadiul actual. Progrese, Ultra-
sonografie musculoscheletală, Ecografia
în urologie, Ultrasonografie pentru stu-
denţii la medicină.

Programul conferinţei cuprinde simpo-
zioane și mese rotunde organizate deja tra-
diţional: Simpozionul WFUMB al Centrului
de Ultrasonografie Timișoara, Ultrasono-
grafie mamară, Ultrasonografie Doppler
și vasculară, Ecografia în urgenţele abdo-
minale, Sesiunea de cazuri clinico-ecogra-

fice comentate, Sesiunea de Învăţământ
în ultrasonografie, Ultrasonografia pen-
tru medicul de familie, Ultrasonografie
cervicală, Ultrasonografie intervenţio-
nală. Se desfășoară de asemenea cele trei
competiţii premiate de SRUMB – sesiunea
de prezentări originale, sesiunea de prezen-
tări video și prezentările poster. În acest an
sunt dezvoltate și teme noi în sesiunile
știinţifice și anume: Ecografia peretelui
abdominal anterior, Ecocardiografie pen-
tru non-cardiologi, Inteligenţa artificială
în ecografie, Capcane, artefacte și erori
în ecografia abdominală, Ultrasonografia
pulmonară în pediatrie, Ultrasonografie
endorectală și perianală, teme noi care
sperăm să se bucure de o largă audienţă.

Dorim de altfel și ne preocupăm să atragem
un mare număr de participanţi pe tot par-
cursul cursurilor și conferinţei naţionale de
la Sibiu, în pregătirea organizării și de către
SRUMB a importantei manifestări știinţifice
din 2021, Congresul Mondial al WFUMB,
găzduit la Timișoara.

Prof. Viorela Enăchescu
Președinte Executiv SRUMB
Martie 2020
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