Program SESIUNI ÎNREGISTRATE
NEFROLOGIE
• Evoluţia pacienţilor dializaţi cronic spitalizaţi cu infecţie SARS-CoV-2 – experienţa Clinicii de Nefrologie şi Dializă Sfântul Ioan ca serviciu de
urgenţă-COVID-19 în timpul pandemiei
Cristiana David, Ileana Adela Văcăroiu, Daniela Rădulescu
•

Terapia cu bacteriofagi – o speranţă pentru tratamentul infecţiilor urinare multirezistente la antibiotic
Daniela Rădulescu

•

Ultrasonografia Doppler color în nefropatii vasculare
Dan Vlăduțiu

•

Leptina și riscul cardiovascular în BCR
Crina Rusu

•

Paratiroidectomia în BCR
Diana Moldovan

•

Glicosfingolipidele, trans-semnalizarea IL-6 și anticorpii antigangliozidici în nefrita lupică
Corina Ene

UPDATE BOLI RENALE EREDITARE
• Biomarkeri în monitorizarea progresiei bolii polichistice renale autozomal dominante
Camelia Pană, Periha Reșit
ABORD VASCULAR
• Principii de creare, urmărire și puncție ale fistulelor și grefelor sintetice arteriovenoase utilizând ultrasonografia vasculară- experiența unui centru
de dializă
Remus Orășan
•

Rolul nivelului seric crescut al receptorului solubil al produşilor de glicozilare avansată ca şi factor de risc pentru tromboza fistulei arteriovenose la
pacienƫii hemodializaƫi

Maria Țicală
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UPDATE DIALIZĂ
• Injuria acută a rinichiului asociată cu afectare hepatică
Daniela Rădulescu
RINICHIUL ȘI COVIDUL
• Profilul epidemiologic şi evolutiv al injuriei renale acute în context de infecţie severă cu SARS-CoV-2 în spital dedicat exclusiv COVID-19
Daniela Rădulescu, Ileana Adela Văcăroiu, Cristiana David
•

Boala cronică de rinichi și infecția cu COVID 19 – experiența Clinicii de Nefrologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța
Alina Stăniguț, Liliana Tuță

•

Boala cronică de rinichi diabetică în contextul pandemiei COVID-19
Robert Dinu

NEFRO-UROLOGIE
• Impactul retenției cronice incomplete de urină în hiperplazia benignă de prostată asociind simptomatologie de tract urinar inferior – Corelații clinice
și abord terapeutic optimizat
Bogdan Geavlete
•

Aspecte actuale de diagnostic și tratament în hiperplazia benignă de prostată
Alin Cumpănaș

•

Diagnosticul actual al cancerului de prostată, de la imagistică la biologia moleculară
Răzvan Bardan

•

Biomarkeri genetici ai litiazei renale în populația din România
Cristian Sima

•

Tratamentul chirurgical reconstructiv al stricturilor uretrale - studiu prospectiv
Gabriel Predoiu

NEFRO-ONCOLOGIE
Simona Volovăț
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