
1. Continuarea procesului de modernizare 
a formelor de comunicare și transmitere a 
informaţiilor în procesul medical și de 
cercetare. 

2. Promovarea calităţii în toate domeniile și 
la toate nivelurile structurale și funcţionale 
ale Spitalului.  

3. Cultivarea unui sistem de valori bazate 
pe transparenţă, comunicare și înţelegere, 
în care atribuţiile și responsabilităţile 
individuale să fie cunoscute și respectate la 
fiecare nivel. 

4. Continuarea direcţiilor de colaborare cu 
personalităţi ale vieţii medicale din ţară și 
străinătate pentru a susţine cursuri, 
prelegeri și demonstraţii practice. 

5. Întocmirea la nivelul spitalului a unui 
calendar anual al  manifestărilor 
internaţionale înscrise în programul de 
colaborări in domeniul medical. 

Vă transmit din toată inima cele mai 
călduroase urări de sănatate, fericire și 
reușită profesională pentru anul 2009.  

La Mulţi Ani! 

Dragi 
colaboratori, 

 

Ianuarie 2009 
este începutul 
unui nou an, dar 
și luna în care 

apare primul jurnal “INFOMED 

Moinești”,  nou mijloc de comunicare a 
Spitalului Municipal de Urgenţă Moinești.  

Odata pe trimestru veţi găsi în paginile 
“INFOMED Moinești” urmatoarele 
informaţii: 

- Cuvântul directorului, axat pe 
actualitatea generală a Spitalului 

- Actualităţile vor prezenta informaţii 
generale din și despre Spital 

- Prezentarea în detaliu a unui caz clinic 
deosebit din cadrul activităţii noastre 

- Prezentarea unei secţii sau a unui 
serviciu, în prin plan 

- Flash-uri de informaţii medicale de 
ultimă oră 

- Proiecte în curs de desfășurare 

- Proiecte de succes care au fost finalizate 

- Propuneri de noi proiecte 

- Colaborări naţionale și internaţionale  

- Prezentarea detaliată a activităţii unuia 
dintre colegii nostri 

- Activităţile majore din urmatoarele luni  

- Impresii din Cartea de Oaspeţi 

“INFOMED Moinești” va fi difuzat pe 
site-ul internet al Spitalului Municipal de 
Urgenţă Moinești www.spitalmoinesti.ro, prin 
e-mail la toţi colaboratorii interni, naţionali 
și internaţionali, iar o versiune tiparită va fi 
distribuită gratuit în spital.  

 

 

Anul care începe promite să deschidă noi  
perspective pentru Spitalului Municipal de 
Urgenţă Moinești. Cele cinci axe strategice 
pe care le-am fixat ne permit să identificăm 
obiectivele pe care le avem de atins și 
mijloacele pentru a le realiza. 

Anul 2008 a fost deosebit de prolific 
pentru Spitalul Municipal de Urgenţă 
Moinești.  

A fost achiziţionată aparatură 

medicală modernă, performantă:  

- aparat de ventilaţie pediatrică 

- masă nașteri 

- audiometru 

- trusă videoendoscopie 

- instalaţie sterilizare 

- trusă laparoscopie 

- aspirator chirurgical 

- monitoare cardiologie 

- monitor Infinity Delta 

- masa chirurgicală ginecologie 

- lampă chirurgicală ginecologie 

Medicii spitalului au participat la 

numeroase Congrese Naţionale și 
Internaţionale:  

[1] 9 - 12 Aprilie 2008, SAGES at the Pennsylvania 

Convention Center, Philadelphia, “Early conversion 
in gangrenous cholecystitis”- Dr Adrian Cotîrleţ. 

[2] 14 - 18 mai 2008, Al 34-lea Congres al 
Societatii Romane de Anestezie și Terapie 
Intensiva, Sinaia, “Managementul analgeziei 

multimodale în tratamentul durerii acute postoperatorii 

după colecistectomia laparoscopică”- Dr  Eugen Tincu, Dr 
Adrian Cotîrleţ. 

[3] 31 mai - 3 iunie 2008, The XXth Congress of 
European Federation of Societies for ultrasound 

in Medicine and Biology, EUROSON 2008, 
Timișoara, “Ultrasound-guided cannulation of central 
veins in critically ill patients -  Point-of-care ultrasound 

approach”- Dr Eugen Tincu, Dr Adrian Cotîrleţ, Dr 
Marian Turiceanu. 

[4-6] 4 - 7 iunie 2008, Al XXIV-lea Congres 

National de Chirurgie, Eforie Nord,  
“Colecistectomia laparoscopică  la pacienţii cu risc”- Dr 
Adrian Cotîrleţ — „Managementul plăgilor toraco-

abdominale cu leziuni multiple de organ”- Dr Ivan Ion, Dr 
Anghel Rodica, Dr Cotîrleţ Adrian, Dr Rău Sergiu, Dr 
Balcan Ovidiu — „Aportul ecografiei intraoperatorii în 
abordarea chirurgicală a chistului hidatic cu localizare 

hepatică – POINT OF CARE ULTRASOUND“- Dr Eugen 
Tincu, Dr Anghel Rodica, Dr Adrian Cotîrleţ, Dr Rău 
Sergiu. 

[7] 4 - 7 iunie 2008, Al X-lea Congres National (cu 
participare internaţională) de Boli Infecţioase, 
Cluj-Napoca,  
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Formatul electronic al “INFOMED Moineşti” îl găsiţi ţi ţi ţi pe site-ul: http://www.spitalmoinesti.ro 

“Studiu epidemiologic al hepatitelor acute virale internate în 
secţia boli infecţioase a Spitalului Municipal de Urgenţă 

Moinești în perioada 1998-2007“- Dr Mocanu Ioan, Dr 
Pavel Iulian. 

[8] 11 - 14 iunie 2008, 16th International Congress 
of the EAES, Stockholm, “Gangrenous cholecystitis, 
major complications and laparoscopic cholecystectomy”- Dr 
Adrian Cotîrleţ. 

[9] 25 - 28 iunie 2008, 3ème  Congrès de Chirurgie 

de la Francophonie, 39ème Congrès annuel de 
l’Association Québécoise de Chirurgie, Québec, 
“Cholecystectomie laparoscopique en cirrhose hépatique”- 
Dr  Adrian Cotîrleţ. 

[10] 1 - 3 octombrie 2008, 110ème Congrès 
Français de Chirugie, Paris, "Le traitement 

laparoscopique des kistes intraabdominales"- Dr  Adrian 
Cotîrleţ. 

[11] 8 - 11 octombrie 2008, 18th World Congress 
of the International Association of Surgeons, 
Gastroenterologists and Oncologists, Istanbul, 
"Laparoscopic Treatment of the Hepatic Cysts"- Dr Adrian 
Cotîrleţ. 

[12] 16 - 18 octombrie 2008, Al 10lea Congres 
Român de Flebologie, Timișoara, "Tratamentul 
laparoscopic al varicocelului"- Dr Adrian Cotîrleţ. 

Cuvântul Directorului 

Actualităţi 
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Studiul ACCOMPLISH (Avoiding 
Cardiovascular Events in 
Combination Therapy in Patients 
Living with Systolic 
Hypertension) a dovedit că 
asocierea între un inhibitor al 
enzimei de conversie a 
angiotensinei (IECA) (benazepril) 
și un blocant al canalelor de 
calciu (amlodipină) este mai 
eficientă decât asocierea între 
IECA și un diuretic 
(hidroclorotiazidă). Acest fapt a 
dus la considerarea 
hidroclorotiazidei de la un 
meciament de primă linie în 
tratamentul hipertensiunii la un 
medicament de linia a treia. 

 

New England Journal of 
Medicine, 4 Dec. 2008. 

Complicaţie gravă pe un caz rar 
Pacientul AG, 69 ani, sex masculin, 
mediul rural, se prezintă pe ziua de 7 
noiembrie 2008, ora 6h30 în serviciul 
Urgenţă cu stare generală foarte gravă, 
frisoane, dispneic, cianotic, transpiraţii 
profuze, oligoanurie, lipsa tranzitului 
intenstinal de peste 48 ore, vărsaturi 
incoercitibile, cu aspect de stază. 

Cu diagnosticul de ocluzie intestinală 
confirmată cl inic și  paracl inic 
(radiografia abdominală pe gol 
evidenţiază nivele hidroaerice),  
ecografia – distensia de anse și lichid în 
Douglas – se practică laparascopia 
diagnostică. Op. 702—7/11/2008 ora 
13h35 pune în evidenţă: ocluzie 

intestinală prin diverticul Meckel 
gangrenos fixat la perete, de 
aproximativ 10 cm. Se practică 
diverticulectomie, lavaj peritoneal, 
drenaj multiplu peritoneal.  

Evoluţia post operatorie se 
complică după 72 ore cu 
aparitia fenomenelor de 
p e r i t on i t ă  a c u t ă  po s t 
operatorie: confirmată clinic și 
paraclinic (aspect general de 
facies peritoneal, oliguric, lipsa 
tranzitului intestinal, dureri 
abdominale vii). 

Se decide și se practică sub 
anestezie generală 
r e l a p a r a t om i e 
exploratorie (Op. 
7 1 0  d i n 
11/11/2008, ora 10h10): 
se descoperă cu stupoare 
un abces masiv cu fasceita 
n e c r o z a n t ă 
properitoneală, care 
necesită incizii largi 
multiple ale peretelui, 
fasciectomii  seriate, 
laparastomie cu brăţări, 

lavaj peritoneal zilnic.  

Dupa 22 de zile se efectuează sutura 
secundară a plăgilor. Se externează 
vindecat după 33 de zile.  

Echipa de chirurgi Dr Ioan Ivan, Dr 
Adrian Cotîrleţ, Dr Eugen Tincu și 
asistentele din blocul operator, A.T.I. 
și secţia de chirurgie au depus un efort 
fără limite pentru rezolvarea cazului. 

I N F O M E D  M O I N E Ș T I  

Personalul 

Dr. Grozescu Bogdan Dumitru - 
medic specialist, șef laborator 

Dr. Condrea Mihaela - medic primar 

Bran Viorica - biolog principal 

Puiu Ancuta - biolog 

Stanciuc Doina - chimist specialist 

Socaci Gabi - chimist specialist 

Craciun Maricica - chimist 

Bogdan Ioana - biochimist 

9 asistenţi principali 

 

Activitatea medicală 

Biochimie: uree serică, acid uric, 
creatinină, glicemie, calciu ionic, calciu 
seric total, magneziu, sideremie, 
colesterol seric total, HDL - 
colesterol ,  LDL – colesterol , 
trigliceride, lipide totale serice, TGP, 
TGO, Gama GT, bilirubina totală, 
directă, amilazemie, fosfataza alcalină, 
proteine totale serice, etc. 

Hematologie:  hemoleucograma 
completă - hemoglobina, hematocrit, 
numaratoare leucocite, etc.  

Hemostaza: timp de sangerare, timp 
de coagulare, APTT, timp Quick, etc.. 

Imunohematologie: grupe sangvine 
ABO și Rh.  

Imunologie: Ag HBs, anti HCV, 
depistare Helicobacter pylori, TPSA, 
FPSA, TSH, Testare HIV, etc.  

Serologie: reactii de serologie pentru 
sifilis: VDRL, RPR carbon.  

Microbiologie: exudat faringian, 
examenul bacteriologic al sputei 
(microscopie, sputocultura pentru 
determinarea bacilului Koch), etc.  

Parazitologie: examen 

Adresabilitatea pacienţilor la serviciile 
p r e s t a t e  de  l a bo ra to r  e s t e 
semnificativă, numărul acestora fiind 
de 50 pe zi  pentru regimul 
ambulatoriu și de 150 pe zi pentru cel 
spitalicesc.  

Spitalul Municipal de Urgenţa Moinești, 
prin Laboratorul de 
analize medicale, participă 
la Programul Naţional de 
Evaluare a stării de 
Sănătate a Populaţiei, 
deservind atât populaţia 
municipiului Moinești, cât 
și a localităţilor Zemeș, 
Pustiana, Agaș, Cosnea, 
Sulta. 

Dotarea 

- 2 aparate automate de biochimie 
Dimension RXL, care efectuează 750 
de teste pe oră 

- aparat automat de hematologie CELL 
DYN 3700 cu 26 parametri și 150 de 
teste pe oră 

- semiautomat de coagulare BFT II, cu 
două canale de citire 

- automat de imunologie MINIVIDAS 

- sistem complet de electroforeză pe 
gel de agaroza ELFO 200 

- analizor de urină semiautomat 
URIPATH cu 10 parametri. 

Laboratorul de Analize Medicale 

Fumătorii ce au o formă 
particulară a unei gene pentru o 
enzimă care reglează nivelul 
dopaminei în creier pot 
întâmpina dificultăţi de 
concentrare și alte deficienţe 
cognitive în momentul renunţării 
la fumat.  

 

Molecular Psychiatry, 2008. 



Proiecte finalizate şi în curs de desfăşurare 
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osteoporoză au beneficiat de 
tratament gratuit timp de 3 luni. 

- au fost informaţi și consiliaţi 
psihologic un numar total de 5000 de 
pacienţi din Moinești și din zonele 
rurale limitrofe. Au fost realizate și 
distribuite un numar de 35 de afișe, 
7000 de pliante, 300 de broșuri, 775 
de chestionare individuale privind 
riscul de osteoporoză. 

Bilanţ: Realizarea acestui proiect a 
avut un impact semnificativ asupra 
populatiei locale. Adresăm în același 
timp mulţumiri partenerilor noștri de 
proiect, respectiv Consiliul Judeţean 
Bacău, Spitalul Municipal de Urgenţă 
Moinești, Autoritatea de Sănătate 
Publică Bacău, colegilor medici de 
familie din Moinești și din zonele 
rurale limitrofe. 

În cadrul proiectului au fost desfășurate 
activităţi de construcţii, presupunând 
amenajarea spaţiului corespunzator 
desfășurării activitaţii medicale, achiziţia de 
mobilier, echipamente și dotări necesare 
funcţionării secţiei, selectarea și angajarea de 
personal medical, desfășurarea activităţii de 
asistenţă medicală obstetrică- ginecologie. 

-  “ I m p l e m e n t a r e a  s i s t e m u l u i 

de management în conformitate cu 
standardul ISO 9001” 

- “Amplasament Heliport” - în valoare de 
5mld lei 

 

-  "Modernizarea ambulatoriului 

integrat al spitalului" depus la ADR Nord, 
în valoare de 1.171.852 Euro 

 

- "Extinderea Compartimentului 
Primire Urgenţe" - proiect realizat prin 
asocierea Consiliului Judeţean Bacău și 
Consiliul Local al Municipiului Moinești 
pentru finanţarea investiţiei în valoare de 30 
miliarde lei 

- “Amenajare spaţii spital (morga, etaj 

VII, bloc operator, sterlizare, 
cardiologie)” 

 - "Implementarea unui 

sistem informatic integrat 

l a  S p i t a l u l  M n i c i p a l 

de Urgenţă Moinești" depus in 
cadrul POS CCE, axa prioritară 
III, Domeniul de intervenţie 
D2, Operaţiunea1 in valoare de 
4.715.403 lei 

libertaţilor fundamentale ale acestei 
populaţii. 

Un accent deosebit s-a pus pe egalitatea 
șanselor de incluziune socială, reducerea 
acţiunilor socio-economice de discriminare 
și excludere socială a persoanelor 
dezavantajate / defavorizate social. 

In vederea implementarii acţiunilor 
proiectului, membrii asociaţiei AMSVSL   

s-au bucurat de sprijinul Spitalului Municipal 
de Urgenţa Moinești și al celor 16 medici de 
familie din oraș și zonele rurale limitrofe. 

Realizările proiectului: 

- un număr de 775 pacienţi au beneficiat de 
servicii gratuite de evaluare clinică și 
osteodensitometrică, servicii realizate de 
Ana Csegedi, medic specialist geriatrie — 
coordonatorul proiectului. 

- 107 pacienţi din Moinești și din zonele 
rurale limitrofe care au fost diagnosticate cu 

In perioada iulie-noiembrie 2008 membrii 
Asociaţiei Moinești « Salvând o viaţa, 
Salvezi o lume » (AMSVSL) în colaborare 
cu Spitalul Municipal de Urgenţă 

Moinești, au realizat proiectul : 

« Consolidarea iniţiativelor 

comunitare de prevenţie, diagnostic și 

tratament în vederea reducerii riscului 
de osteoporoză pentru persoanele 

defavorizate din Moinești și din zonele 

rurale limitrofe ». 

Valorea totală a proiectului: 69180 
RON  dintre care 61570 RON—cofinanţare 
din partea Consiliului Judeţean Bacău. 

Obiectivul proiectului: diversificarea și 
consolidarea serviciilor sociale adresate 
populaţiei vulnerabile și / sau defavorizate 
social, cu osteoporoză, prin asigurarea de 
servicii medicale gratuite de informare, 
educare, diagnostic și tratament, contribuind 
astfel la respectarea drepturilor și 

Reducerea riscului de osteoporoză 

Propuneri de proiecte 

Colaborări 

 - Centre Hospitalier   
Auban Moët, 
Epernay, Franţa 

- Le Pharmaciens sans 
Frontières, Franţa 

- Universitatea de 
Medicină și 
Farmacie “Gr. T. 
Popa”, Iași 

- Institutul de Medicină 
Comparată  

- Universitatea de - 
Medicină și Farmacie 
“Carol Davila”, 
București 

- Universitatea „Titu 
Maiorescu”, București 

 

În cursul anului 2008 a fost finalizat 
proiectul  

“Modernizarea Secţiei Obstetrică - 
Ginecologie a Spitalul Municipal de 

Urgenţa Moinești”,  

desfășurat în parteneriat cu Consiliul Local 
al Municipiului Moinești și finanţat prin 

I N F O M E D  M O I N E Ș T I  

Programul PHARE 2001 - Coeziune 
Economică și Socială, în valoare de 320.000 
Euro.  

 

 

 



Simpozioane medicale 

Spitalul Municipal de Urgenţă din Moinești în parteneriat cu 
Colegiul Judeţean al Medicilor Bacău organizează, în cadrul 
Programului de Educaţie Medicală Continuă, simpozioane 
medicale în cea de a III-a marţi din fiecare lună pentru toate 
specialităţile.  

Manifestările vor avea loc la Clubul Medicilor Moinești, vor fi 
creditate EMC de Colegiul Medicilor din România. 

 

INFOMED Moinești 
Publicaţie trimestrială a Spitalului Municipal de 

Urgenţă din Moinești 

Director de Publicaţie:  

Dr. Adrian Cotîrleţ 

Redactor șef:  

Dr. Ing. Joséphine Kohlenberg 

Au participat la acest număr: 

- Ecaterina Andrei — Psiholog 

- Oana Găman — Director Financiar Contabil 

- Dr. Bogdan Grozescu — Medic specialist, șef 
Laborator Analize Medicale 

- Dr. Ioan Ivan — Medic primar, șef Secţie 
Chirurgie 

- Dr. Iulian Pavel — Medic specialist Boli 
infecţioase, Coordonator Departament 
Cercetare 

- Dr. Sergiu Rău — Medic specialist Chirurg, 
Fotoreporter 

- Dr. Marian Turiceanu — Medic specialist 
Medicină Internă, Doctor în Stiinţe Medicale. 

 

Spitalul Municipal de Urgenţă din Moinești 

Str. Zorilor Nr. 1 

605400 Moinești, jud. Bacău 

România 

Telefon: 0234—362520 / 362521 

E-mail: spitalmoinesti@bacau.astral.ro 

Activităţi viitoare 

În acţiune 

Colegii noştri 
Dr. Ioan 

Ivan 

62 ani 

 

 

 

 

Din 1986 - Sef Secţie Chirurgie, Spitalul 
Municipal de Urgenţă Moinești. 

 

Studii: 

1992: Primariatul în chirurgie generală prin 
concurs 

1975-1978: Specializare în chirurgie — Spitalul 
Clinic Fundeni (Catedra Prof. Dr. Setlacec Dan) 

1966-1972: Facultatea de Medicina, Timișoara  

1960-1964: Liceul teoretic Giurgiu. 

 

Pasiuni: pictură, grădinărit 

Dixit: « Omul poate atât cât știe și numai de el 
(chirurgul) depinde să știe a face mai mult și mai 
bine ». 

Cursuri post universitare: 

Între 1982-2008—peste 30 cursuri în domeniul 
chirurgiei, printre care amintim: 

- 28-30 martie 2007— “Gastric Cancer: Postgraduate 
Refreshment Course”, Iași 

-  Aprilie 2003—”Al V-lea Simpozion și Curs 
postuniversitar al IASG “Actualităţi în bolile ficatului”, 
București, Prof. Dr. NJ Lygidakis 

- Noiembrie 2001— “Curs Simpozion—Antibioterapia 
în era rezistenţei bacteriene în practica medicală”, 
Colegiul medicilor Iași, Universitatea de Medicină, Iași, 
Prof. Dr. Astărăstoaie Vasile. 

- Septembrie 2001—”Al XI-lea Curs Internaţional ESGE 
de Endoscopie Digestivă”, Universitatea de Medicină, Iași, 
Prof. Dr. Stanciu Carol 

 

 

Activităţi știinţifice: 

- Membru al Societăţii Naţionale de Chirurgie din 
România 

- Membru al Societăţii Naţionale de Chirurgie 
Laparoscopică 

- Membru al Societăţii de Endoscopie din România 

- Membru al Asociatiei Europeene pentru 
Chirurgie Endoscopică și alte technici 
intervenţionale. 

Participare la conferinţe naţionale și 

internaţionale: 

Între 1982-2008— participare la peste 20 congrese, 
simpozioane. Ultimele participări: 

- 29 – 31 octombrie 2008 – “Al IV-lea Congres Naţional 
ARCE Laparoscopia în abdomenul acut”, Prof. Dr. E. 

Târcovean 

- 4 – 7 iunie 2008 – “Congres Naţional Chirurgie, ediţia 
XXIV”, Eforie Nord 

- 19-22 octombrie 2006—”A 4a Conferinţă 
Internaţională de chirurgie IASG româna, University of 
Medecine and Pharmacy Gr. T. Popa”, Iași 

- 14-17 iunie 2006—”Al XXVII-lea Simpozion Naţional de 
gastroenterologie și endoscopie digestivă”, Poiana Brașov 

- 24-27 mai 2006—”Al XXIII-lea Congres Naţional de 
chirurgie”, Baile Felix 

- 5-8 aprilie 2006—”The 8th Symposium and Post-
Graduate Course of IASG. The 3rd European Surgery 
Academy”, București 

- 25-29 mai 2005—”Conferinţa Naţională de Chirurgie– 
chirurgia pancreasului”, Pr. Dr. Cristian Dragomir, Iași 

- 2-7 octombrie 2003—”Al 105-les Congres de chirurgie 
franceză și 1-ul Congres de chirurgie de la 
Francophonie”, Paris  

- Mai 2003—”Conferinţa Naţională de Chirurgie- 
Chirurgie colorectala și stomoterapie”, Prof. Dr. Cristian 
Dragomir, Sinaia.  

����« C’est avec un grand plaisir et une 

amitié profonde que j’ai pu revenir à 

Moinești.  

La différence entre 1998 et aujourd`hui est 

comme la nuit et le jour.  

Continuez comme vous êtes en train de 

faire. Je vous donne mon support, mes 

félicitations pour les réalisations et bon 

courage pour le futur». 

Luc Verschuere, Un ami. 

 

����« Am venit cu deosebită plăcere în acest 

oraș și spital pentru a ajuta colegii ortopezi 

(Dr. Mihăilă și Dr. Ionescu) să implanteze 

prima proteză de șold în judeţul Bacău.  

Mi-am dat seama că nimic din ce mi-a 

prezentat Dr. Mihăilă despre spitalul din 

Moinești nu este exagerat; dimpotrivă, am 

făcut și fotografii pentru a le arăta colegilor.  

Am fost impresionat de organizare, 

curăţenie, dotare (la nivel european) și de 

personalul de aici.  

Felicit colectivul și directorul spitalului pentru 

valorile deosebite și mulţumim pentru 

primire și amabilitate.  

Pentru noi, vizita și operaţia din acest spital 

au fost un câștig nepreţuit.  

Vă mulţumesc». 

Dr. Paul Sârbu, Clinica Ortopedie – 
Traumatologie, Spitalul Urgenţe Iași. 
 
 
 

����« Il y a une évolution positive incroyable les 

dernières années dans tout l`hôpital et surtout 

le bloc opératoire!  

L`accueil sera très bien pour la population de 

Moinești avec une clinique moderne et perfor-

mante. Félicitations !! » 

Dr. M. Van Baden, Belgique. 

Impresii din Cartea de Onoare 

Biserica Sf. Pantelimon, Dec. 2008 

Congrese medicale 

- A 3-a Conferinţă despre Hepatită, Paris, 19 - 20 ianuarie 2009    

- Al 18-lea Curs Intensiv despre Osteoporoză, Lyon, 03 - 05 
februarie 2009    

- A 76-a Intâlnire Anuală a Academiei Americane de Chirurgie 
Ortopedică, Las Vegas, Nevada, 25 - 28 februarie 2009   

- Lista congreselor o găsiţi pe site-ul:  

http://www.congrese-medicale.ro/index.php?
page=congrese_medicale  


