
 
Conferința ONLINE 

PROVOCĂRI în OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE din perspectiva COVID-19 

 
Societatea de Obstetrică și Ginecologie din România dorește să vină în întâmpinarea provocărilor generate de pandemia 

de COVID-19 în practica de zi cu zi, din specialitatea de obstetrică și ginecologie cu organizarea, în premieră, a conferinței 

online, LIVE: Provocări în Obstetrică și Ginecologie din perspectiva COVID-19: 

✓ Vineri, 22 mai 2020, în intervalul 11.00 – 13.00 

✓ Pe: https://conferinte-live.ro/provocari-in-obstetrica-ginecologie-din-perspectiva-covid-19/  

Conferința este dedicată exclusiv profesioniștilor din domeniul medical. 

Situația epidemiologică în care ne aflăm și-a pus puternic amprenta asupra practicii medicale în domeniu în relație cu 

urmărirea sarcinilor, nașterea sau îngrijirea diverselor afecțiuni ginecologice. În acest context, evenimentul își propune 

să răspundă provocărilor cauzate de pandemia de COVID-19, prin abordarea celor mai frecvente aspecte din practica 

clinică din obstetrică-ginecologie: 

✓ Pacienta gravidă și nașterea cu SARS-CoV-2 

✓ Pacienta ginecologică cu SARS-CoV-2 

✓ Infecția cu SARS-CoV-2 și nou-născutul – ce ar trebui să știe neonatologul;  

✓ Terapiile fetale și provocarea COVID-19 

✓ FIV-ul și COVID-19 

SPEAKERI:  

• Prof. dr. Radu Vlădăreanu - Președintele Societății de Obstetrică și Ginecologie din România 

• Prof. dr. Elvira Brătilă - Director Departament Obstetrică-Ginecologie, UMF „Carol Davila” 

• Prof. dr. Simona Vlădăreanu - Șef Secție Clinică Neonatologie, Spitalul Universitar de Urgență Elias București 

• Conf. dr. Daniela Iacob - Disciplina de Neonatologie, UMF „Victor Babeș” Timișoara 

Pentru a putea accesa transmisia live a conferinței, este nevoie să fiți autentificat ca medic pe platforma 

www.Conferinte-LIVE.ro.  

• Dacă aveți cont creat pe platformă: https://conferinte-live.ro/contul-meu/  

• Dacă NU aveți cont creat pe platformă, vă rugăm să vă creați un cont de utilizator: https://conferinte-

live.ro/inregistrare/. Crearea unui cont durează mai puțin de 5 minute și vă va oferi acces direct la toate 

conferințele online și întreg conținutul dedicat exclusiv profesioniștilor din domeniul medical.  

Vă așteptăm cu drag alături de noi, online! 

Prof. dr. Radu Vlădăreanu 

Președinte Societatea de Obstetrică și Ginecologie din România 
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