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Conferinţa naţională cu 
participare internaţională 
 
 

 

„ABORDAREA MULTIDISCIPLINAR  A SINDROMULUI 

 ALGIC  

ÎN MEDICINA FIZIC  ŞI DE REABILITARE” 

 
25 aprilie 2017  

Locaţia: Sala de conferinţe, Hotel „Codru”, Chișinău, str. 31 August 1989, 127 

 

PROGRAM 

08:00 – 09:00 Înregistrarea participanţilor 

09:00 -09:00 Deschiderea lucrărilor conferinţei 
Oleg Pascal - profesor universitar, dr. hab. şt. med., președinte al 

Societății Specialiştilor în Reabilitarea Medicală şi Medicină 
Fizică din Republica Moldova 

Rolf Maager – dr. șt. med., Medicina internă, specialist în 

reumatologie, Head of the Spine Forum Aarau 

09:15-10:00 

 
Sistemul elveţian de reabilitare (The Swiss rehabilitation 

system)  
Rainer Kloeti, dr. șt. med., specialist în reumatologie, or. Brugg, 

Elveția 

10:00-10:45 Medicaţia durerii (Pain Medication) 
Helmut Gerber, dr. șt. med., director fondator al Departamentului 
de Anesteziologie, or. Luzern, Elveția 

10:45-11:30 Măsurarea forţei musculare în kinetoterapie (Measure of 

muscle strength in Physical therapy) 
Wiebke Schubien, fizioterapeut, Aarau, Elveția 

11:30-11:45 Întrebări/Discuţii (Questions/ Discussion) 

11:45-12:45 Pauză de masă (Coffee break). 

12:45-13:30 Mecanismele de cronicizare a durerii (Mechanisms of pain 

chronification) 
Urs Fromm, dr. șt. med., psihiatru, Wohlen, Elveția 

13:30-14:15 
Diagnostic şi intervenţii terapeutice în durere 
(Diagnostic/therapeutic interventions in pain) 
Macei Stepniewski, dr. șt. med., anesteziolog și specialist în 
managementul durerii, Aarau 

14:15-14:45 Măsuri chirurgicale decompresive în chirurgia spinală 



(Decompressive surgical measurses in the spine surgery). 
Tom Hofstetter, dr. șt. med., chirurg neuro-spinal, Aarau 

14:45-15:05 Efectele benefice ale reabilitării în ameliorarea durerii la 
pacienţii cu artrita reumatoidă - caz clinic (The beneficial 

effects of rehabilitation on pain relief in patients with 

rheumatoid arthritis - clinical case) 
Victoria Chihai, asist. univ., USMF „Nicolae Testemiţanu” 

15:05-15:20 Managementul durerii la pacienţii cu artroza genunchiului 
(Management of pain in patients with knee osteoarthrosis) 
Anatolie Vizdoagă, asist. univ., USMF „Nicolae Testemiţanu” 

15:20-15:40 Particularităţile sindromului dolor după amputaţii de membre 
inferioare (Dolor syndrome particularities after the lower limb 

aputations) 
Alisa Tăbîrţă, asist. univ., USMF „Nicolae Testemiţanu” 

15:40-16:00 
Întrebări/Discuţii (Questions/ Discussion) 

 
 
 

26 aprilie 2017, ora 10:00-12:00,  
Atelier de lucru cu genericul: 

„Rolul  echipei  multi-profesionale în  planificarea  oportun  
 și coordonat  a 

tratamentului de reabilitare medical ” 

   Locaţia: secţia Neurorecuperare , IMSP  Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie,  
    

str. Vl. Korolenko 2, Chișinău 

 

Cu participarea: 

 Oleg Pascal - profesor  universitar, dr. hab. şt. med., Universitatea de Stat 

de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” 

 Rolf Maager- dr. șt. med., Medicina internă, specialist în reumatologie, 

Head of the Spine Forum Aarau  
 Helmut Gerber, dr. șt. med., director fondator al Departamentului de 

Anesteziologie, or. Luzern, Elveția  
 Rainer Kloeti, dr. șt. med., specialist în reumatologie, Brugg 

 Macei Stepniewski, dr. șt. med., anesteziolog și specialist în 
managementul durerii, Aarau 

 Wiebke Schubien, fizioterapeut, Aarau 

 Urs Fromm, dr. șt. med., psihiatru, Wohlen 

 Tom Hofstetter, dr. șt. med., chirurg neurospinal, Aarau 
 

 

 


