
Stimați colegi, 

 

În contextul pandemiei generate de SARS-CoV-2, Societatea Română de Anestezie și Terapie 
Intensivă (S.R.A.T.I.) vă invită să participați la un program de training în Terapie Intensivă 
“C19_SPACE Skills Preparation Course” susținut prin participarea membrilor Societății Europene de 
Terapie Intensivă (ESICM) și aflat sub egida Societății Europene de Anestezie și Terapie Intensivă 
(ESAIC). 

Cursul cuprinde o curriculă dedicată îngrijirii pacientului critic cu COVID-19 și este orientat în 
principal către personalul medical (medici și asistenți medicali) care nu lucrează în mod obișnuit în 
secțiile de Terapie Intensivă, rămânând deopotrivă util tuturor celor care îngrijesc în mod curent 
bolnavi critici.  

Programul C19_SPACE este flexibil și adaptabil fiecărui participant. Cuprinde atât resurse online de 
învățare tip webinar/podcast cât și sesiuni practice de simulare și oferă posibilitatea de înscriere fie 
ca trainer pentru personalul medical cu specialitatea A.T.I., fie ca student pentru toți profesioniștii 
din domeniul medical, medici și asistenți, indiferent de specialitatea de bază.  

Până în prezent, mai mult de 1000 de participanți din România, traineri și cursanți, sunt înrolați în 
C19_Space.  

Înscrierile sunt deschise până la 31 Decembrie 2020. 

Desfășurarea sesiunilor practice este posibilă doar în cadrul instituțiilor medicale care dispun de 
medici și asistenți A.T.I. înrolați ca traineri. 

Materialul online este creditat cu 17 puncte EMC pentru medici, respectiv 16 puncte pentru 
asistenți medicali. 
 
Pentru acces gratuit vă rugăm să folosiți: 

LINK: https://c19-space.academy.esicm.org/login/signup.php 

CODE: 73090106 

Pentru informații suplimentare și înscrieri vă rugăm să contactați: 

1. Un membru ESICM în programul C19_Space : 
a. eu_covid19@esicm.org 
b. EUcontract.coordination@esicm.org 

sau  

2. Un membru C19_Space din cadrul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare Prof. 
Dr. C.C. Iliescu:  

a. Dr. Iulia Stănculea, email: iulia.stanculea@gmail.com 
b. Dr. Horia Dobra, email: horiadobra@gmail.com 
c. Dr. Oana Andreea Blibie, email: blibieandreea@gmail.com 

 

Sperăm să apreciați această invitație și să găsiți util acest program. 

 

Cu stimă, 

Prof. Dr. Șerban Bubenek 

Președinte al Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă  
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