
Acest document este proprietatea GAEN Collegium 

și poate fi folosit doar cu acceptul GAEN Collegium



REZUMAT



Locație: COVASNA - Hotel Clermont

Număr total de participanți: 196

Referenți: 47

Website oficial: www.snvgh.ro



snvgh15 - feedback participanţi şi referenţi



Subiectele - au fost tratate 

foarte bine:
Subiectele - sunt utile practicii 

dumneavoastră:

Facilitarea discuţiilor –

s-a încurajat implicarea 

participanţilor:

Experţii au răspuns la 

nemulţumirile existente sau au 

implicat alţi experţi unde a fost 

cazul:

snvgh15 - feedback participanţi
(google forms – chestionar)



Organizare - informaţiile despre 

eveniment au transmise bine:

Organizare - numarul de ore 

alocate evenimentului a fost 

adecvat:

Organizare - spaţiul ales pentru 

eveniment a fost adecvat

snvgh15 - feedback participanţi
(google forms – chestionar)



Observaţii, sugestii sau comentarii*:

snvgh15 – feedback participanţi
(google forms – chestionar)
*am făcut o doar selecţie reprezentativă

“Salut. Vreau să insist pe ideea de a se invita un chirurg versat in intervențiile din 

regiunea bilio-pancreato-duodenala, cat și chirurgia tractului digestiv in sine, 

deoarece, la un moment dat, intervențiile miniminvazive efectuate de un specialist 

în Gastroenterologie, vor înlocui o mare parte din intervențiile din "Chirurgia mare". 

Este absolut necesar de a prelua unele cunoștințe chirurgicale de baza, lăsînd în

urmă orgoliul și resentimentele. Cu respec.intervențiile din regiunea bilio-

pancreato-duodenala, cit și chirurgia tractului digestiv in sine, deoarece la un 

moment dat, specialitate de Gastroenterologie”

“Astept cu nerabdare participarea de anul viitor! Sugestie - o sesiune speciala de 

cazuri clinice, urmata de discutii libere, ar trebui inclusa in program! Mulțumesc!”

“Mai multe prezentari pentru medicii rezidenti (teme de baza- diagnostic si 

tratament in loc de teme atat de complexe). Prea multe prezentari intr-o zi si prea 

putin au durat cele 2 pauze. Ar fi fost mai bine ca dupa 3 prezentari sa primim 

macar 10 minute de pauza pentru ca astfel te puteai concentra la prezentari, pe 

cand aici au fost 5-6 prezentari a cate 25 minute si abia dupa, pauza de cafea de 

30 minute, respectiv pauza de masa de 1:30. Pauza de masa macar de 2 ore pentru 

ca sunt multi participanti, formandu-se cozile la mancare timpul nu ajungea sa 

putem manca si sa ne relaxam putin pana la prezentarile urmatoare. Multumesc!”

“Nota 10 atat pentru temele abordate, cat si pentru organizare!“

“As dori abordari mai practice ale subiectelor clinice, scenarii clinice de cazuri, noutati 

din ghiduri, mai multa aplicabilitate practica... “

“Sesiunile erau un pic lungi fara pauza“

“Pentru a incuraja participarea auditoriului la discutii - un moderator poate adresa 

intrebari tintit in sala acestora la finalul fiecarei prezentari“

“A fost o experienta foarte placuta“

“Sa fie mai mult timp alocat pentru prezentarile medicilor rezidenti si sa fie 

organizate workshopuri hands on.“

“A fost o scoala de vara incredibil de reusita, atat partea stiintifica , cat si cea sociala.“

“Mi-a plăcut aceasta ediție, in special prin temele științifice alese“

“Avand in vedere ca este o scoala de vara sugerez ca timpul alocat prezentarilor sa fie 

mai scurt iar informatiile stiintifice sa fie mai simple, astfel sa poata fi intelese si de 

rezidentii incepatori“

“Locatia foarte buna, prezentarile si temele bine alese, de ajutor pentru tinerii medici. 

Ar fi utila o parte de hands on atat ecografie cat si endoscopie daca se poate. 

Organizarea excelenta. Felicitari! “



Observaţii, sugestii sau comentarii*:

snvgh15 - feedback participanţi
(google forms – chestionar)
*am făcut o doar selecţie reprezentativă

“Programul alocat prezentărilor susținute de rezidenți sa fie mai mare, un număr

mai mare de prezentari! Ar fi de folos pentru dezvoltarea noastră, pentru

experiența și pentru a putea vorbi liber, in fata publicului! In rest totul a fost la 

superlativ! Va felicit!”

“Foarte bine organizat, subiectele foarte bine punctate!

“Mai multe cazuri practice“

“Mai putin date statistice, mai multa informatie concreta provenita din viata clinica 

reala, de genul: in felul acesta fac eu, acestea sunt dozele cu care eu am experienta

etc!”

“Mai multe pauze intre prezentari, mai putine prezentari pt ca timpul nu este 

suficient pt atat de putine, iar medicii nu se vor limita doar la cele 20 minute 

alocate, urmand sa decaleze prezentarile. Mai multe cazuri clinice, mai multe 

subiecte pentru medicii rezidenti…“

“Puteti alege o alta locatia anul viitor...pentru mai multa diversificare, avand in 

vedere ca este totusi al doilea an in care se organizeaza in acelasi loc. Si o alta 

sugestie ar fi ca workshopurile sa nu mai fie contracost. Multumesc”

“Pe viitor ar trebui ca prezentarile sa fie mai scurte ca si timp, iar temele abordate sa 

fie adresate in special rezidentilor. Consider ca s-a pierdut esenta cuvantului "scoala" 

din partea anumitor referenti. As prefera ca la viitoarele editii sa existe prezentari 

bazate pe cazuri clinice si intrebari adresate in special rezidentilor cu privire la 

managementul cazurilor prezentate. Inca un aspect ar fi cel al pauzelor, daca se poate 

sa existe mai mult de doua pauze intre sesiuni, deoarece oamenii isi pierd interesul 

dupa ~4 ore de prezentari. Echipa organizatorica a fost super, nu am ce sa reprosez. 

Succes in organizarea viitoarelor editii!“

“Felicitari echipei de organizatori!“

“Sunt de interes teme de expunere practica. As fi preferat quizuri dupa prezentare. 

Workahopuri sau ateliere de ecografie, endoscopie sau alte explorari paraclinice in 

gastroenterologie. Este o scoala de vara - adica eu inteleg ceva practic, clar si la 

obiect (poate ca o abordare tip prezentare de caz si apoi teorie ar fi fost mai la 

indemana).”

“Multumiri pt eveniment. Totusi, tombola a mai avut loc?“

“In cadrul editiilor viitoare ar fi de folos daca sesiunile ar fi interactive. Personal mi-au 

placut foarte mult prezentarile colegilor rezidenti/tineri specialisti si cred ca ar trebui 

alocate mai multe sesiuni participantilor tineri.“



Locaţia evenimentului ştiinţific: Comunicarea cu organizatorii, 

înainte de eveniment, şi pe 

parcursul evenimentului:

Interacţiunea cu participanţii, la 

sfârşitul prezentării:

Suportul tehnic (proiector, sunet 

etc.) al sălii de conferinţă-

workshop:

snvgh15 – feedback referenţi
(google forms – chestionar)



Observaţii, sugestii sau comentarii*:
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*am făcut o doar selecţie reprezentativă

“Tiparirea unei brosuri a scolii de vara cu toate informatiile si programul complet 

care sa fie fistribuita participantilor la inceputul evenimentului”

“Sincere multumiri organizatorilor, in mod special dl.academician prof.dr.Mircea

Grigorescu dar si intregului colectiv de organizatori si sponsori pentru nivelul

impecabil al intregii manifestari, atat in ceea ce priveste calitatea lucrarilor dar si al 

conditiilor de cazare si desfasurare a Evenimentului.”

“Worshopurile de endoscopie/ecografie sa fie hands-on si nu cursuri. 

Cazarea geniala. 

Atmosfera relaxanta!

Intr-un cuvand: PERFECT.“

“In cazul in care se vor mai organiza sesiuni de tipul celei de endoscopie digestiva, 

respectiv ecografie pentru gastroenterologi, cele doua sesiuni sa nu mai fie figurate 

in program "la concurenta", intrucat ambele sunt utile pentru formarea tinerilor 

gastroenterologi”

“Felicitari, o organizare perfecta care va recomanda cu prisosinta!”

“De discutat modul de organizare al sesiunilor de comunicari si al ultimei zile”

“Fiind scoala de vara, dupa fiecare expunere sa fie proiectate 2-3 intrebari si sistem de 

raspuns televoting in 5 min suplimentare“

“Multumesc organizatorilor pentru ospitalitatea ireprosabila, efortul de echipa si 

expertiza tehnica. E o placere sa particip la acest eveniment“

“Organizare foarte buna a evenimentului, participare numeroasa si activa a 

cursantilor, prezentari interesante, variate si de inalta tinuta stiintifica. Ca si in anii 

precedenti, o manifestare de exceptie. Felicitari!“

“Felicitari, a fost minunat!“



YouTube

Clip “snvgh15”

Google Photo

Galerie foto

https://youtu.be/le1jS-8-UsY

https://photos.app.goo.gl/LPcE13CMXc9hmMCBA
https://photos.app.goo.gl/1kzVzK3sxd2cTzUv9
https://photos.app.goo.gl/jDTrv2e5tyHeZFwDA

Galerie foto – participanți

Clip eveniment

https://youtu.be/le1jS-8-UsY
https://photos.app.goo.gl/LPcE13CMXc9hmMCBA
https://photos.app.goo.gl/1kzVzK3sxd2cTzUv9
https://photos.app.goo.gl/jDTrv2e5tyHeZFwDA


Parteneri
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