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SimOlympic la cea de-a III-a ediție
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” a organizat
olimpiada universitară de simulare SimOlympic 2018. Evenimentul a avut loc în data de 4 mai
2018, la Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală.
SimOlympic este o competiție între echipe formate în exclusivitate din mediciniști, care
sunt antrenate în gestionarea anumitor situații critice simulate.
Activitatea a cuprins momente unice, în care studentul s-a identificat cu medicul,
paramedicul şi asistenta medicală, având posibilitatea de a acţiona în circumstanţe tensionate şi
de a înţelege care abilităţi vin din reflex şi la care mai este de muncit. De asemenea, lucrul în
echipă a fortificat capacităţile de comunicare eficientă cu alţi colegi, totodată fiind și o bună
platformă pentru un schimb de experiență.
La ediția din acest an au participat trei echipe: BlackCode, FiveMed și The Defibrillators,
care au fost antrenați în scenarii diverse ca tematică și complexitate la simulatoarele de fidelitate
înaltă.
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SimOlympic la cea de-a III-a ediție
Denumirea canalului media: TVR Moldova, www.tvrmoldova.md
Titlul știrii: Echipa „Five Med” a obținut locul I la SimOlympic 2018, organizată de USMF
Data publicării: 05.05.2018
Categoria: social
Articol pozitiv/neutru/negativ: pozitiv
Rezumat: Studenţii de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”
au demonstrat că au suficiente abilităţi practice de a salva viaţa unui pacient în stare critică. Totul
a avut loc la olimpiada universitară de simulare, unde au fost puşi în faţa unor situaţii parcă rupte
din viaţa reală. Membrii a trei echipe au dat tot ce e mai bun din ei pentru a lua premiul întâi.
Link: http://tvrmoldova.md/social/echipa-five-med-a-obtinut-locul-i-la-simolympic-2018organizata-de-usmf/
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SimOlympic la cea de-a III-a ediție
Denumirea canalului media: www.ipn.md
Titlul știrii: SimOlympic 2018 – la cea de-a III-a ediție
Data publicării: 04.05.2018
Categoria: comunicate de presă
Articol pozitiv/neutru/negativ: neutru
Rezumat: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” Vă invită la
olimpiada universitară de simulare SimOlympic 2018 - o competiție între echipe formate în
exclusivitate din mediciniști, care sunt antrenate în gestionarea anumitor situații critice simulate,
care se va desfășura mâine, 4 mai.
Link: http://www.ipn.md/ro/comunicate/7305
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