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Life Long Learning Programme
Life Long Learning Project (LLL) este o iniţiativă ESPEN 
(European Society for Clinical Nutrition and Metabolism) 
în colaborare cu UE şi are ca scop educaţia medicală 
continuă în vederea dezvoltării calităţii îngrijirilor 
nutriţionale la patul bolnavului.

Este constituit dintr-un program web-based (gratuit) 
completat de un număr redus de cursuri live obligatorii 
(cu taxă). 

Modulele prezentate sunt cursuri live obligatorii pentru 
obţinerea Diplomei Europeane de Nutriţie Clinică şi 
Metabolism (ce este acordată în urma susţinerii unui 
test fi nal, după absolvirea unui număr obligatoriu de 
cursuri on-line şi live).

Mai multe detalii pot fi  afl ate pe site-ul: www.espen.org

Programul cursului
Joi, 13 noiembrie 2014, 16:00 - 20:00
Thursday, 13th of November 2014, 16:00 - 20:00

Modul Oncologie / Cancer Module
Mecanismele pierderii ponderale în caşexia neoplazică

Mechanisms of wasting in cancer cachexia
Daniela Ologoiu

Anorexia neoplazică 

Cancer anorexia
Angela Popa

Benefi ciile şi limitele suportului nutriţional la pacienţii oncologici

Benefi ts and limitations of nutritional support for cancer patients
Remy Meier

Abordarea integrată şi terapia farmacologică la pacientul 

oncologic

Integrated approach and pharmacological therapy
Remy Meier

Prezentare de caz

Case presentation
Remy Meier

Vineri, 14 noiembrie 2014, 09:00 - 13:00
Friday, 14th of November 2014, 09:00 - 13:00

Modul Terapie Intensivă / ICU Module
Asigurarea homeostaziei în timpul suportului nutriţional

Promoting homeostasis during nutrition support
Reto Stocker 

Produşi specifi ci pentru nutriţia artifi cială în terapia intensivă 

Specifi c substrates for artifi cial nutrition in the ICU
Remy Meier 

Limitele nutriţiei orale, enterale şi parenterale

Barriers to oral, enteral and parenteral nutrition
Raluca Ungureanu

Priorităţi clinice în rezolvarea problemelor nutriţionale din Terapie 

Intensivă

Clinical priorities for solving ICU nutritional problems
Remy Meier

Locul de desfăşurare
Cursurile se vor desfăşura la complexul Hotel Sport, 
Poiana Brașov, în perioada 13 - 14 noiembrie 2014

Diplomă
La sfârşitul fi ecărui curs se va  acorda o diplomă de 
absolvire, după completarea unui chestionar cu 
răspunsuri multiple de evaluare individuală.


