•

CURRICULUM VITAE

ZABOȘ DORINELA
•

Născută la data de 19.10.1962 , județul ALBA ( zodia BALANȚEI )

•

Căsătorită, un copil

•

Absolventă a Facultății de Medicină și Stomatologie, Institutul de Medicină din
Timișoara ( NR. 509/01.03.1988).

•

1987 -1990 , medic stagiar la Spitalul Județean din Alba – Iulia

•

1991 -1994 , medic rezident ORL, la Clinica ORL Timișoara, cursuri de specializare la
Institutul de Fonoaudiologie și Chirurgie Cervicală ” Dorin Hociotă ” București, in
Danemarca – Copenhaga, Ungaria – Szeged.

•

Obținerea diplomei de medic specialist ORL în sesiunea 17.01.1994, Conform
Ordinului Ministrului Sănătății nr. 240/18.12.1994.

•

Am funcționat ca medic rezident și specialist ORL , la Școala Specială Hipoacuzici nr. 2
Timișoara, în perioada 1991-1995

•

Medic medic primar ORL, competență în audiologie la Spitalul Clinic de Urgență
pentru Copii ” Louis Țurcanu ” Timișoara , începând din 1995 , până în prezent.

•

1996 -2000 , medic coordonator al Centrului de diagnostic și recuperare medicală
”Christian Radu Dunăreanu” din cadrul Spitalului de copii ” Louis Țurcanu ” Timișoara.

•

1998 – 1999, coordonator Proiect SOROS ” Screening auditiv la nou născut și copilul
mic ” pentru maternități și medicul de familie, dotarea cu primul echipament de
otoemisiuni acustice din Banat, al doilea din România. A fost primul proiect din țară,
limitat la regiunea noastră, care a avertizat necesitatea și importanța screeningului
auditiv din maternități și spitale de copii, centre de diagnostic.

•

01.11.1999 – 05.01.2010 schimb de experiență la spitale din Grand Rapits, Detroit și
Sacramento / USA , printr-un parteneriat dublu cu Spitalul de recuperare Mary Free
Bed din Grand Rapits/ Michigan , USA și Fundația Bhetany.

•

2006 -2009 , medic coordonator pe spital al Programului Național ” Prevenirea
handicapului auditiv prin depistarea precoce a deficiențelor de auz la copil”.
Colaborare cu maternitățile din Timișoara și județ, de preluare în vederea
diagnosticului de certitudine a nou născuților ce nu trec testul screening.
Monitorizarea tuturor copiilor cu risc de hipoacuzie, de pe secțiile de oncopediatrie,
TBC , ATI și prematuri.
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•

Obținerea gradului de medic primar ORL, prin Ordinul Ministrului Sănătății și Familiei
nr. 694 / 1998.

•

Obținerea competenței în” AUDIOLOGIE ” în 21.04.2003 ( Ministerul Sănătății și
Centrul Național de Perfecționare Postuniversitară a Medicilor )

•

Obținerea certificatului de ” FORMATOR ÎN DOMENIUL AUDIOLOGIEI ” din
23.03.2005 ( Ministerul Sănătății și Centrul Național de Perfecționare
Postuniversitară a Medicilor ).

•

Proiect ” Monitorizarea și depistarea persoanelor cu deficiență auditivă și
surdocecitate din județul Timiș ” prin ANPH ( Autoritatea Națională a Persoanelor cu
Handicap), 2005 -2010, dotarea cu echipament ultraperformant de otoemisii
acustice, ABR și ASSR ( electrofiziologie pentru copilul mic ).

•

Proiect ” Intervenție timpurie ” pentru depistarea copiilor cu deficiență
plurisenzorială, în parteneriat cu Fundația Sense Internațional România, Inspectoratul
Școlar Timiș, Centrul școlar incluziv ” C-tin Pufan ” Timișoara, DGAS și PC Timiș, în
desfășurare din 2008.

•

Obținerea certificatului de competență ” PROTEZE AUDITIVE IMPLANTABILE ” în urma
unui curs de 6 luni și a unei mobilități în perioada 01 -14.11.2008 la Hanovra și Berlin
din Germania – PROGRAM EUROPEAN DE FORMARE PROFESIONALĂ LEONARDO DA
VINCI.

•

Participare în perioada 04.12.2009 -19.06.2010 la programul de perfecționare în
cadrul proiectului POSDRU ” Formarea profesională a celulelor regionale de sprijin
pentru reintegrarea socială și profesională a surzilor implantați cohlear ”, obținând
specializarea de COORDONATOR AL CELULEI REGIONALE DE SPRIJIN .

•

Coordonator formator al programului de formare continuă ” Educație incluzivă
pentru cadre didactice” , în vederea integrării copilului deficient auditiv în
învățământul de masă, desfășurat prin Casa Corpului Didactic Timiș, în perioada
25.02- 04.03.2011.

•

Participarea la toate congresele naționale ORL, internaționale de audiologie și
reabilitare a copilului deficient auditiv, de la Paris (2006), Lacul Como – Italia (2010),
Varșovia – Polonia ( 2011).

•

Combin actul de diagnostic clinic, audiologic din ambulatoriu , cu actul chirurgical din
secția de chirurgie a spitalului – compartimentul ORL, rezolvând patologia specifică
copilului ( adenoidectomii, amigdalectomii, timpanotomii, repoziții septale
posttraumatice , incizii colecții, chiste cervicale,electrocauterizări mucoasă nazală,
puncții sinuzale, etc ).

•

În urma dotării spitalului cu echipament de bronhoscopie rigidă și flexibilă, cât și a
cursurilor postuniversitare efectuate în Clinica ORL Timișoara ” Endoscopia în
patologia căilor aerodigestive superioare ” în perioada 1 -12.11.2010, se fac primii
pași în extracția corpilor străini din căile aerodigestive superioare, în colaborare și sub
supravegherea D-lui prof.dr. Stan Cotulbea – Clinica ORL Timișoara.

•

Aptitudini și competențe personale: limba engleza nivel B1/ B2 european.

•

Competențe și abilități sociale: membru fondator al Asociației de prietenie Romania
Danemarca și membru al Asociației ” Ascultă Viața ”, al părinților copiilor cu implant
cohlear.

•

Competențe și abilități organizatorice: organizare, munca în echipă, coordonare a
unei instituții medicale ( medic coordonator Centrul de diagnostic și recuperare
medicală C.R.Dunăreanu ), medic coordonator proiect SOROS, coordonator spital
program național screening auditiv, coordonator și formator curs pentru profesori
de integrare a copilului deficient auditiv în învățământul de masă .

•

Competențe și aptitudini tehnice: utilizare a echipamentelor medicale de testare și
reabilitare auditivă.

•

Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului: Word, internet

•

Alte competențe și aptitudini: analiza psihologică.

•

Hobby: volei, ciclism, excursii montane, schi, psihologie.

•

Permis conducere B

SECȚIA CHIRURGIE – COMPARTIMENT ORL:
•

Înființat în

•

Structură – 5 paturi

•

Deservit de următorii medici primari ORL: dr. MIHAILOVICI DANIELA, dr.
SMOC BORIS, dr. TIMIȘAN DANIELA, dr. ZABOȘ DORINELA.

•

Dotare: truse adenoamigdalectomii, timpanotomii, traheotomie, lampă
lumină rece, trusă bronhoscopie copil peste 3 ani ( serviciul UPU al spitalului ).
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•

Se folosesc sălile de operație ale secției de chirurgie ,cât și dotarea lor,
conform unui program prestabilit .

•

Majoritatea tehnicilor chirurgicale se desfășoară în anestezie generală cu IOT,
prin colaborarea cu echipa de anestezie și terapie intensivă.

•

Formăm echipe mixte cu medicii chirurgi, în rezolvarea problemelor de
graniță ( patologie cervicală, traumatică, etc).

Timișoara, 20.03.2011

