Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Diana Schlanger
schlanger.diana@yahoo.com

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
03/02/2020–PREZENT

Medic rezident Chirurgie Generală – Institutul Regional de Gastroenterologie și
Hepatologie „Prof. Dr. O. Fodor” Cluj-Napoca

31/07/2017–29/09/2017

Research Fellow
IHU (The Institute of Image-Guided Surgery of Strasbourg) - IRCAD (L’Institut de Recherche contre
les Cancers de l'Appareil Digestif), Strasbourg (Franţa)

01/10/2015–01/10/2015

•

Participarea la activităţile desfăşurate pe secţia de chirurgie digestivă a "Nouvel Hôpital Civil"
Strasbourg, monitorizarea pacienţilor pre şi post operator şi asistarea la intervenţii chirurgicale

•

Participarea la cursuri organizate de IHU & IRCAD şi implicarea în organizarea altor cursuri,
asistând atât la părţile teoretice, cât şi la părţile practice: temele abordate de cursuri au fost teme
chirurgicale sau de endoscopie intervenţională

•

Participarea şi asistarea la activităţile Centrului de Cercetare IHU

•

Asistarea şi participarea la procesul de dezvoltare a unor noi tehnologii medicale

•

Înţelegerea conceptului de sală de operaţie hibridă, învăţarea despre noile tehnologii şi proceduri
chirurgicale şi impactul lor în viitorul medicinii

•

Învăţarea despre utilitatea în chirurgie a tehnicilor avansate de imagistică şi reconstrucţie virtuală

•

Învăţarea tehnicilor de chirurgie laparoscopică şi robotică avansate

•

Exersarea de tehnici laparoscopice, robotice şi de endoscopie intervenţională pe modele in vivo

•

Colaborarea în cadrul unei echipe multiculturale

Vicepreşedinte Departament "Tehnici Chirurgicale"
Societatea Studențească de Chirurgie din România, filiala Cluj, Cluj-Napoca
▪ Coordonarea departamentului "Tehnici Chirurgicale", care este responsabil de organizarea de
workshop-uri cu tematici chirurgicale diverse
▪ Supravegherea activităților desfăşurate în cadrul Societăţii
▪ Redactare şi susţinere de prezentări didactice pe diverse teme medico-chirurgicale şi elaborarea a
noi programe de workshop
▪ Colaborarea cu medici și studenţi
▪ Gestionarea unei echipe de voluntari în vederea unei bune desfăşurări a activităţilor planificate
▪ Organizarea a peste 50 de workshop-uri, formate atât din cursuri teoretice, cât şi din activităţi şi
manopere practice
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01/10/2013–Prezent

Membru activ al Societății Studențești de Chirurgie din România
Societatea Studențească de Chirurgie din România filiala Cluj, Cluj-Napoca (România)
▪ Organizarea, în calitate de coordonator a 10 workshopuri
▪ Participarea ca Instructor la multiple workshopuri pentru studenti si tineri medici
▪ Susținerea de prezentări pe diverse teme medico-chirurgicale în cadrul workshopurilor
▪ Redactarea în 2015 a broșurii "Surgical Skills and Techniques: a short preview"
▪ Participarea la organizarea a şase școli de vară cu deschidere internațională
▫ The International School of Advanced Surgical Skills – 3rd Ed.; 4th Ed.; 5th Ed.
▫ The International School of Experimental Microsurgery – 1st Ed.; 2nd Ed.; 3rd Ed.
▪ Coordonarea a două școli de vară cu deschidere internațională
▫ The International School of Advanced Surgical Skills – 4th Ed.
▫ The International School of Experimental Microsurgery –3rd Ed.
▪ Susţinere de prezentări în cadrul Sesiunilor de Comunicare Științifică, care sunt conferinţe
medicale în cadrul cărora se abordează diverse teme chirurgicale, acestea fiind supervizate de
medici cu experienţă îndomeniul respectiv

2014–2015

Paramedic Voluntar
SMURD, Cluj+Napoca (România)
▪

Participare la intervenţii pe ambulanțele de terapie intesinvă mobilă

▪

Participarea şi absolvirea cursurilor de pregătire – Basic Life Suport, Advanced Life Suport etc.

▪ Realizarea a peste 50 de gărzi în Unitatea de Primire Urgențe Cluj-Napoca și respectiv, pe
ambulanțele de Terapie Intensivă Mobilă SMURD

01/07/2014–01/07/2015

Preşedinte
Club Rotaract Turda (România)
▪ Organizarea întrunirilor săptămânale
▪ Organizare şi coordonarea activităţilor clubului

01/02/2014–01/07/2014

Secretar
Club Rotaract Turda (România)
▪ Facilitarea comunicării între membrii clubului și între cluburi
▪ Planificare și organizare de activități

02/2014–Prezent

Membru fondator
Rotaract Turda (România)
▪ Participarea și coordonarea de proiecte sociale, comunitare, vocaționale, ecologice, culturale
▪ Participarea la întrunirile săptămânale
▪ Participarea la conferințe naţionale
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE

10/2013–07/2019

2009–2012

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca, Facultatea de Medicină
(România)

Colegiul Naţional "Mihai Viteazu" Turda(România)

COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

Română

Alte limbi străine cunoscute

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Engleză

C1

C1

C1

C1

C1

Franceză

B2

B2

B2

B2

B2

Discurs oral

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

▪ bune competenţe de comunicare şi de lucru în echipă datorită experienţei mele în cadrul Societăţii
Studenţeşti de Chirurgie şi respectiv, în cadrul Clubului Rotaract Turda
▪ bune colaborări cu studenţi şi medici

Competenţe
organizaţionale/manageriale

▪ Leadership şi bune abilităţi de gestionare a unei echipe; timp de 2 ani, am coordonat
departamentul "Tehnici Chirurgicale", fiind responsabilă de o echipă de peste 20 de voluntari
▪ Bune competenţe de organizare; în cadrul Societăţii Studenţeşti de Chirurgie din România, am
coordonat organizarea a peste 50 de workshop-uri, precum şi a altor activităţi

Competenţă digitală

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
independent

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare
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