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Tematica: 

„NOUTĂȚI ȘI PERSPECTIVE ÎN REUMATOLOGIA PEDIATRICĂ” 
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Statistici : 

Număr participanți curs înscriși/prezenți: 27 

Număr participanți conferinţă înscriși/prezenți: 332 

Număr de participanți prezenți:  345 (inclusiv organizatori și expozanți) 

Lectori internaționali: 5 

Lectori naţionali: 74 

Expozanți: 10 

Parteneri Media: 3 
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FIG. 1 Păreri privind programul științific 

Dintre cei 332 participanți prezenți  23,49% au completat formularul de feedback. Dintre 

aceștia din urmă, 70% au considerat că programul științific a fost unul foarte bun, 26% 

considerand-ul bun. Astfel putem observa faptul ca programul științific s-a bucurat în marea 

majoritate de un feedback pozitiv. 

 

FIG. 2 Păreri privind prezentările speakerilor 



 
 

 

Referitor la prezentările speakerilor, 54% dintre participanții care au completat 

formularul de feedback au apreciat prezentările ca fiind foarte bune. De asemenea, un procent 

destul de mare  (44%), a considerat drept bune prezentarile celei de a III-a Conferințe Naționale 

a Societății Române de Reumatologie Pediatrică.  

 

 

 

FIG. 3 Păreri despre durata prezentarilor 

 

În ceea ce privește timpul de desfășurare a prezentărilor, majoritatea participantilor (54%) 

au susținut că acesta a fost unul  bun. Doar 38%  dintre repondenți au considerat timpul de 

desfășurare a prezentărilor ca fiind unul foarte bun. De asemenea, 5% dintre participanții care au 

completat chestionarul de feedback au menționat că timpul a fost suficient.  

 

 



 
 

 

FIG. 4 Păreri privind desfășurarea programului social 

În ceea ce privește programul social, 69% din participanții chestionați au menționat că 

programul social a fost unul foarte bun. De asemenea toate celelalte pareri exprimate, în 

proporție de 27% menționează că programul a fost unul bun.  

 

FIG. 5 Păreri privind organizarea evenimentului în ansamblu 



 
 

 Privind organizarea evenimentului în ansamblu, mai mult de jumătate dintre participanții 

care au completat chestionarul, în procentaj de 73% au susținut că aceasta a fost una foarte bună 

iar 23% au susținut ca aceasta a fost una buna. Restul repondenților, într-un procentaj mic, de 

4%, au susținut faptul că organizarea evenimentului în ansamblu a fost una suficientă. 

 

 

FIG. 6 Păreri privind contribuția conferinței în practica profesională 

 În ceea ce privește contribuția conferinței în practica profesională a participanților, 

aceștia consideră în proporție foarte mare (87%), că participarea la conferință cu siguranță a fost 

benefică. Astfel, doar 13% dintre participanții care au completat chestionarul de feedback 

consideră ajutorul conferinței în practica profesională unul probabil. Niciun răspuns negativ nu   

s-a înregistrat la această secțiune. 

 

 

 

 

 



 
 

 

FIG. 7 Procentul în care conferința s-a ridicat la așteptările personale ale participanților 

 

 În ceea ce privește așteptările participanților de la această conferință, aceștia consideră 

aproape în totalitate - procentaj de 91% - că așteptările au fost pe deplin satisfăcute de conferință. 

Numai 9% dintre participanții care au completat formularul de feedback  consideră că probabil 

conferința s-a ridicat la așteptările acestora. De asemenea, această secțiune nu a înregistrat niciun 

răspuns negativ. 

 



 

 

FIG. 8 Topul Speakeri-lor 

 

 Privind cei mai populari speaker în rândul participanților, numele cel mai des întâlnite în 

formularele de feedback completate de participanți au fost (în ordine descrescatoare): Călin 

Lazăr, Constantin Ailoaie, Emilia Rob, Alina Murgu, Elena Rezuș, Doina Mihailă. De menționat 

că au fost 10 repondenți care au considerat toți speakerii la fel de populari. De asemenea un 

aspect negativ este acela că din cele 87 de chestionare, 17 nu au raspuns la această secțiune, 

participanții neexprimându-și opinia. 

 

 

 

 



 

 

FIG. 9 Sugestii de subiecte pentru edițiile viitoare 

 În ceea ce privește sugestiile participanților care au completat chestionarele de feedback, 

74% au ales să nu își exprime aceste opinii. Totuși au existat participanți care au enumerat câteva 

sugestii: ecografia musculo-scheletală, reumatismul articular acut, vasculite, sclerodermia, 

vaccinarea copiilor cu boli reumatologice, kinetoterapia. Principalele motive pentru care 

participanții au evitat exprimarea acestui punct de vedere a fost lipsa de timp pentru completarea 

spațiului deschis de propuneri. 

Concluzii principale: 

Dintre cei 332 participanți prezenți  23,49% au completat formularul de feedback. 

Însumand toate datele adunate de la participanții care au răspuns la acest sondaj, bilanțul 

manifestării este unul pozitiv.  


