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Nr. 6009/04/08/2015

Către,
Fundaţia Romanian Angel Appeal
Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București
Urmare solicitării dvs., vă comunicăm că am creditat cursurile de educaţie medicală
continuă la distanţă prin Internet, cu module accesibile on-line la adresele
www.medability.ro şi www.tsa.medability.ro pentru perioada 01.08.2015–01.08.2016.
Nr.

TITLUL CURSULUI

crt.

NR.
CREDITE
EMC

1. Elemente de dermato-pediatrie: particularităţi privind îngrijirile curente şi 16
dermatozele frecvente
2. Wheezingul recurent (WR) la copilul cu vârsta mai mică de 6 ani. Definiţie, 12
evaluare şi tratament
3. Spirometria

12

4. Explorarea funcţiei respiratorii conduce la diagnostic (caz clinic)

5

5. Comunicarea în diagnosticul prenatal

15

6. Metode neinvazive de evaluare a markerilor inflamaţiei bronşice

15

7. Aritmii fetale: diagnostic şi principii terapeutice

11

8. Diagnosticul prenatal şi anomaliile cromozomiale

12

9. Cefaleea la copil şi adolescent (clasificare, epidemiologie)

16

10. Cefaleea primară la copil şi adolescent (farmacologie)

18

11. Semiologia neurologică: cum se realizează examenul neurologic la copilul 15
mare (1)
12. Semiologia neurologică: cum se realizează examenul neurologic la copilul 12
mare (2)
13. Tulburările de somn la copii şi adolescenţi

15

14. Analgezia şi sedarea în cursul procedurilor invazive la nou-născut

15

15. Nou-născut cu fontanelă anterioară bombată – caz clinic

4

16. Ecocardiografia fetală: indicaţii şi aspecte tehnice

15

17. Vârsta maternă şi dublul – test

12

18. Tulburări de spectru autist

18

19. Diagnosticul precoce al tulburării de spectru autist

12

20. Hipertensiunea arterială

18

21. Boala de reflux gastroesofagian

18

22. Riscul gastrointestinal al tratamentului cu AINS

10

Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr. 33924

Pentru a facilita creditarea numai a medicilor participanţi la acest modul, vă
rugăm să înscrieţi pe certificatul de absolvire eliberat numărul de credite, conform
modelului:
Credite Educaţie Medicală Continuă: X
Certificatele de absolvire eliberate vor purta semnăturile organizatorilor şi, în
urma susţinerii evaluării finale, doar menţiunea „promovat”.Vă rugăm să ne trimiteţi
lista cu toţi medicii participanţi creditaţi cu această ocazie, precum şi un model de
certificat eliberat participanţilor. Certificatele care nu respecta normele de mai sus nu
vor fi luate in considerare in cadrul “Punctajului medicului”.
Totodată, vă rugăm să respectaţi criteriile şi normele prevăzute în Decizia nr.
01/2013 a CN al CMR.

Cu stimă,
Dr. Călin Bumbuluţ
Vicepreşedinte
Coordonator al Dep. Profesional-Ştiinţific
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