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Cursul european de formare a medicilor în îngrijirea rănilor 
 
 

 
 
 
Introducere: Uniunea Europeană a medicilor specialiști (European Union of Medical 

Specialists - UEMS) este asociația medicală a țărilor din Comunitatea Europeană ce 
reprezintă asociațiile profesionale medicale naționale - cum este Colegiul Medicilor din 

România. UEMS include secțiuni pentru specialitățile medicale și comitete multidisciplinare 

(Multidisciplinary Joint Committees) precum oncologia. Cea mai importantă sarcină a UEMS 
este dezvoltarea de reglementări europene pentru domeniul sănătății, pornind de la curricula 

de pregătire în specialitate și până la recomandarea de ghiduri de diagnostic și tratament. 

Aceste reglementări sunt ulterior prezentate Parlamentului Uniunii Europene pentru a fi 
discutate și pentru a dobândi vigoare juridică. De curând (20 octombrie 2018) UEMS a 

acordat domeniului de îngrijire a rănilor (engl. wound healing) statutul de comitet 
multidisciplinar (MJC) devenind posibilă abilitarea medicală în acest domeniu nou acreditat.  
  
Asociația Europeană pentru îngrijirea rănilor (European Association of Fellows in Wound 
Healing / EAFWH), http://eafwh.org/, este o societate europeană non-profit care se 

preocupă de formarea medicilor în domeniul îngrijirii rănilor conform curriculei europene 

aprobate de UEMS. EAFWH este unică în Europa, fiind recunoscută de UEMS. Această 
Asociație reunește medici de diferite specialități ce sunt implicate în acest domeniu. Conform 

legislației în vigoare, EAFWH îndeplinește toate premisele necesare pentru dezvoltarea 

acestei abilități și pentru furnizarea unei platforme comune pentru specialitățile interesate: 
dermato-venerologie, chirurgie plastică, medicină de familie, chirurgie vasculară, chirurgie 

generală, diabet zaharat-boli de metabolism și nutriție, geriatrie ș.a.  
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Curricula Europeană pentru îngrijirea rănilor preluată și la nivel național cuprinde un 

minim de 80 EMC și se desfășoară pe parcursul a 18 luni de pregătire.  

Programul educațional cuprinde: 

(i) curs e-learning - 10 EMC  
 -cursul va fi disponibil online și va trebui parcurs în cursul lunii octombrie 2019 

(ii) 2 cursuri dedicate îngrijirii rănilor - cu un total de 27 EMC  
-Cursul 1: organizat în București, vineri-sâmbătă în luna noiembrie 2019 (data exactă 

va fi anunțată ulterior) 

-Cursul 2: organizat în București, vineri-sâmbătă în luna aprilie 2020 (data exactă va 
fi anunțată ulterior) 

(iii) 5 publicații (de exemplu prezentări de cazuri clinice) în domeniul îngrijirii rănilor - cu un 

total de 25 EMC  
 -programul de studiu oferă acces la platforma necesară publicării articolelor 

(iv) participare la două congrese cu sesiune dedicată îngrijirii rănilor (optim un congres 

național și un congres internațional ) - cu un total de 18 EMC. 
 

Prin parcurgerea programei participanții vor avea posibilitatea înscrierii la un examen de 

atestat în îngrijirea rănilor, dobândind și titlul european de ”Fellow in Wound Healing”.  
 
Limba oficială a cursului de pregătire: limba engleză. 
  
Înscrierea se va efectua pe pagina web EAFWH la adresa http://eafwh.org// precum și la 
adresa de e-mail jnk@cap-partner.eu. 
 
 
Costul pentru întregul curs este 1500 EUR. 
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