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INVITAŢIE 

 

Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului "Alessandrescu-Rusescu" 

desfăşoară Proiectul „SPITAL-COMUNITATE, Flux de îngrijire continuă a nou-născutului 
și a sugarului cu risc crescut de îmbolnăvire și deces” în perioada 2018 - 2020. 
 
Proiectul își propune îmbunătățirea nivelului de competenţe al medicilor de familie – prin 
organizarea de cursuri de formare în domeniul patologiei pediatrice în toată ţara. Cursurile 
sunt finanţate din fonduri europene nerambursabile Participarea este complet gratuită, 
inclusiv cazarea, masa şi transportul. 
 
În tematica cursurilor sunt incluse subiecte 
precum: Nou-născutul eutrofic şi cu nevoi 
speciale, prematurul – program de follow-up, 
echipa neonatolog - medic de familie – asistent, 
supravegherea sugarului în practica MF, 
examene medicale periodice - intervenţii 
preventive, dezvoltarea neuropsihică a 
sugarului, elemente de nutriţie pediatrică, 
profilaxia bolilor infecţioase; patologia majoră a 
sugarului: managementul febrei la copil, 
patologia respiratorie şi digestivă a sugarului, 
suflurile cardiace, ITU, urgenţe majore ale 
copilului antibioticoterapia în ambulator la sugar, 
criterii clinice de internare a sugarului. 
 
Cursurile au o importantă componentă practică, 
participanţii beneficiind de demonstraţii, 
prezentări interactive de cazuri şi sesiuni de 
simulare medicală în modulul dedicat suportului 
vital pediatric de bază şi aspiraţiei de corp străin. 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cursurile se desfăşoară pe durata a 4 zile – în 1 sau 2 module, se pot organiza în urma 
unor solicitări, în orice judeţ, în grupe de câte 15 – 20 de persoane. La aceste cursuri pot 

participa numai medicii de familie care au contract cu CNAS. 
 
Cursurile sunt creditate de Colegiul Medicilor din România cu 18 credite, participanţii vor 

primi suportul de curs în format electronic şi o carte. 
 
Pentru informaţii şi înscrieri: disciplina1.pediatrie.insmc@umfcd.ro 
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