Centrul Naţional de Dezvoltare Profesională în Domeniul Sanitar (CNDPDS ) si
Institutul National pentru Medicina Complementara si Alternativa
“Prof. Dr.Florin Bratila” Bucuresti (INMCA)
anunta organizarea cursurilor pentru obtinerea atestatului postuniversitar in
LASERTERAPIA DE JOASA SI INFRAJOASA ENERGIE (LLLT)
curriculum de pregătire a fost aprobat prin ordinul MS nr. 665/ 2 martie 2022,
publicat in Monitorul Oficial din 226/ 8 martie 2022
RESPONSABIL NAȚIONAL Dr. Corneliu I. Moldovan
RESPONSABIL CNDPDS
Dr. Narcisa călinescu
e-mail narcisa_calinescu@yahoo.com
Tel. 021 624 19 68
SECRETAR CURS Dr. Tatiana camencean
Tel. 0733566508; E-mail: camenceantatiana@gmail.com
Laserterapia de joasă și infrajoasă energie (LLLT) face parte din Foto Medicină
și este un domeniu esențial al Medicinii Integrative. Laserterapia (fototerapia laser)
este un procedeu terapeutic de aplicare directă pe tegument, mucoase, endotisular
sau indirectă prin intermediul fibrelor optice, ghidurilor de radiație, a
micromanipulatoarelor, endoscoape, etc) a radiației electromagnetice neionizante,
coerente, cu lungimi de undă variabile.
Atestatul de LLLT este necesar datorită dezvoltării aproape exponențiale din ultimii
ani, a domeniului laserterapiei de joasă și în țară noastră, creșterea numărului de
medicii practicanți în ambulatorul de specialitate și mai ales în cabinetele și centrele
medicale private. Piața de servicii medicale de înaltă tehnicitate, cum este și cazul
LLLT, presupune cunoașterea perfectă a principiilor de funcționare, de control și de
aplicare a tehnicii, în condițiile unui management competent a riscurilor pentru
personalul medical și pentru bolnavi.
Cursul se adresează medicilor care au atestat în acupunctură sau se află în
perioada de obținere a acestuia și care au următoarele specialități:
Boli infecțioase, Cardiologie, Cardiologie pediatrică, Dermatovenerologie, Diabet
zaharat, nutriție și boli metabolice, Endocrinologie, Gastroenterologie,
Gastroenterologie pediatrică, Geriatrie și gerontologie, Medicină de familie,
Medicină internă, Medicină sportivă, Medicină fizică și de reabilitare, Neurologie,
Neurologie pediatrică, Oncologie medicală, Oncologie și hematologie pediatrică,
Pediatrie, Reumatologie, Chirurgie generală, Chirurgie orală și maxilo-facială,
Chirurgie pediatrică, Chirurgie plastică – microchirurgie reconstructivă și estetică,
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Chirurgie toracică, Chirurgie vasculară, Neurochirurgie, Obstetrică-ginecologie,
Oftalmologie,
Ortopedie
pediatrică,
Ortopedie
și
traumatologie,
Otorinolaringologie, Chirurgie dento-alveolara, Chirurgie stomatologică și maxilofacială, Endodontie, Ortodonție și ortopedie dento-facială, Parodontologie,
Pedodonție, Protetică dentară, Medic medicină generală cu drept de liberă practică promoție anterior anului 2005, Medic stomatolog cu drept de practică.
Condiții de participare la programul de specializare:
Perioada de desfășurare a programului: noiembrie 2022 – mai 2023,
Centru de pregătire acreditat/ Locația: cursuri de teorie on-line, în format scris și fără
interacțiunea profesorilor, pe platforma www.perfmed.ro și cursuri pregătire practică
la Institutul National pentru Medicina Complementara si Alternativa “Prof. Dr.
Florin Bratila, Bucuresti” (INMCA).
La finalul programului cursanții vor primi o adeverință de absolvire curs necesară la
completarea dosarului de înscriere pentru examenul de atestat, susținut de ministerul
sănătății în sesiunile organizate cu acest scop (detalii pe www.ms.ro,examene și
concursuri). Doar diploma de atestat le oferă cursanțiilor recunoașterea competenței
de către colegiul medicilor/ medicilor stomatologi, și credite EMC.
Programul conține 5 module care îmbină componenta teoretică cu cea practică:
1. BAZELE FIZICE ȘI BIOLOGICE ALE BIO-FOTONICII
2. LASERTERAPIA DE JOASĂ ȘI INFRAJOASĂ ENERGIE (LLLT)
3. LASERACUPUNCTURA (LA)
4. LASERTERAPIA INTERSTIȚIALĂ, INTRAVASCULARĂ,
INTRAARTICULARĂ, FOTODINAMICA și INTRACUPUNCTURALĂ
5. RISCUL LASER ȘI METODE DE PROTECȚIE
252 ore de curs teoretic, 189 ore de lucrări practice, 100 de ore de protocoale și
exemple practice.
După absolvirea programului se va susţine examenul de obţinere a atestatului, în una
din sesiunile stabilite în acest scop de către Ministerul Sănătăţii, după procedura
stabilită de acesta.
COST 8000 RON
* Cu posibilitatea achitării taxei în două tranșe egale de 4000 RON. Ultima tranșă
cu termen de achitare până la 31 ianuarie 2023.
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