
 

 

Comunicat cu privire la înființarea competenței de recuperare neurologică 

Recuperarea neurologică și neurochirurgicală (neurorecuperarea), o nouă ramură de 

competență interdisciplinară aparținând specialităților medicale de Neurologie și de Recuperare, 

Medicină Fizică și Balneologie (RMFB), urmărește îmbinarea dintre domeniile clinice ale 

neuroștiințelor și medicinei de recuperare, prin eforturi terapeutice de lungă durată, în scopul 

ameliorării dizabilității asociate bolilor neurologice sau/și neurochirurgicale și îmbunătățirii calității 

vieții acestor pacienți.  

Complexitatea activităților integrate de diagnostic și tratament din cadrul acestei ramuri 

de competență necesită conlucrarea unei echipe multidisciplinare, a căror vectori principali sunt 

reprezentanții specialităților menționate mai sus. Din experiența internațională, se poate 

desprinde nevoia medicilor neurologi și neurochirurgi de a învăța elemente de RFMB, precum și 

invers, în scopul aprofundării și extinderii cunoștințelor dobândite în cadrul rezidențiatelor –  

aceasta trebuind să se bazeze pe stagii echivalente ca durată. 

În vederea implementării recuperării neurologice în sistemul de sănătate din România, 

Societatea de Neurologie din România și Societatea Română de NeuroReabilitare lucrează la 

definitivarea curriculumului pentru un program nou de studii complementare, ce va fi derulat în 

mai multe centre universitare la nivel național, în vederea dobândirii de către medicii participanți 

a unui atestat de competență pentru recuperare neurologică.  

Pentru buna desfășurare pe termen mediu și lung a programului educațional menționat 

mai sus, precizăm următoarele aspecte referitoare la implementarea acestuia: 

1. În spiritul bunei coexistențe și colaborări dintre specialitățile medicale independente implicate, 

programul va fi conceput urmărind principiile egalității și respectului mutual. Credem cu tărie 

în valoarea dialogului deschis și a schimbului de experiență între clinicienii neurologi și RMFB, 

în sprijinul alinierii calității serviciilor din România la standardele internaționale. 

 

2. În beneficiul performanțelor terapeutice per ansamblu pentru pacienții care necesită 

recuperare neurologică, curriculumul programului de studii complementare va fi 

echilibrat ca și conținut, reflectând nevoile reale de transfer de informații si competențe atât 

între cele două specialități, cât si în plan sinergic la nivelul cunoștințelor recuperării 

neurologice sui generis.  

 

Programa educațională va avea două brațe principale (Neurologie și RFMB), cu număr egal 

de module, ore, componente teoretice și practice pentru ambele specialități, demers ce 

survine din nevoia reciprocă de a transfera informații și aptitudini între RFMB și neurologie. 



 

 

 

 

3. Acest proiect nu va influența statutul personalului medical contractual care lucrează în 

prezent, în condițiile legislației din trecut și prezente, în unități de RMFB cu profil de 

neurorecuperare, în ansamblu sau în unități de RMFB cu compartimente/ structuri de 

neurorecuperare și nici conducerea acestori unități, neavând în nici un fel efecte 

retroactive asupra activității acestora, inițiativa fiind un efort prospectiv de a întări sistemul 

educațional medical din România. 

 

4. Infrastructura spitalicească prin care se va desfășura activitatea de recuperare neurologică 

va fi coordonată, în viitor, de către persoanele care posedă sau vor dobândi atestatul de 

competență mai sus menționat, având una din cele două specialități eligibile. 

 

Vă invităm să vă alăturați nouă în promovarea acestui demers, în speranța ca acest nou 

program educațional să întărească liantul dintre specialitățile noastre! 

 

Prof. Dr. Dafin Mureșanu      Prof. Dr. Gelu Onose 


