
 
 

 
 

 
Stimularea electrică funcţională este o metodă nouă şi

utilă în recuperarea bolnavului neurologic, cu posibilitate

largă de aplicare şi îmbunătăţire a rezultatelor reabilitării.

Cunoaşterea metodei face posibilă aplicarea ei pe scară

largă, cu implicaţii directe în evoluţia unui număr mare de

pacienţi, în creşterea calităţii vieţii şi scăderea costurilor

sociale necesare îngrijirii acestora. 

 
 
 

 

Însuşirea de către participanţi a tipurilor de afecţiuni în

care metoda este utilă şi a criteriilor de eligibilitate a

pacienţilor, a modului de utilizare şi prescriere a

para

optim

efici

ijloace de prezentare audio-vizuală; 

parate de stimulare transcutanată (neurostimulatoare

S2, ODFSIII); 

ote de curs. 

Se acordă certificat de absolvire atestat de UMF Iaşi. 
 

         
   

CENTRUL DE  ÎNVǍŢǍMÂNT MEDICAL 
CONTINUU AL UMF IAŞI   

 

 
 

anunţă  
AL VI-LEA CURS DE STIMULARE 

ELECTRICĂ FUNCŢIONALĂ 
 

RECUPERAREA MERSULUI BOLNAVULUI 

NEUROLOGIC cu participare internaţională, "FES-

IAŞI 2010", consacrat familiarizării specialiştilor 

interesaţi în recuperarea bolnavului neurologic cu 

metode bazate pe stimulare electrică funcţională, care 

va avea loc în perioada 12-15 Aprilie la Iaşi. 
 

IAŞI 
12-15 Aprilie 2009  

 
 

MOTIVAŢIE COMITETUL DE ORGANIZARE 

 
Prof. univ. dr. Cristian Dinu Popescu – UMF Iaşi 

Conf. dr. ing. M. Poboroniuc– Facultatea de Electrotehnică

Conf. dr. Aurora Constantinescu - UMF Iaşi 

Sef.Lucr. dr. Valentin Bohotin - UMF Iaşi 

Asist. dr. Bogdan Ignat – UMF Iaşi 

 
 
SECRETARIAT 

Conf. dr. ing. Marian Poboroniuc – U.T. Iaşi 

Sef.Lucr. dr. Valentin Bohotin - UMF Iaşi 

Asist. dr. Bogdan Ignat – UMF Iaşi 

 
 
 
 

 
Conf. dr. ing. Marian Poboroniuc 

Tel. (+40) – 729 – 951563 

E-mail: mpobor@ee.tuiasi.ro    

   http://www.electrostim.ro 
 

 

 

 SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAŞI 

Str.Pantelimon Halipa nr.14, Iaşi 

OBIECTIVE EDUCAŢIONALE 

MATERIALE UTILIZATE LA CURS 

LOC DE DESFĂŞURARE 
metrilor aparaturii pentru obţinerea unor rezultate

e, şi a modului de urmărire a pacientului şi a

enţei terapiei. 

ursul se adresează medicilor neurologi,

toterapeuţi şi altor specialişti interesaţi în recuperarea

itelor motorii cauzate de afecţiuni neurologice. 
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Către ___________________________ 
 

 Vă adresăm invitaţia de a onora cu prezenţa 

dumneavoastră CURSUL DE STIMULARE 

ELECTRICĂ FUNCŢIONALĂ ÎN 

PERSOANE DE CONTACT 
 

Asist.dr. Bogdan Ignat 

Tel./ Fax: (+40) – 0332-410774 

E-mail: bogdanei@yahoo.com   

Sef. Lucr. dr. Valentin Bohotin 

E-mail: vbohotin@umfiasi.ro  
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