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Tratament Îngrijire și asistență Reabilitare Cum te poți înscrie?
Aderarea la comunitatea MS Nurse PRO este gratuită pentru toți 
practicienii din domeniul sănătății activi în practica clinică. Comunitatea 
este deschisă pentru profesioniști de toate naționalitățile care lucrează 
direct sau indirect, cu sau pentru persoanele cu SM (PwMS).
 
Abonații trebuie să fie de acord și să respecte: termenii și condițiile  
MS Nurse PRO, codul său de conduită și politica sa de confidențialitate. 

Înscrieți-vă astăzi pe www.msnursepro.org 

Platforma Europeană pentru 
Scleroza Multiplă
Rue Auguste Lambiotte 144/8, 
B-1030 Bruxelles, Belgia

Despre MS Nurse PRO
 
MS Nurse PRO este o marcă înregistrată  
și un proiect al EMSP iasbl.
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Comunitatea pan-europeană 
de asistenți medicali SM
Comunitatea online MS Nurse PRO reprezintă o facultate virtuală dedicată asistenților 
medicali pentru a împărtăși cunoștințe, abilități, provocări și întrebări. Ne propunem să  
găsim împreună răspunsuri și soluții.

Alăturați-vă unei 
comunități active
+ 600 de noi membri anual  
din toate regiunile lumii

+ 300 finaliști anuali ai  
Programului Fundației 

MS Nurse PRO este promovat  
activ în 15 țări europene, 
reprezentând 452 milioane  
de locuitori.

Disponibil în 12 limbi

Poarta de acces pentru a deveni și a rămâne 
un profesionist acreditat în îngrijirea SM

MS Nurse Professional este un curriculum european 
de formare e-learning pentru asistenții medicali care 
lucrează cu persoanele cu scleroză multiplă. 

Alăturându-vă MS Nurse PRO, deveniți și membru al 
unei comunități pan-europene de asistenți medicali SM.

Înscrieți-vă gratuit astăzi ca practicant 
activ în domeniul sănătății

NOUA PLATFORMĂ DE LA 1 FEBRUARIE 2021

MS Nurse PRO este susținut și gestionat activ de EMSP, RIMS și IOMSN.

„Platforma de 
e-learning MS Nurse 
PRO mi-a crescut cu 
adevărat încrederea 
pentru a răspunde la 
întrebările persoanelor 
cu SM. Instruirea mi-a 
îmbunătățit și dialogul 
cu alte asistente medicale 
 sau doctori. ”



Experții noștri dezvoltă tot 
conținutul științific pentru 
cursuri, analizează toate 
contribuțiile pentru precizie 
științifică și clinică și sunt 
dornici să interacționeze cu 
toți membrii comunității.

Instituțiile care oferă acreditare pentru 
programul nostru
Cursurile noastre de înțelegere a sclerozei multiple, îngrijire 
și asistență, prezentare clinică, diagnosticare și evaluare SM 
și tratare SM reprezintă programul nostru de asistență MS 
Nurse PRO. Este un pas esențial pentru a deveni un asistent 
SM recunoscut pe scară largă.

Piet Eelen 
RN, MSc, CNS,
Chair MS Nurse PRO 
Comitetul de program

Dominika Czarnota-
Szałkowska  
MSc, Chair MS Nurse PRO 
Comitet director

Alăturați-vă unei 
comunități active de 
asistenți medicali care 
se străduiesc să asigure 
standarde minime de 
îngrijire a persoanelor  
care trăiesc cu scleroză 
multiplă în întreaga 
Europă.

Caracteristicile 
comunității  

tale 

Susținători din industrie în 2020 și 2021

Internațional/European

Național

Contactați organizația dvs. națională sau  
MS Nurse PRO pentru întrebări suplimentare.

Oferta dvs. educațională
MS Nurse PRO oferă șase cursuri complete și interactive. În calitate de cursant, vă puteți verifica cunoștințele dobândite prin teste, 
puteți citi informații suplimentare detaliate, puteți reflecta asupra propriei învățări și puteți lua notițe.

Completează-ți profilul, 
urmărește-ți propriile 
studii și contribuții și 

împărtășește expertiza 
colegilor

 Trimite întrebări  
în limba ta  
preferată

Găsește colegi 
lângă tine

Participă la discuții

Conținutul este 
realizat de asistenți 
medicali experți în SM, 
experți în educație, 
profesioniști în 
reabilitare, persoane 
cu SM și neurologi.

Înțelegerea Sclerozei Multiple
Acest curs oferă concepte și informații esențiale necesare pentru 
a răspunde la întrebările persoanelor cu scleroză multiplă despre 
cauzele afecțiunii și modul în care boala le va afecta viața viitoare.

Îngrijire și asistență
Acest curs examinează relația dintre persoana cu SM și asistenta 
medicală. Cursanții învață despre impactul psihologic și social 
pe care SM îl poate avea asupra indivizilor și familiilor lor. Acesta 
include probleme de sănătate mintală, cum ar fi depresia, anxietatea 
și problemele de cogniție, precum și impactul asupra ocupării forței 
de muncă și a activităților sociale. Cursanții înțeleg modul în care 
asistentele medicale pot optimiza rezultatele pentru cineva care 
trăiește cu SM.

Prezentare clinică
Acest curs analizează diferitele tipuri de SM și caracteristicile 
lor clinice, inclusiv prezentările atipice ale afecțiunii. Simptomele  
comune sunt discutate și definite, împreună cu prognosticul 
persoanelor cu SM.

Diagnoza și evaluarea Sclerozei Multiple
Acest modul explică criteriile de diagnostic împreună cu instrumentele 
de diagnostic asociate, rezultatele și consecințele acestora, într-o 
manieră pe care o asistentă o poate înțelege și interpreta cu ușurință 
și apoi o va transmite unei persoane cu SM.

Tratarea Sclerozei Multiple
Acest curs analizează managementul farmacologic al SM. 
Acesta explorează terapiile actuale de modificare a bolii (DMT) și 
problemele asociate asistenței medicale. Gestionarea simptomelor 
este discutată cu accent pe managementul farmacologic.

Reabilitarea
Acest curs evidențiază importanța și relevanța reabilitării pentru 
calitatea vieții persoanelor care trăiesc cu SM. Cursul acoperă toate 
aspectele reabilitării SM, de la stabilirea obiectivelor la diferitele 
tipuri și metode de reabilitare.

MS Nurse PRO este susținut de  
peste 25 de organizații naționale  
și internaționale


