
La iniţiativa editorului şef al revistei Societăţii Ro-
mâne de Ultrasonografi e, am hotărât publicarea unui ma-
terial legat de sistemul în trepte (multilevel), în practica 
ecografi că. Publicarea acestui material în limba română 
se datorează dorinţei conducerii revistei şi a Societăţii 
Române de Ultrasonografi e, ca acesta să aibă un impact 
cât mai mare în rândul cititorilor români.

Implementarea sistemului multilevel în practica eco-
grafi că a început, în România, la 1 ianuarie 2007, ceea ce 
înseamnă, deja, aproape trei ani. Federaţia Europeană 
a Societăţilor de Ecografi e în Medicină şi Biologie 
(EFSUMB) a propus clasifi carea practicii ecografi ce 
medi cale pe trei nivele, graniţele dintre ele fi ind privite 
ca etape de competenţă şi experienţă care pot fi  parcurse 
de toţi ecografi ştii. 

Pentru a aplica în sistemul multilevel este obligatorie 
apartenenţa medicului la Societatea Română de Ultra-
sonografi e în Medicină şi Biologie, ca şi membru cotizant. 
Înscrierea în această societate aduce numeroase avantaje, 
cum ar fi : diploma de membru al SRUMB, diploma de 
membru al Societăţii Europene de Ultrasonografi e în 
Medicină şi Biologie ( EFSUMB) şi al Federaţiei Mondiale 
de Ultrasonografi e în Medicină şi Biologie (WFUMB), 
abonament la revista „Medical Ultrasonography” (credi-
tată cu 5 ore de educaţie medicală continuă - EMC), 
acordarea de reduceri pentru taxe, atât la manifestările 
SRUMB cât şi la Congresele Europene şi Mondiale de 
Ultrasonografi e, şi deasemenea, începând cu acest an, 
primirea revistei europene de ultrasonografi e. Doresc 
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să subliniez faptul că nu sunt multe societăţi naţionale 
care să asigure atâtea avantaje, în schimbul înscrierii în 
societatea profesională de profi l şi a unei taxe anuale de 
320 de lei (doar revista societăţii europene - Ultraschall in 
der Medizin - European Journal of Ultrasound - ar costa, 
prin abonament individual, aproximativ 200 euro). 

Odată cu obţinerea competenţei în ultrasonografi e 
şi înscrierea în societate, medicul poate aplica pentru 
primul nivel (basic) de pregătire şi practică ecografi că. 
Acest nivel este nivelul de bază, unde medicul trebuie 
să rămână minimum cinci ani, în care capătă experienţă. 
După cinci ani, poate aplica pentru nivelul doi (advanced) 
dacă a efectuat un număr semnifi cativ de examinări 
– minim 3000 – dacă a activat sistematic în domeniul 
ultrasonografi ei, dacă reuşeşte să acopere o paletă largă şi 
complexă de patologie (toate acestea dovedite printr-un 
registru de examinări), dacă în această perioadă medicul 
a participat activ la manifestări ştiinţifi ce naţionale şi/sau 
internaţionale de ecografi e şi dacă face dovada publicării 
de materiale ştiinţifi ce (articole, cărţi, doctorate). Super-
vizarea pregătirii în cadrul nivelului 1 trebuie făcută de o 
persoană care a obţinut cel puţin competenţă de nivel 2, 
având minim doi ani de experienţă la acest nivel. 

Nivelul trei, nivelul de experţi, presupune, pe lângă 
abilităţile şi activitatea nivelului doi, faptul că medicul 
acordă o mare parte din timpul de lucru efectuării de 
examinări ecografi ce complexe, are activitate de cerce-
tare, utilizează tehnicile ecografi ce de vârf, predă la nivel 
academic şi este o personalitate recunoscută la nivel 
naţional şi/sau internaţional. 

Dacă la nivelul unu de practică medicul efectuează 
examinări comune, uzuale, cu siguranţă şi acurateţe, recu-
noscând aspectele ecografi ce normale de cele patologice 
şi recunoscând patologiile ecografi ce comune ale orga-
nelor şi sistemelor, la nivelul doi, medicul trebuie să 
accepte să se ocupe de pacienţii îndrumaţi către dânsul 
de medicii  nivelului unu, care îl solicită pentru o a doua 
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opinie (second opinion). Medicul de nivel doi recunoaşte 
patologia organelor, efectuează proceduri invazive de bază, 
ghidate ecografi c şi predă ecografi a cursanţilor şi practi-
cienilor de nivel unu, în centrele agreate de societatea 
naţională. Expertul (nivelul trei), utilizează deja proceduri 
invazive avansate ghidate ecografi c, efectuează alte 
investigaţii avansate de ecografi e - pe lângă cercetările 
substanţiale în ultrasonografi e, predarea ecografi ei la toate 
nivelele şi calitatea de autor de cărţi, tratate, manuale de 
ultrasonogrfaie şi cea de speaker invitat la manifestări 
naţionale sau internaţionale. 

Trebuie subliniat şi repetat faptul că toate nivelele 
de competenţă se obţin doar în cadrul SRUMB şi se 
acordă numai membrilor SRUMB şi, de asemenea, că 
educaţia medicală continuă în domeniul ultrasonografi ei 
este o activitate obligatorie pentru toate nivelele de 
practică ecografi că.

Nu în ultimul rând, aplicaţia pentru nivelele de 
practică ecografi că poate avea o fi nalitate şi în legătură cu 
plata contravalorii muncii prestate, în contract cu casele 
de asigurări.  Utilizarea pe viitor a unor tarife diferenţiate 
de către casele de asigurări poate fi  o motivaţie sufi cientă 
atât pentru aplicaţia în sistemul multilevel, cât şi pentru 
educaţia medicală continuă (este un lucru similar cu 
plata diferenţiată a consultaţiei medicale pentru medicul 

specialist şi medicul primar).
Aplicaţia se descarcă de pe site-ul societăţii pentru 

fi ecare din cele trei nivele de practică, se completează 
ele ctronic sau manual şi se trimite pe adresa: Spitalul 
Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea, Secretariat, Str. 
Gheorghe Doja Nr. 65, cod 410169, Oradea, jud. Bihor, 
cu specifi caţia „Pentru Conf. Dr. Ciprian Brisc, Şef Secţie 
Clinică Gastroenterologie”. 

Dragi colegi, cu toate că parcurgem o perioadă difi cilă 
(a crizei mondiale), vă invităm cu mult respect să faceţi 
paşii necesari, atât pentru înscrierea în societate, cât şi 
pentru aplicarea în sistemul multilevel. Solidaritatea 
de care putem da acum dovadă cât şi respectul şi corec-
titudinea faţă de noi înşine şi faţă de munca noastră vor 
fi  garanţia întăririi unei societăţi tinere, care, în doar 12 
ani de la înfi inţare, a reuşit să organizeze, în România, un 
congres european (2008 Timişoara), începând din 2001 
- anual - 8 cursuri europene (2001- 2007 şi 2009) şi, 
anual, câte o conferinţă sau congres naţional, acoperind 
8 centre universitare naţionale. Pentru a înţelege şi mai 
bine efortul depus în aceşti ani voi aminti faptul că, din 
1992, pe întreg continentul, au fost organizate doar 47 de 
cursuri sub egida societăţii europene, a şasea parte din 
ele - 8 - fi ind realizate în ţara noastră, iar din cele 20 de 
congrese europene, unul a fost atribuit României.


