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Uniunea Medicală Balcanică lansează o platformă de e-Learning pentru 

medicii români 

 

Uniunea Medicală Balcanică (Secția Națională Română), a lansat luni, 16 

martie 2020, www.umbalk.ro, o platformă de e-Learning cu cursuri EMC online 

pentru toți medicii din România.  

În contextul actualei situații, care impune distanțarea socială ca măsură de 

limitare a răspândirii COVID-19, lansarea unei platforme de e-Learning este 

utilă pentru toți specialiștii din domeniul sănătății.  

Astfel, plaforma lansată astăzi, www.umbalk.ro, pune la dispoziția medicilor 

români, absolut gratuit, cursuri creditate EMC cu teme interesante și diverse. 

Primele cursuri accesibile pe platformă abordează problema biofactorilor și 

rolul acestora în patologia umană. 

Conf. Dr. Camelia Diaconu - Președinte Uniunea Medicală Balcanică: 

„Portalul www.umbalk.org este dedicat educației medicale continue a medicilor 

de diverse specialități, folosind metode moderne de învățare online. Prin 

parcurgerea cursurilor online de pe platforma www.umbalk.ro medicii 

beneficiază de acces la informație științifică de calitate actualizată, conform 

celor mai noi ghiduri și practici medicale internaționale. Materialele cursurilor 

sunt redactate de experți în domeniul respectiv, cadre didactice cu o bogată 

activitate și expertiză. În urma finalizării fiecărui curs și autoevaluării online, 

medicii obțin certificatul de absolvire a cursului cu creditele EMC aferente” 

Despre Uniunea Medicală Balcanică  

Uniunea Medicală Balcanică este o organizație medicală internațională non-

guvernamentală, având ca scop principal stabilirea de relații profesionale între 

medici, farmaciști, alți oameni de știință și dezvoltarea cercetării științifice 

medicale fundamentale și clinice în țările balcanice. Deviza sub care 

funcționează această organizație, încă de la înființarea ei în 1932 la București, 

este “Sănătate-Prietenie-Pace”.  

Despre “Archives of the Balkan Medical Union” 

http://www.umbalk.ro/
http://www.umbalk.ro/


„Archives of the Balkan Medical Union”, revista oficială a Uniunii Medicale 

Balcanice, este o revistă multidisciplinară internațională, cu acces și distribuție 

largă pentru profesioniștii din lumea medicală, dedicată publicării de articole 

originale, de cea mai înaltă calitate științifică și etică, într-o gamă diversă de 

domenii de cercetare de bază, respectiv clinice și experimentale, care acoperă 

toate aspectele sănătății umane. Revista este inclusă în nomenclatorul 

publicațiilor creditate EMC de către Colegiul Medicilor din România, abonații 

revistei beneficiind de 10 credite EMC/an (www.umbalk.org).  

Despre Wörwag Pharma 

Wörwag Pharma este o companie farmaceutică cu activitate internațională, ce 

contribuie în mod activ la dezvoltarea educațională a profesioniștilor din 

domeniul sănătății și a pacienților, conform filosofiei  “Getting Closer – 

Helping Better.  
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