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ANEXA 1 – Structura detaliată a pachetelor de formare medicală
Coordonator
formare

Pachet

Denumire
program/modul

Categorie
profesională

Nr.
cursanți

Nr.
grupe

Denumire modul/temă

Ore
teoreti
ce

Ore
practice

1. Durerea în oncologie.Clasificare.Epidemiologie;
2. Durerea - fiziopatologie, farmacologie;
3. Evaluarea durerii (scale) - utilizarea unor diverse scale
pentru evaluarea durerii;
4. Efecte adverse ale tratamentului analgezic;
5. Scara de analgezie OMS;

Dr. Poroch
Vladimir

Pachet 1 –
Îngrijirea
pacientului
cu cancer
avansat - 4
programe

1.1. Controlul
durerii la
pacientul cu
cancer avansat

1.2. Controlul
simptomelor
digestive la

Medici
specialiști,
rezidenți și
de familie

Medici
specialiști,
rezidenți și

200 (150
medici
specialisti,
rezidenti,
50 medici
de familie)

200 (150
medici
specialisti,

6. Opioide: Preparare, căi de administrare;
20

7. Inițierea tratamentului opioid și titrarea opioidelor de
treaptă II și treaptă III;

20

8. Asemnări, deosebiri între diverse opioide;

20

9. Managementul durerii; dureri greu tratabile;
10. Bariere în prescrierea opioidelor; mituri ale opioidelor;
11. Aspecte ale legislației privind opioidele în România;
12. Conceptul de duerere totală;
13. Abordarea multidisciplinară a durerii;
14. Principii etice în terapia durerii;
15. Aplicații practice.
1. Halitoza;
2. Xerostomia;
3. Hipersalivația;

INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE IAŞI
Str. G-ral Henri Mathias Berthelot nr.2 – 4
Tel. 0374278810, Fax 0374278802
www.iroiasi.ro; e-mail: oncoiasi@iroiasi.ro

10
20

Oncomed – Îmbunătățirea competențelor personalului medical implicat în prevenția, diagnosticarea și tratarea cancerului
Cod SMIS: 109296
Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

pacientul cu
cancer avansat

1.3. Îngrijirea
tegumentului la
pacientul cu
cancer avansat

1.4. Program
de formare
asistenți

de familie

Medici
specialiști,
rezidenți și
de familie

Asistenți
medicali

rezidenti,
50 medici
de familie)

200 (150
medici
specialiști,
rezidenți,
50 medici
de familie)

200

20

20

4. Stomatita;
5. Candidoza orală;
6. Disgeuzia;
7. Anorexia;
8. Dezhidratarea;
9. Cașexia;
10. Disfagia;
11. Dispepsia;
12. Greața, voma;
13. Ocluzia, constipația;
14. Ascita;
15. Aplicații practice.
1. Pruritul;
2. Transpirația;
3. Fistulele;
4. Tumorile exulcerate;
5. Pielea uscată; Pielea umedă;
6. Ulcerul de decubit;
7. Stome;
8. Limfedem;
9. Aplicații practice.
1. Controlul durerii la pacientul cu cancer avansat;
2. Controlul simptomelor digestive la pacientul cu cancer
avansat;
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medicali

Dr.
Munteanu
Anca

Pachet 2 –
Radioterapia
modernă –
concepte și
tehnici de
radioterapie
în tratarea
cancerului –
3 programe

1 – Rolul
radioterapiei în
tratamentul
multimodal al
neoplaziilor
maligne

3. Controlul simptomelor respiratorii la pacientul cu
cancer avansat;

Medici
specialiști
radioterapie

14

1

4. Îngrijirea tegumentului la pacientul cu cancer avansat;
5. Controlul simptomelor neuro-psihice la pacientul cu
cancer avansat;
6. Aplicații practice.
1. Planul de tratament în cancerul de rinofaringe și în
cancerul de orofaringe
2. Planul de tratament în cancerul de laringe și hipofaringe
3. Planul de tratament în cancerul de cavitate orală și a
sinusurilor paranazale
4. Planul de tratament în cancerul mamar
5. Planul de tratament în cancerele tractului digestiv
superior
6. Planul de tratament în cancerul pulmonar
7. Planul de tratament în cancerele tractului digestiv
inferior
8. Planul de tratament în cancerul de col uterin și corp
uterin
9. Planul de tratament în cancerul vulvar și vaginal
10. Planul de tratament în cancerul de prostată și cancerul
de vezică urinară
11. Planul de tratament în cancerele SNC
12. Planul de tratament în sarcoamele de părți moi
13. Planul de tratament în limfoamele Hodgkin și nonHodgkin
14. Planul de tratament în cancerele metastatice și
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2–
Radioterapia
modernă –
concepte și
aplicații
practice

Medici
rezidenți
radioterapie

12

1

3 – Actualități
în aplicarea
tehnicilor de
radioterapie

Asistenți
medicali
radioterapie

14

1

brahiterapia 3D în cancerele ginecologice
15. Aplicații practice.
1. Principiile fizice ale utilizării radioterapiei
2. Simularea planului de tratament în principalele
localizări tumorale
3. Definirea volumelor țintă și identificarea organelor la
risc pentru tehnicile de radioterapie externă
conformațională (3D - CRT, IMRT, VMAT) și
brahiterapie ghiddată imagistic, noțiuni teoretice și
aplicații practice de conturaj;
4. Prescripții de doză, fracționare convențională și
fracționări modificate ale dozei;
5. Implementarea tratamentului și verificări ale planului de
tratament.
1. Simularea CT plan tratament în principalele localizări
tumorale
2. Modul de utilizare a mijloacelor de contenție și
accesoriilor de poziționare a pacientului la simulare și
tratament
3. Verificarea imagistică a poziției de tratament a
pacientului
4. Analiza imaginilor de verificare a poziției pacientului
achiziționate în sala de tratament

80

30

60

30

60

5. Înregistrarea, analiza și corectarea erorilor de
poziționare a pacientului
Dr. Roată
Cristian Ene

Pachet 3 –
Prevenția
principalelor

1.Prevenția
cancerului de
sân

Medici
specialiști,
rezidenți, de

800 (300
medici și
500

40

1-Prevenția cancerului de sân
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forme de
cancer – 4
module de
curs teoretic
și practic

Psih.
Postilică
Roxana

Pachet 4 –
Comunicare
a eficientă cu
pacientul
oncologic – 6
module de
curs teoretic
și practic

2.Prevenția
cancerelor
digestive
3.Prevenția
cancerului de
prostată
4.Prevenția
cancerului de
col uterin

1. Comunicarea
în medicină ca
fundament al
relației
medic/asistent
medical –
pacient–
familie

2. Relația
medic/asistent
medical –
pacient –
familie

familie și
asistenți
medicali

asistenți)
2.Prevenția cancerelor digestive
3.Prevenția cancerului de prostată
4.Prevenția cancerului de col uterin
1. Elemente esenţiale ale comunicării în interacţiunea
medic/asistent medical – pacient - familie
2.Comunicarea verbală şi non-verbală – elemente
specifice
3. Tehnici de facilitare a comunicării

Medici
specialiști,
rezidenți, de
familie și
asistenți
medicali

4 .Moduri specifice de relaţionare în funcţie de tipologia
pacientului
800 (300
medici și
500
asistenți)

80

5.Deficienţe,blocaje în comunicarea medic/asistent
medical – pacient – familie
6.Optimizarea comunicării
7.Interviul motivaţional
1. Cadrul psiho-social de constituirea relaţiei
medic/asistent medical – pacient – familie
2. Caracteristici specifice ale relaţiei medic/asistent
medical – pacient – familie
3.Modele de relaţii medic/asistent medical – pacient –
familie (paternalist, informativ, interpretativ, deliberativ)
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4.Conflicte de rol în relaţia medic/asistent medical –
pacient – familie;
5.Modalităţi de îmbunătăţire a relaţiei medic/asistent
medical –pacient – familie
1.Definiţia complianţei terapeutice
3. Complianța
terapeutică

4. Aspecte
psiho-sociale
ale bolii
oncologice

5. Comunicarea
medic/asistent
medical –
pacient –
familie în
oncologie

2.Factorii de care depinde complianţa terapeutică
3.Alianţa terapeutică
4.Metode şi tehnici de optimizare a complianţei
terapeutice
1.Factori psiho-comportamentali cu implicaţii în patologia
somatică şi psihică
2.Modele teoretice privind atitudinile faţă de boală şi
tratament
3.Aspecte comportamentale în bolile neoplazice
4.Modificări comportamentale induse de boală, tratament
şi/sau spitalizare
1.Comunicarea veştilor proaste
2. Discutarea prognosticului
3. Luarea unei decizii de tratament împreună cu pacientul
4.Conversaţii timpurii, comunicarea tranzitorie (de la
curativ la paliativ), comunicarea în faza terminală a bolii,
comunicarea în procesul morţii
5.Răspunsul la emoţiile dezadaptative ale pacientului şi
familiei la boală
6.Abordarea nevoilor copiilor atunci când un părinte are
cancer
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7.Gestionarea întâlnirilor cu membrii
familiei/aparţinători/îngrijitori
8.Comunicarea în managementul simptomelor specifice:
durere, greaţă/vomă, oboseală, tulburări de somn,tulburări
de alimentaţie, sexualitate
9.Comunicarea cu pacientul dificil
6. Probleme și
situații psiotraumatizante
pentru
medic/asistent
medical în
practica
oncologică

1. Sindromul de burn-out
2. Căi de soluţionare a situaţiilor conflictuale apărute în
echipă
3. Aspecte bioetice
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