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COMUNICAT
Mai 2018
PROGRAM DE FORMARE A PERSONALULUI MEDICAL ÎN DOMENIUL NUTRIȚIEI CLINICE
ÎN SCOPUL REDUCERII MORBIDITĂȚII PACIENTULUI ONCOLOGIC
Spitalul Clinic de Urgență Sfântul Pantelimon București implementează, în parteneriat
cu Societatea Română de Nutriție Clinică Enterală și Parenterală (ROSPEN), începând cu data
de 27.12.2017, proiectul “Program de formare a personalului medical în domeniul nutriției
clinice în scopul reducerii morbidității pacientului oncologic”, cod contract
POCU/91/4/8/107712.
Prin proiect, 220 de medici specialiști și 380 de asistenți medicali în domeniul
“Cancer” vor participa la cursuri de educație medicală continuă, teoretice și practice,
acreditate. Vor fi selectați medici primari, medici specialiști, medici rezidenți din
specialitățile ATI, chirurgie generală, chirurgie toracică, ORL, urologie, ginecologieobstetrică, oncologie, pediatrie, gastroenterologie, nefrologie, neurologie și neurochirurgie,
medicină internă și asistenți medicali, din cele 8 regiuni de dezvoltare, implicați în domeniul
prioritar de sănătate menționat.
Se va derula un program de formare specifică pentru medici și unul pentru asistenți
medicali, în domeniul nutriției clinice enterală și parenterală perioperatorie și în timpul
chimio- și radioterapiei la pacientul oncologic, cu elemente comune care să faciliteze lucrul
în echipă, cu atât mai mult cu cât domeniul presupune o abordare integrată cu participarea
mai multor specialități medicale, complementare pentru acest domeniu. Cursul pentru
medici, respectiv cel pentru asistenți medicali, se vor derula separat și vor avea o durată de
30 de ore, dintre care 18 de teorie și 12 de practică pentru medici si 29 de ore 10 de teorie și
19 de practică pentru asistenți medicali și se vor derula pe parcursul unui modul de 4 zile.
Partea practica a cursului va consta în ateliere practice, cu jocuri de rol și studii de caz,
prezentări de manevre practice și discuții în panel.
Fiecare cursant va primi un pachet de curs format din manual teoretic de curs, ghid de
practică, geantă, pix, stick, notes, costum de spital. Notele de curs sub formă de hand-outs
vor fi furnizate electronic pe stick. Se vor gasi pe stick și materiale electronice privind temele
orizontale și importanța lor, precum și un curs electronic interactiv de “Comunicare
medic/asistent-pacient”.
Cursurile se vor derula pe baza calendarului de cursuri care va fi publicat pe site-ul
proiectului, pentru a facilita inscrierea la sesiunile de curs pentru grupul țintă. Acestea se vor
finaliza cu o examinare sub forma unui test grilă, pe baza căruia cursanții vor fi declarați
absolvenți ai cursului.În urma finalizării cu succes, pe baza prezenței dovedite cu lista de
prezență și a trecerii cu succes a evaluării finale, fiecarui cursant i se va elibera diploma cu
numărul de credite EMC aferent, conform acreditării primite.
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De asemenea, 60 de persoane din grupul țintă vor participa la activități de schimb de
bune practici și schimburi de experiența în state membre ale Uniunii Europene, concretizate
în cursuri, congrese și workshopuri, în domeniul “Cancer – nutriția clinică la pacientul
oncologic”. Identificarea acestora se va face în urma participării la activitatea de formare,
selecția având la bază dosarele depuse pentru participare la activitate, criteriile de
departajare urmând a se regăsi pe site-ul web.
Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea nivelului de competențe al
profesioniștilor din sectorul medical, în domeniul prioritar de sănătate “Cancer”, prin
derularea unui program de formare specifică în domeniul utilizării nutriției clinice în scopul
reducerii morbidității pacientului oncologic pentru 600 de profesioniști din domeniul medical,
asigurarea unui nivel înalt de calitate al formării prin actualizarea programelor existente și
participarea la schimburi de experiență/ schimburi de bune practici în domeniile prioritare de
sănătate, pentru promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de
discriminare, având ca prioritate creșterea accesului la servicii durabile și de înaltă calitate
în domeniul asistenței medicale.
Rezultatele proiectului constau în îmbunătățirea nivelului de cunoștințe al celor 600
de profesioniști, asigurarea unui nivel înalt de calitate al formării prin actualizarea
programelor existente în domeniul cancerului și prin publicarea unui manual teoretic de
specialitate și a unui ghid de practică, într-un număr de 700 exemplare, care vor include
elemente și standarde aferente strategiilor naționale și europene în domeniul “Cancer –
utilizarea nutriției clinice.
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional
Capital Uman, Axa prioritara 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Operațiunea:
Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical, cod apel
POCU/91/4/8.

Mai multe informații puteti obține urmărind website-ul Beneficiarului,
https://urgentapantelimon.ro/program-de-formare-a-personalului-medical-in-domeniulnutritiei-clinice-in-scopul-reducerii-morbiditatii-pacientului-oncologic/ sau adresându-vă in
scris pe adresa de e-mail: proiectnutritiepantelimon@gmail.com

