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Situația actuală în România 

Instruirea rezidenţilor se face la noi în 

țară în baza curiculei de specialitate 

elaborată de Ministerul Sănătăţii, și are 

o durată a pregătirii de  

• 5 ani- în oncologie medicală 

• 4 ani- în radioterapie  

și se realizează în 6 centre universitare: 

1.Bucureşti  

2.Cluj-Napoca  

3.Craiova  

4.Iaşi,  

5.Tg. Mureş 

6.Timişoara  
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Situația actuală în România 

Rezindenţiatul în oncologie medicală include alături 
de stagiile de specialitate  

(an III: Curs + Stagiu de oncologie medicala- 12 luni; 
an IV: Stagiu de oncologie medicala- 12 luni) 

 

• Stagiu de medicină internă- 9 luni  

• Stagiu de cardiologie- 3 luni  

• Stagiu de radiodiagnostic şi imagistică medicală- 3 
luni  

• Stagiu de anatomie patologică- 2 luni  

• Stagiu de hematologie- 3 luni 

• Stagiu de radioterapie- 4 luni  

• Modul de bioetică- 2 săptămâni 
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De ce un modul de îngrijiri paliative? 

Curricula actuală de oncologie 
medicală NU are un stagiu 
dedicat îngrijirilor paliative, 
acestui domeniu fiindu-i alocat un 
timp total de numai câteva ore, în 
cadrul stagiului de oncologie 
medicală.  
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De ce un modul de îngrijiri paliative? 

Nevoia de instruire mai temeinică în îngrijiri paliative a fost identificată 
chiar de catre medicii rezidenti, atat in Romania, cat si pe plan 

international.  

 

Conform unui studiu publicat in revista Cancer 2011; 117:4304–11, 

rezidentii considera ca instruirea in ingrijiri paliative nu este suficienta si e 

necesara mai multă educare in managementul durerii, abilitati de 
comunicare si ingrijire psihosociala. 

 

Un studiu efectuat la Institutul Regional Oncologic IRO Iași în 2015, 

arată că deși toți medicii oncologi se confruntă cu pacienți ce necesită 

îngrijiri paliative, doar 21% din aceștia au pregătire în domeniu și că e 

necesară instruirea în îngrijiri paliative a medicilor încă din timpul 

rezidențiatului.  
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De ce un modul de îngrijiri paliative? 
Un studiu calitativ efectuat de HOSPICE Casa Speranței în 2016, pe un grup de 

rezidenți în oncologie medicală din Institutul Oncologic București IOB, la sfârșitul 

unui proiect pilot de instruire practică la patul bolnavului arată ca evaluarea și 

managementul durerii, comunicarea cu pacientul și familia, îngrijirea terminală și 

autoîngrijirea profesionistului ar trebui să facă parte dintr-un modul de îngrijiri 

paliative în programa de rezidențiat de oncologie. 

 

Peste70% din pacientii medicilor oncologi și radioterapeuți sunt cu cancer, 

stadiu III și IV, cu simptomatologie complexă și nevoi de comunicare și de 

îngrijire multiple.  

 

In Romania sunt: 

• 850.000 bolnavi de cancer  

(115.000 aflati in tratament; 78.000 cazuri noi/an; 48.000 decese/an; 130 decese/zi) 

• 350- 650 medici oncologi (270 rezidenti) 
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De unde am pornit? 

Am pornind de la 

recomandările Societății 

Europene pentru Oncologie 

Medicală (ESMO) și ale 

Societății Americane de 

Oncologie Clinică (ASCO)- 

„Recommendations for a 

Global Curriculum in 

Medical Oncology 2016” 

http://www.esmo.org/Career-Development/Global-Curriculum-in-Medical-Oncology  
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De unde am pornit? 
Conform ultimei revizuiri (2016) a 

Recomandării ESMO/ASCO pentru o 

Curiculă Globală în Oncologia Medicală, 

este necesară includerea îngrijirilor paliative ca 

stagiu distinct. 

In Recomandări se face referire la îngrijirile 

paliative, încă din introducere, în capitolul de 

cerințe speciale, incluzând la competențele 

cerute medicilor rezidenți din oncologie 

medicală și pe cele de îngrijire suportivă și 

paliativă, îngrijire terminală, comunicarea și 

educarea pacientului, care constituie aspecte 

esențiale în îngrijiri paliative, și care sunt tratate 

în capitole separate în lucrarea ESMO/ASCO. 
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Îngrijirea paliativă 

Îngrijirea paliativă combină intervenții și tratamente având ca scop 

îmbunătăţirea calității vieţii pacienţilor şi familiilor acestora, pentru a 

face faţă problemelor asociate cu boala ameninţătoare de viaţă 

(cancer sau boli non-oncologice), prin prevenirea şi înlăturarea 

suferinţei, prin identificarea precoce, evaluarea corectă şi tratamentul 

durerii şi al altor probleme fizice, psiho-sociale şi spirituale; îngrijirea 

paliativă include şi suportul în perioada de doliu oferit familiei, după 

decesul pacientului. (OMS 2002) 

 

Îngrijirea paliativă începe odată cu diagnosticul bolii oncologice 

și intervențiile de paliație se intensifică pe masură ce boala 

progresează, iar în ultimele zile de viață se face tranziția spre 

îngrijirea terminală. 
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Îngrijirea terminală 

Îngrijire terminală este îngrijirea specializată asigurată 

pacienților în perioada în care moartea este considerată 

iminentă,iar speranța de viață este limitată la zile sau ore. 

 

Îngrijirea terminală este parte integrantă a îngrijirii paliative 

de bază și a îngrijirii paliative specializate. 
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Proiectul HOSPICE Casa Speranței 

HOSPICE Casa Speranței a demarat la 1 ianuarie 2017, cu sprijin 

financiar din partea Johnson & Johnson Corporate Citizenship 

Trust și Janssen, companie membră a Johnson & Johnson 

România și în colaborare cu European Society for Medical 

Oncology (ESMO), American Society of Clinical Oncology (ASCO), 

institute oncologice și centre de îngrijiri palaitive din România un 

proiect care se concentrează timp de doi ani pe dezvoltarea, 

pornind de la curricula ESMO/ASCO, a unei curricule de îngrijire 

paliativă pentru rezidenții din oncologie medicală și radioterapie, 

care să poată fi implementată la nivel național. 

Dezvoltarea si pilotarea unei curicule integrate de 

ingrijiri paliative pentru rezidentii din oncologie 
2017-2019 (Onco-Pal Curriculum) 
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Proiectul HOSPICE Casa Speranței 



Modul de îngrijiri paliative de bază pentru rezidențiatul de oncologie medicală și radioterapie 

Echipa de proiect & parteneri 
Echipa HOSPICE Casa Speranței: 

• Coordonator proiect: Dr. Roxana Chiriș 

• Mentor: Conf. Dr. Daniela Moșoiu 

• Asistent & PR: Laura Iosub 

• Organizare evenimente: Oana Predoiu 

 

Parteneri proiect: 

• Prof. Dr. Florian Strasser (ESMO, Elveția) 

• Prof. Dr. Daniel Hinshaw (ASCO SUA) 

• Prof. Dr. Timothy Moynihan (ASCO SUA) 

• SL Dr. Claudia Burz (IOCN Cluj- Napoca) 

Institutul Oncologic "Prof. Dr. Al. Trestioreanu" București (SL Dr. Laurentiu Simion) 

Institutul Regional Oncologic IRO Iași (SL Dr. Vladimir Poroch) 

Asociatia OncoHelp Timisoara (Dr. Alexandra Kovacs) 
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Echipa de proiect & parteneri 

17 medici de diverse specialități, cu atestat în îngrijiri paliative alaturi de 

alti profesionisti cu experienta in paliatie, din Alba, Brașov, București, Cluj, 

Constanța, Iași și Timișoara au contribuit la dezvoltarea curriculei de îngrijiri 

paliative: 

Conf. Dr. Daniela Mosoiu 

Dr. Roxana Chiris 

Dr. Liliana Stanciulescu 

SL Dr. Claudia Burz 

Dr. Ariana Rosiu 

 

 

 

 

SL Dr. Laurentiu Simion 

SL Dr. Vladimir Poroch 

Dr. Stefanel Vlad 

As Univ. Dr. Estera Boeriu 

Dr. Angelica Lascu 

Prof. Univ. Dr. Alina Pascu 

Malina Dumitrescu 

Psih. Doina Gaman 

As. Soc. Emilia Diaconu 

As. Med. Nicoleta Mitrea 

As. Med. Camelia Ancuta 

As. Med. Cristina Ghiran 
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Curriculum de îngrijiri paliative 

Scop: 

 

La finalizarea modulului rezidenții vor fi capabili să ofere, în calitate 

de membri ai unei echipe multidsciplinare, în paralel cu tratamentele 

oncologice, intervenții de îngrijire paliativă de bază menite să 

sporească calitatea vieții pacienților asistați și a familiilor acestora, 

înțelegând complexitatea suferinței și a proceselor decizionale la 

această categorie de pacienți și nevoia de colaborare și transfer spre 

servicii specializate de îngrijiri paliative a pacienților oncologici cu 

suferință complexă. 
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Curriculum de îngrijiri paliative 
Obiective (a): 

La sfârșitul programului rezidenții de oncologie medicală și 

radioterapie ar trebui: 

• să fie capabili să înțeleagă, evalueze și furnizeze îngrijire paliativă 

pacienților cu cancer cu integrarea intervențiilor de îngrijiri paliative în 

rutina îngrijrii multidisciplinare a cancerului; 

• să fie capabili să prevină și să ofere un management adecvat al 

simptomelor (ca durerea, oboseala, anorexia, anxietatea, depresia, 

dispneea, greața etc.) de la momentul diagnosticării până la deces; 

• să fie capabili să realizeze o evaluare adecvată a nevoii 

psihosociale și spirituale a pacientului cu identificarea resursele de 

sprijin ale acestuia; 

• să recunoască aspectele unice ale îngrijirii la sfârșitul vieții, cum ar 

fi procesul de luare a deciziilor, managementul simptomelor, 

implicarea membrilor familiei și aspecte spirituale în ultimele zile de 

viață; 
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Curriculum de îngrijiri paliative 

Obiective (b): 

 

• să recunoască importanța îngrijirii multidisciplinare, incluzând aici și 

familiile, lucrând eficient ca parte a unei echipe multidisciplinare; 

• să implice familia/aparținătorii în formularea și implementarea unui 

plan de îngrijire; 

• să comunice eficient cu pacienții și familia despre înțelegerea bolii, 

evoluția acesteia și modalități de a-i face față, despre decizii dificile, 

sfârșitul vieții și pregătirea pentru aceasta; 

• să fie capabili să evalueze, trateze și consilieze pacienți care se 

apropie de sfârșitul vieții; 

• să recunoască diferența dintre burn-out, depresie și epuizare 

emoțională la membrii echipei interdisciplinare, luând din timp măsuri 

de prevenire. 
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Curriculum de îngrijiri paliative 
1. Noțiuni introductive de îngrijiri paliative: definiție, principii, beneficiarii serviciilor de 

paliație, servicii de îngrijire paliativă pe nivele de complexitate și locații, continuitatea și 

trasferul între servicii 1h 30 min 

2. Evaluare holistică în îngrijri palitive. Scale de evaluare 1h 

3. Durerea: clasificare, fiziopatologie 1h 

4. Evaluarea durerii 1h 

5. Opioide utilizate în managementul durerii în cancer în România: medicamente, forme de 

prezentare, doze, efecte adverse, căi de administrare 1h 30 min 

6. Scara de analgezie OMS, inițierea și titrarea opioidelor în managementul durerii în cancer 

1h 30 min 

7. Miturile morfinei 1h 

8. Legislația românească în vigoare, privind regimul de prescriere a opioidelor 30 min 

9. Coanalgezicele în managementul durerii. Studii de caz 1h 30 min 

10. Ascultarea activă și comunicarea empatică 1h 30 min 

11. Algoritm de comunicare a unei vești proaste 1h 30 min 

12. Simptome digestive în cancer: cavitatea bucală, xerostomia, mucozitele, hiposalivația; 

constipație; diaree 1h 30 min 

13. Simptome digestive în cancer: greță, vărsături 1h 

14. Simptome digestive în cancer: anorexia. Suport nutrițional 1h 
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Curriculum de îngrijiri paliative 
15. Simptome digestive în cancer: cașexia 1h 

16. Familia ca beneficiar și ca furnizor al îngrijirii paliative 1h 

17. Înlăturarea conspirației tăcerii 1h 30 min 

18. Conferințele cu familia: discutarea obiectivelor de îngrijire, divergențe, locul îngrijirii,  

tranziția spre îngrijiri paliative 1h 30 min 

19. Simptome respiratorii în cancer: dispnee 1h 

20. Simptome neurologice în cancer: depresie, anxietate, insomnie 1h 30 min 

21. Simptome neurologice în cancer: delirul 1h 

22. Îngrijirea fistulelor și stomelor 1h 30 min 

23. Îngrijirea limfedemului 1h 

24. Suport spiritual în îngrijiri paliative 1h 

25. Urgențe în oncologie: ocluzia intestinală, convulsiile, hipertensiunea intracraniana 1h 

26. Urgențe în oncologie: hemoragiile, metroragiile 1h 

27. Fatigabilitatea în cancer 1h 

28. Procesul decizional în îngrijirea pacienților cu cancer avansat 1h 30 min 

29. Echipa de îngrijiri paliative și managementul conflictelor în echipă 1h 30 min 

30. Prognosticul- formulare și comunicare 1h 

31. Managementul stării terminale 2h 

32. Burn out- epuizarea emoțională la profesioniști, autoîngrijire 1h 
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Etape proiect 

Pregătirea mentorilor (criterii acreditare): √ 
26 medici cu atestat și experiență în îngrijiri paliative, din Alba, Arad, 

Brașov, București, Cluj, Craiova, Constanța, Tg. Mureș, Iași, Timișoara, 

au fost certificați ca mentori în îngrijiri paliative pentru rezidenți, în cadrul 

acestui proiect (Training of Trainers ToT octombrie 2017) 

17 din cele 32 de sesiuni sunt disponibile pentru mentori in format video. 

Pregătirea instrumentelor de formare teoretică: √ 
• Prezentări ppt 

• Materiale video 

• Fișe de lucru individual și în grup, etc 
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Etape proiect 
Training of trainers:  

11-15 octombrie 2017, Brașov,  

Lector invitat: Prof. Dr. Timothy Moyniham 

(simpozion: „Pregătirea mentorilor pentru 

pilotarea curriculei de îngrijiri paliative pentru 

rezidenți” ,19 credite EMC) 
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Etape proiect 
Pregătirea instrumentelor de monitorizare a practicii: √ 

 Întâlniri săptămânale cu mentorul 

• Cazuri dificile 

• Reflecție săptămânală caz pacient 

• Alte situații 

 

Evaluare lunară (completare raport lunar cu cazuistica parcursă) 

 

Fiecare rezident va completa următoarele documente: 

• Foaie electronică (zilnic) 

• Reflecție săptămânală (16) 

• Raport întâlnire cu familia (5) 

• Raport întâlnire echipă interdisciplinară (10) 

• Raportul lunar (4) 
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Etape proiect 
Pregătirea instrumenteleor de cercetare: √ 
Monitorizare impactului cunoștințelor și abilităților practice de îngrijire paliativă 

dobândite de rezidenții,se va efectua prin intermediul unui protocol de cercetare.  

TEORIE 

• Pretest+ Autoevaluare burn out- pre (100 rezidenti) 

• Post-test+ Autoevaluare burn out + Autoevaluare burn out- post (100 rezidenti) 

• Post-test la 6 luni dupa teorie+ Autoevaluare burn out- post (74 rezidenti) 

PRACTICA (26 rezidenti) 

• Autoevaluare burn out- pre 

• Foaie electronică 

• Reflecție săptămânală 

• Raport întâlnire cu familia 

• Raport întâlnire echipă interdisciplinară 

• Raportul lunar 

• Autoevaluare burn out- post 
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Etape proiect 

PILOTARE Instruire teoretică în îngrijiri paliative de bază 

 

• Rezidenți: 100 (Timișoara, Craiova, Cluj, București, Iași) 

• Perioada: 1 noiembrie 2017- 31 ianuarie 2018 

• Teme: 14 (noțiuni introductive, familia, echipa, evaluare 

holistica, comunicare, prognostic, durere, alte simptome, 

urgente, suport siritual, ingrijire, etica-proces decizional, burn 

out, starea terminala) 

• Număr sesiuni: 32 

• Durată: 39 ore + 3 ore (pretest și post-test)  

 

 



Modul de îngrijiri paliative de bază pentru rezidențiatul de oncologie medicală și radioterapie 

PILOTARE Instruire teoretică în îngrijiri paliative de bază 

TIMIȘOARA - 15 rezidenți 

coordonator rezidentiat: Conf. Dr. Șerban Negru  

coordonator local: Dr. Alexandra Kovacs 

• Dr. Dana Nagy 

• Asist Univ Dr. Estera Boeriu 

• Dr. Mircea Serpe 
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PILOTARE Instruire teoretică în îngrijiri paliative de bază 

CRAIOVA -17 rezidenți 

coordonator rezidentiat: Conf. Dr. Mihaela Dănciulescu 

coordonator local: Dr. Anda Elena Crișan 

• Dr. Roxana Chiris 

• Dr. Cerasela Petrescu 

• Dr. Camelia Veria 
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PILOTARE Instruire teoretică în îngrijiri paliative de bază 

IASI 

coordonator rezidentiat:  

Prof. Univ. Dr. Lucian Miron 

coordonator local:  

SL Dr. Vladimir Poroch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUJ 

coordonator rezidentiat: Conf. Dr. Tudor Ciuleanu 

coordonator local: SL Dr. Claudia Burz 

 

 

 

BUCURESTI 

coordonator rezidentiat:  

SL Dr. Cornelia Nitipir 

coordonator local:  

Dr. Liliana Stanciulescu 
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Etape proiect 

PILOTARE Stagiu practic de îngrijiri paliative în servicii specializate 

 

• Rezidenți: 26 

• Perioada: ianuarie- noiembrie  2018 

• Durată: 4 luni 

• Centre practică (criterii acreditare) 

1.HOSPICE Casa Speranței Brașov- 6-8 rezidenți Craiova 

2.HOSPICE Casa Speranței București- 6-8 rezidenți București 

3.OncoHelp Timișoara, Centrul de Îngrijiri Paliative CMD- 6-8 rezidenți Timișoara 

4.Centrul de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie Cluj-Napoca, Polaris, Sp Mun Urg Alba-

Iulia - 2-4 rezidenți Cj 

5.Institutul Regional Oncologic Iași- 6-8 rezidenți Iași 
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Alte beneficii pentru rezidenți: 

• Participare gratuită (instruire teoretică& stagiu practic) 

 

• Cazare gratuită pentru rezidenții care fac stagiul practic la 

HOSPICE Casa Speranței Brașov 

 

• Rezidenții cu prezență 100% la primele 16 sesiuni de instruire 

teoretică, vor beneficia de acces gratuit la unul din cele 10 cursuri 

online de îngrijiri paliative realizate de HOSPICE Casa Speranței (din 

care 4 sunt creditate EMC de CMR): 

http://www.studiipaliative.ro/educatie/medici/online_ro/ 

 

• Diploma cu credite EMC: HOSPICE Casa Speranței (furnizor EMC 

acreditat CMR), cu menționarea competențelor dobândite. 

 

 

 

http://www.studiipaliative.ro/educatie/medici/online_ro/
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Etape proiect 

 

Implementare la nivel național:  

 

•Va fi redactată o luare de poziție care să sublinieze nevoia și 

impactul introducerii curriculei de ingrijiri paliative în rezidențiatul de 

oncologie. 

  

•Autoritățile competente vor avea la dispoziție curricula și materialele 

de lucru pentru utilizare la nivel național. 
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   Sperăm că rezultatele acestui proiect vor fi  utile 

atât la nivel național cât și în alte țări europene 

care încearcă să-și actualizeze modul de 

înstruire al viitorilor oncologi, în condițiile în care 

materialele produse vor fi disponibile atât în 

limba română cât și în engleză. 

 

 Suntem incantati sa primim propuneri de 

colaborare la laura.iosub@hospice.ro  

 

mailto:laura.iosub@hospice.ro

