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Sumar
Scopul proiectului
Scopul proiectului este elaborarea unui model de prevenire şi îngrijiri pentru pacienţii cu
cancer, pentru a îmbunătăţi şansele acestor persoane de a accesa îngrijiri medicale de calitate
în spital şi ambulatoriu şi de a avea asigurată continuitatea îngrijirilor la întoarcerea acasă, în
comunitate.
Obiectivele proiectului:
1. Dezvoltarea unui model inovativ de îngrijiri pentru pacientul oncologic
2. Creşterea nivelului de instruire a personalului implicat în îngrijirile de tip nursing oncologic
Problematica abordată
Proiectul se adresează îngrijirilor de tip oncologic, care, prin deficitele înregistrate, (resurse
umane, financiare, tratament, servicii specializate, informaţionale), afectează intens pacienții
și preocupă autorităţile sanitare din România. Prin obiectivele urmărite, proiectul contribuie la
reducerea unor disfunctionalităţi în îngrijirile pacienţilor oncologici generate de lipsa
informării şi îndrumării acestora cu privire la serviciile de care pot beneficia, locul şi
momentul accesării lor, precum şi la personalul cel mai potrivitfurnizarea acestor servicii.
Rezultate aşteptate
 creşterea nivelului de cunoştinţe şi a abilităţilor asistenţilor medicali care acordă
îngrijiri de tip nursing oncologic în ambulatoriu şi în mediu spitalicesc în ceea ce
priveşte depistarea, îngrijirea şi managementul persoanelor cu risc pentru diferite
tipuri de cancer sau diagnosticaţi cu cancer.
 asigurarea unor îngrijiri de calitate integrate şi continue oferite pacienţilor
oncologici

Evaluare și evidențe științifice
Proiectul a demarat cu două studii desfăşurate în paralel, unul cantitativ şi altul calitativ,
privind organizarea şi furnizarea serviciilor oncologice din România, accesul persoanelor din
zone economice defavorizate la aceste servicii, împreună cu o descriere a celor mai frecvente
tipuri de cancer pe sexe, categorii de vârstă şi zone geografice.
Pornind de la evaluarea de nevoi, echipa proiectului a structurat principalele activități pentru
atingerea obiectivelor proiectului – dezvoltarea unor servicii inovatoare pentru pacientii cu
cancer, adaptate nevoilor acestora. S-a descris experienta altor țări in acest domeniu. Modelul
„oncology nurse navigator” din SUA, (un tip de serviciu specializat ce se afla la dispoziția

pacienților cu cancer pentru îngrijiri de nursing oncologic, îndrumarea pacientului cu cancer
în traseul sau îngrijirea medicala, pentru obținerea tratamentului si îngrijirilor medicale fără
discontinuități, obținerea sprijinului psihologic, familial şi comunitar) a fost considerat ca
adecvat și adaptabil condițiilor din România.
In cadrul proiectului au fost realizate:
- un studiu privind situaţia actuală din punct de vedere al morbidităţii si mortalităţii prin
cancer, o evaluare a nevoilor de îngrijiri care a luat în considerare atât opinia
pacienţilor cât şi a personalului medical
- un model propus de îngrijiri oncologice integrate
- un curriculum de EMC pentru asistenţii medicali ce activează în cadrul serviciilor ce
acordă asistenţă pacienţilor oncologici
- un manual de instruire pentru asistenţii medicali implicaţi în îngrijirile de tip nursing
oncologic
- un set de materiale informative pentru prevenirea celor mai frecvente zece tipuri de
cancer din România, destinat educării şi informării pacienţilor şi populaţiei
- un set de materiale informative pentru prevenirea celor mai frecvente zece tipuri de
cancer din România ce se adresează personalului medical
- în cadrul proiectului 63 de asistenţi medicali au beneficiat de cursuri de instruire
gratuită, în domeniul ”Managementul pacientului oncologic”, certificat prin acordarea
de credite EMC.
În luna noiembrie 2013 o noua sesiune de formare ”Managementul pacientului oncologic” va
fi susținută pentru asistenții medicali din București.
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