
Strategie inovatoare pentru  
ingrijirile in cancer in Romania   

 
 

Dr. Carmen Angheluta 
Manager Proiect 

Scoala Nationala de Sanatate Publica, 
Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar 

Bucuresti  
 
 

 



Partenerii 

o SNSPMPDS institutie publica specializata in 
furnizarea de educatie post –universitara pentru 
personalul din sistemul de sanatate, cercetare si 
consultanta in domeniul serviciilor de sanatate, 
politicilor de sanatate  si sanatatii publice ; 
www.snspms.ro 

o ANR – organizatie non profit, profesionala a 
nurselor,  specializata in dezvoltarea profesionala, 
dezvoltare de cursuri, conferinte, elaborarea de 
manuale si materiale informative ; www.anasf.ro 

 

 

 

 

http://www.snspms.ro/
http://www.anasf.ro/


Alegerea prioritatii de interventie 
in proiect  

o Cancerul este una dintre principalele 
probleme de sanatate publica din Romania 

 

o Serviciile pentru ingrijirea cancerului sunt 
considerate, atat de catre populatie, cat si de 
catre personalul medical, ca fiind sub asteptari 
din punct de vedere al accesului, resurselor, 
tipurilor de servicii si continuitatii ingrijirilor  



Solutia propusa 

Imbunatatirea accesului  si continuitatii serviciilor 
de nursing oncologic, prin adaptarea unui serviciu  
inovator din SUA – “oncology nurse navigator”, 
care sa completeze unele verigi lipsa din serviciile 
de oncologie  

  - Imbunatatirea informarii pacientului cu 
privire la diagnostic, tratament,  continuitatea 
ingrijirilor, sprijinului psihologic, ingrijiri  

  - Imbunatatirea  informarii – educarii 
populatiei cu privire la preventie, factor de risc 
pentru cancer, screening, depistare precoce 



Populatie tinta si beneficiari 

• Populatia tinta  
• Asistentele medicale care acorda servicii 

pacientilor oncologici din spital, ambulatoriul de 
specialitate, asistenta comunitar, asistenta social, 
etc 

• Beneficiari: populatia din regiunea de Sud-Vest, 
Oltenia,  ( Dolj,Olt,Valcea, Gorj and Mehedinti) cu 
acces redus la servicii medicale de prevenire si 
educatie, detectare precoce a cancerului, pacienti 
ce necesita tratament si alte tipuri de servicii in 
diverse tipuri de cancer 



Evaluarea de nevoi  
în serviciile oncologice 

Training  

Identificarea soluţiilor  
pentru optimizare 

Adaptarea conceptului de 
 “Nurse navigator” pentru integrare 
în serviciile oncologice din România 

Creşterea vizibilităţii  

Prezentare proiect pe  
site instituţional 

Conferinţă de diseminare  
cu consultarea experţilor 

Publicare articole în reviste  
de specialitate;  
Prezentări conferinţe internaţionale 

Elaborare materiale IEC 

Comparaţii statistice  
naţionale şi internaţionale 

Revizie studii,  
rapoarte, legislaţie 

La nivel naţional Regiunea  Sud Vest Oltenia 

Cercetare calitativă 
*Focus grupuri 

Cercetare cantitativă 
*date DRG, date raportate  
de unităţi sanitare,  
chestionare administrate: 
personal medical, pacienţi 

Curricula 

Elaborare model 

Organizarea  
proiectului 



Obiective si etape  

• Obiectivul 1: Dezvoltarea unui model inovativ 
pentru ingrijirea pacientilor cu cancer 

– Studiu privind evaluarea de nevoi  privind serviciile de 
cancer in Romania, perceptia  pacientilor si a 
personalului medical privind problemele serviciilor, 
nevoia de educatie si formare 

– Elaborarea unui model pentru imbunatatirea 
prevenirii cancerului si a calitatii ingrijirilor  acordate 
pacientilor cu cancer, cu sprijinul unui expert 
american ONN 

 



Obiective si etape  

• Obiectivul 2: Imbunatatirea nivelului de educatie si formare a 
echipelor din serviciile de ingrijire a pacientilor cu cancer  
 
– Elaborarea unei curricule de training pentru asistentele medicale, cu 

scopul de a imbunatati competentele de comunicare,  sprijin 
psihologic, “navigare” a pacientului, dar si cele de management al 
pacientului oncologic cu sprijinul consultantului american 
 

– Realizarea materialelor educationale  - manual ; materiale preventie 
pentru personalul medical si pentru pacienti 
 

– Derularea sesiunilor de formare  
 

• Obiectivul  3: Asigurarea sustenabilitatii proiectului – diseminarea 
rezultatelor, feed-back, experienta acumulata 

 
 



Rezultate / Impact  

• Cresterea calitatii serviciilor de ingrijiri in cancer 
prin: 
– Completarea unor verigi lipsa identificate pe parcursul  

traseului pacientului prin serviciile medicale  
oncologice 

 
– Cresterea competentelor de sprijin, consiliere, 

educatie pentru sanatate , ingrijiri specifice ale 
asistentelor din reteaua de ingrijiri pentru cancer 
 

– Imbunatatirea urmaririi pacientilor, a rezultatelor 
ingrijirilor, a calitatii vietii acestora  
 
 
 
 

 
 



Rezultate/ Impact 

• Imbunatatirea sprijinului pentru pacienti in 
accesarea serviciilor medicale adecvate stadiului 
bolii 

• Motivare pentru pentru formarea echipelor 
multidisciplinare in ingrijirile pentru cancer la nivelul 
spitalului, ambulatoriului de specialitate, comunitatii 

•  Orientarea pacientilor catre serviciile de screening si 
detectare precoce a cancerului 


