Programul Operational Capital Uman
Axa prioritara (AP) 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei
Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare (Regulamentul
(UE) nr.1304/2013, art.3, alin.1,a)
Prioritatea de investitii (PI) 9.iv: Cresterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate, inclusiv asistenta
medicala si servicii sociale de interes general (Regulamentul (UE) nr.1304/2013, art.3, alin.1,a)
Obivectivul specific (OS) 4.8: Imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din sectorul medical
Titlul proiectului: Competenta si calitate in serviciile medicale prioritare prin formarea specifica a personalului medical in
domeniul bolilor infectioase
Cod SMIS: 108129

PREZENTARE PROIECT

BENEFICIAR - INSTITUTUL NATIONAL DE BOLI INFECTIOASE "PROF. DR. MATEI BALS"
PERIOADA DE IMPLEMENTARE PROIECT: 36 luni, în intervalul 11.12.2017 -10.12.2020.
OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI: intarirea capacitatii sistemului national de supraveghere si control al
bolilor transmisibile prioritare, prin promovarea unor programe educationale corelate cu standardele
internationale de calitate si nevoile specifice in domeniu si instruirea a 940 de specialisti implicati in furnizarea
de servicii de sanatate prioritare.
Grupul tinta pentru cursurile de Educatie medicala continua este de 225 medici care vor participa la un curs si
pana la max 80% dintre acestia (180 persoane) vor putea participa si la alte cursuri, in limita locurilor
disponibile. Personalul medical va fi selectat din randul profesionistilor din sectorul medical care activeaza in
urmatoarele domenii precum: boli infectioase, medicina generala/de familie, genetica medicala, oncologie,
obstetrica ginecologie, neonatologie.
Cursul va avea o durata de 20 de ore si este creditat de catre Colegiul Medicilor din Romania (20 de credite
EMC/cursant/proiect). Daca un cursant participa la mai multe cursuri sau cursuri si stagiu, va primi maxim 30 de
credite EMC/cursant/proiect.
Astfel, Institutul National de Boli Infectioase „Matei Bals” va organiza in cadrul proiectului 27 de serii de formare
pentru urmatoarele 5 cursuri EMC, fiecare curs avand in medie 15 participanti:
• Curs 1: Profilaxie pre si post-expunere agenti infectiosi - Cursul va viza infecțiile cu transmitere
parenterală: HBV, HCV, HIV dar și tematici precum: infecții cu transmitere fecal-orală: HAV, HEV; infecții
bacteriene (meningococ, H. influenzae) și alte infecții.
• Curs 2: Urgente in bolile infectioase - date epidemiologice pentru România cu corespondentul la nivel
global, noțiuni legate de infecțiile acute cu potențial, precum și informații referitoare la conduita
terapeutică corectă.
• Curs 3: Managementul bioriscului in bolile rare si metode si modele de diagnosticare si cuantificare a
incarcaturii microbiene in mediile spitalicesti in vederea prevenirii infectiilor noso comiale - noțiuni de
management al bioriscului, noțiuni epidemiologice legate de patologia infecțioasă (cu accent pe
infecțiile rare, atipice, cu patogeni emergenți/reemergenți) precum și elemente clinice și paraclinice de
orientare a diagnosticului;
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Curs 4: Standarde de monitorizare a tratamentului cu DAA la pacientii cu hepatita cronica HVC si ciroza
- cursul va cuprinde date epidemiologice, terapii disponibile, ghiduri de terapie și monitorizare a terapiei
antivirale.
Curs 5: Diagnosticul rapid molecular al infectiilor transmisibile - infecțiile respiratorii, meningite și
meningoencefalite infecțioase și sepsis.

Conditiile obligatorii pentru inscrierea in grupul tinta pentru participarea la cursurile EMC sunt urmatoarele:
− intrunirea conditiilor de eligibilitate (privind profesia/domeniul medical/localizare conform ghid);
− disponibilitatea reala de a participa la activitatile finantate;
− intrunirea conditiilor minime de acces specifice fiecarei activitati in parte;
− participantii sa fie inscrisi in Colegiul Medicilor din Romania si sa detina certificat de membru vizat la zi.
Institutul National de Boli Infectioase “Prof. Dr. Matei Bals” va organiza in cadrul proiectului 6 stagii clinice
(cicluri de demonstratii practice in laborator) cu o durata de 5 zile fiecare si 10 participanti/ciclu.
Activitatile didactice presupun organizarea de workshopuri si demonstratii in laborator privind diagnosticul
molecular (in stransa legatura cu bolile infectioase prioritate). In cadrul fiecarui astfel de ciclu in parte, se vor
viza actiuni si teme specifice precum: diagnostic molecular (workshop), PCR (Polymerase chain reaction), real
time PCR, digital droplet PCR, secventiere acizi nucleici metoda Sanger, secventiere acizi nucleici de noua
generatie (NGS) etc. Grupul tinta pentru aceasta activitate va fi format din medici care participa la cursurile EMC
descrise la subactivitatea 3.1 (60 de persoane).
Planificare cursuri/stagii clinice anul 2019:
Denumire curs
Cursul 3-Managementul bioriscului în bolile rare (Ebola)
Curs 1-Profilaxie pre și post-expunere agenți infecțioși
Cursul 4-Standarde de monitorizare a tratamentului cu DAA la
pacienții cu hepatită cronică VHC și ciroză
Cursul 2-Urgențe în bolile infecțioase
STAGIU CLINIC 2
Cursul 4-Standarde de monitorizare a tratamentului cu DAA la
pacienții cu hepatită cronică VHC și ciroză
STAGIU CLINIC 3
Cursul 3 -Managementul bioriscului în bolile rare (Ebola)
Cursul 4-Standarde de monitorizare a tratamentului cu DAA la
pacienții cu hepatită cronică VHC și ciroză
Cursul 5-Diagnosticul rapid molecular al infecțiilor transmisibile

Seria

Perioada de desfasurare

2
5

24 iunie – 27 iunie
09 iulie – 12 iulie

1

03 septembrie – 06 septembrie

3
1

16 septembrie – 19 septembrie
23 septembrie – 27 septembrie

2

08 octombrie – 11 octombrie

1
3

14 octombrie – 18 octombrie
21 octombrie – 24 octombrie

3

04 noiembrie – 07 noiembrie

1

18 noiembrie – 21 noiembrie

Pentru informatii privind inscrierea in grupul tinta (cursuri EMC/stagii clinice) va rugam sa contactati Expertii
regionali grup tinta, dupa cum urmeaza:
Regiunea Bucuresti – Ilfov - Husanu Ioan Viorel - sanitasbucuresti@gmail.com
Regiunea Centru - Neagovici Vasile Catalin - secretariatsanitascv@gmail.com
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Regiunea Nord – Est si Regiunea Nord – Vest - Cozianu Iulian - sanitas_iasi@yahoo.com
Regiunea Sud – Muntenia si Regiunea Sud – Est - Manea Nicolae - sanitasconstanta@gmail.com
Regiunea Sud – Vest Oltenia si Regiunea Vest - Popa Valentin - sanitasvpopa@yahoo.com;
sanitas_gorj@yahoo.com
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