
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

CATRE: ……………………………. 

DE LA: INSTITUTUL ONCOLOGIC “DR. AL. TRESTIOREANU” BUCURESTI 

 

 

Stimata Doamna / Stimate Domn, 

 

 

Institutul Oncologic "Prof. Dr. Al. Trestioreanu" Bucuresti, in calitate de Beneficiar, 
alaturi de Asociația PartNET - Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă,  in calitate de 
Partener, va invita sa va alaturati proiectului "I CARE – Imbunatatirea nivelului de 

Competente Al REsurselor umane din domeniul oncologic" – Cod proiect 108211, 
proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 
– 2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: 
Promovarea incluziunii sociale, combaterea  sărăciei și a oricărei forme de discriminare, 
Prioritatea  de  investiții  9.iv:  Creșterea  accesului  la  servicii  accesibile,  durabile  și  de  
înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, Obiectivul  
specific  4.8: Îmbunătățirea  nivelului  de  competențe  al  profesioniștilor  din  sectorul 
medical. 

In cadrul proiectului, angajatii institutiei dvs., atat medici, cat si asistente medicale, pot 
beneficia gratuit de cursuri de formare profesionala in domeniul oncologic, creditate EMC.  

Pentru a fi eligibili sa faca parte din grupul tinta al proiectului si sa participe la cursurile de 
formare profesionala, medicii trebuie sa faca dovada experientei in domeniul oncologic,   
intr-una dintre urmatoarele specialitati: chirurgie, anestezie, oncologie, radioterapie, 
anatomopatologie, radiologie, ginecologie si medici rezidenti. Formarea profesionala pentru 
medici presupune 2 etape: partea teoretica (20 ore) si partea practica – simulari clinice (20 
ore). Diploma EMC si creditele aferente se vor obtine la finalizarea tuturor celor 40 de ore de 
formare. 

Cursurile se vor desfasura in locatii accesibile, in functie de zona de provenienta a 
participantilor la formare. Transportul, cazarea si masa sunt gratuite. De asemenea, fiecare 
participant la cursurile de formare va primi un kit profesional dotat cu instrumente / 
echipamente utile in desfasurarea activitatii medicale.  

In urma absolvirii cursurilor de formare profesionala, pe baza unei proceduri de selectie 
transparente, 100 de profesionisti din domeniul medical (60 medici si 40 asistente) vor 
beneficia de un schimb de bune practici in Italia, iar 60 de medici vor participa la congrese 
internationale de profil.  



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Cursuri medici: 

� Ganglionul santinela in oncologie (20 ore); 

� Actualitati in citologia colului uterin – Sistemul de raportare Bethesda (20 ore); 

� Tumori maligne in sfera ginecologica (20 ore); 

� Tratamentul cancerului colorectal (20 ore); 

� Diagnosticul leziunii precanceroase de col uterin (20 ore); 

� Tehnici chirugicale minim-invazive in patologia colo-rectala (20 ore); 

� Patologia mamara – Diagnosticul si managementul leziunilor mamare (20 ore); 

� Screeneng-ul cancerului colorectal (20 ore). 

Cursuri asistente medicale: 

� Comunicare la patul bolnavului (30 ore);  

� Perioada postoperatorie – Elemente de nursing in cancerul de san, 
colorectal, etc. (40 ore); 

� Radiologia – Elemente de nursing (40 ore); 

� Chirurgia oncologica – Nursingul bolnavului (40 ore); 

� Oncopediatrie – Principii de nursing si nutritie (40 ore). 

 

Pentru inscriere, va stam la dispozitie (e-mail proiect: id108211@iob.ro): 

1. Loredana Manolache – Responsabil national grup tinta: 0722 447 693 

2. Miriana Tanasa – Responsabil regional grup tinta Sud-Muntenia: 0745 392 411 

3. Constantin Mosinegutu – Responsabil regional Sud-Est si Nord-Est: 0745 268 600 

4. Alexandra Barbu – Responsabil regional Sud-Vest si Centru: 0729 481 420 

5. Irinel Tudorache – Responsabil regional Vest si Nord-Vest: 0723 611 404 

 

Cu stima, 

SL Dr. Marincas Augustin Marian, 

Manager proiect  

  


