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Semnatura:    

 

Eveniment:  

 

Sesiunea de formare Diminuarea incidenței cancerului de col uterin prin 

îmbunătățirea competențelor profesionale ale personalului medical 

CITOLIFE face parte din proiectul: CITOLIFE –Diminuarea incidentei 

cancerului de col uterin prin imbunatatirea competentelor profesionale ale 

personalului medical 

Contract: POCU/91/4/8/111287 

Beneficiar:Spitalul Clinic de Urgenta ,,Sfantul Pantelimon’’ din cadrul 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Capital Uman 

2014-2020  



Axa prioritară:Incluziunea sociala si combaterea saraciei 

Prioritatea de investitii 9 iv.:Cresterea accesului la servicii accesibile, 

durabile si de inalta calitate, inclusiv asistenta medicala si servicii sociale de 

interes general  

Obiective specifice :4.8 Imbunatatirea nivelului de competente al 

profesionistilor din sectorul medical  

Data: 

17-19 ianuarie 2020 

Loc: 

Hotel Afrodita, Baile Herculane, Judeul Caras-Severin 

Persoane participante: 

Dr Cristina Gladys Al Jashi,  Manager de proiect 

Dr Rodica Chirculescu, Specialist continut practic formare 

Dr Dijmarescu Anda Lorena,  Expert dezvoltare competente medicale, 

Regiunea Sud-Vest 

Dr Sandulescu Cristian, Expert selectie si gestiune grup tinta Regiunea Sud-

Vest 

Vlad Nadejde, reprezentant firma organizare evenimente 

 

Cursanti/participanti: 

17 asistenti medicali 

Scopul formarii: 

Formarea isi propune sa actualizeze cunostintele teoretice ale participantilor, 

legate de screening si de cancerul de col uterin, precum si sa formeze 

abilitati de lucru practic la locul de munca, punand in centru pacientele si 

sanatatea populatiei, in vederea cresterii competentei personalului implicat 



in screeningul pentru cancerul de col uterin in vederea diminuarii incidentei 

cancerului de col uterin.  

Obiectivele formarii: 

- dezvoltare profesionala  

- cunoasterea modului de oranizare a screeningului pentru cancerul de col 

uterin in Romania si in alte tari, precum si reglementarile europene legate de 

instruirea si perfectionarea personalului care este implicat in screening 

- familiarizarea cu recomandarile moderne din screeningul pentru cancerul 

de col uterin si din  sfera diagnosticului si tratamentului pentru cancerul de 

col 

- cunoasterea importantei stabilirii unei bune relatii cu pacientele si 

modalitati pentru implementarea acesteia in vederea cresterii participarii la 

screening 

Desfasurarea: 

Formarea a inclus, pe langa activitatile de predare a teoriei relevante si 

activitatile practice, interactive, cu impartasirea experientelor personale si 

dezbaterea unor puncte de vedere controversate sau incomplet cunoscute si 

in literatura de specialitate si aplicarea unor chestionare, din care unul s-a 

referit la satisfactia la locul de munca, iar alt chestionar la evaluarea 

evenimentului, acesta din urma fiind model-tip furnizat de Colegiul 

Medicilor. La sfarsitul evenimentului s-a aplicat un test de verificare a 

cunostintelor, iar primii clasati s-au calificat pentru a participa la un 

eveniment international de profil.  

Formarea s-a desfasurat conform agendei de mai jos: 



 

Ziua 1  

 Începând cu ora 14.00 

Primirea participanților la cursul de formare profesionala CITOLIFE 

„Diminuarea incidenței cancerului de col uterin prin îmbunătățirea 

competențelor profesionale ale personalului medical” 

Cazarea participanților 

Inregistrarea participanților la cursul de formare profesionala 

Înmânarea mapelor cursului de formare profesională 

 

Ora 17.00 – 19.00 

Înmanarea chestionarelor privind satisfactia la locul de munca  

Deschiderea oficială a sesiunii de formare profesionala CITOLIFE – Curs 

introductiv.  

Epidemiologia cancerului de col uterin 

Incidența si mortalitatea prin cancer col uterin 

Istoria naturală a bolii 

Factori de risc 

Dovezi ale eficientei si eficacității screeningului citologic cervical 

Grupa de vârsta pentru care se adreseaza screeningul citologic cervical 

Intervalul de screening  

Tipuri de screening citologic cervical – organizat vs oportunistic 

 

Ora 19.00 

Cina  



 

Ziua 2 

Ora 8.00 – Mic dejun 

Ora 9.00 – 10.45 – Program teoretic al cursului de formare profesională 

Citolife „Diminuarea incidenței cancerului de col uterin prin îmbunătățirea 

competențelor profesionale ale personalului medical” 

             Organizarea programelor de screening a cancerului de col uterin 

Politica românească de screening 

Politica europeană de screening  

Analiza comparativă a rezultatelor screeningului RO/EU, RO/alte state pe 

glob 

Invitatia pacientelor de către medicul de familie. Participare. SESIUNE 

INTERACTIVĂ 

Acoperirea unui numar mai mare de paciente in cadrul programelor de 

screening 

Testul screening cervical 

Periajul cervical 

Calitatea periajului cervical 

Efectuarea frotiului cervical. Timpi. 

Prelevarea în mediu lichid.  

Interpretarea rezultatelor citologiei cervicale. Descrierea tuturor tipurilor de 

rezultate citologice, cf clasificării Bethesda 

Managementul cazurilor pozitive. Informarea pacientelor. 

 

10.45 - 11.15 – Pauză de cafea 



11.15 - 13.00 - Program teoretic al cursului de formare profesională Citolife 

„Diminuarea incidenței cancerului de col uterin prin îmbunătățirea 

competențelor profesionale ale personalului medical” 

Direcționarea către colposcopie/tratament (medic specialist Obstetrică-

Ginecologie) 

Monitorizare și reevaluare 

Monitorizarea pacientelor pozitive. Follow up.  

Auditul istoricului de sceening al cazurilor diagnosticate cu cancer de col 

uterin 

 

Metode moderne de screening (curent mondial) 

Screeningul primar prin testarea HPV  

Urmărirea pacientelor HPV pozitive prin citologie cervicală și colposcopie 

în funcție de prezența sau absenta tulpinilor high risk 

Urmărirea pacientelor HPV negative prin citologie cervicală la 3-5 ani 

 

Indicatori de performanță 

Performanța testului screening. Rata de rezultate fals negative prin prelevare 

incorectă, etalare incorectă pe lamă (în cazul testării convenționale), 

prelucrare incorectă în cadrul laboratorului de citologie, interpretare 

incorectă de către citolog.  

Ora 13.00 – Dejun 

Ora 15.00 – 16.45 Program practic al cursului de formare profesională 

Citolife „Diminuarea incidenței cancerului de col uterin prin îmbunătățirea 

competențelor profesionale ale personalului medical”. 

 



Se va exemplifica pe un manechin tehnica de recoltare a esantionului 

cervical pentru testarea citologică Babes-Papanicolaou. Cursantii vor 

vizualiza pe ecranul de proiectie, un film care va include fiecare pas de 

recoltare a esantionului cervical, pregatirea pacientei, consilierea pacientei, 

pregatirea instrumentarului steril si de unica folosinta pentru recoltare, 

introducerea in vagin a speculului vaginal, identificarea colului uterin si a 

mucoasei exocervicale (normale sau patologice), periajul propriu-zis, 

etalarea pe lamă a probei recoltate și fixarea cu fixator citologic sau 

detasarea partii mobile a periutei cervicale și imersia acesteia in solventul 

prezent în recipent in cazul testarii citologice în mediu lichid. 

 

Ora 16.45 - 17.15 Pauză de cafea 

  

Ora 17.15 - 18.00  Continuare program practic  al cursului de formare 

profesională Citolife „Diminuarea incidenței cancerului de col uterin prin 

îmbunătățirea competențelor profesionale ale personalului medical”. 

     Fiecare cursant va primi în vederea instruirii practice, instrumentele   

necesare acestei proceduri (specul vaginal, periuta de recoltare a 

specimenului cervical, lama de sticla pentru etalarea produsului recoltat – 

pentru testul conventional, fixator citologic, recipient cu solvent pentru testul 

citologic in mediu lichid). Vor fi descrise si exemplificate practic toate 

etapele recoltarii testului citologic.  

     Fiecare cursant va efectua individual tehnica de recoltare sub 

supravegherea formatorului, in vederea instruirii practice sau a reinstruirii 

(după caz).  

Ora 18.00 – 19.00  - Testare cu subiecte tip grila pentru evaluarea 

cunoștințelor predate în cadrul cursului de formare profesională 



Ora 19.00 - Cina 

 

Ziua 3 

Ora 8.00 – Mic dejun 

              Ora 9.00 – 12.00 : 

Testare cu subiecte tip grila pentru evaluarea cunostintelor predate in cadrul 

cursului de formare profesionala 

 Completarea chestionarului de evaluare a evenimentului 

        Închiderea cursului de formare CITOLIFE „Diminuarea incidenței 

cancerului de col uterin prin îmbunătățirea competențelor profesionale ale 

personalului medical”. Sesiune interactivă.  

 

Evaluarea finala: 

Formarea a fost bine primita de cursanti. Acestia au participat activ, 

majoritatea au mentionat importanta pe care o acorda subiectului, multi 

dintre ei fiind implicati in dezbaterea temei. Cursantii au apreciat ritmul in 

care a decurs formarea, interactivitatea, precum si atmosfera destinsa, 

prietenoasa, care le-a permis si impartasirea propriilor experiente. 

De asemenea, participantii au apreciat pozitiv chestionarul privind satisfactia 

la locul de munca, acesta oferind o baza pentru  discutii si socializare. 

Locul de desfasurare a fost considerat bine ales, sala a indeplinit cerintele de 

dotare si confort, la fel si pauzele de cafea, pranzul si cina. 

Evaluarea cunostintelor a fost apreciata de cursanti, atat pentru ca a fost o 

provocare la sfarsitul formarii, cat si pentru miza reprezentata de participarea 

la un congres/conferinta internationala, iar faptul ca au existat castigatori, 

fara necesitate de baraj, a fost bine primit de cursanti. 

In ansamblu, formarea a fost considerata utila si placuta de participanti. 



 

Analiza chestionarului Model-tip de forma de evaluare a evenimentelor de 

educatie medicala continua a aratat ca majoritatea cursantilor (16) au 

completat acest chestionar. Au considerat ca au invatat ceva in urma acestui 

eveniment (16 au raspuns 1) si ca evenimentul le va schimba practica (14 au 

raspuns 1, 1 a raspuns 2), pentru un participant raspunsul fiind neutru (3). 

Calitatea continutului stiintific a fost apreciata drept buna de 14 participanti 

(13 au ales 1, 1 a ales 2) si neutra de 2 participanti. Calitatea lectorului a fost 

considerata buna de 14 participanti (13 au raspuns 1, 1 a raspuns 1) si slaba 

de un participant. In ceea ce priveste organizarea evenimentului, toti cei 16 

participanti au apreciat ca a existat o buna organizare (au raspuns 1). Cat 

priveste locul de desfasurare a eveimentului toti cei 16 participanti au 

considerat ca a fost adecvat (au raspuns 1). La raspunul care se refera la 

partinirea existenta sau absenta in cadrul evenimentului, 9 participanti au 

considerat ca evenimentul nu a fost partinitor (raspuns 1), 2 participanti au 

considerat ca a fost neutru ( 2 participanti au raspuns 3) si 5 participanti au 

considerat ca a fost partinitor (5 au raspuns 5).  

 

 

 


