
  

  
 
 

Dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi al asistenţei psihosociale oncologice 

Un obiectiv al EPAAC-WP7 

 

Parteneriatul European de acţiune împotriva cancerului (European Partnership for 

Action Against Cancer, EPAAC ), semnat în 2008 de către toate statele membre ale Uniunii 
Europene, a fost lansat în 2009 de către Comisia Europeană. Obiectivul major al 
parteneriatului este acela de a îmbunătăţi prognosticul pacienţilor cu cancer, în principal prin 
împărtăşirea şi diseminarea celor mai bune practici în strategiile de control al cancerului în 
rândul țărilor Europene (http://www.epaac.eu).  

 
Unul din obiectivele principale ale Pachetului de lucru 7 al EPAAC privind asistenţa în 

sănătate (WP7) este reprezentat de implementarea unor strategii de training ce pot 
îmbunătăţi abilităţile de comunicare dintre pacient şi cadrele medicale şi asistenţa 
psihosocială în ţările europene unde aceasta este deficitară. 

 
Este demonstrat faptul că abilităţile de comunicare eficiente joacă un rol semnificativ în 

evoluţia stării pacientului. În consecinţă, training-ul pe linie de abilităţi de comunicare a 
cadrelor medicale, mai ales a medicilor, este recomandat în folosul îmbunătăţirii 
prognosticului  pacienţilor. Noile standarde IPOS privind calitatea asistenţei oncologice 
confirmă importanţa asistenţei psihosociale în oncologie şi a integrării acesteia în 
tratamentul şi asistenţa medicală multidisciplinară a bolnavului de cancer. În acelaşi timp, 
aceste standarde subliniază nevoia evaluării distresului psihosocial drept cel de al şaselea 
semn vital urmărit de rutină în foile de observaţie clinică. România, datorită mobilizării şi 
dezvoltărilor recente în îmbunătăţirea tratamentului şi îngrijirii, a fost aleasă pentru a 
beneficia de acest proiect pilot de training EPAAC-WP7. 

 
Trainingul este asigurat  de principalii specialişti în psiho-oncologie din Europa, iar 

workshop-ul este acreditat IPOS (www.ipos-society.org). 
 
Trainingul cuprinde două programe distincte (primul program se adresează  

profesioniștilor medicali din oncologie, al doilea  profesioniștilor psiho-sociali):  
 

1. Trainingul de Eficientizare a Abilităţilor de Comunicare (TEAC), care se adresează 
exclusiv medicilor, asistenţilor şi altor cadre medicale implicate în tratarea 
pacienţilor diagnosticaţi cu cancer, din centrele oncologice şi spitalele publice 
majore din România – perioada: 24-25 octombrie, 2013.  

 
 

Ministerul Sănătății 



  

2. Asistenţa Psiho-Socială Oncologică (APSO) care se adresează exclusiv 
profesioniştilor care oferă asistenţă psiho-socială pacienţilor diagnosticaţi cu 
cancer, mai ales psihologilor clinicieni şi cei care lucrează în domeniul psihologiei 
sănătăţii, în centrele oncologice şi spitalele publice majore din România – 
perioada: 18-20 noiembrie, 2013.  

 
Echipa IPOS este formată din: 

• Luzia Travado, dr., Coordonatorul programului PSOC; reprezentantul portughez al 
EPAAC; Champalimaud Cancer Center, Lisabona, Portugalia; Vice-Preşedintele IPOS 
• Luigi Grassi, MD, Profesor, Universitatea din Ferrara şi Spitalul St. Anna, Ferrara, 
Italia; Preşedintele IPOS, Federaţia Societăţilor Naţionale de Psiho-Oncologie.  
• Anja Menhert, dr., Profesor, Universitatea din Leipzig, Germania; IPOS Boardul 
Director 
• Darius Razavi, MD, Profesor, Universitatea din Brussels şi Institutul Bordet, 
Brussels, Belgia; IPOS, Premiul Bernard Fox  
• Maggie Watson, dr., Profesor Onorific, Universitatea College şi Spitalul Royal 
Marsden, Londra, UK; Fost preşedinte al IPOS 
 
EPAAC şi Comisia Europeană oferă cursurile TEAC și APSO unui grup de profesionişti 

selectaţi, care sunt motivaţi şi doresc să contribuie la îmbunătăţirea serviciilor oferite de 
instituţiile în care lucrează, pacienţilor diagnosticaţi cu cancer. 
 

Vă rugăm să vă exprimaţi dorinţa şi disponibilitatea de a participa la acest training, şi 
să vă înregistraţi la cursul aferent specializării Dumneavoastră, oferind următoarele 
detalii: 
 

• nume, date de contact, specializare, vechimea în ani a activităţii profesionale 

clinice oncologice, denumirea spitalului sau centrului în care lucraţi 

 
Prin acordul dvs. de a participa la acest training, vă asumaţi angajamentul de a 

participa la toate cursurile. Prin conformarea dvs. la cerinţele cursului, la sfârşitul 
formării veţi primi un certificat de participare, semnat de EPAAC, IPOS, Ministerul 
Sănătăţii din România, şi IOCN - Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuţă”.  
 

Împreună vom contribui la îmbunătăţirea calităţii asistenţei oncologice din România. 
 
Vă mulţumim! 
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