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Chestionar pentru evaluarea capacității de
implementare a PNS screening pentru cancerul de
sân
Bună ziua,
Chestionarul de mai jos își propune sa evalueze capacitatea de
implementare la nivel local (unitati sanitare publice si private) a
Progamului de Screening Populational Organizat pentru cancerul de sân și traseul
pacientelor cu cancer mamar în sistemul de sănătate românesc.
Elementele care vor trebui completate în chestionar țin de numărul,
vechimea și functionalitatea resurselor materiale (echipamente) cât și
de numărul, competențele și tipurile de servicii specifice furnizate
de resursele umane pentru acest program.
Este recomandat ca acest chestionar să fie completat de către o persoană
care se ocupă de echipamentele medicale (pt partea de echipamente),
o persoană de la resurse umane (pt partea de personal) și statisticianul unității sanitare.
Pentru facilitarea înțelegerii conținutului chestionarului vă rugăm consultați și
structura chestionarului în format pdf.
Pentru orice problemă legată de acest chestionar vă rugăm să ne contactați la adresa de email 
adrian.pana@me.com

*Obligatoriu

Unitatea sanitară

mailto:adrian.pana@me.com
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1. Alegeți unitatea dvs. din listă *
Marcați un singur oval.

 AB01___Spit. Jud. de Urg. ALBA IULIA Treceți la întrebarea 3.

 AB03___Spit. Mun. BLAJ Treceți la întrebarea 3.

 AB04___Spit. Orăș. ABRUD Treceți la întrebarea 3.

 AB05___Spit. Mun. AIUD Treceți la întrebarea 3.

 AB06___Spit. Orăș. CAMPENI Treceți la întrebarea 3.

 AB08___Spit. Mun. SEBES Treceți la întrebarea 3.

 AB09___Spit. Orăș. CUGIR Treceți la întrebarea 3.

 AB14___SC CENTRUL MEDICAL DR. LAURA CATANA Treceți la întrebarea 3.

 AG01___Spit. Jud. DE URGENŢĂ PITESTI Treceți la întrebarea 3.

 AG05___Spit. Mun. CAMPULUNG Treceți la întrebarea 3.

 AG06___Spit. Orăș. "REGELE CAROL I" COSTESTI Treceți la întrebarea 3.

 AG07___Spit. Mun. CURTEA DE ARGES Treceți la întrebarea 3.

 AG08___Spit. Orăș. "SF. SPIRIDON" MIOVENI Treceți la întrebarea 3.

 AG24___SC MUNTENIA MEDICAL COMPETENCES SA Treceți la întrebarea 3.

 AR01___Spit. CLINIC Jud. de Urg. ARAD Treceți la întrebarea 3.

 AR05___Spit. Orăș. INEU Treceți la întrebarea 3.

 AR06___Spit. ORĂSENESC LIPOVA Treceți la întrebarea 3.

 AR14___SC TERAPEUTICA SA CHISINEU-CRIS Treceți la întrebarea 3.

 AR20___SC MEDICAL LASER SYSTEM Treceți la întrebarea 3.

 AR21___S.C. GENESYS MEDICAL CLINIC S.R.L. Treceți la întrebarea 3.

 B_01___Spit. CLINIC "SF. MARIA" BUCURESTI Treceți la întrebarea 3.

 B_02___Spit. CLINIC de Urg. BUCURESTI Treceți la întrebarea 3.

 B_03___Spit. CLINIC de Urg. DE CHIRURGIE PLASTICA, REPARATORIE SI ARSURI
BUCURESTI Treceți la întrebarea 3.

 B_04___Spit. CLINIC DE NEFROLOGIE "DR. CAROL DAVILA" BUCURESTI Treceți
la întrebarea 3.

 B_06___Spit. CLINIC "FILANTROPIA" BUCURESTI Treceți la întrebarea 3.

 B_101___TINOS CLINIC SRL Treceți la întrebarea 3.

 B_103___S.C. CENTRUL MEDICAL UNIREA S.R.L. Treceți la întrebarea 3.

 B_11___INSTITUTUL ONCOLOGIC "PROF. DR. AL. TRESTIOREANU" BUCURESTI
Treceți la întrebarea 3.

 B_110___CLINICA ANGIOMED Treceți la întrebarea 3.

 B_113___SC DELTA HEALTH CARE SRL Treceți la întrebarea 3.

 B_116___SC SANADOR SRL- Spit. SANADOR Treceți la întrebarea 3.

 B_12___INSTITUTUL DE ENDOCRINOLOGIE "C. I. PARHON" BUCURESTI Treceți
la întrebarea 3.

 B_124___SC MEDLIFE SA SUCURSALA BUCURESTI Treceți la întrebarea 3.

 B_125___SC CENTRUL MEDICAL MEDAS 2003 SRL Treceți la întrebarea 3.

 B_129___SC CENTRUL MEDICAL "POLICLINICO DI MONZA" SRL

 B_13___Spit. CLINIC "DR. I. CANTACUZINO" BUCURESTI

 B_136___SC PROMED SYSTEM SRL
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 B_14___INSTITUTUL NATIONAL DE DIABET, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE "PROF.
DR. N. PAULESCU" BUCURESTI

 B_140___FUNDAŢIA "DR. VICTOR BABES" SPITAL GENERAL

 B_145___S.C. MEDICABLE LIFE HOSPITAL S.R.L.

 B_16___Spit. CLINIC COLENTINA BUCURESTI

 B_18___INSTITUTUL CLINIC FUNDENI BUCURESTI

 B_19___INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE "C. C. ILIESCU" BUCURESTI

 B_20___INSTITUTUL PENTRU OCROTIREA MAMEI SI COPILULUI "PROF. DR.
ALFRED RUSESCU"

 B_21___Spit. CLINIC de Urg. "SF. PANTELIMON" BUCURESTI

 B_23___Spit. CLINIC "COLTEA" BUCURESTI

 B_29___Spit. CLINIC de Urg. "SF. IOAN" BUCURESTI

 B_31___Spit. CLINIC "PROF. DR. TH. BURGHELE" BUCURESTI

 B_33___Spit. UNIVERSITAR de Urg. BUCURESTI

 B_34___Spit. CLINIC DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE "PROF. DR. PANAIT SIRBU"
BUCURESTI

 B_35___Spit. CLINIC de Urg. "BAGDASAR-ARSENI" BUCURESTI

 B_41___CENTRUL DE BOLI REUMATISMALE "DR. I. STOIA" BUCURESTI

 B_42___Spit. CLINIC "NICOLAE MALAXA" BUCURESTI

 B_48___INSTITUTUL NATIONAL DE BOLI INFECTIOASE "PROF. DR. MATEI BALS"
BUCURESTI

 B_50___CENTRUL DE SANATATE RATB

 B_80___Spit. UNIVERSITAR de Urg. "ELIAS" BUCURESTI

 B_91___SC CRESTINA MEDICALA MUNPOSAN '94 SRL

 B_95___EUROCLINIC HOSPITAL S.A.

 B_96___SC MED LIFE SA

 BC01___Spit. Jud. de Urg. BACAU

 BC03___Spit. Mun. ONESTI

 BC04___Spit. Orăș. BUHUSI

 BC05___Spit. Orăș. "LOAN LASCAR" COMANESTI

 BC06___Spit. Mun. de Urg. MOINESTI

 BC08___SC POLIMED SRL

 BC14___SC CLINICA PALADE SRL BACAU

 BH01___Spit. CLINIC Jud. de Urg. ORADEA

 BH02___Spit. CLINIC Mun. "DR. GAVRIL CURTEANU" ORADEA

 BH07___Spit. Orăș. ALESD

 BH09___Spit. Mun. "EPISCOP N. POPOVICI" BEIUS

 BH10___Spit. Mun. "DR. POP MIRCEA" MARGHITA

 BH12___Spit. Mun. SALONTA

 BH13___Spit. Orăș. STEI

 BH26___SC PELICAN IMPEX SRL ORADEA

 BH28___CLINICA NEWMEDICS

 BH32___SC EUCLID SRL ORADEA
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 BN01___Spit. Jud. DE URGENŢĂ BISTRITA

 BN02___Spit. Orăș. "DR. G. TRIFON" NASAUD

 BN03___Spit. Orăș. BECLEAN

 BN09___S.C. CLINICA SANOVIL S.R.L

 BR01___Spit. Jud. de Urg. BRAILA

 BR05___Spit. Orăș. FAUREI

 BT01___Spit. Jud. de Urg. "MAVROMATI" BOTOSANI

 BT06___Spit. Mun. DOROHOI

 BV01___Spit. Jud. CLINIC de Urg. BRASOV

 BV02___Spit. CLINIC DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE "DR. I. A. SBARCEA" BRASOV

 BV06___Spit. Mun. DR. AUREL TULBURE FAGARAS

 BV08___Spit. Mun. CODLEA

 BV10___Spit. Orăș. "DR. C. T. SPARCHEZ" ZARNESTI

 BV12___Spit. Orăș. RUPEA

 BV17___S.C. RUR MEDICAL S.R.L.

 BV18___SC CLINICILE ICCO SRL BRAŞOV

 BV20___SC VITALMED CENTER SRL

 BV21___SC TEO HEALTH SA - Spit. "SF. CONSTANTIN"

 BV22___CLINICA NEWMEDICS

 BV23___S.C. CENTRUL MEDICAL UNIREA S.R.L. BRASOV

 BV24___S.C. PDR S.A.

 BV25___SC ONCO CARD SRL- CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT
ONCOLOGIC

 BV28___SC CLINICILE ICCO ORTOPEDIE SRL

 BZ01___Spit. Jud. DE URGENŢĂ BUZAU

 BZ02___Spit. Mun. RAMNICU SARAT

 BZ04___Spit. Orăș. NEHOIU

 CJ01___Spit. Jud. CLINIC de Urg. CLUJ-NAPOCA

 CJ02___INSTITUTUL REGIONAL DE GASTROENTEROLOGIE-HEPATOLOGIE CLUJ-
NAPOCA

 CJ06___Spit. CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA

 CJ07___Spit. Mun. CLINIC CLUJ-NAPOCA

 CJ08___INSTITUTUL ONCOLOGIC "PROF. DR. I. CHIRICUTA" CLUJ-NAPOCA

 CJ09___INSTITUTUL INIMII "PROF. DR. N. STANCIOIU" CLUJ-NAPOCA

 CJ10___Spit. Mun. DEJ

 CJ11___Spit. Mun. TURDA

 CJ12___Spit. Mun. GHERLA

 CJ13___Spit. Orăș. HUEDIN

 CJ14___Spit. Mun. CAMPIA TURZII

 CJ21___INSTITUTUL CLINIC DE UROLOGIE SI TRANSPLANT RENAL CLUJ-NAPOCA

 CL01___Spit. Jud. de Urg. CALARASI

 CL02___Spit. Mun. OLTENITA
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 CL03___Spit. Orăș. LEHLIU-GARA

 CS01___Spit. Jud. RESITA Treceți la întrebarea 3.

 CS02___Spit. Mun. de Urg. CARANSEBES Treceți la întrebarea 3.

 CS03___Spit. Orăș. ORAVITA Treceți la întrebarea 3.

 CS05___Spit. Orăș. MOLDOVA NOUA Treceți la întrebarea 3.

 CS07___Spit. Orăș. OTELU ROSU Treceți la întrebarea 3.

 CT01___Spit. CLINIC Jud. de Urg. CONSTANTA Treceți la întrebarea 3.

 CT04___Spit. Mun. MEDGIDIA Treceți la întrebarea 3.

 CT05___Spit. Orăș. CERNAVODA

 CT06___Spit. Mun. MANGALIA

 CT07___Spit. Orăș. HARSOVA

 CT14___Spit. CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CONSTANTA

 CT18___S.C. MEDICAL ANALYSIS

 CT19___SC MEDSTAR 2000 CLINIC S.R.L.

 CT20___EUROMATERNA SA

 CT22___ISIS MEDICAL CENTER

 CT24___SC ROCOMEDICOR SRL

 CT32___SC OVIDIUS CLINICAL HOSPITAL SRL

 CV01___Spit. Jud. "DR. FOGOLYAN KRISTOF" SFANTU GHEORGHE

 CV03___Spit. Mun. TARGU SECUIESC

 CV04___Spit. Orăș. BARAOLT

 DB01___Spit. Jud. TARGOVISTE

 DB02___Spit. Orăș. PUCIOASA

 DB03___Spit. Orăș. GAESTI

 DB04___Spit. Orăș. MORENI

 DJ01___Spit. Jud. CLINIC de Urg. CRAIOVA

 DJ02___Spit. Mun. CLINIC "FILANTROPIA" CRAIOVA

 DJ04___Spit. Mun. "DR. IRINEL POPESCU" BAILESTI

 DJ05___Spit. "FILISANILOR" FILIASI

 DJ06___Spit. Orăș. SEGARCEA

 DJ07___Spit. Mun. CALAFAT

 DJ13___Spit. Orăș. "ASEZAMINTELE BRANCOVENESTI" DABULENI Treceți la
întrebarea 3.

 DJ30___CENTRUL MEDICAL MOGOS MED Treceți la întrebarea 3.

 DJ40___SC EIFFEL MED SRL Treceți la întrebarea 3.

 DJ55___SC ONIOPTIC MEDICAL PD SRL Treceți la întrebarea 3.

 GJ01___Spit. Jud. TARGU JIU Treceți la întrebarea 3.

 GJ02___Spit. Mun. MOTRU

 GJ03___Spit. Orăș. TARGU CARBUNESTI

 GJ04___Spit. Orăș. ROVINARI

 GJ05___Spit. Orăș. NOVACI

 GJ06___Spit. Orăș. BUMBESTI-JIU

 GJ11___Spit. Orăș. TURCENI



10/15/2019 Chestionar pentru evaluarea capacității de implementare a PNS screening pentru cancerul de sân

https://docs.google.com/forms/d/1kiij-6p-Rfai27JoF-f-_MZDLWFv0XehcYLN7qYdxwg/edit 6/68

 GL01___Spit. Jud. CLINIC de Urg. "SF. APOSTOL ANDREI" GALATI

 GL02___Spit. CLINIC de Urg. PENTRU COPII "SF. IOAN" GALATI

 GL03___Spit. DE PSHIATRIE "ELISABETA DOAMNA" GALATI

 GL04___Spit. DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE "BUNAVESTIRE" GALATI

 GL06___Spit. DE BOLI INFECTIOASE "SF. CUVIOASA PARASCHEVA" GALATI

 GL07___Spit. Mun. "ANTON CINCU" TECUCI

 GL08___Spit. Orăș. TARGU BUJOR

 GR01___Spit. Jud. GIURGIU

 GR05___Spit. Orăș. BOLINTIN-VALE

 HD01___Spit. Jud. DE URGENŢĂ DEVA

 HD02___Spit. Mun. "DR. A. SIMIONESCU" HUNEDOARA

 HD03___Spit. Mun. de Urg. PETROSANI

 HD05___Spit. Mun. LUPENI

 HD06___Spit. Mun. VULCAN

 HD07___Spit. Mun. BRAD

 HD08___Spit. Mun. ORASTIE

 HD09___Spit. Orăș. HATEG

 HR01___Spit. Jud. MIERCUREA-CIUC

 HR02___Spit. Mun. ODORHEIUL SECUIESC

 HR03___Spit. Mun. GHEORGHENI

 HR04___Spit. Mun. TOPLITA

 IF01___Spit. DE OBSTETRICA GINECOLOGIE BUFTEA

 IF06___Spit. Jud. "SFINTII IMPARATI CONSTANTIN SI ELENA" ILFOV

 IF10___SC CARDIO_REC SRL

 IL01___Spit. Jud. de Urg. SLOBOZIA

 IL02___Spit. Mun. URZICENI

 IL03___Spit. Mun. FETESTI

 IL04___Spit. Orăș. TANDAREI

 IS01___Spit. Jud. CLINIC de Urg. "SF. SPIRIDON" IASI

 IS04___Spit. CLINIC "DR. CI. PARHON" IASI

 IS05___Spit. CLINIC DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE "CUZA-VODA" IASI

 IS06___Spit. CLINIC DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE "ELENA DOAMNA" IASI

 IS11___Spit. CLINIC de Urg. "PROF. DR. N. OBLU" IASI

 IS13___Spit. Orăș. HARLAU

 IS14___Spit. Mun. PASCANI

 IS28___SPITAL PROVIDENTA

 IS30___ARCADIA HOSPITAL

 IS31___ARCADIA CARDIO

 IS32___CENTRUL DE ONCOLOGIE EUROCLINIC SRL

 IS36___INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE IASI

 IS43___ELYTIS HOSPITAL HOPE

 M01___Spit. MILITAR de Urg. 'REGINA MARIA' BRASOV
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 M02___Spit. MILITAR de Urg. "DR.STEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA

 M03___Spit. MILITAR de Urg. CLUJ-NAPOCA

 M04___Spit. MILITAR de Urg. GALATI

 M05___Spit. MILITAR de Urg. DR. VICTOR POPESCU TIMISOARA

 M06___Spit. CLINIC de Urg. "AVRAM IANCU" ORADEA

 M07___Spit. UNIVERSITAR de Urg. MILITAR CENTRAL "DR. CAROL DAVILA"

 M08___Spit. CLINIC MILITAR de Urg. IASI

 M09___Spit. MILITAR de Urg. "DR. ALEXANDRU AUGUSTIN" SIBIU

 M10___Spit. MILITAR de Urg. DR. ION JIANU PITESTI

 M11___Spit. MILITAR de Urg. "DR. ALEXANDRU GAFENCU" CONSTANTA

 M12___Spit. MILITAR de Urg. "DR. ALEXANDRU IONESCU" FOCSANI

 M14___Spit. de Urg. "PROF.DR. DIMITRIE GEROTA"

 M15___Spit. CLINIC de Urg. "PROF.DR. AGRIPPA IONESCU"

 M16___Spit. "PROF.DR. CONSTANTIN ANGELESCU"

 MH01___Spit. Jud. DROBETA-TURNU SEVERIN

 MH02___Spit. Mun. ORSOVA

 MH05___Spit. Orăș. BAIA DE ARAMA

 MM01___Spit. Jud. de Urg. "DR. CONSTANTIN OPRIS" BAIA MARE

 MM04___Spit. Mun. SIGHETU MARMATIEI

 MM08___Spit. Orăș. TARGU LAPUS

 MM09___Spit. Orăș. VISEU DE SUS

 MM11___SC CHE COSMEDICA SRL

 MM12___SC EUROMEDICA HOSPITAL S. A.

 MM15___SC CLINICA SOMESAN SRL

 MS01___Spit. Jud. CLINIC de Urg. TARGU MURES

 MS02___Spit. CLINIC Jud. MURES

 MS04___Spit. Mun. SIGHISOARA

 MS05___Spit. Orăș. "DR. VAIER RUSSU" LUDUS

 MS06___Spit. Mun. "DR. E. NICOARA" REGHIN

 MS07___Spit. Mun. "DR. GH. MARINESCU" TARNAVENI

 MS11___Spit. ORĂŞENESC SANGEORGIU DE PADURE

 MS15___CENTRUL MEDICAL "GALENUS" - SC ADRIA MED SRL

 MS16___S.C. CENTRUL MEDICAL TOPMED S.R.L.

 MS18___SC CARDIO MED SRL

 MS19___SC NOVA VITA HOSPITAL SA

 MS20___S.C. COSMEX S.R.L.- CENTRUL MEDICAL PULS

 MS21___Spit. SOVATA-NIRAJ

 MS24___INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE SI TRANSPLANT TARGU
MURES

 NT01___Spit. Jud. de Urg. PIATRA-NEAMT

 NT02___Spit. Mun. de Urg. ROMAN

 NT03___Spit. Orăș. BICAZ

 NT04___Spit. Orăș. TARGU-NEAMT
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 OT01___Spit. Jud. SLATINA

 OT02___Spit. Orăș. BALS

 OT03___Spit. Mun. CARACAL

 OT04___Spit. Orăș. CORABIA

 PH01___Spit. Jud. de Urg. PLOIESTI

 PH04___Spit. DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE PLOIESTI

 PH06___Spit. Orăș. BAICOI

 PH07___Spit. Mun. CAMPINA

 PH08___Spit. Orăș. SINAIA

 PH09___Spit. Orăș. MIZIL

 PH101___Spit. Orăș. URLATI

 PH105___DENTIRAD HOSPITAL SRL

 PH106___SC SPITAL LOTUS SRL

 PH111___SPITAL AS MEDICA SRL

 PH12___Spit. Orăș. VALENII DE MUNTE

 PH14___Spit. DE BOLI PULMONARE BREAZA

 PH98___Spit. Mun. PLOIESTI

 PH99___Spit. DE PEDIATRIE PLOIESTI

 SB01___Spit. CLINIC Jud. SIBIU

 SB04___Spit. Mun. MEDIAS

 SB05___Spit. Orăș. AGNITA

 SB06___Spit. Orăș. CISNADIE

 SB08___Spit. CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU

 SB11___SC CLINICA POLISANO SRL

 SB14___CLINICA NEW MEDICS

 SJ01___Spit. Jud. ZALAU

 SJ02___Spit. Orăș. "PROF. DR. IOAN PUSCAS" SIMLEU SILVANIEI

 SJ03___Spit. Orăș. JIBOU

 SJ10___S. C. SALVOSAN CIOBANCA S.R.L.

 SM01___Spit. Jud. SATU MARE

 SM04___Spit. Mun. CAREI

 SM05___Spit. Orăș. NEGRESTI-OAS

 SM08___SC MANITOU MED SRL CLINICA GYNOPRAX

 SV01___Spit. Jud. de Urg. "SF. IOAN CEL NOU" SUCEAVA

 SV02___Spit. Mun. CAMPULUNG MOLDOVENESC

 SV03___Spit. Mun. FALTICENI

 SV04___Spit. Orăș. GURA HUMORULUI

 SV05___Spit. Mun. RADAUTI

 SV06___Spit. ORĂŞENESC SIRET

 SV07___Spit. Mun. VATRA DORNEI

 SV17___Spit. BETHESDA SUCEAVA

 T01___Spit. CLINIC CF 2 BUCURESTI
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 T02___Spit. CLINIC CF NR.1 "WITTING"

 T03___Spit. CLINIC CF CONSTANTA

 T04___SPITAL CLINIC CF CRAIOVA

 T05___Spit. CLINIC UNIVERSITAR CF CLUJ NAPOCA

 T06___Spit. UNIVERSITAR C.F. IASI

 T07___Spit. CLINIC CF TIMISOARA

 T08___Spit. CLINIC CF ORADEA

 T09___Spit. GENERAL CF BRASOV

 T10___Spit. C.F. GALATI

 T11___Spit. CF PLOIESTI

 T12___SPITAL GENERAL CF SIBIU

 T13___Spit. GENERAL CF DROBETA TURNU SEVERIN

 T14___Spit. GENERAL CF PASCANI

 T15___Spit. GENERAL CF SIMERIA

 T17___SPITAL CF GALATI – SECTIA EXTERIOARA CU PATURI CF BUZAU

 TL01___Spit. Jud. de Urg. TULCEA

 TL03___Spit. Orăș. MACIN

 TM01___Spit. Jud. CLINIC de Urg. "PIUS BRINZEU" TIMISOARA

 TM02___Spit. Mun. CLINIC de Urg. TIMISOARA

 TM06___INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA

 TM07___Spit. Mun. LUGOJ

 TM09___Spit. Orăș. DETA

 TM10___Spit. "DR. KARL DIEL" JIMBOLIA

 TM11___Spit. Orăș. SÂNNICOLAU MARE

 TM12___Spit. Orăș. FAGET

 TM22___CENTRUL DE ONCOLOGIE ONCOHELP

 TM26___CENTRUL MEDICAL SFANTA MARIA

 TM27___MATERNA CARE

 TM32___CORDIS MED SRL

 TR01___Spit. Jud. ALEXANDRIA

 TR02___Spit. Mun. TURNU MAGURELE

 TR03___Spit. Mun. "CARITAS" ROSIORII DE VEDE

 TR04___Spit. Orăș. ZIMNICEA

 TR12___Spit. Orăș. VIDELE

 VL01___Spit. Jud. de Urg. RAMNICU VALCEA

 VL03___Spit. Mun. "COSTACHE NICOLESCU" DRAGASANI Treceți la întrebarea 3.

 VL04___Spit. Orăș. HOREZU Treceți la întrebarea 3.

 VL05___Spit. Orăș. BREZOI Treceți la întrebarea 3.

 VL11___SC INCARMED SRL RAMNICU VALCEA Treceți la întrebarea 3.

 VL15___SC RAPITEST CLINICA SRL Treceți la întrebarea 3.

 VN01___Spit. Jud. de Urg. "SF. PANTELIMON" FOCSANI Treceți la întrebarea 3.

 VN02___Spit. Mun. ADJUD Treceți la întrebarea 3.
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 VN04___Spit. Orăș. PANCIU Treceți la întrebarea 3.

 VN07___Spit. COMUNAL VIDRA Treceți la întrebarea 3.

 VS01___Spit. Jud. de Urg. VASLUI Treceți la întrebarea 3.

 VS02___Spit. Mun. de Urg. "ELENA BELDIMAN" BARLAD Treceți la întrebarea 3.

 VS04___Spit. Mun. HUSI Treceți la întrebarea 3.

 Altul

Spital nelistat

2. Vă rugăm precizați codul CNAS(dacă există),
denumirea unității dvs. și localitatea unde
este localizată *

Filtru completare

3. Doresc să completez secțiunea de... *
Marcați un singur oval.

 Aparatură

 Personal Treceți la „Personal”.

 Statistici generale Treceți la întrebarea 566.

Aparatura
În continuare vom discuta despre aparatura din unitatea dvs.

Aparate Mamograf

4. Câte aparate mamograf există în unitatea dvs.? *
Marcați un singur oval.

 1

 2

 3

 4

 0 (Nu avem) Treceți la întrebarea 50.

Despre mamografii

5. Pentru efectuarea unui mamografii în
unitatea dvs, care este durata medie de
așteptare în zile?. Dacă nu există listă de
așteptare vă rugăm introduceți 0! *
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6. Există contract cu Casa de Asigurări de Sănătate pentru prestarea serviciilor de
mamografie? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu

Mamograf1

7. Dată achiziționare (Introduceți doar anul în zona "yyyy"!) *
 
Exemplu: 15 decembrie 2012

8. Tip Mamograf *
Marcați un singur oval.

 digital

 analog

 digital cu tomosinteza

9. Dată punere în funcțiune (introduceți doar anul în zona "yyyy" ) *
 
Exemplu: 15 decembrie 2012

10. Localizarea mamografului
Marcați un singur oval.

 Spital

 Ambulatoriu

11. Adresa unde se află aparatul (ex: Str. Nicolae
Reus, nr. 24)

12. Starea aparatului în prezent *
Marcați un singur oval.

 Defect/Nefuncțional/În reparație

 În funcțiune

13. Motivul pentru care este nefuncțional, dacă
este cazul

14. Data ultimei verificări tehnice a acestui aparat (vă rugăm introduceți, anul în zona "yyyy") *
 
Exemplu: 15 decembrie 2012

15. Câte mamografii au fost efectuate în anul
2018 cu acest aparat? (ex: 2000 de
mamografii). Dacă nu a fost funcțional va
rugam introduceți "0"! *
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16. Care este tariful (în lei) pentru efectuarea
unei mamografii cu acest aparat (pentru un
serviciu nedecontat de CAS)? *

17. Aveți date și despre un alt mamograf? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu Treceți la întrebarea 50.

Mamograf2

18. Dată achiziționare (Introduceți doar anul în zona "yyyy"!) *
 
Exemplu: 15 decembrie 2012

19. Tip Mamograf *
Marcați un singur oval.

 digital

 analog

 digital cu tomosinteza

20. Dată punere în funcțiune (introduceți doar anul în zona "yyyy" ) *
 
Exemplu: 15 decembrie 2012

21. Localizarea mamografului
Marcați un singur oval.

 Spital

 Ambulatoriu

22. Adresa unde se află aparatul (ex: Str. Nicolae
Reus, nr. 24)

23. Starea aparatului în prezent *
Marcați un singur oval.

 Defect/Nefuncțional/În reparație

 În funcțiune

24. Motivul pentru care este nefuncțional, dacă
este cazul

25. Data ultimei verificări tehnice a acestui aparat (introduceți, anul în zona "yyyy")
 
Exemplu: 15 decembrie 2012
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26. Câte mamografii au fost efectuate în anul
2018 cu acest aparat? (ex: 2000 de
mamografii). Dacă nu a fost funcțional va
rugam introduceți "0"! *

27. Care este tariful (în lei) pentru efectuarea
unei mamografii cu acest aparat (pentru un
serviciu nedecontat de CAS)? *

28. Aveți date și despre un alt mamograf? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu Treceți la întrebarea 50.

Mamograf3

29. Dată achiziționare (Introduceți doar anul în zona "yyyy"!) *
 
Exemplu: 15 decembrie 2012

30. Tip Mamograf *
Marcați un singur oval.

 digital

 analog

 digital cu tomosinteza

31. Dată punere în funcțiune (introduceți doar anul în zona "year" ) *
 
Exemplu: 15 decembrie 2012

32. Localizarea mamografului
Marcați un singur oval.

 Spital

 Ambulatoriu

33. Adresa unde se află aparatul (ex: Str. Nicolae
Reus, nr. 24)

34. Starea aparatului în prezent *
Marcați un singur oval.

 Defect/Nefuncțional/În reparație

 În funcțiune

35. Motivul pentru care este nefuncțional, dacă
este cazul
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36. Data ultimei verificări tehnice a acestui aparat (vă rugăm introduceți, anul în zona "yyyy") *
 
Exemplu: 15 decembrie 2012

37. Câte mamografii au fost efectuate în anul
2018 cu acest aparat? (ex: 2000 de
mamografii). Dacă nu a fost funcțional va
rugam introduceți "0"! *

38. Care este tariful (în lei) pentru efectuarea
unei mamografii cu acest aparat (pentru un
serviciu nedecontat de CAS)? *

39. Aveți date și despre un alt mamograf? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu Treceți la întrebarea 50.

Mamograf4

40. Dată achiziționare (Introduceți doar anul în zona "yyyy"!) *
 
Exemplu: 15 decembrie 2012

41. Tip Mamograf *
Marcați un singur oval.

 digital

 analog

 digital cu tomosinteză

42. Dată punere în funcțiune (introduceți doar anul în zona "year" ) *
 
Exemplu: 15 decembrie 2012

43. Localizarea mamografului
Marcați un singur oval.

 Spital

 Ambulatoriu

44. Adresa unde se află aparatul (ex: Str. Nicolae
Reus, nr. 24)

45. Starea aparatului în prezent *
Marcați un singur oval.

 Defect/Nefuncțional/În reparație

 În funcțiune
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46. Motivul pentru care este nefuncțional, dacă
este cazul

47. Data ultimei verificări tehnice a acestui aparat (vă rugăm introduceți, anul în zona "yyyy") *
 
Exemplu: 15 decembrie 2012

48. Câte mamografii au fost efectuate în anul
2018 cu acest aparat? (ex: 2000 de
mamografii). Dacă nu a fost funcțional va
rugam introduceți "0"! *

49. Care este tariful (în lei) pentru efectuarea
unei mamografii cu acest aparat (pentru un
serviciu nedecontat de CAS)? *

Aparate RMN

50. Rezonanță Magnetică Nucleară (RMN) *
Marcați un singur oval.

 1

 2

 3

 0 (Nu avem) Treceți la întrebarea 88.

Despre servicii RMN

51. Pentru efectuarea unui RMN de sân în
unitatea dvs, care este durata de așteptare în
zile?. Dacă nu există listă de așteptare vă
rugăm introduceți 0! *

52. Există contract cu Casa de Asigurări de Sănătate pentru prestarea serviciilor RMN? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu

RMN1

53. Data achiziționare (Vă rugăm introduceți doar anul în zona "yyyy") *
 
Exemplu: 15 decembrie 2012

54. Specificați puterea aparatului RMN (în tesla,
ex. 1.5T) *
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55. Precizați dacă aparatul are *
Marcați un singur oval pentru fiecare rând.

Da Nu

Antenă pentru examinare sân
Sistem ghidat de biopsie RMN

56. Dată punere în funcțiune *
 
Exemplu: 15 decembrie 2012

57. Localizarea aparatului
Marcați un singur oval.

 Spital

 Ambulatoriu

58. Adresa unde se afla aparatul (ex: Str. Nicolae
Reus, nr. 24)

59. Starea aparatului *
Marcați un singur oval.

 Defect/Nefuncțional/În reparație

 În funcțiune (operațional)

60. Care este motivul pentru care aparatul nu
este operațional?

61. Data ultimei verificări tehnice a aparatului RMN (vă rugăm introduceți anul în zona "yyyy")
*
 
Exemplu: 15 decembrie 2012

62. Cate servicii imagistice de tipul RMN sân au
fost efectuate în anul 2018 cu acest aparat?
(ex: 22 de RMN sân).Daca nu a fost
funcțional vă rugam introduceți "0"! *

63. Care este tariful (în lei) unei examinări pentru
un RMN de sân cu acest aparat?(pentru
serviciile nedecontabile CAS) *

64. Aveți date și despre alt aparat RMN aflat în dotare? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu Treceți la întrebarea 88.

RMN2
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65. Data achiziționare (Vă rugăm introduceți doar anul în zona "yyyy") *
 
Exemplu: 15 decembrie 2012

66. Specificați puterea aparatului RMN (în tesla,
ex. 1.5T) *

67. Precizați dacă aparatul are *
Marcați un singur oval pentru fiecare rând.

Da Nu

Antenă pentru examinare sân
Sistem ghidat de biopsie RMN

68. Dată punere în funcțiune *
 
Exemplu: 15 decembrie 2012

69. Localizarea aparatului
Marcați un singur oval.

 Spital

 Ambulatoriu

70. Adresa unde se afla aparatul (ex: Str. Nicolae
Reus, nr. 24)

71. Starea aparatului *
Marcați un singur oval.

 Defect/Nefuncțional/În reparație

 În funcțiune (operațional)

72. Care este motivul pentru care aparatul nu
este operațional?

73. Data ultimei verificări tehnice a aparatului RMN (vă rugăm introduceți anul în zona "yyyy")
*
 
Exemplu: 15 decembrie 2012

74. Cate servicii imagistice de tipul RMN sân au
fost efectuate în anul 2018 cu acest aparat?
(ex: 22 de RMN sân).Daca nu a fost
funcțional vă rugam introduceți "0"! *

75. Care este tariful (în lei) unei examinări pentru
un RMN de sân cu acest aparat?(pentru
serviciile nedecontate de CAS) *
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76. Aveți date și despre alt aparat RMN aflat în dotare? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu Treceți la întrebarea 88.

RMN3

77. Data achiziționare (Vă rugăm introduceți doar anul în zona "yyyy") *
 
Exemplu: 15 decembrie 2012

78. Specificați puterea aparatului RMN (în tesla,
ex. 1.5T) *

79. Precizați dacă aparatul are *
Marcați un singur oval pentru fiecare rând.

Da Nu

Antenă pentru examinare sân
Sistem ghidat de biopsie RMN

80. Dată punere în funcțiune *
 
Exemplu: 15 decembrie 2012

81. Localizarea aparatului
Marcați un singur oval.

 Spital

 Ambulatoriu

82. Adresa unde se afla aparatul (ex: Str. Nicolae
Reus, nr. 24)

83. Starea aparatului *
Marcați un singur oval.

 Defect/Nefuncțional/În reparație

 În funcțiune (operațional)

84. Care este motivul pentru care aparatul nu
este operațional?

85. Data ultimei verificări tehnice a aparatului RMN (vă rugăm introduceți anul în zona "yyyy")
*
 
Exemplu: 15 decembrie 2012
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86. Cate servicii imagistice de tipul RMN sân au
fost efectuate în anul 2018 cu acest aparat?
(ex: 22 de RMN sân).Daca nu a fost
funcțional vă rugam introduceți "0"! *

87. Care este tariful (în lei) unei examinări pentru
un RMN de sân cu acest aparat?(pentru
serviciile nedecontabile CAS) *

Echograf (numai cele utilizate pentru echografii mamare și
care au sondă lineară cu frecvență >7Mhz)

88. În unitatea dvs. aveți un număr de ....echograf *
Marcați un singur oval.

 1

 2

 3

 0 (Nu avem echograf utilizat pentru echo mamare) Treceți la întrebarea 120.

Despre echografii mamare

89. Pentru efectuarea unei echografii mamare în
unitatea dvs, care este durata medie de
așteptare în zile?. Dacă nu există listă de
așteptare vă rugăm introduceți 0! *

90. Există contract cu Casa de Asigurări de Sănătate pentru prestarea serviciilor de tipul
echografiilor mamare? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu

Ecograf1

91. Data achiziționare (vă rugăm Introduceți anul în zona "yyyy") *
 
Exemplu: 15 decembrie 2012

92. Data punere în funcțiune *
 
Exemplu: 15 decembrie 2012

93. Localizarea aparatului
Marcați un singur oval.

 Spital

 Ambulatoriu
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94. Adresa unde se afla aparatul (ex: Str. Nicolae
Reus, nr. 24)

95. Starea aparatului *
Marcați un singur oval.

 Defect/Nefuncțional/În reparație

 În funcțiune (operațional)

96. Data ultimei verificări tehnice a aparatului
echograf (Vă rugăm introduceți anul în zona
"yyyy") *

97. Motivul pentru care nu este în funcțiune
(dacă este cazul)

98. Câte ecografii mamare au fost efectuate în
anul 2018 cu acest aparat? (ex: 47 de
ecografii).Dacă nu a fost funcțional vă rugăm
puneti "0"! *

99. Care este tariful (in lei) pentru efectuarea
unei ecografii mamare la acest aparat (pentru
serviciile nedecontabile)? *

100. Aveți date despre un alt echograf din dotare care este utilizat pentru echografii mamare? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu Treceți la întrebarea 120.

Ecograf2

101. Data achiziționare (vă rugăm Introduceți anul în zona "yyyy") *
 
Exemplu: 15 decembrie 2012

102. Data punere în funcțiune *
 
Exemplu: 15 decembrie 2012

103. Localizarea aparatului
Marcați un singur oval.

 Spital

 Ambulatoriu
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104. Adresa unde se afla aparatul (ex: Str. Nicolae
Reus, nr. 24)

105. Starea aparatului *
Marcați un singur oval.

 Defect/Nefuncțional/În reparație

 În funcțiune (operațional)

106. Data ultimei verificări tehnice a aparatului
echograf (Vă rugăm introduceți anul în zona
"yyyy") *

107. Motivul pentru care nu este în funcțiune
(dacă este cazul)

108. Câte echografii mamare au fost efectuate în
anul 2018 cu acest aparat? (ex: 47 de
echografii).Daca nu a fost funcțional vă
rugam puneti "0"! *

109. Care este tariful (in lei) pentru efectuarea
unei echografii mamare la acest aparat
(pentru serviciile nedecontabile)? *

110. Aveți date despre un alt echograf din dotare care este utilizat pentru echografii mamare? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu Treceți la întrebarea 120.

Ecograf3

111. Dată achiziționare (vă rugăm Introduceți anul în zona "yyyy") *
 
Exemplu: 15 decembrie 2012

112. Data punere în funcțiune *
 
Exemplu: 15 decembrie 2012

113. Localizarea aparatului
Marcați un singur oval.

 Spital

 Ambulatoriu
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114. Adresa unde se afla aparatul (ex: Str. Nicolae
Reus, nr. 24)

115. Starea aparatului *
Marcați un singur oval.

 Defect/Nefuncțional/În reparație

 În funcțiune (operațional)

116. Data ultimei verificări tehnice a aparatului
echograf (Vă rugăm introduceți anul în zona
"yyyy") *

117. Motivul pentru care nu este în funcțiune
(dacă este cazul)

118. Câte ecografii mamare au fost efectuate în
anul 2018 cu acest aparat? (ex: 47 de
ecografii).Daca nu a fost funcțional vă rugam
puneti "0"! *

119. Care este tariful (in lei) pentru efectuarea
unei echografii mamare la acest aparat
(pentru serviciile nedecontabile)? *

Aparate de radioterapie

120. În unitatea dvs. aveți un număr de aparate de radioterapie. Luați în considerare numai
acceleratoarele liniare) *
Marcați un singur oval.

 1

 2

 0 (Nu avem aparate de radioterapie) Treceți la întrebarea 148.

Despre ședințele de radioterapie

121. Pentru efectuarea unui set de ședințe de
radioterapie în unitatea dvs, care este durata
medie de așteptare în zile?. Dacă nu există
listă de așteptare vă rugăm introduceți 0! *
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122. Există un contract cu CAS în vederea decontării ședințelor de radioterapie efectuate în
unitatea dvs.? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu

Descriere aparat 1

123. Procedura de radioterapie disponibilă *
Bifați toate variantele aplicabile.

 2D

 3D

 IMRT

 VMAT

124. Data achizitionare (Vă rugăm introduceți anul în zona "yyyy") *
 
Exemplu: 15 decembrie 2012

125. Data punere în funcțiune (Vă rugăm introduceți anul în zona "yyyy") *
 
Exemplu: 15 decembrie 2012

126. Localizare
Marcați un singur oval.

 Spital

 Ambulatoriu

127. Adresa unde se afla aparatul (ex: Str. Nicolae
Reus, nr. 24)

128. Starea aparatului *
Marcați un singur oval.

 Defect/Nefuncțional/În reparație

 În funcțiune (operațional)

129. Motivul pentru care aparatul nu este
operațional (dacă este cazul)

130. Data ultimei verificări tehnice a aparatului *
 
Exemplu: 15 decembrie 2012

131. Câte sedințe de radioterapie de tip 2D pentru
cancer de sân au fost efectuate în anul 2018
cu acest aparat? (ex: 1240 sendințe).Daca nu
a fost funcțional vă rugăm puneți "0"! *
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132. Câte sedințe de radioterapie de tip 3D pentru
cancer de sân au fost efectuate în anul 2018
cu acest aparat? (ex: 1240 sendințe).Daca nu
a fost funcțional vă rugăm puneți "0"! *

133. Câte sedințe de radioterapie de tip IMRT
pentru cancer de sân au fost efectuate în
anul 2018 cu acest aparat? (ex: 1240
sendințe).Daca nu a fost funcțional vă rugăm
puneți "0"! *

134. Câte sedințe de radioterapie de tip VMAT
pentru cancer de sân au fost efectuate în
anul 2018 cu acest aparat? (ex: 1240
sendințe).Daca nu a fost funcțional vă rugăm
puneți "0"! *

135. Aveți date despre un alt aparat de radioterapie aflat în dotare? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu Treceți la întrebarea 148.

Descriere aparat 2

136. Procedura de radioterapie disponibilă *
Bifați toate variantele aplicabile.

 2D

 3D

 IMRT

 VMAT

137. Dată achiziționare (Vă rugăm introduceți anul în zona "yyyy") *
 
Exemplu: 15 decembrie 2012

138. Data punere în funcțiune (Vă rugăm introduceți anul în zona "yyyy") *
 
Exemplu: 15 decembrie 2012

139. Localizare
Marcați un singur oval.

 Spital

 Ambulatoriu

140. Adresa unde se afla aparatul (ex: Str. Nicolae
Reus, nr. 24)
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141. Starea aparatului *
Marcați un singur oval.

 Defect/Nefuncțional/În reparație

 În funcțiune (operațional)

142. Motivul pentru care aparatul nu este
operațional (dacă este cazul)

143. Data ultimei verificări tehnice a aparatului *
 
Exemplu: 15 decembrie 2012

144. Câte sedințe de radioterapie de tip 2D pentru
cancer de sân au fost efectuate în anul 2018
cu acest aparat? (ex: 1240 sendințe).Daca nu
a fost funcțional vă rugăm puneți "0"! *

145. Câte sedințe de radioterapie de tip 3D pentru
cancer de sân au fost efectuate în anul 2018
cu acest aparat? (ex: 1240 sendințe).Daca nu
a fost funcțional vă rugăm puneți "0"! *

146. Câte sedințe de radioterapie de tip IMRT
pentru cancer de sân au fost efectuate în
anul 2018 cu acest aparat? (ex: 1240
sendințe).Daca nu a fost funcțional vă rugăm
puneți "0"! *

147. Câte sedințe de radioterapie de tip VMAT
pentru cancer de sân au fost efectuate în
anul 2018 cu acest aparat? (ex: 1240
sendințe).Daca nu a fost funcțional vă rugăm
puneți "0"! *

Laborator anatomie patologică

148. Aveți laborator de anatomie patologică? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu Treceți la întrebarea 160.

Teste disponibile
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149. În prezent în laborator se pot efectua următoarele teste pentru diagnosticarea cancerului
de sân? *
Marcați un singur oval pentru fiecare rând.

Da Nu

Testare HP
Testare IHC
Testare ER/PR
Testare HER2
Testare Genetică
(BRCA1/BRCA2)
Testare Ki67

150. Care din următoarele teste sunt utilizate simultan pentru diagnosticarea cancerului de sân
în laboratorul dvs.? *
Bifați toate variantele aplicabile.

 Testare HP

 Testare IHC

 Testare ER/PR

 Testare HER2

 Testare genetică (BRCA1/BRCA2)

 Testare Ki67

151. Din totalul cazurilor de cancer de sân
diagnosticate în laboratorul dvs. CE
PONDERE a cazurilor de cancer de sân au
fost diagnosticate în 2018 folosind toate
investigațiile (HP, IHC, ER/PR, HER2, Ki67) ?
(Ex: 70%)

152. Există contract cu CAS pentru decontarea serviciilor de diagnostic complet (HP, IHC,
ER/PR, HER2, Ki67)? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu

153. Pentru serviciile nedecontate care este
costul serviciilor de Histopatologie (HP)
(LEI)? Dacă serviciul nu este disonibil vă
rugăm puneți NA! *

154. Pentru serviciile nedecontate, care este
costul serviciilor de Imunohistochimie (IHC)
(LEI)? Dacă serviciul nu este disonibil vă
rugăm puneți NA! *
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155. Pentru serviciile nedecontate care este
costul serviciilor ER/PR (LEI) ?Dacă serviciul
nu este disonibil vă rugăm puneți NA! *

156. Pentru serviciile nedecontate care este
costul serviciilor HER2 (LEI) ?Dacă serviciul
nu este disonibil vă rugăm puneți NA! *

157. Pentru serviciile nedecontate care este
costul serviciilor BRCA1/BRCA2 (LEI) ?Dacă
serviciul nu este disonibil vă rugăm puneți
NA! *

158. Pentru serviciile nedecontate care este
costul serviciilor Ki67 (LEI) ?Dacă serviciul
nu este disonibil vă rugăm puneți NA! *

Filtru completare2

159. Doresc să completez secțiunea... *
Marcați un singur oval.

 Personal

 Statistici generale Treceți la întrebarea 566.

 Doresc să inchei completarea Treceți la „Vă mulțumim pentru amabilitate!”.

Personal
În contiuare vom discuta despre personalul din unitatea dvs

Personal cu normă întreagă

160. În unitatea dvs. Câți medici oncologi își
desfășurau activitatea cu normă întreagă la 1
iulie 2019? *

161. Din medicii oncologi menționați mai sus câți
tratează preponderent cancer de sân? *

162. Din toți medicii oncologi menționați mai sus
câți au competențe (atestate) de îngrijiri
paliative? *
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163. În unitatea dvs. Câți medici radiologi își
desfășurau activitatea cu normă întreagă la 1
iulie 2019? *

164. Din medicii radiologi menționați mai sus câți
au competență(atestat) de senologie? *

165. În unitatea dvs. câți medici radioterapeuți își
desfășurau activitatea cu normă întreagă la 1
iulie 2019? *

166. În unitatea dvs. câți medici chirurgi își
desfășurau activitatea cu normă întreagă la 1
iulie 2019? *

167. Dintre medicii chirurgi menționați mai sus
câți au competență(atestat) de chirurgie
oncologică? *

168. Dintre medicii chirurgi cu competență de
chirurgie oncologică câți operează
preponderent cancer de sân? *

169. În unitatea dvs. câți medici ginecologi își
desfășurau activitatea cu normă întreagă la 1
iulie 2019? *

170. Din medicii ginecologi menționați mai sus
câți au competență(atestat) de gineco-
oncologie? *

171. Din medicii ginecologi cu competență de
gineco-oncologie câți operează
preponderent cancer de sân? *

172. În unitatea dvs. câți medici anatomo-patologi
își desfășurau activitatea cu normă întreagă
la 1 iulie 2019? *
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173. Din medicii anatomo-patologi menționați mai
sus câți efectuează diagnosticarea completă
a cancerului de sân? *

174. În unitatea dvs. câți psihologi își desfășurau
activitatea cu normă întreagă la 1 iulie 2019?
*

175. Din toți psihologii menționați anterior câți au
curs de specializare de psiho-oncologie? *

176. În unitatea dvs. câți fizicieni își desfășurau
activitatea cu normă întreagă la 1 iulie 2019?
*

177. În unitatea dvs. câți tehnicieni radiologi care
efectuează mamografii își desfășurau
activitatea cu normă întreagă la 1 iulie 2019?
*

178. În unitatea dvs. câți registratori medicali își
desfășurau activitatea cu normă întreagă la 1
iulie 2019? *

Personal cu normă parțială

179. În unitatea dvs. Câți medici oncologi își
desfășurau activitatea cu normă
parțială(fracție de normă) la 1 iulie 2019? *

180. Din medicii oncologi menționați mai sus câți
tratează preponderent cancer de sân? *

181. Din toți medicii oncologi menționați mai sus
câți au competențe (atestate) de îngrijiri
paliative? *

182. În unitatea dvs. Câți medici radiologi își
desfășurau activitatea cu normă
parțială(fracție de normă) la 1 iulie 2019? *
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183. Din medicii radiologi menționați mai sus, câți
au competență(atestat) de senologie? *

184. În unitatea dvs. câți medici radioterapeuți își
desfășurau activitatea cu normă
parțială(fracțiune) la 1 iulie 2019? *

185. În unitatea dvs. câți medici chirurgi își
desfășurau activitatea cu normă
parțială(fracție de normă) la 1 iulie 2019? *

186. Din medicii chirurgi menționați mai sus, câți
au competență(atestat) de chirurgie
oncologică? *

187. Din medicii chirurgi cu competență de
chirurgie oncologică, câți operează
preponderent cancer de sân? *

188. În unitatea dvs. câți medici ginecologi își
desfășurau activitatea cu normă
parțială(fracție de normă) la 1 iulie 2019? *

189. Din medicii ginecologi menționați mai sus
câți au competență(atestat) de gineco-
oncologie? *

190. Din medicii ginecologi cu competență de
gineco-oncologie câți operează
preponderent cancer de sân? *

191. În unitatea dvs. câți medici anatomo-patologi
își desfășurau activitatea cu normă
parțială(fracție de normă) la 1 iulie 2019 *

192. Dintre medicii anatomo-patologi menționați
mai sus câți efectuează diagnosticarea
completă a cancerului de sân? *
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193. În unitatea dvs. psihologi își desfășurau
activitatea cu normă parțială(fracție de
normă) la 1 iulie 2019? *

194. Din toți psihologii menționați anterior(cei
angajați cu fracție de normă) câți au curs de
specializare de psiho-oncologie? *

195. În unitatea dvs. câți tehnicieni radiologi care
efectuează mamografii își desfășurau
activitatea cu normă parțială(fracție de
normă) la 1 iulie 2019? *

196. În unitatea dvs. câți fizicieni își desfășurau
activitatea cu normă parțială(fracție de
normă) la 1 iulie 2019? *

197. În unitatea dvs. câți registratori medicali își
desfășurau activitatea cu normă
parțială(fracție de normă) la 1 iulie 2019? *

Medici radiologi

198. Aveți în unitate medici radiologi cu atestat/competență senologie? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu Treceți la întrebarea 248.

Detalii Radiologi--Medic1
Pentru fiecare medic radiolog,indiferent dacă este angajat cu normă întreagă sau parțială, vă rugam 
sa ne precizati următoarele detalii

199. Nume Medic1 *

200. Vechimea medicului în specialitate (în ani) *

201. Anul dobândirii competenței/atestatului în
senologie *

202. Medic1 a efectuat în anul 2018 un număr de
....interpretări mamografice *
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203. Medic1 a efectuat în anul 2018 un număr de
....interpretări RMN sân *

204. Medic1 a efectuat în anul 2018 un număr de
....interpretări ecografii sân *

205. Medic1 a efectuat în anul 2018 un număr de
....biopsii mamare *

206. Medic1 a efectuat în anul 2018 un număr de
....biopsii ganglionare axilare *

207. Medic1 a efectuat în anul 2018 un număr de
....reperaje mamare preoperatorii pentru
leziuni infraclinice *

208. Aveți date despre un alt medic radiolog? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu Treceți la întrebarea 248.

Detalii Radiologi--Medic2
Pentru fiecare medic radiolog,indiferent dacă este angajat cu normă întreagă sau parțială, vă rugam 
sa ne precizati următoarele detalii

209. Nume Medic2 *

210. Vechimea medicului în specialitate (în ani) *

211. Anul dobândirii competenței/atestatului în
senologie *

212. Medic2 a efectuat în anul 2018 un număr de
....interpretări mamografice *

213. Medic2 a efectuat în anul 2018 un număr de
....interpretări RMN sân *
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214. Medic2 a efectuat în anul 2018 un număr de
....interpretări ecografii sân *

215. Medic2 a efectuat în anul 2018 un număr de
....biopsii mamare *

216. Medic2 a efectuat în anul 2018 un număr de
....biopsii ganglionare axilare *

217. Medic2 a efectuat în anul 2018 un număr de
....reperaje mamare preoperatorii pentru
leziuni infraclinice *

218. Aveți date despre un alt medic radiolog? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu Treceți la întrebarea 248.

Detalii Radiologi--Medic3
Pentru fiecare medic radiolog,indiferent dacă este angajat cu normă întreagă sau parțială, vă rugam 
sa ne precizati următoarele detalii

219. Nume Medic3 *

220. Vechimea medicului în specialitate (în ani) *

221. Anul dobândirii competenței/atestatului în
senologie *

222. Medic3 a efectuat în anul 2018 un număr de
....interpretări mamografice *

223. Medic3 a efectuat în anul 2018 un număr de
....interpretări RMN sân *

224. Medic3 a efectuat în anul 2018 un număr de
....interpretări ecografii sân *



10/15/2019 Chestionar pentru evaluarea capacității de implementare a PNS screening pentru cancerul de sân

https://docs.google.com/forms/d/1kiij-6p-Rfai27JoF-f-_MZDLWFv0XehcYLN7qYdxwg/edit 34/68

225. Medic3 a efectuat în anul 2018 un număr de
....biopsii mamare *

226. Medic3 a efectuat în anul 2018 un număr de
....biopsii ganglionare axilare *

227. Medic3 a efectuat în anul 2018 un număr de
....reperaje mamare preoperatorii pentru
leziuni infraclinice *

228. Aveți date despre un alt medic radiolog ? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu Treceți la întrebarea 248.

Detalii Radiologi--Medic4
Pentru fiecare medic radiolog,indiferent dacă este angajat cu normă întreagă sau parțială, vă rugam 
sa ne precizati următoarele detalii

229. Nume Medic4 *

230. Vechimea medicului în specialitate (în ani) *

231. Anul dobândirii competenței/atestatului în
senologie *

232. Medic4 a efectuat în anul 2018 un număr de
....interpretări mamografice *

233. Medic4 a efectuat în anul 2018 un număr de
....interpretări RMN sân *

234. Medic4 a efectuat în anul 2018 un număr de
....interpretări ecografii sân *

235. Medic4 a efectuat în anul 2018 un număr de
....biopsii mamare *
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236. Medic4 a efectuat în anul 2018 un număr de
....biopsii ganglionare axilare *

237. Medic4 a efectuat în anul 2018 un număr de
....reperaje mamare preoperatorii pentru
leziuni infraclinice *

238. Aveți date despre un alt medic radiolog? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu Treceți la întrebarea 248.

Detalii Radiologi--Medic5
Pentru fiecare medic radiolog,indiferent dacă este angajat cu normă întreagă sau parțială, vă rugam 
sa ne precizati următoarele detalii

239. Nume Medic5 *

240. Vechimea medicului în specialitate (în ani) *

241. Anul dobândirii competenței/atestatului în
senologie *

242. Medic5 a efectuat în anul 2018 un număr de
....interpretări mamografice *

243. Medic5 a efectuat în anul 2018 un număr de
....interpretări RMN sân *

244. Medic5 a efectuat în anul 2018 un număr de
....interpretări ecografii sân *

245. Medic5 a efectuat în anul 2018 un număr de
....biopsii mamare *

246. Medic5 a efectuat în anul 2018 un număr de
....biopsii ganglionare axilare *
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247. Medic5 a efectuat în anul 2018 un număr de
....reperaje mamare preoperatorii pentru
leziuni infraclinice *

Medici oncologi

248. Aveți în unitate medici oncologi? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu Treceți la întrebarea 332.

Detalii Oncologi--Medic1
Pentru fiecare medic oncolog,indiferent dacă este angajat cu normă întreagă sau parțială, vă rugăm 
să ne precizați următoarele detalii

249. Nume Medic1 *

250. Vechimea medicului în specialitate (în ani) *

251. Medic1 a tratat în anul 2018 un număr de
....paciente cu cancer de sân *

252. Adaugam un nou medic? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu Treceți la întrebarea 332.

Detalii Oncologi--Medic2
Pentru fiecare medic oncolog,indiferent dacă este angajat cu normă întreagă sau parțială, vă rugăm 
să ne precizați următoarele detalii

253. Nume Medic2 *

254. Vechimea medicului în specialitate (în ani) *

255. Medic2 a tratat în anul 2018 un număr de
....paciente cu cancer de sân *
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256. Adaugam un nou medic? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu Treceți la întrebarea 332.

Detalii Oncologi--Medic3
Pentru fiecare medic oncolog,indiferent dacă este angajat cu normă întreagă sau parțială, vă rugăm 
să ne precizați următoarele detalii

257. Nume Medic3 *

258. Vechimea medicului în specialitate (în ani) *

259. Medic3 a tratat în anul 2018 un număr de
....paciente cu cancer de sân *

260. Adaugam un nou medic? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu Treceți la întrebarea 332.

Detalii Oncologi--Medic4
Pentru fiecare medic oncolog,indiferent dacă este angajat cu normă întreagă sau parțială, vă rugăm 
să ne precizați următoarele detalii

261. Nume Medic4 *

262. Vechimea medicului în specialitate (în ani) *

263. Medic4 a tratat în anul 2018 un număr de
....paciente cu cancer de sân *

264. Adaugam un nou medic? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu Treceți la întrebarea 332.

Detalii Oncologi--Medic5
Pentru fiecare medic oncolog,indiferent dacă este angajat cu normă întreagă sau parțială, vă rugăm 
să ne precizați următoarele detalii
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265. Nume Medic5 *

266. Vechimea medicului în specialitate (în ani) *

267. Medic5 a tratat în anul 2018 un număr de
....paciente cu cancer de sân *

268. Adăugăm un nou medic? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu Treceți la întrebarea 332.

Detalii Oncologi--Medic6
Pentru fiecare medic oncolog,indiferent dacă este angajat cu normă întreagă sau parțială, vă rugăm 
să ne precizați următoarele detalii

269. Nume Medic6 *

270. Vechimea medicului în specialitate (în ani) *

271. Medic6 a tratat în anul 2018 un număr de
....paciente cu cancer de sân *

272. Adăugăm un nou medic? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu Treceți la întrebarea 332.

Detalii Oncologi--Medic7
Pentru fiecare medic oncolog,indiferent dacă este angajat cu normă întreagă sau parțială, vă rugăm 
să ne precizați următoarele detalii

273. Nume Medic7 *

274. Vechimea medicului în specialitate (în ani) *

275. Medic7 a tratat în anul 2018 un număr de
....paciente cu cancer de sân *



10/15/2019 Chestionar pentru evaluarea capacității de implementare a PNS screening pentru cancerul de sân

https://docs.google.com/forms/d/1kiij-6p-Rfai27JoF-f-_MZDLWFv0XehcYLN7qYdxwg/edit 39/68

276. Aveți date despre un alt medic oncolog? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu Treceți la întrebarea 332.

Detalii Oncologi--Medic8
Pentru fiecare medic oncolog,indiferent dacă este angajat cu normă întreagă sau parțială, vă rugăm 
să ne precizați următoarele detalii

277. Nume Medic8 *

278. Vechimea medicului în specialitate (în ani) *

279. Medic8 a tratat în anul 2018 un număr de
....paciente cu cancer de sân *

280. Aveți date despre un alt medic oncolog? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu Treceți la întrebarea 332.

Detalii Oncologi--Medic9
Pentru fiecare medic oncolog,indiferent dacă este angajat cu normă întreagă sau parțială, vă rugăm 
să ne precizați următoarele detalii

281. Nume Medic9 *

282. Vechimea medicului în specialitate (în ani) *

283. Medic9 a tratat în anul 2018 un număr de
....paciente cu cancer de sân *

284. Aveți date despre un alt medic oncolog? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu Treceți la întrebarea 332.

Detalii Oncologi--Medic10
Pentru fiecare medic oncolog,indiferent dacă este angajat cu normă întreagă sau parțială, vă rugăm 
să ne precizați următoarele detalii
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285. Nume Medic10 *

286. Vechimea medicului în specialitate (în ani) *

287. Medic10 a tratat în anul 2018 un număr de
....paciente cu cancer de sân *

288. Aveți date despre un alt medic oncolog? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu Treceți la întrebarea 332.

Detalii Oncologi--Medic11
Pentru fiecare medic oncolog,indiferent dacă este angajat cu normă întreagă sau parțială, vă rugăm 
să ne precizați următoarele detalii

289. Nume Medic11 *

290. Vechimea medicului în specialitate (în ani) *

291. Medic11 a tratat în anul 2018 un număr de
....paciente cu cancer de sân *

292. Aveți date despre un alt medic oncolog? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu Treceți la întrebarea 332.

Detalii Oncologi--Medic12
Pentru fiecare medic oncolog,indiferent dacă este angajat cu normă întreagă sau parțială, vă rugăm 
să ne precizați următoarele detalii

293. Nume Medic12 *

294. Vechimea medicului în specialitate (în ani) *

295. Medic12 a tratat în anul 2018 un număr de
....paciente cu cancer de sân *
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296. Aveți date despre un alt medic oncolog? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu Treceți la întrebarea 332.

Detalii Oncologi--Medic12
Pentru fiecare medic oncolog, indiferent dacă este angajat cu normă întreagă sau parțială, vă rugăm 
să ne precizați următoarele detalii

297. Nume Medic12 *

298. Vechimea medicului în specialitate (în ani) *

299. Medic12 a tratat în anul 2018 un număr de
....paciente cu cancer de sân *

300. Aveți date despre un alt medic oncolog ? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu Treceți la întrebarea 332.

Detalii Oncologi--Medic13
Pentru fiecare medic oncolog, indiferent dacă este angajat cu normă întreagă sau parțială, vă rugăm 
să ne precizați următoarele detalii

301. Nume Medic13 *

302. Vechimea medicului în specialitate (în ani) *

303. Medic13 a tratat în anul 2018 un număr de
....paciente cu cancer de sân *

304. Aveți date despre un alt medic oncolog? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu Treceți la întrebarea 332.

Detalii Oncologi--Medic14
Pentru fiecare medic oncolog, indiferent dacă este angajat cu normă întreagă sau parțială, vă rugăm 
să ne precizați următoarele detalii
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305. Nume Medic14 *

306. Vechimea medicului în specialitate (în ani) *

307. Medic14 a tratat în anul 2018 un număr de
....paciente cu cancer de sân *

308. Aveți date despre un alt medic ginecolog? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu Treceți la întrebarea 332.

Detalii Oncologi--Medic15
Pentru fiecare medic oncolog, indiferent dacă este angajat cu normă întreagă sau parțială, vă rugăm 
să ne precizați următoarele detalii

309. Nume Medic15 *

310. Vechimea medicului în specialitate (în ani) *

311. Medic15 a tratat în anul 2018 un număr de
....paciente cu cancer de sân *

312. Aveți date despre un alt medic oncolog? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu Treceți la întrebarea 332.

Detalii Oncologi--Medic16
Pentru fiecare medic oncolog, indiferent dacă este angajat cu normă întreagă sau parțială, vă rugăm 
să ne precizați următoarele detalii

313. Nume Medic16 *

314. Vechimea medicului în specialitate (în ani) *

315. Medic16 a tratat în anul 2018 un număr de
....paciente cu cancer de sân *
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316. Aveți date despre un alt medic oncolog ? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu Treceți la întrebarea 332.

Detalii Oncologi--Medic17
Pentru fiecare medic oncolog, indiferent dacă este angajat cu normă întreagă sau parțială, vă rugăm 
să ne precizați următoarele detalii

317. Nume Medic17 *

318. Vechimea medicului în specialitate (în ani) *

319. Medic17 a tratat în anul 2018 un număr de
....paciente cu cancer de sân *

320. Aveți date despre un alt medic oncolog ? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu Treceți la întrebarea 332.

Detalii Oncologi--Medic18
Pentru fiecare medic oncolog, indiferent dacă este angajat cu normă întreagă sau parțială, vă rugăm 
să ne precizați următoarele detalii

321. Nume Medic18 *

322. Vechimea medicului în specialitate (în ani) *

323. Medic18 a tratat în anul 2018 un număr de
....paciente cu cancer de sân *

324. Aveți date despre un alt medic oncolog ? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu Treceți la întrebarea 332.

Detalii Oncologi--Medic19
Pentru fiecare medic oncolog, indiferent dacă este angajat cu normă întreagă sau parțială, vă rugăm 
să ne precizați următoarele detalii
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325. Nume Medic19 *

326. Vechimea medicului în specialitate (în ani) *

327. Medic19 a tratat în anul 2018 un număr de
....paciente cu cancer de sân *

328. Aveți date despre un alt medic oncolog ? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu Treceți la întrebarea 332.

Detalii Oncologi--Medic20
Pentru fiecare medic oncolog, indiferent dacă este angajat cu normă întreagă sau parțială, vă rugăm 
să ne precizați următoarele detalii

329. Nume Medic20 *

330. Vechimea medicului în specialitate (în ani) *

331. Medic20 a tratat în anul 2018 un număr de
....paciente cu cancer de sân *

Medici chirurgi. (Se completează doar pentru chirurgii care
operează cancer de sân)

332. Aveți în unitate medici chirurgi care operează cancer de sân? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu Treceți la întrebarea 440.

Detalii Chirurgi--Medic1
Pentru fiecare medic chirurg,indiferent dacă este angajat cu normă întreagă sau parțială, vă rugăm să 
ne precizați următoarele detalii

333. Nume Medic1 *

334. Vechimea medicului în specialitate (în ani) *
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335. Anul dobândirii competenței/atestatului în
chirurgie oncologică *

336. Medic1 a efectuat în anul 2018 un număr de
....intervenții chirurgicale pentru cancer de
sân *

337. Medic1 a efectuat în anul 2018 un număr de
....mastectomii totale cu limfadenectomie *

338. Medic1 a efectuat în anul 2018 un număr de
....mastectomii parțiale (sectorectomii) *

339. Medic1 a efectuat în anul 2018 un număr de
....biopsii chirurgicale mamare *

340. Medic1 a efectuat în anul 2018 un număr de
....excizii cu marcaje preoperatorii pentru
leziuni mamare intraclinice *

341. Aveți date despre un alt medic medic chirurg? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu Treceți la întrebarea 440.

Detalii Chirurgi--Medic2
Pentru fiecare medic chirurg,indiferent dacă este angajat cu normă întreagă sau parțială, vă rugăm să 
ne precizați următoarele detalii

342. Nume Medic2 *

343. Vechimea medicului în specialitate (în ani) *

344. Anul dobândirii competenței/atestatului în
chirurgie oncologică *

345. Medic2 a efectuat în anul 2018 un număr de
....intervenții chirurgicale pentru cancer de
sân *
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346. Medic2 a efectuat în anul 2018 un număr de
....mastectomii totale cu limfadenectomie *

347. Medic2 a efectuat în anul 2018 un număr de
....mastectomii parțiale (sectorectomii) *

348. Medic2 a efectuat în anul 2018 un număr de
....biopsii chirurgicale mamare *

349. Medic2 a efectuat în anul 2018 un număr de
....excizii cu marcaje preoperatorii pentru
leziuni mamare intraclinice *

350. Aveți date despre un alt medic chirurg? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu Treceți la întrebarea 440.

Detalii Chirurgi--Medic3
Pentru fiecare medic chirurg,indiferent dacă este angajat cu normă întreagă sau parțială, vă rugăm să 
ne precizați următoarele detalii

351. Nume Medic3 *

352. Vechimea medicului în specialitate (în ani) *

353. Anul dobândirii competenței/atestatului în
chirurgie oncologică *

354. Medic3 a efectuat în anul 2018 un număr de
....intervenții chirurgicale pentru cancer de
sân *

355. Medic3 a efectuat în anul 2018 un număr de
....mastectomii totale cu limfadenectomie *

356. Medic3 a efectuat în anul 2018 un număr de
....mastectomii parțiale (sectorectomii) *



10/15/2019 Chestionar pentru evaluarea capacității de implementare a PNS screening pentru cancerul de sân

https://docs.google.com/forms/d/1kiij-6p-Rfai27JoF-f-_MZDLWFv0XehcYLN7qYdxwg/edit 47/68

357. Medic3 a efectuat în anul 2018 un număr de
....biopsii chirurgicale mamare *

358. Medic3 a efectuat în anul 2018 un număr de
....excizii cu marcaje preoperatorii pentru
leziuni mamare intraclinice *

359. Aveți date despre un alt medic chirurg? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu Treceți la întrebarea 440.

Detalii Chirurgi--Medic4
Pentru fiecare medic chirurg,indiferent dacă este angajat cu normă întreagă sau parțială, vă rugăm să 
ne precizați următoarele detalii

360. Nume Medic4 *

361. Vechimea medicului în specialitate (în ani) *

362. Anul dobândirii competenței/atestatului în
chirurgie oncologică *

363. Medic4 a efectuat în anul 2018 un număr de
....intervenții chirurgicale pentru cancer de
sân *

364. Medic4 a efectuat în anul 2018 un număr de
....mastectomii totale cu limfadenectomie *

365. Medic4 a efectuat în anul 2018 un număr de
....mastectomii parțiale (sectorectomii) *

366. Medic4 a efectuat în anul 2018 un număr de
....biopsii chirurgicale mamare *

367. Medic4 a efectuat în anul 2018 un număr de
....excizii cu marcaje preoperatorii pentru
leziuni mamare intraclinice *



10/15/2019 Chestionar pentru evaluarea capacității de implementare a PNS screening pentru cancerul de sân

https://docs.google.com/forms/d/1kiij-6p-Rfai27JoF-f-_MZDLWFv0XehcYLN7qYdxwg/edit 48/68

368. Aveți date despre un alt medic chirurg? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu Treceți la întrebarea 440.

Detalii Chirurgi--Medic5
Pentru fiecare medic chirurg,indiferent dacă este angajat cu normă întreagă sau parțială, vă rugăm să 
ne precizați următoarele detalii

369. Nume Medic5 *

370. Vechimea medicului în specialitate (în ani) *

371. Anul dobândirii competenței/atestatului în
chirurgie oncologică *

372. Medic5 a efectuat în anul 2018 un număr de
....intervenții chirurgicale pentru cancer de
sân *

373. Medic5 a efectuat în anul 2018 un număr de
....mastectomii totale cu limfadenectomie *

374. Medic5 a efectuat în anul 2018 un număr de
....mastectomii parțiale (sectorectomii) *

375. Medic5 a efectuat în anul 2018 un număr de
....biopsii chirurgicale mamare *

376. Medic5 a efectuat în anul 2018 un număr de
....excizii cu marcaje preoperatorii pentru
leziuni mamare intraclinice *

377. Aveți date despre un alt medic chirurg? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu Treceți la întrebarea 440.

Detalii Chirurgi--Medic6
Pentru fiecare medic chirurg,indiferent dacă este angajat cu normă întreagă sau parțială, vă rugăm să 
ne precizați următoarele detalii
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378. Nume Medic6 *

379. Vechimea medicului în specialitate (în ani) *

380. Anul dobândirii competenței/atestatului în
chirurgie oncologică *

381. Medic6 a efectuat în anul 2018 un număr de
....intervenții chirurgicale pentru cancer de
sân *

382. Medic6 a efectuat în anul 2018 un număr de
....mastectomii totale cu limfadenectomie *

383. Medic6 a efectuat în anul 2018 un număr de
....mastectomii parțiale (sectorectomii) *

384. Medic6 a efectuat în anul 2018 un număr de
....biopsii chirurgicale mamare *

385. Medic6 a efectuat în anul 2018 un număr de
....excizii cu marcaje preoperatorii pentru
leziuni mamare intraclinice *

386. Aveți date despre un alt medic chirurg? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu Treceți la întrebarea 440.

Detalii Chirurgi--Medic7
Pentru fiecare medic chirurg,indiferent dacă este angajat cu normă întreagă sau parțială, vă rugăm să 
ne precizați următoarele detalii

387. Nume Medic7 *

388. Vechimea medicului în specialitate (în ani) *
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389. Anul dobândirii competenței/atestatului în
chirurgie oncologică *

390. Medic7 a efectuat în anul 2018 un număr de
....intervenții chirurgicale pentru cancer de
sân *

391. Medic7 a efectuat în anul 2018 un număr de
....mastectomii totale cu limfadenectomie *

392. Medic7 a efectuat în anul 2018 un număr de
....mastectomii parțiale (sectorectomii) *

393. Medic7 a efectuat în anul 2018 un număr de
....biopsii chirurgicale mamare *

394. Medic7 a efectuat în anul 2018 un număr de
....excizii cu marcaje preoperatorii pentru
leziuni mamare intraclinice *

395. Aveți date despre un alt medic chirurg? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu Treceți la întrebarea 440.

Detalii Chirurgi--Medic8
Pentru fiecare medic chirurg,indiferent dacă este angajat cu normă întreagă sau parțială, vă rugăm să 
ne precizați următoarele detalii

396. Nume Medic8 *

397. Vechimea medicului în specialitate (în ani) *

398. Anul dobândirii competenței/atestatului în
chirurgie oncologică *

399. Medic8 a efectuat în anul 2018 un număr de
....intervenții chirurgicale pentru cancer de
sân *
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400. Medic8 a efectuat în anul 2018 un număr de
....mastectomii totale cu limfadenectomie *

401. Medic8 a efectuat în anul 2018 un număr de
....mastectomii parțiale (sectorectomii) *

402. Medic8 a efectuat în anul 2018 un număr de
....biopsii chirurgicale mamare *

403. Medic8 a efectuat în anul 2018 un număr de
....excizii cu marcaje preoperatorii pentru
leziuni mamare intraclinice *

404. Aveți date despre un alt medic chirurg? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu Treceți la întrebarea 440.

Detalii Chirurgi--Medic9
Pentru fiecare medic chirurg,indiferent dacă este angajat cu normă întreagă sau parțială, vă rugăm să 
ne precizați următoarele detalii

405. Nume Medic9 *

406. Vechimea medicului în specialitate (în ani) *

407. Anul dobândirii competenței/atestatului în
chirurgie oncologică *

408. Medic9 a efectuat în anul 2018 un număr de
....intervenții chirurgicale pentru cancer de
sân *

409. Medic9 a efectuat în anul 2018 un număr de
....mastectomii totale cu limfadenectomie *

410. Medic9 a efectuat în anul 2018 un număr de
....mastectomii parțiale (sectorectomii) *
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411. Medic9 a efectuat în anul 2018 un număr de
....biopsii chirurgicale mamare *

412. Medic9 a efectuat în anul 2018 un număr de
....excizii cu marcaje preoperatorii pentru
leziuni mamare intraclinice *

413. Aveți date despre un alt medic chirurg? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu Treceți la întrebarea 440.

Detalii Chirurgi--Medic10
Pentru fiecare medic chirurg,indiferent dacă este angajat cu normă întreagă sau parțială, vă rugăm să 
ne precizați următoarele detalii

414. Nume Medic10 *

415. Vechimea medicului în specialitate (în ani) *

416. Anul dobândirii competenței/atestatului în
chirurgie oncologică *

417. Medic10 a efectuat în anul 2018 un număr de
....intervenții chirurgicale pentru cancer de
sân *

418. Medic10 a efectuat în anul 2018 un număr de
....mastectomii totale cu limfadenectomie *

419. Medic10 a efectuat în anul 2018 un număr de
....mastectomii parțiale (sectorectomii) *

420. Medic10 a efectuat în anul 2018 un număr de
....biopsii chirurgicale mamare *

421. Medic10 a efectuat în anul 2018 un număr de
....excizii cu marcaje preoperatorii pentru
leziuni mamare intraclinice *
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422. Aveți date despre un alt medic chirurg? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu Treceți la întrebarea 440.

Detalii Chirurgi--Medic11
Pentru fiecare medic chirurg,indiferent dacă este angajat cu normă întreagă sau parțială, vă rugăm să 
ne precizați următoarele detalii

423. Nume Medic11 *

424. Vechimea medicului în specialitate (în ani) *

425. Anul dobândirii competenței/atestatului în
chirurgie oncologică *

426. Medic11 a efectuat în anul 2018 un număr de
....intervenții chirurgicale pentru cancer de
sân *

427. Medic11 a efectuat în anul 2018 un număr de
....mastectomii totale cu limfadenectomie *

428. Medic11 a efectuat în anul 2018 un număr de
....mastectomii parțiale (sectorectomii) *

429. Medic11 a efectuat în anul 2018 un număr de
....biopsii chirurgicale mamare *

430. Medic11 a efectuat în anul 2018 un număr de
....excizii cu marcaje preoperatorii pentru
leziuni mamare intraclinice *

431. Aveți date despre un alt medic chirurg? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu Treceți la întrebarea 440.

Detalii Chirurgi--Medic12
Pentru fiecare medic chirurg,indiferent dacă este angajat cu normă întreagă sau parțială, vă rugăm să 
ne precizați următoarele detalii
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432. Nume Medic12 *

433. Vechimea medicului în specialitate (în ani) *

434. Anul dobândirii competenței/atestatului în
chirurgie oncologică *

435. Medic12 a efectuat în anul 2018 un număr de
....intervenții chirurgicale pentru cancer de
sân *

436. Medic12 a efectuat în anul 2018 un număr de
....mastectomii totale cu limfadenectomie *

437. Medic12 a efectuat în anul 2018 un număr de
....mastectomii parțiale (sectorectomii) *

438. Medic12 a efectuat în anul 2018 un număr de
....biopsii chirurgicale mamare *

439. Medic12 a efectuat în anul 2018 un număr de
....excizii cu marcaje preoperatorii pentru
leziuni mamare intraclinice *

Medici radioterapeuți

440. Aveți în unitate medici radioterapeuți? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu Treceți la întrebarea 460.

Detalii Radioterapeuți--Medic1
Pentru fiecare medic radioterapeut,indiferent dacă este angajat cu normă întreagă sau parțială, vă 
rugăm sa ne precizati următoarele detalii

441. Nume Medic1 *

442. Vechimea medicului în specialitate (în ani) *
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443. Medic1 a tratat în anul 2018 un număr de
....paciente cu cancer de sân *

444. Aveți date despre un alt medic radioterapeut? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu Treceți la întrebarea 460.

Detalii Radioterapeuți--Medic2
Pentru fiecare medic radioterapeut,indiferent dacă este angajat cu normă întreagă sau parțială, vă 
rugăm sa ne precizati următoarele detalii

445. Nume Medic2 *

446. Vechimea medicului în specialitate (în ani) *

447. Medic2 a tratat în anul 2018 un număr de
....paciente cu cancer de sân *

448. Aveți date despre un alt medic radioterapeut? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu Treceți la întrebarea 460.

Detalii Radioterapeuți--Medic3
Pentru fiecare medic radioterapeut,indiferent dacă este angajat cu normă întreagă sau parțială, vă 
rugăm sa ne precizati următoarele detalii

449. Nume Medic3 *

450. Vechimea medicului în specialitate (în ani) *

451. Medic3 a tratat în anul 2018 un număr de
....paciente cu cancer de sân *

452. Aveți date despre un alt medic radioterapeut? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu Treceți la întrebarea 460.
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Detalii Radioterapeuți--Medic4
Pentru fiecare medic radioterapeut,indiferent dacă este angajat cu normă întreagă sau parțială, vă 
rugăm sa ne precizati următoarele detalii

453. Nume Medic4 *

454. Vechimea medicului în specialitate (în ani) *

455. Medic4 a tratat în anul 2018 un număr de
....paciente cu cancer de sân *

456. Aveți date despre un alt medic radioterapeut? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu Treceți la întrebarea 460.

Detalii Radioterapeuți--Medic5
Pentru fiecare medic radioterapeut,indiferent dacă este angajat cu normă întreagă sau parțială, vă 
rugăm sa ne precizati următoarele detalii

457. Nume Medic5 *

458. Vechimea medicului în specialitate (în ani) *

459. Medic5 a tratat în anul 2018 un număr de
....paciente cu cancer de sân *

Medici ginecologi

460. Aveți în unitate medici ginecologi? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu Treceți la întrebarea 541.

Detalii Ginecologi--Medic1
Pentru fiecare medic Ginecolog, indiferent dacă este angajat cu normă întreagă sau parțială, vă 
rugam sa ne precizati următoarele detalii:

461. Nume Medic1 *
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462. Vechimea medicului în specialitate (în ani) *

463. Anul dobândirii competenței/atestatului în
gineco-oncologie *

464. Medic1 a efectuat în anul 2018 un număr de
....intervenții chirurgicale pentru cancer de
sân *

465. Medic1 a efectuat în anul 2018 un număr de
....mastectomii totale cu limfadenectomie *

466. Medic1 a efectuat în anul 2018 un număr de
....mastectomii parțiale (sectorectomii) *

467. Medic1 a efectuat în anul 2018 un număr de
....biopsii chirurgicale mamare *

468. Medic1 a efectuat în anul 2018 un număr de
....excizii cu marcaje preoperatorii pentru
leziuni mamare intraclinice *

469. Aveți date despre un alt medic ginecolog? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu Treceți la întrebarea 541.

Detalii Ginecologi--Medic2
Pentru fiecare medic ginecolog,indiferent dacă este angajat cu normă întreagă sau parțială, vă rugam 
sa ne precizati următoarele detalii

470. Nume Medic2 *

471. Vechimea medicului în specialitate (în ani) *

472. Anul dobândirii competenței/atestatului în
gineco-oncologie *
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473. Medic2 a efectuat în anul 2018 un număr de
....intervenții chirurgicale pentru cancer de
sân *

474. Medic2 a efectuat în anul 2018 un număr de
....mastectomii totale cu limfadenectomie *

475. Medic2 a efectuat în anul 2018 un număr de
....mastectomii parțiale (sectorectomii) *

476. Medic2 a efectuat în anul 2018 un număr de
....biopsii chirurgicale mamare *

477. Medic2 a efectuat în anul 2018 un număr de
....excizii cu marcaje preoperatorii pentru
leziuni mamare intraclinice *

478. Aveți date despre un alt medic ginecolog? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu Treceți la întrebarea 541.

Detalii Ginecologi--Medic3
Pentru fiecare medic ginecolog,indiferent dacă este angajat cu normă întreagă sau parțială, vă rugam 
sa ne precizati următoarele detalii

479. Nume Medic3 *

480. Vechimea medicului în specialitate (în ani) *

481. Anul dobândirii competenței/atestatului în
gineco-oncologie *

482. Medic3 a efectuat în anul 2018 un număr de
....intervenții chirurgicale pentru cancer de
sân *

483. Medic3 a efectuat în anul 2018 un număr de
....mastectomii totale cu limfadenectomie *
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484. Medic3 a efectuat în anul 2018 un număr de
....mastectomii parțiale (sectorectomii) *

485. Medic3 a efectuat în anul 2018 un număr de
....biopsii chirurgicale mamare *

486. Medic3 a efectuat în anul 2018 un număr de
....excizii cu marcaje preoperatorii pentru
leziuni mamare intraclinice *

487. Aveți date despre un alt medic ginecolog? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu Treceți la întrebarea 541.

Detalii Ginecologi--Medic4
Pentru fiecare medic ginecolog, indiferent dacă este angajat cu normă întreagă sau parțială, vă rugăm 
să ne precizati urmatoarele detalii

488. Nume Medic4 *

489. Vechimea medicului în specialitate (în ani) *

490. Anul dobândirii competenței/atestatului în
gineco-oncologie *

491. Medic4 a efectuat în anul 2018 un număr de
....intervenții chirurgicale pentru cancer de
sân *

492. Medic4 a efectuat în anul 2018 un număr de
....mastectomii totale cu limfadenectomie *

493. Medic4 a efectuat în anul 2018 un număr de
....mastectomii parțiale (sectorectomii) *

494. Medic4 a efectuat în anul 2018 un număr de
....biopsii chirurgicale mamare *
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495. Medic4 a efectuat în anul 2018 un număr de
....excizii cu marcaje preoperatorii pentru
leziuni mamare intraclinice *

496. Aveți date despre un alt medic ginecolog ? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu Treceți la întrebarea 541.

Detalii Ginecologi--Medic5
Pentru fiecare medic ginecolog,indiferent dacă este angajat cu normă întreagă sau parțială, vă rugăm 
să ne precizati urmatoarele detalii

497. Nume Medic5 *

498. Vechimea medicului în specialitate (în ani) *

499. Anul dobândirii competenței/atestatului în
gineco-oncologie *

500. Medic5 a efectuat în anul 2018 un număr de
....intervenții chirurgicale pentru cancer de
sân *

501. Medic5 a efectuat în anul 2018 un număr de
....mastectomii totale cu limfadenectomie *

502. Medic5 a efectuat în anul 2018 un număr de
....mastectomii parțiale (sectorectomii) *

503. Medic5 a efectuat în anul 2018 un număr de
....biopsii chirurgicale mamare *

504. Medic5 a efectuat în anul 2018 un număr de
....excizii cu marcaje preoperatorii pentru
leziuni mamare intraclinice *
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505. Aveți date despre un alt medic ginecolog? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu Treceți la întrebarea 541.

Detalii Ginecologi--Medic6
Pentru fiecare medic Ginecolog, indiferent dacă este angajat cu normă întreagă sau parțială, vă 
rugăm să ne precizati următoarele detalii

506. Nume Medic6 *

507. Vechimea medicului în specialitate (în ani) *

508. Anul dobândirii competenței/atestatului în
gineco-oncologie *

509. Medic6 a efectuat în anul 2018 un număr de
....intervenții chirurgicale pentru cancer de
sân *

510. Medic6 a efectuat în anul 2018 un număr de
....mastectomii totale cu limfadenectomie *

511. Medic6 a efectuat în anul 2018 un număr de
....mastectomii parțiale (sectorectomii) *

512. Medic6 a efectuat în anul 2018 un număr de
....biopsii chirurgicale mamare *

513. Medic6 a efectuat în anul 2018 un număr de
....excizii cu marcaje preoperatorii pentru
leziuni mamare intraclinice *

514. Aveți date despre un alt medic ginecolog? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu Treceți la întrebarea 541.

Detalii Ginecologi--Medic7
Pentru fiecare medic Ginecolog, indiferent dacă este angajat cu normă întreagă sau parțială, vă 
rugăm să ne precizati următoarele detalii
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515. Nume Medic7 *

516. Vechimea medicului în specialitate (în ani) *

517. Anul dobândirii competenței/atestatului în
gineco-oncologie *

518. Medic7 a efectuat în anul 2018 un număr de
....intervenții chirurgicale pentru cancer de
sân *

519. Medic7 a efectuat în anul 2018 un număr de
....mastectomii totale cu limfadenectomie *

520. Medic7 a efectuat în anul 2018 un număr de
....mastectomii parțiale (sectorectomii) *

521. Medic7 a efectuat în anul 2018 un număr de
....biopsii chirurgicale mamare *

522. Medic7 a efectuat în anul 2018 un număr de
....excizii cu marcaje preoperatorii pentru
leziuni mamare intraclinice *

523. Aveți date despre un alt medic ginecolog? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu Treceți la întrebarea 541.

Detalii Ginecologi--Medic8
Pentru fiecare medic Ginecolog, indiferent dacă este angajat cu normă întreagă sau parțială, vă 
rugăm să ne precizati următoarele detalii

524. Nume Medic8 *

525. Vechimea medicului în specialitate (în ani) *
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526. Anul dobândirii competenței/atestatului în
gineco-oncologie *

527. Medic8 a efectuat în anul 2018 un număr de
....intervenții chirurgicale pentru cancer de
sân *

528. Medic8 a efectuat în anul 2018 un număr de
....mastectomii totale cu limfadenectomie *

529. Medic8 a efectuat în anul 2018 un număr de
....mastectomii parțiale (sectorectomii) *

530. Medic8 a efectuat în anul 2018 un număr de
....biopsii chirurgicale mamare *

531. Medic8 a efectuat în anul 2018 un număr de
....excizii cu marcaje preoperatorii pentru
leziuni mamare intraclinice *

532. Aveți date despre un alt medic ginecolog? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu Treceți la întrebarea 541.

Detalii Ginecologi--Medic9
Pentru fiecare medic Ginecolog, indiferent dacă este angajat cu normă întreagă sau parțială, vă 
rugăm să ne precizati următoarele detalii

533. Nume Medic9 *

534. Vechimea medicului în specialitate (în ani) *

535. Anul dobândirii competenței/atestatului în
gineco-oncologie *

536. Medic9 a efectuat în anul 2018 un număr de
....intervenții chirurgicale pentru cancer de
sân *
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537. Medic9 a efectuat în anul 2018 un număr de
....mastectomii totale cu limfadenectomie *

538. Medic9 a efectuat în anul 2018 un număr de
....mastectomii parțiale (sectorectomii) *

539. Medic9 a efectuat în anul 2018 un număr de
....biopsii chirurgicale mamare *

540. Medic9 a efectuat în anul 2018 un număr de
....excizii cu marcaje preoperatorii pentru
leziuni mamare intraclinice *

Psihologi

541. Aveți în unitate psihologi? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu Treceți la întrebarea 566.

Detalii Psihologi--Psiholog1
Pentru fiecare psiholog, indiferent dacă este angajat cu normă întreagă sau parțială, vă rugăm să ne 
precizați următoarele detalii:

542. Nume Psiholog1 *

543. Vechimea psihologului în specialitate (în ani)
*

544. Psiholog1 a consiliat în anul 2018 un număr
de ....paciente cu cancer de sân *

545. Aveți date despre un alt psiholog? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu Treceți la întrebarea 566.

Detalii Psihologi--Psiholog2
Pentru fiecare psiholog, indiferent dacă este angajat cu normă întreagă sau parțială, vă rugăm să ne 
precizați următoarele detalii:
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546. Nume Psiholog2 *

547. Vechimea psihologului în specialitate (în ani)
*

548. Psiholog2 a consiliat în anul 2018 un număr
de ....paciente cu cancer de sân *

Tehnicieni radiologi

549. Aveți în unitate tehnicieni radiologi? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu Treceți la întrebarea 566.

Detalii Tehnicieni Radiologi--Tehnician1
Pentru fiecare tehnician radiolog, indiferent dacă este angajat cu normă întreagă sau parțială, vă 
rugăm să ne precizati următoarele detalii

550. Nume Tehnician1 *

551. Vechimea tehnicianului radiolog în
specialitate (în ani) *

552. Tehnicianul1 a efectuat în anul 2018 un
număr de ....mamografii digitale *

553. Aveți date despre un alt tehnician radiolog? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu Treceți la întrebarea 566.

Detalii Tehnicieni Radiologi--Tehnician2
Pentru fiecare Tehnician radiolog, indiferent dacă este angajat cu normă întreagă sau parțială, vă 
rugăm să ne precizati următoarele detalii

554. Nume Tehnician2 *

555. Vechimea tehnicianului radiolog în
specialitate (în ani) *
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556. Tehnicianul2 a efectuat în anul 2018 un
număr de ....mamografii digitale *

557. Aveți date despre un alt tehnician radiolog? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu Treceți la întrebarea 566.

Detalii Tehnicieni Radiologi--Tehnician3
Pentru fiecare Tehnician radiolog, indiferent dacă este angajat cu normă întreagă sau parțială, vă 
rugăm să ne precizati următoarele detalii

558. Nume Tehnician3 *

559. Vechimea tehnicianului radiolog în
specialitate (în ani) *

560. Tehnicianul3 a efectuat în anul 2018 un
număr de ....mamografii digitale *

561. Aveți date despre un alt tehnician radiolog? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu Treceți la întrebarea 566.

Detalii Tehnicieni Radiologi--Tehnician4
Pentru fiecare Tehnician radiolog, indiferent dacă este angajat cu normă întreagă sau parțială, vă 
rugăm să ne precizati următoarele detalii

562. Nume Tehnician4 *

563. Vechimea tehnicianului radiolog în
specialitate (în ani) *

564. Tehnicianul4 a efectuat în anul 2018 un
număr de ....mamografii digitale *

Filtru completare 3
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565. Doresc să *
Marcați un singur oval.

 Completez secțiunea de întrebări generale

 Închei completarea Treceți la întrebarea 576.

Întrebări generale

566. Există protocoale de diagnostic pentru cancerul de sân, elaborate în unitatea dvs.? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu

567. Există protocoale de tratament pentru cancerul de sân, elaborate în unitatea dvs.? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu

568. Aveți în unitate o comisie de diagnostic și indicație terapeutică (Tumor Board-CDIT)? *
Marcați un singur oval.

 Da, funcțională

 Da, nefuncțioanlă

 Nu

569. În unitatea dvs. este organizat Registrul Instituțional al bolnvailor de cancer? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu

570. Unitatea dvs. raportează cazurilor noi de cancer la Registrul Regional populațional de
cancer? *
Marcați un singur oval.

 Da

 Nu

571. Câte cazuri noi de cancer de sân au fost
diagnosticate, în unitatea dvs., în anul
calendaristic 2018? *

572. Câte cazuri prevalente(cronici) de cancer de
sân ați tratat în anul calendaristic 2018? *

573. Care este ponderea(procentul) pacientelor de
cancer de sân penru care s-a completat fișa
statistică ONC1. Ex 14 (%) *
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Un produs

574. Care este ponderea(procentul) pacientelor cu
cancer de sân pentru care s-a completat fișa
de evidență ONC2. Ex 18 (%) *

575. Care este ponderea pacientelor cu cancer de
sân pentru care s-a completat registrul de
activitate al CDIT(Tumor Board)-ONC3 *

Completarea parțială
Dacă din diverse motive nu ați completat una sau mai multe secțiuni, și doriți sa le completați mai 
tarziu, încheiați acest formular , iar la nevoie începeți un nou formular respectând filtrele de 
completare.

Adresa de contact

576. În vederea verificării veridicității informațiilor
vă rugăm să ne oferiți detalii pentru contact
(Nume, adresă de e-mail, telefon) *

Dacă aveți neclarități privind completarea formularului vă
rugăm să ne scrieți la adresa adrian.pana@me.com

Vă mulțumim pentru amabilitate!

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
mailto:adrian.pana@me.com
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ÎNTÂLNIRE DE LUCRU 

"Creșterea capacității instituționale și a competențelor profesionale ale specialiștilor din 
sistemul de sănătate în scopul implementării Programului Național de screening pentru cancerul 

de sân" 

5 - 10 OCTOMBRIE 2019, Domeniul Regilor, Ciurila, județul Cluj 

 

5 octombrie 2019 

9.30 – 10.00 Înregistrarea participanților 

10.00 – 11.30 Introducere, obiective, agenda, aspecte administrative 

11.30 – 12.00 Pauză cafea 

12.00 – 13.30 Revizuirea cuprinsului Metodologiei de screening fundamentat 

13.30 – 14.30 Prânz 

14.30 – 16.00 Programul național de screening pentru cancerul de sân (PNSCS) – analiza 
SWOT 

16.00 – 16.30  Pauză cafea 

16.30 – 18.00 Programul național de screening pentru cancerul de sân (PNSCS) – analiza 
SWOT - continuare 

19.00 Cină 

6 octombrie 2019 

9.00 – 10.30 Programul național de screening pentru cancerul de sân (PNSCS – scop și 
obiective 

10.30 – 11.00 Pauză cafea 

11.00 – 12.30 Programul național de screening pentru cancerul de sân (PNSCS – activități 

12.30 – 13.30 Prânz 

13.30 – 15.00 Programul național de screening pentru cancerul de sân (PNSCS – activități - 
continuare 

15.00 – 15.30  Pauză cafea 

15.30 – 17.00 Programul național de screening pentru cancerul de sân (PNSCS – indicatori, 
monitorizare, concluziile zilei 

19.00 Cină 
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7 octombrie 2019 

9.00 – 10.30 Registrul național de screening – surse potențiale de date  pentru popularea 
registrului, accesul la sursele potențiale de date 

10.30 – 11.00 Pauză cafea 

11.00 – 12.30 Registrul național de screening – surse potențiale de date  pentru popularea 
registrului, accesul la sursele potențiale de date - continuare 

12.30 – 13.30 Prânz 

13.30 – 15.00 Reteaua de centre de mamografie si evaluari suplimentare  

15.00 – 15.30  Pauză cafea 

15.30 – 17.00 Reteaua de centre de mamografie si evaluari suplimentare - continuare, 
concluziile zilei 

19.00 Cină 

8 octombrie 2019 

9.00 – 10.30 Platforma informatică integrată și accesul diferențiat la date 

10.30 – 11.00 Pauză cafea 

11.00 – 12.30 Platforma informatică integrată și accesul diferențiat la date - continuare 

12.30 – 13.30 Prânz 

13.30 – 15.00 Stocarea imaginilor mamografice și a rezultatelor investigațiilor 

15.00 – 15.30  Pauză cafea 

15.30 – 17.00 Stocarea imaginilor mamografice și a rezultatelor investigațiilor, concluziile 
zilei 

19.00 Cină 

9 octombrie 2019 

9.00 – 10.30 Modalități de invitare a beneficiarelor 

10.30 – 11.00 Pauză cafea 

11.00 – 12.30 Modalități de invitare a beneficiarelor - continuare 

12.30 – 13.30 Prânz 

13.30 – 15.00 Modalități de invitare a beneficiarelor - continuare 

15.00 – 15.30  Pauză cafea 
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15.30 – 17.00 Lagătura dintre Call center și platforma informatică, concluziile zilei 

19.00 Cină 

10 octombrie 2019 

9.00 – 10.30 Elaborare scenariu film de prezentare a derulării unei runde de screening 

10.30 – 11.00 Pauză cafea 

11.00 – 12.30 Elaborare scenariu film de prezentare a derulării unei runde de screening - 
continuare 

12.30 – 13.30 Prânz 

13.30 – 15.00 Planificarea intervențiilor la intalnirea de consens din 18.10.2019 

15.00 – 15.30  Pauză cafea 

15.30 – 17.00 Planificarea finalizării secțiunilor metodologie, calendar, responsabili. 
Concluzii 

 






