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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: 

13-15 decembrie 2019 

Loc: 



Hotel IBIS Gara de Nord Bucuresti sala Brahms 

Persoane participante: 

Dr Cristina Gladys Al Jashi,  Manager de proiect 

Prof Dr Radu Vladareanu, Coordonator national programe de formare 

Dr Mihaela Bot, Specialist continut teoretic formare 

Dr Rodica Chirculescu, Specialist continut practic formare 

Prof  Dr Maria Sajin, formator 

Razvan Gheorghe, Consultant proiect 

Vlad Nadejde, reprezentant firma organizre evenimente 

Cursanti: 

20 Medici anatomo-patologi  

Scopul formarii: 

Formarea isi propune sa formeze abilitati de lucru 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 pentru medici participanti 

- familiarizarea cu principii si tehnici moderne din citologie si din sfera 

screeningului pentru cancerul de col 

- cunoasterea importantei colaborarii dintre clinician si anatomo-patolog si 

modalitati pentru implementarea acesteia 

Desfasurarea: 

Formarea s-a desfasurat pe parcursul a trei zile si a inclus, pe langa activitatile de 

predare a teoriei relevante si activitatile practice, interactive, aplicarea unor 

chestionare. Un chestionar 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 doi clasati s-au calificat pentru a participa la un eveniment 

international de profil.  

Formarea s-a desfasurat conform agendei de mai jos: 

Program desfasurare program de formare profesionala 

Ziua 1 Orele 18-20 -primirea participantilor 



-inregistrarea participantilor 

si inmanarea mapelor  

-aplicarea chestionarelor privind satisfactia la 

locul de munca 

-deschiderea oficiala a sesiuniide formare – Curs 

introductive privind anatomia si citologia colului 

uterin si a vaginului, ca si alte cellule prezente in 

frotiul normal al tractului genital feminine; 

citofiziologia colului uterin si a vaginului 

 

Ziua 2 9-10,45 -program teoretic: Citologia proceselor 

inflamatorii acute cervico-vaginale, inflamatii, 

organisme/Bethesda 2015 

 10,45-11,15  - pauza cafea 

 11,15-13,00 -program teoretic: Celulele scuamoase atipice de 

semnificatie nedeterminata, cellule scuamoase 

atipice care nu pot exclude o leziune 

intraepiteliala de grad inalt (ASC-H), L-SIL 

(leziune intraepiteliala de grad scazut), H-SIL 

(leziune intraepiteliala de grad inalt, cu 

suspiciune de invazie), carcinoma cu cellule 

scuamoase. Celulele glandulare: AGC, AGC 

NOS, AIS, adenocarcinom endocervical, cellule 

tumorale extrauterine. Sistemul de legatura 

citopatolog/ginecolog. Scorul Bethesda 2015 

comparatie cu test PAP si Bethesda 1998 

 13,00-15,00 -pranz 

 15,00-16,45 -program practic: Abilitati practice – cursantii 

vor vizualiza pe ecranul de proiectie protocolul 

de lucru/colorarea Papanicolaou propriu-zisa de 

frotiuri cervico-vaginale individual. Capcanele 



unei tehnici incorecte (vicioase) de colorare PAP 

a frotiurilor cervico-vaginale Verificare rezultate 

obtinute din punct de vedere al tehnicii;  

-seminar lame – discutii: cursantii vor vizualiza 

pe ecranul de proiectie exemplificarea a diferite 

aspecte si vor fi identificate capcanele de 

tehnica.  

-citologia proceselor infolamatorii acute cervic-

vaginale. 

- seminar lame – discutii: cursantii vor vizualiza 

pe ecranul de proiectie exemplificarea a diferite 

aspecte privind modificarile fondului frotiului, a 

taliei celulelor, a nucleilor si citoplasmei si vor fi 

identificati agentii etiologici specifici. 

 16,45-17,15 -pauza cafea 

 17,15-18,00 -citologia proceselor atipice si maligne cervico-

vaginale 

- seminar lame – discutii: cursantii vor vizualiza 

pe ecranul de proiectie exemplificarea a diferite 

aspecte privind modificarile fondului frotiului, a 

taliei celulelor, a nucleilor si citoplasmei si vor fi 

explicate si discutate criteriile de diagnostic 

citologic atat pentru celulele epiteliale 

scuamoase cat si pentru celulele de endocol 

respectand stadializarea Bethesda 2015 

 19,00 Cina 

Ziua 3 9,00-11,00 -completarea chestionarelor de evaluare a 

evenimentului 

-testare cu subiecte tip grila pentru evaluarea 

cunostintelor predate in cadrul cursului de 

formare profesionala 



-inchiderea cursului de formare CITOLIFE 

 

Evaluarea finala: 

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

mentionat valoarea formatorului si a materialelor prezentate, informatiile fiind 

actualizate si noi pentru participanti. 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 accesibil usor pentru toti, 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 doi 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 solicitat de Colegiul Medicilor a aratat ca toti cursantii (20) au 

considerat ca au invatat ceva in urma acestui eveniment si ca lectorul a fost de buna 

calitate, iar evenimentul nu a fost partinitor. Calitatea continutului stiintific a 

cursului a fost apreciata de cursanti drept buna (19 cursanti au raspuns 1) sau buna-

neutra (1 cursant a raspuns 2). Un numar de 18 cursanti au apreciat ca evenimentul 

la care au participat le va schimba practica (au raspuns 1), un cursant a raspuns da-

neutru (2) si un altul neutru (3). In ceea ce priveste organizarea evenimentului 19 

cursanti au apreciat ca a exiatst o buna organizare (1), un cursant alegand da-neutru 

(2). Cat priveste locul de desfasurare a eveimentului 18 persoane au considerat ca a 

fost adecvat, iar 2 cursanti au raspuns da-neutru (2). 

Din analiza acestui chestionar apreciem ca reiese atentia acordata de participanti atat 

dobandirii de cunostinte, relevantei acestora pentru practica personala, calitatii 

lectorului, cat si organizarii evenimentului. In anexa prezentam chestionarul. 



 

 

ANEXA Nr. 2g 
 

MODEL-TIP 

de formă de evaluare a evenimentelor de educație medicală continuă 

 
Titlul și organizatorul manifestării de EMC, 

Data/perioada, 

Locația, 

Înregistrarea participanților la o manifestare EMC în funcție de calitatea fiecăruia: 

   participant/cursant 

   lucrare prezentată 

   coordonator 

   lector 

 
1. Am învățat ceva în urma acestui eveniment? 

Da       Neutru       Nu 
 

1     2   3             4   5 
 

 
2. Va schimba acest eveniment practica mea? 

 

Da       Neutru       Nu 
 

1     2   3             4   5 
 

3. A fost evenimentul organizat bine?  
 

Da       Neutru       Nu 
 

1     2   3             4   5
 

 
4. Calitatea conținutului științific a fost? 

 

Bună       Neutru       Slabă 
 

1         2   3             4   5 
 

5. Calitatea lectorilor a fost?  
 
Bună       Neutru       Slabă 
 

1         2   3             4   5
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6. A fost adecvat locul de desfășurare a evenimentului? 

 

Da       Neutru       
Nu 

 

1     2   3             
4   5 

7. Am simțit că evenimentul a fost părtinitor? 
 

Da       Neutru       
Nu 

 

1     2   3             
4   5 

 

 
Colegiile teritoriale vor verifica prin sondaj, pe baza documentelor doveditoare, 

acuratețea celor de mai sus. 

 

 


