
 

                  
 
 
 

 

INFORMARE DE PRESĂ 

Perfecționarea medicilor specialiști în vederea îmbunătățirii monitorizării bolilor 

cronice 

 mai 2020 

 

În contextul actual, cel în care întreg sistemul medical a fost redimensionat și organizat 

astfel încât să poată gestiona cât mai bine pandemia de Covid 19, precum și numărul mare de 

persoane infectate, preconizat de specialiștii în sănătate, auzim tot mai des vorbindu-se despre 

soarta bolnavilor cronici și despre degradarea iminentă a stării de sănătate a acestora. 

Bolile cronice sunt afecţiunile cu evoluţie de minimum 3 luni, care pot avea efecte 

sesizabile în viaţa de zi cu zi a individului şi care nu se remit spontan sau cu tratament, ori nu 

se vindecă complet, rămânând într-un stadiu evolutiv oarecare pentru o perioadă lungă de timp 

şi necesitând tratament și supraveghere permanente. În ceea ce privește hepatitele virale 

cronice B, C si D, acestea pot fi atât acute, cât și cronice. Hepatitele cronice necesită 

monitorizare constantă. 

La medicul de familie, monitorizarea bolilor cronice are drept principal scop stabilirea 

evoluţiei bolii, urmărirea apariţiei complicaţiilor, asigurarea complianţei la tratament şi 

cuantificarea efectelor acestuia.  

Astfel, se impune stabilirea unui program anume de monitorizare în funcţie de 

afecțiune, a unor parametri semnificativi de urmărit în timp pentru aprecierea cât mai exactă 

a evoluţiei bolii, a apariţiei complicaţiilor sau chiar a ameliorării respectivei afecţiuni.  

În acest sens, pentru a oferi medicilor de familie posibilitatea perfecționării în scopul 

îmbunătățirii monitorizării hepatitelor în general, precum și a hepatitelor cronice virale B, C 

și D în special, în cadrul tematicii cursurilor organizate prin proiectul "LIVE(RO) 1 - 

Formarea personalului medical din România pentru screeningul populațional al 

infecțiilor cronice cu virusuri hepatitice B/C/D", sunt prezentate următoarele teme: 

 

 

Modul teoretic  

 Chestionare epidemiologice – mod de administrare și interpretare; 

 Prezentări de cazuri clinice – cu discuții interactive și abordare practică a cazurilor, 

modalități de administrare a diferitelor tipuri de medicații antivirale și interacțiunile 

medicamentoase care trebuie cunoscute și verificate; 

 Screeningul hepatitelor cronice virale B,C,D 



 

                  
 
 
 

 Elemente cheie de monitorizare a pacientului cu suferință hepatică 

 

Modul practic 

 Tehnici de evaluare ultrasonografică (mod B, Doppler, cu contrast); 

 Tehnici de evaluare neinvazivă a pacientului cu hepatită cronică (elastografia în timp 

real, Elastografia shear-wave, elastografia tranzitorie și cu CAP pentru steatoză); 

 Tehnici de testare rapide (folosirea testelor rapide de diagnostic al hepatitelor virale 

B,C 

 Aplicații TIC în vederea implementării și utilizării Sistemului Electronic de Evidență 

a Screening-ului (SEES) 

 

Prin proiectul "LIVE(RO) 1 - Formarea personalului medical din România pentru 

screeningul populațional al infecțiilor cronice cu virusuri hepatitice B/C/D", al cărui 

beneficiar este Institutul Clinic Fundeni, iar parteneri Universitatea de Medicină și 

Farmacie Grigore T Popa Iași și Institutul Național de Sănătate Publică, este prevăzută 

formarea a 330 specialisti, medici de familie din toate cele 8 regiuni de dezvoltare,  în 

furnizarea de servicii medicale în domeniul prevenirii, depistării precoce, diagnosticului și 

tratamentului hepatitelor virale. Din totalul de 330 de medici specialiști, 33 sunt din regiunea 

București-Ilfov și 297 din celelalte regiuni de dezvoltare, respectiv Nord-Est, Sud-Est, Sud-

Muntenia, Suv-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru. Până la acest moment au fost 

organizate seminarii de formare la care au participat 314 medici de familie. Cursurile sunt 

acreditate de către Colegiul Medicilor din România, iar seminariile sunt susținute de lectori 

cu experiență notabilă în gastroenterologie si medicină internă, cadre didactice universitare și/ 

sau cu activitate de cercetare în domeniu. 

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Program Operațional 

Capital Uman 2014-2020 

 

 

 

 


