COLABORAREA ESTE ESENȚA DEZVOLTĂRII

Organizatori: Universitatea Transilvania Brașov- Facultatea de Medicină & Asociația
Națională de Îngrijiri Paliative & Fundația HOSPICE Casa Speranței
Eveniment creditat EMC
• prin CMR (18 credite- pentru medici) și
• prin OAMGMAMR (10 credite- pentru asistenti medicali)
O agendă bogată va fi prezentată de 59 de speakeri din România, Belgia, Finlanda, Spania,
SUA și UK:
• 14 plenare și 9 ateliere (din care 4 vor fi în limba engleză) vor prezenta situația actuală a
paliației în România, vor evidenția contribuția unor personalități în dezvoltarea acestui
domeniu la noi în țară și vor dezvolta subiecte precum managementul insomniei, asteniei,
delirului, insuficienței cardiace, stomei duble, creșterea calității vieții îngrijitorului pacientului,
etc.
• Atelierele ating teme de interes pentru profesioniști precum: cazuri dificile, managementul
simptomelor, îngrijirea paliativă în demență, nutriție, comunicarea cu aparținătorii, lidership
pentru profesioniști, dar și cercetarea și educația în paliație.
• Sedarea paliativă, dezvoltarea educației în paliatie pentru asistenți medicali, servicii
comunitare rurale, sunt teme ce vor fi prezentate în cele 18 lucrări.
• Pediatrii se vor întâlni într-o sesiune dedicată vineri (6 lucrări), iar sâmbătă încă două lucrări
interesante îi vizează.
Sâmbătă, 23 octombrie, dupa pranz, de la ora 15:00 participanții la conferință vor putea opta
pentru sesiunea “Dezvoltarea centrelor pilot pentru ambulatoriu și îngrijiri paliative la
domiciliu” prezentată de Ministerul Sănătății și HOSPICE Casa Speranței- ca parte a
proiectului PAL-PLAN “Creşterea capacităţii instituționale pentru dezvoltarea națională
coordonată a îngrijirilor paliative și îngrijirilor la domiciliu”, coordonat de Ministerul Sanatatii.
Proiectul a fost selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat
de Uniunea Europeană, din Fondul Social European”, are ca parteneri: HOSPICE Casa
Speranței, ANMCS, CNAS si MMPS și se va finaliza în 2023. Sesiunea va fi disponibilă online
în format înregistrat, pentru publicul larg.
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Ne vor onora ca speakeri externi:
• Prof. Dr. Carlos Centeno (Spania) – Cercetarea în îngrijiri paliative: cine, când, ce?
Matricea competențelor de bază în cercetare.
• CS Eduardo Garralda (Spania) – Sedarea paliativă: o perspectivă europeană
• Prof. Dr. Sorin Buga (USA) - Îngrijirea la sfârșitul vieții
• Lector Dr. Gianina Postavaru (UK) - Explorarea și înțelegerea dimensiunilor psihosociale
ale momentului în care familia primește un diagnostic terminal; Rolul taților în îngrijirea
copiilor cu boli terminale.
• SL Mina Hokka (Finlanda) – Competențe de bază în îngrijiri paliative pentru asistenți
medicali licențiați.
• SL Veerle Coupez (Belgia) – Teorii, metode și sfaturi în formarea profesioniștilor.
Siteul conferintei https://conferinta.anip.ro/
Vizualizati AGENDA CONFERINTEI, POSTERUL CONFERINTEI
Taxa de participare conferinta:
• 150 lei medic (130 lei membru ANIP)
• 100 lei asistent medical, psiholog, asistent social, terapeut, consilier spiritual (80 lei
membru ANIP)
INSCRIERI CONFERINTA (necesita atasarea dovezii de plata a taxei)
Date de contact pentru participanti: 0728 130093, conferinta@anip.ro
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