PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritara 4 - Incluziunea sociala si combaterea saraciei
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare
Prioritatea de investitii 9.iv: Cresterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate, inclusiv
asistenta medicala si servicii sociale de interes general
Obiectivul specific 4.8: Imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din sectorul medical
Titlul proiectului: Consolidarea controlului tuberculozei in Romania prin cresterea competentelor profesionistilor din
domeniul TB
Contract nr. POCU/91/4/8/107488 (Cod SMIS 2014+: 107488)

Formular 2
Nume Prenume:..................................
Data:..............................................
Județul:..........................................
Chestionar de evaluare a interesului participantului la curs față de temele ce vor fi abordate în
cadrul acestuia (medici pneumologi)
Notă cu instrucțiuni de completare și prelucrare:
1. Participanții sunt rugați să completeze grila conform următorului algoritm: fiecare temă se
notează cu note de la 1-10 (1 – tema de interes minim, 10 – tema de interes maxim);
2. Chestionarele completate sunt returnate de către potențialii participanți (pe email sau fax).
3. În etapa a doua, în baza analizei chestionarelor completate de către experții științifici și
formatori, se asigură adaptarea cursului, inclusiv selectarea studiilor de caz cele mai adecvate;
Termen: Toate chestionarele primite cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de curs sunt prelucrate,
iar rezultatele sunt comunicate formatorilor respectivului curs pentru a se putea pregăti.
Nr.
Tema
Nota prin care se punctează interesul față de temele
crt.
abordate în cadrul cursului
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
1.
Informații generale despre
tuberculoză.
2.
Controlul infecției în
laboratoarele TB
3.
Biosiguranța, biosecuritatea.
4.
Recoltarea, mânuirea și
transportul produselor
infecțioase
5.
Examenul microscopic pentru
diagnosticul tuberculozei
6.
Cultivarea micobacteriilor
7.
Schema de identificare fenotipica
a Complexului M tuberculosis
8.
Testarea sensibilității la
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9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

substanțele anti-tuberculoase.
Principii generale
Testarea sensibilității la
substanțele anti-tuberculoase.
Metode fenotipice: mediul solid
Lowenstein Jensen, mediul lichid
în sistem automat.
Metode de biologie moleculară
folosite în Romania pentru
diagnosticul tuberculozei : LPA ,
XpertMTB/Rif- Ultra
Algoritmuri de diagnostic: cazuri
noi, monitorizarea tuberculozei
sensibile și a tuberculozei
rezistente
Echipamentul de laborator :
caracteristici critice
Echipamentul de laborator :
întreținere
Asigurarea calității examenului
bacteriologic pentru tuberculoză
Riscuri și aprecierea riscului
pentru activitățile de laborator
Raportarea în Platforma
Sistemului Informatic de
Supraveghere Epidemiologică a
TB (Baza Națională)- modului de
laborator: accesare, cautare,
înregistrare
Raportarea în Platforma
Sistemului Informatic de
Supraveghere Epidemiologică a
TB (Baza Națională)- modului de
laborator: înregistrare rezultate,
completare informații, finalizare
raport-salvare date, verificarea
înregistrărilor.
Formulare si registre

Semnatura
Data:
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