Universitatea Transilvania din Braşov – Programe de studii de master
MANAGEMENTUL ŞI STRATEGIILE ÎNGRIJIRILOR PALIATIVE
Domeniul fundamental: Ştiinţe biologice şi biomedicale
Contact:
Domeniul de master: Medicină
admitere-med@unitbv.ro
Limba de predare: Româna
Facultatea: Medicină
Durata studiilor / numărul de credite: 2 ani / 120 ECTS
Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă
Coordonator program de studii: Conf. univ. dr. Daniela MOŞOIU, dmosoiu@unitbv.ro
Competenţe şi abilităţi dobândite:
 Demonstrarea unei management eficient și cu compasiune a pacienților cu boali cronice
progresive bazat pe dovezi științifice cu scopul de maximiza calitatea vieții acestor pacienți și a
familiilor acestora;
 Cunoașterea datelor relevante din domeniul
biomedical, clinic, și al știintelor
comportamentale și relaționarea cu practica de hospice și Îngrijiri paliative;
 Evaluarea, monitorizarea și îmbunătățirea continuă a activității de asistare a pacienților și
familiilor acestora, precum și aprecierea critică a literaturii de specialitate relevante pentru îngrijiri
paliative;
 Dezvoltarea capacității de comunicare și interrelaționare evidențiate prin eficiența schimbului
informațional, suportului emoțional, munca în echipă, procesul de luare a deciziilor și
parteneriatul cu pacienții, familiile acestora și alți profesioniști;
 Inițierea și derularea unei activităţii de cercetare ştiinţifică şi formativă în îngrijiri paliative
pentru a avansa domeniul îngrijirilor palliative;
 Conștientizarea contextului socio medical, utilizarea cost eficientă a resurselor, implicare activă
în îndeplinirea rolului profesional și a sarcinilor manageriale impuse de anumite roluri profesionale;
 Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare
profesională asistată (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri online etc.) atât in limba română, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională.
Scurtă descriere a programului de studii:
Masterul “Managementul și Strategiile Ingrijirilor Palitive ” vine ca răspuns la o necesitate concretă
– dezvoltarea accelerată în România a serviciilor paliative la nivel specializat și de bază - prin
pregătirea adecvată, atât clinic, cât si managerială a membrilor echipei interdisciplinare de îngrijiri
paliative. Îngrijirea paliativă implică o abordare holistică a pacientului cu boală cronică progresivă și a
familiei acestuia cu toate nevoile medicale, psiho-sociale și spirituale și ca atare este o muncă
eminamente de echipă. Fiecare profesionist trebuie să conștientizeze rolul său, plus valoarea adusă de
colaborarea interdisciplinară.
Această pregătire academică are și rolul de a dezvolta domeniul îngrijirilor paliative prin
dezvoltarea proiectelor de cercetare în domeniu și furnizarea de date științifice de înaltă calitate
utilizabile în parte organizațională sau clinică. Facultatea de Medicină din Braşov este singura din
România care oferă acest program de master.
Obiectivele specifice ale masterului constau în: formarea şi dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor
clinice; formarea şi dezvoltarea cunoştiinţelor şi abilităţilor de cercetare; pregătirea viitorilor lideri în

acest domeniu prin instruire managerială și organizațională specifică; eficientizarea serviciilor sanitare,
în condiţii de calitate ridicată a actului medical pentru subgrupul populaţional ce necesită îngrijiri
paliative.
Disciplinele predate în acest program de masterat sunt similare cu cele ale programelor de
master din alte ţări europene ( Austria, Germania, Marea Britanie, Spania ) sau ţări cu tradiție în
îngrijirea paliativă, precum ar fi Australia sau SUA. Îngrijirea paliativă a intrat în preocupările
comunitaţii europene care a elaborat în 2003 Recomandarea 24 (Comitetul de Miniștri al
Consiliului Europei) privind Îngrijirile paliative ce implică comunitatea academică în dezvoltarea
programelor de educaţie şi cercetare în acest domeniu si mai recent, Rezoluția Organizației
Mondiale a Sănătății WHA67.19 privind Consolidarea îngrijirilor paliative, ca o componentă a
tratamentelor integrate pe parcursul vieții, ,,prin includerea îngrijirii paliative ca o componentă
integrală a educației continue și în cursurile oferite furnizorilor de îngrijire, în concordanță cu
rolurile și responsabilitățile lor.”
Universitatea din Michigan, SUA, prin Prof. Daniel Hinshaw, şi-a oferit disponibilitatea de a
participa activ la realizarea acestui master, Prof. Dr. Daniel Hinshaw fiind implicat în susținerea
disciplinei “Suferinţă, aspecte culturale şi spirituale în îngrijirea paliativă”.
Perspective după finalizarea studiilor:
Disciplinele de studiu din acest program de masterat asigură:
 pentru medici competenţa de a lucra autonom în serviciile specializate de îngrijiri paliative,
curricula actuală acoperind în totalitate cerinţele curiculei de atestat în îngrijiri palliative si
posibilitatea de a sustine examenul national in vederea obtinerii atestatului de studii
complementare in ingrijiri paliative;
 pentru asistenţi medicali competenţa de a lucra în servicii specializate de îngrijiri paliative în
poziţii de coordonare, instruire sau cerectare, acoperind astfel nevoia imperioasă de calificare şi
certificare a asistenţilor medicali dedicaţi acestui domeniu medical;
 pentru alte categorii profesionale implicate în activitatea clinică (asistenţi sociali, psihologi,
teologi) competența de a
o lucra eficient ca membru al echipei interdisciplinare de îngrijiri paliative,
o se implica în proiecte de cerecetare şi educaţie,
o promova domeniul îngrijirilor palliative.
 pentru personalul non clinic va oferi competenţa necesară organizării, conducerii şi promovării
serviciilor de îngrijiri paliative pornind de la o înţelegere comprehensivă a activităţii desfăşurate în
aceste servicii.
Programul de master în Managementul şi strategiile îngrijirilor paliative promovează ideea
pregătirii unei echipe interdisciplinare, competente, capabile să acționeze coordonat pentru
dezvoltarea unor servicii de calitate de îngrijiri paliative.

