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Curs de formare pentru medicii de familie în pregătirea screeningului populațional 
in cancerul colorectal 

 
Curs Regiunea Bucuresti Ilfov 

27 – 28 Mai 2021 
 

AGENDA CURS  
 
ZIUA 1 – Joi, 27 mai 2021 
 
08:30-09:00  Inregistrarea participanților 
 
09:00 - 09 :10 Deschiderea cursurilor CONF. DR. MANUC MIRCEA, 
 
09:10-11:10 Epidemiologia si istoria naturala a cancerului colorectal   

Lectori: PROF. DR. DANA DOBRU, CONF. DR. MIHAI CIOCIRLAN 
• epidemiologia generala, regionala si nationala a CCR 
• identificarea si evaluarea factorilor de risc, modul de impact asupra 

metodologiei de screening 
• stratificarea pacientilor in functie de grupele de risc  

 
11:10-11:20  Pauza de cafea 
 
11:20-13:20 Chestionarul epidemiologic – mod de utilizare, interpretare si administrare a fisei de 

apreciere a riscului de a dezvolta cancer colorectal 
Testul FIT – modalitatea de utilizare efectiva, de depozitare, de transmitere catre 
laborator  
Lectori: PROF. DR, CRISTIAN GHEORGHE – Lector invitat, CONF. DR. 
MANUC MIRCEA, DR. BOGDAN COTRUTA – Lector invitat 

 
13:20-14:00  Pauza de prânz 
 
14.00-16:00  Diagnosticul si stadializarea bolii: interventia medicului de familie  

Lector: PROF. DAN GHEONEA, CONF. DR. CATALIN SFARTI – Lector 
invitat 

• carcinogeneza in cancerul colorectal  
• standarde in diagnosticul si stadializarea bolii  
• evolutia si prognosticul CCR in functie de stadializare , rolul depistarii 

leziunilor preneoplazice si a CCR in stadii precoce 
• metode de diagnostic in CCR, beneficii si riscuri 
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ZIUA 2 – Vineri, 28 mai 2021 
 
08:10-08:30  Inregistrarea participanților 
 
08:30-10:30 Screeningul CCR propriu-zis  

Lectori: PROF. EUGEN DUMITRU, PROF. MARCEL TANTAU 
• metodologia de screening in CCR recomandata de Uniunea Europeana 
• avantaje, dezavantaje, aspecte etice derivate, comunicarea cu pacientul 
• testul FIT cantitativ - modalitate de utilizare și interpretare a unei valori 

pozitive / negative 
• evaluarea colonoscopica subsecventa pacientilor cu test pozitiv – indicatie, 

modalitatea de pregatire a pacientului, relationarea cu laboratorul de 
endoscopie, anatomie-patologica,  

• metodele alternative de screening – indicatii, avantaje/dezavantaje 
 
10:30-10:40 Pauza de cafea 
 
10:40-12:40  Aspecte semnificative in urmarirea pacientilor in programul de screening  

Lectori: PROF. VASILE DRUG,  PROF. ADRIAN GOLDIS 
• monitorizarea pacientilor in functie de rezultatul la screeningul initial 
• modalitatea de re-screenare in functie de rezultatul screeningului initial 
• prezentari de cazuri clinice 

 
12:40-13:00 Pauza de prânz 
 
13:00-15:00 Prezentare de cazuri clinice  

Discutii interactive si abordarea practica de screening recomandata pe baza unor 
cazuri selectate cu grade de risc diferite  
Lectori: PROF. DR. MARIANA JINGA, CONF. DR. MIRCEA MANUC, DR. 
ALINA PRODAN, DR. ROXANA CHIRUTA 

• comunicarea cu persoanele supuse screeningului - discutii interactive si 
abordarea practica de comunicare in functie de situatia specifica a persoanei 
screenate.  

• prezentarea formularelor utilizate in screening.  
 
Concluzii 
 

15:00-16:00 Evaluarea participanților 


