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Acest newsletter îşi propune să informeze asupra progreselor înregistrate în cadrul proiectului
CHRONEX‐RD. Este o formă de comunicare ce va apărea odata la şase luni atât în format electronic,
cât şi printat.

SEMNAREA ACTULUI PRIN CARE A
LUAT NAŞTERE FUNDAŢIA
CHRONEX-RD
În prezența rectorului Universității de
Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa”
Iași, Prof.dr.
Vasile
Astărăstoae, a
prorectorului Universității de Stat de
Medicină
şi
Farmacie
“Nicolae
Testemițanu” din Chişinău, Prof.dr. Mihail
Gavriliuc şi a rectorului Universității de
Stat de Medicină din Odessa, Prof.dr.
Valeriy Nickolaevich Zaporozhan, pe 16
iulie a.c. s‐a semnat actul constitutiv al
Fundației CHRONEX‐RD.

Înființarea fundației a apărut ca un pas
necesar pentru implementarea proiectului
transfrontalier MIS ETC1840, “Rețeaua
Est‐Europeană de Excelență pentru
Cercetare şi Dezvoltare în domeniul Bolilor
Cronice – CHRONEX‐RD”, proiect derulat

de cele trei universități de medicină, până
în august 2015. Urmărind unificarea celor
mai relevante instituții de cercetare în
domeniul biomedical și clinic și a unor
unități de medicină primară și comunitară
de excepție din regiunea transfrontalieră
România, Republica Moldova şi Ucraina,
proiectul a creat cu baze legale prima
Rețea Est‐Europeană de Excelență pentru
Cercetare și dezvoltare în domeniul bolilor
cronice (CHRONEX‐RD).
Ca entitate legal constituită, această
structură internațională interdisciplinară
va dezvolta şi implementa proiecte de
cercetare multidisciplinare și multicentrice
și activități multidisciplinare de formare în
domeniul bolilor cronice, și să atragă
fonduri publice și private necesare
dezvoltării zonei.
CHRONEX‐RD promovează dezvoltarea
econo‐
mică
trans‐
fronta‐
lieră,
gene‐
rând o
schim‐
bare prin dezvoltarea mai multor rețele

ÎN ACEST NUMĂR:

Evenimente lansate/încheiate:
Lansarea Fundației CHRONEX‐RD/ p. 2
Demararea sistemului de burse de
cercetare/ p.2
Finalizarea programului de formare în
Managementul Bolilor Cronice/ p. 2

Evenimente de urmărit:
Sesiuni de training pentru medicii de
familie/ p. 3
colaborative și interdependente de
cercetare, educație și asistență medicală
pentru cercetare și dezvoltarea în
managementul bolilor cronice. CHRONEX‐
RD va contribui la diversificarea tabloului
de activități în domeniul sănătății publice
prin stimularea cooperării transnaționale
între entități cheie centrate pe cercetare şi
dezvoltare, instituții acade‐mice cu
experiență în educație în practica
medicală. Acest lucru va avea un impact
pozitiv asupra altor sectoare economice
(piața de muncă, industria farmaceutică,
servicii
etc.).
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ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI
LANSAREA FUNDAȚIEI
CHRONEX‐RD
Înființată în 16 iulie 2014, Fundația
CHRONEX‐RD are ca scop îmbunătățirea
stării de sănătate şi calitatea vieții
pacienților cu boli cronice prin cercetare
medicală şi dezvoltarea serviciilor
medicale.

Printre principalele obiective, fundația
urmăreşte:
‐Să promoveze cercetarea în orice subiect
biomedical, clinic şi de medicină primară şi
comunitară;
‐Să inițieze, dezvolte şi faciliteze
cercetarea translaționala prin parteneriate
şi alianțe strategice cu alte instituții
academice, instituții clinice, instituții de
cercetare şi companii farmaceutice si de
tehnologii în sănătate;
‐Să întărească şi să promoveze
desfășurarea cercetărilor medicale şi a
educației
medicale
în
instituțiile
fondatoare;
‐Să furnizeze educație în conexiune cu
obiectivele mai sus menționate; si
‐Consultanta biostatistica;
‐Educație si training in cercetare;
‐Realizarea de rețele colaborative cu
scopul îmbunătățirii stării de sănătate a
pacienților cu boli cronice;
‐Servicii de trialuri clinice;
‐Activități de consultanță în vederea
realizării de politici de sănătate bazate pe
dovezi științifice destinate îmbunătățirii
stării de sănătate şi calității vieții
pacienților cu boli cronice;
‐Activități de instruire și consultanță
pentru persoanele interesate cu privire la
aplicarea de proiecte de cercetare;
‐Reunirea profesioniștilor din sănătate în
rețele colaborative pentru îmbunătățirea
serviciilor în domeniul bolilor cronice și
pentru eficientizarea activităților;
‐Elaborarea unor baze de date la nivelul
regiunii de interes (aria transfrontalieră
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România, Moldova, Ucraina) utile în
cercetarea problematicii bolilor cronice;
‐Activități de consultanță și sprijin pentru
agenți economici care activează în sectorul
farmaceutic;
‐Realizarea de studii și cercetări pe diverse
domenii conexate cu problematica bolilor
cronice (determinanți sociali, impact
economic, studii de piață);
‐Organizarea și participarea la forumuri și
alte forme de reuniuni între mediile de
afaceri și sectorul cercetării și educației
pentru facilitarea interacțiunilor cu efect
pozitiv în economie.
Utilizând
metodologia
colaborării
participative pentru gruparea mai multor
instituții în funcție de interese comune,
CHRONEX‐RD a creat arhitectura unei
rețele strategice, capabile să crească
capacitatea instituțională a fiecărui
membru al CHRONEX‐RD și să genereze
externalități sanitare, sociale și economice
pozitive în zona transfrontalieră.
Echipa de coordonare a colaborării va
identifica interesele de cercetare comune
ale cercetătorilor din mai multe locații ale
CHRONEX‐RD și va facilita formarea de
grupuri multicentrice și multidisciplinare
de cercetare cu cercetători cu diferite
proveniențe, dar cu interese comune în
solicitarea de fonduri pentru proiecte de
cercetare
multicentrice
și
multidisciplinare.

ÎNFIINȚAREA SISTEMULUI DE
BURSE DE CERCETARE
Urmărind promovarea expertizei de
cercetare în zona transfrontalieră prin
înființarea unei burse de cercetare pentru
cercetătorii
biomedicali
din
zona
transfrontalieră
România‐Ucraina‐Rep.
Moldova, au fost selectați 30 de beneficiari
ai bursei (GT1). În perioada 24 dec. 2014‐
23 ian. 2015, primii şase dintre cercetătorii
selectați beneficiază de formare aplicată în
design experimental, execuție, analiza și
interpretarea datelor în domeniul bolilor
cronice pentru a participa la proiecte de
cercetare biomedicală axate pe bolile
cronice. Proiectele de cercetare vor face
parte dintr‐o cercetare multidisciplinară
multicentrică, împreună cu celelalte
instituții din nucleul de cercetări clinice și
nucleul de cercetări de Medicină Primară şi
Comunitară. Selecția s‐a efectuat în
funcție de criterii profesionale, stabilite în
acord cu standardele profesionale locale
ale fiecărei universități implicate în
CHRONEX‐RD. Pe parcursul acestui
program, bursierii vor beneficia de o
formare aplicată în design experimental,
execuție, analiza și interpretarea datelor în
domeniul bolilor cronice, la nivel
biomedical.

FORMARE ÎN MANAGEMENTUL
BOLILOR CRONICE
Până în prezent, Rețeaua est‐europeană
de excelență în cercetare‐dezvoltare
pentru boli cronice (CHRONEX‐RD) a
integrat 78 dintre mai relevante instituții
de cercetare în domeniul biomedical, clinic
și de medicină primară din zona
transfrontalieră.

În cadrul CHRONEX, s‐a încheiat
programul de formare în Managementul
Bolilor Cronice în cele 3 țări partenere în
proiect. 17 sesiuni de instruire însumând
360 de participanți: 6 sesiuni la Iaşi (15‐18
mai 2014; 12‐15 iunie 2014; 26‐29 iunie
2014; 11‐14 sept 2014;9‐12 oct 2014; 6‐9
dec 2014, la Institutul de medicină Legală),
6 la Chişinău (20‐23 mai 2014; 17‐20 iunie
2014; 1‐4 iulie; 25‐28 nov 2014; 11‐14 noc.
2014; 16‐19 dec 2014) şi 5 la Odessa (8‐11
iulie 2014; 22‐25 iulie 2014; 22‐25 sept
2014; 20‐23 oct 2014; 1‐4 dec 2014) au
reunit medici din diverse specialități din
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domeniul clinic (reumatologie pediatrică,
gastroenterologie,
ORL,
urologie,
chirurgie generală, pediatrie,cardiologie
etc.) şi preclinic (epidemiologie, igienă,
sănătate
publică
şi
management,
fiziologie, imunologie, microbiologie,
genetică, igienă, farmacie etc).

Pe parcursul celor 4 zile, temele
abordate au vizat: Standardele de bună

practică; Conceptul şi valoarea planificării şi
evaluării proiectelor; Stabilirea scopului,
obiectivelor şi indicatorilor unui proiect de
cercetare; Stabilirea planului de derulare al
proiectului; Implementarea, monitorizarea,
evaluarea şi raportarea în cadrul proiectelor
de cercetare; Medicina bazată pe dovezi;
Protocolul de cercetare în studiile
epidemiologice;
Tipuri
de
studii
epidemiologice; Noțiuni introductive de
statistică; Formularea întrebării de cercetare
în format PICO; Căutarea în baze de date.
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chirurgie generală, pediatrie, cardiologie, ,
Instruirea a avut un caracter interactiv,
cultivându‐se o ambianță de interes şi
comunicare liberă, în care participanții au
putut interveni oricând cu întrebări,
comentarii sau solicitarea de clarificări
suplimentare. În afara prezentărilor
plenare, s‐a lucrat pe grupuri mici, de câte
4‐5 participanți.
Programul de formare a urmărit
îndepărtarea limitărilor semnificative cu
care se confruntă cadrele medicale în
activitatea lor, precum: managementul
necorespunzător al bolilor cronice; faptul
că sistemul actual este conceput în special
pentru tratarea afecțiunilor acute, nu
cronice; absența unor parteneriate oficiale
în domeniul asistenței multidisciplinare;
faptul că sistemul actual se bazează pe

modul de formare de două zile, conceput
pentru dezvoltarea competențelor clinice
ale cadrelor medicale care tratează boli
cronice desfăşurat la centrul de simulări
din Chișinău, utilizând metoda cu pacienți
standardizați, implementată anterior în
cadrul acestui centru.
Programul de formare a urmărit
dezvoltarea profesională a cadrelor
medicale, sporindu‐le capacitatea de a
asigura servicii medicale de calitate
(Asistență individualizată în funcție de
necesitățile pacienților; Servicii bazate pe
dovezi științifice și cooperare între cadrele

medicale, pentru îmbunătățirea asistenței
acordate pacienților cu boli cronice).

abordări
uniformizatoare;
asistența
integrată multidisciplinară deficitară.
Programul a fost conceput sub forma a 2
module: (a) Managementul bolilor cronice ‐
un atelier de patru zile în care cadre
medicale cu diferite specializări sunt
familiarizate cu modele de asistență
integrată multidisciplinară pentru bolile
cronice; (b) Competențe clinice pentru
formarea în domeniul bolilor cronice –un

Pe întreaga durată a cursurilor s‐a
remarcat dorința participanților de a‐şi
dezvolta capacitatea profesională în ceea
ce priveşte managementul proiectelor de
cercetare în domeniul bolilor cronice, de a
identifica potențiali parteneri pentru
viitoare studii pluridisciplinare, de a afla
noutățile în domeniul managementului
proiectelor bolilor cronice, de a‐şi
perfecționa abilitățile de scriere a
proiectelor şi de a‐şi îmbogăți experiența
în ceea ce priveşte managementul
proiectelor în domeniul bolilor cronice.
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DISEMINARE

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI
‐ ETAPE VIITOARE‐
SESIUNILE DE INSTRUIRE

decizionali și al cadrelor medicale din

precum și la activități ce stimulează

domeniul sănătății publice, în vederea

proiectele

va demara programul de formare în

dezvoltării

multicentrice de cercetare și formarea

managementul cercetării, care are

documentate,

scopul de a familiariza medicii primari ce

mortalității și morbidității bolilor cronice

bolilor cronice. Se vor valorifica la

se

în zona transfrontalieră.

maximum experiențele și contextele

Începând cu luna ianuarie 2015,

vor

alătura

CHRONEX‐RD

cu

de

politici

sanitare

pentru

reducerea

multidisciplinare

interdisciplinară

pentru

și

tratamentul

diferite ale beneficiarilor, din punctul de

metodologia cercetării și managementul
ORGANIZAREA DE FORUMURI

vedere al educației, cercetării, industriei

acela de a oferi acestei rețele de medici

ECONOMICE

și practicii medicale. Diseminarea va

primari și comunitari capacitatea de a

în cadrul activității de

aduce progresul proiectului în atenția

obține granturi de cercetare și de a

IMPLICARE A COMUNITĂȚII ÎN

comunității. De asemenea, rezultatele

cercetării. Scopul acestui program este

desfășura cercetări în domeniul medicinii

CHRONEX‐RD

primare și comunitare. Acest program va

Urmărind creșterea impactului economic

intermediul canalelor normale de relații

fi organizat în Iași, Chișinău și Odessa, va

al CHRONEX‐RD, în lunile imediat

publice ale consorțiului, prin conferințe

fi similar în fiecare localitate și va

următoare un focus special se va acorda

din cadrul proiectului, în publicații

cuprinde patru ateliere tradiționale a

organizării

științifice și generale și pe website‐ul și

câte 3 zile, în care participanților li se vor

managementul bolilor cronice împreună

preda

și

cu cercetători și oameni de știință,

componente ale lucrărilor vor fi puse la

managementul cercetării. În perioadele

membri ai comunității, mass‐media,

dispoziție în formate freeware și/sau cu

dintre ateliere, participanții trebuie să își

funcționari

sursă

dezvolte treptat propriile proiecte de

reprezentanți ai industriei tehnologiilor

proiectului,

cercetare. Formatorii implicați în acest

sanitare și ai industriei farmaceutice,

intereselor comerciale sau strategice ale

program

metodologia

cercetării

de

proiectului

forumuri

privind

guvernamentali,

cu

pe

vor

forumurile

liberă

fi

diseminate

proiectului.

în
fără

diferite
a

prin

Anumite

faze

aduce

ale

atingere

dezvoltarea

pentru identificarea de proiecte comune,

beneficiarilor. În plus, acest pachet de

profesională a participanților la program,

precum şi înființarea de parteneriate

lucru asigură confidențialitatea între

printr‐un feedback specializat. La final,

între CHRONEX‐RD și principalele părți

parteneri și protecția drepturilor de

participanții vor primi un certificat de

interesate

proprietate intelectuală.

participare acordat de Universitatea de

factori decizionali, industria tehnologiilor

Medicină și Farmacie din Iași, în funcție

sanitare și industria farmaceutică). Cel

MAI MULT...

de evaluarea proiectelor lor de cercetare.

puțin 6 forumuri privind managementul

Informații

Acest program de formare va îndepărta

bolilor

barierele semnificative pentru medicii

industriei tehnologiilor sanitare și ai

primari și comunitari, precum lipsa

industriei farmaceutice vor fi organizate

accesului la granturile de cercetare, lipsa

în cele 3 țări partenere în proiect.

vor

susține

expertizei de cercetare. Acest program
de formare pentru cercetare va crește
capacitatea cercetătorilor în domeniul
medicinii primare și comunitare de a
accesa granturi de cercetare și de a
dezvolta proiecte multidisciplinare de
cercetare în colaborare cu cercetători de
la alte instituții de cercetări biomedicale
și clinice. De asemenea, acest program
de cercetare este în beneficiul factorilor

(asociații

cronice

cu

ale

pacienților,

reprezentanți

actualizate

despre

ai

CONȘTIENTIZAREA LA NIVELUL
COMUNITĂȚII
Diseminarea informațiilor generate de
proiect se desfășoară în permanență, pe
întreaga durată a acestuia. Beneficiarii
vor participa la activități ce vor conduce
la diseminarea rezultatelor activităților
proiectului, astfel încât CHRONEX‐RD să
atingă un profil și o vizibilitate ridicată,

funcționarea CHRONEX pot fi găsite pe
pagina

web

a

proiectului:

http://www.chronex‐rd.umfiasi.ro/ro/

