Regulamentul cu privire la organizarea proiectului
„Terapie de grup pentru persoanele cu cancer”
Despre proiect
„Terapie de grup pentru persoanele cu cancer” este un proiect implementat de Fundația „Medpark” în
parteneriat cu Spitalul Internațional „Medpark” (ICS Health Forever International SRL) începând cu
data de 25 februarie 2021.
Proiectul constă în oferirea suportului psihoemoțional pacienților din Republica Moldova care suferă de
maladii oncologice.
În scopul oferirii suportului psihoemoțional pacienților se vor organiza ședințe de psihoterapie, care se
bazează pe coeziunea grupului și contribuie la:


Îmbunătățirea calității vieții;



Îmbunătățirea comunicării cu echipa medicală și cu alte personae;



Creșterea complianței la tratamente.

Formatul ședințelor de psihoterapie:


Grupurile de suport se formează din pacienți cu același tip de cancer, indiferent de vârstă sau
stadiu;



Componența grupului trebuie să fie de 5-10 persoane și să fie constantă. În cazul în care unii din
membrii grupului renunță, grupul se poate completa cu alte persoane doar cu acordul membrilor
existenți;



Întrunirile grupului au loc o data pe săptămână, cu durata de aproximativ 2 ore, pe parcursul a 36 luni;



Întâlnirile au loc într-o sală spațioasă, cu posibilitatea aranjării în cerc;



Participarea este gratuită.

Proiectul „Terapie de grup pentru persoanele cu cancer” a fost lansat pe data de 25 februarie 2021 și se
adresează tuturor doritorilor de a participa în program.

Condiții de eligibilitate
Beneficiarii proiectului „Terapie de grup pentru persoanele cu cancer”și anume, pacienții care suferă de
maladii oncologice.
Beneficiarii proiectului:


Pacienți oncologici cu diagnosticul confirmat;



Cetățeni ai Republicii Moldova;



Vorbitori de limba română sau rusă, în funcție de limba în care se vor desfășura ședințele;



Pacienții Spitalul Internațional „Medpark” vor fi invitați prioritar, dar se va opta pentru grupe
mixte.

La solicitarea asistenței de suport beneficiarii proiectului (pacienții oncologici) vor prezenta Spitalului
Internațional „Medpark”/Fundației „Medpark” un document cu diagnosticul confirmat.
Serviciile oferite beneficiarilor
Psihoterapia de grup se desfășoară sub formă de discuții, preponderent cu implicarea membrilor
grupului, care sunt încurajați să-și împărtășească gândurile și experiența pe anumite teme. Rolul
psihoterapeutului este de a modera discuțiile. Temele întâlnirilor pot fi:


Prima ședință – de prezentare, cunoaștere;



Perceperea și acceptarea diagnosticului;



Relațiile cu membrii familiei;



Comunicarea despre diagnostic cu alte persoane din exterior;



Dificultățile și problemele întâmpinate la serviciu;



Dificultățile legate de tratament etc.

Modul de aplicare


Studiați condițiile de eligibilitate.



Apelați la tel. 078 810 936 pentru a fi ghidat cu privire la procesul de aplicare pentru a beneficia de
serviciile oferite în cadrul proiectului.



Depuneți solicitarea în perioada 25 februarie – 14 martie pentru înscrierea la primul grup de
consiliere pentru pacientele cu cancer mamar.



Activitatea grupului va începe din data de 22 martie 2021.

Criterii de selecție


Diagnosticul de maladie oncologică;



Disponibilitatea bugetului în cadrul programului.

Procedura de selecție
Beneficiarii proiectului vor fi selectați de către o Comisie de Experți formată din 3 specialiști de profil,
desemnați de către Spitalul Internațional „Medpark” /Fundația „Medpark”,.
Toate datele cu caracter personal sunt procesate și acordurile informate întocmite și gestionate de către
ICS Health Forever International SRL (Spitalul Internațional „Medpark”), care este operator de date cu
caracter personal, nr. notificare: 0000188-001 din data de 20 decembrie 2014 în conformitate cu Politica
de confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și Procedurile Operaționale
Standardizate aprobate.
Rezultatele evaluării Comisie de Experți vor fi aduse la cunoștința beneficiarilor. Ele sunt definitive și
nu pot fi supuse contestării.
Toate întrebările ce vizează proiectul pot fi adresate la fundatia@medpark.md sau la numărul de
tel. 078 810 936.

