
 
INNOVCare - Innovative Patient-Centred Approach for Social Care Provision to Complex Conditions 

Abordare inovatoare, centrată pe pacient pentru furnizarea de asistență socială la condiții complexe 

 

 

WORKSHOP MANAGEMENT DE CAZ 

29-30 Septembrie 2018, Cluj-Napoca, Hotel Belvedere  

moderator Valentina Provolnik Rupel,  IER  - Institutul de Cercetare Economică din Slovenia  

 

Ziua 1 

14.30 – 15.00 Înregistrarea participanților și welcome bufet 
15.00 – 16.30 Sesiune de deschidere – Situația actuală a managementului de caz în România 

1. Dorica Dan (APWR) – Managementul de caz în bolile rare – Experiența Centrului NoRo 
în proiectul INNOVCare 

2. Lidia Onofrei (Ministerul Sănătății )- Strategia Națională de Îngrijiri Comunitare  
3. Ioana Dobre (ANPD) - Managerul de caz - o nouă perspectivă asupra îngrijirii și 

protecției persoanelor cu dizabilități 
16.30 – 17.00  Pauză de cafea 
17.00 – 18.30 Importanța îngrijirii integrate pentru bolile rare în Europa 

1. Raquel Castro (Eurordis) – INNOVCare- Care sunt provocările și cum au fost acestea 
abordate în proiect 

2. Lisen Julie Mohr (Frambu, Norvegia) - RareResourceNetwork , Rețeaua Europeană de 
Centre de Resursă 

3. Întrebări și răspunsuri cu privire la cele două sesiuni 
Cină și networking – 19.00  
 
 

Ziua 2 

10.00 – 11.30 Evaluarea și impactul managementului de caz 
1. Vibeke Sparring  (Karolinska Institutet Suedia) - Evaluarea impactului social și economic 

a proiectului pilot INNOVCare 
2. Ursula Holtgrewe (Coordonator muncă și oportunități egale, ZSI – Centrul pentru 

Inovare Socială Austria) – Abordarea (mult mai) holistică a îngrijirii: provocări și 
oportunități. Constatări ale activității INNOVCare de a elabora trasee de extindere a 
modelului pentru țările selectate 

11.00 – 11.30 Întrebări și răspunsuri 
11.30 – 12.00 Pauză de cafea 
12.00 – 13.30 2 workshop-uri paralele 

1. Evaluarea nevoilor și implicarea pacienților 

• Manageri de caz din Centrul NoRo – Instrumente de lucru ale managerilor de caz 

• Oana Topan (psiholog) - Rolul grupurilor de suport în managementul bolilor cronice 
rare  

2. Implementarea managementului de caz la nivel național 

• Nevoia pentru management de caz al persoanelor afectate de boli rare de la nivel 
de comunitate la nivel de Centru de Expertiză – moderatori: Lidia Onofrei  (MS) & 
Laura Damian (Centru de Expertiză) 

13.30 – 15.00 Prânz 
15.00 – 16.00 Rezultatele workshopului și concluzii 
 


