Joi, 1 martie 2018

COMUNICAT DE PRESA
LANSARE PROIECT "I CARE – Imbunatatirea nivelului de
Competente Al REsurselor umane din domeniul oncologic",
Cod proiect 108211

Institutul Oncologic "Prof. Dr. Al. Trestioreanu" Bucuresti, in calitate de Beneficiar, in
parteneriat cu Asociatia PartNET - Parteneriat pentru Dezvoltare Durabila, anunta demarerea
proiectului "I CARE – Imbunatatirea nivelului de Competente Al REsurselor umane din
domeniul oncologic" – Cod proiect 108211, proiect cofinantat din Fondul Social European prin
Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritara 4 – Incluziunea sociala si
combaterea saraciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei
si a oricarei forme de discriminare, Prioritatea de investitii 9.iv: Cresterea accesului la servicii
accesibile, durabile si de inalta calitate, inclusiv asistenta medicala si servicii sociale de interes
general, Obiectivul specific 4.8: Imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor
din sectorul medical.
Proiectul are o durata de 36 luni, desfasurandu-se in perioada 11 decembrie 2017 – 10
decembrie 2020, cu o valoare eligibila de 12.969.592,95 lei, din care 10.950.919,73 lei
contributie din fonduri UE.
Obiectivul general al proiectului il constituie imbunatatirea nivelului de competente a 1000
de profesionisti din sectorul medical implicati in prevenirea, diagnosticarea si tratarea
cancerului, prin furnizarea programelor de formare profesionala specifica, derularea de simulari
clinice, actualizarea/dezvoltarea unei/unor noi programe de formare profesionala in functie de
necesitati si furnizarea de cursuri EMC, participarea la schimburi de bune practici.
Proiectul va fi implementat in cele opt regiuni de dezvoltare ale Romaniei: Bucuresti – Ilfov,
Sud - Muntenia, Sud - Est, Sud - Vest, Centru, Nord - Est, Nord - Vest si Vest, iar principalele
rezultate preconizate sunt:
-

8 campanii regionale si 40 de evenimente locale de identificare, recrutare si selectie a
grupului tinta;

-

1000 de specialisti selectati, dupa cum urmeaza: 340 de medici, 600 de asistenti
medicali si 60 de medici de familie;

-

8 programe de educatie medicala continua pentru medici, creditate de Colegiul
Medicilor din Romania;

-

400 de medici (dintre care 60 de medici de familie) participanti la programele de
educatie medicala continua;

-

5 programe de educatie medicala continua pentru asistenti medicali creditate de
OAMGMAMR;

-

450 de asistenti medicali participanti la programele de educatie medicala continua

-

340 de medici participanti la simularile clinice efectuate cu ajutorul echipamentelor
inovative achizitionate;

-

8 mese rotunde regionale, in vederea identificarii necesitatilor de actualizare/
introducere a noi standardelor ocupationale;

-

150 de asistenti medicali beneficiari de cursuri de formare profesionala in ocupatiile
noi/ actualizate;

-

100 de profesionisti din domeniul medical (60 de medici si 40 de asistenti medicali)
participanti la schimburile de bune practici din Italia;

-

60 de medici participanti la congresele/ manifestarile stiintifice internationale de
instruire privind noutatile din domeniul oncologic.

Proiectul va avea un efect pozitiv pe termen lung, dezvoltand actiuni care vizeaza modalitati
de imbunatatire a serviciilor medicale, furnizarea cunostintelor corespunzatoare pentru
imbunatatirea si modernizarea serviciilor de prevenire, diagnosticare si tratare a cancerului. In
acest sens se va asigura o inalta calitate a serviciilor medicale oferite populatiei, raspunzand
adecvat provocarilor, problemelor si inegalitatilor curente, ce reprezinta factori agravanti ai
mortalitatii, saraciei si excluziunii sociale. Proiectul aduce plus valoare dezvoltarii sistemului
medical prin imbunatatirea competentelor profesionistilor din acest domeniu la standarde
europene si introducerii de instrumente inovative necesare in lupta pentru viata.
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