
 

IAȘI:. Eveniment de multiplicare internațional Erasmus+ 

 

Workshopul internațional „Intervenţii comune împotriva epuizării profesionale a 

asistenţilor medicali debutanţi, studenţilor la asistenţă medicală şi îngrijitorilor la 

domiciliu” are loc sâmbătă, 13 mai 2017, în Sala Mare de Conferinţe a Restaurantului 

Cotnari şi reprezintă un eveniment de multiplicare în cadrul proiectului de parteneriat 

strategic VET „JOBIS - Intervenții comune împotriva epuizării profesionale a asistenților 

medicali debutanți, studenților la asistență medicală și îngrijitorilor la domiciliu” finanţat 

prin Programul Erasmus+ al Uniunii Europene. Participarea este gratuită.  

 

La workshop va participa şi o delegaţie a Asociaţiei de Nursing din Republica Moldova, 

condusă de Elena Stempovscaia, preşedintele organizaţiei. 

 

Obiectivul evenimentului de multiplicare este de a disemina curriculum-ul de formare 

pentru cursurile mixte, online și față în față, pentru prevenirea şi combaterea epuizării 

profesionale în rândul asistenților medicali debutanți şi îngrijitorilor la domiciliu. Până la 

finalul proiectului 200 asistenți medicali, 300 de studenți la asistență medicală şi 40 de 

îngrijitori la domiciliu din cele 5 țări vor beneficia de aceste cursuri mixte de formare 

certificate VET. 

 

Workshopul este, de asemenea, organizat pentru informarea asistenților medicali, a 

îngrijitorilor la domiciliu, a factorilor de răspundere din sectorul sanitar și a publicului larg 

asupra programului Erasmus+, a activităților și rezultatelor proiectului JOBIS. 

 

Prin acest eveniment, organizat în preajma Zilei Internaționale a Asistentului Medical, 12 

mai, OAMGMAMR Iași urmărește să atragă atenția în privința epuizării profesionale, un 

sindrom care afectează din ce în ce mai mult personalul din domeniul îngrijirilor de 

sănătate în România și în Uniunea Europeană. Participanții vor beneficia de informații utile 

despre sindromul burnout, de exemple de bune practici pentru prevenirea şi combaterea 

epuizării profesionale care să genereze o schimbăre pozitivă de atitudine. 



 

Cei interesați să participe sunt invitați să se înscrie în limita a 30 locuri la adresa de 

e-mail secretar@oamr-iasi.ro. Secretariatul workshopului va confirma accesul la 

manifestare până pe 8.05.2017.  

 

"Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia 

Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei." 

 

mailto:secretar@oamr-iasi.ro

