
 

 
 Comunicat de presă lansare proiect  

– 01 Noiembrie 2018 –  

 

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România 

Filiala Iași anunță lansarea proiectului „Inovare, Implementare, Impact în Sănătate(HI3) 

- Program de formare pentru o implementare sustenabilă a schimbăriilor  din sistemul 

sanitar, la nivel clinic”  finanțat în cadrul Programului ERASMUS+, Proiecte de parteneriat 

strategic în domeniul educației și formării profesionale.  

 

HI3 este un proiect coordonat de Universitatea din Kristianstad, Suedia, la care ;I va fi 

implementat împreună cu  Triskelion (Norvegia), European Cleft Organisation (Olanda), 

University Medical Centre Ljubljana (Slovenia), Papageorgiou General Hospital Salonic 

(Grecia), The University of Tartu (Estonia), Riga Stradins University (Letonia) și 

OAMGMAMR Filiala Iasi (România), în perioada 01-09-2018 și 31-08-2020, activitățile 

proiectului  derulându-se pe o perioadă de 24 luni. 

 

Scopul acestui proiect este  dezvoltarea  unui  curs de formare pentru profesioniștii din 

domeniul sănătății (angajati pe poziții clinice și manageriale)  care au în prezent o pregătire 

minimă sau insuficientă în ceea ce privește modul de implementare și monitorizare a 

schimbărilor  în domeniul sănătății.  

 

 Prin utilizarea unei abordări transnaționale a proiectului, va fi generat un material de 

formare funcțional, care să țină cont de diversitatea socială și culturală europeană în 

diferitele spitale, fiind cât mai ușor de adoptat și utilizat în întreaga Europă. 

 



 

Proiectul va crește gradul de conștientizare și va contribui la un dialog social privind 

discriminarea și excluderea socială a pacienților care aparțin grupurilor vulnerabile din 

țările partenere. 

 

Grupul tintă al proiectului este format din  profesioniștii din domeniul sănătății cu cele mai 

relevante grupuri profesionale - medici, asistenți medicali, manageri din sănătate, asistenți 

sociali și alți profesioniști din domeniul sănătății.  

 

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt: 

1. Un raport național de  cercetare privind barierile în calea schimbării, întâlnite în 

domeniul sănătății și măsuri de luat (IO1); 

2.Un raport teoretic: Implementarea schimbării - cunoștințe actuale ale organizațiilor din 

domeniul sănătății și perspectiva pacientului (IO2); 

3. Dezvoltarea unui curs de formare, concret și concentrat, de o zi pentru profesioniștii din 

domeniul sănătății, axat pe abordarea deficitelor de cunoștințe și de calificare în acest 

domeniu (IO3 & IO4); 

4. Testarea și pilotarea cursului (IO5); 

5. Dezvoltarea unei resurse de formare cu acces liber (prin intermediul site-ului web al 

proiectului) pentru profesioniștii din domeniul sănătății pentru o implementare 

sustenabilă a schimbăriilor  din sistemul sanitar, la nivel clinic. (IO6) 

 

Mai multe detalii despre derularea proiectului puteți obține la numărul de telefon 

0232240695, la e-mail la adresa secretariat@oammr-iasi.ro, pe siteul organizației 

www.oammr-iasi.ro sau pe pagina de facebook: 

www.facebook.com/ordinulasistentilormedicali.iasi. 


