
                                                                                                             

 

 

  
COMUNICAT DE PRESĂ 

21  septembrie 2020 

  

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști,  Moașelor și Asistenților  

Medicali din   România Fil iala Iași  anunță lansarea proiectului 

„EUROTEQ-FORMARE ÎN EVALUAREA CLINICĂ PENTRU 

TRANSPARENȚA EUROPEANĂ ȘI EGALITATE ÎN SĂNĂTATE ”  

finanțat în cadrul Programului ERASMUS+, Proiecte de parteneriat 

strategic în domeniul educației  și formării pr ofesionale(2020-1-SE01-

KA202-077806).  Valoarea totală a proiectului este de 271.980 euro.  

Proiectul  este coordonat de Universitatea din Kristianstad din  Suedia 

alături de parteneri din Norvegia, Slovenia, Grecia, Olanda, Serbia,  

Estonia și România, iar perioada de implementare este 01 septembrie 

2020-31 august 2023.  

Proiectul a fost iniț iat ca urmarea a studiilor îngrijorătoare din Europa 

care arată că aproximativ 50% dintre pacienți nu  înțeleg informații le de 

bază privind asistența medicală ,  prezentate de profesioniștii d in 

domeniul sănătății.  Prin urmare, proiectul își propune să furnizeze atât 

profesioniști lor din domeniul sănătății ,  cât ș i organizații lor care se 

ocupă de pacienți  noțiuni ș i  strategii eficiente,  bazate pe cercetare, 

pentru abordarea acestui grup țintă neglijat .  

Scopul proiectului este d ezvoltarea, testarea, punerea în aplicare a 

unui pachet de formare  pentru profesioniștii din domeniul sănătății,  

organizațiilor  de pacienți  și altor părți interesate relevante, 

permițându- le să faciliteze îngrijirea centrată pe pacient  și să sprij ine 
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incluziunea pacienților ș i a publicului, în special  a celor din grupurile 

dezavantajate din punct de vedere social, în cercetarea din domeniul 

sănătății.   

Activitățile proiectului se vor derula pe o perioadă de 36 luni și cuprind 

o cercetare națională cu privire la implementarea programului în țări le 

participante prin  opinii le profesioniștilor din domeniul sănătății ,  

raportul  teoretic privind practica bazată pe dovezi ( înțelegere, 

explicare și  implicare ),  dezvoltarea cursului  de formare bazat pe 

abordarea deficit ului de cunoștințe în domeniu, revizuirea ș i  adaptarea 

materialelor de curs la nevoil e locale.  

Proiectul se va adresa în principal profe sioniști lor din domeniul sanitar,  

organizațiilor  care se ocupă de pacienți  precum și a  altor părți  

interesate.  

Activitățile de formare  și diseminarea  materiale lor  realizate în proiect 

vor  va avea ca rezultat îmbunătățirea furnizării  de servicii medicale 

printr-o implicare activă  a pacienților ș i a publicului în cercetarea din 

domeniul sănătății,  în special pentru grupurile dezavantajate din punct 

de vedere social.  

Organizații le din domeniul sănătății vor avea acces la educație ș i  

formare continuă  și astfel  vor actualiza cunoștințele profesioniști lor  

din domeniul sănătății pentru a menține o practică eficientă.  

Pentru mai multe informații  despre derularea proiect ului puteți accesa 

site-ul Fil ialei  www.oammr -iasi.ro/proiecte sau pe pagina de facebook: 

www.facebook.com/ordinulasistentilormedicali.iasi.  

“Con ţinu tu l  p rez entu lu i  ma te r i a l  rep rez in tă  r esponsab i l i tatea  
exc lus i vă  a  auto r i lo r ,  ia r  A gen ţ ia  Na ţ iona l ă  ş i  Co m is ia  Eu ropeană  
nu  sunt  r esponsab i le  pen tru  mod ul  în  c are  va  f i  fo los i t  con ţinu tu l  
in for ma ţ ie i” .  


