
                                               

 

 

      COMUNICAT DE PRESĂ  

22 septembrie 2020 

     Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și 

Asistenților Medicali din   România Filiala Iași anunță 

lansarea proiectului „ INDUSTRIA 4.0 ÎN SĂNĂTATE”  

finanțat în cadrul Programului ERASMUS+, Proiecte de 

parteneriat strategic în domeniul educației și formării 

profesionale(2020-1-PL01-KA202-081397), cu o valoare 

totală de 199.216 euro. 

Proiectul  este coordonat de Universitatea de Științe 

Umaniste și Economie din Lodz -Polonia și va fi 

implementat alături de cei 5 parteneri din România, 

Spania, Lituania, Malta, în perioada 01 septembrie 2020-

28 februarie 2023. 

Industria 4.0 (IND4.0),numită adesea ca fiind„a patra 

revoluție industrială”  are un impact major asupra 

industriei,  economiei și implicit asupra educației,  atât din 

UE cât și la nivel mondial. Prin crearea unei piețe unice 

digitale, Comisia Europeană încurajează toa te sectoarele 

să exploateze noile tehnologii și să  le aplice în toate 

domeniile, inclus iv în sănătate.   

Proiectul se adresează profesorilor, formatorilor, 

mentorilor, organizațiilor furnizoare de  formare 

profesională  inițială și continuă , profesioniștilor din 

domeniul medical.  

Pentru o abordare complexă și integrativă, proiectul 

reunește  o echipă internațională de experți din diverse 

domenii: IND4.0, sănătate,  educație  și formare 

profesională , IT. 

Activitățile proiectului  presupun: 

• Elaborarea unui studiu cuprinzând tehnologiie și 

conceptele din Industria 4.0 aplicate în prezent în 

sectorul medical, și , în special, în domeniul 
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asistenței medicale, inclusiv studii de caz 

relevante. 

• Realizarea unei curriculei pentru pregătirea 

profesioniștilor din domeniul sănătății în 

domeniile relevante pentru activitățile lor  prin 

intermediul  cursului de formare "Industria 4.0 în 

domeniul sănătății"  

• Crearea materialelor de învățare și a metodologiei 

pentru cursul "Industria 4.0 în asistență medicală“  

față în față și online.  

• Realizarea ghidului pentru formatori "Industria 4.0 

în domeniul sănătății "  

• Crearea colecției de bune practici:  Implementarea 

Industriei 4.0 în domeniul sănătății în cadrul 

clinicilor medicale și în asistența medicală  de către 

organizațiile partenere .  

Până la  finalizarea proiectului, se preconizează ca  

parteneriatul va proiecta, produce, pilota și oferi  

grupurilor țintă diverse instrumente utile pentru 

dezvoltarea profesională a personalului medical și pentru 

sprijinirea grupurilor țintă în ceea ce privește progresele 

tehnologice din sectorul sănătății.  

 

Pentru mai multe informații  despre derularea 

proiectului:  

www.oammr-iasi.ro/proiecte 

www.facebook.com/ordinulasistentilormedicali.iasi  

 

 

“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”.  

http://www.oammr-iasi.ro/proiecte
http://www.facebook.com/ordinulasistentilormedicali.iasi

