
  
 

COMUNICAT DE PRESĂ ÎNCHEIERE PROIECT 

– 01 APRILIE 2021 – 

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România Filiala Iași 

anunță încheierea 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. Proiectul a fost coordonat de  Universitatea din Kristianstad din Suedia, alături de 

partenerii săi din Norvegia, Olanda, Slovenia, Grecia, Estonia, Letonia și România.  

Vă reamintim că proiectul și-a propus dezvoltarea  unui  curs de formare pentru profesioniștii din 

domeniul sănătății (angajati pe poziții clinice și manageriale)  cu o  pregătire minimă sau insuficientă 

în ceea ce privește modul de implementare și monitorizare a schimbărilor  în domeniul sănătății.  În 

realizarea acestui material s-a ținut cont de diversitatea socială și culturală europeană din țările 

partenere. 

Proiectul s-a adresat în principal profesioniștilor din domeniul sănătății  precum asistenți medicali, 

manageri din sănătate, asistenți sociali dar și alți profesioniști din domeniul sănătății.  

Rezultatele proiectului sunt: : 

1. Raportul asupra tipurilor de bariere în calea schimbării întâlnite în domeniul îngrijirii medicale și 

calea de urmat. 

2. Raportul teoretic cu privire la implementarea schimbării - cunoștințe actuale ale organizațiilor din 

domeniul sănătății și perspectiva pacientului . 

3. Aspecte pedagogice ale instruirii profesioniştilor din domeniul sănătăţii care lucrează în diverse 

medii. 

4. Cursul de formare profesională continuă cu titlul “Implementarea schimbării durabile în sistemul 

de sănătate la nivel clinic la care au participat 31 persoane -asistenți medicali sefi, directori de îngrijiri 

din institutiile sanitare din Iasi. 

5. Conferința “Inovare, implementare si impact in sanatate " ce a constituit evenimentul de 

multiplicare al proiectului la care au participa 42 persoane, asistenți medicali din Județul Iași. 

6. Manualul destinat formatorilor în cadrul programului de instruire funcțională cu privire la modul 

de implementare a schimbărilor durabile, la nivel clinic în sistemul de asistență medicală 

 

Toate materialele realizate în cadrul acestui proiect sunt oferite spre consultare pe pagina oficiala a 

proiectului http://health-innovation.nu sau pe pagina Filialei Iași https://oammr-iasi.ro/proiecte-

europene/inovare-implementare-impact-in-sanatate-hi3/ . 
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