Titlul proiectului: Pentru un act medical de calitate!
Beneficiar: SC Studimed SRL
Regiunea: Nord - Est

În cadrul pregătirii proiectului solicitantul s-a adresat filialei judetene
Context a OAMMR pentru a estima numeric grupul tinta al asistentilor medicali ce
doresc sa urmeze cursul de urgente traumatice ale copilului. In adresa
transmisa s-a solicitat sa se precizeze numarul total al asistentilor
medicali, ponderea pe sexe, precum si ponderea persoanelor trecute de
45 de ani.
Analizand datele primite s-a constatat ca peste 1000 de persoane
doresc sa participe la acest curs, provenind din unitatile de primire
urgente, spitalul judetean de urgenta, spitale clinice, cabinete individuale
de familie. Din totalul prezentat circa 80% sunt femei, iar 10% sunt
persoane trecute de 45 de ani.
Solicitantul a elaborat o baza de date ce a permis selectarea celor
720 de persoane. Acest numar a fost stabilit de solicitant tinand cont de o
serie de constrangeri existente, precum durata totala a proiectului care
trebuie sa fie in marja de eligibilitate, de echipa de lectori disponibila, de
specificul curriculei de curs.
Acest proiect raspunde nevoilor prezente ale grupului tinta: pe de o
parte, prin participarea la acest curs cursantii vor dobandit cunostinte si
abilitati care vor permite cresterea calitatii actului medical in tratarea
urgentelor traumatice pediatrice, iar pe de alta parte cursantii vor obtine
certificate de participare care vor confirma acumularea a 30 de credite.
Mentionam ca in prezent, in conformitate cu legislatia in vigoare (Legea
307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical si moasa),
asistentii medicali trebuie sa acumuleze anual 30 de credite. Ei pot
acumula aceste credite prin participarea la simpozioane, conferinte sau
cursuri de formare. In aceste conditii, participantii au avut posibilitatea de

a acumula credite prin participarea la un curs cofinantat din Fondul Social
European, Bugetul de Stat si finantarea asigurata de solicitant.
Proiectul, prin grupul tinta selectat este in corelare cu prevederile
liniei directoare 2.1 din Orientarile Strategice Comunitare 2007-2013 care
prevad printre altele si acordarea unei atentii deosebite in formarea
continua pentru profesii/sectoare cu un nivel scazut de salarizare, ce tind
sa fie dominate de femei. Este cazul si asistentilor medicali din prezentul
proiect.
Proiectul, prin rezultatele sale (instruirea a 720 de persoane) isi
aduce contributia la realizarea obiectivului specific al prioritatii 4 din
Planul National de Dezvoltare 2007-2013, respectiv cresterea nivelului de
educatie si formare profesionala pentru 1.100.000 persoane.
Proiectul, prin furnizarea de instruire pe baza unei curricule noi,
pilot, respectiv tratarea urgentelor traumatismelor pediatrice raspunde la
obiectivul specific al masurii de formare continua aferenta axei prioritare 5
din Planul Regional de Dezvoltare Nord-Est, respectiv crearea unei forte
de munca adaptate la cerintele in continua schimbare ale pietii muncii.
Obiectivul proiectului este creşterea gradului de pregătire profesională a
Scopuri şi asistenţilor medicali prin furnizarea de cunoştinţe şi formarea de abilităţi
obiective în medicina de urgenţă, în vederea acordării primului ajutor în urgenţele
traumatice ale copilului.
După încheierea cursului, absolvenţii vor avea competenţele şi abilităţile
necesare pentru: evaluarea primară şi secundară în trauma pediatrică,
resuscitarea cardiopulmonară la copil, tehnici de hemostază şi de
imobilizare a pacientului traumatizat.
În finalul proiectului, va fi realizată o broşură şi va fi organizată o
conferinţă de diseminare unde vor fi prezentate aspectele pozitive
desprinse din derularea cursului dar şi problemele întâmpinate.
Activitatea de instruire se va desfăşura pe parcursul a 17 luni, 10 luni in
Descrierea anul 1 de implementare si 7 luni in anul 2 de implementare. Responsabil
proiectului este managerul de proiect si responsabilul tehnic. Se are in vedere
organizarea celor 720 de cursanti in 15 serii de cate 48 de cursanti.
Fiecare serie va fi impartita in 4 grupe de cursanti. Cursul presupune in
raport cu curricula existenta parcurgerea a 4 faze: instruire teoretica,
instruire practica, evaluare teoretica si evaluare practica. Cursul teoretic
dureaza 16 ore si va avea loc intr-o sala inchiriata la care va participa
toata seria de 48 cursanti. Instruirea practica dureaza 6 ore si avea loc in

sala proprie a solicitantului separat pentru fiecare din cele 4 grupe de cate
12 cursanti fiecare. Evaluarea teoretica va dura 2 ore si va avea loc in
sala inchiriata pentru toata seria. Evaluarea practica va dura in medie 15
min. per cursant ceea ce inseamna un total de 12 ore pentru toata seria.
Fiecare cursant ce absolveste cursul va primi un certificat de absolvire
emis de filiala judeteana a OAMMR. Activitatea de instruire se va repeta
pe acelasi tipar pentru celelalte 14 serii de cursanti.
Pentru activităţile de instruire practică a fost achiziţionat un
echipament modern de resuscitare care simulează în condiţii aproape de
realitate urgenţele traumatice ale copilului: un manechin copil cu simulator
de funcţii vitale şi un set module de traumatism.
Asistenţii medicali vor beneficia şi de programe interactive care
conţin 50 de scenarii de simulare a unor situaţii veridice în vederea
acordării primului ajutor şi a unor situaţii critice în camera de gardă, care
permit dialogul cu pacientul conştient şi/sau aplicarea protocoalelor de
resuscitare. După încheierea scenariului, se realizează evaluarea
automată a cursantului şi vizualizarea tuturor erorilor în ordinea în care au
fost comise în aşa fel încât procesul de corectare a acestora să fie cât
mai facil.
Durata 22 luni
01.07.2009-30.04.2011
Parteneri Acest proiect nu se deruleaza in parteneriat
Grup tinta Iniţial in proiect a fost propus un grup tinta format din 720 de asistenti
medicali iar prin implementarea proiectului a fost realizat un grup tinta
format din 763 de persoane
Rezultate - Numărul cursanţilor participanţi la actualizarea şi îmbunătăţirea
competenţelor (asistenti): 763 depăşind cu 43 de cursanţi cel propus iniţial
raportate
-

Ponderea cursanţilor certificaţi
competenţelor: 90,0%
Numărul cursanţilor femei: 697

pentru

actualizarea

şi

îmbunătăţirea

