Titlul proiectului: „Program privind promovarea si formarea profesionala a personalului
medical in domeniul TIC si al managementului sistemului de sanatate publica - PROMED”
Beneficiarul proiectului: Universitatea Ştefan cel Mare Suceava
Locaţia proiectului: Regiunea Nord-Est
Judetul: Suceava
Sănătatea fiind una din direcţiile prioritare de abordare în politicile UE şi în politica

Context naţională, la nivel naţional se impune implementarea în sistemul de sănătate publică
a unor sisteme informatice complexe, care să conducă la creşterea calităţii şi
performanţei. In plus, acestea trebuie să asigure integrarea în aşa numita „e-Health
Area”, obiectiv la nivel european (IP/04/580). Planul de acţiune corespunzător
propune câteva obiective şi acţiuni in vederea realizării unui sistem European eHealth integrat:
a) fiecare stat membru trebuie să se concentreze pe implementarea de sisteme ehealth şi să stabilească ţinte precise pentru interoperabilitate şi pentru folosirea
fişelor medicale electronice;
b) dezvoltarea unui portal de sănătate care să ofere acces la informaţii privind
sănătatea;
c) stabilirea unei abordări comune pentru identificarea pacienţilor;
d) identificarea standardelor de interoperabilitate pentru documentaţia medicală
electronică;
e) extinderea reţelelor de informaţii medicale, prin servicii pentru reţele wireless
broadband şi fixe şi integrarea majorităţii reţelelor în grid-uri (priorităţile programelor
europene PC5–PC7).
Obiectivul general al proiectului il reprezintă dezvoltarea abilitatilor fortei de munca
Scopuri şi in concordanta cu nevoile de abilitati identificate la nivelul personalului sanitar din
obiective judetul Suceava si realizarea de programe de instruire pentru dezvoltarea abilitatilor
IT si manageriale.
Obiective specifice
- Dezvoltarea si furnizarea de instruire si perfectionare in domeniul tehnologiei
informatiei si a biroticii pentru 180 de persoane care activeaza in domeniul sanitar,
in unitati sanitare de pe raza judetului Suceava;
- Dezvoltarea de abilitati manageriale pentru 20 de persoane care ocupa functii de
conducere in domeniul sanitar, precum si furnizarea de programe de instruire IT
pentru acestea.
- Crearea unui mediu educativ de calitate, care sa asigure accesul personalului din
domeniul sanitar la resurse educationale de nivel calitativ ridicat, in vederea
dobandirii de abilitati specifice tehnologiilor informationale si managementul
activitatilor din domeniul sanitar.

Prin obiectivele sale, propunerea se incadreaza in AXA PRIORITARA 3 „Cresterea
adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”, respectiv DOMENIUL MAJOR DE
INTERVENTIE 3.2 „Formare profesionala si sprijin pentru intreprinderi si angajati
pentru promovarea adaptabilitatii”. De asemenea, se aliniaza obiectivului general al
POS DRU care consta in dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii
personalului, in cazul de fata a celui din sistemul sanitar.
Pentru atingerea obiectivelor menţionate mai sus, s-au implementat activităţile:
Descrierea Pregătirea tehnică a proiectului
proiectului În cadrul acestei activităţi s-a întrunit echipa de implementare şi s-a stabilit
programul de lucru, obiectivele specifice pentru fiecare etapă în parte, reponsabilii
pentru fiecare sub-activitate, termenele limită de realizare a acestora, modalităţile de
cuantificare a obiectivelor propuse, modalităţile de evaluare a atingerii obiectivelor
etc. Fiecărui membru al echipei manageriale i s-au stabilit atribuţiile concrete prin
fisa postului si contractul de munca.
Achizitii produse si servicii
S-au intocmit caietele de sarcini, specificatiile tehnice si celelalte documente ale
dosarelor de achizitii, in vederea achizitionarii produselor necesare implementării
proiectului: 12 unitati PC, 1 server, 1 copiator, consumabile si a urmatoarelor servicii:
campanie media, audit, site web, pliante si servicii logistice de organizare masa
rotunda. S-a urmarit incheierea contractelor de achizitii, implementarea acestora,
receptia cantitativa si calitativa a bunurilor si serviciilor.
Efectuarea de activitati de informare si publicitate
S-au elaborat materiale pentru implementarea campaniei media (serviciu
subcontractat), comunicate de presa si s-a organiza o masa rotunda la nivel sectorial
cu participanti din domeniul medical pentru prezentarea rezultatelor proiectelor. A
fost dezvoltat un site al proiectului care a fost actualizat de echipa de management
cu informatii legate de programe analitice, cursuri, orar si alte informatii legate de
derularea proiectului.
Identificare nevoi de instruire, definitivare curricula, pregatire materiale de
instruire
Impreuna cu partenerul P1 s-au stabilit nevoile de instruire specifice pentru grupurile
tinta propuse in cadrul urmatoarelor directii de instruire: instruire generala de utilizare
a calculatorului si a echipamentelor periferice, editare si calcul tabelar, Internet,
software medical specific si, management- pentru grupa de manageri din domeniul
sanitar. Partenerii au stabilit curricula de instruire si, pe baza acesteia, lectorii au
intocmit suporturile de instruire.
Pregătirea activităţii de instruire seria i (i=1, 2, 3)
Echipa de management a proiectului a format 3 serii de instruire a cate 3 grupe. Au
fost multiplicate materialele de instruire (format scris/electronic). A fost pregatit
spatiul alocat activitatilor de instruire.
Activitate de instruire seria i (i=1, 2, 3)
Lectorii au asigurat instruirea cursantilor, in timp ce echipa de mangement a asigurat
suportul tehnic si logistic.

Evaluare seria i (i=1, 2, 3)
Evaluatorii au asigurat evaluarea celor 3 grupe de cursanti, in fiecare din cele trei
serii de instruire. Echipa de management a asigurat suportul tehnic si logistic si a
eliberat certificatele de absolvire a cursurilor.
Pregătirea activităţii de instruire manageri
Echipa de management a selectat cursanţii. S-a intocmit si publicat pe site orarul de
instruire. S-au multiplicat materialele de instruire (format scris/electronic).
Activitate de instruire seria manageri
Lectorii au asigurat instruirea cursantilor, in timp ce echipa de mangement a asigurat
suportul tehnic si logistic.
Evaluare seria manageri
Evaluatorii au asigurat evaluarea grupei de cursanti. Echipa de management a
asigurat suportul tehnic si logistic si a eliberat certificatele de absolvire a cursurilor.
Management proiect
Echipa de management a asigurat indeplinirea tuturor activitatilor de management al
proiectului, atat din punct de vedere tehnic, cat si financiar. A urmarit periodic stadiul
de implementare a proiectului, luand masuri pentru a elimina eventualele intarzieri, a
analizat gradul de indeplinire a obiectivelor si de atingere a indicatorilor propusi. De
asemenea, a intocmit rapoartele intermediare si finale cerute de Autoritatea
contractanta, a asigurat comunicarea atat cu Autoritatea Contractanta, cat si cu
partenerul de proiect si cursantii.

Durata 20 luni: 01.03.2009-31.10.2010

Parteneri 1 partener naţional, Autoritatea de Sanatate Publica Suceava
In cadrul proiectului sunt propuse doua grupuri tinta din domeniul medical. Primul

Grup tinta grup tinta, format din 180 medici si asistenti medicali (proportii aproximative 20%
si respectiv 80%) vor fi instruiti in vederea asigurarii formarii profesionale de baza
pentru implementarea noilor tehnologii TIC in sistemul de sanatate.
Al 2-lea grup tinta este format din 20 de medici si asistenti medicali, avand functii
de conducere sau care intentioneaza sa promoveze pe functii de conducere. Acest
grup va fi instruit atat in vederea implementarii noilor forme organizationale si a
cresterii eficientei sistemului de sanatate publica, cat si in vederea dobandirii
abilitatilor de exploatare a tehnologiilor TIC specifice domeniului medical.

Rezultate Grupul ţintă/grupurile ţintă şi indicatorii prevăzuţi iniţial au fost depăşiţi. Astfel:
raportate
Grup ţintă/grupurile ţintă

Propus

Realizat

20

29

180

234

Medici si asistenti medicali , avand functii de
conducere sau care intentioneaza sa promoveze
pe functii de conducere
Medici si asistenti medicali

Rezultate propuse
Numărul cursanţilor în managementul şi organizarea muncii

20

Numărul cursanţilor pentru actualizarea şi îmbunătăţirea
competenţelor

180

Numărul cursurilor de formare profesională cofinanţate

2

Rezultate atinse
Numărul cursanţilor în managementul şi organizarea muncii

29

Numărul cursanţilor pentru actualizarea şi îmbunătăţirea
competenţelor

234

Numărul cursurilor de formare profesională cofinanţate

2

