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Comunicat demarare proiect
Creșterea competențelor multidisciplinare a personalului medical în vederea îmbunătățirii
calității vieții copiilor cu boli rare (POCU/91/4/8/108207)

Spitalul Clinic de Copii “Dr. Victor Gomoiu” anunță în calitate de beneficiar, demararea proiectului cu
titlul Creșterea competențelor multidisciplinare a personalului medical în vederea îmbunătățirii
calității vieții copiilor cu boli rare (POCU/91/4/8/108207), finanțat din Fonduri Structurale şi de
Investiţii Europene, prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 și implementat în parteneriat
cu Asociaţia PartNET - Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă.
Astfel, în data de 23.03.2018 va avea loc conferința de lansare a proiectului în care se vor prezenta
activitățile și rezultatele preconizate în urma implementării acestuia. Evenimentul va avea loc la
Aristocrat Events Hall, str.Şoseaua Pipera, nr.48, sector 2, Bucureşti începând cu ora 15:40.
Obiectivul general urmărit este îmbunătățirea nivelului de competențe a 1000 de profesioniști din
sistemul medical, din cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, respectiv ale cadrelor medicale
profesioniste din sistemul medical și ale asistenților medicali la nivel național, implicați în prevenirea,
diagnosticarea precoce și tratarea bolilor rare la copii.
Proiectul vizează următoarele rezultate: implicarea în activitățile proiectului a unui grup țintă total de
1000 de persoane din 8 regiuni de dezvoltare; organizarea a 8 campanii regionale (40 de evenimente
locale) de recrutare; informarea a 2000 de specialiști din domeniul medical cu privire la activitățile
proiectului; recrutarea a 1000 de specialiști din domeniul medical; instruirea/formarea a 400 de medici;
instruirea/formarea a 600 de asistenți medicali; elaborarea a 2 standarde ocupaționale; organizarea a
7 schimburi de practici internaționale pentru un total de 100 de participanți; facilitarea participării a 60
de specialiști la congrese/manifestări științifice internaționale.
Valoarea totală a proiectului este de 13.029.960,16 lei, din care 11.001.890,99 lei contribuția
Uniunii Europene și 2.028.069,17 lei contribuție din bugetul național.
Detalii suplimentare cu privire la activităţile proiectului pot fi oferite de: Prof. Dr. Doina Anca Plesca,
tel: 0737 014 832, e-mail: manager@spitalgomoiu.ro
Proiect co-finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

