Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020

Martie 2018

GEST-URGENT
Competențe adecvate pentru
specialiștii din medicină implicați în marile urgențe din sarcină și naștere
Spitalul Clinic Filantropia București derulează începând cu data de 11.12.2017 proiectul
“Formarea prin simulare medicală în scopul gestionării marilor urgențe din sarcină și naștere
– GEST-URGENT”, contract POCU/91/4/8/109864.
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital
Uman, Axa prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Operațiunea: Îmbunătățirea
nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical, cod apel POCU/91/4/8.
Valoarea totală a proiectului este de 5.826.051,59 lei din care finanțarea
nerambursabilă în valoare de 5.709.532,22 lei, echivalentă cu 98 % din valoarea eligibilă
aprobată și 2% finanțați de la bugetul Municipiului București prin Consiliul General al Municipiului
București.
Perioada de implementare a proiectului este de 30 de luni, de la 11.12.2017 până la
10.06.2020.
Obiectivul general al proiectului: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor
din sectorul medical în domeniul prioritar de sănătate “Sănătatea femeii și copilului. 1.a.
Mortalitate infantilă și risc de deces neonatal”.
Prin proiect, 440 de medici și moașe vor beneficia de un program de formare specifică
pentru gestionarea marilor urgențe din sarcină și naștere. Partea practică a programului de
formare va fi asigurată prin simulare medicală.
De asemenea, 21 de specialiști implicați în domeniul prioritar de sănătate mortalitate
infantilă și risc de deces neonatal vor participa la cursuri de specialitate în domeniul urgențe
obstetricale în străinătate, cursuri care se bucură deja de o mare recunoaștere internațională,
urmând a primi certificare.
Rezultatele proiectului se vor concretiza prin certificarea celor 440 de profesioniști medici
și moașe, care și-au îmbunătățit nivelul de cunoștințe, prin publicarea unui tratat teoretic de
specialitate – Urgențe obstetricale intrapartum, prin actualizarea programei de formare în
domeniul mortalitate infantilă și risc de deces neonatal – mari urgențe obstetricale, precum și
prin certificarea celor 21 de specialiști participanți la cursuri de specialitate în străinătate.
Mai multe informații se pot obține la adresa de mail: office@spitalulfilantropia.ro
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