EXTRAVITAL - Implementarea in activitatea curenta a sectiilor de
Anestezie si Terapie Intensiva (ATI) din România a metodelor
moderne de „Suport Vital Extracorporeal al functiilor cardiopulmonara, renala si hepatica”, dovedite a scadea mortalitatea la
pacientul critic si Cresterea Competentelor Profesionale ale
Personalului Specializat
Axa prioritara 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei
Obiectivul specific 4.8: Imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din
sectorul medical
Cod MySmis: 110977

Lider de parteneriat (Beneficiar):
Spitalul Clinic de Urgenta „Pius Brinzeu” Timisoara
Partener:
Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. Iliescu” Bucuresti

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ
„PIUS BRÎNZEU” TIMIŞOARA

INSTITUTUL DE URGENŢĂ PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE
"PROF. DR. C.C. ILIESCU" BUCUREȘTI

Durata proiectului: 36 luni, cu incepere din 27.12.2017
Regiunea de implementare: România, in cele 8 regiuni de dezvoltare ale tarii
Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea nivelului de competente al specialistilor
implicati in furnizarea de servicii medicale si in implementarea programelor si actiunilor prioritare
de sanatate la nivel national si local, prin furnizarea de programe de formare profesionala in tehnici
avansate de suport extracorporeal al functiilor vitale, pentru asistentele medicale si medicii din
36 luni
incepând cu data
de 15.01.2018
pâna lasidata
de 14.01.2021
specialitatea
Anestezie-Terapie
Intensiva
(ATI) precum
participare
la schimburi de experienta si
schimburi de bune practici.

Obiective specifice ale proiectului:
o Cresterea numarului de personal din institutii publice implicat in implementarea actiunilor prioritare
de sanatate in specializarea Anestezie-Terapie Intensiva la nivel national, regional, judetean si local
care devine informat cu privire la programele de formare profesionala specifica, precum si cu privire
la metodologia de selectie a grupului tinta, prin desfasurarea de actiuni de informare si constientizare
pentru personalul medical din cele 8 regiuni ale tarii: Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest, Oltenia,
Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia si Bucuresti-Ilfov;
o Imbunatatirea cadrului tehnic si metodologic in specialitatea Anestezie-Terapie Intensiva prin
actualizarea programelor existente, a ghidurilor de practica si a procedurilor de lucru specifice
precum si prin introducerea de programe noi;
o Cresterea nivelului de instruire si perfectionare a competentelor pentru 600 de asistenti/asistente
medicale si 300 de medici specialisti in Anestezie-Terapie Intensiva, membri GT, prin organizarea a
doua programe de formare profesionala specifica, adaptate nevoilor acestora;
o Cresterea nivelului de dezvoltare profesionala si a gradului de implicare a 90 de specialisti romani
din domeniul medical, membri GT, in initiativele europene de schimb de informatii, prin facilitarea
participarii acestora la congrese, workshop-uri si schimburi de bune practici in domeniul specializarii
Anestezie-Terapie Intensiva, in tari de pe teritoriul Uniunii Europene.
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Principale activitati desfasurate in cadrul proiectului:
Activitatea 1 – Selectia grupului tinta
1.1. Informarea, recrutarea, selectia si inregistrarea grupului tinta - regiuni mai putin dezvoltate
1.2. Informarea, recrutarea, selectia si inregistrarea grupului tinta - regiune dezvoltata

Activitatea 2 - Furnizarea programelor de formare profesionala
specifica pentru personalul medical implicat în implementarea
programelor prioritare la nivel naþional si local (nivel regional,
judeþean) de sanatate

2.1. Actualizarea programelor existente, a ghidurilor de practica, a procedurilor precum si dezvoltarea si
furnizarea de programe noi de formare profesionala aferente programelor prioritare în domeniu
2.2. Derularea programului de formare profesionala specifica pentru medicii specialisti ATI - regiuni mai
putin dezvoltate
2.3. Derularea programului de formare profesionala specifica pentru medicii specialisti ATI - regiune
dezvoltata
2.4. Derularea programului de formare profesionala specifica pentru asistentele medicale care lucreaza in
domeniul ATI - regiuni mai putin dezvoltate
2.5. Derularea programului de formare profesionala specifica pentru asistentele medicale care lucreaza in
domeniul ATI - regiune dezvoltata

Activitatea 3 - Participarea persoanelor din grupul tinta la schimburi de
experienta/ schimburi de bune practici, inclusiv in contextual actiunilor
de cooperare transnationale
3.1 Participarea persoanelor din grupul tinta la schimburi de experienta/ schimburi de bune practici, inclusiv
in contextul actiunilor de cooperare transnationale - regiuni mai putin dezvoltate
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3.2. Participarea persoanelor din grupul þinta la schimburi de experienta/ schimburi de bune practici,
inclusiv in contextul actiunilor de cooperare transnationale - regiune dezvoltata

Rezultate ale proiectului:
1 metodologie de selectie a grupului tinta definitivata;
810 persoane apartinand grupului tinta din regiuni mai putin dezvoltate informate cu privire la
programele de formare profesionala specifica, precum si cu privire la metodologia de selectie a
grupului tinta;
810 persoane apartinand grupului tinta din regiuni mai putin dezvoltate, selectate si inregistrate
in grupul tinta;
7 evenimente de informare organizate in regiunile mai putin dezvoltate
90 persoane apartinand grupului tinta din regiunea Bucuresti-Ilfov informate cu privire la
programele de formare profesionala specifica, precum si cu privire la metodologia de selectie a
grupului tinta;
90 persoane apartinand grupului tinta din regiunea Bucuresti-Ilfov, selectate si inregistrate in
grupul tinta;
1 eveniment de informare organizat in Bucuresti;
1 curriculum curs formare profesionala medici specialisti ATI elaborat;
1 curriculum curs formare profesionala asistentele medicale care lucreaza in domeniul ATI
elaborat;
1 curs formare profesionala asistente ATI acreditat cu puncte EMC;
1 curs formare profesionala medici specialisti ATI acreditat cu puncte EMC;
1 plan al programului de formare profesionala medici specialisti ATI elaborat (metodologie,
planul activitatilor, resurse umane alocate);
27 de cursuri de formare profesionala medici specialisti ATI organizate;
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270 de medici specialisti ATI participanti la cursuri de formare profesionala, membri ai grupului
tinta din regiunile mai putin dezvoltate;
270 de medici specialisti cu competente imbunatatite in Anestezie si Terapie Intensiva din
regiunile mai putin dezvoltate;
270 de atestate de pregatire profesionala distribuite medicilor specialisti participanti la
programul de formare profesionala din regiunile mai putin dezvoltate;
1 plan al programului de formare profesionala medici specialisti ATI din regiunea Bucuresti Ilfov
elaborat (metodologie, planul activitatilor, resurse umane alocate);
3 cursuri de formare profesionala medici specialisti ATI din regiunea Bucuresti Ilfov
organizate;
30 de medici specialisti ATI participanti la cursuri de formare profesionala, membri ai grupului
tinta din regiunea Bucuresti Ilfov;
30 de medici specialisti cu competente imbunatatite in Anestezie si Terapie Intensiva din
regiunea Bucuresti Ilfov;
30 de atestate de pregatire profesionala distribuite medicilor specialisti participanti la programul
de formare profesionala din regiunea Bucuresti Ilfov;
1 plan al programului de formare profesionala asistente medicale ATI , din regiunile mai putin
dezvoltate, elaborat (metodologie, planul activitatilor, resurse umane alocate);
27 de cursuri de formare profesionala asistente medicale ATI organizate;
540 de asistente medicale ATI participante la cursuri de formare profesionala, membre ale
grupului tinta din regiunile mai putin dezvoltate;
540 de asistente medicale cu competente imbunatatite in Anestezie si Terapie Intensiva din
regiunile mai putin dezvoltate;
540 de atestate de pregatire profesionala distribuite asistentelor medicale participante la
programul de formare profesionala din regiunile mai putin dezvoltate;
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1 plan al programului de formare profesionala asistente medicale ATI , din regiunea Bucuresti
Ilfov, elaborat (metodologie, planul activitatilor, resurse umane alocate);
3 cursuri de formare profesionala asistente medicale ATI din regiunea Bucuresti Ilfov organizate;
60 de asistente medicale ATI participante la cursuri de formare profesionala, membre ale
grupului tinta din din regiunea Bucuresti Ilfov;
60 de asistente medicale cu competente imbunatatite in Anestezie si Terapie Intensiva din
regiunea Bucuresti Ilfov;
60 de atestate de pregatire profesionala distribuite asistentelor medicale participante la
programul de formare profesionala din din regiunea Bucuresti Ilfov;
81 de specialisti romani in domeniul ATI, din regiunile mai putin dezvoltate, sprijiniti in
vederea participarii acestora la congrese, workshop-uri si schimburi de bune practici in
domeniul Anesteziei si Terapiei Intensive, in tari de pe teritoriul Uniunii Europene;
9 specialisti romani in domeniul ATI, din regiunea Bucuresti Ilfov, sprijiniti in vederea participarii
acestora la congrese, workshop-uri si schimburi de bune practici in domeniul
Anesteziei si Terapiei Intensive, in tari de pe teritoriul Uniunii Europene.

Descrierea Grupului Tinta
270 de medici si 540 de asistente din regiunile mai putin dezvoltate si 30 de medici si 60 de asistente
medicale din regiunea dezvoltata Bucuresti-Ilfov – personal din sectiile ATI ale unitatilor spitalicesti
Continut dosar inscriere in Grupul tinta:
•
•
•
•
•

Copie a actului de identitate si copie dupâ certificatul de nastere, copie dupa certificatul de casatorie
sau dupa un alt document relevant in cazul schimbarii numelui
Formular de inregistrare in grup tinta
Cerere de inscriere/ Declaratie privind evitarea dublei finantari
Acord de utilizare a datelor personale
Declaratie de compatibilitate
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•
•

Copie a cartii de identitate si copie dupâ certificatul de nastere, copie dupa certificatul de casatorie
sau dupa un alt document relevant in cazul schimbarii numelui
Alte documente relevante solicitate de membrii echipei de proiect.

Cursuri de formare profesionala acreditate cu puncte EMC
Formare in tehnici extracorporale de suport vital avansat pentru medici din specialitatea ATI
Formare in tehnici extracorporale de suport vital avansat pentru asistente medicale din
specialitatea ATI
Durata curs: 90 ore pentru medici si 60 ore pentru asistente medicale (teorie si practica)
Finalizare curs

Sustinere examen de absolvire (cursantul a indeplinit conditia prezentei

obligatorii) - test grila si componenta practica

Obtinere Diploma de participare cu puncte

EMC (Educatie Medicala Continua)

Participarea la schimburi de experienta/ seminarii/ conferinte
Din randul absolventilor de cursuri organizate in cadrul proiectului se vor
selecta persoane care vor participa la evenimente nationale si internationale de tip cursuri,
seminarii, congrese, schimburi de experienta, schimburi de bune practici, inclusiv in
contextul actiunilor de cooperare transnationale.
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