PROMOVAREA INCLUZIUNII
SOCIALE PRIN DEZVOLTAREA
RESURSELOR UMANE ŞI
INSTITUŢIONALE DIN ASISTENŢA
MEDICALĂ COMUNITARĂ

PREZENTAREA PROIECTULUI
• Prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 –
U.E., Fondul Social European.
• BENEFICIARUL (LIDERUL) PROIECTULUI - ŞCOALA
NAȚIONALĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
ŞI MANAGEMENT SANITAR
• TIPUL PROIECTULUI - Multi-regional, rural şi urban.
• LOCAŢIA PROIECTULUI - Regiunile de dezvoltare
VEST/CENTRU,
• JUDEȚELE – Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş, Alba,
Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu.
• VALOAREA – aproape 1,5 milioane euro.

PARTENERII PROIECTULUI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ de SĂNĂTATE PUBLICĂ TIMIȘ,
INSTITUTUL de SĂNĂTATE PUBLICĂ "Prof. Dr. LEONIDA G.” TM,
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ de SĂNĂTATE PUBLICĂ MUREȘ,
CENTRUL de SĂNĂTATE PUBLICĂ TÂRGU-MUREȘ.
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA;
CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ;
CONSILIUL JUDEŢEAN ARAD;
CONSILIUL JUDEŢEAN CARAŞ SEVERIN;
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA;
CONSILIUL JUDEŢEAN SIBIU;
CONSILIUL JUDEŢEAN BRAŞOV;
CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ;
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA;
CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA.

SCOPUL PROGRAMULUI /1.
Reducerea disparităţilor şi inegalităţilor
existente în accesul la servicii medicale
primare, îmbunătăţirea accesului şi a calităţii
serviciilor medicale şi sociale pentru populaţia
vulnerabilă, în special din mediul rural,
repartizarea judicioasă şi perfecţionarea
pregătirii profesionale a resurselor umane, din
reţeaua naţională de asistenţă medicală
comunitară.

SCOPUL PROGRAMULUI/2.
Dezvoltarea rețelei de asistență medicală comunitară,
îmbunătățirea accesului și calității serviciilor de asistență
medicală comunitară pentru grupuri vulnerabile și
populația generala pentru 10 județe din 2 regiuni de
dezvoltare prin:
- dezvoltarea de rețele pilot pentru servicii de asistenta
medicala comunitara;
- promovarea dezvoltării la nivel descentralizat a acestor
servicii;
- alocarea reurselor financiare necesare desfășurării
activităților specifice în funcție de nevoile beneficiarilor;
- consolidarea capacității de răspuns a comunității prin
realizarea de parteneriate locale pentru acordarea de sprijin
comunitar populației vulnerabile.

SCOPUL PROGRAMULUI/3.
Dezvoltarea și promovarea programelor de formare
pentru specialiștii angajați în sistemul serviciilor de
asistență medicală comunitară în scopul consolidării
competențelor și cunoștințelor pentru munca în
echipe multidisciplinare.
- Dezvoltarea și promovarea instrumentelor și
metodelor adecvate pentru furnizarea serviciilor de
asistență medicală comunitară într-un mod flexibil
ca o alternativă la serviciile oferite în sistemul intraspitalicesc.
- Prevenirea și combaterea situațiilor care pot
conduce la excluziune socială în sfera serviciilor de
sănătate.

OBIECTIVELE SPECIFICE/1.
- relaționarea procesului de formare cu factorii sociali

și economici;
- îmbunătățirea capacității de răspuns a comunității și
a sistemului la nevoile beneficiarilor;
- profesionalismul în domeniu;
- valorificarea analitico-sintetică și practică a
conținuturilor educaționale;
- proces de formare profesionala adaptat nevoilor
medico-sociale și educaționale;

OBIECTIVELE SPECIFICE/2.
- reacția la nevoile imediate în baza analizei cererii

de formare;
- proces de formare adaptat cerințelor procesului
de
descentralizare
și
transferului
de
responsabilități;
- flexibilizarea programelor de formare;
- facilitarea accesului către o altă profesie;
- omogenizarea și uniformizarea conținutului
metodologic.

INDICATORI DE REZULTAT
• Bazat pe un chestionar, grupul activ de la proiect sosit în județul
Harghita, va evalua starea de îngrijire a sănătăţii publice - în special
printre locuitori în mediul rural şi în sate împrăştiate;
• În funcție de rezultatele aplicării chestionarului de mai sus - în cazul
în care se constată necesar– vor fi create centre de îngrijire medicală
(astfel 3 sau 4 în judeţul Harghita) - complet utilate (cu mobilier, cu
echipamente de birou, cu set de îngrijire comunitară, cu pachete de
programe software), ale căror costuri totale – pe 3 ani – vor fi
suportate din proiect;
• Formarea profesioniştilor mediatorilor sanitari și a asistentelor
medicale comunitare – cu diplomă care va fi recunoscută și de
Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților - în funcţie de
nevoi.

REZULTATE
1. baza de date cu rezultatele obţinute prin cercetare

2. rezultatele si concluziile cercetarii.
3. set de propuneri pentru decidentii de la nivel central si local
in scopul formularii initiativelor legislative specifice necesare
interventiilor.
4. sistem electronic centralizat de evaluare si monitorizare a
activitatilor de asistenta medicala comunitara
5. parteneriate incheiate la nivel interinstitutional pentru
sustinerea si finantarea activitatilor de asistenta medicala
comunitara
6. sesiuni de formare in problematica asistentei medicale
comunitare
7. diseminarea pe scara mare a rezultatelor

