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CREŞTEREA COMPETENŢEI PROFESIONALE A SPECIALIŞTILOR DIN
SECTORUL MEDICAL ÎN IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR NAŢIONALE DIN
DOMENIUL ENDOCRINOLOGIEI ŞI DIABETULUI ZAHARAT - ENDODIAB
INSTITUTUL NAŢIONAL DE ENDOCRINOLOGIE “C. I. PARHON” BUCUREŞTI implementează
în parteneriat cu ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE ŞI CERCETARE MEDICALĂ SANAMED,
începând cu data de 27.12.2017, proiectul “Creşterea competenţei profesionale a specialiştilor din sectorul
medical în implementarea programelor naţionale din domeniul Endocrinologiei şi Diabetului Zaharat ENDODIAB”, cod contract POCU/91/4/8/107996. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 4 Incluziunea socială şi combaterea sărăciei,
Operaţiunea: Îmbunătăţirea nivelului de competenţe al profesioniştilor din sectorul medical, cod apel
POCU/91/4/8.
Valoarea totală a proiectului este de 7.486.283,09 lei din care finanţarea nerambursabilă în valoare de
7.376.928,34 lei. În calitate de solicitant, Institutul Naţional de Endocrinologie “C.I.Parhon” Bucureşti va
cofinanţa proiectul cu 109.354,75 lei. Durata proiectului este de 36 luni (27.12.2017-26.12.2020).
Obiectivul general al proiectului constă în creşterea capacităţii de prevenţie, diagnostic şi tratament în
vederea reducerii complicaţiilor cronice asociate bolilor Endocrine şi Diabetului Zaharat, prin
dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului medical şi ale personalului de laborator. Proiectul
vizează profesionişti din domeniile Endocrinologiei, Diabetului, Medicină de Familie, Medicină de
Laborator şi se va realiza prin participarea la programe de formare, stagii de pregătire în ţară şi state membre
UE, sesiuni de simulare a unor activităţi clinice şi pregătire de laborator în centrul de cercetare al Institutului
Naţional de Endocrinologie „C.I.Parhon” Bucureşti.
Prin proiect, 125 endocrinologi, 125 diabetologi, 300 medici de familie, 50 specialişti de laborator şi 200
asistenti medicali vor fi selectaţi din toate cele opt regiuni de dezvoltare, pentru a participa la programele
de formare şi vor dobândi competenţe profesionale noi privind identificarea, diagnosticarea şi tratarea
pacienţilor cu diabet zaharat şi boli endocrine, precum şi a complicaţiilor cronice ale acestor boli. Din aceștia,
8% vor fi selecționați pentru a participa la Congrese Europene de specialitate, ca schimb de bune practici.
Rezultatele proiectului vor consta în dobândirea de competenţe profesionale noi pentru un număr de 800 de
profesioniști din sistemul medical național, generând implicit un impact pozitiv major asupra calităţii vieţii
pacienţilor. La finalizarea implementării proiectului se va elabora şi publica Ghidul de diagnostic,
tratament si management al pacientului cu Diabet Zaharat, cu scopul asigurării accesului la cele mai noi
informații și tehnologii de specialitate.
Mai multe informaţii puteţi obţine de la Prof. Dr. Corin Badiu, Manager de proiect,
Institutul National de Endocrinologie „C.I. Parhon”, tel: 021.317.20.41/224 sau pe adresa de email:
badicrin@yahoo.co.uk

