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Diagnosticul și terapia bolilor rare sistemice
cu afectare oculară-OCURARE
Spitalul Universitar de Urgență București implementează începând cu data de
08.12.2017 proiectul “Diagnosticul și terapia bolilor rare sistemice cu afectare
oculară-OCURARE”, în cadrul căruia se va derula programul de formare profesională
specifică pentru 390 de medici specialiști și rezidenți, 10 biologi și 200 de asistenți
medicali din cele 8 regiuni de dezvoltare ale țării, implicați în domeniul prioritar de
sănătate Boli Rare.
Cursurile vor fi acreditate de instituțiile avizate din Romania, iar participanții
vor fi certificați. În vederea asigurarii unui înalt nivel de calitate a programului de
formare, doi experți internaționali de renume vor participa la programul de formare,
aducându-și contribuția la orele teoretice și practice, asigurând astfel baza unei
formări de nivel European.
De asemeni, în cadrul proiectului 160 de persoane din grupul țintă participă la
schimburi de experiență/schimburi de bune practici, inclusiv în contextul acțiunilor
de cooperare transnaționale: 100 de persoane, medici oftalmologi, vor participa la
Congresul Național de Oftalmologie, iar 40 de medici și 20 de asistenți medicali vor
participa la congrese și conferințe international din alte state membre.
Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea nivelului de competențe
teoretice și practice al profesioniștilor din sectorul medical în domeniul Boli rare.
Rezultatele proiectului constau în îmbunatățirea nivelului de cunoștințe a
profesioniștilor participanți la formare, certificarea participanților, actualizarea a trei
programe de formare acreditate la nivel național (medici, biologi, asistenți medicali).
Valoarea totală a proiectului este de 6.769.248,62 lei din care finanțarea
nerambursabilă în valoare de 6.633.865,89 lei.
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/91/4/8/109169.
Mai multe informații se pot găsi pe site-ul proiectului: www.ocurare.ro
sau la adresa de mail: contact@ocurare.ro
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