Descrierea proiectului

instruire a profesioniştilor în domeniul sănătăţii
prin transferul experienţei anterioare.
Mulţi medici, asistente medicale şi
lucrătorii din domeniul sănătăţii publice din
întreaga Europă sunt interesaţi să se implice
în domeniul obezităţii, a gestionării bolilor
coronariene şi a promovării activităţii fizice.
Din păcate, în acest moment, mulţi dintre ei
nu au suficiente cunoştinţe şi nu includ
activitatea fizică printre recomandările lor.

Profesioniştii din domeniul sănătăţii din
UE au preocupări legate de creşterea nivelului
de obezitate şi de creşterea numărului de
persoane cu boala coronariană. Mai mult,
obezitatea este una dintre cele mai mari
probleme de sănătate publică în Europa
secolului XXI. Medicii, asistentele medicale şi
lucrătorii din domeniul sănătăţii publice din
UE, sunt îngrijoraţi de impactul obezităţii
asupra bolii coronariene.
Din păcate însă, la nivelul UE, nu
există programe de formare profesională
realizate în acest domeniu.
Acest proiect se bazează pe un
program de educaţie medicală continuă
realizat pentru medicii, asistentele medicale şi
lucrătorii din domeniul sănătăţii publice din
Marea Britanie. Proiectul are drept scop
transferarea cunoştinţelor din acest program,
în alte ţări europene.
În cadrul proiectului se vor realiza un
portal web şi două resurse de formare online.
Una dintre acestea va cuprinde materiale de
curs pentru medici, asistente medicale şi
lucrătorii din domeniul sănătăţii publice în
Europa, a doua categorie cuprinde materiale
de curs pentru formatorii în domeniu. Acestea
vor fi disponibile gratuit, în şase limbi.
O valoare adăugată importantă a
acestui proiect este legată de accesibilitatea
resurselor în 6 limbi europene şi de
capacitatea de o dezvolta o platformă de

Educaţia medicală continuă (EMC)
este o oportunitate pentru profesioniştii din
domeniul sănătăţii pentru a-şi actualiza
cunoştinţele şi aptitudinile lor medicale,
precum şi de a lucra, în parteneriat cu alţi
profesionişti din domeniul îngrijirii sănătăţii.
Concluziile analizei de nevoi realizată
iniţial prin consultarea profesioniştilor din
domeniul sănătăţii şi a educatorilor de la nivel
european au fost că nu există resurse la nivel
naţional sau european în acest domeniu de
promovarea sănătăţii şi de sănătate publică
Parteneriatul dezvoltat va asigura
crearea unei bazate pe resurse CME pentru
medici, asistente medicale şi lucrătorii din
domeniul sănătăţii publice recunoscută la
nivel european. Această resursă ar putea fi
apoi integrată în sistemele de formare şi
practicile naţionale, în fiecare din ţările
partenere.
Obiective
Proiectul îşi propune să dezvolte:
-

un program european acreditat de
formarea resurselor (materiale de curs
pentru formatori şi cursanţi), accesibil
online, pentru organizaţiile de educaţie
vocaţională, pentru medici, asistente
medicale şi lucrătorii din domeniul
sănătăţii publice disponibil în întreaga
Uniune Europeană (în limbile engleză,
spaniolă, germană, cehă, portugheză,
română).

-

Un portal web desemnat pentru proiect şi
de unde materialele pot fi accesate şi
descărcate.

Pe parcursul proiectului, vom adapta şi
dezvolta o resursă de educaţie medicală
continuă pentru medici, asistente medicale şi
lucrătorii din domeniul sănătăţii publice care
îşi propune să abordeze factorii de risc ai
bolilor cardio-vasculare, ai obezităţii şi
diabetului şi promovarea activităţii fizice la
nivelul comunităţii, intervenţii care pot fi
integrate cu practica clinică.
Partenerii din şase ţări europene vor
asigura, de asemenea, posibilitatea de a
evalua impactul proiectului nostru cu privire la
utilizatorii finali din fiecare ţară diferită.

aplicativ accentuat. Creşterea bunăstării şi a
calităţii vieţii este o preocupare majoră a
membrii facultăţii, care sunt preocupaţi de
acest lucru prin toate domeniile de cercetare;
acest domeniu se regăseşte şi în zona de
cercetare pe termen lung a universităţii.

In2Health Education
Training Limited

and

In2Health (I2H) este o organizaţie
independentă, non-profit care facilitează
furnizarea de workshop-uri privind cele mai
bune practici în cadrul Serviciului Naţional de
Sănătate din Marea Britanie (NHS), pentru
personalul NHS.
In2Health derulează aproximativ 50 de
workshop-uri pe an. Lectorii acestora sunt
specialişti în domeniile lor şi sunt implicaţi în
activităţi similare la nivel naţional şi
internaţional.
Palacký University in
Olomouc

Membrii Proiectului
Proiectul HELP este derulat de un
consorţiu format din:
University of
Gloucestershire
(Coordonator)
Universitatea
din
Gloucestershire
(UOG), are peste 9000 de studenţi
înmatriculaţi la diverse programe de studiu de
la licenţă la cursuri postuniversitare şi este un
furnizor de cursuri de formare profesională,
inclusiv cele pentru profesioniştii din domeniul
sănătăţii.
Facultatea de educaţie fizică este un
furnizor important de cercetare în domeniul
educaţiei fizice şi sportului evaluată la nivel
internaţional ca excelentă. Parteneriatele de
cercetare
stabilite
asigură
dezvoltarea
cunoaşterii în domeniu şi au un caracter

Universitatea Palacky
(UPOL)
este
a
doua
universitate ca vechime din Republica Cehă.
În prezent, UPOL este format din opt
facultăţi, dintre care una este Facultatea de
Educaţie Fizică (FTK) – membri acesteia fiind
implicaţi în acest proiect. Corpului academic
de la UPOL constă de 1.500 cadre didactice şi
21.000 de studenţi, inclusiv 1500 de studenţi
din alte ţări (mai ales slovaci). Aproximativ
200 de schimb de studenţi din întreaga lume
au loc anual.
Experienţa anterioară se concretizează
într-un număr semnificativ de parteneriate în
proiecte legate de programele educaţionale
europene (de exemplu, mai mult de 30 din
1999); acest fapt dovedeşte faptul că UPOL
este un partener extrem de experimentat şi de
încredere pentru HELP.

Transilvania University of Brasov
Universitatea Transilvania din
Braşov (UTB) are mai mult de 21.000 de
studenţi care frecventează cursuri la nivel de

licenţă sau de master, şi aproximativ 900 de
profesori, precum şi, mai mult de 600 de alţi
angajaţi. În dezvoltarea de programe de
cercetare
şi
educaţie,
universitatea
colaborează cu 152 de universităţi europene.
De-a lungul anilor, mai mult de 30 de proiecte
(inclusiv PC5, PC6, Comenius, Erasmus,
Minerva sau Leonardo) au fost derulate în
cadrul Universităţii. În Facultatea de Medicina
de la UTB, 100 de studenţi şi 120 de asistente
medicale absolvă în fiecare an. Facultatea de
Medicină a fost implicată în 2 proiecte
TEMPUS (unul pentru dezvoltarea curriculei
pentru asistente medical), 2 proiecte
Leonardo da Vinci de mobilitate, 1 proiect
DISS, 1 proiect FP7 şi alte proiecte derulate
împreuna cu unităţi sanitare.
University of Castilla-La
Mancha
Universitatea din Castilla - La Mancha
(UCLM), a fost fondată în 1985.
Are patru campusuri în regiunea
Castilla-La Mancha: Ciudad Real, Albacete,
Cuenca şi Toledo. De asemenea, unele
activităţi de predare are filiale în oraşele:
Talavera, Almadén şi Puertollano. UCLM are
in jur de 28000 elevi şi aproximativ 2325
profesori.
Departamentul de Educaţie fizică şi
Ştiinţe Sportive, din cadrul Facultăţii de
Educaţie Fizică, a fost înfiinţat în 1999.
Facultatea oferă programe de pregătire în
domeniul educaţiei fizice şi a sportului;
membrii corpului didactic au fiind implicaţi
într-o serie de programe naţionale şi ale UE în
domeniul sportului şi a promovării sănătăţii.

Technische Universitaet
Chemnitz
Universitatea
Tehnică
din Chemnitz (CUT), are peste 10.000 de
studenţi, şi are legături strânse cu instituţii
medicale, dar şi industria medicală. CUT a
stabilit un mediu unic din punct de vedere
ştiinţific, bazat pe concepte inovatoare,
dedicate excelenţă academică şi educaţionale
interdisciplinare, la standard internaţional.
Facultatea de Ştiinţe Umane şi Sociale
oferă o infrastructură excelentă de medicină
sportivă şi pentru cercetare în domeniul
ştiinţei mişcării şi a fiziologiei. De asemenea,
membrii facultăţii au competenţe şi expertiză
în sociologia sportului şi management.
În acest context, au fost derulate
proiecte de cercetare specifice în domeniul
bolilor de civilizaţie, a depresiei şi populaţii cu
nevoi speciale.
Mai mult, există deja o reţea amplă de
cooperare cu organizaţii sportive, cu mediul
local de afaceri, precum şi cu organizaţiile de
caritate şi autorităţile locale.
Membrii facultăţii şi-au dovedit deja
capacitatea de a lucra cu succes împreună în
cercetări anterioare (de exemplu în European
Students' Health Survey).

Universidade do Porto
Scopul Facultăţii de
Sport (FADEUP) şi a Centrului de Cercetare
în Sănătate, Activitate fizică şi Petrecerea
timpului liber (CIAFEL), al Universităţii din
Porto (UP) este de a promova cercetarea
fundamentală şi aplicată în domeniul sănătăţii,
legată de domeniul de activităţii fizice, de
evaluarea relaţiilor dintre activitatea fizică,
sănătate şi agrement.
Membrii facultăţii sunt implicaţi în
activităţi de promovare şi colaborare din
proiecte de cercetare fundamentală şi aplicată
la nivel naţional şi internaţional în domeniul
sănătăţii corelată cu aspecte legate de
activitatea fizică, care încearcă să răspundă la
întrebări importante despre relaţia dintre
sănătate (în special bolile cronice), activitatea
fizică şi petrecerea timpului liber. FADEUP
prin CIAFEL oferă un program comunitar de
activitate fizică pentru vârstnici şi copii obezi

Miscode –
Communication, Design
and Information Systems
Miscode (MISC) este o firmă
specializată în domeniul dezvoltării IT pentru
educaţie şi afaceri, care acoperă domenii cum
ar fi: web marketing, web CRM / ERP,
dezvoltare web, modelarea şi dezvoltarea
sistemelor de informare.
Sunt în curs de dezvoltare noi domenii
de activitate în jurul valorii de sprijin pentru
IMM-uri şi microîntreprinderi, prin IT şi
instrumente de reţele în scopul stimulării
învăţării şi dezvoltării afacerilor.
Miscode lucrează cu clienţii, atât la
nivel naţional şi regional din Portugalia şi are
o experienţă bună de dezvoltare recentă de estructuri
suport
în
cadrul
proiectelor
comunitare din parteneriate transnaţionale.
Prin personalul de specialitate (18
membri), Miscode poate aduce o expertiză
considerabilă în proiect, şi, de asemenea,
oferă legături extinse pentru a sprijini
diseminarea activităţilor.
Toţi partenerii au o experienţă în
cooperarea transnaţională, iar fiecare partener
va participa activ la activităţile proiectului.

posibilitatea de a descărca portalul web şi de
a folosi aceste materiale pentru studiu.
Impactul pe termen lung este în legat
de acreditarea cursurilor de către organismele
naţionale şi europene. Estimăm că sute de mii
de cadre medicale din Europa ar putea
accesa această resursă potenţială şi că
aceasta va avea o relevanţă majoră pentru
cerinţele lor de formare profesională şi de
dezvoltare ulterioară a practicii clinice.
Prin urmare impactul potenţial pe
termen lung al acestui produs este vastă.

Durata proiectului
Proiectul are o durată de 24 de luni,
începând cu luna octombrie 2011.
Alte acţiuni vor continua până la
sfârşitul proiectului.
Contact
http://www.help-project.com

Contribuţia proiectului la UE
Impactul pe termen scurt al propunerii
va fi dat de dezvoltarea la nivelul UE de emateriale.
Organizaţiile
de
instruire
vocaţională, medicii, asistentele medicale şi
lucrătorii din domeniul sănătăţii publice au

