Bacău, 31 Mai 2021.
SPITALUL JUDETEAN DE URGENȚĂ BACĂU anunță finalizarea proiectului privind ”Formarea specialiștilor medicali în vederea
îmbunătățirii asistenței medicale pediatrice pentru pacienții cu diabet zaharat tip 1 – PEDIDIAB”
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU, cu sediul în Municipiul Bacau, Judetul Bacau, Str. Spiru Haret, Nr. 2, Cod postal 600114, a
derulat, începând cu data de 08.12.2017, proiectul ” Formarea specialiștilor medicali în vederea îmbunătățirii asistenței medicale pediatrice
pentru pacienții cu diabet zaharat tip 1 – PEDIDIAB”, Componenta 1, Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare
de sănătate, Axa Prioritară: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Operațiunea: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor
din sectorul medical, cod SMIS 110294.
Obiectivul proiectului:
Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat creșterea competitivității economice a Spitalului Județean de Urgență Bacău, prin
valorificarea pe deplin a potentialului TIC rezultat în urma implementarii de sisteme, servicii și aplicații de tipul e-sănătate.
Obiectivul specific ce ține de actul medical: Creșterea calității serviciilor medicale livrate către cetățeni/pacienți, autoritți sanitare, precum și
către personalul specializat din spital, prin extinderea sistemului informatic integrat e-Sănătatate;
Obiectivul specific ce ține de actul administrativ: Creșterea eficienței cadrului administrativ-decizional.
Obiective specifice ce tin de natura tehnică: Promovarea interacțiunii între cetățean/pacient și sistemul medical, precum și promovarea
interoperabilității sistemelor informatice între Spital și autoritățile publice județene / centrale, în condițiile asigurării securității datelor cu
caracter personal și a sistemului în ansamblu.
Necesitatea: Scopul proiectului a constat în creșterea capacității de tratament și monitorizare a copiilor cu diabet zaharat de tip 1 în vederea
reducerii complicațiilor asociate, prin dezvoltarea competențelor personalului medical specializat. Proiectul a prezentat o abordare teoretică și
una practică pentru realizarea de proceduri medicale:  de tratament clinic și în ambulatoriu centrate pe medic;  de îngrijiri clinice și în
ambulatoriu centrat pe asistenți medicali.
Obiectivul proiectului a fost de a îmbunătăți abilitățile medicilor și asistenților medicali în managementul diabetului tip 1 la copil și utilizarea
aparaturii medicale de ultimă generație, precum și pentru realizarea de proceduri medicale de tratament si îngrijiri.
În cadrul proiectului s-a implementat un program integrat de formare profesionala pentru personalul din domeniul diabetului și pediatriei, în
vederea reducerii costurilor prin tratamentul corect a copiilor cu diabet zaharat, facilitarea accesului la servicii specializate și de calitate la nivel
local / județean, reducând astfel costurile cu deplasarea copiilor în centrele naționale de tratament și spitalizarea acestora. Proiectul a cuprins
atât programe de formare teoretică, cât și aplicativă, care au constat în familiarizarea medicilor pediatri / diabetologi cu utilizarea noilor
tehnologii de monitorizare glicemică, prin montarea unor senzori unui numar de 210 copii cu diabet zaharat, raportarea și interpretarea datelor
obtinute timp de 3 luni, sub stricta supraveghere a formatorilor din cadrul proiectului.
Activitățile realizate în cadrul proiectului s-au concentrat pe creșterea cunoștințelor specifice, a expertizei și competențelor și creșterea
capacității tehnice pentru medici și asistenți medicali privind cele mai actuale informații și inovațiile tehnologice din domeniul managementului
diabetului zaharat tip 1 la copii.
Proiectul de față s-a poziționat ca un instrument de educație medicală, care a oferit acces la cursuri interactive și informații special concepute
pentru îmbunătățirea asistenței medicale pediatrice pentru pacienții cu diabet zaharat tip 1.
Prin proiect, 219 de medici cu specializările pediatrie si diabet zaharat inclusiv medici rezidenti şi 195 de asistenţi medicali, au participat la
programele de formare inovative, centrate pe aplicaţii practice și au fost certificați, obținând credite EMC.
Rezultatele proiectului au constat în fapt în dezvoltarea resurselor umane performante din domeniul diabetului pediatric, care se va transpune
ulterior în creşterea nivelului educaţional al celor 419 de participanţi la proiect şi implicit în creşterea calităţii actului medical.
Fondurile obținute: valoarea totală a cheltuielilor proiectului a fost de 8.199,21 mii lei cu TVA inclus.
Alte informatii : Perioada de derulare a proiectului: 42 de luni calendaristice.
Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact : Rotaru Valeriu Eugen
Funcţie: Manager de proiect / Consilier juridic
Tel. 0747.655.483/ 0740301804,
Fax: 0234.517.424, valeriu23rotaru.rve@gmail.com.
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