Ianuarie 2018
FORMAREA SPECIALIŞTILOR IMPLICAŢI ÎN FURNIZAREA DE SERVICII MEDICALE
PENTRU PREVENŢIA NAŞTERII PREMATURE ŞI PENTRU ÎNGRIJIREA NOU NĂSCUTULUI
PREMATUR ÎN VEDEREA REDUCERII MORTALITĂŢII ŞI MORBIDITĂŢII INFANTILE
Spitalul Clinic de Urgenţă Sfântul Pantelimon implementează, începând cu data
de 08.12.2017, proiectul “Formarea specialiştilor implicaţi în furnizarea de servicii
medicale pentru prevenţia naşterii premature şi pentru îngrijirea nou născutului
prematur în vederea reducerii mortalităţii şi morbidităţii infantile”, cod contract
POCU/91/4/8/108028.
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 6.343.749,93 lei din care finanţarea
nerambursabilă în valoare de 6.216.871,64 lei, echivalentă cu 98% din valoarea
eligibilă aprobată. Valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din FSE este de
5.356.366,74 lei (84,44%), valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din bugetul
naţional este 860.504,90 lei (13,56%), iar Spitalul Clinic de Urgenţă Sfântul
Pantelimon va contribui cu 126.878,29 lei (2%).
Obiectivul general al proiectului constă în creşterea gradului de competitivitate
precum şi îmbunătăţirea competenţelor profesionale pentru 500 de specialişti din
regiunile Bucureşti-Ilfov, Centru, Sud Muntenia şi Sud Est, implicaţi în activităţi
medicale de îngrijire a gravidei cu risc de naştere prematură şi a nou născutului
prematur, în vederea reducerii mortalităţii infantile şi a riscului de deces neonatal,
inclusiv prin sesiuni de simulare a unor activităţi clinice şi la schimburi de bune
practici în Uniunea Europeană.
Prin proiect, 150 de medici cu specializările neonatologie și obstetricăginecologie şi 350 de asistenţi medicali, vor participa la programele de formare
inovative, centrate pe aplicaţii practice şi activităţi de simulare clinică.
Totodată, un număr de 60 de persoane vor participa la schimburi de bune
practici/conferinţe/congrese organizate în state membre UE, cu scopul aprofundării
cunoştinţelor în domeniu şi creării unei reţele europene de specialişti.
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Rezultatele proiectului constau în fapt în dezvoltarea resurselor umane
performante din domeniul prematurităţii, care se va transpune ulterior în creşterea
nivelului educaţional al celor 500 de participanţi la proiect şi implicit în creşterea
calităţii actului medical.
Mai multe informaţii puteţi obţine de la Dr. Sardescu Gheorghiţa, Manager de
proiect, pe adresa de email: pantelimon.neonatologie@gmail.com.
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