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Proiectul IENE 5 abordează
problema complexă a siguranței
pacienților, din eșecul căruia
rezultă milioane de incidente de
siguranță a pacienților în fiecare an,
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Proiectul își propune să sporească
cunoștințele și abilitățile membrilor
echipelor de asistență medicală în
trei domenii majore: comunicarea
interculturală, lucrul în echipe
multiculturale și siguranța
pacienților
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Principalele rezultate ale proiectului vor
fi un curs masiv deschis deschis (MOOC)
și resurse educaționale deschise (OER),
disponibile pe site-ul proiectului,
www.ieneproject.eu .
După formarea a 50 de facilitatori din
țările participante pentru a susține și a
ghida cursanții la MOOC, 150 de
participanți din țările partenere ale
proiectului și aproximativ 500 de
asistenți medicali și profesioniști în
domeniul sănătății din întreaga lume vor
participa la formarea in cadrul MOOC.
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Prima reuniune de
proiect
Londra, 7 – 8
octombrie 2015

Partenerii s-au familiarizat cu toate
aspectele proiectului, au adoptat planul
de lucru, strategia de evaluare și planul
de diseminare.
Ei au stabilit procedurile de
comunicare, monitorizare și raportare
și au discutat despre regulile financiare
și contractuale.
Ei au proiectat planul site-ului și au
convenit asupra proiectului prezenței în
media.

Produsul nr. 1
Evaluarea nevoilor
de formare

Primul produs la care lucram este evaluarea nevoilor de instruire a asistentelor medicale și
a altor profesioniști din domeniul sănătății privind lucrul în echipe multiculturale /
multidisciplinare, comunicarea interculturală și siguranța pacienților.
Un chestionar va fi aplicat în fiecare țară partenera la 30 de persoane: asistenți medicali
de nivel superior, asistenți medicali calificați și alți profesioniști din domeniul sănătății care
se pregătesc să lucreze în străinătate, asistente medicale străine și alte persoane din spitale
și alte unități de asistență medicală, și profesioniștii din domeniul sănătății care lucrează în
MMHT și cu pacienți multiculturali.
Sondajul va fi urmat de interviuri 5-10 manageri și lideri din domeniul sănătății.
Puteți vedea rezultatele analizei nevoilor pe site-ul proiectului www.ieneproject.eu.
Pe baza nevoilor de formare detectate, va fi creat un model de formare pentru dezvoltarea
abilităților de comunicare interculturale și capacitatea de a lucra în echipe multidisciplinare
/ multiculturale.

Rezultatul nr. 2
Modelul European
de formare
Urmatoarea intalnire
de proiect

Metodologia de învățare se va baza pe co-învățare și coproducție, utilizând resursele
existente pe Internet în licența CC relevante pentru practică. In cadrul cursului, se vor
utiliza legături către materialele de instruire / învățare existente pe internet.
Urmatoarea reuniune de proiect va fi in Limassol, Cipru , in data de 18 si 19 aprilie 2016

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu
poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în acesta.
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