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Programul  ERASMUS+ –Actionea cheie 2: Parteneriate Strategice  
Agrement nr. 2014-1-UK01-KA202-001659 

CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII ASISTENŢILOR  MEDICALI ŞI PROFESIONIŞTILOR  DIN 
DOMENIUL SĂNĂTĂŢII DE  A OFERI ÎNGRIJIRI COMPETENTE CULTURAL ȘI CU  

COMPASIUNE 

OBIECTIVE 

Răspunzând  nevoilor 

din sectorul de 

sănătate, proiectul 

"IENE 4" are ca scop 

îmbunătățirea calității 

formării asistenţilor  

medicali şi 

profesioniştilor  din 

domeniul sanătăţii 

pentru a oferi îngrijiri 

competente cultural și 

cu  compasiune.  

Newsletter  
No. 1 

Ianuarie  2015 

•De  a construi, pilota și implementa un instrument de auto-
evaluare, "Instrument  de măsurare a compasiunii" (IMC)

•De a proiecta un nou Model  de formare și învățare bazată pe 
muncă, pentru dezvoltarea abilităților de compasiune ale  
asistenţilor  medicali şi profesioniştilor  din domeniul sanătăţii

•De  a dezvolta o interventie care va promova învățarea și va 
sprijini compasiunea  în practică

•De a evalua eficiența intervenției asupra furnizorilor de servicii 
medicale și a  beneficiarilor.

•De a stabili o rețea a persoanelor care lucrează in proiecte de 
"compasiune", pentru împărtăşirea  și de co-crearea 
cunoștințelor.

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. 
Această publicație reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar 
Comisia nu poate fi responsabilă pentru orice alta utilizare care poate fi 
dată informațiilor. 

Proiectul debutează cu o revizuire riguroasă a literaturii în jurul compasiunii cultural competente (privind învățarea 

teoretică și practică precum și măsurarea acesteia). Prima etapă este urmată de o analiză a nevoilor de învățare ale 

celor care lucrează în poziții de conducere în asistența medicală și cel puțin altor două profesii medicale. Rezultatele 

sunt folosite pentru a dezvolta un studiu Delphi (pentru a proiecta un instrument de măsurare,  innovator, unic și un 

model european pentru dezvoltarea unor modele cu  rol in  promovarea și sprijinirea  îngrijirii  cultural competente și 

cu  compasiune). După ce rezultatele studiilor Delphi sunt finalizate, un  curriculum pentru liderii din  asistența 

medicală, precum și instrumente de învățare pentru  intervenția lor educațională va fi pilotate și finalizate. Intervenția  

se va adresa  intaririi rolului critic al personalului de conducere de nivel superior și al practicienilor  în stabilirea 

valorilor, așteptărilor și comportamentelor, care promovează și sprijiăe o ingrijire  cu compasiune cultural 

competentă. 

http://www.ieneproject.eu/
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PARTENERI 

Prima reuniune de proiect  
Limassol, Cipru 

10 -11
 
decembrie 2014 

 
Rezultatele  întâlnirii:  
 1. Construcție echipei 
  2. Acordul privind planul de lucru 
3. Alocarea de sarcini 
4. Acordul privind obiectivele și 
termenele 
  5. Dezvoltarea strategiei de 
evaluare și a planului de 
diseminare 
6. Proiectarea site-ului 

 
Cea de-a doua reunuine de proiect va 

avea loc în  Valencia, Spania 
23  -24 aprilie 2015 

 

  REZULTATE 

AŞTEPTATE 

1. Un studiu care oferă o sinteză 
unică și inovatoare a literaturii 
existente cu privire la 
compasiune, măsurarea și de 
învățarea compasiunii cultural 
competente,  în teorie și în 
practică; 
 
2. Un Model european nou și 
inovator, bazat pe evaluarea  
nevoilor de formarea a 
asistentilor  medicali și a altor 
lideri din domeniul sănătății, 
pilotat și evaluat, pentru 
dezvoltarea de modele, cu rol  în 
a promova și sprijini o îngrijire  
cu  compasiune cultural 
competentă; 
 
3. Un curriculum de formare, 
bazat pe practică, pentru liderii 
medicali ,  pentru dezvoltarea 
unui  leadership în îngrijirea 
competent culturală si cu 
compasiune; 
 
4. Instrumente de învățare 
pentru liderii din asistenţa 
medicală din domeniul ingrijirii 
cultural competente si cu 
compasiune; 
 
5. Un instrument, validat, de 
măsurare si auto evaluare a 
nivelui  de compasiune 
competentă cultural în grija 
persoanelor; 
 
6. O platformă de educație și 
formare on-line; 
 
7. O rețea de schimb de idei și 

transfer de bune practici. 
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