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SAJTÓKÖZLEMÉNY – PROJEKT INDITÁS „KÉPESSÉGEK AZ EURÓPAI SZINTU
EGÉSZSÉGÜGYI MINOSÉG TERÉN – QUALIMED”

A pályázat, mely 2012.12-2014.11 periódusban kerül lebonyolításra az Európai Bizottság
támogatja az Életfogytig Tartó Tanulás Program, Leonardo da Vinci alprogramjából, az Innováció
Átadása akción keresztül a CREST Forrásköz bonyolítja le partnerségben a romániai,
magyarországi és ausztriai országos Európai Szervezetek a Minoségért képviseloivel: Romániai
Egyesület a Minoségért (Románia), Európai Minoségügyi Szervezet – Magyar Nemzeti Bizottság
(Magyarország) és Quality Austria – Trainings, Zertifierungs und Begutachtungs Gmbh.
(Ausztria).
Az utóbbi években az egészségügyben dolgozóknak (white jobs) egyre több nehézsége akadt az
alkalmazási viszonyokkal. Ez a szektor új képességeket és munkalehetoségeket igényel, az
újítások hamar alkalmazásba léptek, de a nevelési és oktatási rendszer igényli a szektoriális
képességazonosítás és megelolegezés illetve a változatások támogatását, melyek folytám ezek a
fenti problémák megközelíthetoek legyenek és segítsék a dolgozókat, hogy hozzájussanak a
nekik megfelelo képzéshez, melyre szükségük van.
A projekt támogatja az innováció átadását a szakmai oktatás témában tapasztalattal rendelkezo
partnerekt ol egészségügyi menedzsment terén, egy európai hálózat kiépítésében mely a
biztonságos, minoségi és hatékony egészségügyi szolgáltatásokat biztosít , alkalmazkodva az
Európai Únió egészségügyi politikájához és stratégiájához támogatva a dinamikus egészségügyi
rendszert.
A pályázat specifikus célkituzései a következok:
Ø olyan eszközök és operatív modellek fejlesztése, melyek megengedik a képzések
felépítésében, hogy hatékony eljárások legyenek leszögezve az egészségügyi
minoségmenedzsmenti képzésekhez szükséges elemek elemzésé érdekében;
Ø olyan speciális képzésorientált modellek és eszközök fejlesztése, melyek folyamatosan
frissítik az egészségügyi dolgozók képességeit, tesztelve azokat újított programok és
eszközök segítségével, me lyek specifikus képességfejleszto programon alapszanak az
egészségügyi minoségmenedzsment terén, melyek Európai szinten vannak érvényesítve.
Ø Képzésújítási eljárások beépítése egy nemzetközi MO szolgáltatók hálózatának
kialakításával illetve más érdekelt felek bevonásával egészségügyi téren, képzés és
bizonyítvány kiadási terv alkotásával egészségügyi minoségmenedzsment terén.
Ø Az innovációs gyakorlati elemek határon átívelo szintu átadására készített modellek
hasznosításának tesztelése és a képzési eszközök alkalmazásának tesztelése, támogatva
a MO és a munka világa közötti kapcsolatot.
A pályázat végso eredményei:
A jóváhagyott témakörben készített, a szükségleteket felméro elemzés eszközei
Összehasonlító jelentés, mely a képzési szükségleteket és illetékességet célozza
ahárom partnerországban
Oktatóanyag a QSMH professzinális képzéshez
Speciális kompetenciaszkéma QSMH professzionális képzéshez és a kompetenciák
certifikálási európai szintu szkémája
A pályázat hosszútávú hatása az egységes professzionális képzéslehetoségek bátorításában áll
egészségügyi minoségmenedzsmet téren közegészségügyi intézetek számára a különbözo
érdeket stakeholder-ek bevonása által a MO marketingbe és abban, hogy a kvalifikációs rendszer
felelosségteljesebben áll az egészségügyi alkalmazottak szükségleteinek felderítéséhez, a
kompetencia
alapú
képzési
rendszer
fejlesztésére
összpontosítva.
Ez
a
pályázat
minoségmenedzsmenti rendszer témában tartott képzések ejlesztését tuzi ki célul,
alkalmazkodva az Európai Únió elveihez, új képzési rendzsert hozva létre illetve új programokat,
melyeket az új képességek és mukahelyek támogatásának szentel.
A pályázatról bovebb információkat CREST Forrásközponttól lehet kérni, dr.HEJJA Botond –
projekt menedzser, telefon/fax +40-261-877770, e-mail office@crest.ro.
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.
Ez a közlemény a szerzo nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem teheto felelossé
az abban foglaltak bárminemu felhasználásáért.

