Proiect de mobilitate în scop de formare profesională „Competențe europene în
îngrijirea pacientului cu afecțiuni neurologice”

Scopul proiectului: creșterea relevanței formării profesionale a elevilor Colegiului „Mihai
Eminescu” Bacău, nivel postliceal, calificarea asistent medical generalist, în context național și
european.
Obiectivele proiectului:
-creșterea nivelului competențelor teoretice și a abilităților practice specifice modulului de
neurologie și nursing în neurologie de către 25 de elevi ai Colegiului „Mihai Eminescu” Bacău,
nivel postliceal, anul al III-lea, pe perioada efectuării stagiului clinic de 80 de ore în condiții
specifice în cadrul Azienda Sanitaria Regionale del Molise - Italia.
-creșterea nivelului competențelor teoretice specifice modulului de neurologie și nursing în
neurologie de către toți elevii Colegiului Mihai Eminescu Bacău, nivel postliceal, anul al III-lea,
pe perioada realizării unei teze de cercetare în domeniul neurologiei.
Mobilitățile de formare profesională
Cei 25 de elevi participanți vor fi împărțiți în două fluxuri egale. Primul flux va
avea loc în perioada 11-22 ianuarie 2021. Al doilea flux va avea loc în perioada 29 martie-9
aprilie 2021.
Primul flux se va axa pe îngrijirea pacienților în stare critică care au suferit un
accident vascular cerebral.
Al doilea flux se va axa pe recuperarea pacienților care au suferit un accident
vascular cerebral.
Elevii care au participat la primul flux vor colabora cu cei din al doilea flux, iar
produsul final va consta dintr-o culegere de planuri de îngrijire pentru pacienții cu afecțiuni

neurologice și de explorări funcționale utilizate în tratamentul și recuperarea la acestei categorii
de pacienți.
La finalul celor două fluxuri de mobilitate se va realiza o teză de cercetare pe tema
importanței calității îngrijirilor pacienților cu afecțiuni neurologice.
Ipoteza de cercetare va fi „Este adevărat că o comunicare eficientă și îngrijiri
particularizate conduc la o recuperare facilă și rapidă a pacientului neurologic?” Cercetarea va
include analizarea mai multor planuri de îngrijire și va fi realizată de către cei 98 de elevi din
anul al III-lea.
Finanțarea totală din partea Comisiei Europene prin intermediul A.N.P.C.D.E.F.P. București:
52025 euro
Grant oferit fiecărui participant:
Transport: 275 de euro
Sprijin individual: 1456 euro / 14 zile de formare professională
Total: 1731 euro
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