„Creșterea competențelor profesionale ale
personalului medical implicat în depistarea
tulburărilor afective
și prevenția comportamentului suicidar”
-prezentare proiect-

„Creșterea competențelor profesionale ale personalului medical implicat în
depistarea tulburărilor afective și prevenția comportamentului suicidar”
Proiect cu finanțare europeană obținută prin competiție în cadrul
Programului Operațional Capital Uman
Perioada de implementare – 42 luni (27 decembrie 2018- 26 iunie 2021)
Valoare totală - 8,942,691.34 lei (aprox 2 mil euro)

LIDER DE PROIECT:
Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog
PARTENER:

Asociația Română de Psihiatrie şi Psihoterapie (ARPP)
Selecția partenerului s-a făcut în baza unei proceduri transparente, prin
anunț public, conform legislației în vigoare.

OBIECTIVUL PROIECTULUI

Proiectul își propune îmbunătățirea nivelului de sănătate al
populației și creșterea calității serviciilor medicale oferite către
populație, în special in cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate ale
României, prin creșterea nivelului competențelor profesionale ale
personalului angajat in sistemul public de sănătate mintală, în
conformitate cu prevederile Programului Național de Sanatate
Mintala, prin participarea la cursuri de formare profesionala si
schimburi de experienta si bune practici.

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI
OS 1 –competențe profesionale imbunatatite prin cursuri de formare
profesionala acreditate, cu durata de 36 de ore, pentru 920 de cadre din
sistemul medical public de sanatate mintala care lucreaza cu adulti, din care
865 certificate (credite EMC);
OS 2 - competente profesionale imbunatatite prin participari la schimburi de
experienta si bune practici internationale pentru 120 de cadre din sistemul
medical public de sanatate mintala;
OS 3 - 6 ghiduri si proceduri/ protocoale de lucru in domeniul sanatatii
mintale elaborate la nivel national pentru o practica unitara in domeniu, la
standarde europene

GRUPUL ȚINTĂ AL PROIECTULUI
A. Psihiatri - 210 persoane;
B. Psihologi - 60 persoane:
C. Asistenti medicali –650 persoane.
• 10% din grupul tinta este selectat din regiunea dezvoltata
(Bucuresti_Ilfov)
• 90% din grupul tinta este selectat din restul tarii din cele 7 regiuni
mai putin dezvoltate.
• Din totalul de 920 de persoane formate un procent de minimum
96% vor fi certificate.

REZULTATELE PROIECTULUI
La finalul celor 3 ani de derulare a proiectului se vor obține următoarele
rezultate:
• 3 programe de formare cu credite EMC
• 1 program de formare cu credite COPSI
• 6 curricule de formare realizate
• 920 persoane instruite
• 6 ghiduri si proceduri/protocoale actualizate, referitoare la modalitatea de
abordare a bolnavilor, realizate la nivel national, la standarde europene;
• 200 de structuri de sanatate mintala din sistemul public national informate
asupra
aplicarii
noilor
standarde
unitare
prin
intermediul
ghidurilor/procedurilor/protocoalelor elaborate.

ACTIVITĂȚILE TRANSVERSALE ALE PROIECTULUI
1. Managementul proiectului - CNSMLA
1.1. Realizarea, dezvoltarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea
strategiei și a planului de management ale proiectului (inclusiv achizitii
2. Informarea și publicitatea - CNSMLA
2.1. Realizarea, dezvoltarea și implementarea strategiei și a planului de
comunicare
3. Selecția și monitorizarea grupului țintă -CNSMLA
3.1. Recrutarea, selectia, inscrierea si monitorizarea grupului tinta

ACTIVITĂȚILE SPECIFICE ALE PROIECTULUI
Proiectul are in componenta 3 mari activitati specifice:
4. DEZVOLTAREA SI IMPLEMENTAREA DE PROGRAME NOI DE FORMARE PROFESIONALA
SPECIFICĂ – CNSMLA și ARPP
4.1 Realizarea cadrului metodologic, a curriculei de formare si acreditarea programului
de formare specifica
4.2. Planificarea, organizarea si derularea programului de formare
5. SCHIMB DE EXPERIENȚĂ ȘI BUNE PRACTICI – CNSMLA
5.1.Organizarea, planificarea si participarea grupului tinta la congrese si workshopuri de
specialitate
6. ACTUALIZAREA GHIDURILOR DE PRACTICĂ ȘI A PROCEDURILOR/ PROTOCOALELOR
DE INTERVENȚIE – CNSMLA și ARPP
6.1 Identificarea si analiza ghidurilor de practica si protocoalelor/procedurilor de
interventie existente din perspectiva literaturii de specialitate din ultimii 5 ani
6.2. Actualizarea ghidurilor de practica si procedurilor / protocoalelor de interventie

4. DEZVOLTAREA SI IMPLEMENTAREA DE PROGRAME NOI DE
FORMARE PROFESIONALA SPECIFICĂ – CNSMLA și ARPP
4.1 Realizarea cadrului metodologic, a curriculei de formare si
acreditarea programului de formare specifica
- elaborarea a 6 curricule (3 depresie, 3 adictie) pentru
psihiatri, psihologi si asistenti medicali
- acreditarea programului de formare pentru psihiatri,
psihologi si asistenti medicali
- program de formare complex, care va avea va obiective
dezvoltarea de competente pentru membrii echipelor
mutidisiciplinare din spitalele/centre/sectii de psihiatrie,
medic psihiatru, psiholog, asistenta medicala.

4. DEZVOLTAREA SI IMPLEMENTAREA DE PROGRAME NOI DE
FORMARE PROFESIONALA SPECIFICĂ – CNSMLA și ARPP
4.2. Planificarea, organizarea si derularea programului de
formare
-program de formare de 6 zile, respectiv 36 ore formare, 6 ore
pe zi plus 2 ore pe zi pauza de masa/cafea adresat
specialistilor care lucreaza cu adulti.
- cursul cuprinde 2 module a cate 3 zile fiecare, un modul pe
Tulburari afective - Depresie suicid si un modul pe Preventia si
combaterea consumului de substante (adictie).

5. SCHIMB DE EXPERIENȚĂ ȘI BUNE PRACTICI – CNSMLA
5.1.Organizarea, planificarea si participarea grupului tinta la
congrese si workshopuri de specialitate
Activitatea urmareste imbunatatirea competentelor tehnice si
a cadrului metodologic pentru 120 de persoane din grupul
tinta care vor participa la congrese/conferinte/workshop-uri
de specialitate, in domeniul sanatatii mintale din tari membre
UE.

6. ACTUALIZAREA GHIDURILOR DE PRACTICĂ ȘI A
PROCEDURILOR/ PROTOCOALELOR DE INTERVENȚIE –
CNSMLA și ARPP
6.1 Identificarea si analiza ghidurilor de practica si
protocoalelor/procedurilor de interventie existente din
perspectiva literaturii de specialitate din ultimii 5 ani
6.2. Actualizarea ghidurilor de practica si procedurilor /
protocoalelor de interventie

Date de contact: Manager proiect, Adriana Tran
Telefon:0740 20 20 64
E-mail: proiecte.cnsmla@gmail.com
http://cnsm.org.ro

