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UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FACULTATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE

CENTRUL DE FORMARE CONTINUĂ
DE ABILITĂȚI PRACTICE ÎN DOMENIUL SĂNĂTATE
Scopul
Centrul de Formare Continuă de Abilități Practice în Domeniul Sănătate al
Facultății de Medicină și Farmacie, Universitatea din Oradea se înființează cu scopul
de a oferi oportunităţi de antrenament și pregătire permanentă pentru toate nivelurile
de practică medicală, în majoritatea disciplinelor din domeniul sănătate.

Scopul final al funcţionării Centrului este reprezentat de creşterea
siguranţei actului medical, creșterea calității serviciilor de sănătate,
managementul riscului în domeniul sănătate, managementul cazurilor de
urgentă și a cazurilor oncologice.
Noile metode de educaţie şi practică medicală bazate pe simulare
permit câştigarea competenţelor şi aptitudinilor medicale corecte, într-un
cadru organizat, sub supravegherea instructorilor competenţi, după un
program bine structurat şi foarte important, fără riscuri asupra pacienţilor.
Prin expunerea progresivă a cursanţilor (studenţi, rezidenți,
doctoranzi, medici, medici stomatologi, farmaciști, asistenți medicali) la
diferite aspecte provocatoare ale activităţii medicale, similare cu ceea ce
se întâlneşte în practica de zi cu zi, dar mai ales în cazul unor situații cu
risc crescut.
Generarea unor scenarii și elemente de risc ce pot apare în cazuri
de urgență sau în tratamentul pecienților oncologici, va duce la
familiarizarea personalului cu tehnicile de intervenție, va asigura un
răspuns prompt, având ca scop final salvarea de vieți omenești.
Se va pune accentul pe învățarea acționării în echipă, care are o
importanță deosebită, mai ales în situații critice, de urgență, când
personalul trebuie să acționeze și să reacționeze eficient, competent, în
timp scurt.
Pregătirea personalului medical în colaborare interdisciplinară și cu
alte categorii de personal implicat în activităţi de urgenţă: pompieri,
paramedici, militari, poliţişti, jandarmi, va permite eficientizarea
managementului situaţiilor de uregnță.
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Obiective
Centrul de Formare Continuă de Abilități Practice în Domeniul
Sănătate va permite:
• Asigurarea educaţiei şi trainingului practic bazat pe simulare
medicală şi chirurgicală, precum și creșterea nivelului de dezvoltare
profesională a cadrelor medicale de pe ambele părți ale graniței
româno-maghiare
• Îmbunătăţirea și pregătirea permanentă a personalului medical prin
folosirea celor mai eficiente metode de training, a celor mai
performante echipamente şi tehnologii, astfel încât pacienţii să
beneficieze de îngrijire medicală de vârf în condiţii de siguranţă
maximă.
• Folosirea tehnicilor şi echipamentelor de simulare medicală în
scopul asigurării învăţării individualizate, atât la nivel cognitiv cât şi
procedural.
• Promovarea învăţării interdisciplinare şi a lucrului în echipă,
îmbunătăţirea
capacităţilor
de
comunicare
şi
creşterea
profesionalismului.
• Creşterea nivelului de educaţie și perfecționare medicală prin
simulare, dezvoltând metode inovative şi participând la studii în
domeniu.
• Colaborarea cu unităţile medicale şi cu structurile implicate în
asistenţa medicală la nivel local şi naţional, în vederea creşterii
siguranţei și predictibilității actului medical și a calității acționării
competente în caz de situații de urgență, respectiv tratamentul
pacienților cu neoplazii maligne.
• Colaborarea cât mai eficientă cu alte categorii de personal implicat
în activităţi de urgenţă: pompieri, paramedici, militari, poliţişti,
jandarmi, va permite învăţarea lucrului în echipă, acționarea
competentă și eficientă, cu rol major în managementul situaţiilor critice
și de urgență.
• Elaborarea și exersarea unor protocoale comune de acțiune
româno-maghiare în cazuri de situații critice.

Beneficiari:
Centrul de Formare Continuă de Abilități Practice în Domeniul
Sănătate va permite instruirea unor grupuri ţintă foarte eterogene:
Studenţii Facultății de Medicină și Farmacie, Universitatea din
Oradea și studenții Universității din Debrecen.
• Medicii rezidenti aflaţi sub coordonarea Facultății de Medicină și
Farmacie Oradea și a Unversității din Debrecen, în funcţie de
specialitate şi curricula de pregătire.
•
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Studenţii şi medicii din alte centre universitare, prin participarea la
cursuri specifice şi prin activităţi de colaborare educativă.
• Alte categorii de personal implicat în activităţi de urgenţă:
pompieri, paramedici, militari, poliţişti, jandarmi, etc. Existenţa
facilităţilor de simulare complexă va permite antrenamentul specific. Se
vor putea simula diferite situaţii unde este necesară intervenţia rapidă şi
coordonată atât a personalului medical cât şi a altor categorii de
personal: accidente rutiere, incendii, accidente chimice sau biologice,
etc.
•

