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COMUNICAT DE PRESA – ACTIVITATE DE TRANSFER DE KNOW-HOW ÎN 

VEDEREA ÎMBUNATATIRII METODOLOGIEI DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL 
MANAGEMENTULUI DE RISC ÎN SANATATE 

 
 

În data de 26 martie 2014 o echipa formata din 8 experti ai Centrului de Resurse CREST, 
Asociatia Româna pentru Calitate si Quality Austria – Trainings, Zertifierungs und Begutachtungs 
Gmbh au participat la o vizita de transfer de know-how organizata în cadrul LKH-Univ. Klinikum 
din Graz (Austria). Scopul acestei activitati a fost adaptarea inovatiilor din domeniul formarii 
special concepute pentru managerii de calitate din domeniul sanitar în functie de nevoile specifice 
din sectorul sanitar românesc, cu focalizare pe capitolul privind managementului riscului în 
spitale. 
 
Vizita a cuprins activitati practice, sesiuni de prezentare a activitatii legate de managementul de 
risc din clinicile universitare care compun complexul de spitale de la LKH-Univ. Klinikum din Graz 
si sesiuni de schimb de experienta între profesionistii austrieci si români.  
 
Activitatea în domeniul managementului de risc din cadrul spitalului din Graz este recunoscuta la 
nivelul întregii Austrii având în vedere stadiul de dezvoltare atins si munca de avangarda 
realizata în acest domeniu, inclusiv pe partea de formare interna a personalului. Vizita a oferit 
partenerilor din proiectul QUALIMED posibilitate sa observe si sa înteleaga aspecte esentiale în 
ceea ce priveste construirea si functionarea proceselor de management al calitatii si management 
al riscului. Totodata, axându-se în mod deosebit pe analiza metodelor de instruire practica 
construite si folosite pentru personalul din cadrul clinicilor din Graz, schimbul de experienta cu 
profesionistii austrieci a permis identificarea unor aspecte cheie privind adaptarea unora dintre 
instrumentele de formare prezentate la realitatile si nevoile specialistilor care lucreaza în aceste 
domenii în spitalele din România. Aceasta vizita s-a dovedit deosebit de utila pentru armonizarea 
la nivel european a formarii profesionistilor din domeniul sanitar.  
 
Aceasta activitate a fost realizata în cartul proiectului " QUALIMED - ABILITATI PENTRU CALITATE 
ÎN SISTEMUL SANITAR LA UN NIVEL EUROPEAN " – finantat de Comisia Europeana prin 
Programul de Învatare pe tot parcursul vietii, sub-programul Leonardo da Vinci, prin actiuni de 
transfer de inovatie, numar proiect : LLP-LdV-ToI-2012/RO/019. Proiectul, cu o durata de doi ani 
(01.12.2012 – 31.11.2014), sprijina transferul de inovatii de la partenerii transnationali cu 
experienta în domeniul trainingului educational vocational (VET) în domeniul managementului 
sanitar, construind un cadru european pentru servicii sanitare sigure, eficiente si de înalta 
calitate, încadrându-se în politicile sanitare si strategiile Uniunii Europene în domeniul sanitar 
pentru sustinerea de sisteme de sanatate dinamice.   
Impactul pe termen lung al proiectului consta în cresterea oportunitatilor de training în domeniul 
managementului calitatii pentru institutiile de sanatate publica prin imp licarea diferitilor 
stakeholderi în realizarea VET si sistemelor de calificare mai receptive la nevoile angajatilor din 
sistemul sanitar, prin punerea accentului pe sistemele de training bazate pe dezvoltarea 
competentelor. 
Proiectul dezvolta instruirile în sistemele de management al calitatii înrolând prioritatile Uniunii 
Europene pentru a crea noi sisteme de training, noi programe, dedicate sustinerii Agendei pentru 
noi competente si locuri de munca.  
Detalii suplimentare despre proiect pot fi obtinute de la Centrul de Resurse CREST, dr.HEJJA 
Botond – manager proiect, prin numarul de telefon/fax 0261-877770 sau prin e-mail la adresa 
office@crest.ro. 

 
Proiect co-finantat de Uniunea Europeana prin Programul Învatare pe toata durata 

vietii 2007-2013, Leonardo da Vinci, Transfer de Inovatie. 
Aceasta comunicare reflecta numai punctul de vedere al autorului si Comisia nu este responsabila 

pentru eventuala utilizare a informatiilor pe care le contine. 


