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Inchiderea proiectului ”Laboratorul de anatomie patologică - formare profesională şi
organizaţională prin implementarea managementului calităţii”

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Domeniul Patologie şi Ştiinţelor Biomedicale ”Victor Babeş” anunţă
închiderea proiectului „Laboratorul de anatomie patologică - formare profesională şi organizaţională prin
implementarea managementului calităţii”, contract POSDRU/ 81/ 3.2/ S/ 58942, cofinanţat de Fondul Social
European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Conferinta de inchidere cu titlul “Laboratorul de anatomie patologica in contextul actual de dezvoltare a sistemului
sanitar romanesc” va avea loc in data de 25 octombrie 2013, în Bucuresti, la INCD VICTOR BABES, Splaiul
independentei, nr. 99-101,sector 5.
Proiectul a fost derulat de Institutul ”Victor Babeş”, partenerii săi naţionali - UMF „Victor Babeş” Timişoara, şi
UMF „Gr. T. Popa” Iaşi, şi Partenerul transnaţional - Universitatea de Studii din Torino, Italia – este definit în
contextul de referinţă, creat de obiectivul Axei prioritare 3 din POS DRU - "Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor
şi a intreprinderilor", DMI 3.2. – “Formare şi sprijin pentru intreprinderi şi angajaţi pentru promovarea
adaptabilităţii", ghid 81 “Competenţe pentru competitivitate”.
Proiectul Anatomopat a asigurat un program complex de instruire care s-a desfăsurat pe parcursul a 3 ani (20102013) şi a cuprins 9 pachete de lucru – cursuri de formare profesională, ateliere de lucru, stagii de practică în
laboratoare europene şi Schimburi de experienţă prin cooperare interregională, Documentarea şi implementarea
managementului calităţii conform SR EN ISO 15189:2007.
Proiectul s-a adresat personalului cu studii superioare şi studii postliceale din laboratoarele de anatomie
patologică din unităţile medicale din ţară (specialitatea anatomie patologică: medici primari, medici specialişti,
asistenţi medicali) si a permis participantilor să-și însu șească, cunostintele teoretice si practice necesare
implementarii metodelor de imunohistochimie si de biologie moleculara în laboratoarele proprii. In cadrul
proiectului s-a realizat de asemenea si formarea participanţilor în domeniul managementului calitaţii şi al integrarii
comunicaţionale prin sisteme electronice.
Rezultatele proiectului sunt creşterea competenţei profesionale a cadrelor medicale din laboratoarele de
anatomie patologică, îmbunatatirea serviciilor medicale, optimizarea şi uniformizarea metodelor de diagnostic cu
efect direct asupra satisfacerii nevoilor pacienţilor şi imbunăţirii stării generale de sănătate a acestora.
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