TERMENI DE REFERINȚĂ
Editarea medicală a conținutului a 4 cursuri de formare a medicilor de familie
în vederea creșterii nivelului de competențe profesionale
PREAMBUL & OBIECTIV
Fundația Romanian Angel Appeal în parteneriat cu Direcțiile de Sănătate Publică din
Teleorman, Alba și Bihor implementează în prezent proiectul ”Personal specializat pentru
un sistem de sănătate modern!” finanțat din Fondul Social European, Programul
Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea
sărăciei, Obiectiv Specific 4.8 Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din
sectorul medical.
Proiectul are ca obiectiv general îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale pentru
647 de medici de familie din toata țara, implicați în furnizarea de servicii medicale în cadrul
a 3 programe naționale - Sănătate Mintală, Sănătatea femeii și copilului, Boli
netransmisibile majore, subprogramul Boli cardiovasculare - prin participarea acestora la
cursuri de formare.
Cursurile propuse în proiect vor fi elaborate de medici de specialitate cu experiență clinică și
academică și vor avea un impact deosebit asupra grupului țintă ale cărui nevoi s-au analizat
anterior.care s-a prin îmbunătățirea competențelor profesionale în abordarea pacienților cu
diferite patologii.
Cele 4 cursuri de formare ce vor fi livrate în cadrul proiectului sunt:
Cursul 1 - Cresterea nivelului de competente profesionale a medicilor de familie implicati în
abordarea pacientilor cu boli cardiovasculare
Cursul 2 - Cresterea nivelului de competente profesionale a medicilor de familie implicati în
abordarea copiilor cu tulburari de spectru autist
Cursul 3 - Cresterea nivelului de competente profesionale a medicilor de familie implicati în
abordarea pacienților cu patologie psihiatrica
Cursul 4 - Cresterea nivelului de competente profesionale a medicilor de familie implicati în
diagnosticul prenatal pentru limitarea incidentei malformatiilor congenitale si a bolilor
genetice.
ROLUL ȘI RESPONSABILITĂȚILE EXPERTULUI SELECTAT

În procesul de editare a conținutului cursurilor, expertul editor medical trebuie să se
asigure că:
• Materialul editat respectă întocmai conținutul știintific pus la dispoziție de către
autori, informațiile fiind prezentate în forma lor corectă, completă și actualizată.
• Conținutul medical supus editării va primi “bun de livrat” din partea RAA și a
autorilor iar aceștia colaborează cu editorul în definitivarea variantei finale.

•

Cursurile editate întrunesc condițiile de acreditare comunicate de către
autoritatea profesională cu competență în domeniu (Colegiul Medicilor din
România), fiecare curs editat trebuind să acopere un minim de 16 ore de curs
rezidențial, structurat pe capitole și subcapitole ce vor corespunde ulterior
sesiunilor de formare.

•

Va colabora cu echipa de implementare a proiectului, respectând specificațiile
formulate de către Fundația Romanian Angel Appeal în ceea ce privește calitatea
și încadrarea în termenele prevăzute de proiect, inclusiv în ceea ce privește
relaționarea cu autorii curriculelor, expertul elaborare design curs, expertul
acreditare CMR.

Principalele responsabilități ce revin expertului editor medical sunt următoarele:
1. Își va valorifica cunoștintele de specialitate și experiența anterioară la verificarea,
corectarea și editarea conținutului medical brut ce urmează a fi transformat în
curs de formare.
2. Va realiza editarea conținutului medical al fiecarei curricule pe cele 4
teme/domenii menționate în proiectul aprobat.
3. Va pune la dispoziția autorilor modele de exercitii, tabele, grafice, etc pentru a le
putea adapta conținutul știintific la cerințele tehnice de formare a adultului.
4. Va colabora cu autorii pentru a selecta din curriculă informațiile relevante ce
urmează a fi transformate în materiale de suport și pentru structurarea și
organizarea materialului, în vederea asimilării facile de către participanții la curs.
5. Va contribui cu experienta sa și împreună cu expertul elaborare design curs la
conversia conținutului într-un format cât mai interactiv pentru livrarea cursului
către participanti.
6. Va participa la întâlnirile cu autorii de curricule, expertul elaborare design curs și
cu echipa de proiect RAA, după caz.
7. Va transmite către RAA conținutul cursurilor editate pentru revizuire și validare
conform calendarului agreat.
CALENDAR și LIVRABILE
Perioada de colaboare: 8 luni neconsecutive, în funcție de livrarea conținutului medical de
către autori și calendarul de implementare a activităților proiectului
Nr Activitate
crt.

Livrabil

Termen
livrare

de Responsabili

1

Editare
medicală
a Curs Tulburările 2 luni de la Editor medical
conținutului brut pentru de spectru autist - primirea
cursul 2
editat
conținut curs 2

2

Editare
medicală
a Curs
Boli 2 luni de la Editor medical
conținutului brut pentru cardiovasculare - primirea
cursul 1
editat
conținut curs 1

3

Editare
medicală
a Curs
Tulburări 2 luni de la Editor medical
conținutului brut pentru psihice - editat
primirea
cursul 3
conținut curs 3

4

Editare
medicală
a Curs Boli genetice 2 luni de la Editor medical
conținutului brut pentru - editat
primirea
cursul 4
conținut curs 4

CERINȚE SPECIFICE
Calificare: absolvent de studii universitare, licență în Comunicare și Relații
publice/Medicină
Experiență profesională:
- experiență de minim 10 ani în practica medicală/domeniul proiectelor medicale
- experiență de minim 5 ani în domeniul proiectelor sociale

