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SPECIALIZAREA PROFESIONI~TILOR MEDICALI PENTRU MINIMIZAREA
COMORBIDITATILOR PICIORULUI DIABETIC - SPIDI

Spitalul Clinic Dr. 1. Cantacuzino implementeaza incepand cu data de 27.12.2017
proiectul "Specializarea profesionistilor medicali pentru minimizarea com orb iditatilor piciorului
diabetic - SPIDf', cod contract POCU/9114/8/110681. Proiectul este finantat din Fondul Social
European prin Programul Operational Capital Uman, Axa prioritara 4 Incluziunea sociala ~i
combaterea saraciei, Operatiunea: Imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din
sectorul medical, cod apel POCU/91/4/8.

Valoarea totala a proiectului este de 5.011.170,32 lei din care finantarea nerambursabila
in valoare de 4.910.188,92 lei, echivalenta cu 98% din valoarea eligibila aprobata, Valoarea
eligibila nerambursabila acordata din FSE este de 4.231.198,63 lei (84,44%), valoarea eligibila
nerambursabila acordata din bugetul national este 678.990,29 lei (13,56%), iar Spitalul Clinic
Dr. 1. Cantacuzino va contribui cu 100.981,40 lei (2%). Durata proiectului este de 36 luni
(27.12.2017 -26.12.2020).

Obiectivul general al proiectului consta in cresterea competentelor profesionale a
specialistilor din domeniul medical, respectiv a 100 medici diabetologi, 200 de medici de familie
~i 200 de asistente medicale, pentru diagnosticul precoce ~i tratamentul corect al comorbiditatilor
piciorului diabetic si in sensul reducerii mortalitatii, morbiditatii ~i numarului de persoane cu
diferite grade de invaliditate determinate de amputari precum si a costurilor necesare ingrijirii
acestor persoane.

Prin proiect, 100 medici diabetologi, 200 de medici de familie ~i 200 de asistente
medicale, selectati din regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia si Bucuresti-Ilfov, vor
participa la programe1e de formare in vederea dezvoltarii de competente pentru utilizarea celor
mai noi proceduri si tehnologii in domeniul tratarii piciorului diabetic.

Totodata, un numar de 30 de specialisti vor participa la schimburi de bune
practici/conferinte/congrese organizate in state membre UE, cu scopul transferului de cunostinte
si documentarii cu privire la ultimele noutati medicale in tratarea ~i reducerea complicatiilor
asociate piciorului diabetic.

Principalul rezultat al proiectului consta in dobandirea de competente profesionale noi
privind terapia piciorului diabetic inca din momentul diagnosticarii bolii metabolice pentru un
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numar de 500 de specialisti, generand implicit un impact pozitiv major asupra calitatii vietii
pacientilor,

La finalizarea implementarii proiectului se va elabora si publica un Ghid de practica in
managementul piciorului diabetic.

Mai multe informatii puteti obtine de la Dr. Eduard Catrina, Manager de proiect, pe
adresa de email: cantacuzino@spitalul-cantacuzino.ro, tel: 021/210.71.00
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