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SIVECO Romania sprijină dezvoltarea profesională a
asistentelor medicale
Proiectul RENOVA promovează mobilitatea personalului în beneficiul
organizaţiilor de sănătate
Bucureşti, 07 septembrie 2012 – Asistente medicale, directori nursing (directori de
îngrijiri) din instituţii medicale publice şi private vor participa în perioada 10-12
septembrie la workshop-ul RENOVA, organizat la Hotelul Rin Central, din Bucureşti,
incepand cu ora 09.00 in fiecare zi. În cadrul acestui workshop, cei prezenţi vor
participa în cadrul mai multor tipuri de activităţi (role-play, studii de caz etc.) în
cadrul cărora vor putea aplica cunoştinţele dobândite în urma cursurilor desfăşurate
în perioada mai-iulie 2012.
Obiectivul principal al workshop-ului este de a evalua eficienţa programelor de
instruire din punct de vedere al aplicabilităţii abilităţilor dezvoltate. De asemenea,
workshop-ul va servi drept prilej pentru înmânarea certificatelor de absolvire a
cursurilor de dezvoltare profesională.
Asistentele medicale participante la workshop provin din instituţii de sănătate
publice şi private în domeniul medical (ex: Spitalul de Urgenţă Florească, Spitalul
Pantelimon, Spitalul Universitar, Sanador, Medlife, Medicover, etc.)

Proiectul RENOVA (Transfer de cunoştinţe pentru personalul de asistenţă medicală
din întreaga Europă pentru a dezvolta abilităţile profesionale ca manageri) se
desfăşoară în cadrul programului de cercetare Leonardo da Vinci - Transfer de
inovaţie, şi este realizat de SIVECO Romania împreună cu Universitatea de Medicină
şi Farmacie „Carol Davila”, Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie TEHNE,
organizaţiile ORT - Franţa, Searchlighter - Marea Britanie şi Smart Education –
Polonia.
„RENOVA se adresează în principal membrilor comunităţii de asistenţă medicala care
doresc să dezvolte abilităţi organizatorice şi manageriale. Proiectul doreşte să creeze
mijloacele necesare pentru a acoperi lacunele, construind un pod pentru a oferi acces
liber la informaţii şi pentru a sprijini crearea unui centru de formare mic, cu acces
gratuit”, declară Mihaela Coman, Project Manager, SIVECO Romania.
RENOVA sprijină dobândirea de competenţe şi calificări pentru dezvoltarea
profesională şi inserţia personalului medical cu experienţă în managementul
sănătăţii. Totodata, proiectul promovează mobilitatea personalului în beneficiul
organizaţiilor de sănătate.
În calitate de coordonator, SIVECO urmăreşte cu consecvenţă derularea proiectului
pe toată durata sa de viaţă, atât la nivel ştiinţific cât şi administrativ.
RENOVA urmăreşte să dezvolte materiale care au la bază metoda de învăţare
conform căreia studenţii lucrează împreună, abordând situaţii reale simulate de
specialişti cu experientă. Aceasta presupune împărtăşirea ideilor şi lucrul in echipă ,
tutorele având rolul de a-i ajuta pe studenţi să reflecte asupra obiectivelor lor.
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SIVECO Romania este liderul caselor romanesti de software si unul din integratorii software de succes din
Europa Centrala si de Est. Compania dezvolta si exporta solutii IT si proiecte de consultanta cu valoare adaugata
ridicata catre tari din Comunitatea Europeana, Orientul Mijlociu, Africa de Nord si spatiul Comunitatii Statelor
Independente.
Compania a fost înfiintata în 1992 si are în prezent 1.300 de angajati.
Actionarii SIVECO Romania sunt Intel Capital, Polish Enterprise Fund V (fond de investitii administrat de
Enterprise Investors), SIVECO Netherlands B.V si SIVECO Management Team.
Adresandu-se organizatiilor private si publice, SIVECO Romania ofera solutii eficiente de eLearning, EAS
(Enterprise Application Suite), Document Management, Business Inteligence, eHealth, eGovernment,
eAgriculture si eCustoms, pentru piata nationala si internationala. SIVECO Romania s-a specializat în executia de
proiecte informatice de mare complexitate si amploare.
De-a lungul celor 20 ani de existenta, compania si-a construit o reputatie solida, fiind recompensata cu peste 150
de premii interne si internationale.
SIVECO Romania SA este certificata ISO 9001:2008 de catre compania franceza AFAQ-AFNOR, una din primele 5
companii de audit din lume. SIVECO Romania dezvolta parteneriate solide cu cele mai mari companii de software
si hardware din lume:Intel, HP, IBM, Bull, Oracle, Microsoft etc.
Mai multe informatii despre companie si produsele sale puteti obtine vizitand www.siveco.ro

