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INVITATlE

Echipa de Management şi Experţii TDM vă invită la CONFERINŢA finală a
proiectului: "Sistem de formare profesională a personalului medical În domeniul
noilor tehnologii din sistemul de sănătate (diagnostic molecular) " TOM.
CONFERINTA va avea loc pe data de 26.11.2013. ora 11 00 • În Amfiteatrul
"Victor Babeş", Institutul National de Patologie "Victor Babeş", Bucureşti , Splaiul
Independentei 99-101, Sector 5 şi se adresează personalului din sectorul de sănătate
din România.
Vor fi prezentate rezultatele obţinute În implementarea proiectului, gradul de
participare a personalului medical la cursurile În domeniul noilor tehnologii de diagnostic
molecular TDM şi la cursul de managementul proiectelor europene, precum şi distribuţia
absolventilor pe Regiunile de Dezvoltare din România.
Programul CONFERINŢEI include prezentarea ITC - INSTRUMENTUL OE
TRANSFER AL CUNOŞTINŢELOR În domeniul TDM - care va funcţiona după
Încheierea proiectului ca oportunitate de perfecţionare profesională continuă a
personalului medical. ITC va rămâne la dispoziţia instituţiilor medicale la nivel naţional
ca mijloc de transfer al cunoştinţelor TDM dinspre cercetare către practica medicală ,
precum şi ca modalitate de sustenabilitate a proiectului.
La finalul evenimentului, membrii grupului ţintă vor primi câte un manual al
cursului absolvit.
În speranţa că ne veţi onora cu prezenţa, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a
confirma participarea dumneavoastra sau a unui reprezentant al instituţiei la
Tel. : 021 3194528; 0743810585; e-mail: eleonora.codorean@ivb.ro
Informaţii suplimentare: e-mail: tdm-dru@ivb.ro; website: www.tdm-dru.ro
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