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• Educația medicală– una dintre cele mai 
conservative

• Practică versus teorie
• Pregatirea rezidenților
• Noi informa ii i tehnici

Câteva realități actuale

• Noi informații și tehnici
• introduse  permanent
• Credite de educație medicală
continuă



• Personal medical din domeniul ortpediei și 
recuperării – medici specialiști și rezidenți, 
kinetoterapeuți, fiziokinetoterapeuți. 

• Manageri /personal din sistemul educațional 
medical, spitale și alte instituții de pregătire 

Care sunt grupurile țintă ale 
proiectului?

medical, spitale și alte instituții de pregătire 
vocațională,  instituții publice și private de 
sănătate, asociații profesionale și societăți 
medicale de profil. 



Cine suntem?





• O1. Rapoarte și studii de cercetare
• O2. Ghiduri de standarde 

operaționale în chirurgia 
ortopedică a membrului inferior 
si recuperarea postchirurgicală  

Care sunt produsele COR-
skills?

si recuperarea postchirurgicală  
• O3. Platforma e-learning COR-

skills
• O4. Kit de formare transversală a 

formatorilor ortopedie & 
recuperare 



• Rapoarte naționale în țările participante
• Analiza:
• Cunoștintelor actuale
• Nevoilor de învătare
• Subiectelor 
• Instrumentelor de învățare
**bazate pe chestionare
** in Romania, Bulgaria, Turcia si Danemarca

• Raport transnațional
• Bazat  pe rezultatele Rapoartelor Naționale
• Peste 230 de subiecți



• Rezultat al studiului literaturii de specialitate 
avînd ca scop:

Raport privind starea actuală a problemei 
în domeniul protocoalelor pentru 
procedurile chirurgicale ortopedice si 
protocoalele  de recuperare

avînd ca scop:
• selectarea celor mai utilizate protocoale în țările 

participante
• Dezvoltarea unor abordări interdisciplinare 

(ortopedie-recuperare)
• E-referințe



Unde putem găsi aceste materiale?
• Cor skills website 
• www.cor-skills.org





• O2
• Ghid de Standarde Operaționale în 

Chirugia Ortopedică a Membrului 
Inferior Inferior 

• Ghid de Standarde Operaționale în 
Reabilitarea după Chirugia Ortopedică a 
Membrului Inferior 



• Fiecare ghid conține 12 proceduri standard 
de chirurgie a șoldului, genunchiului si 
gleznei și procedurile standard de 
recuperare corespondente.

• Textul este sub forma unei cărți în care 
recomandările sunt asociate cu fiecare pas 
procedural procedural 

• Disponibil pe Cor-skills web site 
https://www.cor-skills.org/.







• Pentru fiecare procedură exista un video 
corespondent, capturând în practică 
manevrele prezentate în ghid, pentru o 
mai bună conexiune între teorie și 
dezvoltarea abilităților practice. 

• Video-urile sunt disponibile pe platforma e-• Video-urile sunt disponibile pe platforma e-
learning COR-skills cu acces restricționat 
prin parolă. 





O3. Platforma e-learning  



• Studii de caz = rapoarte complete despre 
pacienții din departamentele ortopedic și de 
recuperare - 60 studii de caz. 

• Sistemul va furniza un feedback indicând 
cursanților diagnosticul corect și cum să ajungă 
la acesta cu un cost minim. 

• Sistem de evaluare a cunștiințelor- teste cu 
răspunsuri multiple și 40 studii de caz





• Acreditarea cursurilor online cu 18 credite 
EMC 

• Includere în oferta educațională a 
universităților medicale participante

...si povestea continuă......

universităților medicale participante
• Sistem de evaluare a calității pentru toate 

produsele COR-skills



• O4. Kit de formare transversală a formatorilor 
ortopedie & recuperare 

• Un ghid de utilizare al platformei e-learning adresat 
atât formatorilor cât si cursanților 

și continuă........

• un manual pentru formatori cum să dezvolte noi studii 
de caz și să le incarce pe platforma COR-skills și după 
terminarea proiectului



• Formatorii nu vor mai servi în 
principal ca distribuitori de 
conținut, ci vor deveni facilitatori ai 
învățării; cursanții vor avea control 
asupra conținutului, a secvenței de 
învățare, ritmului învățării, 
timpului, permițându-le să-și timpului, permițându-le să-și 
adapteze experiențele pentru a-și 
îndeplini obiectivele personale de 
învățare.



Vă multumim pentru atenție!
...și vă asteptăm sa continuăm 

împreună povestea
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