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OPRACOWANIE
STANDARDÓW
KWALIFIKACJI
ZAWODOWYCH W
ZARZĄDZANIU
ODPADAMI MEDYCZNYMI

Cel projektu:

EU- Opracowanie Standardów
Kwalifikacji Zawodowych
HCWM w zarządzaniu odpadami
medycznymi

Projekt ma na celu ustanowienie jednolitego
podejścia
przy
tworzeniu
Krajowych
Standardów Kwalifikacji Zawodowych oraz
programów szkoleń zawodowych związanych z
zarządzaniem odpadami medycznymi w
państwach członkowskich UE.

Działania projektu EUHCWM
obejmują:
Ocenę dostępności kształcenia i szkolenia
zawodowego
w
krajach
UE
reprezentowanych przez partnerów w
programie.
Ocenę
podstawowych
umiejętności
wymaganych do pełnienia roli zarządzających
odpadami medycznymi.
Przygotowanie ustandaryzowanych unijnych
programów
szkoleń
zawodowych
dla
zarządzających odpadami medycznymi.
Przygotowanie materiałów
będących
podstawą
w
programów szkoleniowych

szkoleniowych
przygotowaniu

Przygotowanie platformy internetowej w celu
ułatwienia
przekazywana
programów
szkoleniowych
Ustanowienie Europejskiej sieci zrzeszającej
specjalistów
w
zarządzaniu
odpadami
medycznymi.

W projekcie uczestniczy 12 partnerów z 11 krajów
Unii
Europejskiej
oraz
dwa
europejskie
stowarzyszenia przemysłowe.
Wśród
partnerów
projektu
znajdują
się
przedstawiciele zainteresowanych podmiotów
posiadający wysoki poziom wiedzy technicznej, w
tym szpitali państwowych i prywatnych.
Ponadto sieć partnerska projektu obejmuje
zarządzających
odpadami
medycznymi,
świadczeniodawców opieki zdrowotnej, oraz sektor
kształcenia i szkolenia zawodowego.

REJESTRACJA
Projekt trwa od 1.01.2014 r.
do 31.12.2016 r.

Aby zarejestrować się w sieci
partnerskiej projektu, prosimy
o kontakt:
info@hcwm.eu

