
 

 
 

 

 

Conferinţa interregională pentru transfer de cunoştinţe în domeniul 

telemedicinei şi al asistenţei pentru autonomie la domiciliu 
 

 

Consiliul Judeţean Timiş organizează, în data de 12 iunie 2014, Conferinţa 

interregională pentru transfer de cunoştinţe în domeniul telemedicinei şi al 

asistenţei pentru autonomie la domiciliu, în cadrul proiectului CASA (Consortium 

for Assistive Solutions Adoption), finanţat din fonduri europene prin programul 

Interreg IV C.  

 

În contextul în care regiunile europene se confruntă cu probleme similare în 

domeniul social şi al sănătăţii, generate de îmbătrânirea populaţiei, de creşterea 

numărului de bolnavi cronici şi a costurilor serviciilor de îngrijire, proiectul CASA se 

concentrează pe dezvoltarea de politici regionale şi schimbul de bune practici între 

parteneri pentru a implementa la scară largă soluţii şi servicii inovative, care să 

asigure o viaţă independentă prin folosirea TIC.     

 

Conferinţa interregională de la Timişoara îşi propune să expună bune practici 

selectate din cadrul celor 13 regiuni europene partenere în proiect şi să reunească 

la masa discuţiilor reprezentanţi ai mediului academic, politic şi administrativ, 

medici, asistenţi sociali, dezvoltatori de aplicaţii TIC inovatoare şi nu numai,  pentru 

a identifica metode prin care să sprijine integrarea bunelor practici într-un nou plan 

strategic adaptat contextului local, să stimuleze dezvoltarea de produse/servicii 

bazate pe TIC şi adoptarea de soluţii privind asistenţa pentru autonomie la 

domiciliu. 

 

Conferinţa va avea loc la sediul Consilului Judeţean Timiş, Sala Multifuncţională, Bd. 

Revoluţiei din 1989, nr.17, Timişoara.  

 

Înscrierile specialiştilor şi a celor interesaţi se pot face doar online la adresa: 

https://docs.google.com/forms/d/1ZDsjz0UZL8s1MLqula6d1n0x1Cmmb7i-

gTNbI5TPC1Q/viewform?usp=send_form , până la data de 5 iunie 2014.  

 

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm nu ezitaţi să ne contactaţi la email: 

carina.sinca@cjtimis.ro sau tel: 0256406432. 
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Proiectul CASA (Consortium for Assistive Solutions Adoption), finanţat din fonduri 

europene prin programul Interreg IV C se concentrează pe dezvoltarea de politici 

regionale şi schimburi de bune practici în scopul implementării pe scară largă a 

soluţiilor şi serviciilor inovative care folosesc TIC pentru asigurarea unei vieţi 

independente. 14 entităţi din 9 ţări diferite interacţionează şi fac schimb de 

experienţă pe aceste teme pe parcursul vizitelor de studiu, a transferurilor 

temporare, a conferinţelor. 

 

Conferinţa interregională pentru transfer de cunoştinţe de la Timişoara îşi 

propune să expună bune practici selectate din cadrul regiunilor partenere, să 

identifice metode prin care să sprijine integrarea acestora într-un nou plan de 

politici adaptat contextului local şi să stimuleze dezvoltarea de produse/servicii 

bazate pe TIC şi adoptarea de soluţii privind asistenţa pentru autonomie la 

domiciliu. 

 

Cu toate acestea, scopul conferinţei nu este doar acela de a prezenta posibile soluţii 

pentru transferul cu succes, în Timiş, al bunelor practici din cadrul proiectului CASA, 

ci şi de a implica regiunile învecinate, din afara consorţiului de proiect, astfel încât 

beneficiul identificării şi implementării soluţiilor selectate să fie extins şi la zonele 

alăturate judeţului Timiş.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

12 iunie 2014 

Locaţie:  

Consiliul Judeţean Timiş, Bd. Revoluţiei din 1989, nr. 17 

300034 - Timişoara, România 

 

08:30-09:00  Înregistrarea participanţilor 
 

09:00-09:30  Alocuţiune de întâmpinare  
Dr. Ing. Ec. Titu BOJIN, Preşedinte, Consiliul Judeţean Timiş, România 
 
Scurtă descriere a proiectului CASA  
Fabian DOMINGUEZ, Coordonator Politică Internaţională / Partener 
lider proiect CASA, Departamentul de Asistenţă Socială, Sănătate 
Publică şi Familie al Guvernului Flamand, Belgia 
 
Scopul conferinţei şi metodologia folosită pentru selecţia bunelor 
practici din cadrul consorţiului  
Mirela-Carina SINCA, Inspector Relaţii Externe / Manager proiect 
CASA, Consiliul Judeţean Timiş, România  
 
Scurtă descriere a contextului din Timiş/România şi a strategiei 
(speaker de confirmat) 
 

09:30-11:15 Bune practici de transferat în regiune  
Descrierea bunelor practici  
 
I. Integrarea serviciilor medicale şi a asistenţei sociale – exemplul 
Scoţiei 
Donna HENDERSON, Manager Dezvoltare Servicii, Centrul Scoţian 
pentru Tele-sănătate şi Tele-asistenţă, NHS 24, Scoţia, Regatul Unit 
 
II. Implementarea unei baze de date comune: Procesul de 
implementare a Dosarului Electronic de Sănătate şi a Dosarului 
Personal de Sănătate – exemplul Cataloniei  
Ignasi GARCIA-MILA VIDAL, TicSalut, Catalonia, Spania 
 
 



 

 
 

  
 
 
Constatări şi concluzii ale detaşatului român în Catalonia 
Dragoş POPESCU, Director General, ACP Software Solutions, 
România 
 
III. Exemple de aplicații de telemedicină în diverse domenii 
 

 Teleconsultaţii: exemple de consultaţii oftalmologice din 
Andaluzia  
Pedro Eloy ESPINOZA REQUENA, Medic, Spitalul Universitar 
Puerta del Mar – Cádiz, Spania 
 

 Telereabilitare: exemple de reabilitare neurologică din 
Catalonia  
(Speaker de confirmat, Catalonia, Spania) 

 
Constatări şi concluzii ale detaşaţilor români în Catalonia 
Dr. Daniel COSTEA, Medic specialist neurochirurg, Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţă Timişoara, România 
Ruxandra-Julia JOIKITS, Medic, Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Timişoara, România 

 

 Telemonitorizare: Monitorizarea la domiciliu a pacienţilor cu 
diferite nevoi – exemple din Kent 
James LAMPERT, Manager delegat, Consiliul Judeţean Kent, 
Regatul Unit 

 
11:15-11:30 Pauză de cafea 

 
11:30-12:15 IV. Exemple de aplicaţii ale tehnologiilor asistive în diverse domenii 

 

 Tehnologii asistive destinate îngrijirii la domiciliu; Camerele de 
îngrijire ale viitorului – exemple din Flandra  
Fabian DOMINGUEZ, Coordonator Politică Internaţională / 
Partener lider proiect CASA, Departamentul de Asistenţă Socială, 
Sănătate Publică şi Familie al Guvernului Flamand, Belgia 

 



 

 
 

  

 Soluţii de asistență pentru autonomie la domiciliu utilizate în 
locuinţe şi în cadrul serviciilor de asistenţă socială – exemple 
din Noord Brabant 
Prof.univ.dr.med. Eveline WOUTERS, Inovare şi Tehnologii în 
Sănătate, Universitatea de Ştiinţe Aplicate Fontys, Noord-
Brabant, Olanda 
Malou VERHEIJEN, Fizioterapeut geriatric, De Wever, Noord-
Brabant, Olanda 

 
V. De analizat: serviciile de telemedicină şi modul în care ar putea fi 
evaluate – exemplu din Southern Denmark  
Christina E. WANSCHER, Consultant Specialist şi Coordonator 
Internaţional, Centrul de Inovare în Sănătate din Southern Denmark, 
Danemarca 
 

12:15-13:30 Ateliere de dezbatere 
Discuţii pe tema metodelor de transfer a bunelor practici în alte 
regiuni 
 

 Atelier 1. Implementarea unei baze de date comune şi a 
dosarului de sănătate al pacientului 
 

 Atelier 2. Integrarea serviciilor medicale şi a asistenţei sociale 
 

 Atelier 3. Stimularea dezvoltării aplicaţiilor de telemedicină şi a 
tehnologiilor asistive 
 

13:30-14:30  Prânz  
 

14:30-15:30  Impactul proiectului CASA asupra evoluţiilor ulterioare 
Concluziile atelierelor – bază pentru redactarea recomandărilor 
strategice pentru transferul şi implementarea bunelor practici  

15:30-15:45 Conferinţă de presă 
Interviuri cu speakeri, experţi, parteneri CASA 
 

  
  

 
 
 
 

 


