Anunţ

Leipzig / Berlin, 08 - 15 mai 2016
Moldova-Institut Leipzig (MIL), în colaborare cu Facultatea de Medicină de la
Universitatea din Leipzig, organizează o vizită de studiu, finanţată de Ministerul
Federal al Sănătății din Germania (BMG). Prioritățile tematice ale acestei vizite de
studiu sunt supravegherea epidemilogica şi tratamentul unor boli cu evoluție
îndelungată.
Scop şi obiective:
Această vizita de studiu îşi propune să contribuie la o mai bună înţelegere a
programelor de sanatate ce privesc supravevgerea şi tratamentul bolior transmisibile
şi netransmisibile pentru sistemul sănătății din Republica Moldova. În prelegeri şi la
întilnirile de lucru prevăzute la institutiile publice, institutiile de cercetares şi ONG-uri,
participanții vor primi o imagine amplă despre ofertele din Germania ce țin de politici
în domeniul supravegherii şi prevenirii bolilor transmisibile şi netransmisibile, vor fi
abordate oportunităţi pentru optimizarea tratamentului preventiv şi supravegherea
bolilor în Republica Moldova, se va discuta în ce măsură eforturile preventive pot
contribui la îmbunătățirea stării de sănătate a populației din Republica Moldova.

Teme:
- prevenirea şi controlul bolilor netransmisibile, diagnosticarea precoce a bolilor de
cancer;
- capacitațile sistemului național german de supraveghere a bolilor transmisibile;
- motivația pentru un comportament responsabil si conștient, prevenirea individuală ;
- măsuri preventive în Germania și Republica Moldova, în comparație: posibilități de
acțiune, obstacole și perspective;
- prevenirea dependenței de alcool si droguri la copiii, adolescenți și adulți tineri.
Participanți și activități:
Programul se adresează medicilor şi persoanelor din domeniul sănătăţii din
Republica Moldova interesaţi de politica de sănătate şi programele preventive. O
condiţie de participare este cunoaştere limbii germane (la nivel B1) şi a limbii
engleze, care la fel va fi la unele măsuri limbă de lucru. Selecția celor 6 participanți
se face în baza documentelor solicitate pentru aplicare.

Finanţarea:
Celtuielile pentru program, cazare, excursii, micul dejun și masa de prânz, precum
și cheltuielile de drum (pînă la 375 Euro) vor fi acoperite de către organizatori.

Documentele necesare pentru aplicare:
Dosarul complet include următoarele documente:
- CV, de indicat și nivelul cunoștințelor de limbi străine
- Scrisoare de motivatie (1 pagină)
- Confirmarea din partea instituției (de la locul de lucru)
- Dovada cunoștințelor de limbă germană
Dosarul urmează a fi prezentat în limba germană, engleză sau română.

Termen limită de aplicare este 20 februarie 2016
Documentele urmează a fi trimise la următoarea adresă e-mail:
moldova@rz.uni-leipzig.de
Vă îndemnăm să aplicaţi pentru această vizita de studiu!

