Prezentarea proiectului Pharmec Educational

Despre Pharmec Healthcare Software
Pharmec Healthcare Software (www.pharmec.ro) este liderul industriei software
farmaceutică și medicală din România, cu o experiență de peste 16 ani și un portofoliu de
peste 5.500 de clienți la nivel naţional – cabinete și clinici medicale, farmacii și lanțuri de
farmacie. Aplicațiile Pharmec sunt implementate în toate județele țării prin intermediul unei
rețele naționale de peste 100 de consultanți specializați în software dedicat industriei de
healthcare.
Compania face parte din grupul Cegedim (www.cegedim.com), specializat în soluții și
servicii pentru industria de îngrijire a sănătății, Pharmec reprezentând în România divizia
Cegedim Healthcare Software.
Pharmec este dezvoltat de o echipă cu experiență îndelungată în administrarea farmaciilor
și a cabinetelor medicale. Managementul, programatorii, dezvoltatorii și cei peste 100 de
consultanți naționali și profesioniștii ce compun echipa Pharmec înțeleg cel mai bine nevoile
clienților și adaptează permanent aplicațiile în funcție de evoluția și dinamica pieței.
Astfel, Pharmec se implică activ și în formarea competențelor informatice ale profesioniștilor
din sănătate. Dacă în anul 2013 a inițiat programul Pharmec Expert Training pentru cei
care lucrează deja în domeniu, în 2014 extinde platforma de instruire sub umbrela Pharmec
Educational și în mediul academic prin:
Dotarea școlilor de profil cu aplicațiile Pharmec pentru uz didactic;
Consultanță IT pentru viitorii absolvenți în sfera aplicațiilor informatice de profil.

Descrierea proiectului
Obiectivul general al programului Pharmec Educational îl reprezintă instruirea viitorilor
profesioniști din domeniul sanitar (medici, farmaciști, asistenți medicali și de farmacie) în
utilizarea unui soft informatic de profil și perfecționarea competențelor informatice
adiacente, în contextul evoluției rapide a sistemelor tehnologice și a puternicei informatizări
a sistemului medical și farmaceutic românesc.
Pe termen lung proiectul va contribui la conștientizarea necesității unui studiu aprofundat a
sistemelor informatice și în cadrul școlilor de profil medical și farmaceutic, în vederea
pregătirii complete și conforme a viitorilor profesioniști.

Beneficiile proiectului Pharmec Educational pentru cursanți
Prin obiectivele sale de informare și instruire, proiectul Pharmec Educational contribuie la
formarea profesională a celor școlarizați şi prezintă următoarele avantaje:
Cursanții obțin o viziune de ansamblu asupra utilizării unui program informatic
în cabinet sau în farmacie: atât aspecte teoretice, pentru fixarea noțiunilor
principale, cât și cunoștințe practice pentru gestiunea activităţii informatice la
viitorul loc de muncă. Cursurile/seminariile pot include studii de caz de la
implementări finalizate cu succes.
Persoanele încadrate în învățământul superior pot primi diplome şi o certificare
Pharmec Educational, ce vor constitui un plus la angajare, pentru cunoaşterea şi
capacitatea de a opera datele dintr-un soft informatic de cabinet sau de farmacie.
Competențele IT dobândite ajută la creșterea încrederii în sine şi la economisirea
timpului petrecut în fața calculatorului, în favoarea actului medical și a relaționării
cu pacienții;
Cursanții vor avea la dispoziţie, alături de consultanţii Pharmec prezenţi la
cursuri/seminarii şi o adresă de email (educational@pharmec.ro) unde pot apela
cu încredere Centrul Pharmec pentru a le răspunde întrebărilor legate de aplicație,
pentru a solicita informaţii suplimentare sau materiale de studiu etc.

