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În cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport, Departamentul de
Medicină Sportivă și Kinetoterapie, Universitatea din Craiova, se
derulează un proiect ERASMUS, destinat implementării unui proces
educativ care vizează studiul terapiei durerii.
Alături de alte instituții partenere University College Dublin, National
University of Ireland, Dublin (coordonator proiect), Stichting Hogeschool
Utrecht (Olanda), Univerza V Ljubljani (Slovenia), Zdravstveno
veleuciliste (Croația), Universitatea din Craiova este partener in Proiectul
European Erasmus+
„Undergraduate physiotherapy pain science
curriculum augumentation project”, proiect coordonat de University
College Dublin, National University of Ireland, Dublin. Proiectul își
propune sa promoveze sistemele de învățământ superior interconectate
(HE) prin colaborarea pentru standardizarea educației în ceea ce
privește știința durerii în programele de fizioterapie la nivel de licență.
Un curriculum standardizat al durerii nu este relevant doar pentru
partenerii academici, dar și pentru absolvenții pe care îi califică. Acest
program ar reduce obstacolele cu care fizioterapeuții se confrunta pentru
a-și echivala calificările atunci când aceștia doresc sa profeseze în afara
granițelor. Progresele în cercetările legate de știința durerii sunt
transpuse în practică, ceea ce duce la avansarea abordărilor inovatoare
și a îmbunătățirii managementului durerii care vor duce la îmbunătățirea
calității vieții. Îmbunătățirea curriculei actuale prin încorporarea acestor

abordări inovative vor avea ca rezultat absolvenți echipați pentru a
gestiona persoanele cu durere care se prezintă în serviciile de sănătate.
Unul din cele mai importante obiective este că acest proiect va ajuta
la angajarea colegilor academicieni care formează viitoarea generație de
kinetoterapeuți și va duce la o mai mare standardizare a educației în
știința durerii. În cele din urmă, un management mai oportun și mai
eficient al durerii va reduce suferința și dizabilitățile pacienților, dar va
reduce și costurile serviciilor de sănătate.
Ca rezultat, va fi dezvoltat un curriculum pe baza unor strategii
educaționale pedagogice solide. Domeniile de îmbunătățire vor fi
clasificate în următoarele categorii: (i) știința de bază a durerii (ii)
strategii de evaluare, (iii) abordări de management, folosind metode
practice inovatoare de învățare și predare, destinat calificării
fizioterapeuților din țările partenere.
Prima întâlnire a proiectului a avut loc la University College of Dublin,
Irlanda, în perioada 21-24 Martie 2022.
Următoarea întâlnire va avea loc la Zagreb, Croația pe data de 5
decembrie 2022.

