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Naczelny i Członek Zarządu Olym pus Corporation (CEO) ogłosił uruchom ienie
nowej, kom pleksowej platform y edukacyjnej, zaprojektowanej w celu
zapewnienia pracownikom służby zdrowia (Health Care Professionals-HCP) na
całym świecie m ożliwości nauki i szkoleń, które pozwolą im wykorzystać swoje
um iejętności w praktyce i utrzym ać jak najlepszą efektywność.
Platforma "Olym pus Continuum " www.olym puscontinuum .com umożliwi HCP na
każdym etapie ich kariery zawodowej korzystanie z innowacyjnej, najwyższej jakości edukacji
i specjalistycznych szkoleń. Platforma ta opiera się na istniejącym programie szkoleniowym
Olympusa, w ramach którego rocznie szkolonych jest ponad 25 000 HCP w ramach 1 400
kursów.
Dyrektor naczelny ds. medycznych, Ross D. Segan, MD, MBA, FACS, powiedział:
"Pracownicy służby zdrowia pracują w różnych środowiskach i mają wiele potrzeb - a ich
oczekiwania wobec szkoleń znacznie wykroczyły poza tradycyjną naukę opartą na
umiejętnościach. Nasza nowa platforma łączy kontynuację opieki z kontynuacją uczenia się.
Olym pus Continuum , jako prawdziwie zróżnicowane doświadczenie, maksymalizuje
cyfrowe samokształcenie wstępne, bezpośrednie szkolenie osobiste oraz możliwość
współpracy po zakończeniu nauki, aby wspierać pracowników służby zdrowia na każdym
etapie ich kariery zawodowej i poprawiać wyniki leczenia pacjentów."
HCP korzystający z platformy "Olympus Continuum" będą mogli cieszyć się następującymi
korzyściami:
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podstawowego do zaawansowanego: Strategia Olympus w zakresie globalnej
edukacji zawodowej polega na stworzeniu kontinuum nauczania mieszanego (blended
learning), które prowadzi HCP od poziomu podstawowego do zaawansowanego,
zapewniając więcej możliwości edukacyjnych/doświadczeń i zwiększając dostępność
poprzez wykorzystanie technologii. Kursy praktyczne będą prowadzone w naszych 15
dedykowanych laboratoriach szkoleniowych Olympus, a także w szpitalach i innych
ośrodkach na całym świecie.

l

Korzystne dla regionów odległych, w tym krajów rozwijających się: W
niektórych krajach rozwijających się i obszarach trudno dostępnych, pracownicy służby
zdrowia mają trudności z odbyciem szkolenia lub zapisaniem się do programu
edukacyjnego ze względu na ograniczoną ofertę kursów i duże odległości geograficzne.
"Olym pus Continuum " to globalna i kompleksowa platforma szkoleń i edukacji
prowadzona przez ekspertów z całego świata.

l

Skuteczna platform a, dopasowana do obecnych warunków spowodowanych
przez pandem ię COVID-19: Wzrastało zapotrzebowanie pracowników służby
zdrowia na wirtualne szkolenia na żądanie z możliwością wykorzystania technologii
cyfrowej, które jeszcze bardziej wzrosło podczas obecnej pandemii COVID - połączenie
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szkoleń wirtualnych i stacjonarnych.
Możliwości nauki obejmują kursy praktyczne, naukę online, wykłady i warsztaty,
szkolenia peer-to-peer, akredytowane kształcenie ustawiczne oraz naukę na żądanie.* Aby
dowiedzieć się więcej o Olympus Continuum, odwiedź stronę www.olympuscontinuum.com.
lub skontaktuj się z lokalnym Przedstawicielem Olympus.
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*Wdrożenie będzie się różnić w zależności od regionu, biorąc pod uwagę warunki rynkowe. W przypadku
jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt z lokalnym przedstawicielem Olympus

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Olympus Continuum w skrócie
Olympus Continuum to nowo uruchomiona platforma edukacyjna dla pracowników służby zdrowia, która
przyniesie korzyści płynące z cyfrowego nauczania do odległych regionów, a także tych dotkniętych wirusem
COVID-19. Podstawowe i zaawansowane szkolenia dla pracowników służby zdrowia będą prowadzone przez
centra szkoleniowe Olympus oraz szpitale na całym świecie.
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