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COMUNICAT DE PRESĂ

Proiectul „New approaches in the prevention and therapy of common
cancers" este finanţat de Fondul European de Dezvoltare Regională cu
2.549.775,91 euro prin intermediul Programului Interreg V-A RomâniaUngaria, Axa prioritară 4- Îmbunătăţirea serviciilor de îngrijire a sănătăţii, Obiectiv
specific 4.1- Servicii medicale preventive și curative în zona eligibilă îmbunătăţite,
Prioritatea de investiţii (Ip) 9/a- Investiţii în infrastructura medicală și socială.
Parteneri:
• Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, Lider de proiect
• Universitatea din Szeged, Departamentul de Oncoterpie
• Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş“ din Timişoara
Valoarea totală a proiectului: 3.452.844,43 euro, din care 85% reprezintă
fonduri europene nerambursabile FEDR, 15% cofinanţare de la bugetul de stat
pentru partenerul maghiar, 13% cofinanţare de la bugetul de stat şi 2% din fonduri
proprii pentru partenerii români.
În cadrul parteneriatului, Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara va
beneficia de 1.223.095,93 euro, Universitatea din Szeged de 2.030.268,05 euro
(din care 481.655,82 euro reprezintă contribuţia proprie pentru achiziţia unui
accelerator liniar) iar Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş“ din
Timişoara va beneficia de 199.480,45 euro.
Durata proiectului : 24 luni (01.03.2019-28.02.2021)
Obiectivul general al proiectului: Îmbunătăţirea serviciilor de sănătate în trei
instituţii de sănătate din judeţele Timiș și Csongrad pentru prevenirea,
diagnosticul și tratamentul cancerului colului uterin și colorectal în beneficiul
populaţiei Timiș-Csongrad printr-o abordare incluzivă și modernă.
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Obiectivul specific 1: Îmbunătăţirea infrastructurii de sănătate pentru
prevenirea, diagnosticul și tratamentul cancerului colorectal şi de col uterin în trei
instituţii medicale din regiunea Timiș-Csongrad.
Obiectivul specific 2: Îmbunătăţirea accesului populaţiei din zona TimișCsongrad la informaţii privind sănătatea și la servicii medicale de calitate pentru
prevenirea, diagnosticul și tratamentul cancerului colorectal şi de colul uterin.
Activităţile proiectului:
•
•

•
•
•
•

•

•

achiziţionarea și instalarea de echipamente medicale performante pentru
cancerul colorectal și cancerul de col uterin
workshopuri comune despre abordările inovatoare în screeningul, diagnosticul și
tratamentul cancerului colorectal și cancerului de col uterin în vederea
îmbunătăţirii abilităţilor personalului medical
acţiuni de promovare a screeningului în sănătate și furnizarea de informaţii
pentru prevenirea și diagnosticul cancerului colorectal și a cancerului de col uterin
forumuri de conștientizare pentru publicul larg privind stilul de viaţă sănătos și
riscul de apariţie a cancerului colorectal și a cancerului de col uterin
transferul de cunoștinţe privind cancerului colorectal și cancerul de col uterin
activităţi de screening pentru prevenirea și diagnosticul cancerului colorectal şi a
cancerului de col uterin
Principalele rezultate preconizate ale proiectului:
achiziţionarea și instalarea de echipamente medicale performante:
Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara va beneficia prin proiect de:
Computer tomograf, Turn complet 3D Full HD pentru chirurgie endoscopică
laparoscopică, Sistem pentru videoendoscopie –Video-Colonoscop, Sterilizator cu
plasmă; Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara
va beneficia de Sistem pentru videoendoscopie – Video-Colonoscop (cu 2
colonoscoape); Universitatea din Szeged, Departamentul de Oncoterapie va
beneficia de Accelerator liniar de înaltă energie pentru Radioterapie, 2 Videocolonoscoape, Software pentru acceleratorul liniar existent, Sistem de planificare
tratament radioterapie, Licenţă pentru sistemul de videoendoscopie
îmbunătăţirea competenţelor pentru 40 de specialişti din domeniul medical din
judeţele Csongrad și Timiș
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•
•
•

10.000 persoane informate cu privire la prevenirea și diagnosticul cancerului
colorectal şi de col uterin în judeţele Timiș și Csongrad
300 de persoane care vor beneficia de schimburile de experienţă dintre cei 3
parteneri de proiect
2.600 de persoane din judeţele Timiș și Csongrad vor beneficia de screening în
cadrul proiectului (2.000 femei din Timiş vor beneficia de examen citologic gratuit
pentru screeningul cancerului de col uterin şi 600 de persoane vor beneficia de
colonoscopii gratuite, 400 din Timiş şi 200 din Csongrad, pentru screeningul
cancerului colorectal).
Pentru detalii suplimentare:
Dr. Maria-Olimpia Oprea, Manager Spital Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara,
E-mail: olimpiaoprea@yahoo.com
Dr. Daniel Maliţa, Manager de proiect, E-mail: d.malita@gmail.com

Programul Interreg V-A România-Ungaria este destinat finanțării unor proiecte comune
româno-ungare, care abordează nevoi identificate pe ambele laturi ale graniței şi care necesită
o abordare comună, precum şi soluții inovative, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabilă
a zonei eligibile. Programul este o continuare a programelor de cooperare transfrontalieră
implementate în regiune şi dispune de un buget total de aproximativ 232 milioane euro, din
care, 189 milioane de euro, reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul European de
Dezvoltare Regională. Zona eligibilă a programului cuprinde judeţele Arad, Bihor, Satu Mare
şi Timiş pe partea română a graniței şi, respectiv, judeţele Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar și
Szabolcs-Szatmár-Bereg, pe partea ungară a acesteia.
Conţinutul acestui comunicat de presă nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii
Europene.
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