
 

 

 
 

 

 

 

Proiect: “ Dezvoltarea unui sistem regional de centre medicale de excelenta in screening prenatal in Regiunea de Vest”, Cod Smis 149478 
Beneficiari: Spitalul Clinic Municipal de Urgentă Timișoara / Spitalul Clinic Județean de Urgenta „Pius Brânzeu” Timisoara 
E-mail programări: programare.screening.gravide@gmail.com;  
Telefon programări: 0771 481 518  
 

Spitalul Clinic Municipal de Urgența Timișoara derulează in calitate de lider de parteneriat, împreună cu Spitalului Clinic Județean de Urgenta „Pius 
Brânzeu” Timisoara in calitate de partener 1, proiectul „Dezvoltarea unui sistem regional de centre medicale de excelenta in screening prenatal in Regiunea de 
Vest”, Cod Smis 149478, finanțat de către Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 in cadrul Axei prioritare 4 - Incluziunea 
socială și combaterea sărăciei 

Sunt eligibile pentru a beneficia de măsuri de screening prenatal persoanele care la intrarea în intervenție îndeplinesc următoarele cerințe: 
a) sunt persoane gravide; 
b) au domiciliul/reședința în județele Timis, Arad, Hunedoara si Caras Severin 
 
Excepție: 
 Femeile care nu au acte de identitate, dar locuiesc în acest teritoriu vor reprezenta grup țintă eligibil dacă se constată că locuiesc în regiunile de 
dezvoltare menționate în baza unei declarații pe propria răspundere; 

 
Femeile private de libertate vor fi asociate locului unde își desfășoară detenția, și nu din perspectiva adresei de domiciliu. 
 Femeile aflate în unități de asistență medicală sau socială pe termen lung vor fi asociate locului unității de asistență medicală sau socială pe termen 
lung, și nu din perspectiva adresei de domiciliu 
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Principalele servicii oferite in mod gratuit viitoarelor mame sunt : 
 

1. Supravegherea sarcinii normale  
2. Screening prenatal (S11- S19+6 zile) 
3. Supravegherea altor sarcini cu risc crescut (edem gestațional) 
4. Supravegherea altor sarcini cu risc crescut (hiperemia gravidia ușoara) 
5. Supravegherea altor sarcini cu risc crescut (evaluarea gravidelor cu uter cicatriceal în trimestrul III) 
6. Monitorizarea sarcinii cu risc crescut la gravida cu tulburari de coagulare/ trombofilii ereditare si dobândite. 

 
• Alte servicii medicale gratuite care se vor acorda în cadrul proiectului sunt:  

1. Amniocenteză;  
2. Biopsia de vilozități coriale;  
3. Monitorizarea si tratamentul talasemiei si hemofiliei;  
4. Cordocenteză 

 
• Se vor organiza 4 grupuri de sprijin pentru viitoarele mame, coordonate de medici ginecologi/medici de familie, cu sprijinul asistentelor medicale/asistentelor 

comunitare, pentru informare, educare, conștientizare a grupului țintă privind serviciile de screening prenatal, pentru creșterea includerii sociale a mamelor din 
grupurile vulnerabile, etc. De asemenea, se vor organiza 4 forumuri pentru informare, educare, conștientizare a grupului țintă privind serviciile de screening 
prenatal, importanta controalelor medicale în sarcina si a unui stil de viată sănătos. 

 
• Se vor organiza 4 forumuri pentru informare, educare, conștientizare a viitoarelor mame privind serviciile de screening prenatal, importanta controalelor medicale 

în sarcina si a unui stil de viată sănătos. 
 
 


