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ARTICOL DE PRESĂ 
Cancerul de colon și cancerul de col uterin – probleme importante de sănătate 

 
Începând cu luna martie 2019 si pana la sfarsitul lunii octombrie 2021 Spitalul Clinic 

Municipal de Urgenţă Timişoara în parteneriat cu  Universitatea de Medicină și Farmacie 
"Victor Babeș" Timișoara si Universitatea din Szeged, Departamentul de Oncoterpie, au 
derulat un proiect care a urmărit îmbunătățirea accesului populației la servicii medicale de calitate, 
dar și aplicarea de mijloace de prevenție, diagnostic și tratament pentru două probleme 
importante de sănătate, respectiv cancerul de colon și cancerul de col uterin.  

Proiectul „New approaches in the prevention and therapy of common cancers"  finanţat 
de Fondul European de Dezvoltare Regională prin intermediul Programului Interreg V-A 
România- Ungaria a vizat îmbunătăţirea serviciilor de sănătate în judeţele Timiș și Csongrad prin 
achiziționarea de aparatură medicală, activități de formare a personalului medical implicat în 
diagnosticarea și managementul acestor patologii în cadrul unor workshopuri și sesiuni de 
training, dar și prin acțiuni de informare a populației asupra necesității screeningului pentru 
prevenirea și diagnosticul precoce al cancerelor de colon și respectiv de col uterin, prin materiale 
de promovare, forumuri de conștientizare pentru publicul larg privind stilul de viaţă sănătos și 
riscul de apariţie al acestor tipuri de patologii. 

Valoarea totală a proiectului a fost de de 3.452.844,43 Euro, din care 85% au 
reprezentat 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. 

Proiectul a avut un real suscces, in cadrul acestuia 10.000 de persoane fiind informate cu 
privire la prevenirea și diagnosticul cancerului colorectal şi de col uterin în judeţele Timiș și 
Csongrad, prin intermediul broșurilor medicale elaborate si distribuite prin intermediul 
proiectului, 300 de persoane au beneficiat de schimburile de experienţă dintre cei 3 parteneri de 
proiect prin intermediul forumurilor medicale organizate prin proiect, 2.000 femei din Timiș au 
beneficiat de examen citologic gratuit pentru screeningul cancerului de col uterin , 400 de 
persoane din Timiș au beneficiat de colonoscopii gratuite pentru screeningul cancerului 
colorectal, 200 de persoane din Csongrad au beneficiat de colonoscopii gratuite pentru 
screeningul cancerului colorectal si 40 de specialiști  din domeniul medical din județele Csongrad 
și Timiș si-au îmbunătățit competențelor prin participarea la cele 4 workshop-uri organizate prin 
intermediul proiectului. 

Prin intermediul proiectului Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara a beneficiat de 
1 Computer tomograf, 1 Turn complet 3D Full HD pentru chirurgie endoscopică laparoscopică, 1 
Sistem pentru videoendoscopie –Video-Colonoscop, 1 Sterilizator cu plasmă; 1 Colonoscop 
Standard cu jet de apa, 1 Microscop Optic Ergonomic si 1 Microtom cu funcție manuala. 
Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara a beneficiat prin proiect de 1 
Sistem pentru videoendoscopie – Video-Colonoscop (cu 2 ozonoscoape) iar Universitatea din 
Szeged, Departamentul de Oncoterapie a beneficiat prin proiect de un Accelerator liniar de 
înaltă energie pentru Radioterapie, 2 Video-ozonoscoape, 1 Software pentru acceleratorul liniar 
existent, 1 Sistem de planificare tratament radioterapie si o  Licență pentru sistemul de 
videoendoscopie. 
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