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Prioritate de 

investiție 
9/a –  Investiții în infrastructura medicală 

Titlu proiect Dezvoltarea și testarea programelor eficiente de screening și prevenire 

Cod proiect 
ROHU-240 CN 

ROHU-450 FAF 

Parteneriat 

BP: Centrul de Sănătate din Județul Csongrád – Hódmezővásárhely - 

Makó (Ungaria) 

PP2: Asociația Surorile de Caritate Sf. Vicențiu (România) 

Total buget FEDR 
€ 290.490,05 pentru CN 

€ 7.876.246,67 pentru FAF 

Obiectiv 

Proiectul vizează atenuarea ratelor de morbiditate și mortalitate a cancerului 

și a bolilor circulatorii, acestea fiind de departe cele mai răspândite cauze de 

deces atât în Europa, cât și în zona transfrontalieră. 

Contribuția la  

indicatori 

Nr. departamentelor de sănătate modernizate: 13 

Populația care are acces la servicii medicale îmbunătățite: 1.139.644 

Sumar 

Partenerii vor aborda următoarele provocări : 

 starea de sănătate a populației rămasă în urma standardelor UE 

 lipsa unei abordări orientate către prevenție 

 acces inegal la servicii de asistență medicală și screening 

Principalele activități din proiect sunt: 

 extinderea și îmbunătățirea facilităților existente 

 noua clădire a spitalului din Hódmezővásárhely va fi extinsă cu două 

etaje suplimentare care să cuprindă Departamentul de Medicină 

Internă și Pediatrie 

 un nou Centru de Prevenție Medicală va fi creat prin renovarea unei 

clădiri vechi din Satu Mare 

 îmbunătățirea bazei serviciilor de diagnosticare și terapie 

 dezvoltarea și testarea programelor eficiente de screening și prevenire 

Rezultatele proiectului: 

 în ambele locații vor fi difuzate diverse programe de screening (inclusiv 

cu autobuze de screening bine echipate și cu implicarea medicilor 

generaliști și a altor instituții din mediul rural) pentru a mări proporția 

populației care a fost examinată 

 ca element inovativ, screening-ul va fi extins la generațiile mai tinere 

(de ex. copiii prematuri) în colaborare cu spitalele locale 

 în general, instituțiile și autoritățile regionale/locale vor putea să 

elaboreze și să pună în aplicare programe de screening și prevenire nu 

numai în zona de frontieră, ci și în ambele țări 

 


