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Al 3lea  Apel Deschis – Proiecte normale   

Cod proiect ROHU-400 

Titlu proiect ROHUNOVATION 

Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății prin idei chirurgicale 

inovatoare RO-HU 

 Axă prioritară 4 -Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății (Cooperare în domeniul 

serviciilor de îngrijire a sănătății și prevenției) 

Prioritate de 

investiție 

9 / a - Investiţii în infrastructura medicală și socială, care contribuie la 

dezvoltarea națională, regională și locală, reducând inegalitățile în ceea ce 

privește statusul de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul 

îmbunătățit la serviciile sociale, culturale și recreative și tranziția de la 

serviciile instituționale la cele comunitare. 

 Perioada de 

implementare 
30 luni (1 Ianuarie 2020 – 30 Iunie 2022) 

Obiectiv 
Obiectivul principal este creșterea calității serviciilor medicale oferite 

populației din județele Timiș și Csongrad-Csanad, prin achiziționarea de 

echipamente performante. 

 

Parteneriat 

Beneficiar principal: Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” 

Timișoara (România) 

Partener de proiect:  

PP2: Universitatea din Szeged (Ungaria) 

Buget TOTAL 2.935.100,00 Euro, din care FEDR, 2.494.835,00 Euro 
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Proiectul ROHU-400 urmărește îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a 

sănătății, stabilind un parteneriat transfrontalier solid și facilitând accesul 

mai ușor și mai rapid la serviciile medicale. 

 

Principalele activități din proiect sunt: 

• Organizarea a 4 programe acreditate de formare profesională 

pentru creșterea calității serviciilor medicale; 

• Achiziționarea a 47 de echipamente medicale pentru 5 secții de 

asistență medicală și anume (a 2-a clinică de chirurgie, secția de 

oncologie și secția ginecologică a spitalului județean de urgență „Pius 

Brinzeu” din Timișoara și secția de chirurgie și secția de chirurgie oro-

maxilo-facială a Universității din Szeged); 

• Dezvoltarea unui sistem de gestionare a pacienților (infrastructură 

telediagnostică) pentru schimbul de informații despre pacienți și 

istoricul medical, făcând tratamentul pacienților transfrontalieri mai 

eficient; 

• Publicarea a 4 protocoale standardizate de bune practici + 10 articole 

științifice în reviste cotate ISI - în domeniul prevenirii, detectării 

precoce și intervenției minim invazive în oncologie; 
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• Dezvoltarea unei platforme de învățare electronică - va fi pusă la 

dispoziția rezidenților medicali / studenților pentru a face schimb de 

informații cu echipa comună interdisciplinară de experți medicali - 

video și toate materialele de instruire vor fi încărcate pe platformă; 

• Organizarea de instruiri pentru personalul medical, un număr de 120 

chirurgi RO-HU din practica clinică curentă sau în faza de pregătire - 

rezidenți și / sau studenți și personal medical - implicați în domeniul 

oncologic vor fi selectați pentru a participa la programele de instruire; 

• Organizarea a 30 de conferințe în domeniul prevenirii, depistării 

precoce și chirurgiei minim invazive în oncologia abdominală.  

• Organizarea a 4 campanii transfrontaliere de conștientizare, pentru 

a educa grupul țintă despre cancerele specific, preventie, importanța 

screeningului și beneficiile chirurgiei minim invazive versus abordarea 

clasică  

• Un număr de minim 3.000 de pacienți vor beneficia de screening și 

diagnostic medical gratuit 

• Se vor efectua un număr de 250 de intervenții chirurgicale gratuite  

 

Indicatorii de realizare (output) ai programului sunt „9 / a 1 Populația care 

are acces la servicii de sănătate îmbunătățite” și „9 / a 2 Numărul de 

departamente de sănătate afectate de echipamente modernizate”. Prin 

proiectul ROHU - 400, un număr de 403.000 de persoane beneficiază de 

servicii de îngrijire a sănătății îmbunătățite, iar 5 departamente de îngrijire 

a sănătății sunt mai eficiente folosind echipamente modernizate 

achiziționate prin proiect. 

 

 

Rezultate 

principale 

 

Prin proiectul ROHU - 400, 5 secții medicale sunt mai bine echipate, 

deservind populația din județele Csongrad-Csanad și Timiș. Un număr de 

250 de intervenții chirurgicale gratuite sunt efectuate pentru populația din 

zona vizată. Este îmbunătățit accesul la servicii de calitate pentru populația 

din județele Csongrad-Csanad și Timiș, populația are acces la măsuri de 

preventie, identificare timpurie și tratament eficient al cancerului, inclusiv 

persoanele din grupuri defavorizate. Nu în ultimul rând, populația din 

județele Csongrad-Csanad și Timiș este mai bine informată cu privire la 

problemele legate de cancer, prin campaniile de sensibilizare organizate 

în cadrul proiectului. 

 


