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Al 3lea  Apel Deschis – Proiecte normale   

 Cod proiect ROHU-397 

Titlu proiect 4C: Remediu pentru cancerul de col uterin și colorectal 

Noi abordări în prevenirea și terapia cancerelor comune 

 
Axă prioritară 4 - Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății (Cooperarea 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 Martie 2019 – 31 Octombrie 2021)  

Obiectiv 
Obiectivul principal este îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății din 

județele Timiș și Csongrád-Csanád în prevenirea, diagnosticul și 

tratamentul cancerului de col uterin și colorectal. 

Parteneriat 

Beneficiar principal:  Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara 

(România) 

Parteneri de proiect:  

PP2: Universitatea din Szeged (Ungaria) 

PP3: Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" Timișoara 

(România) 

Buget TOTAL 3.452.844,43 Euro, din care FEDR 2.549.775,91 Euro 

 

 

 

 

 

 

 

Sumar 

 

 

Proiectul ROHU-397 propune o abordare nouă, inovatoare, care tratează 

cancerul de col uterin și colorectal într-o manieră integrată, abordându-l 

atât din punct de vedere preventiv și terapeutic, cât și din punct de vedere 

al infrastructurii și al know-how-ului. 

 

Principalele activități din proiect sunt: 

• achiziționarea și instalarea de echipamente pentru 4 sectii medicale 

din Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara, un dispozitiv CT, un 

kit de video-endoscopie, un sistem 3D Full HD pentru chirurgie 

endoscopică laparoscopică, un sterilizator cu plasmă, un colonoscop 

standard cu jet de apă, un microscop ergonomic, un microtom rotativ 

cu funcționare manual 

 achiziționarea și instalarea unui Accelerator liniar de mare energie, un 

sistem de planificare a tratamentului compatibil cu sistemul de 

radioterapie existent, un upgrade software pentru acceleratorul liniar 

existent, o licență avansată de imagistică (Stand-alone) și doi 

colonoscopi pentru 2 sectii din Universitatea din Szeged 
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achiziționarea și instalarea unui sistem de video-endoscopie digestivă 

cu accesorii instalate la Spitalul Clinic Județean de Urgență Timiș; 

• crearea unui consilui medical comun unde  15 cazuri de diagnostic și 

proceduri de tratament pentru cancerul de col uterin / colorectal vor fi 

discutate de către experții medicali, făcând tratamentul pacienților 

transfrontalieri mai eficient și se vor încheia 2 protocoale medicale 

privind screening-ul, diagnosticul și tratamentul cancerelor de col 

uterin și colorectal; 

• Organizarea a 4 ateliere comune despre cancerul de col uterin și 

colorectal pentru 30 de cadre medicale/atelier din județele Csongrád-

Csanád și Timiș pentru a-și îmbunătăți competențele în screening-ul, 

diagnosticul și tratamentul cancerelor colorectale și cervicale; 

• Activități de conștientizare și publicații (4 forumuri în Timișoara și 1 în 

Szeged, 10.000 de broșuri) pentru publicul larg, pentru a-i informa 

despre un stil de viață sănătos și prevenirea cancerului de col uterin și 

colului; 

• Activități de screening gratuite pentru cancerul colorectal și cancerul 

de col uterin pentru populația din județul Timiș și Csongrád-Csanád 

(2000 de examene citologice, peste 600 de colonoscopii) folosind 

echipamentul existent și echipamentul cumpărat în cadrul proiectului. 

 

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-397, un număr de 1.104.406 persoane beneficiaza de 

servicii îmbunătățite de îngrijire a sănătății și un număr de 7 departamente 

de îngrijire a sănătății sunt mai eficiente folosind echipamente 

modernizate. 

Rezultate 

principale 

Prin ROHU 397, cadre medicale din județele Csongrád-Csanád și Timis au 

competențe îmbunătățite în screening, diagnostic și tratamentul 

cancerelor colorectale și cervicale. Infrastructura medicala pentru 

prevenirea, diagnosticarea și tratamentul cancerului de col uterin și 

colorectal in 3 instituții medicale din Timiș-Csongrád-Csanád și accesul 

populației din zona relevantă la informații privind sănătatea și la servicii 

medicale de calitate pentru prevenire, diagnostic și tratamentul cancerului 

de col uterin și colorectal, sunt îmbunătățite. 

 

Website/webpage:  

 http://cervical-colorectal-cancer.ro/ 

 https://u-szeged.hu/pmi/fejlesztesiprojektek/rohu-397/rohu-397 

 http://old.umft.ro/rohu-397_746 

 

 https://www.spitalul-municipal-timisoara.ro/proiecte-

europene/new-approaches-to-prevention-and-treatment-of-

http://cervical-colorectal-cancer.ro/
https://u-szeged.hu/pmi/fejlesztesiprojektek/rohu-397/rohu-397
http://old.umft.ro/rohu-397_746
https://www.spitalul-municipal-timisoara.ro/proiecte-europene/new-approaches-to-prevention-and-treatment-of-common-cancers-acronym-4c-cure-for-cervical-and-colorectal-cancer-ems-code-rohu-397-
https://www.spitalul-municipal-timisoara.ro/proiecte-europene/new-approaches-to-prevention-and-treatment-of-common-cancers-acronym-4c-cure-for-cervical-and-colorectal-cancer-ems-code-rohu-397-
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common-cancers-acronym-4c-cure-for-cervical-and-colorectal-

cancer-ems-code-rohu-397- 
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