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FORMAREA PERSONALULUI MEDICAL PENTRU SCREENINGUL ~I
DEPISTAREA PRECOCE A CANCERULUI DE COL UTERIN iN VEDEREA
iMBUNATATIRII SERVICIILOR MEDICALE DE PREVENTIE ADRESATE

PO PULA TIEl DE SEX FEMININ

Spitalul Clinic Dr. I. Cantacuzino implementeaza incepand cu data de 08.12.2017
proiectul "Formarea personalului medical pentru screeningul $i depistarea precoce a cancerului
de col uterin in vederea imbunatiuirii serviciilor medicale de preventie adresate populatiei de
sex Jeminin", cod contract POCU/91/4/8/l07961. Proiectul este finantat din Fondul Social
European prin Programul Operational Capital Uman, Axa prioritara 4 Incluziunea sociala ~i
combaterea saraciei, Operatiunea: Imbunatatirea nivelului de cornpetente al profesionistilor din
sectorul medical, cod apel POCU/91/4/8.

Valoarea totala a proiectului este de 6.133.493,46 lei din care finantarea nerambursabila
in valoare de 6.010.822,54 lei, echivalenta cu 98% din valoarea eligibila aprobata. Valoarea
eligibila nerambursabila acordata din FSE este de 5.178.835,98 lei (84,44%), valoarea eligibila
nerambursabila acordata din bugetul national este 831.986,56 lei (13,56%), iar Spitalul Clinic
Dr. I. Cantacuzino va contribui cu 122.670,92 lei (2%). Durata proiectului este de 36 luni
(08.12.2017-07.12.2020).

Obiectivul general vizeaza cresterea capacitatii de preventie ~i diagnostic precoce al
cancerului de col uterin, dezvoltarea competentelor a 600 de specialisti medicali ca urmare a
participiirii la programe de formare, inclusiv la sesiuni practice pentru activitatea clinica ~i
participiiri la workshop-uri/congrese/conferinte la nivel european.

Prin proiect, 100 medici ell specializarea de obstetrlca-gmecologie, 300 medici de
familie ~i 200 de asistente medicale, selectati de la nivel national, vor participa la programele
de formare de screening ~i depistare precoce a cancerului de col uterin, inclusiv la simulari a
activitatii clinice si de utilizare a noilor tehnologii din domeniul medical.

Totodata, un numar de 72 de specialisti vor participa la schimburi de bune
practici/conferinte/congrese organizate in state membre UE, cu scopul transferului de cunostinte
cu privire la screeningul si diagnosticul precoce al cancerului de col uterin.

Principalul rezultat al proiectului consta in imbunatatirea nivelului de competente pentru
cei 600 de profesionisti din domeniul medical ca urmare a participarii la activitatile de formare ~i
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la transferul de cunostinte. La finalizarea implementarii proiectului se va elabora ~i un Ghid de
preventie, screening si tratament al cancerului de col uterin.

Mai multe informatii puteti obtine de la Dr. Nastasia Serban, Manager de proiect, pe
adresa de email: cantacuzino@spitalul-cantacuzino.ro, tel: 0211210.71.00
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