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ANUNȚ LANSARE PROIECT
„CITOLIFE - Diminuarea incidenței cancerului de col uterin prin
îmbunătățirea competențelor profesionale ale personalului medical”
ID MySMIS: 111287
Spitalul Clinic de Urgenţă Sfântul Pantelimon implementează începând cu data de
08.12.2017 proiectul “CITOLIFE - Diminuarea incidenței cancerului de col uterin prin
îmbunătățirea competențelor profesionale ale personalului medical”, ID MySMIS
111287. Proiectul este cofinanţat prin Fondul Social European prin Programul
Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea
sărăciei, Operaţiunea: Îmbunătăţirea nivelului de competenţe al profesioniştilor din
sectorul medical, cod apel POCU/91/4/8.
Durata de implementare:
Din 08.12.2017 până în data de 07.06.2020, pe parcursul a 30 de luni.
Obiectivul proiectului:
Obiectivul general al proiectului constă în diminuarea incidenței cancerului de col
uterin asupra populației feminine din România prin îmbunătățirea competențelor
medicilor privind diagnosticarea timpurie a leziunilor de col uterin, privind conduita
terapeutică standardizată realizată în baza protocoalelor medicale agreate la nivel
european.
Proiectul propune un program inovativ de evaluare și formare profesională bazat atât
pe noi tehnologii din domeniul prevenției și tratamentului cancerului de col uterin dar
și pe un cumul de noțiuni și informații de natură teoretică și practică puse la
dispoziție de către o echipă cu experiență atât națională cât și internațională.
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Grup țintă:
Este reprezentat de 450 de medici rezidenți, specialiști sau primari, cu specialitatea
medicină de familie (300 medici), obstetrică-ginecologie (130 medici) și
anatomopatologie (20 medici). Acesti medici vor fi selectați din toate regiunile de
dezvoltare ale țării. Din totalul de 450 de medici, 45 vor fi selectați din regiunea
București-Ilfov.
Activitățile principale care vizează și implică in mod direct membrii grupului țintă
sunt:
A1.3 - Desfășurarea programului de formare teoretică și practică în
diagnosticul și tratamentul cancerului de col uterin;
A1.4 - Evaluarea personalului medical implicat în diagnosticul și tratamentul
cancerului de col uterin;
A2.1 - Stagii practice pentru medici în spitale regionale de referință;
A2.2 - Workshop-uri sub coordonarea unor practicieni cu experiență națională
și/sau internațională;
A2.3 - Selectarea și participarea la congrese internaționale de specialitate.
Bugetul proiectului:
Valoarea totală a proiectului este de 6.285.509,62 lei, din care finanţarea
nerambursabilă este în valoare de 6.159.799,43 lei, echivalentă cu 98% din valoarea
eligibilă aprobată, iar Spitalul Clinic de Urgenţă Sfântul Pantelimon va contribui cu
125.710,19 lei (2%).
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman

Persoana de contact proiect:
Manager proiect,
Dr. Gladys-Cristina Al Jashi
Email: citolife.pocu@gmail.com
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