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Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei 
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PARTENERIAT 

LIDER DE PARTENERIAT:  

 Institutul Clinic Fundeni  

 

PARTENER:  

 Asociația Romana Anti-Sida 

 

 



Durata de implementare proiect:  

41 de luni, august 2020 - noiembrie 2023 

Valoarea totală proiect:  

52.430.887,78  lei 

Finanţare nerambursabilă: 

51.695.072,29 (98,5966 % din valoarea eligibila aprobata) 

Contribuție proprie:   

735.815,49 lei (1,4034 % din valoarea eligibila aprobata)  

 

 



OBIECTIVUL GENERAL al proiectului este furnizarea de servicii medicale de 

prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic si directionare catre 

tratament al pacientilor cu boli hepatice cronice secundare infectiilor virale cu 

virusuri hepatitice B/D si C din regiunile de dezvoltare Sud Muntenia si Sud-Vest 

Oltenia. 

 

In paralel se desfasoara un proiect similar <<LIVE(RO)2 – EST>> dedicat regiunilor 

de dezvoltare Nord – Est si Sud – Est.   





GRUPUL ȚINTĂ  

al proiectului este constituit din 120.000 persoane beneficiare de programe de 

screening, dintre care: 

 

 72.000 persoane aparținând grupurilor vulnerabile 

 36.000 persoane din zona rurală  

 



CONDITII ELIGIBILITATE GRUP TINTA: 

 

VARSTA peste 18 ani 

D
O

M
IC

IL
IU

 

judetul Arges  

judetul Calarasi  

judetul Dambovita    

judetul Giurgiu  

judetul Ialomita 

judetul Prahova  

judetul Teleorman  

judetul Dolj 

judetul Gorj 

judetul Mehedinti 

judetul Olt 

judetul Valcea 

Urmatoarele categorii 

sunt excluse, deoarece 

beneficiaza de 

screening dedicat, 

distinct de proiect: 

persoane gravide și 

persoane lipsite de 
libertate 



CATEGORII GRUPURI VULNERABILE (relevante pentru grupul tinta): 

 persoane sarace                   
 persoane cu dizabilitati 
 persoane neasigurate 
 persoane fara adapost 
 persoane de etnie roma 
 persoane care nu au documente de identitate 

 persoane din familii monoparentale, 

 persoane care sufera de dependenta de alcool, droguri si alte substante toxice 

 persoane victime ale violentei domestice 

 persoane victime ale traficului de fiinte umane 

 

 



ACTIVITĂȚI PROIECT 

A1. Furnizarea serviciilor de sanatate orientate catre prevenire, depistare 

precoce (screening), diagnostic si direcționare catre tratament al pacienților cu 

boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/ D si C 

A2. Activitați de informare, educare, constientizare a grupului ținta privind 

screeningul în cazul bolilor hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu 

virusuri hepatitice B/ D si C 

A3.  Activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal 

A4.  Managementul proiectului 



INDICATORI PROIECT 

 2.400 persoane cu trimitere la specialist dupa ce au beneficiat de serviciul preventiv/             

diagnosticare precoce 

 720 persoane cu trimitere la specialist dupa ce au beneficiat de serviciul preventiv/    

diagnosticare precoce, din care: - din zona rurala 

 120.000 persoane care au beneficiat de servicii medicale de preventie/ diagnosticare 

precoce 

 72.000 persoane care au beneficiat de servicii medicale de preventie/ diagnosticare 

precoce, din care: - grupuri vulnerabile  

 36.000 persoane care au beneficiat de servicii medicale de preventie/ diagnosticare 

precoce, din care: - din zona rurala  

 



MASURI DE IDENTIFICARE/ MOBILIZARE GRUP TINTA SI ACORDARE DE SPRIJIN 

 

Identificarea si mobilizarea grupului tinta va fi transparenta si nediscriminatorie 
cu respectarea principiului egalitatii de sanse indiferent de varsta, gen, rasa, 
origine etnica,origine sociala, persoane dezavantajate. 

 

Procedura de selectie a membrilor grupului tinta va fi promovata la nivelul 
cabinetelor de medicina de familie selectate din regiunile vizate si aflate in 
contract cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. 



TESTAREA PENTRU DEPISTAREA INFECTIEI CU VIRUSURI HEPATITICE B/ D SI C 

 

 Cui ii este adresata testarea pentru infectia cu VHB/D si VHC? 

 

• unui grup tinta de 120.000 persoane (cu exceptia persoanelor 

gravide si/ sau persoane lipsite de libertate) cu varsta peste 18 si 

domiciliul in regiunile de dezvoltare Sud Muntenia si Sud-Vest Oltenia 



TESTAREA PENTRU DEPISTAREA INFECTIEI CU VIRUSURI HEPATITICE B/ D SI C 

 

 
Cum sa testam pentru infectia cronica cu VHB/D si VHC? 

 

• folosind teste rapide de diagnostic – RDT (rapid diagnostic test) 

conform ghidurilor de screening internationale 



TESTAREA PENTRU DEPISTAREA INFECTIEI CU VIRUSURI HEPATITICE B/ D SI C 

 

 
Cine sunt furnizorii de servicii de testare? 

 

• furnizorul de prim contact este medicul de familie 

• caravana mobila cu personal medical specializat 



DERULAREA SCREENINGULUI LA NIVEL REGIONAL IN VEDEREA DEPISTARII 

PACIENTILOR POZITIVI SI TRIMITERII CATRE CENTRELE DE PREVENTIE  

 

Pacientii identificati pozitivi B/C la investigarea cu teste rapide vor fi 

directionati, beneficiind de servicii de suport, catre centrele preventie urmand a 

fi preluati de echipele medicale de specialitate (gastroenterologie) pentru 

stadializare si trimitere catre tratament. 

 

Datele pacientilor testati vor fi inregistrate in sistemul electronic de evidenta al 
screeningului (S.E.E.S.). 



CENTRE DE PREVENTIE 

CCP - Centrul Coordonator de Preventie  

CPPM - Centrul Pilot Preventie Muntenia (sub autoritatea IC Fundeni) 

CPPO - Centrul Pilot Preventie Oltenia (sub autoritatea IC Fundeni) 

CSP - Centrul Suport Preventie Sud (sub autoritatea IC Fundeni) 



ACTIUNI SI ARII STRATEGICE DE INTERVENTIE PENTRU CENTRELE DE PREVENTIE 

 

 implicarea in continutul si promovarea actiunilor de educare/constientizare 

pentru populatile vulnerabile in scopul vaccinarii pentru prevenirea hepatitei 

virale 

 detectarea timpurie si actiuni pentru stoparea transmiterii hepatitei B/C/D 

 asigurarea accesului si realizarea procedurilor medicale de diagnostic de 

certitudine si stadializare a bolii pentru persoanele depistate pozitiv si 

trimiterea acestora catre serviciile de îngrijire si tratament recomandate 



ACTIVITATI DE INFORMARE, EDUCARE, CONSTIENTIZARE A GRUPULUI TINTA 

 

Se va urmari facilitarea accesului la informatii esentiale privind preventia, 

riscurile implicate de infectia cu hepatite virale B/C/D si beneficiile conformarii 

voluntare pentru screening al populatiei din regiunile vizate (Sud-Muntenia si Sud-

Vest Oltenia), diagnostic si tratament. 

 

In cadrul proiectului se vor organiza campanii locale judetene de informare, 

educare, constientizare a grupului tinta privind screeningul in cazul bolilor 

hepatice cronice secundare infectiilor virale cu virusuri hepatitice B/D si C. 



 


