
 



Proiect cofinanţat prin Fondul Social European, Programul Operaţional Capital 

Uman 2014-2020 

Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei 

Operaţiunea: Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de 

sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), 

diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii 

Contract de finanțare nr: POCU/308/4/9/120640 

Beneficiar: INSTITUTUL CLINIC FUNDENI BUCUREȘTI 

 
 



PARTENERIAT 

LIDER DE PARTENERIAT:  

 Institutul Clinic Fundeni  

PARTENER 1:  

 Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” 

PARTENER 2:  

 Institutul Național de Sănătate Publică 

 

 



Durata de implementare proiect:  

64 de luni, iulie 2018 – noiembrie 2023 

Valoarea totală proiect:  

23.143.264,60 lei 

Finanţare nerambursabilă: 

22.283.578,84 lei (96,2854 % din valoarea eligibila aprobata) 

Contribuție proprie:   

859.685,76 lei (3,7146 % din valoarea eligibila aprobata)  

 

 



OBIECTIVUL GENERAL propus prin proiect este optimizarea accesului 

pacienților la servicii medicale de calitate prin îmbunătățirea nivelului de 

pregatire medicală dedicată depistării, transmiterii pentru stadializare și 

tratament a pacienților cu boli hepatice cronice generate de virusuri hepatitice 

B/D/C, a specialiștilor ce activează în instituții publice medicale sau în contract 

cu CNAS din toate regiunile de dezvoltare ale României (Sud, Sud-Est, Sud-Vest, 

Nord-Est, Centru, Vest, Nord-Vest și București-Ilfov). 



GRUPUL ȚINTĂ al proiectului este format în total din 330 specialiști în furnizarea 

de servicii medicale în domeniul prevenirii, depistării precoce, diagnosticului și 

tratamentului hepatitelor virale selectați după cum urmează: 

 297 specialiști din regiunile mai puțin dezoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, 

Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), reprezentând 90% din 

totalul grupului țintă 

 33 specialiști din regiunea dezvoltată București-Ilfov, reprezentând 10% din 

totalul grupului țintă  

 



ACTIVITĂȚI PROIECT 

A1. Elaborarea metodologiei de screening al populației pentru depistarea infecțiilor 

cronice cu virusuri hepatitice B/D și C 

A2. Furnizarea programelor de formare profesională specifică pentru profesioniștii 

implicați în prevenirea, depistarea precoce (screening), diagnosticul și tratamentul 

hepatitelor virale B/D și C 

A3. Activități de informare, educare, conștientizare a grupului țintă, beneficiar al 

serviciilor de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament al 

hepatitelor virale B/D și C 

A4. Managementul proiectului 



INDICATORI PROIECT 

 instrumente/ proceduri/ mecanisme etc. validate și utilizate în furnizarea 

serviciilor:  5  

 persoane care și-au îmbunatățit nivelul de calificare/ certificate urmare a 

sprijinului primit: 290 

 persoane care beneficiază de formare/ schimb de bune practice: 330 

 instrumente/ proceduri/ mecanisme etc: 6 



ECHIPAMENT FIBROSCAN  

In cadrul proiectului a fost achizitionat un 

echipament medical (FIBROSCAN) de ultima 

generatie pentru stadializarea hepatitelor virale.  

Acest echipament a fost folosit in procesul 

didactic pentru imbunatatirea si aprofundarea 

cunostintelor tehnice ale medicilor din grupul 

tinta. 



TEME ALE PROGRAMULUI DE FORMARE pentru medici de familie  

• Hepatitele virale cronice- problema de sanatate publica in Europa si in Romania 

• Epidemiologia  hepatitelor virale B, C, D in Europa si in Romania  

• Strategia si Planul de actiuni WHO (OMS) pentru eradicarea hepatitelor virale in Europa  

• Planul National de eradicare a hepatitelor virale B, C, D in Romania 

• Prevenirea transmiterii virusurilor hepatitice  

• Diagnosticul infectiei cu virusurile hepatitice si al complicatiilor bolii hepatice 

 



TEME ALE PROGRAMULUI DE FORMARE pentru medici de familie  

• Cascada de ingrijiri a pacientului cu infectie virala B,C,D 

• Principii de tratament ale infectiei hepatitice si ale complicatiilor sale   

• Rolul medicului de familie in cascada de ingrijiri de la diagnostic precoce la tratamentul 

complicatiilor si urmarirea pacientului cu boala hepatica   

• Cresterea accesului la diagnostic si tratament al pacientilor cu infectii virale  B, C, D                                                                                                                                                                                                                   

• Datele electronice – registrele de boala/ registrele de screening 

 



TEMATICA LUCARILOR PRACTICE IN CADRUL ATELIERELOR DEDICATE MEDICILOR 

DE FAMILIE 

• Tehnici de evaluare ultrasonografica (mod B, Doppler, cu contrast) 

• Tehnici de evaluare neinvaziva a pacientului cu hepatita cronica  

• Chestionare epidemiologice – mod de administrare si interpretare  

• Prezentari de cazuri clinice – cu discutii interactive si abordare practica a 
cazurilor, modalitati de administrare a diferitelor tipuri de medicatii antivirale 
si interactiunile medicamentoase care trebuie cunoscute si verificate  

• Aplicatii TIC in vederea implementarii si utilizarii Sistemului Electronic de 
Evidenta a Screening-ului 

 



12 sesiuni 
realizate 

349 
persoane 
formate 

348 
persoane 

certificate 
EMC 

formarea personalului 

medical de specialitate 

in furnizarea de servicii 

medicale in domeniul 

prevenirii, depistarii 

precoce, diagnosticului și 

tratamentului 

hepatitelor virale 

 



REZULTATE PROGRAM FORMARE 

 12 seminarii de formare a personalului medical din Romania: 

 

 
 Iasi: 11-12 mai 2019 

 Brasov: 25-26 mai 2019 

 Iasi: 1-2 iunie 2019  

 Constanta: 29-30 iunie 2019 

 Iasi: 6-7 iulie 2019  

 Oradea:13-14 iulie 2019 

 Iasi: 14-15 septembrie 2019 

 Bucuresti: 10-11 octombrie 2019  

 Sinaia: 6-7 decembrie 2019 

 Craiova: 17-18 ianuarie 2020 

 Timisoara: 21-22 februarie 2020 

 Webinar: 19-20 iunie 2020 



REZULTATE PROGRAM FORMARE 

 program de formare cu acoperire națională ce a integrat medici care 

profesează în toate regiunile de dezvoltare: 

 

 

 regiunea București – Ilfov 

 regiunea Sud – Vest Oltenia 

 regiunea Nord-Est 

 regiunea Sud-Est 

 regiunea Nord-Vest 

 regiunea Vest 

 regiunea Sud Muntenia 

 regiunea Centru 



 

 

ACOPERIRE NATIONALA 
PROGRAM FORMARE  

(medici de familie participanti/ 
judete/ regiune) 



SISTEM ELECTRONIC DE EVIDENȚĂ AL SCREENINGULUI (S.E.E.S.) 

 

În cadrul proiectului a fost dezvoltat primul sistem electronic de evidență al screeningului 

hepatitelor virale din România. 

Aplicatia informatica cu acces parolat destinata furnizorilor de servicii medicale este 

dezvoltata in scopul centralizarii datelor relevante referitoare la pacientii testati in 

screening, precum si monitorizarea ulterioara a celor depistati pozitiv. 

Informatiile obtinute in urma screening-ului vor constitui date certe pentru dezvoltarea 

masurilor/strategiilor/politicilor publice ulterioare in vederea diminuarii efectelor 

infectiei cu hepatita cronica in Romania. 



SISTEM ELECTRONIC DE 
EVIDENȚĂ AL 

SCREENINGULUI  



Pagina web a proiectului 
LIVE(RO) 1 

https://screening-insp.ro/ 
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