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Improving citizens longevity and quality of life in Iaşi – Sângerei crossborder
region through providing innovative health care services
Mamografia este cea mai bună metodă radiologică disponibilă astăzi ce poate detecta precoce
cancerul de sân. Deşi mamografiile, la fel ca majoritatea analizelor medicale, nu au o acurateţe de 100%,
controlul regulat cu ajutorul mamografiei reprezintă cea mai bună metodă radiologică de a descoperi
cancerul de sân precoce, înainte de a apărea semne sau simptome evidente de cancer. Având în vedere
faptul că în România, numărul de cazuri diagnosticate anual cu afecţiunea de neoplasm mamar este de
8.981, iar rata de mortalitate a acestei afecţiuni este de 36 % din cazurile diagnosticate, este imperios necesar
a se lua măsuri de prevenţie pentru a reduce rata de deces prin această afecţiune.
Obiectivul general este acela de a facilita accesul la servicii medicale de calitate, de a realiza un sistem
mai bun de informare a pacientului pentru a reduce inegalităţile existente în domeniul sănătătii.
Obiectivele specifice ale proiectului:


Achiziţia unui mamograf digital de înaltă performanţă pentru Spitalul Clinic de Obstretrică

şi Ginecologie Cuza Vodă Iaşi.


Renovarea obiectivului medical Stabilimentului Medical din Raionul Sângerei.

Parteneriat:
 Consiliul Raional Sângerei, în calitate de Lider de proiect.
 Consiliul Judeţean Iaşi, în calitate de Partener, a inclus ca obiectiv de investiţie, achiziţia unui
mamograf digital de înaltă performanţă pentru Spitalul Clinic de Obstretrică şi Ginecologie Cuza
Vodă Iaşi.
Sursa de finanţare
Programul Operaţional Comun (POC) România-Republica Moldova 2014 – 2020
Obiectivul tematic 8: Provocări comune în domeniul siguranţei şi securităţii
Prioritatea 4.1: Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate şi a accesului la sănătate.
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Valoarea totală a proiectului este 1.430.340 euro.

Stadiul proiectului
Cererea de Finanțare a fost depusă la BRCT Iași, care este Organismul Intermediar și este în EVALUARE.
Organismul Intermediar: Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră România – Republica
Moldova : B.R.C.T. Iaşi
Adresa: Str. Dimitrie Ralet, nr. 2A, Iaşi, judeţul Iaşi
E-mail: office@brctiasi.ro
Telefon: +40 232 270646
Web: http://www.brctiasi.ro

