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ENDOMANET - Endometriosis management network
Obiectivul general al proiectului este de a ameliora diagnosticul și tratamenul afecțiunii, prin o
mai bună metodologie și colaborare internațională. Obiectivul principal al proiectului poate fi atins
prin îndeplinirea următoarelor obiective secundare/specifice.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:


crearea unei echipe multidisciplinare de experți în managementul endometriozei;



crearea unei baze de date a cazurilor;



dezvoltarea infrastructurii de cercetare;



creșterea adresabilității pacientelor cu endometrioza inaparentă clinic;



dezvoltarea unor procedee de depistare și diagnostic precoce a endometriozei.

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
Proiectul va fi implementat de către Județul Iași – Consiliul Județean Iași, România și
se va derula în parteneriat cu Raionul Fălești - Consiliul Raional Fălești, Republica Moldova.
Endometrioza este o afecțiune care interesează un procent de 6 - 10% din populația feminină de
vârstă reproductive, determinând în majoritatea cazurilor dureri uneori invalidante și infertilitate.
Afecțiunea este greu de diagnosticat și manageriat, impunând un grad de expertiză și permanenta
adaptare la cele mai noi cercetări în domeniu. Spitalul de Obstetrică și Ginecologie „Elena
Doamna” Iași a fost implicat în cercetarea, diagnosticul și tratamentul acestei afecțiuni.
În perioada 2007 – 2011, în spital s-a desfășurat un proiect de cercetare național finanțat
de CNCSIS din cadrul MEC, care a inclus achiziția unor echipamente, marker pentru analize de
depistare, workshop-uri de specialitate și care s-a finalizat cu publicare de articole în reviste
naționale și internaționale de impact, finalizarea unei teze de doctorat, precum și capitole pe acest
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domeniu în cărți de specialitate. Având în vedere experiența acumulată dar și rapiditatea
progreselor științifice în domeniu, crearea unei rețele de centre – expert pentru managementul
acestei afecțiuni este foarte utilă.

Valoarea proiectului
Valoarea totală a proiectului este 1.567.269.81 euro, din care aproximativ 1.326.005,81 euro revin
partenerului de proiect, Consiliul Județean Iași.

Stadiul proiectului
Cererea de Finanțare pentru acest proiect a fost depusă la BRCT Iași, care este Organismul
Intermediar în urma evaluării a primit un punctaj de 139,5 puncte, locul 16 din 18 pe lista de
rezervă.
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

