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Proiect finanțat prin Programul Interreg-IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia:

Axa prioritară

1 - Promovarea ocupării forței de muncă și consolidarea

serviciilor de bază pentru o creștere favorabilă incluziunii

Obiectivul specific prioritar al programului

1–2 "Infrastructura de sănătate și socială".
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Valoarea totală a proiectului: 1.038.305,80 euro

Durata proiectului: 30 luni (13.08.2019-12.02.2022)

Parteneri:

• Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara

România - Lider de proiect

• Centrul de Sănătate Veliko Gradište

Republica Serbia
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De ce tiroida? De ce cancerul tiroidian? De ce 

screening?

 Patologia tiroidiană  are caracter endemic

 Regiunea Banat  este endemică pentru bolile tiroidiene

 Cancerul tiroidian diagnosticat precoce este o boală curabilă

 O parte din populația regiunii nu beneficiază de acces la serviciile sanitare 

specializate

 Metodele de diagnostic prezumtiv sunt accesibile și facile
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Obiectivul general al proiectului: 

 Proiectul s-a adresat comunităților celor două părți ale frontierei și

vizează îmbunătățirea calității vieții și creșterea accesului către servicii

medicale eficiente în vederea diagnosticului precoce, modern și

tratamentului actual al cancerului tiroidian

 Scopul acestei abordări a fost reducerea ratei de mortalitate și

morbiditate prin cancer tiroidian, cu menținerea unei populații active

social și economic și, totodată, reducerea costurilor asociate serviciilor

medicale ca rezultat al diagnosticului precoce și tratamentului modern
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Obiectivele specifice ale proiectului:

 Sporirea rolului medicinei primare (medicina de familie) în 

diagnosticul prezumtiv al cancerului tiroidian

 Modernizarea instituţiilor de sănătate

 Îmbunătăţirea accesului populaţiei la servicii de asistenţă medicală
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Structura operațională a activității clinice:

 Structurarea pe trei nivele a principiului de screening, diagnostic și 

tratament, prin implicarea:

 medicilor de familie – 16

 medicilor endocrinologi – 3

 medicilor chirurgi și a medicilor anatomopatologi – 1+1
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Volumul individual de activitate clinică:

Activitate Nr. pacienți / medic Nr. pacienți / medic / zi

Screening epidemiologic

– Chestionare cu factorii de risc epidemiologic

1000 /MF 12 / MF / zi

Screening clinic

– Fișe de examinare clinică

600/ MF 7 / MF / zi

Screening ecografic primar 400 / MF 5 / MF / zi

Evaluare endocrinologică a

pacienților diagnosticați prin screening

750 / endocrinolog 3 / endocrinolog / zi

Indicații terapeutice endocrinologice 430 / endocrinolog 2 / endocrinolog / zi

Dispensarizare endocrinologică 750 / endocrinolog 3 / endocrinolog / zi

Diagnostic invaziv (FNAB) 160 / chirurg 1 / 2zile

Intervenții chirurgicale 320 /chirurg 1 /zi
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Pachetele de lucru ale proiectului:

Management

 Investiții

 Implementare

Obiective

Activități

Comunicare
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REZULTATE
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WP: MANAGEMENT

Coordonare proiect

32 + 8 rapoarte 

Rapoarte financiare

32 + 8 rapoarte 

Office and administration



www.thyroscreen.ro                                                               www.romania-serbia.net

WP: INVESTIȚII 1 (SCMUT)

 Ecograf staționar – 1

 Ecografe mobile – 5

 Laptop-uri – 10

Smart software – 1

Unitate mobilă – 1

RT-PCR – 1
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WP: INVESTIȚII 1 (SCMUT)

 Sistem de detecție paratiroidiană prin autofluorescență -1

 Sistem de neuromonitorizare intraoperatorie – 1

 Sistem de chirurgie minim invazivă – 1

 Instrumentar chirurgical – 2

 Sistem de înregistrare intraoperatorie foto/video – 1+1

 Kit de FNAB

 Kit examinare histopatologică
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WP: INVESTIȚII 2 (CMVG)

 Ecografe mobile – 5

Desktop-uri – 5

Smart software – 1

 Videoproiector – 1

Multifuncțională - 1
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WP: IMPLEMENTARE – Activități

 Instruirea cadrelor medicale

Workshop-uri – 9

Medici instruiți – 110

 Evaluarea riscului de cancer

Chestionare pentru factorii de risc – 21226

Fișe electronice – 13054
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WP: IMPLEMENTARE – Activități

Diagnosticul ecografic primar (MF)

Ecografii – 8.356

Formulare de satisfacție – 5.622

 Expertiza ecografică

Analizare – 8.356

Pacienți cu patologii în urma 

screening-ului primar – 3412
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WP: IMPLEMENTARE – Activități

 Evaluare endocrinologică

Consulturi – 3034

 Indicații terapeutice – 1.656

Monitorizare – 3034

Diagnostic invaziv

FNAB – 241

Citologii – 241
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WP: IMPLEMENTARE – Activități

 Tratament chirurgical

 Intervenții – 417

 Examene histopatologice

EHP/IHC    – 417

Good clinical practice

Workshop-uri – 2

Cărți – 3

Registru regional de patologii tiroidiene – 1 
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WP: COMUNICARE

Conferința de deschidere/închidere – 1+1

 Evenimente publice

Forumuri de conștientizare – 2

Emisiuni TV – 4

Emisiuni radio – 4

Activități digitale

Website – 1

Facebook – 1
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WP: COMUNICARE

Materiale promo

Postere – 52

Broșuri – 2.500

Flyer-e – 15.000

Bilbord-uri – 2

Roll-up-uri – 4

Sticker-e – 100

Mape – 180 

Publicații în presa scrisă - 7
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Rezultatele activității de screening

 Diagnostic minim-invaziv (FNAB)

 Leziuni benigne (Bethesda 2) – 57%

 Leziuni maligne / suspiciune de leziune malignă (Bethesda 4-6) – 25%

 Tratament chirurgical

 Cancer tiroidian diagnosticat în 35% din cazuri

 Cel mai frecvent subtip histopatologic fiind cel bine diferențiat (98%)

 Doar 2% au prezentat forme agresive de cancer tiroidian (anaplazic, medular)
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Caravana de screening al cancerului tiroidian

 28 localități din județul Timiș

 Pacienți din peste 80 de comune/sate/localități

 Echipe formate din medici de familie, endocrinologi și chirurgi
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Problematică organizatorică

 Perioada de pandemie COVID-19

 Desincronizarea activităților de contractare și livrare a echipamentelor față de agenda 

proiectului

 Implicarea membrilor proiectului în diverse activități alterne

 Colectarea datelor în diverse alte formate și temporizarea introducerii / neintroducerea lor 

în timp real în sistemul unitar

 Lipsa prevederii de personal care să introducă datele restante

 Lipsa prevederii de personal care să asigure dinamica unității mobile



www.thyroscreen.ro                                                               www.romania-serbia.net

Rezultatele activității de screening pentru cancerul de col uterin 

 Activitate desfășurată în cadrul caravenei cu unitatea mobilă

 410 paciente au beneficiat de consultații ginecologice și recoltare examen Babeș-

Papanicolau

 Citologie pozitivă – 42 paciente

 Pacientele cu citologie pozitivă au beneficiat de colposcopie și excizie cu ansa diatermică sau 

conizație

 Examinarea histopatologică a evidențiat doar displazii cervicale
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Rezultatele activității de tipizare HPV 

 Diagnostic al infecției HPV

 297 paciente au beneficiat de tipizare HPV

 Rezultat pozitiv – 22%

 Tipizarea HPV prin RT-PCR la pacientele pozitive (genotipare parțială)

 16 paciente cu genotip 16

 7 paciente cu genotip 18

 1 pacientă cu genotip 16+18

 3 paciente cu genotip 16 + alte genotipuri
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Vă mulțumim!


