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COMUNICAT DE PRESA 

privind  

proiectul “Prevention of cancer in four hospitals across four countries” (Prevenirea cancerului in patru 
spitale din patru țari) finanțat in cadrul 

 Programului de Cooperare 
Transfrontalieră ENI Ungaria-Slovacia România-Ucraina 2014-2020 

 

Cod proiect: HUSKROUA/1702/8.2/0086 

Parteneri in proiect: 

1. Felső-Szabolcsi Hospital, Ungaria- Lider 
2. Spitalul Kralovsky Chlmec, Slovacia 
3. UAT Municipiul Carei, România 
4. „Institutul de Medicină Preventivă al Spitalului Regional Myghirya, Ucraina 

Data de incepere proiect: 15.07.2020, durata proiectului: 18 luni 

Valoare totala proiect: 932 043,34 €, din care valoarea totala a bugetului de partea romana este de: 173 112.61 € 

Obiective 

Oiectivul general este îmbunătățirea condițiilor de sănătate a populației din zonele transfrontaliere din cele 4 tari 
implicate in proiect, prin creșterea eficienței preventiei secundare.  

Pe termen lung, screeningul sau depistarea precoce contribuie la reducerea deceselor cauzate de cancer mamar și 
la creșterea speranței de viață a populației. O schimbare pozitivă a stării de sănătate contribuie la imbunatatirea 
conditiilor economico-sociale a intregii zone transfrontaliere. 

Provocarea este că în prezent serviciile medicale nu sunt orientate spre prevenție, populația nu este conștientă de 
starea de sănătate, nu este conștientă de rolul responsabilității individuale in îngrijirea starii de sănătate și nu 
există o reglementare legală care să susțină prevenția. 

Rezultate si realizari 

In cadrul proiectului, de partea romana s-au achizitionat echipamente medicale performante si s-a demarat un 
Program local de screening pentru depistarea precoce a cancerului la san prin care se doreste reducerea incidentei 
acestei boli la nivelul populatiei feminine din zona Careiului. De asemenea, s-a realizat un Protocol de 
implementare program de screening in cadrul Spitalului municipal Carei si s-au realizat publicatii menite sa creasca 
gradul de informare si constientizare a populatiei asupra importantei depistarii precoce a cancerului mamar. 

Acest proiect a fost realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Responsabilitatea exclusivă pentru conținutul 
acestui comunicat aparține UAT Municipiul Carei și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene. 
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