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ANUNT LANSARE PROIECT 

„CITOLIFE - Diminuarea incidentei cancerului de col uterin prin 

imbunatatirea competentelor profesionale ale personalului medical" 

ID MySMIS: 111287 

 

Spitalul Clinic de urgenta Sfantul Pantellmon implementeaza incepand cu data de 08.12.2017 proiectul 

"CITOLIFE - Diminuarea incidentei cancerulul de col uterin prin imbunatatirea competentelor profesionale 

ale personalului medical", ID MySMIS 111287. Proiectul este cofinantat prin Fondul Social European prin 

Programul Operational Capital Uman, Axa prioritara 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei, 

Operatiunea: Imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din sectorul medical, cod apel 

POCU91/4/8. 

 

Durata de implementare: 

Din 08.12.2017 pana in data de 07.06.2020, pe parcursul a 30 de luni. 

 

OblectIvul prolectulul: 

Obiectivul general al proiectului consta in diminuarea incidentei cancerului de col uterin asupra populatiei 

feminine din Romania prin imbunatatirea competentelor medicilor privind diagnosticarea timpurie a 

leziunilor de col uterin, privind conduita terapeutica standardizata realizata in baza protocoalelor medicate 

agreate la nivel european. 

Proiectul propune un program inovativ de evaluare formare profesionala bazat atat pe noi tehnologil din 

domeniul preventiei si tratamentului cancerulul de col uterin dar si pe un cumul de notiuni de arhitectura 

teoretica si practica puse la dispozitie de catre o echipa cu expertenta atat nationala cat si intemationala. 

 



 
 
Grup tinta: 

Este reprezentat de 450 de medici rezidenti, specialisti sau primari, cu specialitatea medlcina de famille 

(300 medici), obstetrica-glnecologie (130 medici) si anatomopatologie (20 medici). Acesti medici vor if 

selectati din toate regiunile de dezvoitare ate tarii. Din totalul de 450 de medici, 45 vor fi selectati din 

regiunea Bucuresti-Ilfov. 

 

Activitatile principle care vizeaza si implica in mod direct membrii grupului tinta sunt: 

A1.3 - Desfasurarea programului de formare teoretIca si practica in diagnosticul si tratamentul 

cancerului de col uterin; 

A1.4 - Evaluarea personalului medical implicat in diagnosticul si tratamentul cancerului de col uterin; 

A2.1 - Stagii practice pentru medici in spitale regionale de referinta; 

A2.2 - Workshop•uri sub coordonarea unor practicieni Cu experienta nationalh slisau intemoonata: 

A2.3 • Selectarea si participarea la congrese internationale de specialitate. 

 

Bugetul proiectului: 

Valoarea totala a proiectutui este de 6.285.509,62 lel, din care finantarea nerambursabila este in valoare 

de 6.159.799,43 lel, echivalenta cu 98% din valoarea eligibila aprobata, iar Spitalul Clinic de Urgenta 

Sfantul Pantelimon va contribui cu 125.710,19 lei (2%). 

Project cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman  

 

Persoana de contact proiect: 

Manager project, 

Dr. Gladys-Cristina Al Jashi  

Email: citolife.pocu@gmail.com 

 

 

 

 

 


