
SERVICII MEDICALE DE SCREENING 
PRENATAL PENTRU 2100 GRAVIDE 

DIN REGIUNEA CENTRU
SMIS: 142580

Durata de implementare: 27 de luni



Proiectul se desfășoară în judeţele: 
Braşov, Sibiu, Covasna, Harghita, Mureş şi Alba



„

Proiectul este cofinanţat prin:

Fondul Social European, Programul Operaţional Capital 
Uman, Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, 
Operaţiunea: Creşterea numărului de persoane care beneficiază de 

programe de sănătate şi de servicii orientate către prevenţie, 
depistare precoce (screening), diagnostic şi tratament precoce 

pentru principalele patologii. 



„

Bugetul proiectului:

Valoarea totală proiect: 12,097,718.71 lei

Finanţare nerambursabilă: 11,855,764.35 lei



PROIECT IMPLEMENTAT DE:

SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE 
DR. I. A. SBÂRCEA, BRASOV

în parteneriat cu 

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SIBIU



Obiectivele strategice ale proiectului

 O.S.1. Creșterea capacităţii de furnizare a serviciilor de screening 
prenatal prin înfiinţarea a două centre de screening prenatal, în 
regiunea Centru, conform Metodologiei derulării programelor 
regionale de screening - etapa I.

 O.S.2. Facilitarea accesului şi participării la programe gratuite de 
screening prenatal prin identificarea, recrutarea şi menţinerea în 
grupul ţintă al proiectului a 2100 femei cu statul de gravidă din 
zona rurală şi urbană din Regiunea Centru dintre care 1200 femei 
din categoria grupurilor vulnerabile. 

 O.S.3. Creşterea numărului de persoane care beneficiază de 
servicii gratuite de screening prenatal prin furnizarea de servicii 
complete, complexe şi personalizate de screening prenatal pentru 
2100 femei din Regiunea Centru. 



Obiectivele strategice ale proiectului

 O.S.4. Asigurarea nivelului adecvat de protecţie a datelor 
personale în conformitate cu reglementările în vigoare și crearea 
unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane 
controlul asupra propriilor date;

 O.S.5. Creșterea gradului de conștientizare cu privire la 
necesitatea și beneficiile programelor de screening prenatal și cu 
privire la proiect prin intermediul unei campanii de informare, 
educare și conștientizare a populației din Regiunea Centru cu 
accent pe grupurile vulnerabile;

 O.S.6. Creșterea nivelului de informare a femeilor gravide privind 
drepturile de care dispun și a capacităţii acestora de a acționa 
împotriva situațiilor discriminatorii.



Justificarea necesitatii implementarii proiectului

 Proiectul va facilita 
accesul larg şi 

nediscriminatoriu al 
femeilor cu statut de 
gravidă, din grupuri 

vulnerabile, la servicii 
medicale oferite de cei 
doi parteneri în proiect, 

instituţii medicale cu 
îndelungă experienţă şi 

secţii de obstretică-
ginecologie 



Justificarea necesitatii implementarii proiectului

 Este important ca gravidele să beneficieze de informații sigure in 
privința sarcinii si îngrijirii copilului prin  programe de sănătate și  servicii 
orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și 
tratament – screening prenatal. 

 De aceea femeile gravide au o serie de responsabilități pe perioada 
sarcinii, dat fiind faptul că trebuie să se protejeze atât pe ele, cât și 
noua viață căreia urmează să îi dea naștere. Iar  pentru a se asigura că 
sarcina decurge bine și copilul se dezvoltă cum trebuie, viitoarele 
mămici trebuie să aibă un stil de viață sănătos, să facă analize și 
ecografii, să ia vitamine și să fie informate  corect  în privința nașterii 
și a îngrijirii unui nou născut. Astfel sarcina nu trebuie percepută ca o 
perioadă de boală (în cazul în care nu este vorba de o sarcină cu 
probleme), ci una de bucurie și, dacă se poate, de relaxare.



Grupul țintă  al proiectului 

Grupul țintă al proiectului va fi format din 

2100 femei însărcinate care au domiciliul/ 

reşedinţa în regiunea Centru si au statutul de 

femei gravide.



Structura  grupului țintă

43% femei însărcinate care nu fac parte din  
categoriile vulnerabile;

57% femei din grupurile vulnerabile din 
următoarele categorii:

✓ din mediul rural: minim 20% din grupul țintă;

✓ sărace minim 10% din grupul țintă

✓ de etnie roma: minim 20% din grupul țintă

✓ din familii monoparentale: minim 6% din 

grupul țintă.           



Servicii medicale oferite în cadrul 
centrelor de screening din Brașov și Sibiu

În cadrul centrelor de screening for fi furnizate femeilor 
gravide din grupul tinta o serie de servicii medicale complexe



Servicii medicale oferite în cadrul 
centrelor de screening din Brașov și Sibiu

2080 servicii medicale integrale aferente Pachetului 1: 

Supravegherea unei sarcini normale (la gravida care nu     
deţine documente medicale care să ateste existenţa în 
antecedentele personale patologice a rubeolei, toxoplasmozei, 
infecţiei CMV)

2120 servicii medicale integrale aferente Pachetului 2: 

Supravegherea unei sarcini normale (la gravida care deţine 
documente medicale ce atestă existenţa în antecedentele 
personale patologice a rubeolei, toxoplasmozei, infecţiei CMV) 
;

6300 servicii medicale integrale aferente Pachetului 3:     
Screening prenatal (S11- S19+6 zile);

Consultaţie de specialitate obstetrică-ginecologie 
(interpretare integrative a rezultatelor);



Servicii medicale oferite în cadrul 
centrelor de screening din Brașov și Sibiu

1600 servicii medicale integrale aferente Pachetului 4: 
Supravegherea altor sarcini cu risc crescut (edem gestaţional);

2400 servicii medicale integrale aferente Pachetului 5: 
supravegherea altor sarcini cu risc crescu Consultaţie de 
specialitate obstetrică-ginecologie;

1400 servicii medicale integrale aferente Pachetului 6:
supravegherea altor sarcini cu risc crescut (evaluarea 
gravidelor cu uter cicatriceal în trimestrul III);

1000 servicii medicale integrale aferente Pachetului 7: 
Monitorizarea sarcinii cu risc crescut la gravidă cu tulburări 
de coagulare/trombofilii ereditare şi dobândite; 



Servicii medicale oferite în cadrul 
centrelor de screening din Brașov și Sibiu

Pachetul 1 include:

✓Consultaţii de specialitate obstetrică- ginecologie;
✓ Hemoleucogramă completă;
✓ Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO;
✓ Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh;
✓ Uree serică; 
✓Acid uric seric;
✓ Creatinină serică
✓; Glicemie; 
✓TGP; TGO; TSH; 
✓Examen complet de urină (sumar + sediment)
✓; VDRL sau RPR; 
✓Testare HIV la gravide/



Servicii medicale oferite în cadrul 
centrelor de screening din Brașov și Sibiu

Pachetul 1 include:

Evaluarea gravidei pentru infecţii cu risc pentru sarcină
✓(pentru rubeolă, toxoplasmoză, infecţia CMV, hepatită B şi 
C),
✓ Secreţie vaginală; 
✓Examen citologic cervicovaginal Babeş-Papanicolau (până 
la S23+6 zile) sau Test de toleranţă la glucoză per os +/-
✓ Hemoglobină glicată (S24 - S28+6 zile) sau Biometrie 
fetală (S29-S33+6 zile) sau Detecţia Streptococului de grup B 
(S34 - S37+6 zile);
✓ Ecografie de confirmare, viabilitate şi datare a sarcinii. 
In cadrul acestei prime consultații se va realiza anamneza 
gravidei , vor culege date despre antecedentele heredo-
colaterale (afecțiuni ale rudelor de grad I sau II, de ex. 
existenta unor boli in familie - hemofilie, diabet zaharat, feti 
malformații etc.)



SPITALUL CLINIC 

DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE 

DR. I. A. SBARCEA, BRASOV

SPITALUL CLINIC JUDETEAN 

DE URGENTA SIBIU



Servicii medicale oferite în cadrul 
centrelor de screening din Brașov și Sibiu

Pachetul 2 include:

✓Consultaţie de specialitate obstetrică-ginecologie,
✓Hemoleucogramă completă,
✓Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO
✓Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh,
✓Uree serică, și acid uric seric
✓Creatinină serică,
✓Glicemie, și TGP, TGO, TSH,
✓Examen complet de urină (sumar + sediment)
✓VDRL sau RPR, 
✓Testare HIV la gravidă, 

Evaluarea gravidei pentru infecţii cu risc pentru sarcină (hepatită B şi C) 

✓Secreţie vaginală,
✓ Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau (până la S23+6 zile) sau
✓Test de toleranţă la glucoză per os +/-
✓Hemoglobină glicată (S24 - S28+6 zile) sau Biometrie fetală (S29 - S33+6 zile) sau 
Detecţia Streptococului de grup B (S34 - S37+6 zile),
✓Ecografie de confirmare, viabilitate şi datare a sarcinii. 



Servicii medicale oferite în cadrul 
centrelor de screening din Brașov și Sibiu

Pachetul 3 include:

✓Consultaţie de specialitate obstetrică-ginecologie 
(interpretare integrative a rezultatelor);
✓ Dublu test/ triplu test; 
✓Ecografie pentru depistarea anomaliilor fetale.
✓ De acest pachet de servicii vor beneficia toate cele  
1050 gravide din grupul țintă, de 3 ori, in 
săptămânile 11 pana la 19 (+6 zile) a sarcinii;
✓Consultaţie de specialitate obstetrică-ginecologie; 
✓Hemoleucogramă completă;
✓ Sodiu seric;
✓Potasiu seric;
✓, Examen complet de urină (sumar + sediment)
✓, Uree serică;
✓Acid uric seric;
✓ Creatinină serică;
✓ Ecografie obstetricală şi ginecologică



Servicii medicale oferite în cadrul 
centrelor de screening din Brașov și Sibiu

Pachetul 4 include:

✓Consultaţie de specialitate 
obstetrică-ginecologie,
✓ Hemoleucogramă completă, 
✓Creatinina serică,
✓ Acid uric seric, TGP, TGO
✓, Examen complet de urină (sumar 
+ sediment)
✓, Dozare proteine urinare, 
✓Proteine totale serice,
✓ Ecografie obstetricală şi 
ginecologică



Servicii medicale oferite în cadrul 
centrelor de screening din Brașov și Sibiu

Pachetul 5 include:

✓Hemoleucogramă completă;
✓ Sodiu seric;
✓Potasiu seric;
✓ Examen complet de urină (sumar + 
sediment)
✓Uree serică;
✓Acid uric seric;
✓ Creatinină serică;
✓ Ecografie obstetricală şi ginecologică



Servicii medicale oferite în cadrul 
centrelor de screening din Brașov și Sibiu

Pachetul 7 include:

✓Consultaţie de specialitate obstetrică-ginecologie;

✓ Cardiotocografie; 

✓Ecografie obstetricală şi ginecologică

Pachetul 6 include:

✓Consultaţie de specialitate obstetrică-ginecologie,

✓ Antitrombină III,

✓ Proteină C, 

✓ Proteină S

✓, Dozarea hemocisteinei serice

✓, Control hemocisteină serică

✓, Factor V Leyden,

✓ Anticoagulant lupic screening

✓, Anticoagulant lupic confirmare

✓, Ecografie obstetricală şi ginecologică.



Activități derulate în centrele de screening din Brașov și Sibiu

 vor elabora: baze de date cu instituțiile/organizațiile/ persoanele care vor fi 
contactate direct in vederea promovații proiectului: deplasare informare 
instituții relevante (licee, primarii, biserici, cabinet medici de familie, 
DGASPC-uri, AJOFM-uri, asociații grupuri vulnerabile, in vederea identificării 
si recrutării grupului ținta, va înscrie persoane in grupul țintă, va sprijini GT in 
elaborarea documentelor specifice; va tine evidenta acestora

 recrutarea grupului țintă prin informarea medicilor de familie, instituțiilor 
medicale și instituțiilor de învătamant din regiune privind programul de 
screening. Vor organiza minim 8 întâlniri cu Direcția Generala de Asistenta 
Sociala si Protecția Copilului pentru informarea asistenților sociali si 
cooptarea acestora in distribuirea mesajelor de informare privind proiectul 
pentru identificarea si includerea in grupul țintă a femeilor însărcinate din 
categoria persoanelor cu dizabilităti; va efectua vizite pentru informarea 
personalului din cadrul Serviciilor Publice de Ocupare in vederea identificării 
si informării persoanelor din categoria “Femei sărace” șomere înregistrate în 
evidentele acestora



Activități derulate în centrele de screening din Brașov și Sibiu

 Activități de informare, educare, conștientizare a 
grupului țintă al serviciilor de screening prenatal;

 Realizarea conceptuala (conținut imagine) a 
materialelor campaniei (flyere, afișe, broșuri) si a 
materialelor de prezentate in cadrul campaniei 
desfășurate in licee (prezentări PowerPoint);

 Susținerea unor sesiuni de promovare privind 
Sănătatea Contraceptiva si Sexuala si necesitatea 
si beneficiile programelor de screening prenatal in 
20 licee si scoli profesionale (15 in mediu rural si 5 
din mediul urban);

 Campanie in mediul online: elaborarea si 
publicarea mesajelor de promovare si informare 
pe: pagina web a proiectului Facebook;



Activități derulate în centrele de screening din Brașov și Sibiu

 Activitati de combatere a discriminării femeilor însărcinate. In cadrul 
acestei activitati se vor realiza următoarele: 

➢ va contribui împreuna cu ceilalți experți la documentare asupra 
legislației, bunelor practici si studiilor despre discriminare si 
elaborarea materialelor de consiliere si informare privind 
discriminare femeilor gravide, cu accent pe cele din categoria 
grupuri vulnerabile (materialele vor fi utilizate drept baza 
activităților de consiliere si informare);

➢ va superviza completarea chestionarelor pt. “Studiu intern privind 
discriminarea femeilor însărcinate” de către GT si la elaborarea 
studiului; 

➢ va contribui la dezvoltarea materialelor de consiliere privind 
discriminarea si la furnizarea ședințelor de consiliere individuala 
pentru GT; - va contribui la elaborarea ghidului “Mic îndrumar 
pentru evitarea discriminării de către femeile însărcinate”



Implicațiile și efectele pozitive ale proiectului

 conferirea unui plus de valoare 
tuturor părţilor implicate: grup ţintă 
(femei gravide), cele 2 instituţii 
medicale - partenerii formali ai 
proiectului, instituţii şi organizaţii cu 
care se vor încheia acorduri informale 
în vederea promovării beneficiilor şi 
necesităţii programelor de screening, 
populaţiei din regiunea Centru.

 la nivel socio-economic -
îmbunătăţirea sănătăţii mamei şi 
copilului şi reducerea indicatorilor 
privind mortalitatea maternă şi 
infantilă. 



Implicațiile și efectele pozitive ale proiectului

 un ecograf doppler achiziționat pentru dotarea Centrului de screening 
prenatal Brașov; 

 un ecograf doppler si un Cardiotocograf achiziționate pentru dotarea 
Centrului de screening prenatal Sibiu; 



Implicațiile și efectele pozitive ale proiectului

 reactivii si consumabilele necesare 
pentru efectuarea analizelor de laborator 
aferente fiecărui pachet de servicii de 
screening prenatal achiziționate; serviciile 
de testare screening genetic prenatal 
asigurate;

 100 femei cu statut de gravida din 
Regiunea Centru (dintre care 1200 din 
grupurile vulnerabile) identificate, 
înregistrate in GT şi mobilizate pentru 
screening prenatal; 

 1200 femei gravide din GT din categoria 
grupurilor vulnerabile sprijinite financiar 
pentru participarea la screening. 



Date de contact centre: 

➢Sibiu:  0269211171 si 0769015100

➢ Brașov: 0368202004 si 0722261723



VĂ  MULȚUMIM! 


