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Stimată doamnă,

Stimate domnule,

În 2011, România deținea locul 2 la nivel european în ceea ce privește incidența pentru 

infecția cu virusul hepatic B și C și, în 2015, locul 1 în ceea ce privește mortalitatea datorată 

bolilor cronice de ficat, cu o medie anuală de 45,66 decese, față de media europeană de doar 

14,18. 

Țintele strategice stabilite de Organizația Mondială a Sănătății pentru anul 2020 referitor la 

hepatite sunt 90% acoperire pentru prevenția transmiterii infecțiilor de la mamă la copil, 95% 

acoperire a vaccinurilor pentru copii anti VHB, 100% screening al transfuziilor sanguine, 50% din

pacienții infectați VHB/VHC diagnosticați și consiliați, 75% din pacienții diagnosticați cu 

infecție cronică VHB/VHC introduși în tratament conform protocoalelor. 

 

Pentru a răspunde cerințelor OMS și a îmbunătăți starea de sănătate a populației, Institutul 

Clinic Fundeni împreună cu Asociația Română Anti-SIDA desfășoară până la 29 decembrie 2023 

proiectul „LIVE(RO)2-SUD: Program regional de prevenire, screening şi diagnostic al pacienţilor 

cu boli hepatice cronice secundare infecţiilor virale cu virusuri hepatice B/D şi C”. 

Proiectul este cofinanțat prin Fondul Social European prin Programul Operațional Capital 

Uman, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 



9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență 

medicală și servicii sociale de interes general, Apel de proiecte: POCU/ 755/4/9. 

 

Acest proiect are ca obiectiv general furnizarea de servicii medicale de prevenire, depistare 

precoce (screening), diagnostic şi direcţionare către tratament a pacienţilor cu boli hepatice 

cronice secundare infecţiilor virale cu virusuri hepatice B/D şi C din județele Argeș, Călărași, 

Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea. 

În total, proiectul își propune să asigure condițiile pentru identificarea, mobilizarea și testarea 

rapidă a minim 120.000 de pacienți.  

Grupul țintă al proiectului de față este format din persoane în vârstă de peste 18 ani, care au 

domiciliul într-unul dintre județele sus-menționate și nu sunt femei însărcinate sau persoane 

private de libertate. În plus, minim 72.000 persoane, adică 60% din grupul țintă total, vor face 

parte din grupurile vulnerabile conform definiției ghidului aplicantului, respectiv: persoane 

sărace, persoane neasigurate, persoane care lucrează pe cont propriu în agricultură, persoane 

din mediul rural, persoane care nu au documente de identitate, persoane din sau care au fost 

anterior în centre de plasament, persoane care au părăsit sistemul de protecție a copilului, 

persoane fără adăpost, persoane de etnie romă, persoane cu dizabilități, inclusiv persoane 

invalide și cu nevoi complexe, persoane care au copii cu dizabilități, persoane din familii 

monoparentale, persoane care suferă de dependență de alcool, droguri și alte substanțe 

toxice, persoane victime ale violenței domestice, persoane victime ale traficului de ființe 

umane. 

 

Medicii de familie care se vor afilia la proiect vor asigura identificarea și testarea pacienților, 

cu teste rapide ce vor fi puse la dispoziție în mod gratuit.  Serviciile prestate de medicii de 

familie ce vor efectua screeningul vor fi decontate în cadrul proiectului, în baza unui barem 

standard pentru costuri unitare, respectiv pe un pachet obligatoriu de trei consultații: 

consultație preventivă; consultație efectuare procedură de testare; consultație post-efectuare 

procedură de testare. 

Menționăm că, după testare și în cazul unui rezultat pozitiv, medicul de familie va referi 

beneficiarul către un medic specialist. 

 



Nu în ultimul rând, precizăm că proiectul răspunde unei teme de interes național în domeniul 

sănătății: Reducerea incidenţei bolilor transmisibile prioritare: hepatite B şi C şi asigurarea 

accesului pacienţilor la tratamente antivirale (Obiectiv 2.5 din Strategia Națională de Sănătate 

2014-2020).  

Proiectul se va desfășura în regiunile Sud Est Oltenia și Sud Muntenia până la 29.12.2023, 

fiecărui județ fiindu-i alocate câte 6 luni de implementare a activităților de testare pentru 

virusurile hepatice. La lansarea activităților în județul/localitatea dvs, vom reveni cu 

informații și cu solicitarea de sprijin pentru informarea persoanelor vulnerabile cu privire la 

oportunitatea de verificare gratuită a stării de sănătate în cabinetele de medicină de familie 

implicate în proiect.

Vă mulțumim,

ARAS - Asociația Română Anti-SIDA


