
                
 
Titlu Proiect: 
„Joint Action for Health - Fostering cross-border cooperation for high-quality health services” 

- HURO/1001/207/2.4.2. 

Proiect finantat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2007 – 2013 

 

Spitalul orăşenesc Aleşd, în calitate de lider de proiect, şi Spitalul „Gróf Tisza Istvan" Berettyoujfalu, în 

calitate de partener, au obţinut finanţare pentru proiectul intitulat „Iniţiativă comună pentru cooperarea 

transfrontalieră în domeniul promovării serviciilor medicale de înaltă calitate" (eng. „Joint Action for Health - 

Fostering cross-border cooperation for high-quality health services” - HURO/1001/207). Proximitatea 

geografică este cea care face oportună apariţia unor cursuri comune, contacte profesionale bilaterale şi 

împărtăşirea bunelor practici în domeniul managementului spitalicesc.  

Proiectul a cuprins trei componente: (1). Organizarea a opt conferinţe pe teme medicale cu medicii şi 

asistenţii medicali, câte patru în fiecare spital. (2). A doua componentă, cea informatică a presupus dotarea cu 

calculatoare şi programe a Spitalului din Aleşd şi aparatură medicală la Spitalului din Berettyoujfalu. (3). A treia 

componentă, dar nu ultima, a avut în vedere organizarea de cursuri intensive de învăţare a limbilor română şi 

maghiară, cursuri de care au beneficiat angajaţi ai celor două spitale partenere. Grupul ţintă a fost reprezentat 

de cadre medicale ale Spitalului Orăşenesc Aleşd şi a celui din Berettyoujfalu.  

Proiectului i s-a acordat finanţare în cadrul Programului de cooperare Transfrontalieră Ungaria - 

România 2007 - 2013, şi a dispus de un buget total de 126.345 Euro, din care 69.545 euro i-au revenit liderului 

de proiect, iar 56.800 euro partenerului de proiect. Schimburile de experienţă între cele două părţi au dus la o 

mai bună înţelegere a problemelor cu care cele două sisteme de sănătate se confruntă.  

Rezultatul proiectului a constat în întărirea relaţiilor bilaterale transfrontaliere între unităţile medicale 

implicate, în creşterea nivelului de competenţe şi abilităţi a personalului medical în contextul unei cooperări 

transfrontaliere şi în creşterea adresabilităţii în ceea ce priveşte gestionarea pacienţilor de peste graniţă, 

pentru a promova serviciile medicale în spaţiul transfrontalier.  

Grupul ţintă a fost reprezentat de către personalul celor două unităţi medicale, şi anume 200 de 

angajaţi Spitalului Orăşenesc Aleşd, şi 350 de angajaţi ai Spitalului „Gróf Tisza István” din Berettyóújfalu. 

Populaţia din Aleşd şi Berettyóújfalu va avea parte, de asemenea, de beneficii de pe urma schimburilor de 

experienţă, aceste beneficii materializându-se în calitatea serviciilor oferite de către cele două unităţi sanitare.  

Pe parcursul proiectului au fost organizate două work-shop-uri, unul în Aleşd (21 ianuarie 2012) şi unul 

în Berettyóújfalu (4 februarie 2012), şi 8 conferinţe medicale, 4 la Aleşd şi 4 la Berettyóújfalu. Temele acestor 

conferinţe, care au avut un rol important în cadrul proiectului, acela de a facilita schimbul de experienţă dintre 

cadrele medicale, au fost următoarele: chirurgie, interne (cardiologie, nefrologie, gastroenterologie, urologie), 



                
ginecologie şi pediatrie (conferinţe organizate la Aleşd) şi urgenţe, traumatologie şi ortopedie, psihiatrie, 

epidemiologie şi alte boli transmisibile (conferinţe organizate la Berettyóújfalu). 

Tot în cadrul acestui proiect, au fost organizate, pentru cadrele medicale ale celor două spitale, cursuri 

de limbă română, pentru cei din Berettyóújfalu, şi cursuri de limbă maghiară pentru cei din Aleşd. Astfel, 30 de 

angajaţi ai Spitalului „Gróf Tisza István” din Berettyóújfalu, împărţiţi pe două grupe, au urmat, timp de 20 de 

săptămâni, cursul de limba română şi 30 de angajaţi ai Spitalului orăşenesc Aleşd, împărţiţi pe două grupe, au 

urmat, timp de 20 de săptămâni, cursul de limba maghiară. Acest curs facilitează comunicarea şi depăşeşte 

barierele lingvistice, atât între angajaţii celor două spitale, cât şi între angajaţi şi pacienţi.  

Proiectul a avut şi o componentă de îmbunătăţire a infrastructurii. În cadrul acesteia, Spitalul „Gróf 

Tisza István” din Berettyóújfalu şi-a achiziţionat un laptop, un videoproiector cu ecran şi un manechin de ultimă 

generaţie pentru practica medicilor de urgenţă, iar Spitalul orăşenesc Aleşd a demarat procesul de 

informatizare prin achiziţionarea a 16 computere, 16 routere şi programul informatic de tip Hospital Manager.  

Următoarele evenimente au fost organizate în cadrul Proiectului HURO/1001/207: 

a. Conferinţa de Lansare a Proiectului – 21 Ianuarie 2012, Aleşd; 

       

b. Workshop (domeniul medical) – 21 Ianuarie 2012, Aleşd; 

      

c. Workshop (domeniul medical) – 4 februarie 2012, Berettyoujfalu; 

       

 



                
d. Conferinţa Medicală – Tema: “Urgenţe” – 4 februarie 2012, Berettyoujfalu; 

      
 

  

e. Conferinţa Medicală – Tema: “Chirurgie” – 3 martie, Aleşd; 

          

f. Conferinţa Medicală – Tema: “Interne” – 21 aprilie 2012, Aleşd; 

      

g. Conferinţa Medicală – Tema: “Traumatologie. Ortopedie” – 5 mai 2012, Berettyoujfalu; 

             

h. Conferinţa Medicală – Tema: “Ginecologie” – 2 iunie 2012, Aleşd; 

    

 

 



                
i. Conferinţa Medicală – Tema: “Psihiatrie” – 1 septembrie 2012, Berettyoujfalu; 

       

j. Conferinţa Medicală – Tema: “Pediatrie” – 6 octombrie 2012, Aleşd; 

       

k. Conferinţa Medicală – Tema: “Epidemiologie şi alte boli transmisibile” –  

17 noiembrie 2012, Berettyoujfalu; 

                     

l. Conferinţa de încheiere a proiectului – 15 decembrie 2012, Berettyoujfalu. 

         

 
“Conţinutul acestui material nu reprezintǎ în mod necesar poziţia oficialǎ a Uniunii Europene”    

              www.huro-cbc.eu          
www.hungary-romania-cbc.eu 

                                                                                                                                      
 

Két ország, egy cél,közös siker ! 
Douǎ ţǎri, un scop, succes  comun  
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