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COMUNICAT DE PRESĂ
Dezvoltarea unei rețele transfrontaliere de Telediagnostic și Teleconsultare în instituțiile
de sănătate – un proiect de succes prezentat Europei la Bruxelles

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timișoara este onorat să anunțe că unul
dintre proiectele implementate în zona de frontieră româno-sârbă a fost ales pentru a fi
prezentat la Bruxelles, în perioada 19-20 mai 2014, în cadrul Întâlnirii anuale a autorităților
de management ale programelor de cooperarea teritorială europeană (CTE).
Dintre cele peste 8.000 de proiecte implementate ce au primit finanțare din partea Uniunii
Europene în perioada 2007-2013, au fost selectate 4 proiecte de succes pentru a prezenta
rezultatele obținute și beneficiile aduse comunităților locale din zona transfrontalieră.
Unul dintre cele 4 proiecte de succes prezentate de Comisia Europeană este Dezvoltarea
unei rețele transfrontaliere de Telediagnostic și Teleconsultare în instituțiile de sănătate,
proiect ce a permis medicilor de la Spitalul General Vârșeț, Spitalul Județean de Urgență
Reșița și de la Centrul de Sănătate Zitiște (Serbia) să colaborează prin intermediul unui sistem
medical unic în cele două țări. Datorită sprijinului sub formă de investiții din partea UE
spitalele implicate au fost dotate cu aparatură medicală performantă.
Proiectul implică utilizarea în comun a unui sistem de telemedicină, ce permite medicilor să
folosească tehnologiile inovatoare din domeniul datelor electronice pentru a oferi pacienților
asistență medicală la distanță. Acest lucru a redus costurile medicale, a oferit servicii de
diagnosticare mai bune, mai rapide și mai sigure, cu o îmbunătățire reală a serviciilor de
asistență medicală la granița româno-sârbă.
Întâlnirea anuală a autorităților de management ale programelor de cooperarea teritorială
europeană reunește reprezentanți ai Comisiei Europene, ai autorităților de implementare și
beneficiari ai proiectelor pentru a dezbate, analiza și a oferi soluții la problemele comune
existente în zonele de graniță de pe teritoriul UE și al țărilor vecine
BRCT Timişoara implementează Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România Republica Serbia în calitate de Secretariat Tehnic Comun și Unitate de Control de Prim Nivel
pentru beneficiarii români.
Anca Lolescu,
Director executiv al BRCT Timişoara

21.05.2014

Investim în viitorul tău!
Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia este finanţat de Uniunea
Europeană prin Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA) şi cofinanţat de statele partenere
în program.
Pentru mai multe informaţii accesaţi www.romania-serbia.net.

