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București, 12 septembrie 2014
Institutul de Pneumoftiziologie „Marius-Nasta”, cu sediul în București, Şos.Viilor nr. 90, sector 5,
derulează, începând cu data de 14 august 2014, proiectul “Centru integrat de diagnostic precoce şi
management al cancerului bronho-pulmonar“, cu acronimul INTEGRIS, co-finanţat prin Fondul
European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii
Economice”(POS CCE), Axa prioritară 2, Operaţiunea 2.2.1, în baza contractului de finanţare încheiat cu
Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru
Ministerul Fondurilor Europene (MFE).
Valoarea totală a proiectului este de 7.986.636 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este
de 7.986.636 lei.
Proiectul se implementează în localitatea București pe o durată de 12 luni.
Obiectivul general al proiectului este crearea unui centru integrat de cercetare pentru diagnosticarea
precoce și managementul cancerului pulmonar în cadrul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius-Nasta” în
vederea dezvoltării contribuţiei la cercetarea ştiinţifică în domeniu, la nivel naţional şi internaţional şi în
scopul oferirii de servicii performante de sănătate, cu impact asupra creşterii ratei de supravieţuire la această
grupă de pacienţi.
La nivelul EU-27, România se situa anul trecut pe locul 10 din punct de vedere al incidenţei şi ratei
mortalităţii, 75 % din cazurile de cancer bronho-pulmonar aflându-se în stadii avansate în momentul
depistării, astfel că rata de supravieţuire la 5 ani este de sub 5%. (http://eco.iarc.fr/EUCAN)
În România, incidenţa cancerului pulmonar în 2012 a fost de 11.644 cazuri noi (45,8%000), din care
4/5 au fost bărbaţi, cu o mortalitate de peste 70% (http://eco.iarc.fr/eucan/Country.aspx?ISOCountryCd=642).
Aceste cifre se bazează exclusiv pe raportările din Registrul Naţional de Cancer, ceea ce poate reprezenta o
subestimare importantă a valorilor reale. Astfel, numai în Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”
Bucureşti au fost internaţi în anul 2012 1956 bolnavi cu cancer, dintre care 814 în secţia de chirurgie
toracică şi 953 în secţiile de pneumologie.

Institutul „Marius Nasta” deține:









cel mai mare număr de pneumologi înalt calificaţi şi recunoscuţi internaţional, cadre
didactice ale Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” fiind şi centru de formare
postuniversitară.
cea mai mare secţie universitară de chirurgie toracică din ţară, cu cel mai mare număr de
cazuri complexe din România (cca. 2.500 operaţii pe an),
unica secție de terapie intensivă respiratorie din țară,
cel mai puternic centru dedicat de bronhologie din ţară care efectuează aproximativ 9.500 de
bronhoscopii anual (70% din toate bronhoscopiile din ţară), dintre care peste 6.000 pentru
afecţiuni neoplazice,
un serviciu de explorări funcționale complexe cu îndelungată tradiție,
un laborator de diagnostic bacteriologic al tuberculozei care este și Laborator Național de
Referință
un laborator de histopatologie cu experienţă în domeniul respirator, care prelucrează anual cca
12.000 blocuri de parafină şi peste 5.000 de citologii,
unul din puținele centre active de reabilitare respiratorie.
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