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Descrierea proiectului

Displazia  congenitală  de  șold  este  una  dintre  cele  mai  frecvente  afecțiuni  ale  nou-născutului  și 
sugarului. Cheia unui tratament eficient este un diagnostic precis și precoce a afecțiunii. Acest proiect are ca 
scop realizarea unei cooperării între două dintre principalele centre medicale cu profil pediatric din zona 
transfrontalier Ungaria – România în vederea diagnosticului precoce și a tratamentului patologiei șoldului la 
copil. Sunt vizate atât aspecte ce țin diagnosticul modern, clinic și ecografic al displaziei de șold la copil cât 
și aspecte ce țin de tratamentul minim invaziv al acestei afecțiuni, tratamentul artroscopic. Se dorește o 
îmbunătățire a accesului populației la aceste metode moderne de diagnostic și tratament precum și o creștere 
a calității actului medical prin creșterea pregătirii profesioniștilor din domeniu. 

Obiectivele activitățile proiectului și grupurile țintă

• Screeningul a 8000 de nou-născuți pentru depistarea displaziei de șold în zona transfrontalieră, 
respectiv județele Csongrad, Ungaria și Timiș, Romania

• Antrenarea a 15 medici specialiști în screeningul pentru depistarea displaziei de șold la nou-născut

• Antrenarea a 10 medici specialiști in chirurgia artroscopică a șoldului

Contact

Părinții  nou-născuților  care vor să  fie  incluși  în  programul  de screening se pot  adresa fie  direct 
cabinetelor de specialitate a Clinicii de Chirurgie și  Ortopedie Pediatrică  a Spitalului Clinic de Urgență 
pentru Copii „Louis Țurcanu” Timișoara, pentru pacienții  români,  respectiv Departamentul de Chirurgie 
Pediatrică  a Clinicii  de Pediatrie, Spitalul Universitar Szeged, Ungaria pentru pacienții maghiari, fie pot 
contacta telefonic sau prin e-mail unul dintre membrii echipei de proiect. 

Informații suplimentare pot fi găsite pe website-ul proiectului sau la adresa de e-mail:

e-mail: hippat@gmail.com 
web: www.hippat.ro 
tel: +40256203303
Dr. Călin Popoiu +40722463668
Dr. Vlad David: +40757023237
Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România: www.huro-cbc.eu
             www.hungary-romania-cbc.eu
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