Centrul de Screening și
Diagnostic în Boli Oncologice
Institutul Regional de Oncologie (IRO) Iași marchează, în data de 25
martie 2022, un deceniu de activitate prin finalizarea lucrărilor și demararea
procedurilor de predare – primire a singurului Centru de Screening și
Diagnostic în Boli Oncologice din Moldova. Noul imobil, ridicat cu fonduri de
la Compania Națională de Investiții, are sediul în strada Sărăriei, nr. 177 A din
Iași. Valoarea investiției se ridică la 32.345.458,99 RON.
“Oportunitatea construirii acestui centru s-a bazat pe faptul că
screeningul periodic este important în diagnosticarea bolii în stadii incipiente,
dar și în prevenția anumitor boli”, declară ec. Mirela Grosu, managerul
Institutului Regional de Oncologie Iași. Imobilul cu șase niveluri are o suprafață
constuită de 693,50 mp, regim de înălțime D+P+4E, o suprafață desfășurată
totală 3710,50 mp și este organizat astfel:
 SUBSOL - Laborator de imagistică (2 CT, RMN, Radiologie fixă,
Mamografie, Ecografie), Sală server și Pacs, Interpretare,
Registratură/Arhivă curentă, Vestiare), Adăpost de apărare civilă (pentru
32 persoane), grupuri sanitare;
 PARTER – Recepție, Informații, Registratură/Arhivă curentă, Punct
Recoltă, vestiare, grupuri sanitare;
 ETAJ 1 și ETAJ 2 - 25 Cabinete consultații cu următoarele specialități:
Chirurgie generală, Chirurgie plastică, Obstetrică-ginecologie, Urologie,
Pneumologie, Dermatologie, Gastroenterologie, Hematologie, Oncologie,
Endocrinologie, Nefrologie, Cardiologie și spații administrative, vestiare,
grupuri sanitare;
 ETAJ 3- Laborator de endoscopie cu 6 paturi (3 cabinete consultații, Sală
pregătire/anestezie, 6 paturi pentru investigații endoscopice,
Spălare/sterilizare instrumentar, grupuri sanitare, vestiare);
 ETAJ 4 – Laborator analize medicale, citologie (laboratoare, Recepție
probe, Depozit reactivi, vestiare, grupuri sanitare, Registratură/Arhivă
curentă.
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La Centrul de Screening și Diagnostic în Boli Oncologice se va face
screening pentru prevenirea cancerului de col uterin, de sân, colorectal, de
prostată și de piele. Aceste servicii medicale se acordă persoanelor sănătoase,
iar finanțarea pentru screeningul la col și sân este asigurată din fonduri
nerambursabile. Femeile cu vârsta între 25 și 30 de ani vor face testare Babeș
Papanicolaou, iar cele între 30 și 64 de ani vor face genotipare HPV. Pentru
screening cancer de sân sunt eligibile femeile cu vârsta între 50 și 69 de ani fără
o zi. Persoanele pot fi asigurate sau neasigurate și au nevoie doar de buletin
pentru testare.
În afara acestor grupe de vârstă, beneficiarele trebuie să se prezinte cu
recomandare de la specialist și bilet de trimitere. Pentru celelalte tipuri de
screening, serviciile vor fi acordate doar persoanelor asigurate, iar decontarea se
va face din contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate.
La Centrul de Screening și Diagnostic în Boli Oncologice s-a ținut cont
de separarea fluxurilor majore, respectiv: pacienți, personal medical, personal
tehnic, probe, accesorii medicale, rufe curate/murdare. Circulațiile acestor
fluxuri sunt separate, atât pe orizontală cât și pe verticală, fiind separate prin uși
și spații tampon. Deplasarea pe verticală este asigurată de o scară și un lift
dimensionat pentru acces cu un pat de spital și însoțitor. Stațiile liftului sunt
condiționate la etajele superioare prin acces controlat cu card al personalului
medical.
Accesul pacienților se va face doar la subsol, parter, etajul 1 si 2,
respectiv la etajul 3, însoțiți de personal medical. Toate căile de circulație,
orizontale și verticale, sunt dimensionate conform legislației în vigoare, atât din
punct de vedere sanitar, cât și al siguranței în exploatare și a siguranței la
incendiu. Toate mijloacele de transport pe verticală (lifturi, montcharge, sisteme
pneumatice) îndeplinesc normele de siguranță în exploatare și normele sanitare
pentru medii spitalicești.
Activitatea medicală la Centrul de Screening și Diagnostic în Boli
Oncologice va începe în a doua jumătate a lunii aprilie, dată până la care vor fi
anunțate noi detalii pe pagina web a IRO, https://www.iroiasi.ro.
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