Regulamentul cu privire la organizarea proiectului
„Screening mamar pentru angajatele din sistemul medical”
în cadrul programului Fundației Medpark „Grijă pentru colegi”
Despre proiect
„Screening mamar pentru angajatele din sistemul medical” este o inițiativă implementată
de Fundația „Medpark” în parteneriat cu Spitalul Internațional „Medpark” (ICS Health Forever
International SRL) începând cu data de 5 martie 2021.
Proiectul constă în oferirea asistenței medicale pentru angajații instituțiilor medicale în scopul
prevenirii cancerului de glandă mamară.
Pe parcursul anului 2021 proiectul va oferi asistență medicală la un număr de 200 de
beneficiari.
Condiții de eligibilitate
 personal medical (medici, asistenți medicali, infirmieri) cu vârsta de peste 40 de ani,
care nu au efectuat o mamografie în ultimele 6 luni.
La solicitarea asistenței medicale beneficiarii proiectului vor prezenta Spitalului
Internațional „Medpark” următoarele documente:
 Cerere de sponsorizare;
 Actul de identitate (copie);
 Confirmare privind statutul de personal medical în cadrul instituției medicale;
 Ultima mamografie sau ecografie mamară efectuată.
Serviciile oferite beneficiarilor
 Mamografie;
 Consultația chirurgului mamolog.
Modul de aplicare
 Studiați condițiile de eligibilitate,
 Apelați la tel. 078 810 936 pentru a fi ghidată cu privire la procesul de aplicare și a
beneficia de serviciile oferite în cadrul proiectului.
Criterii de selecție
 Angajatele din sistemul medical cu vârsta peste 40 de ani, care nu au efectuat o
mamografie în ultimele 6 luni;
 În procesul de includere a beneficiarilor în proiect se va atrage atenție asupra
repartizării geografice echitabile pentru reprezentanții diverselor regiuni ale țării.
 Disponibilitatea bugetului în cadrul programului.
Formularele de aplicare incomplete sau prezentate după data încheierii proiectului nu vor fi
examinate.

Toate datele cu caracter personal sunt procesate și acordurile informate întocmite și
gestionate de către ICS Health Forever International SRL (Spitalul Internațional „Medpark”),
care este operator de date cu caracter personal, nr. notificare: 0000188-001 din data de 20
decembrie 2014 în conformitate cu Politica de confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal și Procedurile Operaționale Standardizate aprobate. Toate întrebările ce
vizează proiectul pot fi adresate la fundatia@medpark.md sau la numărul de tel. 078 810 936.

