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SITUAȚIA DONAȚIILOR
LA NIVELUL SPITALULUI MUNICIPAL ORĂȘTIE
în perioada 2014-2016
ASOCIAȚIA „PRIETENII COMUNITĂȚII ORĂȘTIENE“
Situația donațiilor de natura mijloacelor fixe
-sistem de evacuare a fumului din bloc operator
-baby warmer -2 buc pentru nou născuți
-pat pediatric accesorizat – 1 buc, pentru secția pediatrie
-masă de înfășat complexa cu încălzire -1 buc, pentru nou născuți
Situația donațiilor de natura obiectelor de inventar
-televizoare saloane, computere, frigidere, comode mobile, dulapuri vestiar, dulapuri lenjerii,
dulapuri documente, noptiere, sisteme de lucru mecanice, lucrări tamplărie PVC, plite electrice,
fierbătoare apă, calorifere electrice, cuptor microunde, 3 saloane complet renovate in sectia de
Medicina Interna , 1 aparat de aer conditionat in blocul operator, 1 targa multifunctionala in cadrul
Compartimentului de Primire Urgente, 1 PT (proiect tehnic) in vederea reabilitarii complete a
Blocului Operator (plata partiala) , echipamente medicale pentru dermatologie și obstetrică
ginecologie (lămpi scialitice), contribuție eveniment Zilele Medicale Orăștiene, pachete de Crăciun
pentru mamele care au născut și copiii internați în secția pediatrie
Valoarea donațiilor 2014 a fost de 78.166,73 lei
Valoarea donațiilor 2015 a fost de 79.166,73 lei
Valoarea donațiilor 2016 a fost de 126.349,23 lei
VALOAREA TOTALĂ a fost de 283.682,69 lei
AGENȚI ECONOMICI LOCALI
Situația donațiilor de natura mijloacelor fixe
-1 echipament integrat de chirurgie laparoscopica complet utilat in Blocul Operator
- 1 echipament de ventilatie asistata in compartimentul de Terapie Intensiva,
-2 monitorare de functii vitale in cadrul compartimentului de Terapie Intensiva si Medicina
Interna,
-1 defibrilator in cadrul compartimentului de Terapie Intensiva pentru pacienți
în valoare totală de 178.500 lei
-63 buc saltele pentru paturi spital din secțiile în valoare de 23.587,5 lei
-18 paturi adulți și 6 paturi nou născuți în valoare de 51.000 lei
-10 paturi adulți cu 3 motoare dotate cu saltea și noptieră în valoare de 37.350 lei
-targă IMO Deluxe pentru Bloc operator , secție chirurgie în valoare de 5.526,44 lei
-masă ginecologică – cabinet ginecologie Ambulator
Valoarea TOTALĂ a fost de 306.463,93 lei

