Proiect finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational
Infrastructura Mare 2014-2020.
Axa Prioritara 9 Protejarea sanatatii populatiei in contextual pandemiei cauzate de COVID-19
Obiectiv Specific 9.1 Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19.
Titlu Proiect Cresterea capacitatii de gestionare a crizei COVID-19 la Spitalul Municipal Orastie .
Contract 394/27.10.2020

Comunicat de presa
Data:09.11.2020

Lansarea proiectului cu titlul
“Creșterea capacității de gestionare a crizei COVID-19 la Spitalul Municipal
Orăștie ”, cod smis 138131 , finanțat prin Programul Operațional Infrastructura
Mare 2014-2020
Spitalul Municipal Orastie , cu sediul in Orastie, Str.Pricazului, Nr.16, Loc.Orastie, Jud.Hunedoara,
deruleaza proiectul “Cresterea capacitatii de gestionare a crizei COVID-19 la Spitalul Municipal
Orastie ”, cod smis 138131 , finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020,
Axa Prioritara 9 Protejarea sanatatii populatiei in contextual pandemiei cauzate de COVID-19,
obiectiv Specific 9.1 Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19.
Contractul de finantare a fost incheiat cu Ministerul Fondurilor Europene , in calitate de Autoritate
de Management .
Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 24.339.715,81 lei , din care valoare totala
eligibila 24.339.715,81 Lei si valoare totala eligibila nerambursabila din FEDR 24.339.715,81Lei.
Perioada de implementare a Proiectului este de 13 luni, respectiv între data 01 Februarie 2020 și
data 28 Februarie 2021, aceasta cuprinzând, daca este cazul, și perioada de desfășurare a
activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de
eligibilitate a cheltuielilor.
Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea capacitatii de tratare si gestionare a crizei
COVID-19 in timp util si eficient, prin dotarea Spitalului Municipal Orastie cu aparatura medicala,
dispozitive si echipamente de protectie necesare tratarii pacientilor infectati cu COVID-19 si
prevenirea raspandirii infectiei cu virusul SARS CoV-2.
Obiectivul general si scopul proiectului vor fi realizate prin intermediul urmatoarelor obiectivele
specifice ale proiectului :
1. Dotarea unitatii spitalicesti cu aparatura medicala si mobilier adecvat ATI si UPU, pentru
diagnosticarea si tratarea pacientilor COVID-19, inclusiv a categoriei vulnerabile de varstnici,
precum si pentru reducerea timpului de raspuns privind diagnosticarea si tratarea pacientilor
suspiciosi si/sau COVID.
2. Dotarea spatiului de triaj pentru asigurarea unui circuit corect si lipsit de riscuri pentru pacientii
noncovid si personalul medical.

3.Dotarea cu materiale de protectie si sisteme de nebulizare si dezinfectie pentru protectia
pacientilor si a personalului medical, dar si pentru reducerea riscului de infectare si de raspandire a
infectiei cu COVID-19.
Rezultate finale în urma implementării proiectului :
1. Unitati sanitare publice dotate pentru gestionarea crizei COVID-19, Nr unitati: 1.
Rezultatul va fi atins prin achizitionarea de aparatura si echipamente medicale, echipamente si
materiale de protectie, ce duc la cresterea capacitatii de gestionare a situatiei de urgenta cauzata de
criza sanitara COVID-19 si permit un raspuns in timp util si eficient al Spitalului la criza COVID19.
2. Capacitate adecvata de îngrijire si tratament a cazurilor de infectie cu virusul SARS-CoV-2
pentru sectiile ATI, UPU, sectii COVID, nr. paturi suplimentare ATI: 1, nr paturi si targi
suplimentare UPU: 10 paturi, sistem oxigen: 1 , sistem PCR: 1, ambulanta: 1 .
Rezultatul contribuie la amenajarea unui spatiu de triaj adecvat, la dotarea sectiilor ATI si UPU cu
aparatura si echipamente necesare tratamentului pacientilor COVID-19, la asigurarea transportului
pentru pacienti si analizele de laborator, precum si la cresterea calitatii actului medical.
3. Scaderea riscului de infectie epidemiologica si rapandire COVID-19, statie sterilizare: 1, robot
dezinfectie: 1.
Rezultatul contribuie la reducerea riscului de contaminare, circuite interne inchise, necesarul de
solutii dezinfectante pentru sectiile ATI, UPU si COVID-19.
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