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Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Obstetrică Ginecologie
„Elena Doamna” Iaşi
Proiectul se corelează, prin obiectivele sale, cu direcţiile strategice trasate la nivel naţional şi local
în domeniul sănătăţii publice, în cadrul planurilor şi strategiilor de dezvoltare. Realizarea investiției de
dotare cu aparatură medicală a ambulatoriilor are drept scop crearea unei infrastructuri adecvate și
îmbunătăţirea calității serviciilor medicale acordate populației judeţului Iaşi şi nu numai.
Ambulatoriile dispun de spaţii pentru dotarea cu noi echipamente, resurse pentru întreţinerea
facilităţilor necesare, precum şi resurse umane calificate și acreditate, cu competenţe pentru utilizarea noilor
dotări în conformitate cu prevederile legislative în vigoare.
Investiţia propusă prin proiect contribuie la atingerea celor două mari ţinte strategice de creştere a
accesibilităţii la serviciile medicale şi de creştere a calităţii serviciilor medicale prin:
 achiziţionarea de aparaturã medicalã şi echipamente de specialitate moderne, de ultimă
generaţie
 dezvoltarea resurselor umane în concordanţă cu necesităţile reale (instruire în utilizarea
aparaturii achiziţionate)
 atragerea de fonduri europene care asigură un ritm susţinut al procesului de modernizare
al ambulatorului integrat.
Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale prin îmbunătățirea
calității și a eficienței îngrijirii spitalicești în cadrul Ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de
Obstetrică Ginecologie „Elena Doamna” Iaşi.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
 Dotarea cu aparatură medicală modernă a Ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Obstetrică
Ginecologie „Elena Doamna” Iasi, pentru a facilita stabilirea unui diagnostic precis și rapid și a
unui tratament adecvat.
 Scăderea numărului de pacienţi redirecţionaţi prin dotarea cu aparatură medicală complexă
inexistentă în prezent.
 Accesibilizarea ofertei de servicii de asistență în cadrul ambulatoriilor prin creşterea numărului de
pacienţi consultaţi/trataţi/investigaţi cu cel puţin 8%.
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Sursa de finanţare
Programul Operaţional Regional (POR) 2014 - 2020
Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale
Prioritatea de investiții 8.1: Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea
la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând
incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și
trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități
Obiectivul Specific 8.1: Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare şi a celor de nivel
secundar, în special pentru zonele sărace şi izolate, Operațiunea B – Ambulatorii.

Valoarea proiectului
Valoarea totală a proiectului 10.698.889 lei
Valoarea eligibilă totală 10.484.911 lei

Stadiul proiectului
Cererea de Finanțare a fost depusă și este în EVALUARE la ADR NE.
Organismul Intermediar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord – Est
Adresa: Piatra Neamţ, Str. Lt. Drăghescu, nr. 9, judeţul Neamţ
E-mail: adrnordest@adrnordest.ro
Telefon: +40 233 218071
Web: http://www.adrnordest.ro

