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Creşterea calităţii serviciilor medicale de specialitate prin extindere,
modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat în incinta I.R.O. Iaşi
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale la nivel regional şi local,
reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate prin: reabilitarea, extinderea, modernizarea şi
dotarea ambulatoriului integrat în incinta I.R.O. Iaşi.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
 Extinderea, modernizarea şi dotarea ambulatoriului integrat în incinta I.R.O. Iaşi cu 540 mp
suprafaţă desfăşurată;
 Dotarea ambulatoriului integrat al I.R.O., cu 51 de echipamente medicale şi nemedicale şi mobilier
specific;
 Creşterea capacităţii de tratare a pacienţilor în ambulatoriu prin achiziţia a 26 de posturi de
tratament chimioterapic;
 Reducerea timpului de aşteptare al pacienţilor care primesc tratament chimioterapic în regim
ambulatoriu cu 10 %.
Zilnic se prezintă pentru tratament peste 100 de pacienţi din care 70 sunt cu tratament
chimioterapic, iar 30 fiind internaţi pentru intervenţii oncologice, transfuzii, post-intervenţii.
Datorită creşterii numărului de pacienţi din ultimii ani, spaţiul disponibil a devenit insuficient
pentru cerinţele actuale ale secţiei. Astfel, investiţia pentru proiect va contribuii la dezvoltarea la nivel local
şi regional a infrastructurii sanitare, reducând inegalităţile existente între România şi celelalte state membre
ale Uniunii Europene.
Rezultatele proiectului vor fi:
 un ambulatoriu reabilitat, modernizat, extins şi dotat cu echipamente medicale şi
nemedicale,
 creşterea numărului de persoane care beneficiază de diagnosticare şi tratament
chimioterapic în ambulatoriul integrat al I.R.O.
Sursa de finanţare
Programul Operaţional Regional (POR) 2014 - 2020
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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 9.755.856 lei
Valoarea eligibilă totală 9.560.738 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

