EXTINDERE ȘI DOTARE UNITATE FUNCŢIONALĂ REGIONALĂ DE
URGENŢĂ ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENŢĂ
PENTRU COPII ”SF.MARIA” IAȘI
Deşi Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria”
Iaşi își desfășoară activitatea într-un spațiu insuficient, cu o suprafață totală de 97,50 mp
desfășurată în 5 încăperi, au fost asistaţi un număr mediu de peste 40000 pacienţi/an.
Prin realizarea obiectivului de investiții „Extindere şi dotare Unitate Funcţională Regională
de Urgenţă în cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria” Iaşi” se va
rezolva problema organizării zonelor medicale, în speță zona urgențelor medicale și a
funcționării activității UPU așa cum este specificată în Ordinul 1706/2007, organizarea
actuală nefiind conformă cu specificația ordinului menționat. Se vor respecta și îmbunătăți
timpii de așteptare, creându-se un flux mai eficient de preluare a pacienților. Extinderea va
permite desfăşurarea activităţii în spaţii special concepute (destinaţie, dotare, circuite,
suprafaţă utilă de lucru); în prezent activitatea se desfăşoară în spaţii subdimensionate în
raport cu adresabilitatea pacientilor de vârstă pediatrică din Iaşi, judeţul Iaşi şi regiunea de
Nord-Est (media admisiilor/24 ore = 120 pacienţi). Spaţiile actuale au fost relocate din Triajul
Spitalului către UPU în anul 2000, la data înfiinţării UPU (media consultaţiilor UPU în anul
2000: 10 pacienţi/24 ore). Spaţiile actuale vor rămâne în structura UPU dar vor primi alte
destinaţii, în conformitate cu legislaţia.
Obiectivul general al proiectului
Principalul

obiectiv îl reprezintă realizarea unei clădiri eficiente energetic, ușor de

administrat, care să asigure un climat interior corespunzator în ceea ce privește calitatea
aerului, confortul termic, vizual şi acustic, adresabilitate facilă – cale de acces aeriană, rutieră
etc.
Obiective specifice
Obiectivele specifice ale proiectului sunt :


Scăderea timpului necesar pentru diagnosticare şi tratament ca urmare a
dotării şi instrumentării la standarde europene.



Îmbunătăţirea accesibilităţii Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf.
Maria” Iaşi şi a legăturilor lui cu alte spitale locale şi regionale.



Scăderea numărului de pacienţi redirecţionaţi prin dotarea cu aparatură
medicală complexă, inexistentă în prezent, pentru anumite analize sau diagnosticuri
medicale. În prezent, 15% din pacientii UPU dintr-o lună calendaristică sunt redirijaţi
către alte spitale în vederea investigaţiilor şi tratamentelor de specialitate

Sursa de finanțare
Programul Operaţional Regional (POR) 2014 - 2020
Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 –
Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional,
regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând
incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere,
precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati, Obiectivul
Specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență,
Operațiunea B – Unități de primiri urgențe
Valoarea proiectului:
 Valoarea totala – 6.315.457,45 lei
 Contributia Consiliului Judetean Iasi – 2% din costurile eligibile ale proiectului
Stadiul proiectului
Proiectul se află în etapa de pregătire a documentaţiei tehnico – economice în vederea
depunerii Cererii de Finanţare.
Organismul Intermediar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord - Est
Adresa: Piatra Neamţ, Str. Lt. Draghescu, nr. 9
E-mail: adrnordest@adrnordest.ro
Telefon: +40 233 218071
Web: http://www.adrnordest.ro

