“Reabilitarea și modernizarea serviciilor de sănătate în regiunea
transfrontalieră Ungheni-Iași în vederea îmbunătățirii tratării și a
detectării de caz a tuberculozei ” de către Județul Iași – prin Consiliul
Județean Iași, în calitate de partener, în parteneriat cu Raionul Ungheni –
Consiliul Raional Ungheni
În România, tuberculoza constituie una din problemele prioritare de sănătate publică,
iar Strategia Naţională de Control al Tuberculozei pentru perioada 2015 - 2020 , are la bază
direcţiile şi coordonatele stabilite de către Planul Global OMS de stopare a Tuberculozei.
Obiectivul major al Programului îl constituie oprirea cât mai rapidă a răspândirii
infecţiei în rândul populaţiei, prin diagnosticarea cât mai promptă a tuberculozei la persoana
simptomatică şi tratarea ei până la vindecare. Scopul principal este cel de reducere a
incidenței și mortalității provocate de tuberculoză, prin asigurarea serviciilor de prevenire,
depistare, tratare și creștere a aderenței la tratament, în conformitate cu recomandările OMS.
Cu toate progresele înregistrate în ultimii ani, România este țara Uniunii Europene cu cea mai
mare incidență a tuberculozei (de 4 ori peste media UE), având una dintre cele mai
mici rate de vindecare și, corelativ, prezentând o creștere anuală a rezervorului de
pacienți infecțioși. Strategia își propune ca obiectiv final asigurarea condițiilor pentru
eliminarea tuberculozei ca problemă de sănătate publică în România, până în 2050.
În 2017, România a înregistrat cea mai mare incidență a tuberculozei din Uniunea Europeană
(de cinci ori peste media UE), cu aproximativ 20% din cazurile de tuberculoză raportate in
UE, in condiţiile in care deţine doar 4% din populaţia UE. În România 1.100 de persoane mor
anual de tuberculoză si alte 16.000 sunt diagnosticate, majoritatea din rândul populaţiei tinere
şi active.
Obiectivul general al proiectului
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dotarea cu echipamente, tehnică și aparatură
medicală

de

ultimă

generație

a

Secției

“Pașcanu”

din

cadrul

Spitalului

de

Pneumoftiziologie Iaşi.
Lista exhaustivă a dotărilor și a aparaturii necesare, cu o valoare estimată de 450.000 de
euro, este următoarea : aparat radiologie digital dotat cu statie pacs si targa radiotransparenta,
cu

2 statii de lucru; analizor gaze, biochimie (creatinina, uree, tgp, glicemie)

hemoleucograma, ionograma.; paturi electrice -75 buc; targa/salele antiescara; spirometru;
videofibronhoscop; EKG portabil; defibrilator automat; monitor functii vitale; analizor
coagulare; stabilizator tensiune; aparat aer conditionat; pompa perfuzie; carucior transport
pacienti; dulap medicatie; dulap materiale curatenie si lenjerie,etc.

Obiective specifice
Investiţii în infrastructura medicală și socială, care contribuie la dezvoltarea națională,
regională și locală, reducând inegalitățile în ceea ce privește statusul de sănătate, promovând
incluziunea socială prin accesul îmbunătățit la serviciile sociale, culturale și recreative și
tranziția de la serviciile instituționale la cele comunitare. Alt obiectiv specific este cel de
reducere a incidenței și mortalității provocate de tuberculoză, prin asigurarea serviciilor de
prevenire, depistare, tratare și creștere a aderenței la tratament, în conformitate cu
recomandările OMS.
Alte obiective specifice conform Strategiei Naționale de Control al Tuberculozei pentru
perioada 2015 – 2020:


Asigurarea, până în 2020, a accesului universal la metode rapide de diagnostic
pentru TB sensibilă şi pentru TB M/XDR;



Diagnosticarea a cel puţin 85% din toate cazurile estimate de TB sensibilă şi
TB MDR;



Tratarea cu succes, până în 2020, a cel puţin 90% din cazurile noi de TB
pozitivă în cultură şi a cel puţin 85% din toate retratamentele;



Tratarea cu succes, până în 2020, a 75% din cazurile de TB MDR;



Reducerea, până în 2020, a ratei generale a mortalităţii TB la mai puţin de 4,3
la 100 000 de locuitori;



Nu vor mai exista familii care să se confrunte cu costuri catastrofale cauzate
de TB;



Rata de notificare a tuturor formelor de TB – confirmate bacteriologic plus
cele diagnosticate clinic, cazuri noi şi retratamente –va scădea de la 73% în
2013 la 46,59% până în 2020;



Îmbunătăţirea capacităţii sistemului sanitar de a control al TB.

Sursa de finanțare
Programul Operaţional Comun România - Republica Moldova 2014 - 2020
Obiectivul tematic 8. Provocări comune în domeniul siguranţei şi securităţii – Prioritatea 4.1
Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate şi a accesului la sănătate.
Valoarea proiectului:
 Valoarea totala – 2.301.500,00 lei
 Contributia Consiliului Judetean Iasi – 10% 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: Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră România –
Republica Moldova : B.R.C.T. Iaşi
Adresa: Str. Dimitrie Ralet, nr. 2A, Iaşi, jud. Iaşi, România
E-mail: office@brctiasi.ro
Telefon: +40 232 270646
Web: http://www.brctiasi.ro

