“Împreună pentru sănătate”
Judeţul Iaşi - Consiliul Județean Iași, România, în calitate de partener, va include în
proiect obiectivul „Consolidare, modernizare şi refuncţionalizare clădire Spital Clinic de
Pneumoftiziologie - Secţia Paşcanu” și, în calitate de lider, Consiliul Raional Telenești,
Republica Moldova, va include în proiect obiectivul „Construcția Oficiului Medicilor de
Familie din satul Verejeni, Raionul Telenești”.
Clădirea monument istoric în care funcționează Secția “Pașcanu” din cadrul Spitalului de
Pneumoftiziologie a fost construită în urmă cu 160 de ani, în scopul deservirii ca sanatoriu
pentru bolnavii de TBC.
Actualmente cladirea prezintă mai multe deficienţe dintre care cel puţin două, foarte
importante, contravin cerinţelor fundamentale impuse prin sistemul calităţii în construcţii,
respectiv rezistenţa mecanică şi stabilitate şi siguranaţa în exploatare şi accesibilitate.
Obiectivul general al proiectului
Obiectivele generale preconizate a fi atinse prin realizarea investiției „Consolidare,
modernizare şi refuncţionalizare clădire Spital Clinic de Pneumoftiziologie - Secţia Paşcanu”
sunt:


Cresterea rezistenţei mecanice, stabilităţii şi durabilităţii clădirii de patrimoniu
declarat monument în care funcţionează „Secţia Paşcanu” a Spitalului Clinic
de Pneumoftiziologie Iaşi;



Îndepărtarea riscurilor de prăbuşire parţială sau totală a clădirii;



Asigurarea condiţiilor de siguranţa în exploatare şi de accesibilitate;



Asigurarea unei folosiri judicioase a energiei electrice şi a celei termice,
reducerea cerinţei de energie primară şi a emisiilor de gaze cu efect de seră;



Îmbunătăţirea condiţiilor privind calitatea aerului şi a celor hidrotermice la
interior, în spaţiile de spitalizare şi de tratament;



Crearea unor condiţii de cazare pentru spitalizare la un nivel ridicat de calitate;



Crearea unor condiţii noi şi moderne de muncă, în care activitatea medicală să
se poata desfăşura la un nivel ridicat de calitate şi de eficienţă;



Îmbunătăţirea

calităţii

condiţiilor

de

spitalizare

prin

modernizarea

funcţionalului şi al circuitului specific;


Îmbunătăţirea actului medical de diagnosticare şi de tratare a pacienţilor;



Creşterea numărului de pacienţi însănătoşiţi sau amelioraţi, după caz;



Reducerea cazurilor de mortalitate din cauze bronho-pneumoftiziologice;



Scăderea numărului de cazuri de infectare pacient-pacient, pacient – personal
medical;



Reducerea riscului de proliferare a infecţiilor nozocomiale spitaliceşti;



Asigurarea unor condiţii de nivel superior pentru pregătirea studenţilor şi a
viitorilor medici specialişti în domeniul pneumoftiziologiei;



Refacerea şi îmbunătăţirea întregului cadru ambiental, la interiorul şi la
exteriorul clădirii (refacere împrejmuire, spaţii verzi, plantaţii diverse, parc,
alei şi trotuare pietonale, parcări auto, căi de acces auto, demolarea diverselor
construcţii anexe vechi şi parţial autodemolate 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.
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 – 8.760.275,20 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

