Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi

Investiţia realizată prin acest proiect este finanţată prin Programul operaţional Regional 2007 –
2013 – Axa prioritară 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”- Domeniul major de
intervenţie 3.1 – „Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de
sănătate”.
Data începerii contractului: 13.08.2013
Durata contractului: 39 luni
Data finalizării contractului: 30.10.2016
Valoarea totală a proiectului: 9.754.837,91 lei
Asistență financiară nerambursabilă: 5.250.602,67 lei

Obiectivul specific al proiectului este reabilitarea și modernizarea Ambulatoriului de
specialitate al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iași în vederea îmbunătățirii accesului
cetățenilor la servicii medicale de calitate. Prin atingerea obiectivului specific, proiectul
urmărește:
-1 ambulatoriu reabilitat
- crearea a unui nou serviciu medical în cadrul ambulatoriului
-creșterea eficienței energetice a clădirii reabilitate cu 30-50%
-acces crescut la unitatea medicală reabilitată și modernizată cu 10%
-scăderea cu 6% a numărului de pacienți redirecționați către spitalul de specialitate
pentru internare din cauza lipsei de mijloace de investigație modern
-scăderea cu 15% a numărului persoanelor redirecționate către alte unități sanitare

In perioada de implementare pentru realizarea activitatilor proiectului au fost incheiate un număr de
12 contracte, din care:
 2 contact execuţie lucrări
 4 contracte prestări servicii
 11 contracte de furnizare dotări şi echipamente medicale
 8 acte adiţionale la contractul de finanţare
 2 cereri de prefinanţare
 10 cereri de rambursare
 11 rapoarte de progres

 Monitorizarea şi auditul proiectului: 58 întâlniri ale UIP şi doua rapoarte de audit (un audit
financiar intermediar si un audit final)
 Punerea in functiune/recepţionarea a 273 de echipamente medicale, dotări şi mobilier
specific.
REZULTATELE PROIECTULUI
Ambulatoriul de specialitate din cadrul spitalului de Pneumoftiziologie are ca obiect de activitate
prevenţia şi controlul tuberculozei la adulţi şi copii, pneumologie adulţi şi copii şi chirurgie toracică.

Proiectul a urmarit transformarea Ambulatoriului de specialitate al Spitalului Clinic de
Pneumoftiziologie Iaşi într-o unitate medicală modernă, ce oferă întreaga gamă de servicii necesare
asigurării unui act medical de calitate pacienţilor săi.
Lucrările de reabilitare au contribuit la:
•
•

creşterea gradului de siguranţa a clădirii;
refuncţionalizarea cladirii prin proiectarea unui flux adecvat destinaţiei spaţiilor, în
conformitate cu normele igienico-sanitare;
• creşterea eficienţei energetice a clădirii reabilitate cu 30 până la 50%;
S-a creat un serviciu medical nou, esenţial pentru asigurarea unui diagnostic rapid şi corect:
•

Ecografie toraco-abdominală.

S-au dotat cu echipamente medicale de ultima generație:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cinci cabinete medicale pentru adulţi;
Două cabinete medicale pentru copii;
Un laborator radiodiagnostic;
Un laborator de hematologie;
Un laborator de anatomie patologică;
Un laborator de bacteriologie;
Un laborator de biochimie;
O camera de recoltare;
Un cabinet de explorări funcţionale.

