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Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru
populația județului Iași
Obiectivul general al proiectului este creșterea accesibilității la serviciile medicale și creșterea
calității serviciilor medicale prin achiziționarea de aparatură medicală și echipamente de
specialitate modern, cât și prin dezvoltarea resurselor umane în concordanță cu necesitățile reale
(instruire în utilizarea aparaturii achiziționate).
Obiectivele specifice ale proiectului:


Dotarea cu aparatură medicală modernă a Ambulatoriilor și a laboratoarelor care îl
deservesc, pentru a facilita stabilirea unui diagnostic precis și rapid și a unui tratament
adecvat;



Creșterea gradului de adresabilitate în Ambulatoriile de specialitate concomitent cu
reducerea timpilor de așteptare pentru investigații specifice;



Eficientizarea activității Spitalelor aparținătoare prin reducerea internărilor evitabile cu
cel puțin 5%;



Accesibilizarea ofertei de servicii de asistență în cadrul ambulatoriilor de specialitate
prin creșterea numărului de pacienți consultați/tratați/investigați cu cel puțin 3%.

Parteneriat:
Ministerul Sănătății este Lider de proiect.
Consiliul Județean Iași fiind Partener alături de Institutul Regional de Oncologie Iași, Direcția de
Sănătate Publică Județeană Iași, Institutul de Psihiatrie "Socola" Iași, Spitalul Clinic de Urgență
"Prof. Dr. Nicolae Oblu" Iași, Primăria Municipiului Iași, Primăria Municipiului Pașcani, Spital
Municipal de Urgență Pașcani și Spitalul Clinic "Dr. C.I. Parhon" Iași.
Sursa de finanţare
Programul Operaţional Regional (POR) 2014 - 2020
Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale,
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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 1: Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de
nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A – Ambulatorii.

Valoarea proiectului
Valoarea totală a proiectului 13.568.624 lei
Valoarea eligibilă totală 13.407.591 lei

Stadiul proiectului
Proiectul a fost finalizat în data de 13.12.2019.
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

