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Lucrări de reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Ambulatoriu Integrat
al Institutului de Psihiatrie „Socola” Iaşi
Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea nivelului de sănătate al
populaţiei judeţului, prin asigurarea de servicii medicale complexe în regim de ambulatoriu care
intră în categoria serviciilor esenţiale pentru populaţia locală prin lărgirea gamei serviciilor
medicale şi ridicarea nivelului calitativ al acestora.
Acesta se va realiza prin lucrări de reparaţii, consolidări şi compartimentări la clădirea C21
în vederea amenajării şi dotării unui ambulatoriu integrat în cadrul Institutului de Psihiatrie
„Socola” Iaşi. O unitate dotată corespunzător înseamnă condiţii mai bune de tratament şi rapiditate
în diagnosticare.
Obiectivele specifice:
 Creşterea accesului la servicii medicale de diagnosticare tratament şi profilaxie şi a calităţii
actului medical prin reabilitarea, modernizarea şi extinderea ambulatoriului integrat al
Institutului de Psihiatrie Socola.
 Îmbunătăţirea prevenţiei primare şi secundare prin dotarea cu echipamente medicale de
diagnosticare de ultimă generaţie şi mobilier specific.
 Dotarea laboratoarelor care deserves ambulatoriul integrat cu aparatura necesară
investiţiilor paraclinice.
 Scăderea numărului de cazuri grave ce necesită redirecţionarea către alte unităţi mai bine
dotate cu aproximativ 40%.
 Asigurarea accesului egal al cetăţenilor la serviciile de sănătate prin realizarea unui sistem
sanitar modern şi eficient.
Rezultate aşteptate:
 Un ambulatoriu integrat, reabilitat, modernizat şi extins.
 Achiziţia de echipamente medicale şi mobilier specific pentru dotarea cabinetelor şi
laboratoarelor cu 10 cabinete de specialitate, modernizate şi dotate.
 Creşterea numărului de persoane care beneficiază de diagnosticare.
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Sursa de finanţare
Programul Operaţional Regional (POR) 2014 - 2020
Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale
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 8.1: Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare şi a celor de
nivel secundar, în special pentru zonele sărace şi izolate, Operațiunea B – Ambulatorii.

Valoarea proiectului
Valoarea totală a proiectului 10.700.749 lei
Valoarea eligibilă totală 10.487.734 lei

Stadiul proiectului
Cererea de Finanțare a fost depusă și este în EVALUARE la ADR NE.
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

