ANUNȚ DE ÎNCEPERE PROIECT - „CREȘTEREA CAPACITĂȚII
SPITALULUI DE PSIHIATRIE „SF. MARIA” VEDEA DE
GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID 19”, cod MySMIS
141901
La data de 13.07.2021 a fost semnat Contractul de finanțare pentru proiectul “Consolidarea
capacității de gestionare a crizei sanitare COVID 19” cofinanțat de Uniunea Europeana prin Fondul
European De Dezvoltare Regională Prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, axa
prioritară 9 “Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19” obiectivul
specific 9.1 “Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”.
Obiectivul general al proiectului constă în dotarea Spitalului de Psihiatrie „Sf. Maria" din
Vedea cu dispozitive și materiale de prevenție a infectării cu virusul SARS-CoV-2.
Deoarece majoritatea pacienților Spitalului sunt pacienți cronici, cu numeroase comorbidități, extrem de
vulnerabili, dotarea Spitalului de Psihiatrie” Sf. Maria” Vedea cu aparatură și consumabile pentru prevenția
infectării cu virusul SARS-CoV-2 va contribui semnificativ la prevenția mortalității sau a dezvoltării de sechele
importante, debilitante ce ar putea apărea la acești pacienți în urma infecției COVID- 19.
Obiectivul specific al proiectului
1. Dotarea cu aparatură de laborator precum și consumabilele necesare;
2. Dotarea cu echipamente de protecție personală ca: halate de unică folosință, măști chirurgicale, mănuși
chirurgicale, scuturi și ochelari de protecție COVID-19, botoșei de unică folosință, combinezoane de
protecție COVID-19;
3. Dotarea cu instalații și consumabile pentru dezinfecția mâinilor și a suprafețelor, ca dozatoare
automate de săpun sau substanțe dezinfectante;
Rezultatul prevăzut:
1.

Dotarea spitalului cu echipamente, dispozitive medicale și consumabile medicale în vederea prevenirii

infectării cu virusul Sars- Cov-2;
2.

Întocmire raport de audit;

3.

Publicarea de anunțuri în presă, aplicarea de autocolante pe echipamentele și dispozitivele medicale,

actualizarea informațiilor de pe site;
4.

Managementul de proiect: implementarea proiectului de catre echipa UIP;
Beneficiar: Spitalul de Psihiatrie “Sf. Maria” Vedea
Valoarea totală a proiectului: 2,847,039.66 Lei, fiind în totalitate valoare eligibilă.
Durata proiect: 5 luni, respectiv de la 13.07.2021 până la 31.12.2021.
“Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional
Infrastructură Mare 2014 – 2020”

