Fişa de Prezentare Proiect

Program de Cooperare Transfrontalieră România - Ungaria 2014-2020
Axa prioritara 4: Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății, pentru obiectivul specific 4.1:
Servicii medicale preventive si curative in zona eligibila imbunatatite
Prioritatea de investitii 9/a: Investitii in infrastructura medicala si sociala, care contribuie la
dezvoltarea nationala, regionala si locala, reducand inegalitatile in ceea ce priveste statusul de
sanatate, promovand incluziunea sociala prin accesul imbunatatit la serviciile sociale, culturale si
recreative si tranzitia de la serviciile institutionale la cele comunitare
Cod Proiect: ROHU 386
Titlul cererii de finantare: ”Improving cross-border health care services with modernized
medical equipment within Dr. Gavril Curteanu Hospital in Oradea and Békés County Central
Hospital” – ”Îmbunătățirea serviciilor medicale transfrontaliere prin dotarea cu echipamente
medicale modernizate în cadrul Spitalului Dr. Gavril Curteanu din Oradea și Spitalului
Central Judetean Békés”
Partener Lider: Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea
Partener de Proiect: Spitalului Central Judetean Békés
Localizare proiect: Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, Judetul Bihor, Municipiul Oradea, Str.
Corneliu Coposu nr. 12

Durata de implementare: durata de implementare a Proiectului este de 14 luni, Noiembrie 2019 Decembrie 2020

Obiectivul general al proiectului:
Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea serviciilor de sănătate în cadrul Spitalului Clinic
Municipal Dr. Gavril Curteanu din Oradea și Spitalului Central Judetean Békés

Obiective specifice:
a) Stabilirea unui sistem de servicii de sănătate interconectate în Oradea și judetul Bekes;
b) Dezvoltarea departamentelor de îngrijire a sănătății prin dotarea cu echipamente /
dispozitive medicale moderne
Activitățile proiectului constau în următoarele:
1. Activități de management de proiect
2. Activități de informare și publicitate
3. Shimburi de experiență și bune practici între cadrele medicale ale celor două Spitale
partenere – 6 astfel de schimburi realizate de personalul medical al Spitalului Municipal
Oradea la Spitalul din Békés si 3 astfel de schimburi realizate de personalul medical al
Spitalului Central Judetean Békés la Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu
Oradea. Fiecare stagiu va fi axat pe transferul de cunoștințe între cadre medicale ale
celor doi parteneri de proiect, cu privire la diferite specializări medicale. Datorită
acestora, și împreună cu sistemul de telemedicină prevăzut în cadrul proiectului, vor fi
stabilite protocoale comune și echipe de specialiști comuni între cele două spitale,
accentuând astfel cooperarea transfrontalieră în domeniul medical și serviciile de
asistență medicală în materie de prevenire timpurie, identificarea și tratamentul eficient
al bolilor.
4. Dotarea celor două Spitale cu aparatură medicală și sistem de telemedicină.

Aparatura medicală va fi instalată / montată / amplasată pe următoarele secții /
departamente, cu impact la nivelul întregului Spital Clinic Municipal Dr.Gavril Curteanu Oradea:
1. Centrul / laborator de imagistică – în cadrul căruia se vor monta un (1) RMN și trei (3)
Ecografe
2. Secția ATI - în cadrul căreia se vor monta un (1) aparat C-arm, (5) Monitoare de înaltă
performanță și (5) Aparate ventilație mecanică de înaltă performanță
3. Secția Radiologie - în cadrul căreia se va monta un (1) Aparat digital radiografie –
scopie
4. Laborator cu punct de lucru în fiecare secție - în cadrul căruia se va monta un (1) Sistem
de transport vacuum pentru probe de Laborator și Medicamente
5. Secția Chirurgie Adulți și Chirurgie Pediatrie - în cadrul căreia se va monta un (1) Turn
complet 3D Full HD pentru Chirurgie Endoscopică Laparoscopică.
Suplimentar, se dorește achiziționarea unui sistem de telemedicină care va fi instalat în
compartimentul de IT al Spitalului, cu terminalele în Camerele de gardă ale Spitalului (acoperind
aproape integral secțiile Spitalului Clinic Municipal Dr.Gavril Curteanu din Oradea).

Aparatura medicală achiziționată de Spitalul Central Judetean Békés
1. Aparat Radioscopie – secția de Radiologie, cu mențiunea că două locații ale Spitalului
din Bekes vor beneficia de această dotare: Gyula și Szeghalom.
2. Sistem telemedicină – va deservi întreg Spitalul. Sistemul de telemedicină de la Spitalul
Central Județean Békés va fi interconectat cu sistemul de telemedicină de la Spitalul
Clinic Municipal Dr.Gavril Curteanu Oradea, astfel: prin serverul central din Gyula se
preiau datele de la Békéscsaba și Seghalom și se face conexiunea directă cu Spitalul
Clinic Municipal Dr.Gavril Curteanu Oradea.

Bugetul total al proiectului este 2,954,338.00 Euro, din care:
1. Bugetul aferent Spitalului Clinic Municipal Dr Gavril Curteanu Oradea: 2,454,338.00
Euro (fonduri nerambursabile FEDR 85% - 2.086.187,30 Euro, fonduri nerambursabile
Bugetul Statului Român 13% - 319.039.40 Euro, contribuție proprie a Spitalului 2% 49.111.30 Euro)
2. Bugetul aferent Spitalului Central Judetean Békés: 500,000.00 Euro (fonduri
nerambursabile FEDR 85% - 425.000,00 Euro, fonduri nerambursabile Bugetul Statului
Maghiar 15% - 75.000.00 Euro, contribuție proprie a Spitalului 0%)
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