Descrierea pe scurt a proiectului:

„Extinderea, reabilitarea, modernizarea

şi dotarea Ambulatorului integrat al
Spitalului de Obstetrică Ginecologie Ploieşti”, Judeţul Prahova”

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Prahova deruleaza începând cu 05.02.2020 proiectul cu titlul „Extinderea,
reabilitarea, modernizarea şi dotarea Ambulatorului integrat al Spitalului de Obstetrică Ginecologie Ploieşti”, Judeţul Prahova”,
COD SMIS 124374, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 2020, în baza Contractului de Finanțare nr. 5093/05.02.2020, încheiat cu Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltării şi
Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 - 2020 și Agenția pentru
Dezvoltarea Regională Sud Muntenia în calitate de Organism Intermediar.
Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiţii în dotari sau lucrari necesare
infrastructurilor sanitare, care contribuie la dezvoltarea operationalităţii la nivel naţional, regional şi local, reducând
inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate publică şi îmbunătăţind accesul la serviciile medicale de calitate. Prin
prezentul proiect, în realizarea lucrărilor de construcţie se vor lua în considerare aspecte privind soluţiile eficiente energetic şi
responsabile faţă de mediu, cu impact redus asupra mediului, crearea unor condiţii de igienă corespunzătoare.
În plus, obiectivul general al proiectului contribuie atât la o creştere a nivelului condiţiilor de lucru pentru personalul medical,
cât şi la îmbunătăţirea calităţii asistenţei medicale acordate pacienţilor şi creşterea accesului populaţiei la servicii medicale
adecvate, ceea ce determină un grad de satisfacţie mai mare al pacienţilor.
Obiective specifice ale proiectului:
1.

Ridicarea nivelului calitativ al actului medical prin extinderea, reabilitarea, modernizarea şi dotarea ambulatoriului
integrat al Spitalului de Obstetrică Ginecologie Ploieşti. Proiectul este în concordanţă cu strategia naţională de
sănătate, care pentru a eficientiza sistemul de sănătate din România, astfel încât acesta să poată trata la standarde
înalte cazurile urgente şi dificile, prevede îmbunătăţirea infrastructurii ambulatorii de diagnostic şi tratament prin
reabilitare – modernizare – extindere şi dotare a spaţiilor cu această destinaţie. Astfel, se va asigura gradual o
acoperire mai mare a nevoilor de sănătate ale populaţiei judeţului prin serviciile de la baza sistemului şi realizarea de
investigaţii în regim ambulatoriu, cu costuri mult mai mici. Existenţa unui spaţiu adecvat pentru a satisface volumul
pacienţilor prezentaţi este imperios necesară pentru funcţionarea adecvată a ambulatoriului. Lucrările propuse
proiect vor asigura condiţiile optime de desfăşurare a activităţii medicale din cadrul Ambulatorului Integrat, crearea
unui flux medical bine conceput care să fluidizeze activitatea medicală specifică ambulatorului şi a serviciilor specifice
investigaţiilor paraclinice, reducerea timpilor de aşteptare precum şi reducerea numărului de redirecţionări ale
pacienţilor. Lucrarile propuse vor asigura conformarea funcţionării instituţiei cu prevederile Ordinului Ministrului
Sănătăţii nr. 914/ 2006, actualizat, astfel ca prin extindere se vor putea delimita circuitele, se vor dimensiona
cabinetele si salile ambulatoriului conform normativului de proiectare NP 015-1997, fiind asigurate si spaţiile necesare
aferente fiecarui circuit.

2.

Scaderea numarului de pacienti redirectionati prin dotarea cu aparatura noua, precum si prin reorganizarea
ambulatoriului.

3.

. Scaderea timpului necesar pentru diagnosticare si tratament ca urmare a dotarii cu echipamente si instrumentar la
standarde europene.

2
Rezultate asteptate:
R1.:Infrastructura aferentă ambulatoriului integrat din cadrul Spitalului de Obstetrica Ginecologie modernizată și extinsă,
pentru optimizarea activităților de acordare a serviciilor medicale, creșterea nivelului de confort, siguranță și igienă și crearea
unor condiții optime la standarde comparabile cu cele impuse în Uniunea Europeană;
R2.:Dotarea cu mobilier, echipamente și aparatură tehnică, dotări specifice funcțiunilor propuse, necesare optimizării
condițiilor din instituție;
R3.:Creşterea interesului pacienților prin asigurarea unui climat la standarde europene, adecvat și eficient, menit să răspundă
noilor cerințe ale societății. Prin implementarea proiectului se urmărește ca principal rezultat crearea unei infrastructuri
moderne, adecvate desfășurării procesului medical, asigurându-se astfel condițiile materiale desfășurării unui proces de
calitate, în conformitate cu cerințele actuale și nu în ultimul rând se va îmbunătăți actul medical și accesibilitatea tuturor
persoanelor.
Proiectul se implementează în localitatea Ploieşti, județul Prahova.
Valoarea totală a proiectului este de 7.495.361,73 lei, din care: valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR (70%) 5.246.753,20 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național (28%)-2.098.701,27 lei, valoarea cofinanțării
eligibile a beneficiarului (2%) -149.907,26 lei
Data de începere a proiectului: 01/06/2018.
Data finalizării proiectului: 30/11/2021.
Perioada de implementare: 42 luni
Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoane contact:
MARIUS CONSTANTIN NICOLAE- Director Executiv Directia Proiecte cu finantare Externa – Consiliul Judetean
Prahova
Barbu Gabriela – Managerl proiect - Consiliul Județean Prahova
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
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