Comunicat de presă
Privind lansarea proiectului „ Modernizare și dotare laborator radiologie
și imagistică medicală, laborator de medicină nucleară, extindere
pentru cabinet pediatrie în cadrul ambulatoriului integrat
al Spitalului Județean de Urgență Deva – județul Hunedoara”
Data: august, 2019

Proiectul „Modernizare și dotare laborator radiologie și imagistică medicală,
laborator de
medicină nucleară, extindere pentru cabinet pediatrie în cadrul
ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Deva – județul Hunedoara”, cod
SMIS 2014+: 126695, finanțat prin REGIO - PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 20142020 este implementat de UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL HUNEDOARA.
REGIO - Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel
național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de
Autoritate de Management, iar la nivel regional de către Agenția pentru Dezvoltare
Regională Regiunea Vest, organism intermediar al programului ce monitorizează
implementarea acestui proiect în Regiunea Vest.
Proiectul vizează creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a
celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, prin investiții de
reabilitare, modernizare, extindere și/sau dotare a infrastructurii ambulatoriilor, investiții ce
vor contribui la accesul sporit la servicii de îngrijire medicală primară a persoanelor sărace și
a celor din zonele cu acces redus.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
•
•

Deservirea arealului regional al Spitalului Județean de Urgență Deva prin asigurarea
accesibilității populației la asistența medicală de specialitate;
Îmbunătățirea calității actului medical, prin dotarea cu aparatură de înaltă
performanță tehnică;
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•
•

Reducerea costurilor prin creșterea eficienței procedurilor medicale;
Îmbunătățirea colaborării medicale cu secțiile de specializare prin diversificarea
tupului de investigații medicale.

Lucrări ce vor fi realizate prin proiectul de investiții: refacerea integrală a finisajelor
exterioare, refacerea integrală a instalațiilor sanitare, electrice și de încălzire, prevederea cu instalații
de ventilație. Pentru Cabinetul de Pediatrie se propune realizarea unei extinderi la cota parterului
care să cuprindă următoarele spații: cabinet de consultații, spații de așteptare pentru pacienți, spații
de lucru pentru asistente, grup sanitar pentru pacienți.
Prin realizarea obiectivului de investiții, se previzionează un efect pozitiv constând în:
•

•
•
•
•
•

Îmbunătățirea substanțială a serviciului medical de radiologie și imagistică medicală,
medicină nucleară și consultare pediatrie prin asigurarea unor condiții superioare de îngrijire
a pacienților;
Eliminarea riscurilor medicale rezultate din lipsa unor spații sau din subdimensionarea
altora, precum și din imposibilitatea asigurării circuitelor medicale;
Reducerea timpului de așteptare prin asigurarea unor spații suplimentare de investigații și
consultare;
Creșterea numărului de pacienți care pot fi investigați și tratați simultan;
Diversificarea actului medical prin asigurarea spațiilor adecvate și pentru alte specialități
medicale;
Creșterea veniturilor Spitalului Județean de Urgență Deva printr-un număr mai mare de
pacienți tratați.
Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 23.05.2019 – 30.06.2021.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 11.515.994,00 lei, din care
10.419.438,56 lei reprezintă valoarea finanțării nerambursabile.
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