COMUNICAT DE PRESĂ
Data: 31.10.2019

Privind finalizarea proiectului
„Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim
ambulatoriu pentru populaţia din judeţul Iaşi”
Institutul de Psihiatrie „Socola” Iaşi, în calitate de beneficiar, comunică finalizarea proiectului „Asigurarea accesului la
servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populaţia din judeţul Iaşi”, cod SMIS 125240.
Proiectul a fost finanţat prin REGIO PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014 – 2020, Axa prioritară 8 - „Dezvoltarea
infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de Investiţii: 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care
contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate
şi promovând incluziunea socială prin îmbunătpţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi
trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţi.
Autoritatea de management pentru POR 2014 - 2020 este MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI
PUBLICE, iar ORGANISMUL INTERMEDIAR este AGENŢIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-EST.
Obiective generale: Creşterea accesibilităţii şi calităţii serviciilor de sănătate, comunitare şi a celor de nivel secundar
furnizate pentru populaţia din judeţul Iaşi. Investiţia propusă prin proiect contribuie la atingerea celor două mari ţinte
strategice de creştere a accesibilităţii la serviciile medicale şi de creştere a serviciilor medicale prin: achiziţionarea de
aparatură medicală şi echipamente de specialitate moderne; dezvoltarea resurselor umane în concordanţă cu necesităţile
reale (instruire în utilizarea aparaturii achiziţionate); atragerea de fonduri europene care asigură un ritm susţinut al
procesului de modernizare a ambulatoriilor.
Obiective specifice: OS 1. Dotarea cu aparatură medicală modernă a Ambulatoriilor şi a laboratoarelor care îl deservesc,
pentru a facilita stabilirea unui diagnostic precis şi rapid şi a unui tratament adecvat; OS 2. Creşterea gradului de
adresabilitate în Ambulatoriile de specialitate, concomitent cu reducerea timpilor de aşteptare pentru investigaţii specifice;
OS 3. Eficientizarea activităţii Spitalelor aparţinătoare prin reducerea internărilor evitabile cu cel puţin 5%; OS 4.
Accesibilizarea ofertei de servicii de asistenţă în cadrul ambulatoriilor de specialitate prin creşterea numărului de pacienţi
consultaţi/investigaţi cu cel puţin 3%.
Rezultatele aşteptate sunt: R.1. Un număr crescut de ambulatorii cu echipamente medicale de specialitate şi R.2.
Creşterea numărului de persoane care beneficiază de acces la servicii medicale de tip ambulatoriu, în cadrul Regiunii.
Data începerii proiectului: 01.01.2014.
Data finalizării proiectului: 31.10.2019.
Valoarea totală a proiectului a fost de 13.568.623,90 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR a fost de
9.498.036,75 lei.
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