INFORMARE PROIECT
Titlul proiectului: ,,Combaterea Virusului prin Dotarea Spitalului Clinic Municipal ,,Filantropia” Craiova’’
Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova doreşte mediatizarea proiectului desfăşurat sub denumirea:
,,Combaterea Virusului prin Dotarea Spitalului Clinic Municipal ,,Filantropia” Craiova’’, cod SMIS 138192,
finanţat prin Ministerul Fondurilor Europene, Programul Operaţional 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
Beneficiar
Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova, conform Contract de finanţare nr. 327/21.07.2020
Perioada de implementare
Perioada de implementare 12 luni, de la 01.05.2020-30.04.2021
Valoare proiect
Valoarea totala a proiectului : 48.175.635,44 lei
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă ,,Imbunatatirea capacitatii sistemului medical public din municipiul
Craiova de gestionare a situatiei de urgenta provocata de criza COVID-19 prin cresterea nivelului de pregatire a
Spitalului Clinic Filantropia Craiova pentru o reactie prompta si eficienta a unitatii sanitare la epidemia infectarii
cu noul coronavirus.”
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Cresterea capacitatii de ingrijire si tratament a cazurilor de infectie cu noul coronavirus din cadrul Spitalului
Clinic Municipal Filantropia prin dotarea corespunzatoare cu dispozitive si echipamente medicale a unui număr
de 72 de saloane in care sunt tratati pacientii, sala de operatii, sala de nasteri, Compartimentul de Primiri
Urgente, 3 laboratoare Radiologie, 3 laboratoare analize medicale. 2S132 Capacitate adecvata de îngrijire si
tratament a cazurilor de infectie cu virusul SARS-CoV-2/de gestionare a crizei sanitare. Inainte de interventia
POIM:NU,Ulterior interventiei POIM:DA.
2. Limitarea raspandirii virusului si a efectelor extrem de grave ale acestuia asupra populatiei din municipiul
Craiova prin asigurarea necesarului de echipamente specializate de protectie a unui numar de 980 cadre
medicale si personal auxiliar care isi desfasoara activitatea in cadrul Spitalului Clinic Municipal Filantropia, pentru
tratarea si ingrijirea pacientilor suspecti/confirmati cu noul coronavirus.
Rezultate
1. 980 persoane incadrate (personal medical si auxiliar) dotate si echipate conform normelor in vigoare
2. 6 pavilioane dotate, echipate si igienizate corespunzator
3. 980 persoane influentate pozitiv in mod direct ca urmare a implementarii proiectului, reprezentand
personalul spitalului.
4. 301.687 persoane influentate pozitiv in mod indirect ca urmare a implementarii proiectului,
reprezentand populatia Municipiului Craiova.
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational
Infrastructura Mare
Date de contact
Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova
Nume: Dijmarescu Anda Lorena
Funcţie:Manager Proiect
Date de contact: tel/fax 0251307500 / 0251307535; secretariat@filantropia.ro
.

