Titlul Proiectului: Modernizarea și Dotarea Ambulatoriului din cadrul Secției Exterioare Obstetrică –
Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani, cod SMIS 126318
Denumire Beneficiar: Parteneriatul dintre: Județul Botoșani și Spitalul Județean de Urgență
„Mavromati” Botoșani
Scopul Proiectului: modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Secției Exterioare ObstetricăGinecologie a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani, în scopul îmbunătățirii calității
infrastructurii de asistență medicală ambulatorie și al asigurării unui acces sporit și egal al cetățenilor la
servicii de sănătate, cu impact deosebit asupra persoanelor sărace.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:
▪ Modernizarea Ambulatoriului din cadrul Secției Exterioare Obstetrică-Ginecologie a Spitalului
Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani.
▪ Dotarea ambulatoriului cu 491 de echipamente medicale performante, dispozitive medicale și
elemente de mobilier, care vor contribui în mod direct la îmbunătățirea calității și a eficienței serviciului
medical ambulatoriu, precum și la diversificarea investigațiilor ce pot fi realizate la nivelul unității
medicale.
▪ Numărul de beneficiari de infrastructură medicală modernizată și dotată va fi 20.308
paciente/an. Va fi asigurat accesul la servicii îmbunătățite și de calitate, la servicii medicale de
obstetrică-ginecologie în regim ambulatoriu, pentru un număr de aproximativ 20.308 paciente/an
(respectiv 1.692 pacienți/lună, 56 pacienți/zi), în anul 2021.
Rezultatele aşteptate ale proiectului sunt:
1. Un Ambulatoriu din Cadrul Secției Exterioare Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Județean de
Urgență ,,Mavromati' Botoșani modernizat și dotat cu echipamente medicale performante.
2. Facilitarea și asigurarea accesului egal al cetățenilor la serviciile de sănătate în regim ambulatoriu
prin realizarea unui sistem sanitar modern și eficient.
3. Reducerea numărului de spitalizări pentru pacienții care nu necesită îngrijire medicală/supraveghere
permanentă prin dotarea ambulatoriului cu aparatură performantă, care permite efectuarea unui
număr mai mare de investigații decât în prezent, într-un timp mai scurt și cu o acuratețe mai ridicată.
4. Scăderea timpului de diagnosticare și tratament, prin dotarea ambulatoriului cu echipamente și
dispozitive de ultimă generație .
5. 491 de echipamente medicale performante, dispozitive medicale și elemente de mobilier
achiziționate.
6. Aproximativ 20.308 de beneficiari de infrastructură medicală în domeniul obstetrică – ginecologie.
Perioada de implementare a proiectului este de 32 de luni, respectiv între data de 23.08.2018 și data
31.03.2021, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de
semnarea Contractului de finanțare.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Valoarea totală a proiectului este de 3.548.146,46 lei, din care 3.477.183,53 lei reprezintă asistența
financiară nerambursabilă solicitată Uniunii Europene și Guvernului României şi 70.962,93 lei reprezintă
contribuția parteneriatului dintre Consiliului Județean Botoșani și Spitalul Județean de Urgență
„Mavromati” Botoșani , în calitate de beneficiar al finanțării.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să
vizitaţi www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro precum şi www.facebook.com/inforegio.ro.
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