ANUNȚ DE ÎNCEPERE PROIECT
„Consolidarea capacităţii Spitalului Municipal Mangalia de gestionare a crizei
sanitare COVID-19”
cod proiect MySMIS2014+>139662

În data de 30.10.2020 a fost semnat Contractul de Finanțare nr.399 pentru proiectul
„Consolidarea capacităţii Spitalului Municipal Mangalia de gestionare a crizei
sanitare COVID-19”, între Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate
de Management, și Spitalul Municipal Mangalia în calitate de beneficiar al
finanțării, având o valoare totală de 24.196.251,65 lei, din care 100% contribuție
UE și perioadă de implementare septembrie 2020-aprilie 2021.
Proiectul este finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POIM
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” și are ca obiectiv general creșterea capacitații de
gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin realizarea de investitii la nivelul unitatii
sanitare publice a Spitalului Municipal Mangalia pentru imbunatatirea mijloacelor si
timpului de reactie la criza de sanatate publica cauzata de raspandirea virusului
SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare.
Prin rezultatele sale, unitatea sanitara va fi dotata cu echipamente si
aparatura medicala de specialitate, dispozitive medicale si de protectie medicala in
vederea gestionarii pe termen lung a crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2, inclusiv
va creste calitatea actului medical, va fi limitata raspandirea virusului precum si a
efectelor extrem de grave ale acestuia asupra populatiei, prin asigurarea
disponibilitatii aparaturii si dispozitivelor medicale, in special materiale sanitare de
decontaminare si suport triaj, aparate pentru dezinfectie aeriana si lampi UV/cu
radiatie germicida, aparate anestezie, concentratoare de oxigen, aparate ventilatie
mecanica, monitoare functii vitale, electrocardiografe, mese operatie, truse
instrumentar chirurgical, injectomate, sisteme de ventilatie noninvaziva,
defibrilatoare, echipamnte imagistica, statie colorare, montator lamele,
electrocautere, hota chimioterapie, infuzomate chimioterapie, fibroendoscop,
spalatoare instrumente, targa ATI, lampi scialitice, izoleta, triaj modular din

containere, dublate de asiguarea necesarului de echipamente specializate de
protectie pentru personalul medical.
Investițiile vizate în cadrul proiectului abordeaza nevoile generate de criza
sanitara COVID-19 la nivelul grupului tinta prin mai multe perspective, printr-o
abordare centrata nu doar pe tratament ci si pe preventie, care sprijina atat
sanatatea populatiei si previne ajungerea in situatii de vulnerabilitate crescuta prin
oferirea accesului la servicii de calitate in ceea ce priveste preventia, diagnosticul
si tratamentul COVID-19, cat si cresterea capacitatii de protejare a cadrelor
medicale prin dotarea cu echipamente si materiale sanitare necesare.
Prin implementarea proiectului se va obtine o capacitate adecvata de
gestionare a cazurilor de infecție cu virusul COVID-19, a crizei sanitare la nivelul
Spitalului Municipal Mangalia, va conduce la creșterea capacității spitalului de
îngriijire și tratament la un nivel adecvat, va permite o reacția promptă și eficientă
a sistemului medical la situații de criza pandemică, asa cum este cea de față,
generată de virusul COVID-19, iar pe viitor aparatura și dispozitivele medicale ce se
doresc a fi achiziționate prin prezentul proiect, vor putea fi folosite pentru
rezolvarea oricărei situații critice viitoare.
Grupul ținta actual este reprezentat atat de locuitorii municipiului Mangalia
cat si ai localitatilor limitrofe, care vor beneficia de infrastructura acestui proiect
pentru protejarea sanatatii prin interventia in mod eficient si cu mijloace adecvate
pentru gestionarea crizei, cat si de generatia viitore, prin adoptarea unor masuri
care sa permita manopere medicale cu grad de complexitate ridicat, fiind astfel
protejate cu prioritate dreptul la viata, la integritate fizica si la ocrotirea sanatatii.
Un factor agravant il constituie si fluxul de cetateni care tranziteaza
municipiul in perioada sezonului estival, intreaga zona reprezentand destinatie de
vacanta pentru un numar considerabil de turisti, intrucat unitatea sanitara se
situeaza la poarta de intrare in România, la 14 km de punctul de frontiera VamaVeche cu Bulgaria.
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