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SpitalulSpitalulSpitalulSpitalul MunicipalMunicipalMunicipalMunicipal DorohoiDorohoiDorohoiDorohoi ---- epicentrulepicentrulepicentrulepicentrul investiinvestiinvestiinvestiţţţţiiloriiloriiloriilor europene.europene.europene.europene. AAAA fostfostfostfost semnatsemnatsemnatsemnat ContractulContractulContractulContractul dededede
finanfinanfinanfinanţţţţareareareare pentrupentrupentrupentru dotareadotareadotareadotarea SpitaluluiSpitaluluiSpitaluluiSpitalului MunicipalMunicipalMunicipalMunicipal DorohoiDorohoiDorohoiDorohoi cucucucu echipamenteechipamenteechipamenteechipamente specificespecificespecificespecifice pentrupentrupentrupentru gestionareagestionareagestionareagestionarea

crizeicrizeicrizeicrizei sanitaresanitaresanitaresanitare cauzatecauzatecauzatecauzate dededede SARS-CoV-2SARS-CoV-2SARS-CoV-2SARS-CoV-2

Primăria Municipiului Dorohoi anunţă semnarea, de către domnul primar ing. Dorin Alexandrescu,
Contractului de finanţare cu nr. 680/08.11.2021 pentru proiectul „Dotarea Spitalului Municipal Dorohoi
cu echipamente specifice pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2”, din cadrul Apelului
de proiecte POIM/819/9/1/Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-
19/1/Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod SMIS 140664, în valoare
totală de 14.640.319,4814.640.319,4814.640.319,4814.640.319,48 lei.lei.lei.lei.

Priorităţile U.A.T. Municipiul Dorohoi şi Spitalului Municipal Dorohoi sunt protejarea sănătăţii şi
bunăstării pacienţilor, aparţinătorilor, personalului angajat şi utilizarea tuturor instrumentelor pe care le
are la dispoziţie în acest scop.

Acest proiect este conceput pentru sprijin de urgenţă bazându-se pe principiul solidarităţii şi pe
punerea în comun a eforturilor şi resurselor pentru abordarea rapidă a nevoilor strategice comune în
contextul pandemiei COVID-19.

Spitalul Municipal Dorohoi dispune de secţii, compartimente, laboratoare, personal competent şi
calificat, precum şi de spaţii şi circuite corespunzătoare. Din acest motiv, este necesară şi oportună
dotarea cu echipamente medicale performante, respectiv înlocuirea echipamentului existent, acesta fiind
depăşit şi uzat fizic şi moral.

Echipamentele şi aparatura medicală, necesare desfăşurării actului medical în condiţii optime, cu
care va fi dotat Spitalul Municipal Dorohoi rezidă în:

- ComputerComputerComputerComputer TomografTomografTomografTomograf (CT)(CT)(CT)(CT), necesar pentru realizarea de investigaţii imagistice extrem de precise;
- AparatAparatAparatAparat dededede rezonanrezonanrezonanrezonanţăţăţăţă magneticmagneticmagneticmagneticăăăă (RMN)(RMN)(RMN)(RMN), aparataparataparataparat dededede radiologieradiologieradiologieradiologie digitaldigitaldigitaldigital cucucucu 2222 posturiposturiposturiposturi

(scopie/grafie)(scopie/grafie)(scopie/grafie)(scopie/grafie) ++++ modulmodulmodulmodul PAXPAXPAXPAX dededede arhivarearhivarearhivarearhivare, necesare pentru explorări imagistice de înaltă
performanţă;

- LinieLinieLinieLinie RT-PCRRT-PCRRT-PCRRT-PCR, de importanţă esenţială în diagnosticarea şi evaluarea pacienţilor suspecţi sau
confirmaţi COVID-19;

- LLLLăăăămpimpimpimpi UVUVUVUV şi nebulizatoarenebulizatoarenebulizatoarenebulizatoare aerofloraerofloraerofloraeroflorăăăă, necesare pentru dezinfecţia şi sterilizarea suprafeţelor,
saloanelor, cabinetelor de consultaţie/tratament, inclusiv a spaţiilor comune;

- StaStaStaStaţţţţiiiiiiii dededede oxigenoxigenoxigenoxigen şşşşiiii aeraeraeraer comprimatcomprimatcomprimatcomprimat medicinalmedicinalmedicinalmedicinal pentru 10 paturi;
- VentilatoareVentilatoareVentilatoareVentilatoare pentru asigurarea suportului respirator;
- VideolaringoscoapeVideolaringoscoapeVideolaringoscoapeVideolaringoscoape pentru efectuarea intubaţiei oro-traheale;
- AspiratoareAspiratoareAspiratoareAspiratoare chirurgicalechirurgicalechirurgicalechirurgicale mobilemobilemobilemobile, necesare în Terapie Intensivă/Săli de operaţii pentru aspirarea

secreţiilor;
- AparateAparateAparateAparate dededede radioscopieradioscopieradioscopieradioscopie cucucucu brabrabrabraţţţţ pentru diagnostic imagistic la pacienţii suspecţi imobilizaţi în

ATI şi intraoperator;
- MonitoareMonitoareMonitoareMonitoare pentru supravegherea funcţiilor vitale în Terapie Intensivă a pacienţilor;
- AparateAparateAparateAparate dededede anestezieanestezieanestezieanestezie pentru intervenţiile chirurgicale de urgenţă;
- AparateAparateAparateAparate dededede ventilaventilaventilaventilaţţţţieieieie HighHighHighHigh FlowFlowFlowFlow pentru asigurarea suportului ventilator non-invaziv la pacienţii

cu funcţiile respiratorii afectate;
- SistemeSistemeSistemeSisteme dededede îîîîncncncncăăăălzirelzirelzirelzire pacienpacienpacienpacienţţţţiiii, necesare pentru asigurarea homeotermiei la pacienţii critici;
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- EcografeEcografeEcografeEcografe portabileportabileportabileportabile pentru diagnostic imagistic la pacienţii imobilizaţi în Terapie Intensivă şi
intraoperator;

- InfuzomateInfuzomateInfuzomateInfuzomate pentru pacienţii critici care necesită cantităţi mari şi controlate de fluide;
- CCCCăăăărucioarerucioarerucioarerucioare dededede resuscitareresuscitareresuscitareresuscitare, ttttăăăărgirgirgirgi şi scaunescaunescaunescaune cucucucu rotilerotilerotilerotile necesare pentru transportul pacienţilor;
- MeseMeseMeseMese radianteradianteradianteradiante cucucucu resuscitatorresuscitatorresuscitatorresuscitator nou-nnou-nnou-nnou-năăăăscuscuscuscuţţţţiiii, cu monitorizare a saturaţiei oxigenului din sânge;
- ResuscitatoareResuscitatoareResuscitatoareResuscitatoare neonataleneonataleneonataleneonatale cucucucu piespiespiespiesăăăă îîîînnnn TTTT, pentru reanimarea neonatală imediată;
- AutoclaveAutoclaveAutoclaveAutoclave pentru sterilizarea instrumentarului, materialelor medicale şi chirurgicale;
- HoteHoteHoteHote cucucucu fluxfluxfluxflux laminarlaminarlaminarlaminar, indispensabile pentru prelucrarea probelor biologice;
- PurificatoarePurificatoarePurificatoarePurificatoare dededede aeraeraeraer UV/recirculareUV/recirculareUV/recirculareUV/recirculare, necesare pentru sterilizarea aerului în cabinetele de

consultaţie/tratament, laborator;
- PulsoximetrePulsoximetrePulsoximetrePulsoximetre cucucucu senzorsenzorsenzorsenzor neonatal/pediatric/adultneonatal/pediatric/adultneonatal/pediatric/adultneonatal/pediatric/adult, indispensabile pentru monitorizarea de lungă

durată a oxigenului din sânge;
- CombinCombinCombinCombinăăăă frigorificfrigorificfrigorificfrigorificăăăă cucucucu afiafiafiafişşşşajajajaj electronicelectronicelectronicelectronic, care asigură păstrarea optimă a probelor de laborator;
- InjectomateInjectomateInjectomateInjectomate, necesare pentru pacienţii critici care necesită administrarea medicaţiei perfuzabile în

doze controlate.
De asemenea, proiectul include dotarea unităţii sanitare cu echipamentele de protecţie şi biocide

(măşti, mănuşi, bonete medicale, botoşei, halate de protecţie, combinezoane, lavete dezinfectante,
dezinfectanţi, lămpi germicide UV-C etc.).

În esenţă, proiectul va marca semnificativ creşterea calităţii actului medical din cadrul Spitalului
Municipal Dorohoi, dezvoltând totodată capacitatea comunităţii locale din municipiul Dorohoi de a
asigura un răspuns corespunzător în cazul epidemiilor şi pandemiilor.


