Spitalul Municipal Dorohoi - epicentrul investi
investiţţiilor europene. A fost semnat Contractul de
finan
ţ
are
pentru
dotarea
Spitalului
Municipal
Dorohoi cu echipamente specifice pentru gestionarea
finanţ
crizei sanitare cauzate de SARS-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 COVID19/1/Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod SMIS 140664, în valoare
totală de 14.640.319,48 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:
- Computer Tomograf (CT)
(CT), necesar pentru realizarea de investigaţii imagistice extrem de precise;
ţă magnetic
- Aparat de rezonan
rezonanţă
magneticăă (RMN)
(RMN), aparat de radiologie digital cu 2 posturi
(scopie/grafie) + modul PAX de arhivare
arhivare, necesare pentru explorări imagistice de înaltă
performanţă;
- Linie RT-PCR
RT-PCR, de importanţă esenţială în diagnosticarea şi evaluarea pacienţilor suspecţi sau
confirmaţi COVID-19;
- Lămpi UV şi nebulizatoare aeroflor
aeroflorăă, necesare pentru dezinfecţia şi sterilizarea suprafeţelor,
saloanelor, cabinetelor de consultaţie/tratament, inclusiv a spaţiilor comune;
- Sta
Staţţii de oxigen şi aer comprimat medicinal pentru 10 paturi;
- Ventilatoare pentru asigurarea suportului respirator;
- Videolaringoscoape pentru efectuarea intubaţiei oro-traheale;
- Aspiratoare chirurgicale mobile
mobile, necesare în Terapie Intensivă/Săli de operaţii pentru aspirarea
secreţiilor;
- Aparate de radioscopie cu bra
braţţ pentru diagnostic imagistic la pacienţii suspecţi imobilizaţi în
ATI şi intraoperator;
- Monitoare pentru supravegherea funcţiilor vitale în Terapie Intensivă a pacienţilor;
- Aparate de anestezie pentru intervenţiile chirurgicale de urgenţă;
- Aparate de ventila
ventilaţţie High Flow pentru asigurarea suportului ventilator non-invaziv la pacienţii
cu funcţiile respiratorii afectate;
- Sisteme de înc
ncăălzire pacien
pacienţţi, necesare pentru asigurarea homeotermiei la pacienţii critici;
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Ecografe portabile pentru diagnostic imagistic la pacienţii imobilizaţi în Terapie Intensivă şi
intraoperator;
- Infuzomate pentru pacienţii critici care necesită cantităţi mari şi controlate de fluide;
- Cărucioare de resuscitare
resuscitare, tărgi şi scaune cu rotile necesare pentru transportul pacienţilor;
- Mese radiante cu resuscitator nou-n
nou-năăscu
scuţţi, cu monitorizare a saturaţiei oxigenului din sânge;
- Resuscitatoare neonatale cu pies
piesăă în T, pentru reanimarea neonatală imediată;
- Autoclave pentru sterilizarea instrumentarului, materialelor medicale şi chirurgicale;
- Hote cu flux laminar
laminar, indispensabile pentru prelucrarea probelor biologice;
Purificatoare
de aer UV/recirculare
UV/recirculare, necesare pentru sterilizarea aerului în cabinetele de
consultaţie/tratament, laborator;
- Pulsoximetre cu senzor neonatal/pediatric/adult
neonatal/pediatric/adult, indispensabile pentru monitorizarea de lungă
durată a oxigenului din sânge;
- Combin
Combinăă frigorific
frigorificăă cu afi
afişşaj electronic
electronic, care asigură păstrarea optimă a probelor de laborator;
- Injectomate
Injectomate, 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.
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