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Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
Proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
EFICIENTIZAREA SERVICIILOR MEDICALE OFERITE DE SPITALUL ORĂŞENESC TÂRGU BUJOR
PRIN IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM INFORMATIC INTEGRAT
Târgu Bujor, septembrie 2010
Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor cu sediul în str. Eremia Grigorescu, nr. 97, oraşul Târgu Bujor, judeţul Galaţi, derulează, începând cu data de 11 august 2010, proiectul “EFICIENTIZAREA
SERVICIILOR MEDICALE OFERITE DE SPITALUL ORĂŞENESC TÂRGU BUJOR PRIN IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM INFORMATIC INTEGRAT“, co-finanţat prin Fondul European
de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, în calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Economiei
în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”. Valoarea totală a proiectului este de 2.093.054 lei, din care asistenţa financiară
nerambursabilă este de 1.653.982 lei. Proiectul se implementează în localitatea Târgu Bujor, judeţul Galaţi pe o durată de 14 luni.
Obiectivul general al proiectului constă în punerea la dispoziţie de sisteme, servicii şi aplicaţii de e-sănătate, pentru accesul cetăţenilor la serviciile oferite de Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor.
Implementarea proiectului are ca obiectiv creşterea calităţii actului medical şi oferirea de servicii integrate de sănătate, pentru a răspunde eficient şi rapid la cerinţele cetăţenilor, pacienţilor, furnizorilor şi
instituţiilor cu care relaţionează spitalul şi gestionarea eficientă a principalelor fluxuri de activităţi şi date din cadrul unităţii sanitare.
Beneficiile implementării proiectului propus vor se vor reflecta în:
•
economisirea timpului şi îmbunătăţirea calitativă a procesului de colectare a datelor pacienţilor prin utilizarea unui sistem de evaluare specializat;
•
optimizarea fluxurilor informaţionale ale unităţii;
•
creşterea timpului pe care medicul il va acorda pacientului;
•
creşterea calităţii gradului gradului medical;
•
aplicarea metodelor de diversificare şi îmbunătăţire a căilor de comunicare internă şi externă, prin punerea la dispoziţia cadrelor medicale a tuturor informaţiilor necesare derulării activităţii în condiţii
optime;
•
creşterea gradului de comunicare pe nivel orizontal şi vertical în cadrul spitalului.
Prezentul proiect de investiţii al spitalului se bazează pe extindere şi modernizare, prin achiziţionarea de tehnologii şi echipamente noi, licenţe şi soft-uri necesare punerii în funcţiune a acestora.
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