PROIECT:

DOTAREA UNITĂȚII DE PRIMIRI URGENȚE
ȘI A SECȚIEI ANESTEZIE TERAPIE INTENSIVĂ ALE
SPITALULUI CLINIC DE URGENȚĂ ”BAGDASAR-ARSENI”
BUCUREȘTI
PENTRU GESTIONAREA CRIZEI COVID-19
COD SMIS 2014+ 138079

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul
Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, axa prioritară 9, obiectivul specific 1
Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 16.152.607,80 lei (3.345.749,16 Euro)
Perioada de implementare a Proiectului, în conformitate cu cele stipulate în Contractul de
Finanțare nr. 339/11.08.2020 și actele adiționale la acesta este de 29 luni, respectiv între data
de 01.02.2020 și data de 30.06.2022.
OBIECTIVE:
1. Dotarea Unitații de Primiri Urgențe

DATE DE CONTACT
BENEFICIAR:

a Spitalului Clinic de Urgență

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ

„Bagdasar-Arseni“ cu echipamente

„BAGDASAR-ARSENI“ București,

necesare combaterii crizei COVID-19.

Str. Șoseaua Berceni nr. 12, Sector 4,

2. Dotarea Secției de Anestezie și Terapie

România, cod poștal 041915,

Intensivă a Spitalului Clinic de Urgență

telefon 0213343054, fax 0213347350,

cu echipamente necesare combaterii

e-mail: directie@bagdasar-arseni.ro

crizei COVID-19.

În data de 11.08.2020 Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni“ București a încheiat Contractul de Finanțare nr. 339/11.08.2020, având ca obiect acordarea
finanțării nerambursabile de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, pentru implementarea proiectului nr. (cod
•

SMIS2014+) 138079 «Dotarea Unității de Primiri Urgențe și a Secției Anestezie Terapie Intensivă ale Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni“. Finanțarea
este asigurată prin POIM, axa prioritară 9, obiectivul specific 1, prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).

Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Dotarea Unitații de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic de Urgența ”Bagdasar-Arseni” pentru gestionarea crizei COVID-19, pâna la 30.04.2021, prin dotarea cu
urmatoarele echipamente: brancarduri radiotransparente transport pacient, monitoare ta/spo2/av/tainvaziva compatibile statie edan, monitoare mobile pentru
triaj compatibile statie edan, defibrilatoare, infuzomate, pulsoximetre mobile – pentru transport pacient, paturi pacient – tip ati – pentru staționar upu, rafturi /
console medicale, troliu – tratament, carucior pentru defibrilator, ECG, ecograf portabil cu 6 sonde + doppler, lampa scialitica mobila, aparate de ventilație
mecanica, Injectomate, ecograf dedicat upu cu 5 sonde cu doppler pulsație / continuu, aparat radiologie portabil, ECMO, aparat mobil aspirație secreții pacient,
videolaringoscop, echipament pentru echipa mobila de resuscitare, instrumentar medical (sala de mici intervenții chirurgicale),laringoscop, bronhoscop, lampa
mobila - sterilizare cu UV, gipsotom (oscilant) - aparat pentru taiat gips - cu aspirator - pentru praf, masa ortopedica cu suport pentru reducere fracturi,
negatoscop, chiuveta cu decantor pentru masa de gipsare - cu blat minim 1,5 m - pentru fesi gipsate, otoscop portabil, fibroscop ORL, lampa frontala cu
acumulator, masa consult ginecologic, oftalmoscop portabil, tonometru portabil, saltea antiescara, scannere temperatura.
2. Dotarea Secției de Anestezie si Terapie Intensiva a Spitalului Clinic de Urgența ”Bagdasar-Arseni” pentru gestionarea crizei COVID-19, pâna la 30.04.2021,
prin dotarea cu urmatoarele echipamente: brancarduri radiotransparente transport pacient, monitoare ta/spo2/av/ta invaziva compatibile statie edan, monitoare
mobile pentru triaj compatibile statie edan, defibrilatoare, infuzomate, pulsoximetre mobile – pentru transport pacient, paturi pacient – tip ati, rafturi / console
medicale, troliu – tratament, carucior pentru defibrilator, ECG, ecograf portabil cu 6 sonde + doppler, lampa scialitica mobila, aparate de ventilație mecanica,
Injectomate, , aparat radiologie portabil, aparat mobil aspirație secreții pacient, videolaringoscop, echipament pentru echipa mobila de resuscitare, instrumentar
medical (sala de mici intervenții chirurgicale),laringoscop, bronhoscop, lampa mobila - sterilizare cu UV, negatoscop, otoscop portabil, fibroscop ORL, lampa
frontala cu acumulator, masa consult ginecologic, oftalmoscop portabil, tonometru portabil, saltea antiescara,.
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