PARTNERSHIP
WITHOUT BORDERS

INTENSIVE CARE FOR FUTURE

Proiectul „Intensive Care for Future” (ICF)
Proiectul HUSKROUA este implementat de către Spitalul Județean de Urgență Satu Mare
(SJUSM) în calitate de leader proiect în colaborare cu Spitalul Regional de Copii (RCH) din
Mukachevo, Ukraina în calitate de partener de proiect.
Obiectivul general este de a intensifica cooperarea dintre cele două unități sanitare și de a
îmbunătăți serviciile de sănătate din județele Zakarpatska și Satu Mare (zona lor de acoperire).
Astfel, proiectul contribuie la obiectivul programului care are ca scop intensificarea cooperării dintre regiunile eligibile din Ucraina și România, pentru a iniția progrese pe domeniile
dificultăților sociale existente, respectiv la îndeplinirea obiectivului priorității 2 și anume de a
îmbunătăți activitățile preventive, disponibilitatea și nivelul serviciilor de îngrijire a sănătății și
a programelor sociale legate de sănătate pentru cetățenii din zona de frontieră.
În mod particular, proiectul urmărește să aducă îmbunătățiri în infrastructura echipamentelor medicale și în pregătirea profesională a personalului medical din unitatea de terapie intensivă pediatrică a RCH și a secțiilor de neonatologie și terapie intensivă a SJUSM și să deruleze o
campanie de informare publică despre nevoile speciale post-spitalizare ale pacienților tratați.
Grupul-țintă principal al proiectului reprezintă beneficiarii serviciilor medicale ale celor două
spitale. Având în vedere numărul de pacienți actuali și perioada de derulare de 5 ani a proiectului, se estimează un număr de 6.600 persoane la nivelul SJUSM și de 1.800 persoane la
nivelul RCH, deci în total 8.400 beneficiari direcți.
Un alt grup-țintă reprezintă angajații celor două spitale care vor beneficia de condițiile de muncă îmbunătățite datorită noii infrastructuri/aparatură și de dezvoltarea competențelor profesionale, în număr de 88 persoane angajate la SJUSM și alte 64 ai RCH, în total 152 angajați.
Beneficiari finali sunt considerați populația celor două județe vizate în proiect, 389.000 locuitori ai județului Satu Mare și 1.258.000 cetățeni din județul Zakarpatska.
Obiectivele specifice urmărite sunt:
Obiectivul specific 1.
Îmbunătățirea infrastructurii echipamentelor medicale al unităților de terapie intensivă
la nivel de județ care tratează copiii din Zakarpatska și, în general, pentru județul Satu Mare;
Obiectivul specific 2.
Îmbunătățirea pregătirii profesionale a personalului medical din unitățile de terapie intensivă
la nivel de județ care tratează copiii din Zakarpatska și, în general, pentru județul Satu Mare;
Obiectivul specific 3.
Derularea unei campanii de informare publică despre nevoile speciale post-spitalizare ale
acienților tratați în unitățile de terapie intensivă.
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Principalele activități planificate sunt:
Grupul de activități 1.
Dezvoltarea resurselor umane din cele două spitale prin: organizarea a două internship-uri de 6 zile, organizarea unei vizite de studiu de 5 zile la un centru clinic universitar
din Budapesta, împărtășirea experiențelor/bunelor practici.
Grupul de activități 2.
Elaborarea și distribuirea a trei broșuri practice: broșura 1. cu titlul “Supravegherea copilului cu greutate mică la naștere, de către medicul de familie”, destinată medicului de familie;
broșura 2. cu titlul “Supravegherea copilului cu greutate mică la naștere, acasă”, destinată
familiei copilului; broșura 3. cu titlul “Supravegherea cazurilor de terapie post-intensivă,
acasă”, destinată familiei copilului.
Grupul de activități 3.
Îmbunătățirea infrastructurii echipamentelor medicale a celor două spitale cu aparatură
de tipul: instrument de ventilație mecanică de performanță înaltă, inclusiv de tip cu modul
pediatric integrat, instrument mecanic de ventilație pentru cazuri invazive de neonatologie,
masă radiativă pentru neonatologie, inclusiv de tip cu modul de reanimare, monitor de înaltă performanță cu traductor pentru măsurarea permanentă a tensiunii arteriale, pompă cu
seringă pentru anestezie, transportator de echipamente de reanimare, incubator închis,
sonograf pentru neonatologie, sonograf mobil, EKG mobil, defibrilator.
Grupul de activități 4.
Activități de managementul proiectului și comunicare: managementul general al proiectului, achiziții, organizarea a două mari evenimente publice (conferința de lansare și cea de
încheiere a proiectului), informarea periodică a presei despre proiect (11 apariții) și alte
acțiuni de vizibilitate prin social media, pagină web etc.
Rezultatele proiectului în urma implementării activităților și atingerii obiectivelor specifice sunt:
Rezultat 1. (aferent Obiectivelor 1. și 2.)
Scăderea valorii IMR cu 5% în ambele spitale și a mortalității intra-spitalicești cu 5% pentru
SJUSM. Anul de referință este 2017, iar rezultatul trebuie obținut pentru primul an după
implementarea proiectului și trebuie păstrată și în anii următori. Menționăm că atingerea
rezultatului 1 este realist dacă nu apar modificări socio-economice majore care să influențeze tiparele reale.
Rezultat 2. (aferent Obiectivului 3.)
Toți pacienții de terapie intensivă din spitalele partenere trebuie să fie informați cu privire
la recuperarea lor post-spitalizare și la nevoile speciale. Anul de referință este primul an
după implementarea proiectului.
Bugetul total 1.100.000 EUR, din care:
- 990.000 EUR finanțare UE solicitată, adică 90% din buget (495.000 EUR pentru SJUSM
și 495.000 EUR pentru RCH)
- 27.500 EUR contribuție de stat (România)
- 82.500 EUR contribuție proprie (27.500 EUR din partea SJUSM și 55.000 EUR din partea RCH).
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