» Titlu proiect:
„Proiect integrat pentru dezvoltare durabilă în zona montană a judeţului Bihor, îmbunătăţirea accesului şi dezvoltării
serviciilor de sănătate în caz de intervenţii medicale în situaţii de urgenţă” - acronim IPHEALTH, Cod eMS: ROHU
275.
» Program de finanțare:
Programul Interreg V-A România – Ungaria 2014-2020
AP 4: Îmbunătăţirea serviciilor de îngrijire a sănătăţii
PI 9/a: Investiţii în infrastructura medicală și socială, care contribuie la dezvoltarea națională, regională și locală,
reducând inegalitățile în ceea ce privește statusul de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul
îmbunătățit la serviciile sociale, culturale și recreative și tranziția de la serviciile instituționale la cele comunitare.
» Beneficiar/Parteneri de proiect/Parteneri asociați:
LP Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor – Partener lider
PP2 Autoguvernarea Locală Berettyóújfalu – Partener de proiect
PP3 Municipiul Oradea - Partener de proiect
PP4 Municipiul Marghita - Partener de proiect
PP5 Municipiul Salonta - Partener de proiect
PP6 Orașul Aleșd - Partener de proiect
PP7 Municipiul Beiuș - Partener de proiect
PP8 Universitatea din Oradea, Facultatea de Medicină și Farmacie
AP Serviciul Județean Salvamont-Salvaspeo Bihor, reprezentat juridic prin Asociația Salvatorilor Montani Bihor –
Partener asociat
AP Spitalul Gróf Tisza István – Partener asociat
» Perioada de implementare:
Pentru faza CN: 1 octombrie 2018 – 31 martie 2019
Pentru faza FA: 36 luni cu începere estimată din 1 iulie 2019
» Valoare totală:
Total proiect: 9.474.159,01 Euro, din care 8.053.035,16 EUR contribuția ERDF.
Pentru faza CN: 77.197,40 Euro, din care 65.617,79 Euro contribuția ERDF.
Pentru faza FA: 9.396.961,61 Euro, din care 7.987.417,37 Euro contribuția ERDF.
Bugetul CN defalcat pe parteneri:
Nr. crt. Numele partenerului
1
Consiliul Județean Bihor
2
Autoguvernarea Locală Berettyóújfalu
3
Municipiul Oradea
4
Municipiul Marghita
5
Municipiul Salonta
6
Orașul Aleșd
7
Municipiul Beiuș
8
Universitatea din Oradea, Facultatea de Medicină și Farmacie
Total

Total (euro)
33 210,60
8 380,00
8 072,40
3 422,40
3 422,40
3 422,40
3 422,40
13 844,80
77 197,40
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» Obiectiv general:
Proiectul vizează îmbunătăţirea bunăstării medicale a aproximativ 700.000 de persoane din zona transfrontalieră a
judeţului Bihor (România) şi a zonei Berettyóújfalu (Ungaria), prin:
1.Îmbunătățirea și stabilirea serviciilor de urgență medicală de calitate în zonele urbane și rurale, pentru asigurarea
unei asistențe medicale de urgență permanente, construirea unei infrastructuri de telemedicină care să ajute la
localizarea, diagnosticarea și tratarea situațiilor de urgență în zona transfrontalieră în cel mai scurt timp, optimizarea
suprasarcinilor cauzate de deficitul de resurse umane.
2. Crearea unui centru transfrontalier de învățare și cercetare, un spațiu comun pentru dezbateri profesionale, ateliere
de lucru, formare, predare și cercetare, care este esențială pentru a ține pasul cu tehnologiile moderne în vederea
asigurării securității și siguranței pacienților.
3. Echilibrarea inegalităților la nivelul serviciilor medicale în zona transfrontalieră, cauzate de diferențele dintre
disponibilitatea și calitatea serviciilor medicale de oncologie, de recuperare și reabilitare, în vederea reducerii
deficitului de personal medical specializat și stopării fenomenului de migrație a bolnavilor peste hotare.
» Descrierea proiectului final FA:
1. Consiliul Judeţean Bihor urmăreşte dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor medicale prin construirea a două centre
medicale de urgenţă în zona montană în: Padiş şi Stâna de Vale, care vor fi coordonate de Serviciul Judeţean
Salvamont-Salvaspeo Bihor.
2. Autoguvernarea Locală Berettyóújfalu va reconstrui și dota cu echipamente medicale o clădire pentru un centru
medical de recuperare și reabilitare pentru pacienţi, în cadrul spitalului Gróf Tisza István.
3. Municipiul Oradea va implementa sistemul de telemedicină (toate unitățile medicale din proiect vor fi interconectate
la rețeaua de telemedicină) şi va echipa Spitalul Judeţean de Urgenţă Oradea și Spitalul Clinic Municipal „Gavril
Curteanu” cu anumite aparate medicale: un aparat de radiologie digitală, Angiograf CT Urgență, Computer Tomograf,
Scintigraf Ct pentru diagnosticele oncologice și endocrine și se va dota o secție ATI.
4. Municipiul Marghita, Municipiul Salonta, Orașul Aleşd şi Municipiul Beiuş vor achiziţiona pentru spitalele locale
câte un aparat de ecografie şi radiologie digitală.
5. Universitatea din Oradea prin Facultatea de Medicină şi Farmacie va reconstrui o clădire pentru înfiinţarea Centrului
de formare continuă de abilităţi practice în domeniul sănătăţii.
»Rezultatele proiectului:
Crearea unor facilități pentru intervenție medicală rapidă în condiții optime, în situații de urgență, în zona montană a
județului Bihor și scurtarea timpilor de intervenție;
Utilizarea eficientă a resurselor și creșterea perioadei de folosință a acestora;
Creșterea numărului de cazuri (îmbolnăviri de cancer) ce vor fi tratate.
Personal medical pregătit spre a face față provocărilor datorită schimbărilor continue și instruire constantă.
Informații suplimentare la numărul de tel. 0040/259.410.181 sau prin e-mail: registratura@cjbihor.ro.

”Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
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