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Spitalul de boli cronice Smeeni anunță finalizarea proiectului 
„Tratamentul și recuperarea pacienților cu sechele            
post  Covid-19 la Spitalul de boli cronice Smeeni” 

 
 
 Spitalul de boli cronice Smeeni, cu sediul în Smeeni, Șoseaua Principală nr 
991, Județul Buzău, Cod Poștal 127595, România anunță finalizarea proiectului 
„Tratamentul și recuperarea pacienților cu sechele post Covid-19 la Spitalul de boli 
cronice Smeeni”, cod SMIS 139579, cofinanțat de Uniunea Europeană (UE) din Fon-
dul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură 
Mare 2014-2020, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Fondurilor 
Europene prin Direcția Generală Programe Europene Infrastructură Mare.  
 
Beneficiar: Spitalul de Boli Cronice Smeeni 
 
Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat creșterea capacității Spitalului de 
Boli Cronice Smeeni de a răspunde în timp util și eficient la criza COVID – 19, con-
tribuind astfel la creșterea capacității de îngrijire și tratament a pacienților cu se-
chele post Covid-19 și gestionarea la nivel local a crizei sanitare. 
 

Valoarea totală a proiectului: 14,657,255.18 lei 
Valoarea cofinanțării Uniunii Europene: 12,538,716.72 lei 
 
Durata de implementare: 01.10.2020-31.12.2021 
 
Codul MYSMIS: 139579 
 
Programul de finanțare: Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 
 



 

 

Axa prioritara: 9 - Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate 
de Covid-19 

Prin implementarea proiectului a fost îmbunătățită infrastructura sanitară la 
nivelul  spitalului prin dotarea cu aparatură medicală, echipamente si materiale de 
protecție, inclusiv dezinfectanți, mobilier medical, sistem de telemedicină perfor-
mant, astfel încât pacienții să beneficieze de toate tipurile de investigații în condi-
ții de pandemie. 

În cadrul proiectului, Spitalul de Boli Cronice Smeeni a fost dotat cu echipa-
mente de protecție și echipamente medicale care sunt utilizate în mod direct atât 
pentru prevenirea infectării, cât și în tratarea pacienților rămași cu sechele in ur-
ma infecției cu virusul SARS-COV19, dar și comorbiditățile acestora (acțiuni esen-
țiale, comorbiditățile putând avea simptomatologie accentuată prin infectarea cu 
virusul SARS-COV, situație demonstrată statistic). 

 
Obiectivele specifice ale proiectului  
 

1. Dotarea unității spitalicești cu echipamente și aparatură medicală destinate 
diversificării procedurilor de recuperare post Covid 19 și îngrijirii pacienților, 
care necesită intervenții medicale speciale adaptate patologiei post COVID. 

2. Îmbunătățirea competenței profesionale a personalului unitații spitalicești în 
ceea ce priveste reactiile la situații de crize pandemice. Practic, în urma 
implementării proiectului, toți angajații spitalului și-au îmbunătățit compe-
tențele profesionale, astfel:  

- implementarea sistemului de telemedicină permite lucrul în echipe multi-
disciplinare, de profesioniști care pot colabora în scopul soluționării unui caz medi-
cal, indiferent de locația în care se află. 

- personalul medical: prin utilizarea noilor echipamente medicale achizițio-
nate prin proiect 

- personalul non-medical: prin dobândirea expertizei suplimentare în legătu-
ra cu implementarea unui proiect cu finanțare externă. 

 
Activitatea de asigurare a vizibilității și de promovare a proiectului s-a des-

fășurat pe toată durata de implementare prin elaborarea comunicatelor de presă, 
organizarea evenimentelor de lansare și închidere, servicii de grafică – anunțuri 
web, banner stradal, flyere, etichete autocolante, panou temporar și permanent. 

 
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul 

Operațional Infrastructură Mare 2014 -2020. 

 

Date de Contact: SPITALUL DE BOLI CRONICE SMEENI 
Adresa: Șoseaua Principală Nr 991, SMEENI, Județul Buzau, cod poștal 127595, Romania 

Telefon/Fax: 023.732.800/0238.732.513,  E-mail: spitalulsmeeni@gmail.com, 
www.spitalulsmeeni.ro 
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