


 

 

„Tratamentul şi recuperarea pacienţilor cu sechele post Covid-19 la Spitalul de boli 
cronice Smeeni”, cod SMIS 139579, cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul 
European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 
2014-2020. 

 
Până la data de 26 noiembrie 2020 activităţile previzionate şi realizate 

vizează obiective urgente ale acestui proiect: 
- achiziţionare servicii informare şi publicitate referitoare la perioada de 

desfăşurare a proiectului, programul de finanţare, valoarea proiectului, etc. 
Aceastea constau în editare şi publicare Comunicate de presă la lansarea 
proiectului, lunar şi la finalizarea acestuia, afişarea unui panou temporar, afişarea 
pe site-ul unităţii a unui banner  on-line, organizarea unui eveniment de lansare şi 
al unui eveniment de închidere al proiectului. 

- achiziţionarea de mobilier medical – 4 fotolii rulante pliabile 
- achiziţionarea de materiale consumabile şi reactivi  absolut necesare 

pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii medicale.   
- achiziţionarea de dezinfectanţi, utilizaţi în activitatea de prevenire a 

infecţiilor, inclusiv în pandemia cu SARS Cov-2. 
În perioada următoare sunt preconizate achiziţii de echipamente de 

protecţie, echipamente şi aparatură medicală precum: RMN, pentru recuperare 
medicală şi kinetoterapie, aparate fizioterapie, dotarea laboratorului medical cu 
analizoare de microbiologie, imunologie, microscoape, sistem automat 
antibiograme, ecograf musculo-scheletal şi portabil, aparat  digital radiologie, 
electromiograf,  aparatură medicală de urgenţă, monitor funcţii vitale, aparate de 
sterilizat UV fixe şi portabile, cameră cu presiune negativă, detectoare statice de 
temperatură cu infraroşu, EKG-uri, paturi reglabile pe înălţime, comandate electric 
şi dotate cu saltea antiescare, sistem de translaţie pacient pentru elevarea de la 
parter la etaj, tărgi hidraulice, tuneluri de dezinfecţie. 

Este preconizată şi implementarea unui sistem de telemedicină, cu sistem de 
monitorizare permanentă a pacienţilor internaţi,  pentru a avea acces la servicii 
medicale sigure şi de calitate. Telemedicina reduce costurile, permite medicilor să 
comunice foarte rapid  şi eficient cu pacienţii şi ceilalţi profesionişti din domeniu. 
Obiectivul principal al acestei achiziţii este integrarea sistemelor portabile de 
telemedicină în cadrul informatizării deja existente în cadrul unităţii medicale, 
care vor asigura transmiterea în timp real a principalelor date biometrice şi clinice 
ale pacienţilor, dar şi transmiterea indicaţiilor medicului către personalul medical 
şi de îngrijire din spital. 
 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul 
Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. 

 
Date de Contact: SPITALUL DE BOLI CRONICE SMEENI 

Adresa: Şoseaua Principală Nr 991, SMEENI, Judeţul Buzău, cod poştal 127595, România 
Telefon/Fax: 023.732.800/0238.732.513,  E-mail: spitalulsmeeni@gmail.com, www.spitalsmeeni.ro 


