Accesare de fonduri europene
Spitalul Clinic de Urgență ”Avram Iancu” Oradea este partener în proiectul
depus de către Instituția Prefectului Județului Bihor (lider de proiect) de accesare
a fondurilor europene în cadrul Programului INTERREG VA România Ungaria,
Prioritatea de investiții IP 9/a –Investiții în infrastructura de sănătate. Din
parteneriat mai fac parte Direcția de Sănătate Publică Bihor și Dél Békés
Mentöcsoport Katasztrófa Védelmi Alapitvány – Fundația pentru Protecție
împotriva Dezastrelor Békés-Sud (județul Békés- Ungaria).
Proiectul intitulat ”BETTER HEALTH_BETTER LIFE”- Improving Access to
Performant Healthcare Services in order to Increase Life Quality of the People
Living in Bihor - Bekes- Counties” ” a fost avizat spre depunere de către
structurile abilitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și depus în data de
31.01.2018 la Biroul Regional pentru Colaborare Transfrontalieră Oradea.
Obiectivul general al proiectului ”BETTER HEALTH_BETTER LIFE” este
îmbunătățirea stării de sănătate a populației din zona transfrontalieră românomaghiară (prin prevenție și depistare precoce a bolilor).
Valoarea estimată a proiectului este 2 000 000 euro ( 1 200 000 euro
alocați părții române, respectiv 800 000 euro alocați părții maghiare).
Dacă proiectul va fi câștigat, Spitalul Clinic de Urgență ”Avram Iancu”
Oradea va beneficia de achiziția următoarelor aparate în valoare totală de 706.500
euro:
• Tomograf computer cu 32 spire în valoare de 440.000 euro .
• Trusă artroscopie în valoare de 80.000 euro;
• Un ecograf multifuncțional în valoare de 70.000 euro;
• Un cardioecograf în valoare de 70.000 euro;
• Electrocauter
cu unitate de coagulare Plasmă –Argon
pentru
polipectomii endoscopice, în valoare de 20.000 euro;
• Aparat pentru evaluarea tulburărilor de statică vertebrală cu infraroșu în
valoare de 20.000 euro;
• Spirometru în valoare de 4000 euro (+1000 euro consumabile).
• Laptop în valoare de 1500 euro.

În acest proiect au fost implicate următoarele persoane din cadrul
spitalului: comisar medic Dr. Cristorean Cristian, comisar de poliție Popa Viorel și
pc. Dr. Ștefanovici Alina. Manager de proiect este domnul Delorean Ion Iulius Subprefect al Județului Bihor iar ca asistent manager pe perioada de
implementare din partea spitalului va fi comisar de poliție Popa Viorel.

