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MODERNIZAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT SPITALULUI JUDEÞEAN DE URGENÞÃ 
BRÃILA, CORP D, CU CABINETE  ÎN SPECIALITÃTILE OBSTETRICÃ ªI GINECOLOGIE 

UAT JUDEÞUL BRÃILA

Titlul proiectului:

Beneficiar:

Perioadã de implementare:

Valoare proiect:

Obiective:

Beneficiari:

Rezultate: 

Impactul proiectului la 
nivelul localitãþii/regiunii:

 30.07.2009 - 29.12.2012

 peste 2.7mil. lei

lProiectul constã în îmbunãtã?irea calitã?ii serviciilor de asisten?ã medicalã din 
jude?ul Brãila ºi din regiune prin reabilitarea ºi modernizarea Ambulatoriului, prin:

 - asigurarea continuitãþii actului medical în domeniul obstetricã-ginecologie, în 

judeþul Brãila, prin creºterea ponderii serviciilor de specialitate acordate în 

ambulatoriu;

- îmbunãtãþirea accesului populaþiei feminine din judeþul Brãila la serviciile 

medicale de obstetricã ºi ginecologie prin creºterea capacitãþii de preluare a 

cazurilor ºi de acordare a asistenþei medicale în cadrul Ambulatoriului;

- creºterea calitã?ii ºi diversificarea serviciilor medicale de specialitate acordate în 

Ambulatoriu, prin crearea unui spa?iu adecvat de desfãºurare a activitã?ii ºi de 

creºtere a performanþei echipamentelor medicale de specialitate.

t

t

pacientele Ambulatoriului de Specialitate, reprezentând un numãr mediu anual 
de 11.000 paciente/an;

personalul angajat al Ambulatoriului.

vAu fost executate: lucrãri de  reabilitare ºi modernizare a spaþiului în care îºi 
desfãºoarã activitatea ambulatoriul; reabilitarea utilitãþilor generale (reþea apã, 
energie electricã, încãlzire) ºi specifice (reþele fluide tehnologice); servicii de 
achiziþionare  aparaturã, echipamente, instrumentar (ecograf, video-colposcop,  
cardiotocograf, histeroscop, amnioscop, analizor imunologie, analizor gaze sanguine 
ºi electroliþi, analizor echilibru acido- basic,  analizor automat biochimie etc.) precum 
ºi achizi?ionarea mobilierului medical de specialitate pentru cabinetele ºi saloanele 
amenajate.

nProiectul contribuie la îmbunãtãþirea calitãþii infrastructurii serviciilor de 
asistenþã medicalã ºi repartizarea teritorial-regionalã echilibratã a acestora pe 
teritoriul þãrii, pentru asigurarea unui acces egal al cetãþenilor la serviciile de sãnãtate.
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