
Dezvoltarea capacității de diagnosticare și îngrijiri 
medicale acordate pacienților cu afecțiuni psihice și 
suspecți sau confirmați cu infecție SARS-Cov-2, în 

contextul pandemiei COVID 19, 
la Spitalul de Psihiatrie Voila Câmpina

Cod smis 141741 , 
Programul Operational Infrastructura Mare 

2014-2020

Axa Prioritara 9: Protejarea sanatatii populatiei in contextual pandemiei cauzate de COVID-19. 
Obiectiv Specific: 9.1 Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19.



Beneficiar: Spitalul de Psihiatrie Voila

Finanțator: Fondul European pentru Dezvoltare Regională

Auroritatea de 
management:

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene 
prin

Autoritatea de Management al Programului 
Operațional Infrastructura Mare

Valoarea contractului: 655.056,23 Lei

Perioada de 
implementare: 01 Decembrie 2020 și data 30 Iunie 2021



Obiectivul general

Cresterea capacității de diagnosticare, tratament și îngrijiri 
medicale acordate pacienților cu afecțiuni psihice suspecți 

sau confirmați cu infecția SARS-CoV-2 in timp util și 
eficient, prin dotarea Spitalului de Psihiatrie Voila cu 

echipamente medicale și nemedicale.



Obiective specifice 
1. Dotarea unitații spitalicesti cu echipamente si 

aparatura medicala destinate diagnosticarii corecte si 
la timp a pacienților infectați

2. Dotarea unitații spitalicești cu echipamente destinate 
îngrijirii pacienților infectați, care necesită 
intervenții medicale speciale adaptate patologiei 
COVID.

3. Diversificarea posibilitaților de investigație si 
intervenție ale instituției solicitante



Rezultate
1. Unitați sanitare publice dotate pentru gestionarea crizei COVID-19

Efecte:
Cresterea capacitații de 

gestionare a situației de urgența 
cauzata de criza sanitara COVID-
19

Raspuns în timp util si eficient al 
Spitalului la criza COVID-19

Achizitii:
Defibrilator: 1 buc
Analizor coagulare: 1 

buc 
Ecograf portabil: 1 buc

Achizitii:
Defibrilator: 1 buc

Preț achizitie:  6 104,70 lei

Analizor coagulare: 1 buc 
Preț achizitie:  35 700,70 lei

Ecograf portabil: 1 buc
Preț achizitie: 243 450,20 lei



Defibrilator ZOLL AED 3 BLS

Configurația standard cuprinde :
1. Electrod de defibrilare universal CPR Uni-Padz (adult/copil) – cu kit
de salvare ce cuprinde foarfece, mască de față pentru salvator, lamă,
mănuși de unică folosință și șervețel. Electrozii de defibrilare includ un
senzor RCP inteligent care permite monitorizarea compresiilor toracice
din punct de vedere al adâncimii și frecvenței acestora și furnizarea unui
feedback pe parcursul RCP pentru realizarea unei resuscitări cardio-
pulmonare de înaltă calitate
2. Baterie inteligentă nereîncărcabilă de tipul Li-MnO2 cu durată de viață
de până la 5 ani
4. Operare în modul adult sau în modul copil
Display tactil cu cristale lichide (LCD)
5. Wi-Fi și conectivitate USB
6. Analiză RapidShock™

Utilizează indicații audio și vizuale pentru a îndruma salvatorul, pas cu pas, pe
parcursul unei secvențe de resuscitare care poate include defibrilare și/sau resuscitare
cardio-pulmonară (RCP). Defibrilatorul dispune de funcția Real CPR Help® care
oferă feedback calitativ, vizual și sonor, mărind semnificativ șansele de supraviețuire
ale victimelor stopului cardiac. Oferă, astfel, indicații referitoare la intensitatea
compresiilor, precum și metronom activ atât pentru victime adulte cât și pentru copii.

Defibrilatorul ZOLL AED 3 BLS este un defibrilator semi-automat extern (DAE) 
care este conceput pentru a fi utilizat atât pentru persoanele adulte, cât și pentru
copiii care au suferit un stop cardiac brusc.





Analizor coagulare ZOCI 1000i Plus

Caracteristici tehnice :
• Parametrii determinați : PT, aPT, 

Fibrinogen Clauss și PT –derivat (g/l) sau 
(mg/dl), Thrombin T

• Viteza de lucru : 100 teste/h
• Posibilitatea de a lucra automat și manual
• Poziții refrigerate pentru reactivi
• Funcții de atenționare
• Funcție de retestare automată a probelor
• Mod de lucru : BATCH și EMERGENCY
• Calibrare automatpă și manuală, afișarea 

curbei de calibrare
• Afișare diagrame Levery Jengings și 

posibilitatea de tipărire





Ecograf portabil SAMSUNG TIP HM70
Producator: Samsung Medison Co. LTD,Coreea De Sud 

Descrierea echipamentului: 
Ecograf doppler color portabil tip laptop cu troliu mobil si suport pentru sonde

1. Ecograf Doppler Color HM70A
2. Sonda convexa 1-7 MHz (CA1-7AD) 
3. Sonda liniara 3-16MHz (LA3-16AD) 
4. Printer model SONY 
5. Carucior mobil cu extensie de 3 porturi
6. SOFT MULTIVISION 

GENERALITATI: 
• Unitate centrala portabila 
• Monitor LCD 15 inch 
• Hard disk 128 GB 
• Pachet de masuratori si generare rapoarte 
• DVD-RW 
• Porturi USB 
• Sonde convexa abdominala si sonda liniara parti moi si 

vase 
• Troliu mobil





Rezultate
2. Capacitate adecvata de îngrijire si tratament a cazurilor de 

infecție cu virusul SARS-CoV-2 pentru secții COVID

Efecte:
 Dotarea adecvata a spațiilor de 

tratament destinate pacienților 
COVID, suspecți sau confirmați

 Cresterea calitații actului 
medical

Achizitii:
Paturi medicale electric: 

30 buc; 
Preț achizitie: 30 x 5 825,05

174 751lei
Concentrator de oxigen: 8 

buc
Preț achizitie: 8 x 4 016,25

32 130 lei



Pat de spital VIGOROUS 11 CU 4 
MOTOARE CU SISTEM TIP 

FOARFECA
• Patul este prevăzut cu :
• Panoul de la capătul picioarelor/capului 

pacientului
• Șină laterală
• Panouri de control de pe șina laterală
• Platforme saltea
• Mâner CPR (resuscitare de urgență)
• Stativ perfuzie
• Amortizor
• Cârlige pungi urină
• Roți
•
• Patul poate fi reglat în mai multe poziții :
• Reglare platfomă pentru spate
• Reglare platfomă pentru zona superioară a 

picioarelor
• Reglare platfomă pentru zona inferioară a 

picioarelor
• Modificarea înălțimii
• Modificarea Tredenlenburg



CONCENTRATOR DE OXIGEN 
K5BW 5 LITRI

Descriere
1. Debitul de oxigen 1-5 l PM/MIN
2. Concentrația de oxigen 93%±3%
3. Duză : 1
4. Dimensiuni : 395*370*595 mm

Funcție :
1. Calculul timpului de funcționare
2. Protecție pentru supraîncălzire și 

supraîncărcare





Rezultate
3. Scaderea riscului de infecție epidemiologica si raspândire 

COVID-19

Efecte:
 Scaderea riscului de infecție 

epidemiologica si raspândire 
COVID-19

 Cresterea calitații actului 
medical

Achizitii:
Masina de spalat cu 

bariera igienica: 1 buc

Achizitii:
Masina de spalat cu 

bariera igienica: 1 buc
Preț achizitie: 100 555 lei



MAȘINA DE SPĂLAT CU BARIERĂ 
IGIENICĂ DANUBE MEDII 22

• Maşină de spălat cu stoarcere, cu 
centrifugare mare, nu necesită ancorare, 2 
uşi opuse.

• Putere de stoarcere 1000 RPM.
• 26 programe presetate, crearea nelimitată de 

programe noi.
• Sistem Wet Cleaning integrat (standard).
• Afişaj dublu standard.
• Sistem integrat pentru încărcătură optimă: 

indicarea manuală a şarjei.
• Capacitate de 22 kg..
• Dozator de detergent cu 4 compartimente.
• Detectarea dezechilibrului prin intermediul 

invertorului.
• Trasabilitate - stocarea datelor.





Echipamente 
achizitionate
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