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Potrivit Ministerului 
Sănătății, achiziția măștilor 
de protecție a fost realiza-
tă în baza necesarului re-
alizat de către autoritățile 
publice locale. Astfel, au 
fost achiziționate 115 mi-
lioane de măști în valoa-
re de 73.600.000 lei fărăr 
TVA, cu un preț unitar de 
0,68 lei fără TVA/mască. 
Acestea vor fi transporta-

te direct la direcțiile de să-
nătate publice în termenul 
maxim de până la 7 zile și 
vor fi distribuite benefici-
arilor de către autoritățile 
publice locale cu ajutorul 
asistenților medicali co-
munitari și ai mediatorilor 
sanitari. Fiecare persoană 
eligibilă va primi un număr 
de 50 măști de protecție. 
De acest sprijin vor benefi-

cia aproximativ 2.300.000 
de persoane, după cum 
urmează:
 persoanele din fa-

miliile beneficiare ale aju-
torului social acordat în 
baza Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim ga-
rantat, cu modificările și 
completările ulterioare;
 persoanele din 

familiile beneficiare de 
alocație pentru susținerea 
familiei acordată în baza 
Legii nr. 277/2010 privind 
alocația pentru susținerea 
familiei, republicată, cu 
modificările și completări-
le ulterioare;

 pensionarii sis-
temului public de pen-
sii ale căror drepturi sunt 
de până la 704 lei, inclu-
siv, reprezentând nivelul 
indemnizației sociale pen-
tru pensionari prevăzută 
de Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr.6/2009 
privind instituirea pensiei 
sociale minime garantate, 
cu modificările și comple-
tările ulterioare;
 persoanele înca-

drate în grad de handi-
cap care realizează veni-
turi exclusiv din prestațiile 
sociale prevăzute de 
art. 42 și art. 58 din Le-

gea nr. 448/2006 privind 
protecția și promovarea 
drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu 
modificările și completări-
le ulterioare.
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Conform documen-
tului, unitatea sanitară va 
primi suma de 60.631 mii 
lei de la bugetul de stat. 
Toți banii vor fi folosiți pen-
tru dezvoltarea și upgrada-
rea imagisticii medicale din 
cadrul Laboratorului Cli-
nic de Radiologie. „Labo-
ratorul Clinic de Radiolo-
gie, Imagistică Medicală și 
Radiologie Intervențională 
din cadrul Institutului Cli-
nic Fundeni va fi dotat cu 
nouă componente de apa-
ratură medicală care vor 
forma Sistemul integrat 
de radiologie și imagisti-
că. Prin această investiție, 
urmărim realizarea proce-
durilor de radiologie de ur-
gență la standarde înalte 
24/24 ore, prin dezvolta-
rea unei medicini preven-
tive și personalizate pentru 
patologiile cronice, dezvol-
tarea/diversificarea și va-
lidarea terapiilor din radi-
ologia intervențională mi-

nim invazivă, dezvoltarea 
și integrarea inteligenței 
artificiale în diagnostic și 
urmărirea pacientului“, a 
spus Nelu Tătaru, ministrul 
Sănătății, după aprobarea 
documentului, citat într-un 
comunicat de presă al in-
stituției medicale.

Se dezvoltă şi 
serviciile de 
specialitate 
pentru copii

Astfel, vor fi achizi-
ționarea două compute-
re tomograf multislice din 
gama de vârf (de 128 și 
respectiv 256 de coroa-
ne de detectori) care să 
asigure 24/24 de ore ac-
cesul urgențelor, un apa-
rat de rezonanță magne-
tică cu intensitatea câm-
pului de 3 T, cu softuri 
dedicate pentru explo-
rările neuro, vasculare, 
whole body, abdomino-

pelvine, onco, pediatri-
ce, precum și dotarea cu 
un angiograf biplan pen-
tru procedurile radiologi-
ce minim invazive a pa-
cienților cu patologie în 
principal neurovasculară. 
De asemenea, pentru ra-
diologie vor mai fi achi-
ziționate două ecografe 
performante, unul pentru 
segmentul pediatric și al-
tul pentru adulți, în aso-
ciere cu două aparate de 
radiologie convențională 
cu post de grafie și sco-
pie, dintre care unul pen-
tru pacienții pediatrici și 

altul pentru adulți (apara-
tura existentă datând din 
anii 2000-2001).

În acest proiect mai 
sunt incluse și două eco-
grafe, care vor aparține Cli-
nicii de Neurologie din ICF 
pentru pacienții cu suspi-
ciune clinică de accident 
vascular cerebral, dintre 
care unul fix și altul porta-
bil, cu rol în evaluarea va-
selor laterocervicale în sus-
piciunea de ocluzie/ste-
noză strânsă arterială și 
de Doppler transcranian. 
„Achiziționarea unei apa-
raturi performante, coro-

borată cu asigurarea con-
dițiilor necesare desfășură-
rii activității medicale, este 
primordială pentru crește-
rea calității actului medical, 
conform cerințelor impu-
se de managementul ca-
lității în domeniul sanitar, 
dar și de provocările majo-
re la care este supus conti-
nuu personalul medico-sa-
nitar și implicit pacienții, în 
contextul situațiilor medi-
cale grave ce pot apărea, 
așa cum a fost, spre exem-
plu, pandemia SARS COV-
2”, a explicat managerul 
Institutului Clinic Fundeni, 
conf. dr. Anca Coliță, con-
form aceleiași surse. 

Peste 60.000 de 
pacienţi sunt 
internaţi, anual, la 
Institutul Fundeni    

Institutul Clinic Fun-
deni a fost fondat în anul 
1959 și are o mare adresa-
bilitate atât din perspecti-
va numărului mare de pa-
cienți tratați, cât și a pato-
logiei căreia i se adresea-
ză. Unitatea sanitară are 
1.098 paturi și 24 de secții 
cuprinzând specialități me-
dicale variate. Statistic, nu-
mărul de pacienți internați 

anual ajunge și la 65.125. 
Institutul Clinic Fundeni 
primește pacienți nu doar 
din București, ci din toată 
țara. 69,66% dintre paci-
enții Institutului sunt pa-
cienți din afara Capita-
lei și aproximativ 30% din 
numărul total al pacienți-
lor provine din mediul ru-
ral. Activitățile desfășura-
te sunt următoarele: furni-
zarea de servicii medicale, 
cercetarea științifică medi-
cală, învățământul medical 
universitar și postuniver-
sitar, coordonarea de pro-
grame naționale de sănă-
tate, transplant de organe, 
terapii celulare, furnizarea 
de servicii științifice, valo-
rificarea rezultatelor cer-
cetării și activităților medi-
cale științifice și de învăță-
mânt. Institutul este recu-
noscut mai ales prin speci-
alizarea în domeniul trans-
plantului de organe, în 
cursul anului 2013 înregis-
trând un număr de 366 de 
pacienți transplantați. În 
cadrul Institutului își des-
fășoară activitatea 224 de 
medici (16,17%), 23 alt 
personal medical superior 
(1,66%), 660 de asistenți 
(47,65%), 273 personal 
auxiliar (19,71%) etc. 

Radiologie de top, 
la Institutul Clinic Fundeni 
 Spitalul va avea şi computere 

tomograf din gama de vârf. Acestea 
vor fi accesibile 24/24 de ore  Vor 

putea fi prevenite mult mai uşor 
bolile grave, inclusiv accidentul 

vascular cerebral 

Clinica de transplanturi de la Institutul 
Clinic Fundeni, din Capitală, se va mândri, 
începând din această toamnă şi cu un 
laborator de radiologie ultramodern, 
care va oferi rezultate rapide şi de înaltă 
acurateţe. La solicitarea Ministerului 
Sănătăţii, Guvernul României a aprobat, 
săptămâna trecută, Hotărârea care 
prevede alocarea cu prioritate a unei 
sume importante pentru dotarea şi 
modernizarea Laboratorului de Imagistică 
şi Radiologie a acestui spital.   

Nevoiașii primesc măști de protecție de la stat
Veşti bune pentru familiile şi persoanele 
defavorizate! Ministerul Sănătăţii a finalizat 
achiziţia măştilor de protecţie. Acestea 
urmează să ajungă la beneficiari prin 
intermediul autorităţilor locale. 


