
Impreuna ajutam  bolnavii de tuberculoza
Intram pe site-ul proiectului numit Sa spijinim impreuna bolnavii de tuberculoza 
  
  pulmonara din judetul Sibiu!" la adresa http://www.impreunapentrufiecare.ro, cream un cont nou
personal, apoi se intra la "Proiecte inscrise in 2014" si se voteaza la pagina 11 proiectul. 
  
  Pentru castigarea proiectului, spitalul are nevoie de cat mai multe voturi, iar votarea se desfasoara intre 8
si 21 iulie pe site-ul programului initiat de Grupul Rompetrol. Puteti vota zilnic proiectul si astfel,
impreuna, dam o mana de ajutor bolnavilor de tuberculoza. 
  
  Spitalul de Pneumoftiziologie din Sibiu a intrat de luni, 7 iulie 2014, intr-o competitie pentru castigarea
unui proiect de 45.000 de lei pentru renovari si dotari. Proiectul se intituleaza "Sa sprijinim impreuna
bolnavii de tuberculoza pulmonara din judetul Sibiu " si a fost inscris in competitia lansata de Grupul
Rompetrol, intitulata "impreuna pentru fiecare ", prin care se promoveaza proiecte din domeniul sanatatii
si din domeniul protectiei mediului.
  
  Proiectul "Sa sprijinim impreuna bolnavii de tuberculoza pulmonara din judetul Sibiu" are ca scop
cresterea gradului de satisfactie a pacientilor internati in Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, prin
imbunatatirea calitatii actului medical si a confortului hotelier pe perioada spitalizarii. Pacientii care se
adreseaza spitalului nostru provin atat din judetul Sibiu, cat si din judetele limitrofe Alba, Valcea si
Brasov, iar perioada de spitalizare a unui bolnav cu tuberculoza pulmonara este indelungata, de
aproximativ 40 de zile.
  
  Obiectivele specifice ale proiectului sunt: cresterea calitatii serviciilor medicale prin dotare cu aparatura
medicala a sectiei si a laboratorului de analize medicale (3 aparate de aerosoli si un analizor de electroliti
performant), imbunatatirea conditiilor de cazare a pacientilor, prin inlocuirea ferestrelor din tamplarie
veche cu geamuri termopan, eficientizarea consumului de agent termic al sectiei cu aproximativ 20% si
reducerea cheltuielilor cu agentul termic pe perioada de iarna, reorientarea resurselor financiare
economisite catre achizitionarea de materiale sanitare si medicamente pentru pacienti, informarea
comunitatii despre riscurile reprezentate de tuberculoza pulmonara si alte afectiuni pulmonare pentru
starea de sanatate.
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