ÎMPREUNĂ PENTRU FIECARE

AMBULATORIUL INTEGRAT AL CLINICII PNEUMOLOGIE – O POARTĂ
DESCHISĂ SPRE SĂNĂTATEA OAMENILOR

PREZENTAREA PROGRAMULUI NAŢIONAL “ÎMPREUNĂ PENTRU FIECARE”

Grupul Rompetrol este o companie petrolieră multinaţională, deţinută integral de compania
kazahă KazMunayGas, cu majoritatea operaţiunilor şi activelor în Franţa, România, Spania şi
Europa de Sud-Est. Principalele activităţi ale Grupului sunt în domeniile rafinare şi
marketing/vânzare de produse petroliere, dar şi în operaţiuni adiţionale - explorare şi producţie,
servicii petroliere, EPCM, transport etc.
Cu operaţiuni în 12 ţări, Grupul intenţionează să devină unul dintre cele mai importante
companii integrate petroliere din Europa şi să obţină o poziţie consolidată în bazinul Mării Negre
şi al Mării Mediterane, pentru asigurarea unui flux constant de materie primă şi produse la
standarde europene, în acord cu nevoile consumatorilor.
Angajamentul Grupului Rompetrol pentru implicarea în comunitate şi susţinerea valorilor
societăţii se regăseşte şi la nivelul platformei de responsabilitate socială “Energia vine din
suflet”. Astfel, în ultimii 4 anii compania a investit peste 4 milioane USD pentru sprijinirea
societăţii civile şi a proiectelor acestora, dintre ele amintim – susţinerea Fundaţiei pentru
SMURD, prin care Rompetrol Rafinare asigură combustibil Jet A1 pentru operarea elicopterelor
SMURD, a Galei Societăţii Civile 2012 (unde Rompetrol a fost partener şi sponsor principal
timp de 8 ediţii), colaborarea de 9 ani cu Asociaţia Ovidiu Rom, şi iniţierea programului
“Împreună pentru fiecare”, cu peste 71 de proiecte implementate în domeniile sănătate şi
protecţia mediului şi 250.000 de beneficiari
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Programul naţional “Împreună pentru fiecare” a fost lansat în 2009, ca parte a platformei de
responsabilitate socială corporativă Energia vine din suflet, prin care sunt implementate anual
proiecte din domeniile sănătate şi protecţia mediului, cele două direcţii susţinute de Grupul
Rompetrol. În perioada 2009 – 2011, compania a alocat peste 750,000 USD pentru implementare
a 55 de proiecte în toate regiunile ţării, pentru beneficiul direct a 200.000 de persoane.
„Împreună pentru fiecare” oferă ONG-urilor, autorităţilor locale, instituţii publice şi
persoanelor cu atitudine civică şi spirit antreprenorial posibilitatea de a înscrie şi implementa
proiecte pentru dezvoltarea comunităţilor din care fac parte.

AMBULATORIUL INTEGRAT AL CLINICII PNEUMOLOGIE – O POARTĂ
DESCHISĂ SPRE SĂNĂTATEA OAMENILOR
Proiect implementat de Spitalul Clinic Judeţean Mureş în cadrul Secţiei Pneumologie şi finanţat
de Grupul Rompetrol prin programul naţional de responsabilitate socială “Împreună pentru
fiecare”
SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN MUREŞ (SCJM) este o unitate sanitară publică cu paturi,
nou înfiinţată prin reorganizarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş.
Funcţionarea acestui nou spital de interes local, judeţean şi regional datează din 01 septembrie
2008 şi are un număr de 1197 paturi distribuite în 21 de secţii şi 5 compartimente, în majoritate
clinice, amplasate în sistem pavilionar pe întreg arealul municipiului Tg.Mureş.
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Secţia Pneumologie, singura unitate de profil din judeţul Mureş, are 99 paturi şi este formată din
4 compartimente: compartiment pneumologie adulţi, compartiment pneumologie copii,
compartiment TBC adulţi, compartiment TBC copii. Cabinetul de Ambulatoriu deserveşte toate
compartimentele şi este "poarta de intrare" pentru toţi pacienţii cu afecţiuni bronhopulmonare,
aici fiind consultaţi anual aproximativ 7000 pacienţi.
Partener în proiect:
Consiliul Judeţean Mureş
Ce îşi propune proiectul?
Scopul acestui proiect este renovarea, reabilitarea şi dotarea Ambulatoriului Integrat al Secţiei
Pneumologie a Spitalului Clinic Judeţean Mureş.
Pentru atingerea scopului de mai sus ne propunem următoarele obiective:
Obiectivul general al proiectului este creşterea capacităţii Secţiei Pneumologie a Spitalului
Clinic Judeţean Mureş de a furniza servicii medicale complexe şi noninvazive în ambulatoriu
pentru populaţia judeţului Mureş şi judeţele limitrofe.
În vederea realizării obiectivului general se conturează 3 obiective specifice:
1. Renovarea şi reabilitarea Cabinetului de Ambulatoriu a Secţiei Pneumologie a Spitalului
Clinic Judeţean Mureş în decurs de 2,5 luni de la demararea proiectului;
2. Dotarea ambulatoriului cu mobilier, aparatură şi instrumentar medical specific în decurs de 3
luni de la demararea proiectului;
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3. Organizarea unor activităţi de promovare şi informare a populaţiei privind apariţia şi agravarea
afecţiunilor bronhopulmonare, derulate pe parcursul celor 3 luni de implementare a proiectului.
Beneficiarii proiectului :
Beneficiari direcţi - 1. Pacienţi cu afecţiuni bronhopulmonare ce se investighează sau tratează în
regim ambulatoriu din Târgu Mureş, judeţul Mureş şi judeţele limitrofe - aproximativ 7000/an.
- 2.Cadrele medicale care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Secţiei
Pneumologie - aproximativ 90 persoane.
Beneficiari indirecţi - locuitorii municipiului Târgu Mureş, ai judeţului Mureş şi o parte din cei
ai Regiunii Centru, care în orice moment au o afecţiune bronhopumonară se pot adresa
Cabinetului de Ambulatoriu al Secţiei Pneumologie şi pot beneficia de consultaţii şi investigaţii
complexe în vederea stabilirii diagnosticului şi tratamentului - aproximativ 700.000 persoane.
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