COMUNICAT DE PRESĂ
Luni, 30 septembrie 2019, începând cu orele 16.30 la New Europe College/ Maison Suisse din
București, str. Plantelor nr. 21, va avea loc evenimentul de închidere organizat cu ocazia finalizării cu
success a proiectelor implementate în cadrul Programului de Cooperare Elvețiano-Român, Fondul
Tematic de Sănătate: "Contribuția elvețiană la creșterea accesului la servicii medicale și sociale și
îmbunătățirea calității serviciilor de sănătate din România (2010-2019)”. Evenimentul, deschis presei
începând cu orele 16.30 (vezi agenda) se va deschide cu discursurile susținute de către E.S. Dl. Arthur
Mattli, Ambasador al Confederației Elvețiene în România, Dr. Raed Arafat, ministru secretar de stat
– Ministerul Afacerilor Interne, Prof. dr. Șerban Bubenek – președinte al Societății Române de
Anestezie și Terapie Intensivă, Prof. dr. Dorel Săndesc - Șeful Clinicii Anestezie Terapie Intensivă
– Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara.
Evenimentul are drept scop marcarea momentului implementării cu succes a unor proiecte importante în
domeniul sănătății, cum ar fi:
-

Servicii medicale și sociale integrate la nivelul comunității (7 proiecte derulate în comunități rurale)

-

Servicii medicale de urgență pre-spitalicești și spitalicești (faza I și faza a II-a);

-

Îmbunătățirea calităţii serviciilor în unităţile de terapie intensivă pediatrică (PICU);

-

Servicii medicale de urgență și salvare aeriană (REGA);

-

Centre Naționale de Formare în Simulare (SimLab).

Participanții vor avea ocazia să vizioneze un scurt documentar legat de implementarea acestor proiecte.
Proiectele au fost finanțate de către Guvernul Elvețian - 85% (prin Fondul Tematic pe probleme în
Sănătate gestionat de către Organismul Intermediar Elvețian (OIE), format din consorțiul Institutul Elvețian
Tropical și de Sănătate Publică și Fundația CRED – Centrul Româno-Elvețian pentru Dezvoltarea
Sistemului de Sănătate) și 15% - co-finanțare din partea Guvernului României (prin intermediul
Ministerului Sănătății); în total a beneficiat de o contribuție de aprox. 10.000.000 CHF.
Evenimentul este organizat de către Organismul Intermediar Elvețian.
Atașat regăsiți agenda evenimentului.
Pentru mai multe detalii, contactați-ne:

Fundația CRED, Centrul Româno-Elvețian pentru Dezvoltarea Sistemului de Sănătate
București, sector 2, Str. Dr. Burghelea nr. 8
Pers. contact: Mihaela Bârsan, Specialist comunicare
Mobil: 0746075527
Email: mihaela.alexandru@cred.ro
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