Regulamentul cu privire la organizarea proiectului “Grijă pentru colegi”
Despre proiect
“Grijă pentru colegi” este un proiect implementat de Fundația Medpark în parteneriat cu Spitalul
Internațional Medpark (ICS Health Forever International SRL) începând cu data de 14 mai 2020.
Proiectul constă în oferirea asistenței medicale pentru angajații instituțiilor medicale, care au suportat
infecția COVID-19 și au fost spitalizați pentru tratament, în scopul depistării posibilelor consecințe ale
infecției și prescrierii tratamentului necesar.
Pe parcursul anului 2020 proiectul va oferi asistență medicală la un număr de până la 200 de beneficiari.
Proiectul “Grijă pentru colegi” a fost lansat pe data de 14 mai 2020 și se adresează tuturor doritorilor de a
participa în program.
Condiții de eligibilitate
•

Beneficiarii proiectului ”Grijă pentru colegi” și anume, angajații din sistemul de sănătate aflați în faza de
convalescență în urma suportării infecției COVID-19: medici, asistenți medicali, infermieri, șoferi de
ambulanță și întreg personalul auxiliar, care, au adresat cerere de acordare sprijin/ sponsorizare către
Fundația Medpark

La solicitarea asistenței medicale beneficiarii proiectului vor prezenta Spitalului Internațional „Medpark
următoarele acte/înscrisuri:
•
•
•
•

Cerere de sponsorizare;
Actul de identitate (copie);
Confirmare privind statutul de angajat în cadrul instituției medicale;
Epicriza de externare după spitalizare, urmare a contaminării cu COVID-19.

Serviciile oferite beneficiarilor
•
•
•
•
•
•

evaluarea terapeutică,
aprecierea stării funcționale a plămânilor și imagistica prin tomografie computerizată,
examinarea cardiologică prin investigații specifice,
aprecierea funcției hepatice și renale prin intermediul analizelor de laborator,
consultul medicului cardiolog, în caz de necesitate,
consiliere psihologică, în caz de necesitate.

Modul de aplicare
•
•

Studiați condițiile de eligibilitate,
Apelați la tel. 079 010 701 pentru a fi ghidat cu privire la procesul de aplicare pentru a beneficia de
serviciile oferite în cadrul proiectului.

Criterii de selecție
•

Aflare în faza de convalescență după infecția COVID-19 suportată în formă medie sau gravă (fapt atestat
prin evaluarea informațiilor despre aplicant și a epicrizei de externare de către Comisia Medicală a
proiectului),

•

Disponibilitatea bugetului în cadrul programului.

Procedura de selecție
Beneficiarii proiectului vor fi selectați de către o Comisie de Experți formată din 3 specialiști de profil,
desemnați de către Spitalul Internațional „Medpark”.
În cazul în care vor apărea neclarități sau dubii cu privire la situația reală a aplicanților, reprezentanții
finanțatorilor își rezervă dreptul de a contacta angajatorul sau instituția medicală care a emis epicriza de
externare.
Toate datele cu caracter personal sunt procesate și acordurile informate întocmite și gestionate de către ICS
Health Forever International SRL (Spitalul Internațional Medpark), care este operator de date cu caracter
personal, nr. notificare: 0000188-001 din data de 20 decembrie 2014 în conformitate cu Politica de
confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și Procedurile Operaționale
Standardizate aprobate.
Formularele de aplicare incomplete sau prezentate după data încheierii proiectului nu vor fi examinate.
Rezultatele evaluării Comisie de Experți, aduse la cunoștință beneficiarilor și aplicanților în formă scrisă. Ele
sunt definitive și nu pot fi supuse contestării.
Toate întrebările ce vizează proiectul pot fi adresate la fundatia@medpark.md sau la numărul de
tel. 079 010 701.

