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 Anexa nr. 1 

 la Hotărârea nr. 123/ 2011 

 

 

 

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SPITALULUI JUDEŢEAN 

DE URGENŢĂ "DR.FOGOLYÁN KRISTÓF" SFÂNTU GHEORGHE 
 

 

-SECŢIA  CARDIOLOGIE        25 paturi 

din care: 

   compartiment terapie intensivă coronarieni  6 paturi 

 

-SECŢIA ATI          20 paturi 

 

-SECŢIA CHIRURGIE GENERALĂ       65 paturi 

din care: 

- compartiment urologie     7 paturi 

- compartiment chirurgie plastică, microchirurgie 

reconstructivă   5 paturi 

- compartiment chirurgie vasculară   3 paturi 

                - compartiment chirurgie pediatrică    5 paturi 

 

-SECŢIA NEONATOLOGIE        33 paturi 

din care: 

- compartiment terapie intensivă     4 paturi 

- compartiment prematuri    14 paturi 

 

-SECŢIA OBSTETRICĂ GINECOLOGIE      45 paturi 

 

-SECŢIA ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE     30 paturi 

 

-SECŢIA PEDIATRIE        45 paturi 

din care: 

compartiment diabet zaharat, nutriție  

și boli metabolice  4 paturi 

 

SECŢIA MEDICINĂ INTERNĂ       65 paturi 

din care: 

-compartiment diabet zaharat, nutriție 

și boli metabolice    7 paturi 

- compartiment hematologie      7 paturi 

- compartiment gastroenterologie   12 paturi 

- compartiment endocrinologie     5 paturi 

 

-COMPARTIMENT DERMATOVENEROLOGIE      12 paturi 

din care: 

- compartiment alergologie    3 paturi 

 

-COMPARTIMENT OFTALMOLOGIE      10 paturi 
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-SECŢIA NEUROLOGIE        50 paturi 

 

-SECŢIA BOLI INFECŢIOASE ADULŢI      25 paturi 

 

-SECŢIA BOLI INFECŢIOASE COPII      40 paturi 

din care: 

- compartiment HIV/SIDA    5 paturi 

 

-SECŢIA PNEUMOLOGIE        30 paturi 

din care: 

- compartiment TBC    12 paturi 

 

-SECŢIA PSIHIATRIE        40 paturi 

 

-COMPARTIMENT ORL        15 paturi 

 

-COMPARTIMENT REUMATOLOGIE      12 paturi 

 

-COMPARTIMENT ONCOLOGIE MEDICALĂ     15 paturi 

 

-COMPARTIMENT PSIHIATRIE PEDIATRICĂ        7 paturi 

 

-COMPARTIMENT NEUROLOGIE PEDIATRICĂ       3 paturi 

 

-COMPARTIMENT  NEFROLOGIE         8 paturi 

 

-UNITATE PRIMIRE URGENŢE (UPU) – SMURD 

 

- STAŢIE DE HEMODIALIZĂ      3 aparate  

 

      TOTAL: 595 paturi 

- Însoţitori            25 paturi 

- Spitalizare de zi           35 paturi 

 

 

 

- Farmacie cu circuit închis 

- Bloc operator 

- Sterilizare 

- Unitate de transfuzie sanguină 

- Laborator analize medicale 

- Laborator radiologie şi imagistică medicală 

- CT 

- radiologie dentară 

- Laborator explorări funcţionale 

- Laborator anatomie patologică 

- Laborator BK 

- Serviciul de medicină legală 

- Centru de sănătate mintală adulţi 

 - Staţionar de zi     15 locuri 
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- Centru de sănătate mintală copii 

- Staţionar de zi     15 locuri 

- Compartiment prevenire şi control al infecţiilor nozocomiale 

 

- Cabinet planificare familială 

- Cabinet oncologie medicală 

- Cabinet diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice 

- Cabinet boli infecţioase adulţi 

- Cabinet boli infecţioase copii 

- Cabinet medicină sportivă 

 

- Dispensar TBC 

- cabinet pneumoftiziologie 

- compartiment radiologie 

- compartiment endoscopie bronşică 

- cabinet asistente de teren 

 

AMBULATORIU INTEGRAT CU CABINETE ÎN SPECIALITĂŢILE: 

- medicină internă 

- chirurgie generală 

- ortopedie şi traumatologie 

- pediatrie 

- oftalmologie 

- obstetrică-ginecologie 

- dermatovenerologie 

- endocrinologie 

- ORL 

- neurologie 

- cardiologie 

- urologie 

- recuperare, medicină fizică şi balneologie 

- gastroenterologie 

- reumatologie 

- nefrologie 

- medicina muncii 

- pneumologie 

- psihiatrie 

- psihiatrie pediatrică 

- neurologie pediatrică 

- Cabinet psihologie 

- Sala de gimnastică  

 

-POLICLINICA BALNEARĂ COVASNA 

- Cabinete şi laboratoare de recuperare, medicină fizică şi balneologie la: 

- Hotel Hefaystos 

- Hotel Dacia 

 

- Aparat funcţional 

 

Laboratoarele deservesc atât paturile cât şi ambulatoriul integrat 


