Structura:
Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor este un spital general pentru
pacienţi acuţi cu o capacitate de 60 de paturi spitalizare
continuă şi 6 paturi spitalizare de zi organizate în următoarele
specialităţi:

SPITALUL ORĂŞENESC TG. BUJOR
Sediu: Str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 97
Localitatea Tg. Bujor, judeţul Galaţi
Cod poştal 805200

Chirurgie generală – 10 paturi
Medicină internă – 20 paturi
Neonatologie – 5 paturi
Obstetrică – ginecologie – 10 paturi
Pediatrie – 15 paturi
Camera de gardă
Cabinet ORL
Laborator analize medicale
Compartiment imagistică medicală (ecografie)
Servicii medicale oferite de spital:
 servicii în regim spitalizare continuă;
 servicii în regim spitalizare de zi conform contractului cu
CJAS în secţii şi în cadrul camerei de gardă;
 servicii oferite prin desfăşurarea programului de screening
(nou-născuţi) pentru depistarea timpurie a tulburărilor
metabolice congenitale;
 consultaţii în ambulatoriul integrat;
 investigaţii paraclinice – analize de laborator;
 servicii la cerere, conform tarifelor aprobate şi afişate.
Program de lucru primiri urgențe: NON STOP
Telefon urgențe: 0236.340.410, 0236.340.577
PROGRAM DE VIZITĂ
 Luni – Vineri
: 15:00 - 20:00
 Sâmbăta – Duminica: 10:00 - 20:00
Purtarea echipamentului de protecție este obligatorie (halat și
protecție încălțăminte de unică folosință). Numărul de
vizitatori pentru un pacient internat într-un salon cu mai mult
de 3 paturi nu poate fi mai mare de 3 persoane; pot fi vizitați
maximum 2 pacienți în același timp.
Drepturile şi obligaţiile ale asiguraţilor şi pacienţilor:
Drepturile şi obligaţiile asiguraţilor sunt prevăzute în
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
Drepturile şi obligaţiile pacienţilor sunt prevăzute în
Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacienţilor

Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor este certificat:
ISO 15189:2013 - RENAR
ISO 9001:2015 - TUV AUSTRIA
Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor are încheiat contract pentru serviciile
medicale cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Galaţi. Datele de
contact ale CJAS Galaţi sunt umătoarele:
Sediul: Galaţi, str. Mihai Bravu, nr. 42, Cod poştal 800208
Telefon 0236.410111, fax 0236.413462, site www.casgl.ro
Pentru orice informaţie privind serviciile medicale, programul de lucru,
programări sau tarife vă invităm să ne contactaţi prin:
telefon non stop 0236.340410
telefon 0236.340577, fax 0236.340985
email spitaltgbujor@yahoo.com
pagină de internet http://www.spitaltgbujor.ro/
email sugestii/sesizări: spitaltgbujor@yahoo.com
Conducere:
Manager,
Dr. ec. Gheonea Victoria
Director Medical,
Dr. Codrescu Aurelian Ionuț
Director Economic,
Ec. Damian Paula

Secții medicale: Program: 08:00 –15:00
Medicii lucrează conform graficului afișat în secții/compartimente.
Secția Chirurgie Generală (tel 0236.340.577 – int 28):
Dr. Chicoș Ștefan Claudiu-Medic primar,Doctor în științe medicale
Secția Obstetrică – Ginecologie (tel 0236.340.577 – int 30):
Dr. Roșioru Ion - Medic primar obst-gin, Doctor în științe medicale
Dr. Raiciof - Juravle Adriana - Medic specialist obst.-gin.
Secția Medicină Internă (tel 0236.340.577 – int 39):
Dr. Mihalache Lilia - Medic specialist medicină internă
Dr. Ilie Mihai Sorin - Medic specialist medicină internă
Secția Pediatrie - Neonatologie (tel 0236.340.577 – int 34 / 30):
Dr. Ilie Lăcrămioara - Medic primar pediatru
Laborator analize medicale:
Dr. Gradea Adina - Medic specialist laborator analize medicale
Documente necesare:
- bilet de trimitere pentru investigații paraclinice – analize de
laborator de la medicul de familie/ specialist;
- programare telefonică/la sediu;
- document de identitate;
- card de sănătate/adeverința de înlocuire a cardului eliberată de
CJAS.
Program: Luni, Marți, Miercuri, Joi, Vineri: 07:30-14:30
Recoltare probe: Luni – Vineri 07:30 –09:00
Eliberare rezultate: Luni –Vineri 14:00 –14:30 (la sediul instituției)
Programarea pacienților: Luni - Vineri 13:00 – 14:00 la sediu sau
telefonic la numărul: 0236.340.577
Programarea pacienților se va realiza în limita fondurilor atribuite
lunar conform contractului încheiat cu CJAS Galați.
Ambulatoriu:
Chirurgie Generală: Dr. Chicoș Ștefan Claudiu
Program: Luni - Vineri: 09:00-13:00
Obstetrică - Ginecologie:
Dr. Roșioru Ion, Dr. Raiciof – Juravle Adriana
Program: Luni - Vineri: 09:00-13:00
Medicină Internă: Dr. Mihalache Lilia, Dr. Ilie Mihai Sorin
Program: Luni - Vineri: 11:00-13:00
Pediatrie: Dr. Ilie Lăcrămioara
Program: Luni - Vineri: 11:00-13:00
Programările se fac de în zilele lucrătoare între orele 08-15 la
telefon 0236340577 sau la sediul unităţii sanitare.
Documente necesare pentru consultaţia în ambulatoriu:
• trimitere de la medicul de familie / medic de specialitate din
ambulator;
• card electronic de sanatate / adeverinţă de înlocuire a cardului.

Reguli de comportament pentru aparţinători, vizitatori şi însoţitori
 aparţinătorii au dreptul de a vizita pacienţii conform programului
de vizite afişat în spital, specific fiecărei secţii medicale sau cel
instituit în situaţii de carantină;
 aparţinătorii au obligaţia de a prezenta la intrarea în instituţie actul
de identitate; vizitatorii vor fi trecuţi în registrul specific;
 vizitatorii trebuie să poarte o ţinută decentă, şi să poarte
echipamentul de protecţie corespunzător îmbrăcat la intrarea în
secţie; trebuie să aibă un comportament cuviincios;
 un pacient internat într-un salon cu mai mult de trei paturi poate fi
vizitat de maximum trei persoane; de asemenea, în salon pot fi
simultan vizitatori pentru cel mult doi pacienţi; durata vizitei este
de 60 de minute, pentru a da posibilitaea vizitei şi celorlalţi pacienţi
internaţi în acelaşi salon, dacă există solicitări în acest sens;
 nu este permis accesul vizitatorilor care prezintă boli infectocontagioase sau stare de ebrietate;
 este interzis accesul vizitatorilor la pacienţii izolaţi, cu diagnostic
de boală transmisibilă;
 este interzis accesul persoanelor străine în zonele cu risc, care au
marcată interdicţia în acest sens: ATI, bloc operator, bloc de
naşteri, secţie nou-născuţi, sterilizare, laboratoare, depozite de
deşeuri, staţie de oxigen, bucătărie, magazii, precum şi în orice altă
zonă stabilită ca fiind cu acces limitat de conducerea unităţii;
 fumatul în unitate este strict interzis; nerespectarea acestei
prevederi se sancţionează cu amendă în cuantum de 100-500 ron
pentru toate persoanele fizice, conform Legii 15/2016, pentru
prevenirea şi combaterea efectelor produselor din tutun;
 în cadrul spitalului este interzisă producerea de zgomote prin
strigăte, cât şi prin utilizarea de aparate radio, CD-playere, etc.;
 este interzisă vandalizarea mobilierului de decor (bănci, coşuri de
gunoi, uşi, aviziere, etc.) prin zgârierea, scrierea, vopsirea,
murdărirea cu orice substanţă, demontarea, distrugerea sau
degradarea oricăror elemente constructive, decorative sau mobilier.
Persoanele care cauzează astfel de prejudicii în mod direct sau
indirect, vor acoperi integral costul reparării sau înlocuirii bunurilor
degradate sau distruse;
 vizitatorii nu au voie să afecteze curăţenia, să deranjeze ceilalţi
pacienţi şi nu au voie să se aşeze pe paturile pacienţilor;
 vizitatorii au obligaţia să arunce gunoaie, ambalaje de orice natură,
exclusiv în locurile şi în recipientele amenajate în acest sens;
 în cadrul spitalului este strict interzisă înregistrarea audio şi video
fără acordul scris prealabil al conducerii unităţii sanitare;
 în incinta spitalului sunt interzise, fără acordul scris al conducerii:
afişajul, vânzările ambulante, distribuţia de materiale publicitare;
 vizitatorii nu au voie să aducă pacienţilor alimente interzise de către
medicul curant, băuturi alcoolice şi ţigări;
 de asemenea este interzis accesul cu droguri, arme, miniţii sau alte
instrumente care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi
psihică a pacienţilor, aparţinătorilor sau personalului;
 vizitatorii nu au voie să intervină în îngrijirile medicale ale
pacienţilor;
 vizitatorii nu au acces direct la documentele medicale ale
pacienţilor, informaţiile vor fi solicitate direct personalului medical;
 autovehiculele serviciului de ambulanţă, autovehiculele personale
sau alte vehicule care transportă persoane ce necesită îngrijiri de
urgenţă ori persoane care nu se pot deplasa au acces permanent în
spital, fără a bloca calea de acces în zona de primiri urgenţe.

Acte necesare pentru internare - spitalizare continuă:
1. bilet de trimitere (medic de familie/specialist) pentru pacienții
care nu prezintă urgențe;
Reguli de comportament în spital – pacienţi
2. card de sănătate/adeverința de înlocuire a cardului eliberată de
 să respecte programul spitalului;
CJAS;
 să respecte ordinea şi liniştea;
3. document de identitate;
 să păstreze curăţenia în toate spaţiile din incinta unităţii;
4. copii după documente medicale anterioare relevante pentru
 să respecte regulile de igienă personale şi colective;
 să utilizeze cu grijă bunurile din dotarea spitalului; să nu degradeze internarea curentă; documente privind istoricul bolii şi/sau
/ distrugă mobilierul şi bunurile din dotarea unităţii sanitare;
tratamente recente/în curs, după caz.
 să respecte unitatea sanitară, personalul, precum şi pe ceilalţi
pacienţi;
Acte necesare pentru internare - spitalizare de zi:
 să respecte regulamentul de ordine interioară;
 să nu consume băuturi alcoolice; să nu fumeze în incinta instituţiei; (durata de spitalizare : maxim 12 ore)
1.bilet de trimitere (medic de familie/specialist);
 să poarte ţinuta de spital pe durata internării;
 să nu circule în alte secţii decât cele în care sunt internaţi, cu 2.card de sănătate/adeverința de înlocuire a cardului eliberată de
excepţia cazurilor care necesită investigare;
CJAS;
 să nu părăsească unitatea sanitară în ţinuta de spital;
3.document de identitate;
 este interzisă părăsirea incintei spitalului; doar când starea
4.copii după documente medicale anterioare relevante pentru
pacientului o permite, acesta poate părăsi instituţia pentru motive
întemeiate şi justificate, în situaţii excepţionale, în baza biletului de internarea curentă; documente privind istoricul bolii şi/sau
tratamente recente/în curs, după caz.
voie aprobat de medicul curant / de gardă;
 să nu introducă în instituţie aparatură audio-vizuală fără acordul
prealabil al conducerii.
Program internări: 09:00-11:00.
Informații/programări - internare: 0236.340.410, 0236.340.577
Feed-back pacienți

Codificarea vestimentară a personalului
Este afişată la intrarea în fiecare compartiment.

Aveți posibilitatea de a ne transmite opinia dvs. și sesizări cu privire
la serviciile medicale primite și calitatea acestora folosind
chestionarul de feed-back al pacientului pe care îl veți primi la
externare, sau registrul/formularul de sesizări și reclamații disponibil
la nivelul secțiilor.
Chestionarul este confidenţial şi anonim şi vizează doar prelucrări
statistice care au ca obiect înţelegerea opiniilor pacienţilor cu privire
la calitatea serviciilor din spitale.
Chestionarul și formularul de sesizări/reclamații pot fi completate atât
în format fizic, cât și online pe pagina web a spitalului.

Triajul pacienţilor pentru internare
Ȋn contextul pandemiei COVID19 se realizează un triaj suplimentar
înaintea internării pentru accesul în spaţiile de spitalizare. Pentru a
interna un pacient acesta trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
temperatura mai mică de 37,4ᴼC;
saturaţia de oxigen mai mare de 93%;
test rapid COVID negativ (efectuat în camera de gardă).

Externarea:
- se realizează în fiecare zi începând cu ora 11:00;
- documente eliberate pacienţilor:
 bilet de externare, scrisoare medicală, sumar îngrijiri, reţetă
compensată / simplă, decont;
 după caz: certificat concediu medical; chitanţă; bilet de
trimitere către alte specialităţi / pentru investigaţii care nu se
pot realiza în spitalul nostru; referate medicale; carnet
vaccinări nou-născut; certificat constatator naştere /deces.
Unităţi sanitare cu care spitalul are încheiat protocol de
colaborare în caz de urgenţă:
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi
str. Brăilei, nr. 177, loc. Galaţi, România
Contact: centrală – 0236.301.111 sau 0236.301.112
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Ioan” Galaţi
str. Gh. Asachi, nr. 2, loc. Galaţi, România
Contact: 0236469100; 0236469101; 0236469102; 0236469103.

