SPITALUL CLINIC DE
OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE
“BUNA VESTIRE”GALAȚI
DESPRE NOI…
Spitalul Clinic de Obstetrică - Ginecologie din Galați
este una dintre cele mai vechi unități sanitare din țară,
fiind în același timp cea mai veche maternitate din
județ, acest lucru fiind atestat de documentele scrise
în perioada construcției pavilioanelor, datate
începând cu anul 1895.
STRUCTURA
Secția clinică obstetrică-ginecologie
60 paturi
Compartiment ATI
10 paturi
Secția neonatologie
35 paturi din care:
- compartiment prematuri
10 paturi
- compartiment terapie intensivă 5 paturi
Spitalizare de zi
10 paturi
Cameră de gardă
Bloc operator
Ambulator integrat: cabinete OG, NN
Laborator analize medicale
Laborator radiologie și imagistică medicală
Farmacie cu circuit închis
Cabinet planificare familială
Compartimente funcționale și auxiliare
DATE DE CONTACT
Telefon centrală: 0236.413.131
Telefon / fax secretariat: 0236.412.301
E-mail: spitalog.galati@gmail.com
E-mail sugestii/sesizari: spitalog.galati@gmail.com
WEB: www.maternitategl.ro
Adresa: str. Dr. N. Alexandrescu, nr. 99, loc. Galaţi

•

ACCES SPITAL
Linii care au rute în apropierea spitalului:
autobuze: 105, 20, 28, 35, 36, 15
● tramvai: 7, 39
Cele mai apropiate stații de spital sunt: Piata
Centrală, Baia Comunală, Spitalul Militar, FEAA,
Liceul de Artă, str. Vultur.

CONDUCERE
Manager
Prof. Univ. Dr. Georgescu Costinela
Medic primar medicină de familie, specialist Sănătate
Publică și Management, specialist Geriatrie și
Gerontologie
Director medical
Conf. Univ. Dr. Stuparu Crețu Mariana
Medic primar medicină generală, specialist Pediatrie
Director financiar – contabil
Ec. Bulboacă Doina Alina
ECHIPA MEDICALA
SECȚIA CLINICĂ OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE
Şef secție clinică obstetrică-ginecologie
Șef lucrări Dr. Caraman Liliana - Medic primar OG
Dr. Dinu Mariana Mihaela - Medic primar OG
Dr. Lăețu Mihaela Gabriela – Medic specialist OG
Dr. Mereuță Ovidiu Sigifri – Medic primar OG
Dr. Soloviev Dragoş - Medic primar OG
Dr. Spiridonescu Alina - Medic primar OG
Dr. Truş Ana Maria - Medic primar OG
Dr. Adam Ana Maria – Medic specialist OG
SECTIA NEONATOLOGIE
Şef sectie neonatologie
Dr. Sandu Maria Cristina - Medic primar NN
Dr. Lupu Mirela - Medic specialist NN
COMPARTIMENT ATI
Medic Coordonator ATI
Șef lucrări Dr. Hărăbor Anamaria – Medic primar ATI
Dr. Ciobotaru Valentina - Medic specialist ATI
LABORATOR ANALIZE MEDICALE
Chimist Ursu Diana - Șef laborator
Dr. Panait Felicia - Medic specialist medicină de
laborator
CABINET PLANIFICARE FAMILIALĂ
Conf. Univ. Dr. Stuparu Creţu Mariana - Medic
primar medicină generală
CABINET PSIHOLOGIE
Psiholog Bâclea Elena

Codificarea vestimentară
Medici
În Spitalul nostru, medicii poartă
uniformă de culoare albă cu albastru.

Asistente medicale/ moașe
În Spitalul nostru, personalul mediu
poartă uniformă de culoare albă cu
mov.

Îngrijitoare/ infirmiere
În Spitalul nostru, personalul auxiliar
poartă uniformă de culoare verde/
verde cu alb.

PROGRAM DE VIZITA
Luni – Vineri: 15:00 – 20:00
Sambata – Duminica: 10:00 – 20:00
Purtarea echipamentului de protecție este
obligatorie pentru vizitatori (halat și protecție
încălțăminte de unică folosință). Numarul 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.
FEED-BACK PACIENTI
Aveti posibilitatea de a ne transmite opinia dvs. si sesizari
cu privire la serviciile medicale primite si calitatea
acestora folosind chestionarul de feed-back al pacientului
pe care il veti primi la externare, sau registrul / formularul
de sesizari si reclamatii disponibil la nivelul sectiilor.
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 si formularul de sesizari / reclamatii pot fi
completate atat în format fizic cat si online pe pagina web
a spitalului.

CABINET SCREENING
ACTE NECESARE PENTRU INTERNARE
CABINET OBSTETRICA-GINECOLOGIE
Servicii efectuate in ambulatoriu: cu plata si servicii (TESTARE BABES - PAPANICOLAU)
Spitalizare continua
Servicii: Recoltare probe
Puteti opta si pentru spitalizare la salonul VIP (conta decontate cu CJAS Galati
Documente
necesare
pentru
realizarea
consultatiilor
si
cost, pe baza unui contract încheiat intre pacient si
Conditii: varsta cuprinsa intre 25 ani impliniti si 64 ani
ecografiilor (cu plata) in ambulatoriul spitalului :
spital).
neimpliniti; sa nu fi facut operatie de histerectomie
1. bilet de trimitere (medic de familie/ specialist);
1. bilet de trimitere (medic de familie/specialist)
totala; sa detineti formularul (FS1) eliberat de un medic
2. programare telefonica (0236.41.31.31 interior 161); de familie cu care spitalul are contract.
pentru pacientele care nu prezinta urgente;
2. card de sanatate / adeverinta de inlocuire a cardului 3. card de sanatate / adeverinta de inlocuire a cardului Documente necesare: formularul FS1 eliberat de
eliberata de CJAS;
eliberata de CJAS;
medicul de familie; document de identitate.
4. document de identitate;
3. document de identitate;
Program:
5.
bilet
de
externare
pentru
control
dupa
externare.
4. copii dupa documente medicale anterioare relevante
Luni, Marti, Miercuri, Joi, Vineri: 08:00-14:00
Program: de luni pana vineri - 08:00-14:00
pentru internarea curenta.
Programari: 0753.081.103 intre orele 09:00- 14:00 in
Medicii lucreaza conform graficului afisat in ambulatoriu. zilele lucratoare.
Program: pentru urgente non-stop.
Declararea nou-nascutilor: se realizeaza la biroul
Eliberare rezultate: rezultatele pot fi ridicate de la
LABORATOR ANALIZE MEDICALE
dedicat (din pavilionul administrativ) in fiecare zi
medicul de familie trimitator in termen de aprox. 60 de
Servicii: Efectuare analize medicale de laborator
lucratoare intre orele 11:00-13:00.
zile de la data recoltarii probei sau de la spital –
Documente
necesare:
Spitalizare de zi (maxim 12 ore)
compartiment managementul calitatii, personal, pe
1. bilet de trimitere pentru investigatii paraclinice Serviciile oferite in regim de spitalizare de zi:
baza documentului de identitate.
❖ servicii gratuite decontate de CJAS Galati; pentru analize de laborator, de la medicul de familie/ specialist; NU SE FURNIZEAZA REZULTATUL TESTELOR
pacientele care prezinta documentele mentionate 2. programare telefonica / la sediu;
PRIN TELEFON / FAX SAU E-MAIL
3. document de identitate;
mai jos;
PACIENTELOR / TERTELOR PERSOANE!
❖ servicii cu plata pentru alte afectiuni/ proceduri 4. card de sanatate / adeverinta de inlocuire a cardului
sau/ si pacientele care nu prezinta documentele eliberata de CJAS.
CABINET PLANNING FAMILIAL
mentionate mai jos;
Program:
Servicii: Consultatie si consiliere pentru planificare
1. bilet de trimitere (medic de familie/specialist);
Recoltare probe: Luni – Vineri 08:00 – 10:00
familiala, contraceptie, infertilitate, infectii cu
2. card de sanatate / adeverinta de inlocuire a cardului Eliberare rezultate: Luni – Vineri 13:00 – 14:00 (la
transmitere sexuala, graviditate, supravegherea
eliberata de CJAS;
sediu)
sarcinii ;
3. document de identitate;
Programarea pacientilor
Documente necesare: document de identitate.
4. copii dupa documente medicale anterioare Luni - Vineri 08:00 – 10:00 la sediu sau telefonic la
Program: Luni, Miercuri, Vineri: 08:00-15:00;
relevante pentru internarea curenta.
numarul: 0753.129.516
Marti, Joi: 11:00-18:00, prezentare directa.
Informatii / programari: 0236.41.31.31
interior: ginecologie: 107, obstetrica: 116.
Programarea pacientilor se va realiza in limita
fondurilor atribuite lunar conform contractului incheiat
UNITĂŢI SANITARE CU CARE SPITALUL
EXTERNAREA:
cu CJAS Galati.
ARE ÎNCHEIAT PROTOCOL DE
se realizează în fiecare zi începând cu ora 12:00;
COLABORARE ÎN CAZ DE URGENŢĂ:
documentele eliberate pacienţilor:
Spitalul
Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol
➢ bilet de externare, scrisoare medicală, reţetă
Andrei”
Galaţi
compensată / simplă, decont;
Se accepta si analize de la orice laborator acreditar
Spitalul
Clinic
de Urgenta pentru Copii "Sf.
➢ după caz: certificat concediu medical; chitanţă; RENAR
Ioan"Galati
bilet de trimitere către alte specialităţi / pentru
Spitalul Clinic de OG "Cuza Voda" Iasi
investigaţii care nu se pot realiza în spitalul nostru;
referate medicale; carnet vaccinări nou-născut;
certificat constatator naştere /deces.

