Spitalizare continuă
SPITALUL CLINIC DE
Servicii:
OBSTETRICA – GINECOLOGIE
Spitalizare continuă;
“BUNA VESTIRE”
Spitalizare la salonul VIP (contra cost, pe baza
GALATI
contractului între pacient si spital).
Documente necesare (exceptie nou-nascuti): 1. Despre noi…
bilet de trimitere (medic de familie/specialist)
Spitalul de Obstetrica - Ginecologie din Galați este
pentru pacientele care nu prezinta urgente; 2.
una dintre cele mai vechi unități sanitare din țară,
card de sanatate / adeverinta de inlocuire a
fiind în același timp cea mai veche maternitate din
cardului eliberata de CJAS; 3. document de
județ, acest lucru fiind atestat de documentele
identitate; 4. copii dupa documente medicale
scrise în perioada construcției pavilioanelor, datate
anterioare relevante pentru internarea curenta. începând cu anul 1895.
Program: pentru urgente non-stop.
Structura
Informatii / programari: 0236.41.31.31
Secția clinică obstetrică-ginecologie 60 paturi
interior: ginecologie: 107, obstetrica: 116.
Compartiment ATI
10 paturi
Declararea nou-născuților: se realizează la
Secția neonatologie
35 paturi
biroul dedicat (din pavilionul administrativ) în
din care:
fiecare zi lucrătoare între orele 11:00-13:00.
- compartiment prematuri
10 paturi
- compartiment terapie intensivă 5 paturi
Spitalizare de zi (maxim 12 ore)
Spitalizare de zi
10 paturi
Servicii:
- Camera de garda, Bloc operator
Serviciile oferite in regim spitalizare de zi (in Ambulator integrat: cabinet obstetricămod gratuit) sunt cele contractate cu CJAS ginecologie, cabinet
Galati, pentru pacientele care prezintă Neonatologie/pediatrie,Laborator analize
documentele mai jos menționate.
medicale,Cabinet psihologie,
Se oferă servicii de tip spitalizare de zi și Laborator radiologie si imagistică
contra cost pentru alte afecțiuni / proceduri sau medicală, Farmacie cu circuit închis,
/ și pacientelor care nu prezintă documentele Cabinet planificare familială
Compartimente funcționale si
menționate mai jos.
Documente necesare: 1. bilet de trimitere auxiliare
(medic de familie/specialist); 2. card de Date de contact
sănătate / adeverința de înlocuire a cardului Telefon centrala: 0236.413.131
Telefon / fax secretariat:
eliberată de CJAS; 3. document de identitate;
4. copii după documente medicale anterioare 0236.412.301 Telefon administrativ:
0236.416.459
relevante pentru internarea curentă.
E-mail: spitalog.galati@gmail.com
Informații / programări: 0236.41.31.31
E-mail sugestii/sesizari: spitalog.galati@gmail.com
interior: ginecologie: 107, obstetrică: 116.
WEB: www.maternitategl.ro
Adresa: str. Dr.N. Alexandrescu, nr. 99, loc. Galaţi

Conducere
Manager
Prof.univ.dr. Costinela Georgescu
Medic primar medicină de familie, specialist
Sănătate publică și management, specialist Geriatrie
și gerontologie
Director medical
Conf. Univ.dr. Crețu Stuparu Mariana- Medic primar
medicină generală, specialist pediatrie
Director financiar – contabil
Ec. Bulboacă Alina
Echipa medicală

Secția clinică obstetrică-ginecologie
Șef.lucrări Dr. Caraman Liliana –
Medic primar OG
Şef secție clinică obstetrică-ginecologie
Dr. Mereuță Ovidiu – Medic primar OG
Dr. Dinu Mariana Mihaela - Medic primar OG
Dr. Lăețu Mihaela Gabriela – Medic spec. OG
Dr. Soloviev Dragoş - Medic primar OG
Dr. Spiridonescu Alina - Medic primar OG
Dr. Truş Ana Maria - Medic primar OG
Sectia neonatologie
Dr. Sandu Maria Cristina
Medic primar neonatologie
Şef sectie neonatologie
Dr. Scutaru Cristina medic
specialist NN
Compartiment ATI
Dr. Ciobotaru Valentina - Medic specialist ATI
Medic Coordonator ATI
Dr. Hărăbor Anamaria – Medic primar ATI
Laborator analize medicale
Dr. Panait Felicia
Medic specialist medicina de laborator
Cabinet planificare familială
Dr. Creţu Stuparu Mariana Medic
primar medicină generală
Cabinet psihologie
Psiholog Bâclea Elena

Cabinet obstetrică-ginecologie
Servicii: Consultație obstetrică-ginecologie;
Ecografie (cu plată).
Documente necesare: 1. bilet de trimitere
(medic de familie/specialist); 2. programare
telefonică; 3. card de sănătate / adeverința de
înlocuire a cardului eliberată de CJAS; 4.
document de identitate; 5. bilet de externare
pentru control după externare.
Program: 07:00-15:00
Medicii lucrează prin rotație câte o zi conform
graficului afișat în ambulatoriu.
Programări: 0236.41.31.31 interior 161.
Cabinet screening
(testare Babes - Papanicolau)
Servicii: Recoltare probe
Condiții: vârsta cuprinsă între 25 ani impliniți
și 64 ani neîmpliniți; să nu fi făcut operație de
histerectomie totală; să dețineți formularul
(FS1) eliberat de un medic de familie cu care
spitalul are contract.
Documente necesare: bilet de trimitere de la
medicul de familie; document de identitate.
Program:
Luni, Miercuri, Joi, Vineri: 08:00-14:00
Marți: 08:00 – 15:00
Programări: 0753.081.103 între orele 09:0014:00 în zilele lucrătoare.
Eliberare rezultate: rezultatele vor putea fi
ridicate de la medicul de familie trimițător în
termen de aprox. 60 de zile de la data recoltării
probei sau de la spital – compartiment
statistică, individual, pe baza documentului de
identitate.
NU SE FURNIZEAZA REZULTATUL
TESTELOR PRIN TELEFON / FAX SAU
E-MAIL PACIENTELOR / TERTELOR
PERSOANE!

Acces spital
Cu autobuz: de la Piața Centrală / stație tramvai 7
pentru venirea din alte direcții, de la ASE / Piața
centrală /stație autobuz 36 pentru plecare către alte
direcții.
Cu tramvaiul 7 și 44
Cu autobuzul 36
Pietonal: de la Piața Centrală, Baia Comunală,
stație tramvai 7, stație autobuz 36.
Program de vizită
Luni – Vineri: 15:00 – 20:00
Sambată – Duminică: 10:00 – 20:00
Numarul de vizitatori pentru un pacient internat intr-un
salon cu mai mult de 3 paturi nu poate fi mai mare de 3
persoane si pot fi vizitati maximum 2 pacienti in acelasi
timp. Timpul de vizită nu trebuie să depăşească 30min.
Vizitarea pacientelor în compartimentul ATI este
permisă zilnic doar membrilor familiei (părinți, copii,
surori/frați), cu condiția ca vizita să se facă individual
sau cel mult două persoane.
Pentru informarea familiei de către medicul curant /
medicul de gardă despre starea și evoluția pacientului
Compartimentul ATI pune la dispozitie urmatorul
număr de contact: 0755.154.075.

Cabinet planning familial
Servicii:
Consultații planning familial.
Eliberare contraceptive.
Documente necesare:
- carnet de elev / student sau Declarație pe
proprie raspundere că pacienta nu are nicio sursă
de venit (pentru eliberare gratuită a
contraceptivelor);
- document de identitate.
Program: Luni, Miercuri, Vineri: 08:00-15:00;
Marti, Joi: 11:30-18:30, prezentare directă.
Laborator analize medicale
Servicii: Efectuare analize de laborator
Documente necesare:
- bilet de trimitere la investigații paraclinice 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:
Recoltare probe: Luni – Vineri 08:00 – 10:00
Feed-back pacienți
Aveți posibilitatea de a ne transmite opinia dvs. și Eliberare rezultate: Luni – Vineri 13:00 – 14:00
sesizări cu privire la serviciile medicale primite și (la sediu sau pe e-mail pacient/medic trimițător)
calitatea acestora folosind chestionarul de feed-back al
pacientului pe care -l veți primi la externare, sau registrul Programarea pacienților
/ formularul de sesizări și reclamații disponibil la nivelul Luni - Vineri 08:00 – 10:00
secțiilor.
la sediu sau telefonic la numărul: 0753.129.516
Chestionarul este confidenţial şi anonim şi vizează
doar prelucrări statistice care au ca obiect înţelegerea Programarea pacienților se va realiza în limita
opiniilor pacienţilor cu privire la calitatea serviciilor din fondurilor atribuite lunar conform contractului
spitale.
încheiat cu CJAS Galați.
Chestionarul și formularul de sesizări / reclamații pot
fi completate atât în format fizic cât și online pe pagina
web a spitalului.

