
  
 
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 
        ANEXA 
 
 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SPITALULUI 
         DE URGENȚĂ TÂRGU CĂRBUNEŞTI 

 
- Secția Medicină internă      60 paturi 
      din care :  

- secția medicină internă    40 paturi 
- compartiment pneumologie   10 paturi  
- compartiment nefrologie           5 paturi 
- compartiment diabet zaharat și boli de nutriție   5 paturi 

Secția cardiologie       28 paturi 
Secția neurologie       30 paturi 
Secția pediatrie       45 paturi 
      din care :   

- Secția pediatrie     40 paturi 
- compartiment terapie intensivă       5 paturi  

Secția recuperare, medicină fizică și balneologie  35 paturi 
      din care:  
 - Secția R.M.F.B.     25 paturi  

- compartiment recuperare neurologică  10 paturi 
Compartiment psihiatrie      15 paturi 
Secția chirurgie generală     65 paturi 
      din care :  

- Secția chirurgie generală    30 paturi 
- compartiment chirurgie plastică micr. rep.   5 paturi 
- compartiment O.R.L.    10 paturi 
- compartiment oftalmologie     5 paturi 
- compartiment ortopedie și traumatologie 10 paturi 
- compartiment urologie      5 paturi 

Secția obstetrică-ginecologie     30 paturi 
      din care :  

- Secția obstetrică-ginecologie   25 paturi  
- compartiment neonatologie     5 paturi 

Secția A.T.I.        15 paturi 
      din care :  
 - Secția A.T.I.     12 paturi 

- A.T.I obstetrică-ginecologie (postoperator)   3 paturi 
Compartiment primiri urgențe (CPU)  
Centrul de sănătate Căpreni     10 paturi 
      din care:  

- compartiment medicină internă   10 paturi 
- camera de gardă 
- compartiment analize medicale 
- compartiment radiologie 

Centrul de sănătate Tg. Logrești    10 paturi 
      din care:  

- compartiment medicină internă   10 paturi 
- camera de gardă 
- compartiment analize medicale 
- compartiment radiologie 

TOTAL spitalizare continuă            343 paturi 
 

Spitalizare de zi       28 paturi 
 

Paturi însoțitori        5 paturi 



 
Farmacie cu circuit închis 
Bloc operator 
Săli de operații obstetrică-ginecologie / Săli de naștere 
Unitate de transfuzii 
Stație de dializă 
Laborator de analize medicale cu puncte de lucru la  
Centrele de sănătate Căpreni și Tg. Logrești 
Laborator de radiologie - imagistică medicală cu puncte de lucru la Centrele de sănătate 
Căpreni și Târgu Logrești 
Serviciul de anatomie patologică: 
- compartiment histopatologie 
- compartiment citologie 
- prosectură 
Compartiment de prevenire și combatere al infecțiilor nosocomiale 
Cabinet de oncologie medicală 
Cabinet de diabet zaharat, nutriție și boli metabolice 
Cabinet de planificare familială 
Dispensar TBC - Laborator B.K. 
Stații de sterilizare 
 
Ambulatoriu integrat spitalului cu cabinete în specialitățile: 
 - medicină internă 
 - medicină internă – C.S. Căpreni 
 - medicină internă – C.S. Tg. Logrești 
 - neurologie 
 - chirurgie generală 
 - chirurgie plastică și reparatorie 
 - chirurgie toracică 
 - chirurgie orală și maxilo-facială 
 - chirurgie pediatrică 
 - neurochirurgie 
 - obstetrică-ginecologie 
 - pediatrie 
 - O.R.L. 
 - oftalmologie 
 - recuperare, medicină fizică și balneologie 
 - cardiologie 
 - dermatovenerologie 
 - psihiatrie 
 - psihiatrie pediatrică 
 - ortopedie și traumatologie 
 - gastroenterologie 
 - endocrinologie 
 - pneumologie 
 - geriatrie 
 - alergologie 
 - urologie 
 - boli infecțioase 
 - hematologie 
 - nefrologie 
 - Laborator explorări funcționale 
 - Fișier 
 - Aparat funcțional 
 
Laboratoarele deservesc atât paturile cât și ambulatoriul integrat. 
 


