MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE

O R D I N ///.

t

privind aprobarea structurii organizatorice a
Spitalului Clinic de Urgenţa " Prof.Dr.Nicolae Oblu" laşi
Ministrul Sănătăţii Publice,
Având în vedere:
- propunerea Autorităţii de Sănătate Publică a Judeţului laşi cuprinsă
în adresa nr.4935/2008 ;
- prevederile OMSP nr.39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de
specialitate al spitalului;
- Referatul de aprobare al Direcţiei Generale Organizare, Resurse
Umane, Dezvoltare Profesională şi Salarizare nr.^/^/^W7
• In temeiul H.G. nr.862/2006, privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
emite următorul:
ORDIN
Art.1 Se aprobă structura organizatorică a Spitalului Clinic de Urgenţa
"Prof.Dr.NicoIaevOblu" laşi, unitate sanitară cu personalitate juridică, cu
sediul în laşi, str. Ateneului nr.2, în subordinea Autorităţii de Sănătate
Publică a Judeţului laşi, conform anexei care face parte integrantă din
prezentul ordin.
Art.2. Direcţiile din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, Autoritatea
de Sănătate Publică a Judeţului laşi precum şi unitatea sanitară implicată,
vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.
Art.3 La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispoziţii
contrare se abrogă.

EUG

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
ANEXA
la ordinul nr.
STRUCTURA ORGANIZATORICA A SPITALULUI
CLINIC DE URGENTA"PROF.DR.NICOLAE OBLU" IAŞI
- Secţia clinica neurochirurgie l
- Secţia clinica neurochirurgie II
- Secţia clinica neurologie l
- Secţia clinica neurologie II
- Secţia clinica oftalmologie 1
- Secţia clinica ATI
- Secţia clinica neurochirurgie III
-UPU

70 paturi
61 paturi
50 paturi
40 paturi
45 paturi
30 paturi
25 paturi
TOTAL

- Spitalizare de zi

321 paturi
10 paturi

- Farmacie
- Laborator analize medicale
- Labdrator radiologie si imagsitica medicala
- Laborator explorări funcţionale
- Serviciul de anatomie patologica
- citologie
- histppatologie
- prosectura
- Compartiment de supraveghere si control al infecţiilor nozocomiale
Ambulatoriul integrat cu cabinete in specialităţile:
x

- medicina interna ^
-ORL v/
- ortopedie si traumatologie
- neurochirurgie ^
- oftalmologie y
- neurologie
- Aparat funcţional
laboratoarele deservesc atât paturile cat si ambulatoriul integrat

^%i%\

y

/c, &$f*i<iao&v \
•?•«£«? ^
<% *\
ţ *\
o-

