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La solicitarea dumneavoastră nr. 160/07.01.2021, vă comunicăm, în baza 

prevederilor art. 16, din OUG nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri începând 

cu data de 15 mai 2020, precum şi ale Ordinului MS nr. 434/2021 actualizat, avizul 

conducerii Direcţiei de Sănătate Publică Sibiu pentru modificarea structurii 

organizatorice din data de 14.01.2022, a ’’Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu - 

pentru perioada de funcţionare ca unitate de bază de nivel III pentru pacienţi, 

cazuri confirmate sau suspecte de COVID -  19”, prevăzută în anexa.

Nr. S B -1259/14.01.2022

Către

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SIBIU

Cu stimă,

DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,

mailto:directorsp@dspsibiu.ro


DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ SIBIU ANEXA

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SPITALULUI DE PNEUM 
pentru perioada de funcţionare ca unitate de bază nivel III 

de COVID - 19, conform Ordinului Mi

OFTIZIOLOGIE SIBIU din data de 14.01.2022, 
jentru pacienţi, cazuri confirmate sau suspecte 
> nr. 434/2021 actualizat

ZONA ROŞIE (COVID - 19)
Secţia clinică pneumologie 1 - adulţi - COVID -19

___________________________________________ ,
60 paturi

din care:
paturi destinate terapiei acute (paturi DTA) 3 paturi

Camera de gardă - COVID -19
TOTAL COVID - 19 60 paturi

Laborator radiologie şi imagistică medicală - punct de lucru COVID -19
Centru de evaluare a pacienţilor cu infecţie cu SARS - CoV-2 -
spitalizare de zi 5 paturi

ZONA VERDE (NON - COVID) 1
Secţia clinică pneumologie 1 - adulţi - non - COVID 35 paturi

din care:

compartiment TBC 13 paturi

Secţia pneumologie II - adulţi 75 paturi

din care:

compartiment TBC 34 paturi

compartiment recuperare medicală respiratorie 6 paturi
Camera de gardă non - COVID

TOTAL NON - COVID 110 paturi
Spitalizare de zi adulţi 4 paturi
Spitalizare de zi copii 2 paturi
însoţitori 5 paturi

Laborator radiologie şi imagistică medicală
Compartiment endoscopie bronşică
Laborator explorări funcţionale

Compartiment kinetoterapie

Dispensar TBC

TOTAL SPITAL 170 paturi

Ambulatoriul integrat al spitalului cu cabinete în specialităţile:

Cabinete pneumologie adulţi
Cabinet pneumologie copii

^ 7
• * *



Structuri care deservesc ambele zone:

Farmacie___________________________________________________
Laborator analize medicale___________________________________
Compartiment de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale 
Compartiment de evaluare şi statistică medicală_________________

Aparat funcţional


