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Laboratorul de analize medicale al spitalului din
Hunedoara a fost reacreditat

., "".1 ; . Adauga un comentariu

aooratorul de analize medicale din cadrul Spitalului Municipal ..Dr A

Sunionescu' Hunedoara a beneficiat de o retrmoire a acredităni f~ENAR la I'nceputui acestui an

Acesta îmbină tradiţia de zeci de ani a instituţiei sanitare cu noutăţile din domeniu. pentru a perfecţiona continuu

serviciul medical oferit populatiei Dovada stă in ana de adresabihtate a linităţ,r spitalicesti care a crescut dA :~1 an ia

an. pacienţii proverund din toate colţurile judeţului şi chiar dincolo de qrarutele acestuia.

.Etsctuărn o gama vasta de analize, printre care le amintesc pe cele ce ţin de nematoloqie (hernoleucoqrama

completă şi examen crtoloqic al frotiufui senqum. teste de coagulare. grup sanguin şi factor Rh). biochimie serică şi

urinară, imunologie (dozări cantitative pentru FT4. TSH, PSA. determinărt calitative (screening) pentru: TSH, PSA,

hepatita A, B. C, HeHcobacter pylori Ag şi Ac, HIV, sifilis, hemoragii oculte), precum şi examen coproparazrtoroqc s;

bacteriologie. Menţionez că reeoltarea se face în ambulatoriul spltaluun. situat la etajul IL pe baza biletului de trimitere

şi în limita fondurilor alocate de către CJAS. De asemenea, trebuie subliniat că la noi se pot efectua şi analize contra,

cost. Prioritate la recoltare au copiii, femeile gravide, persoanele vărstnice şi cele cu dizabiiităţl. Totul se realizeaza

de către un personal calificat (medici biologi, chimisti)", a precizat dr. Monica Jurcău, medic şef laborator analize

medicale du, cadrul Spitalului tvilmiclpal .Dr. A. Sirnionescu Hunedoara (M. Şerban';
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Un nou computer tomograf pentru spitalul
hunedorean
18 mame 201? 11 Comentariu

•

Magdalena Şerban

Computerul tomograf care funcţionează tncă din 2006 in Sp~alul Municipal .Dr. A. Simionescu" Hunedoara urmează

să fie inlocuit cu unul de ultimă generaţie, demersul fiind cu precădere unul preventiv pentru cazul in care acesta va

ceda. Conform estimărilor, suma necesară este de 1.138.450.lei. Programul Investiţional se află printre cele căteva

zeci de proiecte pe care reprezentanţâ Primăriei Hunedoara le-au depus zilele trecute, la Ministerul Dezvoltării.

.. Iniţial. În discuţia preliminară am luatin calcul trei posibile variante de finantare a investiţiei. Prima ţinea de

Ordonanta de Guvern nr.28, a doua viza fondurile proprii de investi~i. iar cea de-a treia insemna alocări de la bugetul

municipalitătii. Proiectul l-am depus deja prin administraţia IDeală, pentru a accesa fonduri guvernamentale prin OG

nr. 28. Au existat dăţi Când CT-ul s-a defectat insă una e să nu fie funcţional preţ de o zi şi aha e să fie defect mai

mult timp, aşa că vrem să prevenim o astfel de problemă, In plus, aparatul are deja ore bune de funcţionare', a

precizat Radu Budae (foto), noul manager al Spitalului Municipal .Dr, A. Simionescu" Hunedoara. Potrivit acestuia,

din puşculita proprie a instituţiei medicale se urmăreşte să se dea curs listei de investiţii in măsura pnorităţitor,

stringentă fiind achiziţionarea de noi Iffturi (estimată la circa 700.000 de lei), mai precistrei in clădirea mare a

spitalului şi două in cea care găzduieşte Secţia Contagioase. Totodată, la se~ile Chirurgie şi Urologie este nevoie de

căte un turn operator m~em.,ce costă fiecare in jur la 320,000 de lei,

Noul manager al spitalului din Hunedoara începe
munca de mâine
27 februane 2017 j 4 Comentarii


