COLECTIVUL MEDICAL:
DIRECTOR MEDICAL
Dr. Toader Celine
Medic primar medicina muncii
SECTIE MEDICINĂ INTERNĂ si
COMPARTIMENT DE INGRIJIRI PALIATIVE
Dr. Tudose Ion – medic sef sectie
Medic specialist medicina internă
Dr. Szikszai Răduca Elena –
Medic specialist medicina internă
PEDIATRIE
Dr. Barna Mariana– medic sef comp.
Medic specialist pediatrie
CABINET ȘI BAZĂ DE TRATAMENT:
Dr. Bojoc Viorel – medic specialist
medicină fizică si balneologie
Vlad Alin Eduard - Kinetoterapeut
RADIOLOGIE SI IMAGISTICĂ MEDICALĂ:
Dr. Minoiu Costin – medic radiolog
Dr. Anton Simona Medic – specialist medicina internă,
Competenta imagistică medicală
LABORATOR ANALIZE MEDICALE
Biolog principal – Nastase Costel
FARMACIE
Farmacist sef – Manole Mirela
CABINET MEDICINA MUNCII
Dr. Toader Celine
Medic primar medicina muncii
CABINET PSIHOLOGIC SI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Psiholog clinician – Popa Maria
Asistent social – Ionașcu Mirela
MEDICI DE GARDĂ
Dr. Toader Celine
Dr. Barna Mariana
Dr. Szikszai Răduca Elena
Dr. Ionescu Cornelia
Dr. Antonică Elena

ECHIPA DE CONDUCERE:

MANAGER: Bioing. Dobrescu Marilena
DIRECTOR MEDICAL: Dr. Toader Celine
DIR. FINANCIAR-CONTABIL: Ec. Boiangiu Aurelia
Intre Buzău si Slobozia intr-o zona climatica
extremă, se inființeaza in anul 1959 Spitalul
Smeeni, un adevarat refugiu vital care acopera
nevoia de servicii medicale spitalicești a localitatilor
din Câmpia Bărăganului, în zona de tranzit, între
centrul țarii și litoral.
Adaptat solicitarilor actuale de servicii
medicale acest spital și-a schimbat profilul,
asigurând in prezent servicii medicale dedicate
pacienților cu afectiuni cronice.
Spitalul de Boli Cronice Smeeni are in
portofoliu servicii medicale de diagnosticare si
tratament inovative si unice in județul Buzău, avand
în dotare aparatură performantă de generație 2014,
achizitionată
printr-un
proiect
cu
finanțare
europeană, personal calificat precum si colaborare
cu specialiști renumiți.

CONTACT:
SPITALUL DE BOLI CRONICE SMEENI
Șoseaua Principala,nr. 991, Jud.Buzău, Romania
Phone. 0238-732800, Fax. 0238-732513
E-mail: spitalulsmeeni@gmail.com
Web: www.spitalsmeeni.ro

SERVICII MEDICALE OFERITE:
Spitalul de Boli Cronice Smeeni funcţionează
în prezent cu un numar de 40 paturi de spitalizare
continuă şi 3 paturi de spitalizare de zi, având o
secţie de medicină internă şi 2 compartimente clinice
pediatrie si ingrijiri paliative, 2 laboratoare paraclinice
de analize medicale, radiologie si imagistica
medicală, precum şi cabinete de ambulatoriu în
diferite specialităti.
Spitalul ofera servicii medicale in regim de:
- spitalizare continua
- spitalizare de zi
- consultatii si servicii in ambulatoriu
In secția si compartimentele spitalului sunt
acordate urmatoarele servicii medicale:
- consultatia de specialitate si stabilirea conduitei
terapeutice, monitorizarea afectiunilor cronice in
specialitatile pediatrie, medicină internă și medicină
fizică și balneologie – spitalizare de zi și ambulatoriu
integrat al spitalului;
- spitalizare continuă afectiuni cronice si ingrijiri
paliative cazuri terminale;
- servicii medicale de urgenta prin camera de gardă;
- servicii farmaceutice prin farmacia cu circuit inchis;
- servicii de investigatii paraclinice (laborator de
analize medicale), spirometrie, EKG, aerosoli;
- tratamente de recuperare complexe: fizioterapie,
electroterapie, laserterapie, drenaj limfatic, terapie cu
bioptron, terapie cu ultrasunete colonhidroterapie ;
- servicii de investigatii radiologice si imagistice:
radiografii,
ecografii
generale,
Doppler,
osteodensitometrie;
- servicii de informare pentru pacient si familiile lor;
- educatie pentru sănătate pentru mame si
apartinatorii pacientilor internați
De asemenea sunt asigurate servicii conexe
actului medical, si anume:
- psihodiagnostic;
- consiliere psihologica și sprijin emotional;
- evaluare psiho-socială;
- consiliere socială
- suport și asistenta sociala pentru cazurile
sociale si cu dificultati in integrarea sociofamiliala;
- consiliere și suport spiritual/religios
Acordăm o importanță deosebită serviciilor de
consiliere psihologică si socială atât pacientilor cât și
familiilor/apartinătorilor în cadrul demersurilor
terapeutice multidisciplinare.

OBLIGATIILE PACIENTILOR:

DREPTURILE PACIENTILOR:
(Extras din Legea nr.46 – 2003, privind drepturilor
pacientului)
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Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la
serviciile medicale disponibile, precum si la modul de
a le utilize
Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitatii
si statutului profesional al furnizorilor de servicii de
sanatate
Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra
regulilor si obiceiurilor pe care trebuie sa le respecte
pe durata spitalizarii
Pacientul are dreptul de a fi informat asupra starii sale
de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a
riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri
Pacientul are dreptul de a decide daca mai doreste sa
fie informat in cazul in care informatiile prezentate de
catre medic i-ar cauza suferinta
Pacientul are dreptul de a cere in mod expres sa nu
fie informat si de a alege o alta persoana care sa fie
informata in locul sau.
Pacientul are dreptul de a cere si de a obtine o alta
opinie medicala
Pacientul are dreptul sa solicite si sa primeasca, la
externare, un rezumat scris al investigatiilor,
diagnosticului, tratamentului si ingrijirilor acordate
Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o
interventie
medicala
asumandu-si,
in
scris,
raspunderea pentru decizia sa
Consimtamantul pacientului este obligatoriu in cazul
participarii sale in invatamantul medical clinic si la
cercetarea stiintifica
Dreptul la confidentialitate
Pacientul are acces la datele medicale personale
Pacientul are dreptul la ingrijiri terminale pentru a
putea muri in demnitate.
Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al
prietenilor, de suport spiritual, material si de sfaturi pe
tot parcursul ingrijirilor medicale. La solicitarea
pacientului, in masura posibilitatilor, mediul de ingrijire
si tratament va fi creat cat mai aproape de cel familial.
Pacientul internat are dreptul si la servicii medicale
acordate de catre un medic acreditat din afara
spitalului.
Pacientul poate oferi angajatilor sau unitatii unde a
fost ingrijit plati suplimentare sau donatii, cu
respectarea legii.
Pacientul are dreptul la ingrijiri medicale continue
pana la ameliorarea starii sale de sanatate sau pana
la vindecare.
Pacientul are dreptul sa beneficieze de asistenta
medicala de urgenta, de asistenta stomatologica de
urgenta si de servicii farmaceutice, in program
continuu.


















sa acorde incredere deplina in tratamentul si ingrijirile
recomandate;
sa se comporte civilizat si politicos cu personalul
medical;
sa respecte regulile de igiena personala zilnica;
sa-si exprime acordul cerut de personalul medical in
situatiile prevazute prin legislatie;sa participe la
vindecarea lor prin respectarea recomandarilor
medicale si tratamentului si sa respecte riguros
ordininea interioara a unitatii;
sa nu pretinda examane de laborator sau radiologice
pe care medicul nu le considera necesare.;
sa accepte regimul alimtar recomandat de medic,
chiar daca difera de mancărurile cu care este obisnuit
in familie;
sa nu depoziteze alimente decat in locurile permise
(frigider);
sa stea in spital atat timp cat este necesar, sa nu
insiste sa ramana mai mult decat trebuie, iar daca
doreste externarea inainte de recomandarea
medicului, aceasta se va face pe proprie raspundere
si sub semnatura
sa nu consulte dosarul sau medical pentru a evita
neintelegerea unor temeni si sa solicite informatii doar
personalului calificat;
fumatul este strict interzis, in caz contrar bolnavii vor fi
externati;
sa pastreze curatenia in saloane, integritatea
echipamentuilui, curatenia in grupurile sanitare si sa
nu degradeze instalatiile, sa nu arunce pansamente,
vata si alte obiecte sau resturi alimentare.;
sa umble in tinuta vestimentara ingrijita, decenta, cand
iese pe coridoare sau afara in curtea spitalului;
sa respecte circuitele spitalului sis a nu circule prin
locurile interzise pacientilor in vederea protectiei
proprii impotriva unor agenti patogeni sau noxe;
sa nu provoace neintelegeri sau altercatii cu
personalul medical sau alti pacienti;
in situatia in care exista nemultumiri, pacientul poate
sa faca reclamatie scrisa sau se poate adresa
medicului sef de sectie sau conducerii spitalului.

STRUCTURA SPITALULUI DE BOLI CRONICE
SMEENI
1. Secţia MEDICINĂ INTERNĂ
30 paturi
2 - din care comp. INGRIJIRI PALIATIVE - 5 paturi
3. Secţia PEDIATRIE
10 paturi
4. SPITALIZARE ZI
3 paturi
Pe lângâ aceste structuri spitalul mai include
camera de gardă, birou internări, comp. pentru
infectiile nozocomiale, sterilizare, farmacie, statistica
medicală, explorări funcţionale.

