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INFORMARE 

 

 

 Deoarece pe toata durata pandemiei COVID-19 informatiile din mass-media cu 

referire la acest subiect au indus populatiei perceptia eronata ca pacientii cu boli cronice 

nu au avut acces la servicii medicale in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta “Sf. 

Apostol  Andrei” Galati, va aducem la cunostinta urmatoarele: 
In OMS nr. 555 din 3 aprilie 2020 privind aprobarea Planului de masuri pentru pregatirea 

spitalelor in contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigura asistenta 

medicala pacientilor testati pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 in faza I si in faza a II-a, exista 

urmatoarele prevederi: 

Limitarea internarilor programate pe urmatoarea perioada in raport cu gradul de ocupare a 

paturilor, inclusiv paturi Anestezie si terapie intensiva (ATI) si evolutia epidemiologica locala: 

 1. Se reduc cu pana la 80% internarile programate, precum interventiile chirurgicale 

programate pentru pacientii cronici in unitatile sanitare cu paturi din centrele universitare, si pana la 

50% fata de luna februarie activitatea din ambulatorii. 

2. Spitalele vor raporta zilnic in sistemul electronic centralizat al Ministerului Sanatatii (MS) 

situatia ocuparii paturilor.  

3. Aceasta masura se impune atat pentru a asigura capacitatea de preluare a cazurilor de catre 

spitale, cat si pentru economia de resurse materiale si umane.  

4. Se va asigura o comunicare publica adecvata pentru ca, in aceasta perioada, publicul sa se 

adreseze spitalelor doar pentru situatii de urgenta. 

 

Va comunicam faptul ca in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta “Sf. 

Ap. Andrei” Galati in  perioada martie-iunie 2020 s-au efectuat 5599 de internari 

in regim de spitalizare continua si 1650 de internari in regim de spitalizare de zi, 

iar in perioada similara din anul  2019   s-au efectuat 9924 de internari in regim de 

spitalizare continua si 1693 de internari in regim de spitalizare de zi. Se poate 

observa faptul ca unitatea noastra a diminuat numarul de internari in regim de 

spitalizare continua doar cu 43.58%, activitatea medicala desfasurandu-se in 

continuare, fara nicio intrerupere. La capitolul spitalizare de zi pentru sectiile 

Oncologie medicala si Radioterapie, numarul de internari s-a mentinut acelasi in 

toata aceasta perioada iar la sectia Obstetrica-ginecologie I numarul de internari a 

crescut cu 133%.   

Va multumim pentru intelegere si pentru atitudinea responsabila de care da 

dovada majoritatea dintre dumneavoastra.  
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