
Secția Boli Infecțioase 
 

 

 

Activitatea spitalicească a secției de  Boli infecțioase este asigurată în locatia  din strada A.I. Cuza nr. 1  

 

In cadrul secției de Boli infecțioase funcționează: 

 

✓ Secția Boil infecțioase cu 45 paturi 

✓ Compartiment HIV/SIDA cu 5 paturi 

✓ Ambulatoriul de Boli infecțioase  

✓ Camera de garda 

✓ Serviciu Spitalizare de zi (Boli infecțioase, HIV/SIDA) 

✓ Centru antirabic 

Secția  de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgența Târgu Jiu, derulează programe naționale: 

– Program național de prevenire, supraveghere și control al infecției HIV; 

 

Anual se realizează un număr de cca. 1100 de cazuri de spitalizare continuă și 1000 cazuri spitalizări de zi 

specifice patologiei infecțioase. 

Personalul medical al secței Boli Infecțioase: 

 

 

 

Nr. crt. Nume și Prenume Funcție Grad profesional 

1 Manea Luminița Diana Medic șef secție Medic primar 

2 Ionescu Vasilica Medic Medic primar 

3 Demetrian Alina Simona Medic Medic specialist 

4 Hristea David Virgil Medic Medic specialist 

5 Pucica Georgeta Asistent sef Principal 

6 Coiculescu Elena Asistent Principal 

7 Glaje Viorica Asistent Principal 

8 Mija Maria Asistent Principal 

9 Neacsu ana Asistent Principal 

10 Rosculescu Alexandrina Asistent Principal 

11 Tudor Liliana Asistent Principal 

12 Tudor Liliana Asistent Principal 

13 Brinzan Pandele Nicoleta Asistent Principal 

14 Pavel Marinela Asistent Principal 



 

În spitalizare continuă sunt investigate și tratate următoarele afecțiuni: 

 

1. Febra persistentă. 

2. Febra însoțită de semne de deshidratare/ convulsii. 

3. Sepsis, șocul septic. 

4. Infecțiile de tract respirator inferior care evoluează 

– la vârstnici, 

– la imunodeprimați, 

– la bolnavi cu boli cronice, 

– cu complicații de tipul: insuficienței respiratorii, disfuncții de organ, șoc, pleurezie, 

– care nu au răspuns la tratament ambulator. 

5. Infecții de tract respirator superior care evoluează cu insuficiență respiratorie sau/și deshidratare. 

6. Infecții gastrointestinale febrile /care evoluează cu semne de deshidratare și necesită rehidratare 

parenterală. 

7. Infecții cutanate cu risc de diseminare sistemică, complicații trombotice și care necesită tratament 

parenteral. 

8. Bolile infecto-contagioase de grup A. 

9. Infecții nozocomiale sau asociate îngrijirilor medicale care necesită tratamente antibiotice sau antivirale 

perfuzabile și care nu se pot prescrie în ambulator. 

10. Infecții eruptive care necesită supraveghere și izolare la:  imunodeprimați, copii, vârstnici. 

11. Infecții eruptive care necesită izolare pentru cei din: centre de îngrijire vârstnici. 

12. Infecții care evoluează cu alterarea stării generale, alterarea stării de conștiență, semne neurologice, 

semne hematologice. 

13. Infecții abdominale care necesită tratament și supraveghere. 

14. Infecții cu germeni multirezistenți. 

15. Boli infecțioase transmise prin mușcătura de animal și înțepătura de insecte hematofage. 

16. Infecțiile sistemului nervos central. 

17. Infectii parazitare sistemice. 

18. Infecții ale valvelor cardiace native și prostetice, ale miocardului și pericardului care nu necesită manopere 

chirurgicale imediate. 

 

În regim de spitalizare de zi se realizează investigații diagnostice și terapeutice pentru infecția HIV, hepatite 

acute virale,  infecții de tract respirator superior sau inferior, infecții de tract urinar care nu întrunesc criteriile 

de severitate pentru spitalizarea continuă, boala diareică, evaluarea etiologică infecțioasă a limfadenopatiilor. 

 

 



Servicii medicale 

• spitalizarea continua pentru bolile acute 

• diagnosticul, tratamentul si monitorizarea in dinamica a bolilor acute infecțioase sau a bolilor infecțioase 

cronice acutizate (infecții streptococice, hepatite acute sau virale, meningite si encefalite acute) 

• consultații de specialitate privind bolile infecțioase virale, bacteriene, parazitare si fungice 

• profilaxia antirabică si antitetanică a plagilor produse prin muscaturi de animale 

• profilaxia antirabică si antibiotică a plăgilor produse prin intepațuri de insecte 

• monitorizarea si tratamentul pacientilor infectați HIV 

• consiliere pre si post testare HIV 

• consiliere privind vaccinurile ce se utilizează la ora actuală 
 

 

Dotare 

• 50 de paturi din care 5 paturi — Compartiment HIV/SIDA 

• aparat pentru dozarea rapida a glicemiei (ACCU-CHECK) 

• pulsoximetre 

• instalație centrală de oxigen 

• concentratoare portabile de oxigen de 5 l/min si 10 l/min  

• EKG 

• aparat DefiMax plus (pentru monitorizarea funcțiilor vitale + defibrilator) 

• aparat SKYLA (pentru analize medicale de urgența: TGO, TGP, amilaze, uree, calciu, clor, creatinina, 

glucoza, potasiu,lipaza, sodium, fosfor, creatinfosfokinaza, rata filtararii glomerulare, #UREA) 

 

Notă: Incepând cu luna februarie 2020 secția de Boli infecțioase s-a transformat in secție de tratare a 
bolnavilor suspecți  si pozitivi SARS CoV-2; iar din luna iulie 2020 secția trateaza exclusiv pacienți infectați cu 
noul coronavirus SARS CoV-2, având un număr de 38 paturi. 


