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SECTIA O.R.L. + COMP. O.M.F. 

 

1. Prezentare (structura,  locatie/contact, program) 

Sectia O.R.L. + comp. O.M.F.  a Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu-locatia Tudor 

Vladimirescu  , etaj 1  functioneaza cu 33  de paturi, din care 8 pentru compartimentul Chirurgie Oro-

maxilo-faciala (O.M.F.) si deserveste solicitarile pentru internare a pacientilor cu afectiuni specifice 

specialitatii O.R.L.  si  O.M.F.  

Sectia O.R.L. + Comp. O.M.F. functioneaza cu 5 medici , 7 asistenti, 4 infirmiere si 1 ingrijitoare 

de curatenie .   

Sectia asigura internari de urgenta si cu bilet de trimitere din ambulator sau de la medicul 

specialist  in vederea  efectuarii  investigatiilor, a conduitei terapeutice de specialitate  si a  stabilirii 

diagnosticului de certitudine. 

Servicii  oferite de sectia O.R.L : otoscopie, laringoscopie, fibroscopie , prelavari de biopsii in 

vederea examenului histopatologic, esofagoscopie , extractie  de corpi  straini auriculari , nazali, 

esofagieni , amigdalieni , amigdalectomie, adenoidectomie, cura radicala sinusala , extragerea polipilor 

nazali, ablatia polipilor auriculari , traheostomie, interventii chirurgicale posttraumatice la nivelul 

regiunii cervicale si a fetei .  

Personalul medical din sectia noastra asigura ingrijirile si tratamentul pacientilor spitalizati, 

colaboreaza cu alte sectii din spital si ambulator, este in permanenta legatura cu serviciile de urgenta. 

Asiguram pregatirea medicilor rezidenti , medicilor de familie care isi efectueaza stagiul de 

pregatire in sectia noastra, studenti la medicina ( practica de vara )  precum si elevii scolilor sanitare 

din municipiu.  

 Pacientii pot contacta personalul medical al sectiei la numarul de telefon 0253/242515 interior 

433-O.R.L. SI 448 – O.M.F. .  

Programul de lucru  in sectia  O.R.L.- O.M.F. se desfasoara in flux continuu , efectuandu-se 

garzi permanente .  

 

 

 

2. Personal 

Nr. 
Crt. 

Nume si Prenume Functie Grad Profesional 

1 SPERIOSU LOREDANA Medic sef Specialist  

2 DAVIDESCU MARILENA Medic Primar  

3 MISCHIE ALINA Medic Primar  

4 URITESCU ADELA Medic  Primar  

5 DINA VIOLETA Medic  Specialist  

6 ROTARU LARISA As. Sef  Principal S.  
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3. Afectiuni ce pot fi diagnosticate/tratate 

Nr. 
Crt. 

Afectiune 
Diagnos-

ticata 
Tratata 

1.  Rinosinuzite  maxilare, etmoidale, frontale şi sfenoidale;   

2.  Laringite   

3.  Tumori laringiene    

4.  Amigdalite    

5.  Epistaxis    

6.  Otite    

7.  Traumatisme ORL si cervicofaciale    

8.  
Insuficienţă respiratorie acută, traumatologie, corpi străini, hemoragii, 
supuraţii 

  

9.     

10.     

11.     

 

4. Servicii Medicale, Tarife Decontate/Nedecontate CAS 

Nr. 
Crt. 

Servicii Medicale 

Tarif pe caz 
rezolvat/zi 
spitalizare 
decontat 
CAS (lei) 

Tarif pe caz 
rezolvat/zi 
spitalizare 

nedecontat 
CAS (lei) 

1 Ingrijirea pacienţilor cu canula traheală 1.500,00 2.500,00 

2 Îngrijirea bolnavilor cu sondă alimentară de medie şi lungă durată;   

3 
Tratamentul supurațiilor otice: otomastoidite acute şi cronice, 
complicaţii; 

  

4 Chirurgie  reparatorie a feţei şi gâtului;   

5 
  Tratarea medicamentoasa a rinosinuzitelor maxilare, etmoidale, 
frontale şi sfenoidale; 

  

6 Tratamentul  medicamentos în surditatea brusc instalată   

7 
 Urgenţe ORL (insuficienţă respiratorie acută, traumatologie, corpi 
străini, hemoragii, supuraţii 

  

8 
  
Tratamentul medicamentos  în sindroamele labirintice, paralizia 
periferică de nerv facial 

  

9 Tratamentul medicamentos in supuratii  otice   

10 Fibroscopie naza-faringiana    

11 Biopsii ale tumorilor cervicofaciale    

12 
 Abordarea endoscopică a laringitelor cronice şi tumorilor benigne 
laringiene 

  

13 
Chirurgie clasică, endoscopică nazală, faringiană, laringiană, 
esofagiană, traheală 

  

    

 

5. Dotare 

Nr. Crt. Aparatura si Echipamente   Cantitate 

1.  aparat pentru aerosoli şi nebulizări  

2.  aspirator chirurgical  

3.   trusa adenectomie  

4.   trusa amigdalectomie  

5.  trusa septoplastie  

6.  Microscop chirurgical Storz   

7.  Monitor supraveghere functii vitale  

8.  Endoscop flexibil Storz  



9.   Cabinet audiometrie  

10.  electrocauter mono şi bipolar  

11.   săla de tratamente  

12.  
săla de operatie dotata cu: aparate AG, instalaţie de oxigen cu dublă 
alimentare 

 

13.   sală de intervenţii chirurgicale ORL şi patologie cervicala  

   

   

   

   

 

 
 

 

 


