
SECTIA RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE 

 

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

Secţia Recuperare Medicină Fizică şi Balneologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Tg Jiu funcționează 
cu 56 de paturi și deservește solicitările pentru internare a pacienților cu afecțiuni specifice specialității 
noastre. 

Secția asigură internarea pacienților, planificați conform listelor de aşteptare, în vederea efectuării 
investigațiilor în scop de diagnostic și tratament. 

Recuperarea medicală este un ansamblu de îngrijiri medicale aplicate în unităţile sanitare, pacienţilor şi 
deficienţilor în vederea restabilirii capacităţii funcţionale a sistemelor şi organelor lezate şi la nevoie 
organismelor compensatoare, care să permită recuperarea capacităţii de muncă.  

Secţia Recuperare Medicina Fizică şi Balneologie urmăreşte recuperarea medicală a deficienţilor şi invalizilor 
prin folosirea cât mai judicioasă a tururor mijloacelor medicale existente şi asigură aplicarea procedurilor 
kinetoterapeutice şi fizioterapeutice în vedere prevenirii şi corijării incapacităţilor funcţionale şi a restituirii 
unui maxim de forţă, mişcare şi coordonare. 

Atribuţiile secţiei de Recuperare, Medicina Fizică şi Balneologie sunt: 

- Profilactice 

-Curative (consultaţii, investigaţii, stabilirea diagnosticului, tratamente medicale îngrijire, recuperare) 

- Profesionale 

Atribuţiile profilactice: 

- Educaţie sanitară a pacienţilor internaţi şi a aparţinătorilor; 

- Întocmirea planului de recuperare medicală pentru deficienţii motori; 

 -Recomandă bilete de trimitere pentru tratament recuperator în staţiunile de profil, prin cabinetul din 
ambulatoriul spitalului pentru deficienţi şi potenţialii bolnavi locomotori; 

- Prelucrarea Regulamentului intern, a obligaţiilor şi drepturilor pacientului; 

Atribuţiile curative (consultaţii, investigaţii, stabilirea diagnosticului, tratamente medicale, îngrijire, 
recuperare):  

- Internare de urgenţă aparţinând medicului de gardă, conform procedurii UPU; 

- Internarea pacienţilor în regim de spitalizare continua se face prin planificare, conform listelor de aşteptare, 
pe baza recomandării de internare din partea medicului de familie, a medicului de specialitate din Ambulatoriu 
sau a medicilor din unităţile de asistenta medico- socială aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de 
sănătate, însoţit de actul de identitate şi de adeverinţa/cupon de pensie  din care să rezulte calitatea de 
asigurat a pacientului conform procedurii de internare prin Biroul Internări.  

- Efectuează investigaţiile necesare stabilirii diagnosticului fazei evolutive, afectării funcţionale în vederea 
stabilirii deficienţei funcţionale sau organice şi a stabilirii planului de recuperare; 

- Asigură prescripţiile medicale zilnice sau la două zile şi investigaţii paraclinice; 

- Declară bolile infecţioase depistate în cursul internării, asigurând rezolvarea acestora conform 
regulamentelor în vigoare; 

- Asigură aplicarea zilnică a tratamentului recuperator conform planului de recuperare; 

- Asigură asistenţă medicală pe timpul gărzii; 



- Asigură dotarea aparatului de urgenţă conform baremului secţiei aprobat; 

- Asigură îndrumarea şi transferul cazurilor internate accidental în afară profilului secţiei către alte secţii de 
diverse profile. 

- Veghează la respectarea normelor de prevenire a infecţiilor nosocomiale, la respectarea normelor din 
Regulamentul intern pentru bolnavi şi aparţinători; 

- Supraveghează calitatea hranei şi servirea mesei zilnice a pacienţilor, cu respectarea meniurilor prescrise de 
medicii curanţi; 

- Asigură asistenţa de urgenţă în condiţii deosebite, şi pentru urgenţele medicale prezentate în cursul gărzii; 

- Recomandă tratamente fizicale în baza de tratament; 

- Organizează întocmirea planului de recuperare medicală, la nivelul spitalului şi ambulatoriului; 

- Urmăreşte eficienţa tratamentelor de recuperare şi face propuneri pentru prelungirea concediului medical 
pentru incapacitate temporară de muncă accidentaţilor, pacienţilor şi invalizilor aflaţi în evidenţă şi face 
propuneri pentru pensionare de invaliditate; 

- Acţionează pentru instituirea imediată când starea pacientului o permite, a acţiunilor de recuperare 
medicală. 

- Acordă servicii medicale spitaliceşti asiguraţilor respectând criteriile de calitate elaborate de organele 
abilitate prevăzute de lege; 

- Nu refuză acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă ori de câte ori se solicită aceste servicii; 

- Informează asiguraţii despre serviciile medicale oferite şi despre modul în care sunt furnizate; 

- Respectă confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi, precum şi intimitatea şi 
demnitatea acestora; 

- Acordă servicii medicale de specialitate tuturor asiguraţilor, indiferent de casa de asigurări de sănătate la 
care s-a virat contribuţia de asigurări de sănătate pentru aceştia; 

- Informează medicul de familie al asiguratului sau după caz, medicul de specialitate din ambulatoriul de 
specialitate, prin scrisoare medicală despre diagnosticul stabilit, controalele, investigaţiile, tratamentele 
efectuate sau transmite orice alte informaţii referitoare la starea de sănătate a asiguratului; 

- Întocmeşte liste de aşteptare pentru serviciile medicale programabile, cu excepţia cazurilor de urgenţă, 
pentru eficientizarea serviciilor medicale; 

- Eliberează acte medicale în condiţiile stabilite prin norme; 

- Respectă şi aplică orice alte măsuri stabilite de conducerea unităţii; 

 Atribuţii curative profesionale 

- pregătirea şi perfecţionarea metodelor şi procedurilor de tratament prin cursuri şi teste  

profesionale cu tot personalul secţiei; 

-  participarea personalului medico -sanitar la cursuri, simpozioane, prezentări de cazuri  

care au ca obiect educaţia medicală continuă; 

-  instruirea periodică a personalului auxiliar;  

 

Atribuţiile Laboratorului de Medicină Fizică şi Balneologie sunt următoarele:  



- ţinerea evidentei pacienţilor, invalizilor şi deficienţilor incluşi în acţiunile de recuperare medicală 
(adulţi);  

- realizarea planului de recuperare medicală întocmit de medicul de specialitate; 

- efectuarea tratamentelor de recuperare medicală a pacienţilor, invalizilor şi deficienţilor motori 
precum şi a altor categorii de persoane care necesită tratamente fizioterapeutice, recomandate de 
personalul de specialitate;  

- educaţia sanitară a pacienţilor privind respectarea Regulamentului intern al unităţii şi a normelor de 
igienă;  

- verificarea zilnică a funcţionării aparaturii;  

- educaţie medicală continuă pentru personalul medico-sanitar;  

- să acorde asiguraţilor servicii medicale de laborator numai pe baza fisei de proceduri fizicale, prescrise 
de medicul de specialitate recuperare;  

- să ofere relaţii asiguraţilor despre serviciile acordate şi despre modul în care vor fi furnizate acestea;  

- să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi precum şi 
intimitatea şi demnitatea acestora;  

- să ţină evidenţa, în vederea raportării către CAS, a serviciilor medicale acordate asiguraţilor.  

- să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a unităţii sanitare, în limitele de calitate impuse 
de activitatea medicală. 

 

2. Personal 

Nr. 
Crt. 

Nume si Prenume Functie Grad Profesional 

1 Băleanu Ioana Luciana  Medic sef Primar 

2 Creţu Daniela Mileta Medic Primar 

3 Nimară Mircea  Medic Specialist 

4 Văcaru Maria Cristina Medic  Specialist 

5 Popescu Elena Asistent şef  As. medical pr. S. 

6 Dumitrescu Lidia  As medical  As. medical pr. 

7 Dumitrică Fîciu Vasilica  As medical As. medical pr. 

8 Epistatu Gabriela  As medical As. medical pr. 

9 Rădoi Elena As medical As. medical 

10 Semen Liliana Corina As medical As. medical pr. 

11 Tudosie Floriana  As medical As. medical pr. S. 

12 Udrea Nedelcu Alexandrina As medical As. medical pr. S. 

13 Văduva Ramona As medical As. medical pr. 

14 Zanficu Emilia  As medical As. medical pr. 

15 Cazan Monica Silvia  Fiziokinetoterapeut Fiziokinetoterapeut 

16 Ciulei Geanina Adriana  Kinetoterapeut  Kinetoterapeut 

17 Rovenţa Teodora  Kinetoterapeut  Kinetoterapeut 

18 Ichim Mirela As medical As. medical pr. 

19 Mostieoru Nicoleta Mihaela As medical As. medical pr. 

20 Mogoşanu Nicolae Daniel Maseur As. medical pr. 

21 Pandele Maria  As medical As. medical pr. 

22 Trăistaru Carmen Adriana As medical As. medical pr. 

23 
Brînzan Matei Ramona 
Loredana  

As medical As. medical pr. 

24 Mischie Alexandru Marian  As medical As. medical pr. S 



25 Roşoga Ecaterina As medical As. medical pr. S. 

26 Cruceru Irina Kinetoterapeut Kinetoterapeut 

27 Cotan Aura Nicoleta  Infirmiera Infirmiera 

28 Dănăşel Delia  Infirmieră  Infirmieră 

29 Popescu Luminiţa Gabriela Infirmieră Infirmieră 

30 Rosculete Liliana Sorina Infirmiera Infirmiera 

31 Bubatu Otilia  Îngrijitor curăţenie Îngrijitor curăţenie 

32 Popescu maria Liliana  Îngrijitor curăţenie Îngrijitor curăţenie 

33 Voinea Maria  Îngrijitor curăţenie Îngrijitor curăţenie 

 

3. Categoriile de afecţiuni care fac obiectul secţiei Recuperare, Medicina Fizică şi Balneologie;  

-  afecţiuni autoimune –colagenoze  

-  afecţiuni reumatismale inflamatorii şi degenerative  

-  afecţiuni ortopedice posttraumatice şi postoperatorii  

-  afecţiuni neurologice 

 

4. Servicii medicale, tarife decontate/nedecontate CNAS: 

-Electro terapie(curenti interferentiali; diadinamici; trabert;galvanizare; electrostimulare; ultrasunet; tens; 

curenti rectangulari; magnetodiaflux; undescurte) 

-terapie shock wave 

-drenaj limfatic 

-hidrotermoterapie:bai galvanice 

-parafina 

-laserterapie 

-masaj terapeutic 

-kinetoterapie individuala si de grup 

 

5. Dotare 

Nr. 
Crt. 

Aparatura si Echipamente   Cantitate 

1 Aparat terapie cu impulsuri RS 10 1 

2 Aparat terapie curenţi diadinamici  3 

3 Aparat parafinaE 2000 Combi 1 

4 
Aparat terapie combinata cu 3 canale Intelect 
Chattanooga 

1 

5 Aparat magnetoterapie BTL 5920 1 

6 Aparat terapie cu unde scurte  2 

7 Aparat terapie combinata BTL 5000 1 

8 Aparat terapie laser BTL 5110 1 

9 Aparat drenaj limfatic  BTL 5000 Lymphastim 1 

10 Aparat terapie Shockwave BTL  6000 1 

11 Baie galvanică 4 celulară 1 



12 Aparat mişcare pasivă Sundgo MC 1 

13 Aparat multifuncţional kinetoterapie Kettler 1 

14 Bandă alergare Insport Line 1 

15 Cuşcă Rocher  1 

16 Aparat terapie combinata 3 canale BTL Premium 4000 1 

17 Masa kinetoterapie electrica 1 

18 Bicicleta medicinala 1 

19 Stepper 1 

 

6. Programe/ Proiecte cercetare-dezvoltare 

 

                                                                        Medic sef sectie , 

Baleanu Ioana Luciana 


