SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Cluj-Napoca este structurat pe două activităţi
principale ale sistemului de sănătate şi anume: activitate spitalicească şi activitate
ambulatorie.
Activitatea spitalicească este asigurată cu precădere în secţiile cu paturi de spitalizare
continuă şi saloanele de spitalizare de zi din cadrul spitalului (str. Iuliu Moldovan nr. 23), iar
activitatea ambulatorie se desfăşoară cu precădere în cadrul Ambulatoriului Integrat al
spitalului (str. Moţilor nr. 19).
Activitatea Spitalului Clinic de Boli Infecţioase, unitate sanitară aflată în subordinea
Consiliului Judeţean Cluj, este asigurată în special în unitatea principală din strada Iuliu
Maniu, nr. 23 prin:
➢ 3 secţii de boli infecţioase adulţi;
➢ o secţie de boli infecţioase copii;
➢ un compartiment HIV/SIDA;
➢ un compartiment terapie intensivă;
➢ laborator de analize medicale;
➢ laborator de radiologie;
➢ serviciu de anatomie patologică;

➢ camera de gardă.
Anual se realizează un număr de cca. 7000 de cazuri de spitalizare continuă şi cca.
15000 de cazuri de spitalizări de zi specifice patologiei bolilor infecţioase.

Activitatea ambulatorie se desfăşoară în special în cadrul Ambulatoriului Integrat din
str. Moţilor, nr. 19, unde un număr de 72 de cabinete medicale oferă servicii ambulatorii şi de
spitalizare de zi pentru 21 de specialităţi clinice adulţi şi 9 specialităţi clinice copii.
În plus, aceste servicii sunt susţinute de următoarele laboratoare:
➢ laborator de analize medicale;
➢ laborator de radiologie şi imagistică medicală;
➢ laborator de recuperare, medicină fizică şi balneologie;
➢ laborator de endoscopie;
➢ sterilizare.

Anual au loc un număr de cca. 170.000-200.000 consultaţii medicale de specialitate şi
cca. 15000 servicii medicale de spitalizări de zi.
Anual numărul pacienţilor care se adresează celor două sectoare de activitate se ridică
la cca 280.000 din care cca 240.000 sunt pacienţi cărora spitalul le acordă servicii medicale,
realizându-se o medie zilnică de cca 900 pacienţi.
Obiectivele Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Cluj-Napoca sunt cele de natură să
conducă la creşterea gradului de calitate a serviciilor medicale oferite pacienţilor şi implicit a
gradului de satisfacţie al acestora.

