SECTIA CHIRURGIE GENERALA 1
Sectia Chirurgia Generală 1 a Spitalului Judetean de Urgență TARGU JIU,
judetul GORJ, structurată cu 50 de paturi ,din care Chirurgie Generala 39 paturi,
Compartimentul Arsi si Chirurgie Plastica 6 paturi,Compartimentul Neurochirurgie 5
paturi; este una dintre secțiile cu „foc continuu” din această prestigioasă unitate
sanitară, deoarece aici se asigură primirea și rezolvarea urgențelor chirurgicale de pe
întreg teritoriul județului GORJ și zonele limitrofe lui, la orice oră din zi și din noapte.
În același timp, intervențiile chirurgicale efectuate acoperă toată paleta patologiei
aferente chirurgiei generale. În ultimii ani, dotările tehnice de la nivelul sălilor de operații
Chirurgie Generală au permis efectuarea de intervenții laparoscopice și chirurgie minim
invazivă.
Activitatea Secției Chirurgie Generală1 își propune creșterea eficienței în cadrul
sistemului DRG. În acest sens, ICM-ul secției este cuprins între 1,5 – 2,1, secția
încadrându-se în același timp și în ceilalți indicatori de performanță ai spitalelor.
Din numărul total al intervențiilor chirurgicale, între 1100-1300 efectuate pe
parcursul unui an de zile, circa 80% reprezintă urgențe chirurgicale.
Personalul Secției Chirurgie Generală 1, prin profesionalism și tenacitate, se
preocupă permanent de ridicarea calității serviciilor oferite pacienților urmărind
creșterea continua a gradului de satisfactie a acestora.
Colectivul Secției Chirurgie Generală 1 (medici, asistente medicale, infirmiere) este
integrat în programele de pregătire medicală continuă, inițiate de organizațiile
profesionale corespunzătoare (Colegiul Medicilor, Ordinul Asistenților Medicali),
participările la cursuri de pregătire profesională, consfătuiri, congrese, fiind o practică
curentă pentru îndeplinirea dezideratului de îmbunătățire continuă calității serviciilor
noastre.
De-a lungul anilor, de pregătirea medicilor chirurgi și asistentelor din secția noastră
au beneficiat tinerii medici rezidenți, stagiari și viitoarele asistente medicale care
urmează să lucreze în sistemul de sănătate.

PERSONALUL SECTIEI CHIRURGIE 1
-MEDIC SEF- BALEANU VASILE –Medic primar chirurgie generala, doctor in medicina
-DOCTOR NEATA GHEORGHE- Medic primar chirurgie generala , doctor in medicina
-DOCTOR COCULESCU ADRIAN MARCEL- Medic primar chirurgie generala,competenta endoscopie digestiva
-DOCTOR DUMITRELEA DANUT-Medic primar chirurgie generala
-DOCTOR TRANCA MARIUS- Medic specialist chirurgie plastica si reparatorie.
-DOCTOR GUGILA ALINA- Medic specialist chirurgie generala

Avand in vedere dotarea cu aparatura performanta ,la nivelul sectiei noastre
se pot efectua esofago-gastro duodenoscopii,
rectosigmoidoscopii,colonoscopii,prelevari de biopsii in vederea ex histopatologic
In sectia noastra se efectueaza toate manevrele terapeutice impuse de
managementul complet al patologiei abordate.
Personalul medical asigura ingrijirile si tratamentul pacientilor
spitalizati,colaboreaza cu alte sectii din spital si ambulator si este in permanenta
legatura cu serviciile de urgenta

