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DECIZIA nr. _________  

 din  ______________ 

 

Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Braşov, Dr. MORARU Dan, numit în 

funcţia de manager prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Braşov nr. 259 din 

07.03.2011. 

            În baza Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului de Pneumoftiziologie 

Braşov 

                                                             DECIDE: 

Art.1. Ambulanţa proprie a Spitalului de Pneumoftiziologie Braşov are ca scop principal 

transportul pacienţilor cu TB eligibili. De asemenea pot fi transportaţi şi pacienţii internaţi în spitalul 

nostru care necesită, după caz, consultaţii interdisciplinare, investigaţii paraclinice sau transfer la o 

altă unitate spitalicească.  

Art.2. Criteriile de eligibilitate a pacienţilor sunt: 

- bolnavii de TB care întâmpină dificultăţi datorită situaţiei materiale dificile 

(venituri reduse);  

- bolnavii de TB care provin din familiile cu mulţi copii;  

- bolnavii de TB care provin din familiile dezorganizate;  

- bolnavii de TB care provin din familiile cu persoane aflate în şomaj de lungă 

durată;  

- bolnavii de TB copii care provin din instituţiile de ocrotire;  

- bolnavii de TB care care întâmpină dificultăţi datorită unor incapacităţi fizice;  

- bolnavii de TB din zonele îndepărtate din judeţ şi cu accesibilitate redusă la servicii 

medicale de specialitate 

 Art.3. Solicitarea ambulanţei se face cu cel puţin 24h înainte de transport, la secretariatul 

spitalului, prin adresă scrisă care trebuie să conţină: numele şi prenumele pacientului, destinaţia 

transportului, motivul deplasării şi medicul care a recomandat-o. 

 Art.4 Medicii angajaţi ai Spitalului de Pneumoftiziologie Braşov, Dispensarului TB Braşov, 

Dispensarului TB Săcele precum şi Serviciul Administrativ Aprovizionare Transport sunt 

responsabili cu ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentei decizii. 

   

 

MANAGER 

Dr. Dan MORARU 

 

 
 

Red. - 6 ex. 

1 ex. manager __________________________ 

1 ex. secţia I Pneumologie   ________________ 

1 ex. secţia clinică II Pneumologie   __________ 

1 ex. secţia Pneumologie Copii______________ 

1 ex. Dispensar TB Braşov   ___________ 

1 ex. Dispensar TB Săcele   ___________ 


