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Şase unităţi spitaliceşti din judeţul Bihor organizează sâmbătă, 22 august 2015, evenimentul 

„Ziua Porţilor Deschise” 

  

          Multe din problemele semnalate de către cetăţeni la Ministerul Sănătăţii (M.S.) sunt 

generate în special de deficienţe apărute în procesul de comunicare şi informare dintre 

personalul  medical şi public. M.S. doreşte ca populaţia să cunoască realităţile sistemului sanitar 

direct de la personalul medical şi vizează stabilirea unor legături mai strânse între cadrele 

medicale şi public, prin organizarea de evenimente la nivelul unităţilor sanitare.  

Astfel, M.S. a recomandat tuturor unităţilor sanitare (cu excepţia celor cu risc de 

transmitere a bolilor infecto-contagioase) să organizeze în data de 22 august 2015 – “Ziua 

Porţilor Deschise”.  În urma transmiterii recomandării către toate spitalele din judeţul Bihor şi-au 

exprimat disponibilitatea şi posibilitatea pentru organizarea evenimentului menţionat un număr 

de şase spitale, conform tabelului următor: 

Nr. crt. Unitatea sanitară Locaţia 

evenimentului 
Mod desfăşurare eveniment Interval orar 

desfăşurare 

1.        Spitalul Clinic 

Municipal „Dr. 

Gavril Curteanu” 

Oradea  

Oradea, Str. 

C.Coposu 

nr.12, Sala 

curs Etaj I 

-Prezentarea unităţii, 

serviciilor medicale 

oferite, documentelor 

necesare efectuării unui 

serviciu medical 

-Circuit de vizită în 

câteva secţii 

10
00

-14
00

 

2.        Spitalul Pelican 

Oradea 

Oradea, Str. 

Corneliu 

Coposu nr. 2 

-Circuite de vizită 12
00

-14
00

 

3.        Spitalul Clinic de Comuna -Circuite de vizită 9
00

-12
00
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Recuperare  Medicală 

Băile Felix 

Sanmartin, loc. 

Băile Felix, 

cod postal 

417500 

4.        Spitalul Orăşenesc 

Aleşd 

Aleşd, str. 1 

Decembrie 

nr.3 

-Circuite de vizită 

-Prezentare aparatură 

8
00

-14
00

 

5.        Spitalul Orăşenesc 

Ştei 

Ştei, Str.Cuza 

Vodă nr.5 

-Circuite de vizită 9
00

-12
00

 

6.        Spitalul de Psihiatrie 

Nucet 

Nucet, str. 

Pescăruşului 

nr. 5 

-Circuite de vizită 13
00

-18
00

 

  

            Vă rugăm să asiguraţi informarea populaţiei privind evenimentul şi locaţiile în care se 

va desfăşura în cadrul fiecărui spital menţionat în vederea participării tuturor cetăţenilor 

interesaţi la informarea din partea personalului medical.  
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