
 Spitalul Județean de Urgență Ploiești este cea mai mare și cea mai importantă unitate medicală din 

județul Prahova, o instituție sanitară cu paturi de utilitate publică, cu personalitate juridică, înființat prin 

Decizia Consiliului Popular al județului Prahova nr.616/1974, parcurgând, de-a lungul existenței sale, 

numeroase transformări pentru a asigura asistență medicală populației din municipiul Ploiești și județul 

Prahova. 

 Situat în municipiul Ploiești, la 60 km de capitala București, spitalul deservește în prezent o 

populație de peste 800,000 de locuitori din județul Prahova și județele limitrofe. 

 Structura funcțională a spitalului a fost aprobată prin Ordinul MS nr.753/2010 și a fost modificată 

prin mai multe ordine succesive, în prezent fiind aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova 

nr.163/2014 și avizată de Ministerul Sănătății în anul 2014, având în componență secții și compartimente 

distincte cu un număr total de 1160 de paturi în spitalizare continuă, 39 de paturi pentru spitalizare de zi, 

27 de specialități în ambulatoriul de specialitate al spitalului. 

 În cadrul Spitalului Județean de Urgență Ploiești se mai află: UPU SMURD (cu cabinet de medicină 

dentară de urgență), camere de gardă, centru de hemodializă, farmacii cu circuit închis, blocuri operatorii, 

unitate de transfuzie sanguină, sterilizare, laborator de analize medicale cu puncte de lucru, laborator 

radiologie și imagistică medicală cu puncte de lucru, laborator angiografie și cardiologie intervențională, 

serviciu de anatomie patologică, centru de sănătate mintală adulți, laborator de explorări funcționale, 

compartiment endoscopie, serviciu de medicină legală, dispensar TBC. 

 Spitalul are sediul central în str. Găgeni nr.100, unde sunt localizate cele mai multe dintre secții și 

servicii. Locațiile în care se desfășoară activitatea spitalului sunt: 

- Str. Găgeni nr.100 – majoritatea secțiilor chirurgicale și medicale, precum și departamentele de 

îngrijiri și servicii medicale (terapie intensivă, bloc operator, laborator de analize medicale etc) 

- Str. Boldescu nr.3 – secțiile Urologie, ORL, Compartimentul Chirurgie Orală și Maxilo-Facială, 

Oftalmologie, terapie intensiva II. 

- Str. Bunavestire, nr.1-3 – secțiile Gastroenterologie, Medicină internă II, Psihiatrie și 

Dermatologie. 

- Str. Oborului nr. 2 – Secția Pneumologie, cu compartimentul TBC. 

- Bulevardul Republicii nr.271 – Secțiile Boli Infecțioase adulți și Boli Infecțioase copii. 

Orientarea permanentă către necesitățile pacienților și oferirea de servicii medicale de calitate 

reprezintă misiunea Spitalului Județean de Urgență Ploiești. 


