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Informaţii privind asigurarea asistenţei medicale  

în perioada sărbătorilor de iarnă 

 

 
În perioada Sărbătorilor de iarnă, locuitorii judeţului Vaslui vor putea beneficia de 

asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi spitalicească asigurată prin Centre de 

Permanenţă, Serviciul de Ambulanţă, serviciile de gardă, Unităţi de Primiri Urgenţe din cadrul 

spitalelor. 

În vedere evitării aglomeraţiei în spitale, reamintim populaţiei să se adreseze centrelor de 

permanenţă pentru continuitatea asistenţei medicale primare, în localităţile în care acestea sunt 

organizate. Astfel, la nivelul judeţului funcţionează 9 centre de permanenţă: 

 Centrul de permanenţă Codăeşti deserveşte comunele: Codăeşti, Tăcuta, Dăneşti, 
Micleşti şi Fereşti. 

 Centrul de permanenţă Ivăneşti deserveşte comunele: Ivăneşti, Pungeşti, Gârceni şi 
Poieneşti. 

 Centrul de permanenţă Vutcani deserveşte comunele: Vutcani, Găgeşti, Dodeşti, 
Roşieşti şi Viişoara. 

 Centrul de permanenţă Puieşti deserveşte comunele: Puieşti, Dragomireşti, Voineşti, 
Ghergheşti, Pogana şi Iana. 

 Centrul de permanenta Cozmeşti  deserveşte comunele: Cozmesti, Delesti, Osesti şi 
Balteni.  

 Centrul de permanenta Duda – Epureni deserveşte comunele: Duda-Epureni, Arsura 
şi Drânceni.  

 Centrul de permanenta Olteneşti deserveşte comunele: Albeşti, Olteneşti, Creţeşti şi 
Tătărăni.  
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 Centrul de permanenta Stănileşti deserveşte comunele: Stănileşti, Lunca Banului, 
Berezeni, Vetrişoaia şi Fălciu.  

 Centrul de permanenta Dragomireşti deserveşte: comuna Dragomireşti, comuna 
Ivăneşti (sat Ursoaia, sat Bleşca şi sat Moara Sima) şi comuna Voineşti (sat Avrămeşti şi 
sat Uricani).  

            Medicii de familie acordă consultaţii în centrele de permanenţă în afara 
programului de lucru din cabinetul individual, între orele 15.00 – 8.00, dar şi în zilele de 
sâmbătă, duminică şi sărbători legale, între orele 8.00 – 8.00. 

Serviciul Judeţean de Ambulanţă  poate fi solicitat gratuit, din orice reţea de telefonie 

fixă sau mobilă, la numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112. 

Structurile de primiri urgenţe (camere de gardă, compartimente şi unităţi de primiri 

urgenţe) din cadrul spitalelor au activitate permanentă, în conformitate cu planificarea 

medicilor în cadrul turelor de gardă. 

Menţionăm că în zilele sărbătorilor legale, Ambulatoriile de Specialitate ale spitalelor nu 

funcţionează. 

Informaţii privind programul de funcţionare al unităţilor sanitare, aferent  zilelor 

nelucrătoare din aceasta perioadă, pot fi vizualizate pe site-ul Direcţiei de Sănătate Publică 

Vaslui, respectiv: www.dspvs.ro, secţiunea Unităţi sanitare. 
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