VIZIUNEA SPITALULUI ORĂŞENESC SINAIA
Spitalul orăşenesc Sinaia urmăreşte menţinerea activităţii medicale în oraşul Sinaia,
îmbunătăţirea continuă a calităţii actului medical, diversificarea serviciilor oferite populaţiei,
cu respectarea drepturilor pacienţilor, precum şi atragerea specialiştilor şi îmbogăţirea
echipei medicale.

Ne propunem să ne menţinem în reţeaua spitalelor publice din România, să devenim un
etalon al calităţii şi siguranţei actului medical. Credem în specialiştii echipei noastre medicale, ei
reprezintă cei mai importanţi parteneri, una din principalele resurse ale spitalului şi avem
certitudinea că împreuna vom reuşi să promovăm un nou comportament, axat atât pe prevenţie cât şi
pe tratament.
Spitalul orăşenesc Sinaia fiind poziţionat în cea mai importantă staţiune montană din
România, staţiune accesată de turişti români şi străini deopotrivă, 365 de zile pe an, reprezintă
garantul intervenţiei medicale de urgenţă şi accesabilităţii serviciilor medicale spitaliceşti, în regim
de spitalizare de zi, ambulatoriu sau de tip paraclinic.
Vom contribui în continuare la facilitarea accesului populaţiei la servicii medicale de
calitate, diverse, la cele mai avansate metode de investigaţii medicale şi de laborator.

MISIUNEA SPITALULUI ORĂŞENESC SINAIA
Misiunea noastră o reprezintă asigurarea condiţiilor optime pentru investigaţii
medicale, tratament, cazare, igienă, alimentaţie şi prevenire a infecţiilor nosocomiale, în
conformitate cu legislaţia în vigoare.
Sănătatea este profesia şi pasiunea noastră, iar misiunea noastră este de a răspunde nevoilor
pacienţilor şi comunităţii, având ca suport, cei mai buni specialişti şi tehnologie medicală de ultimă
generaţie, pentru care există o permanentă preocupare.
Acordarea celor mai bune servicii medicale bazate pe eficienţă, eficacitate şi calitate, au
drept scop îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei deservite prin:
adaptarea serviciilor medicale la nevoile populaţiei deservite;
creşterea calităţii serviciilor medicale;
scăderea ponderii serviciilor medicale realizate prin spitalizare continuă în favoarea
celor ambulatorii şi prin spitalizare de zi;
orientarea profilului serviciilor medicale spre caracteristicile de morbiditate ale
populaţiei, preconizate a se adresa unităţii sanitare;

primordialitatea criteriilor de performanţă în activitatea unităţii sanitare;
optimizarea raportului cost/eficienta în administrarea Spitalului orăşenesc Sinaia;
asigurarea condiţiilor de accesibilitate şi echitate populaţiei deservite;
îmbunătăţirea continuă a condiţiilor implicate în asigurarea satisfacţiei pacientului şi
a personalului angajat
creşterea gradului de informare a pacienţilor şi populaţiei în general, asupra paletei
de servicii medicale oferite de Spitalul orăşenesc Sinaia.

