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Spitalul de Pneumof-
tiziologie Leordeni a

beneficiat în luna octom-
brie de investiţii fiind
reamenajate laboratorul
de radiologie şi imagistică
medicală precum şi
radiologie dispensar TBC
Topoloveni. M.S.În prezent, Spitalul PNFLeordeni asigură asistenţămedicală de specialitate pa-cienţilor infectaţi cu virusulSARS- CoV-2, iar dispensarulTBC Topoloveni oferă asis-tenţă de specialitate pacien-

ţilor non-covid din zona desud şi centru, a judeţului darşi din judeţele limitrofe.Pentru a oferi servicii me-dicale adecvate cerinţelor şiprotocoalelor de lucru ac-tuale, conducerea spitaluluiPNF Leordeni, cu ajutor fi-nanciar din partea ConsiliuluiJudeţean Argeş, a efectuat lu-crări de reamenjare a celordouă unităţi. Lucrările reali-zate în această perioadă la ni-velul laboratorului de radio-logie şi imagistică medicalădin cadrul spitalului, precum

şi încadruldispensaruluiTBCTopoloveni, au constat în

amenjările interioare şi com-partimentarea laboratoruluişi a dispensarului, înlocuireageamurilor şi uşilor, fiindmontate unele din plumb,dar şi casetarea tavanelorpentur un aspect mai plăcut.
Toate aceste lucrări

au fost efectuate
pentru a oferi pro-
tecţie personalului

medical, pentru a se
utiliza în condiţii de
siguranţă sursele ra-

dioactive şi a oferi
servicii medicale de
radiologie de înaltă
calitate tuturor pa-

cienţilor.

A crescut numărul de pacienţi
infectaţi cu COVID-19
Judeţul Argeş se confruntă cu o nouă creştere a

numărului de cazuri de coronavirus. Ieri erau 129
cazuri noi faţă de 94 câte au fost raportate sâmbătă.
Incidenţa înregistrată la 14 zile a crescut la 1,19, ceea
ce înseamnă că ne menţinem în zona verde.M.S.Institu,ia Prefectului Argeș anunţa ieri că situa,ia epide-miologică din jude, era:-persoane aflate în carantină institu,ionalizată: 1;-persoane ieșite din carantină institu,ionalizată: 1493;-persoane aflate în izolare/carantină (anchetă epidemio-logică): 1658, dintre care 689 în carantină la domiciliu și 969în izolare;-persoane ieșite din izolare/carantină (anchetă epide-miologică): 13740;-persoane internate în spital: 393 (ieri 408);-persoane internate la ATI: 27 (ieri 31);-persoane vindecate: 5823 (ieri 5800);-persoane diagnosticate pozitiv: 7061 (ieri 6932);-cazuri nou confirmate, în ultimele 24 de ore: 129 (ieri 94);-persoane decedate de la începutul pandemiei: 269 (ieri269).Până ieri, 1 noiembrie, pe teritoriul României, au fost con-firmate 246.663 de cazuri de persoane infectate cu noul co-ronavirus (COVID – 19).175.975 de pacien,i au fost declara,i vindeca,i.
În urma testelor efectuate la nivel na*ional, dumi-
nică, fa*ă de ultima raportare, au fost înregistrate
5.324 cazuri noi de persoane infectate cu SARS –

CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au
mai avut anterior un test pozitiv.

Reamenajări la Spitalul
Leordeni! În prezent, Spitalul PNF Leordeni asigură

asistenţă medicală de specialitate pacienţilor
infectaţi cu virusul SARS- CoV-2


