Spitalul de Pneumoftiziologie este dotat cu aparatura complexa de inalta performanta, de
ultima generatie deservita de medici cu multiple competente si specializari in domeniu, asigura
astfel spitalizarea continua si respecta normele sanitare privind conditiile de cazare, igiena,
alimentatie si de prevenire a infectiilor nosocomiale conform normelor aprobate de Ministerul
Sanatatii
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Programare consultație: 0231-584083
Centrala: 0231-584118, 0231-584082, 0231-584024
Fax: 0231-584024
Laborator analize medicale (Aleea Eliberării nr.3): 0231-584933
E-mail: office@pneumobt.ro

Pentru orice informaţie privind serviciile Spitalului nostru va invităm să
accesaţi pagina de internet:

www.pneumobt.ro

· Laborator analize medicale (Aleea Eliberării - Nr.3):
biochimie si compartiment BK

Spitalul de Pneumoftiziologie Botoșani este o unitate cu personalitate juridica, subordonata
Consiliului Local Botoșani. A fost înființat prin Ordin al Ministrului Sanatatii in anul 2002, motivat de
adresabilitatea mare care depășea capacitatea secțiilor de profil existente la Spitalul "Sf. Gheorghe"
Botoșani. Unitatea asigură asistenţă medicală spitalicească, spitalizarea continua, de specialitate şi
ambulatorie pentru întreaga populație a județului.
Comitetul director:
Manager – Buga Daniel Costel
Director medical - Dr. Marcu Vladimir Tiberiu
Director financiar-contabil - Ec. Caba Doina
+
Spitalul este de tip pavilionar cu următoarea structura:
ü Pavilion spitalizare - 2 secții, 120 paturi si camera de garda
ü Pavilion Dispensar TBC - ambulatoriul integrat al spitalului cu un cabinet de pneumologie,
laborator radiologie si imagistica medicala, farmacie
ü Pavilion Administrativ - bucătărie, magazii, ateliere si birouri
ü Pavilion Laborator analize medicale cu compartiment BK (Aleea Eliberării - Nr.3)
Spitalul cuprinde următoarele specialităţi clinice şi paraclinice:

• Două secţii şi compartimente cu specialităţile:
Þ Secția pneumologie I - 60 paturi din care:
v Compartiment TB I - 40 paturi
v Compartiment pneumologie I - 20 paturi
Þ Secția pneumologie II - 60 paturi
v Compartiment pneumologie II - 20 paturi
v Compartiment TB II - 35 paturi
v Compartiment copii TB II - 5 paturi
· Camera de garda
· Ambulatoriul Integrat cu:
Þ Dispensar PNF (Pneumoftiziologie)
· Laborator radiologie si imagistica medicala
· Doua cabinete de pneumologie,
· Farmacie cu circuit închis

Alte servicii oferite: Bronhoscopie, Spirometrie
Medicii care isi desfășoară activitatea in cadrul spitalului:
Þ Marcu Tiberiu Vladimir – medic primar – pneumologie
Þ Murvai Diana Mirela – medic primar – pneumologie,
Þ Gherghel Mihaela – medic primar – pneumologie, explorari funcţionale respiratorii
speciale
Þ Orlovschi Cristina – medic primar – pneumologie, explorari funcţionale respiratorii
speciale, endoscopie bronsica, ultrsonografie generala
Þ Dascalu Cristina – medic primar – pneumologie, explorari funcţionale respiratorii
speciale, endoscopie bronsica
Þ Cojocariu Craciunita-Andreea – medic specialist – pneumologie, endoscopie bronsica
Þ Bendas Magdalena – medic specialist – pneumologie
Þ Dumbrava Tudorita-Oana – medic specialist – pneumologie
Þ Ciomaga Mirela – medic specialist – pneumologie
Þ Martiniuc Loredana Gabriela – medic specialist – radiologie si imagistica medicala,
ultrsonografie generala
Þ Sbîrnea Dana Cristina – medic specialist – medicina de laborator
Lista serviciilor medicale care nu pot fi efectuate in ambulatoriu si impun internare
· Precizarea de diagnostic, supravegherea si izolarea bolnavilor contagioși sau potențial
contagioși, respectiv tuberculoze
· Inițierea si supravegherea tratamentului tuberculostatic (monitorizarea tolerantei la
tratament, a reacțiilor adverse posibile) in Tuberculoza pulmonara si Extrapulmonara (excepție
meningita TB)
· Asigurarea urgentelor respiratorii si a decompensărilor ușoare si medii ale afecțiunilor
asociate tuberculozei pulmonare.
· Supravegherea si tratamentul sindroamelor post TBC.
· Investigații paraclinice extinse/analize de laborator, examen sputa flora banala cu
antibiograma, EKG, spirometrie TBC, radiografie pulmonara, consultații interclinice pentru
precizarea diagnosticului diferențial cu TBC, a comorbiditatilor asociate TB si a reacțiilor
adverse la tuberculostatice
· Efectuarea:
ü pansamentelor si a toaletelor locale (escare , intervenții chirurgicale recente)
ü puncțiilor pleurale exploratorii si evacuatorii
ü paracenteza exploratorie si evacuatorie (tuberculoza + diagnostic diferențial al afecțiunilor
abdominale),
ü de oxigenoterapie, nebulizare, paracenteza
Portalul spitalului www.pneumobt.ro ofera posibilitatea unei informari complete despre
serviciile spitalicesti si ambulatoriu oferite de spital Este autorizat sanitar iar serviciile acordate in
spital corespund normelor sanitare elaborate de Ministerul Sanatatii pentru tratament, diagnostic,
investigatie paraclinica si ingrijire.

