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Secția Clinică I de Pneumologie 

 

În cadrul Secției Clinice I de Pneumologie se desfăşoară o activitate ştiinţifică, didactică şi 

terapeutică comparabilă cu standardele academice europene, în cadrul unităţii fiind antrenaţi 

atât studenţii în medicină, cât şi medicii rezidenţi. În cadrul secţiei sunt în derulare studii clinice 

multicentrice în domeniul bolilor respiratorii. 

Personalul medical are activitate publicistică prodigioasă, publicând articole de interes ştiinţific 

internaţional. Echipa de specialişti a contribuit la înfiinţarea dar a şi participat la conducerea 

următoarelor reviste ştiinţifice precum: East European Medical Journal, British Medical Journal, 

British Journal of Family Planning, Caiet de Pneumoftiziologie, INTERLOQ - (Denver, USA). 

Secția Clinică I de Pneumologie este centru pilot în implementarea programului DOTS, 

programului GOLD privind standardizarea urmăririi şi tratamentului în bolile pulmonare 

obstructive cronice şi proiectului OTTO privind tratamentul infecţiilor respiratorii. De 

asemenea, aceasta reprezintă primul centru din România în care se desfăşoară activitate 

ştiinţifică din cadrul proiectul ISTEW (Improvement Science Training for European Healthcare 

Workers), proiect ERASMUS implementat la nivelul a 7 parteneri europeni – care şi-a propus 

generarea de cunoştinţe care cultivă schimbare şi oferă îngrijiri centrate pe persoană, îngrijiri 

sigure, eficiente, eficace, echitabile şi oportune. La nivelul Clinicii Pneumologice vor fi efectuate 

în viitor şi primele studii axate pe ştiinţa îmbunătăţirii sistemului medical. Acestea reprezintă 

resurse unice atât în Moldova cât şi în România pentru cercetarea medicală la nivel European. 

Din martie 2020, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași a fost desemnat Spital Faza II prin 

Ordinul 555/2020 completat cu OMS 623/2020 și astfel s-a implicat activ în diagnosticul și 

tratamentul Pneumoniei cu SARS-CoV-2, Secția Clinică I de Pneumologie preluând toate cazurile 

pozitive la depășirea capacității Spitalului de Boli Infecțioase. În prezent, prin OMS 753 

corectat, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași a rămas ca spital santinelă, fiind pregătit să 

preia în orice moment pacienți diagnosticați pozitiv pentru infecția cu SARS-COV2. 

 

SERVICII OFERITE: 

 Diagnosticul şi tratamentul de specialitate pentru boli acute ale aparatului respirator: 

pneumonii, infecţii acute ale cailor respiratorii superioare, etc., în regim de spitalizare 

continuă și spitalizare de zi; 

 Monitorizarea clinică, biologică și terapeutică a pacienților cu boli cronice ale aparatului 

respirator: BPOC, Astm, Bronșiectazii, etc. în regim de spitalizare continuă și de zi; 

 Diagnosticul şi tratamentul de specialitate pentru apnee de somn – Medicii pneumologi 

au competența de a rezolva probleme de diagnostic complex, monitorizare boli cronice, 

diagnostichează și tratează adulții cu afecțiuni respiratorii acute, cronice, apneea de 

somn, tuberculoza pulmonară; 
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 Diagnosticul, tratamentul, monitorizarea clinică și biologică a pacienților cu infecție 

SARS-CoV-2; 

 Instruirea personalului medical este asigurată prin participări la manifestări științifice și 

cursuri de educație medicală continuă. 


