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Spitalul de Pneumoftiziologie  
„Dr. Nicolae Ruşdea” Baia Mare 
este spital de specialitate cu 218 paturi, 
furnizând servicii medicale în 
specialităţile pneumologie 
adulţi, pneumologie copii, 
pneumoftiziologie adulţi, 
pneumoftiziologie 
pediatrică, chirurgie 
toracică, recuperare 
medicală respiratorie şi 
îngrijiri paliative pentru 
populaţia din Municipiul Baia 
Mare, judeţul Maramureş şi 
judeţele limitrofe (Satu Mare,  Sălaj).

Este un spital cu o tra diţie de peste 
50 de ani în furnizarea de servicii 
me dicale pentru aparatul respirator 
în mod integrat.
Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr. 
Nicolae Ruşdea” este singurul spi
tal de specialitate din judeţul Mara
mureş.
Spitalul are autorizaţie de func ţionare 
aprobată de Direcţia de Sănătate Pu
blică a Judeţului Ma ramureş şi avizul 

I.T.M. pentru încadrarea locurilor de 
muncă în condiţii deosebite.
Laboratorul de analize medicale din 
cadrul spitalului are şi acre ditarea 
Asociaţiei de Acreditare din România 
 RENAR, prin care satisface cerinţele 
SR EN ISO 15189:2013
Spitalul este încadrat în categoria V 
conform ord. MS 1004/08 06 2011, 
privind clasificarea spita lelor pe 
grade de competenţă.

Populaţia 
deservită  
a judeţului 
Maramureş 
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alinarea suferinței în brațele mamei 
sau chiar ale unei asistente medicale 
atunci când părinții mai au acasă 
și alți copii și nu pot sta cu micuții 
în spital. Suntem în secolul vitezei, 
când totul trece pe lângă noi cu o 
rapiditate de nedescris. Noi, colectivul 
Spitalului de Pneumoftiziologie Baia 
Mare, nu avem voie să trăim astfel. 
Trebuie să ne facem timp pentru toți 
pacienţii noștri, indiferent de boala 
de care suferă. Întotdeauna este loc 
de mai bine, însă atunci când ești 
mulțumit de prestația și prestanța pe 
care ai avut-o la serviciu, satisfacțiile 
sunt mari. Cu siguranță împreună 
vom reuși să mergem mai departe și 
să facem în așa fel încât podul dintre 
boală și vindecarea pacientului să 
fie străbătut cu pași repezi, astfel ca 
fiecare dintre noi să simţim că am 
dăruit toată priceperea, dragostea și 
omenia noastră celor care ne privesc 
cu încredere și respect: PACIENȚII”.

„Am preluat conducerea Spitalului de 
Pneumoftiziologie din Baia Mare într-
un moment mai dificil pentru această 
unitate medicală. A fost nevoie de 
multă muncă pentru a ajunge la un 
nivel în care intrăm în competiţie cu 
celelalte unităţi medicale din Baia 
Mare în privinţa serviciilor pe care 
le oferim. Nu aş fi reuşit fără echipa 
de aici. Spitalul este ca a două casă 
pentru mine.  Alături de cadrele 
medicale, dar și de personalul TESA, 
reușim să lucrăm cot la cot astfel 
încât pacienții să fie mulțumiți de 
serviciile medicale pe care le primesc. 
Este o unitate spitalicească etalon la 
nivelul județului Maramureș, unde, 
din păcate, perioada de spitalizare, 
atât în rândul copiilor, cât și în cel 
al adulților, este îndelungată. Nu 
ai cum să nu legi prietenii, să nu îi 
asculți pe fiecare în parte pentru a 
afla care este povestea de viață pe care 
o trăiește. Împreună cu colegii mei 
reușim astfel să fim mai mult decât 
«angajații» unei unități spitalicești. 
Nu ai cum să nu fi impresionat de un 
copil cu branula în picioruş sau la 
mână care încearcă să își găsească 

Gabriela Hofer, manager 
al Spitalului de Pneumoftiziologie  

„Dr. Nicoale Ruşdea”, Baia Mare

„Împreună cu colegii 
mei reușim să fim mai 
mult decât «angajații» 

unei unități spitalicești” 

524.848
locuitori



În anul 2016 au fost externaţi 5468 pacienţi, cazuri  
de spitalizare continuă, din care:

ActivitAteA SPitAlului  
îN ANul 2016

4.060 cazuri externate de pe 
secţiile de pneumologie
444 cazuri externate de pe 
compartimentele TB ~
454 cazuri externate de 
compartimentul de recuperare 
medicală respiratorie
238 cazuri externate de la 
chirurgie toracică

272 cazuri îngrijiri paliative
În ceea ce priveşte spitalizarea de 
zi s-au rezolvat 4.384 cazuri. 

La camera de gardă au fost oferite 
la 2269 persoane servicii medicale 
care nu au necesitat internare 
şi la 2223 persoane care au fost 
internate prin spitalizare continuă.

Secţiile SPitAlului tBc

PNeuMologie i

Secţia dispune de: 2 monitoare 
pentru funcţii vitale; 
pulsoximetru, aspirator pentru 
toraco centeză, concentratoare de 
oxigen, aparate pentru aerosol.

Medici: 3
Dr. OŞAN LUCIA – Medic Primar Pneumolog, 
Medic Şef Secţie
Dr. ZAGYVA PIROSKA - Medic Primar 
Pneumolog 
Dr. PUIU LIGIA - Medic Primar Pneumolog 

Asistenţi medicali: 11
Infirmiere: 2
Îngrijitoare de curăţenie: 7
Registratori medical: 1

PeRSoNAlul Secţiei

oȘaN lucia 
șef secţie 
PNeuMologie i
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5.468
pacienţi

I

35
PAtuRi

PNeuMologie

PNeuMoftiziologie

50
PAtuRi

15
PAtuRi

Compartimentele sunt 
separate cu circuite 
epidemiologice distincte.



Secţiile SPitAlului tBc

PNeuMologie ii
II

31
PAtuRi

PNeuMologie

PNeuMoftiziologie

Secţia are în dotare 
paturi electrice cu 
funcţii utile pentru 
poziţionarea pacientului, 
crescând astfel con for-
tul şi facilitând îngrijirea 
acestuia.
De asemenea, secţia 
dispune de: 2 
monitoare pentru 
funcţii vitale; 
pulsoximetru, 
aspirator pentru 
toracocenteză, 

Secţia dispune 
de: 3 monitoare 
pentru funcţii 
vitale; pulsoxi-
metru, aspirator 
pentru toraco-
centeză, 
concentratoare de 
oxi gen, ecograf.

31
PAtuRi

50
PAtuRi

PNeuMologie

PNeuMoftiziologie

GoRoN MoNica 
șef secţie 
PNeuMologie iii

6

49
PAtuRi
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Medici: 4
Dr. FILIP ANDREA - Medic Primar Pneumolog, 
Şef Secţie
Dr. RADU RODICA - Medic Primar Pneumolog    
Dr. HINSA MONICA - Medic Primar Pneumolog
Dr. LAKNER RAMONA - Medic Specialist 
Pneumolog

Asistenţi medicali: 11
Infirmiere: 2
Îngrijitoare de curăţenie: 7
Registratori medical: 1

PeRSoNAlul Secţiei

Dr. FiliP aNDRea 
șef secţie 
PNeuMologie i

18
PAtuRi

Compartimentele sunt separate 
cu circuite epidemiologice 

distincte.

Medici: 4
Dr. GORON MONICA – Medic Primar 
Pneumolog, Şef Secţie  
Dr. DUTA IOAN - Medic Primar Pneumolog
Dr. DRAGOŞ MĂDĂLINA - Medic Primar 
Pneumolog
Dr. JAGER ANCA GEORGIA - Medic Specialist 
Pneumolog 

Asistenţi medicali: 11
Infirmiere: 1
Îngrijitoare de curăţenie: 8
Registratori medical: 1

PeRSoNAlul Secţiei

Secţiile SPitAlului tBc

PNeuMologie iii III

19
PAtuRi

Compartimentele sunt 
separate cu circuite 

epidemiologice distincte.



Chirurgia Toracică 
există ca secţie 
în acest spital de 
peste 50 de ani.
În ultimii 5 ani, 
se pot efectua 
şi intervenţii 
de chirurgie 
videoasistată.

Secţiile SPitAlului tBc

chiRuRgie toRAcică
IV

Compartimentul A.T.I. există 
în structura spitalului din anul 
1967. În acest compartiment 
sunt trataţi pacienţi cu afecţiuni 
pulmonare grave din secţiile 
medicale şi chirurgicale din 
spital

Compartimentul este dotat 
cu analizor de gaze sanguine, 
monitoare, E.K.G.
În compartimentul A.T.I. se 
află unitatea de transfuzie 
sanguine dotată cu linie de 
imunohematologie, bancă de 
sânge, plasmatherm - sistem 
pentru încălzirea sângelui şi 
decongelarea plasmei.

Medici: 2
Dr. BOTA GHEORGHE - Medic Primar
Dr. MUREŞAN ANDREI - Medic Primar

Asistenţi medicali: 4
Infirmiere: 2
Îngrijitoare de curăţenie: 1

Tratamentul de specialitate A.T.I. se face 
sub îndrumarea Dr. Mureşan Andrei - Medic 
Primar A.T.I., colaborator al spitalului de 
peste 25 de ani.
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Compartimentul  
de Chirurgie Toracică realizează:

n Diagnosticul şi tratamentul tuturor 
bolilor pleurale, cum ar fi:

Pleurezii TBC şi netuberculoase
Tumori pleurale
Tratamentul Pleureziilor neoplazice
Pneumotorax de orice cauză

n Tratamentul traumatismelor 
toracice
n Tratamentul chirurgical 
al bolilor Pleuro-pulmonare 
pediatrice
n Operaţii pentru toate tumorile 
toracice: Perete toracic, Tumori 
pulmonare, Tumori mediastinale, 
Tumori pleurale, Intervenţii 
toracoscopice pentru diagnostic 
şi tratament, Biopsii pleurale şi 
pulmonare.

PeRSoNAlul 
Secţiei

Medici: 2
Dr. BOTA GHEORGHE  
- medic primar 
coordonator 
compartiment 
Dr. PETRUȚ GIULIANO - 
medic primar

Asistenţi medicali: 4
Infirmiere: 1
Îngrijitoare de curăţenie: 2

PeRSoNAlul Secţiei

5
PAtuRi

Secţiile SPitAlului tBc

ANeStezie teRAPie iNteNSivă V



Secţia este situată la 
etajul IV al spitalului. 
Şi asigură asistenţa 
medicală de specialitate 
pentru copii până la 
vârsta de 18 ani, cu 
afecţiuni respiratorii 
acute şi cronice specifice 
şi nespecifice din 
judeţele: Maramureş, 
Satu Mare şi Sălaj.

Secţiile SPitAlului tBc

PNeuMologie PeDiAtRică
VI

5
PAtuRi pentru 

însoţitori

26
PAtuRi pentru 

copii

 
PNEUMOLOGIE - 
adresat copiilor cu 

afecţiuni respiratorii 
acute şi cronice 
netuberculoase

FTIzIOPEdIaTrIE 
- pentru copii  
cu patologie  
tuberculoasă

Compartimentele  
sunt separate cu 
circuite epidemiologice 
distincte.

În secţie se efectuează toate procedurile 
terapeutice şi diagnostice impuse de ma
na gementul patologiei respiratorii.

Se acordă servicii medicale de diag nos tic, 
tratament, monitorizare clinică, paracli
nică, kinetoterapie precum şi servicii 
conexe actului medical (edu caţie sanitară, 
programe de socializare, asistenţă psiho
terapeutică, programe recreative în came
rele de joacă amenajate).

Secţia dispune de:  
2 monitoare pentru funcţii vitale; 
pulsoximetru, aspirator pentru 
toraco centeză, concentratoare  
de oxigen.

Secţia este 
dotată cu 

aparatură adecvată 
cu accesibilitate la 

serviciile de imagistică, 
de laborator, explorări 

funcţionale şi 
kinetoterapie a 

spitalului.

Medici: 2
DR. NECHITA ERICA - Medic Primar 
Pneumolog, Şef Secţie 
DR. ONŢ CARMEN - Medic Primar Pneumolog

Asistenţi medicali: 11
Infirmiere: 1
Îngrijitoare de curăţenie: 7
Registratori medical: 1

PeRSoNAlul Secţiei

Dr. NecHiTa eRica 
șef secţie 
PNeuMologie 
PeDiAtRică

10

14
PAtuRi

12
PAtuRi
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Serviciul de Îngrijire Paliativă are o dotare optimă care 
permite îngrijirea de calitate a pacienţilor cu necesităţi 

complexe efectuată de o echipă interdisciplinară compusă 
din: medic, asistente medicale, infirmiere, asistent social, 

psiholog, cleric, terapeut, dietetician.

Secţiile SPitAlului tBc

coMPARtiMeNt îNgRijiRi PAliAtive
VII

10
PAtuRi

PeRSoNAlul Secţiei

Medici: 1
Dr. VOICA ALINA - Medic 
Coordonator Compartiment 
– Medic Primar Medicină 
Interna 

Asistenţi medicali: 6
Îngrijitoare de curăţenie: 6

Dr. Voica aliNa 
Medic coordonator 

compartiment 

Echipa multidisciplinară este formată din: medici 
pneumologi, kinetoterapeut, asistente medicale.

Medici: 1
Dr. JAGER ANCA GEORGIA - Medic 
Coordonator Compartiment – Medic 
Specialist Pneumolog 

Asistenţi medicali: 4
Îngrijitoare de curăţenie: 3
Registratori medical: 1
Kinetoterapeut: 1

Secţiile SPitAlului tBc

coMPARtiMeNt RecuPeRARe 
MeDicAlă ReSPiRAtoRie

VIII

Pacienţii internaţi în compartimentul de 
Recuperare Medicală Respiratorie au acces la o 
bază de recuperare modernă, unde sub îndrumare 
şi monitorizare atentă a echipei multidisciplinare 
îşi efectuează zilnic antrenamentul de recuperare respiratorie prin 
exerciţii fizice dozate, adaptate individual, în funcţie de gradul de 
toleranţă la efort al fiecărui pacient.

Dr. JaGeR aNca 
GeoRGia
Medic coordonator 
compartiment

PeRSoNAlul Secţiei
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15
PAtuRi



În ultimii ani, Laboratorul 
de Radiologie şi Imagistică 
Medicală din cadrul Spitalului de 
Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae 
Ruşdea” Baia Mare a fost şi este 
într-o continuă dezvoltare, 
atât prin achiziţia de aparatură 
modernă şi performantă, cât şi 
prin înalta pregătire profesională a 
personalului care deserveşte acest 
serviciu. 
Toate acestea constituie un mare 
plus în diagnosticarea cât mai 
precoce şi exactă a patologiilor 
pacienţilor care se prezintă  
în Serviciul nostru. 

În momentul de faţă, 
Laboratorul de radiologie  
şi Imagistică Medicală  
dispune de:

2 aparate Roentgen digitale 
Siemens  
Un aparat Roentgen Mobil 
Siemens
Un Ecograf Doppler Color + 
Imprimantă video 
Un Ecograf DUS-3.

Secţiile SPitAlului tBc

lABoRAtoRul De RADiologie 
şi iMAgiStică MeDicAlă

Ultimul aparat Roentgen digital 
a fost achiziţionat chiar în 

cursul acestui an(2017).  Este un 
aparat de ultimă generaţie, care 
permite obţinerea unor imagini 
de înaltă acurateţe (date şi prin 

accesul la staţia de procesare 
a imaginii care are stabiliţi 

anumiţi algoritmi de software 
ce permit creşterea calităţii 

imaginii) , cu doză minimă de 
iradiere şi cu timp redus de 

expunere. 

În cadrul Serviciului nostru se 
efectuează radiografii pentru 
toate regiunile anatomice, 
imaginile procesate putând fi 
înregistrate atât pe CD-uri, cât 
şi pe suport convenţional. 
Sistemul informatic al 
spitalului permite atât 
transmiterea imaginilor în 
timp real în toate cabinetele 
medicilor, cât 
şi stocarea 
acestora pe 
memorii 
externe.

Dr. PRuNĂ MaRia 
eleNa 
medic coordonator

Medici:  1
Dr. Prună Maria Elena - 
Medic Coordonator – Medic 
Specialist Radiologie - 
Imagistică Medicală

Asistenţi medicali: 8 

PeRSoNAlul Secţiei
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3
cABiNete

1
cABiNet

1
cABiNet

1
cABiNet

PNeuMologie  
ADulţi

PNeuMologie coPii

chiRuRgie toRAcică

MeDiciNă 
iNteRNă

Secţiile SPitAlului tBc

AMBulAtoRiul iNtegRAt
X

Este singurul laborator 
din judeţul Maramureş 
acreditat pentru inves
tigarea Mycobacterium 
tuberculosis (MTB agentul 
patogen al tuberculozei 
umane), de asemenea, printre 
puţinele laboratoare care au 
posibilitatea efectuării de 
teste genetice de detecţie 
a MTB şi a rezistenţei 
la rifampicina.

Secţiile SPitAlului tBc

lABoRAtoR ANAlize MeDicAle
IX

Laboratorul de analize medicale din cadrul Spitalului de 
Pneumoftiziologie “Dr. N. Rusdea” Baia Mare şi-a început activitatea odată 
cu cea a spitalului, în anul 1966.

Pe lângă această activitate, 
laboratorul nostru efectuează analize 
de rutină pentru pacienţii internaţi 
în spital şi pacienţii din ambulatoriul 
de specialitate, în acelaşi timp oferim 
servicii şi celor care ni se adresează 
direct: analize în contract cu CASS 
sau testări cu plată.

Medici: 2
Dr. LIANA FÎNĂŢAN  
- Șef Laborator – Medic 
Medicină de Laborator
Dr. SEBESTYEN MARIA - Medic 
Medicină de Laborator 

Chimişti: 3
Biolog: 1
Biochimist: 1
Asistenţi medicali: 6
Îngrijitoare de curăţenie: 1
Registrator medical: 1

Dr. liaNa FÎNĂŢaN 
- Șef laborator
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Activitatea 
laboratorului este 

structurată  
în următoarele 

compar timente:

n Compartiment 
prelucrare primară 

probe
n Compartiment 

Hematologie/Hemostază
n Compartiment Biochimie

n Compartiment 
Imunologie şi Serologie

n Compartiment 
Microbiologie şi 

Parazitologie
n Compartiment 
Bacteriologie BK
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Medicii care acordă consultați în ambulator:

Medic Primar Pneumolog    DR. FILIP ANDREA
Medic Primar Pneumolog    DR. RADU RODICA
Medic Primar Pneumolog    DR. HINSA MONICA
Medic Primar Pneumolog    DR. OŞAN LUCIA
Medic Primar Pneumolog    DR. PUIU LIGIA
Medic Primar Pneumolog    DR. ZAGYVA PIROSKA
Medic Primar Pneumolog    DR. GORON MONICA
Medic Primar Pneumolog    DR. DUTA IOAN
Medic Specialist Pneumolog    DR. JAGER ANCA
Medic Primar Pneumolog    DR. DRAGOŞ MĂDĂLINA
Medic Specialist Pneumolog    DR. LAKNER RAMONA
Medic Primar Pneumolog    DR. NECHITA ERICA
Medic Primar Pneumolog    DR. ONŢ DOINA CARMEN
Medic Primar Medicina Interna    DR. VOICA ALINA
Medic Primar Chirurgie Toracica    DR. BOTA GHEORGHEP
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Dr. cucu KRiSTiNa 
Director medical, 
coordonator Ambulator 
integrat

Începând cu anul 2008, activitatea medicală 
s-a extins cu AMBULATORIUL INTEGRAT, 
care permite asigurarea continuității 
activității medicale din secțiile spitalului 
și accesul pacienților la consultații de 
specialitate și controale medicale după 
externare.

Secţiile SPitAlului tBc

DiSPeNSAR tB
XI

Dispensarul TB Baia Mare este 
funcțional încă de la înființarea 
spitalului și are în structură 2 cabi
nete consultații adulți, 1 cabinet 
consultații pediatrie, camera de 
tratament, serviciul de asistență a 
pacienților (ocrotire), fișier, camera 
de recoltare a sputei. În plus are 
alocat un autovehicul destinat 
activităților din cadrul Programului 
Național de Supraveghere și Con
trol al Tuberculozei care asi gură 
trans portul bolnavilor, con tac ți
lor, probelor biologice și medi ca
mentelor.
Serviciile medicale acordate în 
Dispensarul TB sunt gratuite, nu 
necesită programare sau bilet de 
trimitere de la medicul de familie și 
se acordă indi ferent dacă persoana 
care se adresează are sau nu statut 
de asigurat CAS.

În cadrul dispensarului se derulează 
începând cu anul 2014 proiecte cu 
finanțare externă în colaborare cu 
Romanian Angel Appeal, UNOPA 
şi ASPTMR care oferă asistență 
medicală și psihosocială pacienților 
cu orice formă de tuberculoză 
în vederea creșterii aderenței la 
tratament.

La nivelul dispensarului se colec-
tează datele statistice referitoare 
la tuberculoză pentru județul 
Mara mureș ce se transmit către 
Direcția de Sănătate Publică sau 
Institutul Național de Pneumo-
ftiziologie Marius Nasta București 
– UATM, Program Național de 
Supraveghere și Control al 
Tuberculozei.

MeDicii cARe AcoRDă coNSultAţii  

îN DiSPeNSARul tB:
Dr. DRAGOŞ MĂDĂLINA - Medic Coordonator 

Dispensar TB – Medic Primar Pneumolog 
- Cabinet 117

DR. LAKNER RAMONA - Medic Specialist 
Pneumolog - Cabinet 115

DR. NECHITA ERICA - Medic Primar 
Pneumolog - Cabinet Dispensar TB copii

DR. ONŢ DOINA CARMEN - Medic Primar 
Pneumolog - Cabinet Dispensar TB copii

Dr. DRaGoş 
MĂDĂliNa 

medic coordonator
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O problemă 
prioritară 

reprezintă lupta 
contra tuberculozei 

pulmo nare prin programul 
naţional de control şi 

supraveghere.
Boala tuberculoasă rămâne o pro blemă 

şi pentru comunităţile defavorizate socio-
economic (în special comunităţile de rromi 
din Municipiul Baia Mare şi zona limitrofă), 

reprezentând una din preocupările majore în 
activitatea spitalului, care este centru meto dologic judeţean pentru trata-

mentul tuberculozei.

Maramureşul rămâne o zonă en demică pentru tuberculoză şi datorită 
următoarelor cauze:

 Igiena precară a populaţiei din zonele sărace ale oraşului şi din 
mediul rural, cauzată, în special, de educaţie insuficientă şi lipsa 
resurselor;
 Contacte medicpacient insufi ciente, cauzate, în primul 
rând de ba rierele de comunicare şi difi cultăţile de deplasare ale 
membrilor comunităţilor izolate:
 Persistenţa efectelor nocive asupra sănătăţii provocate de 
activitatea de minerit din jurul Municipiului Baia Mare.


