
ANUNT IMPORTANT 

 Incepand cu data de 27.05.2021, Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni 

va trata urmatoarele patologii: COVID-19, TBC si pneumologie. 

 Avand in vedere scaderea numarului de bolnavi internati cu COVID-19 la 

nivelul judetului Arges, spitalul nostru isi indreapta atentia si isi canalizeaza 

resursele spre tratarea bolnavilor si cu urmatoarele afectiuni: TBC si 

pneumologie.  

 Consideram realmente important sa putem oferi servicii medicale de 

pneumologie, dat fiind numarul crescut de pacienti post- covid care au nevoie 

de tratament si reabilitare respiratorie. Serviciile spitalului nostru constau in 

diagnosticarea, tratarea si recuperarea bolnavilor care sufera de boli ale 

aparatului respirator, prin interventii nechirurgicale. Prin radiografia pulmonara 

si serviciile de explorari functionale, medicii spitalului pot identifica disfunctii 

la nivelul plamanilor si a aparatului respirator, putand apoi diagnostica si trata 

aceste patologii. 

 Astfel, incepand cu data de 27.05.2021, Spitalul PNF Leordeni va avea o 

capacitate de 78 de paturi pentru internarea continua, aceste paturi fiind 

impartite astfel: 

 19 paturi pentru pacientii COVID; 

 34 paturi pentru pacientii TBC; 

 25 paturi pentru pacientii de pneumologie; 

Totodata, dispunem si de 8 paturi pentru spitalizarile de zi. 

 De asemenea va amintim ca din data de 04.05.2021, Spitalul de 

Pneumoftiziologie Leordeni si-a redeschis activitatea laboratorului de analize 

medicale si BK catre toti pacientii non-covid. 

 Astfel, personalul medical din cadrul laboratorului de analize medicale, 

va efectua recoltarea si prelucrarea analizelor de laborator pentru toti pacientii 

non-covid, care in baza unei programari pot beneficia de analize gratuite 

decontate de CAS Arges sau contra-cost. 

 

 Conditii pentru analize medicale de laborator GRATUITE: 

- Bilet de trimitere pentru analize medicale de laborator eliberat de 

catre medicul de familie; 

- CI/BI; 

- Card de sanatate; 

- Programare; 



 Conditii pentru analize medicale de laborator CONTRA COST: 

- CI/BI; 

- Programare; 

 

 Programarile se fac de luni pana vineri in intervalul orar 9-12, la numarul 

de telefon 0248/653694, interior 118- laborator biochimie. 

 

 Programul de recoltare este de luni pana vineri in intervalul orar 8-10, 

conform programarii. 

 

 Conducerea spitalului asigura atat pacientii, cat si apartinatorii acestora, 

ca s-au luat masurile necesare pentru a crea circuite separate pentru fiecare 

categorie de pacienti internati in cadrul spitalului nostru.  

  


