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Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu, înființat în anul 1908, este unitatea sanitară cu paturi, de 
utilitate publică, cu personalitate juridică, care asigură asistență medicală de specialitate, preventivă, 
curativă și de recuperare a bolnavilor internați, funcționând în baza Legii nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare. 
În conformitate cu Criteriile de Clasificare a Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu în funcție de 
competență, stabilite de M.S. prin Ordinul nr.1408/2010 și a Ordinului 675/24.05.2011, Sanatoriul de 
Pneumoftiziologie Geoagiu este unitate sanitară de categoria V, pentru acordarea asistenței  medicale 
de specialitate pentru pacienții din județul Hunedoara și din județele limitrofe. 

 

MISIUNEA SANATORIULUI 
 

Furnizarea de servicii medicale diversificate, de cea mai bună calitate, care să vină în întâmpinarea 
dezideratului nostru principal „VINDECAREA BOLII ŞI RECUPERAREA TOTALĂ”, 

sau, în ultima situație, 
„AMELIORAREA SIMPTOMATOLOGIEI” 

având în vedere permanent 
 

SATISFACŢIA PACIENTULUI 
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Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu asigură servicii de o înaltă calitate 
medicală, constând în consult, diagnostic și tratament ale bolilor aparatului 
respirator, în afecțiuni acute sau cronice cât și în tratamentul de lungă durată a 
tuberculozei (prin Programul Național de Tuberculoza). 
 
Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu este situat  la 18 km de municipiul Orăștie, 
si 35 km de municipiul Deva la o altitudine de 379 m, într-o zona nepoluată, 
împădurita cu conifere si foioase, condiții ideale pentru vindecarea afecțiunilor 
respiratorii. 
 
In prezent unitatea are un număr de 230 de paturi, repartizate in 2 secții: 
Secția Pneumoftiziologie I cu 115 de paturi și  
Secția Pneumoftiziologie II cu 115 de paturi. 
 

Servicii medicale oferite : 
 consult, diagnostic și tratament a bolilor aparatului respirator; 

 investigații radiologie (digitale); 

 explorări funcționale (spirometru, pletismograf); 

 electrocardiograma (EKG); 

 analize de laborator; 

 computer tomograf (prin contract cu unități externe specializate). 

 
Echipa medicală 
Personalul medical este format din 36  asistente medicale si 5 medici: 

 BULUGEAN EUGEN – Medic primar medicina generala – specialitatea  
pneumologie - Director medical 

 

 ISAI LUMINITA ALINA - Medic primar pneumolog - Șef secție - cu delegație 
 

 PERTA SANDA ELENA - Medic specialist pneumologie 
 

 STOICOI MARIANA - Medic primar pneumolog – Medic Șef secție 
 

 SABAU STELA ZENOVIA - Medic primar pneumolog 
 

Acte necesare internării 
1. Carte de identitate / buletin de identitate; 
2. Bilet de trimitere de la medicul de familie / bilet de internare de la medicul 

specialist; 
3. Cardul național de asigurări de sănătate. 
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