INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “Marius Nasta”

Spitalul Filaret, actualul Institut de pneumoftiziologie „Marius Nasta”, este prima instituție
românească specializată în boli respiratorii. A luat naștere în anul 1906. Atunci, au fost date în folosință,
într-un nou local din dealul Filaretului (actuala Șos. Viilor nr. 90) primele 80 de paturi de spital din țară,
pentru bolnavii cu tuberculoză - actualele pavilioane II și III ale Institutului.
Terenul repartizat ca suprafață, 7ha , folosit inițial ca pepinieră în dealul Viilor, era considerat în
acele timpuri “abia suficient și cu totul necesar întrebuințării pentru care se destina”.
Numele dat Spitalului vine de la Mitropolitul Filaret II, fost episcop al Râmnicului - Noului Severin, un
cărturar de seamă al bisericii ortodoxe. Acesta a construit “cișmeaua lui Filaret” pe dealul care-i poartă
numele și unde, ulterior, s-a construit spitalul și sanatoriul Filaret. Printr-o coincidență bizară și destinul
Mitropolitului avea să se lege de acest deal, întrucât a decedat la 52 de ani de tuberculoză.
În 1948, Ministerul Sănătății a preluat “conducerea unitară a luptei contra tuberculozei”
înființând în anul 1949 Institutul de Ftiziologie, cu sediul la Spitalul Filaret. Conducerea Institutului a fost
asigurată atunci de profesorul, devenit ulterior academician, Marius Nasta.
Atât pe parcursul tuturor acestor ani, cât și în momentul de față, Institutul reprezintă pentru
România etalonul central, fundamental, punctul terminus, pentru toți pacienții cu maladii respiratorii.
A lua drumul atât de costisitor al străinătății este de foarte multe ori stopat pentru pacienții cu maladii
respiratorii datorită performanțelor deosebite din Institut.
Mulți pacienți cu boli respiratorii, inclusiv cu cancer pulmonar, care nu au putut fi confirmați cu
această boală sau depistați din timp sunt trimiși pentru aprofundarea investigațiilor și salvarea lor în
Institut.
Logistica acestui Institut cuprinde laboratoare de imagistică, bronhologie, explorări funcționale,
somnologie, reabilitare, bacteriologie, anatomie patologică și imunologie care funcționează la parametri
maximi, având totodată specialiști de marcă.
Logistica se impune a fi modernizată an de an deoarece în toate laboratoarele aparatura de vârf este cea
care permite diagnosticul precoce și complex al fiecărui caz in parte.

Bronhoscopia este o procedură care stabileşte cu certitudine şi în timp foarte scurt diagnosticul de
cancer pulmonar.

In Institutul “Marius Nasta”:
•

sunt examinați anual 60 % din pacienții din România care necesită broncoscopie

•

sunt investigați prin bronhoscopie pentru evaluarea bolilor respiratorii peste 10.000 pacienți într-un
an

•

se efectuează bronhoscopii pentru diagnosticul cancerului pulmonar la peste 4.000 de pacienți într-un
an

•

sunt diagnosticate şi tratate prin bronhoscopie cele mai severe forme de cancer pulmonar.

