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Spitalul Clinic Căi Ferate Timișoara își redeschide toate secțiile pentru 

pacienții non-covid 

 
Începând de miercuri, 13.01.2021, clădirea ce adăpostea cabinetele Policlinicii CF din 

Timișoara, de pe str. Gării nr. 1, a devenit secție clinică suport COVID-19. Unitatea sanitară 
dispune acum de 60 de paturi, mai bine de jumătate dintre acestea fiind dotate cu 
concentratoare de oxigen. Reabilitarea clădirii a fost realizată cu fonduri proprii ale spitalului, 
precum și cu fonduri provenite din donații private. Saloanele au între două și șase paturi și sunt 
destinate exclusiv tratării pacienților infectați cu SARS-CoV 2. Pacienții vor beneficia inclusiv de 
asistență psihologică și psihiatrică pe timpul internării în această nouă secție. 
 

Odată cu relocarea clinicii suport COVID-19, sediul central al Spitalul Clinic CF Timișoara 
a redevenit în totalitate „ZONĂ ALBĂ”, toate secțiile reluându-și activitatea, inclusiv cele 
chirurgicale. Astfel, Spitalul CFR Timișoara poate trata, în siguranţă, pacienți cu patologii din 
sfera: medicină internă, reumatologie, chirurgie generală, ORL, oftalmologie și neurologie. De 
asemenea, prin ambulatoriul de specialitate se pot acorda consultații în specialitățile: medicină 
internă, cardiologie, reumatologie, gastroenterologie, neurologie, psihiatrie, chirurgie generală, 
urologie, ORL, oftalmologie, dermatovenerologie. 

 
În paralel, continuă activitatea de testare PCR pentru depistarea virusului Sars-CoV 2, cu 

o capacitate de prelucrare de 90 probe pe zi, fiind parte a Programului național de 
supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare.  

 
Nu în ultimul rând, în Spitalul CFR Timișoara a fost organizat și un centru de vaccinare 

împotriva Covid-19, care a funcționat în etapa I a strategiei naționale de vaccinare și continuă 
să funcționeze pentru etapele a II-a, respectiv a III-a. La ora actuală, Spitalul CFR este unul 
dintre cele 2 centre de vaccinare funcționale în Municipiul Timișoara, cu o capacitate de 
vaccinare de 180 de persoane pe zi, în intervalul orar 08 - 20, 7 zile din 7.  

 
 

Manager, 
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