APRECIERI DE LA PACIENTII TRATATI ÎN
SPITALUL CLINIC CF IAŞI
Pentru Sectia OFTALMOLOGIE
Din anul 2004, si eu, si sotia mea, suntem pacientii clinicii de Oftalmologie. Aducem cele mai
respectuoase multumiri doamnei doctor Ianopol Narcisa, pentru amabilitatea, competenta si
profesionalismul cu care am fost si suntem tratati. Admiram ordinea, curatenia si disciplina din
clinica, pentru noi si pentru multi pacienti reprezentand un etalon de institutie medicala.
Cu respect si multa recunostinta :Gheorghe si Aurelia Olteanu din Iasi.
Nu locuiesc in apropierea spitalului, dar vin de la o distanta de peste 200 de kilometri, pentru a ma
interna in acest spital, deoarece este un spital bun, cu medici priceputi.
Anonim, 53 ani.
Pentru secţia O.R.L.
Nu pot sa nu-mi astern pe hartie impresiile si gandurile despre sectia O.R.L.. Am fost surprinsa de
curatenia exemplara, linistea ordinea si disciplina de aici. Am fost impresionata de amabilitatea si
profesionalismul domnului profesor Ghindaru Traian, de modul cum lucreaza, in echipa, alaturi de
ceilalti medici. Cadrele medii si auxiliare creeaza o atmosfera si un ambient placut pentru bolnavi,
fiind un exemplu prin comportament. Multumesc din inima doamnei doctor Palade Mirela, medic
de anestezie si terapie intensiva si intregii echipe de medici din sectia O.R.L.
Istrate Angelica, Podu- Iloaiei, Iasi.
Multumesc din suflet domnului doctor Vlase Alexandru si intregului colectiv din sectia O.R.L.
pentru ingrijirile acordate.
Coca din Iasi.
Pentru Secţia NEUROLOGIE
Vreau sa multumesc personalului din sectia Neurologie pentru ingrijirile ireprosabile acordate.
Anonim, 45 ani, Iasi
Ii multumesc doamnei doctor Reaboiu Karmenina pentru blandetea, calmul si intelegerea
manifestata fata de bolnavii in suferinta. Dumnezeu sa o binecuvinteze si sa-i daruiasca multa
sanatate !
Anonim, 76 ani, Iasi
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Intreg personalul din sectia Neurologie, de la seful de sectie, doamna doctor Reaboiu Karmenina
impreuna cu ceilalti medici, asistente si infirmiere, presteaza o activitate exceptionala remarcanduse profesionalismul imbinat cu un inalt grad umanitar. Va multumesc !
Anonima, 76 ani, Iasi
Pentru Secţia BALNEOLOGIE
Tot respectul pentru conduita morala si inaltul profesionalism, corectitudine si angajament total, in
tot ceea ce inseamna grija fata de cei ce se afla in suferinta. Multumirile mele intregului colectiv de
medici, asistente si infirmiere al sectiei Balneologie din cadrul Spitalului Universitar C.F.R. Iasi.
Anonim, 67 ani, Iasi.
Venim in aceasta sectie pantru a sasea oara si vrem sa multumim, in mod deosebit, pentru
competenta profesionala a domnului profesor doctor Stratulat Sorin Ioan si a intregului colectiv de
cadre medii si auxiliare.
Popovici Lenuta, Frangulea Margareta si Ianitescu
Rodica
Bucuresti.
Pentru Secţia DERMATOLOGIE
Multumiri doamnei conferentiar doctor Taranu Tatiana si doamnei doctor Mardare Veronica,
pentru profesionalismul de care dau dovada.
Anonima, 56 ani, Iasi.
Am fost internata in sectia Dermatologie din spitalul C.F.R. pentru o boala cronica si am fost
impresionata de nobletea sufleteasca a doamnei conferentiar doctor Taranu Tatiana si daruirea cu
care trateaza pacientii. Felicit intregul colectiv de medici, asistente si infirmiere pentru blandete si
constiinciozitate, aceste calitati constituind un adevarat ,, balsam ,, pentru pacienti
Ciubotaru Ana, pensionara, Iasi.
Am fost foarte multumita de ingrijirile primite in aceasta sectie a spitalului C.F.R. din Iasi.
Multumiri doamnei Conferentiar doctor Taranu Tatiana pentru bunatatea, atentia si
profesionalismul cu care trateaza bolnavii.
Hrisca Olga din Iasi.
Pentru Secţia MEDICINA INTERNĂ ŞI GERIATRIE
Desi, sunt din alt judet, ma internez pentru a treia oara in acest spital in Sectia Medicala, pentru
calitatea actului medical, amabilitatea si profesionalismul medicilor.
Anonima, 56 ani.
Multumesc din suflet doamnei profesor Ghiuru Rodica si intregii echipe medicale. Felicitari !
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Anonima, 62 ani, Iasi.
Am fost foarte multumit pentru conditiile de cazare si tratamentul medical acordat pe timpul
spitalizarii. Va mutumesc !
Anonim 56 ani, Iasi.
Sunt din Buzau si din 1994 ma internez, periodic, numai in acest spital pentru conditiile deosebite
de cazare si ingrijirile de calitate acordate. Multumesc doamnei doctor Waszckievicz Rodica care
m-a tratat si , consider eu, mi-a prelungit viata.
Anonim, 66 ani.
Multumesc personalulului din Clinica Medicala si, in mod special, doamnei doctor Cotea Irina
penrtu profesionalismul si marinimia de care da dovada.
Anonima, 54 ani, Iasi.
Pentru secţia CHIRURGIE
Multa sanatate si putere de munca, domnului profesor Costea Ioan si ii multumesc pentru tot ce a
facut pentru mine.
Anonima, 52 ani.
Am fost foarte multumit de ingrijirea care mi-a acordat-o domnul doctor Glod Mihai si intregul
colectiv, acum un an si jumatate, ceea ce m-a determinat sa revin pentru alta interventie
chirurgicala. Apreciez, deasemenea, profesionalismul si blandetea doamnei doctor Palade Mirela.
Felicitari domnului doctor Simon Ioan, pentru profesionalismul activitatii sale.
Anonim, 58 ani, Iasi.
Tot personalul sanitar (medici, asistente, infirmiere) a dat dovada de corectitudine si atentie fata de
fiecare pacient. Multumiri si urari de sanatate !
Anonim, 61 ani, Iasi.
Multumesc mult domnului doctor Bunescu Tudor, pentru ingrijirile acordate. Sunteti un om
deosebit !
Anonim, 57 ani,
Multumiri doamnei doctor Palade Mirela, pentru profesionalismul si devotamentul fata de bolnavi !
Anonima, 43 ani.
Intregul colectiv al clinicii, medici, asistente si infirmiere, a dat dovada de o pregatire profesionala
ridicata, prin calitatea ingrijirilor acordate. Multumiri deosebite domnului profesor Costea Ioan si
doamnei doctor Palade Mirela, pentru daruirea fata de pacienti.
Anonima, 56 ani.
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Domnul doctor Panainte Constantin si intreg personalul a fost alaturi de mine si le multumesc
pentru ca acum sunt sanatoasa.
Anonima, 56 ani.
Toate ingrijirile medicale sunt acordate cu mult profesionalism si daruire fata de fiecare bolnav.
Multumiri domnului doctor Ceobanu Mihai si doamnei doctor Palade Mirela !
Anonim, 60 ani.
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