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Societatea Română de Pneumologie este o organizație profesională și 
științifică, nonprofit, cu personalitate juridică, formată în vederea organizării și 
promovării relațiilor profesionale și sociale ale membrilor săi în contextul luptei 
împotriva tuberculozei și a altor afecțiuni respiratorii, cu scopul promovării 
asistenţei medicale, educaţiei și cercetării știinţifice în domeniul bolilor 
respiratorii.

Societatea Română de Pneumologie este continuatoarea primelor 
organizații neguvernamentale din România care și-au dedicat activitatea luptei 
antituberculoase: „Societatea pentru profilaxia tuberculozei” (1901), „Societatea 
pentru studiul tuberculozei” (1929) și „Societatea de Ftiziologie” (1963). 
Societatea a cunoscut multe momente zbuciumate ce au vizat recunoașterea 
specialității, iar într-un final în anul 1993, Ministerul Sănatății a aprobat 
denumirea specialității ca specialitate de Pneumoftiziologie și din anul 2000 
ca specialitate de Pneumologie, aliniindu-se nomenclatorului de specialități 
european.

Societatea Română de Pneumologie are ca obiective dezvoltarea asistenței 
medicale în bolile respiratorii din punct de vedere deontologic și profesional, 
dezvoltarea și aplicarea programelor și acțiunilor menite pentru prevenirea 
și combaterea bolilor respiratorii, contribuția la dezvoltarea învăţământului 
universitar de pneumologie, la pregătirea postuniversitară de pneumologie, 
la formarea și dezvoltarea profesională continuă a medicilor și asistentelor 
medicale în domeniul pneumologiei, educaţia publicului larg cu privire la 
importanţa și prevenţia bolilor respiratorii, dezvoltarea cercetării știinţifice 
în domeniul bolilor respiratorii și promovarea rezultatelor acesteia, în 
dimensiunile epidemiologică, fundamentală, clinică și operaţională.

Societatea Română de Pneumologie, ca societate profesională, oferă 
medicilor pneumologi din România accesul la programe de Educație 
Medicală Continuă acreditate, organizează conferințe și congrese naționale 
și internaționale pe teme de actualitate pentru domeniu, oferă acces 
membrilor săi la resurse informaționale de calitate, contribuie la formarea și 
perfecționarea specialiștilor pneumologi la nivelul standardelor internaționale. 

De asemenea, are o puternică implicare în componența socială. Astfel, 
Societatea depășește adresarea țintită spre corpul profesioniștilor în 
pneumologie și organizează campanii adresate publicului larg, campanii de 
conștientizare cu privire la diverse aspecte ce țin de domeniul pneumologiei 
și care afectează starea de sănătate a populației, sprijinind aplicarea practică a 
programelor naționale antituberculoase și a acțiunilor în domeniul prevenirii 
și combaterii bolilor respiratorii. Cele mai recente și mai ample exemple sunt 
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... peste 800 de membri

REVIEWS

Societatea Română de Pneumologie
Șos. Viilor nr. 90, sector 5, București

Prof. Dr. 
Ruxandra 
Ulmeanu, 
Preşedinte 
Societatea 
Română de 
Pneumologie



13

SOMNOLOGIE PEDIATRICĂ
ROMANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC SLEEP MEDICINE - NR. 2 (7), 2017

REVIEWS

campaniile antifumat, campanii la scară națională, care implică atât instituții 
medicale, cât și publice, alți parteneri sociali etc., precum și campaniile 
organizate cu ocazia Zilei Mondiale a Astmului și Zilei Mondiale a BPOC.

Societatea are o rețea teritorială națională (filiale județene) și numără, 
printre membrii sai, personalități de renume în domeniul pneumologiei.

Secţiunile şi Grupurile de Lucru din cadrul SRP

8 secțiuni 7 Grupuri de lucru
Bronhologie Cercul de Pneumologie
Cancer pulmonar Deficitul de Alfa-1 Antitripsină
Fiziopatologie respiratorie Ecografie Toraco-Pulmonară și Patologie Pleurală
Pneumologie pediatrică Hipertensiune pulmonară
Somnologie și ventilație non-invazivă Pneumopatii interstițiale difuze și sarcoidoză
Tabacologie Reabilitare respiratorie
Tuberculoză Transplant pulmonar
9G (Noua generație)

Departamentul Membrilor Asociaţi din cadrul SRP
Membrii asociaţi se organizează ca un departament distinct în cadrul SRP.  

Membri asociaţi pot fi asistenţi medicali, kinetoterapeuţi, tehnicieni care 
activează în domeniul bolilor respiratorii (cercetare, învăţământ, îngrijirea 
pacienţilor).

Societatea editează revista „Pneumologia”, revistă cu caracter informativ, 
dar și educativ, ce se adresează atât pneumologilor, cât și medicilor interniști, 
chirurgi toracici, infecționiști, reumatologi, medici de familie etc, fiind editată 
în mod continuu în ultimii 62 de ani. Pneumologia este editată în 4 numere în 
fiecare an și este tipărită în 800 de exemplare, distribuite membrilor Societății 
Române de Pneumologie și către mai multe biblioteci. Conținutul revistei este 
disponibil în format electronic pe site-ul web, accesul fiind liber. Versiunile PDF 
ale articolelor pot fi trimise la cerere.

Societatea Română de Pneumologie are astăzi un număr de aproximativ 
800 de membri (peste 80% dintre specialiștii din țară) și a organizat până în 
prezent 24 de congrese, numeroase alte manifestări științifice și educaționale 
și importante proiecte educaționale.

Pneumologii români sunt o comunitate medicală excepțională.
Împreună într-o călătorie de o viață... Împreună pentru fiecare viață... 
Drumul se construiește acum.
Vă invităm să îl definim și să îl parcurgem împreună!

Mai multe informații: www.srp.ro și www.pneumologia.eu.


