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Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş”

La Spitalul Județean, prin mul
tă muncă, prin mult stres, prin
tro bună legătură cu  noul mana
gement de la Spitalul Județean, 
doamna Sorina Pintea, cu stafful 
medical, cu echipa de implemen
tare de la nivelul CJ și cu sprijinul 
consilierilor județeni, care de fiec
are au votat tot ce a fost nevoie 
pentru acest obiectiv, sa reușit fi
nalizarea în proporție de 100% a 
proiectului. 
Dacă ne aducem aminte, în 2012 
aveam un proiect tehnic to tal 
neadecvat, printro bună colabo
rare, în 2015 acest proiect a fost 
finalizat. Este o investiție de 17 
milioane de Euro, care a dus la un 

rezultat foarte bun, un spital care 
anul trecut a fost evaluat de Mi
nisterul Sănătății și este unul dintre 
primele 5 spitale la nivel național 
din punct de vedere a indicatorilor 
evaluați. Au primit felicitări din 
partea Ministeului, asta înseamnă 
că Spitalul Județean de Urgență 
„Dr. Constantin Opriș” face parte 
din categoria spitalelor de elită din 
România. 

Partea de sănătate este extrem de 
importantă pentru județul Mara
mureș, avem foarte multe spitale, 
sigur Spitalul județean este uni
tatea de elită, dar lucrurile nu tre
buie să rămână aici. 

Spitalul Județean de Urgență „Dr. 
Constantin Opriș” Baia Mare este 
un pariu câștigat pe mai multe 
paliere. Pe deo parte pentru că 
reprezintă primul mare proiect de 
infrastructură finalizate de Consil
iul Județean Maramureș. Pe de altă 
parte, pentru că reabilitarea acestei 
unități a fost o provocare atât pen
tru noi ca Autoritate Contractantă, 
cât și pentru colectivul spitalului, 
confruntat cu situații dificile și 
inedite, fiind nevoit să desfășoare 
actul medical în condiții de șantier 
prelungit. Cu toate acestea, cali
tatea actului medical și pacienții 
nu au avut de suferit, iar acesta este 
lucrul cel mai important. 
Obținerea în 2015 a locului întâi 
la nivel național la îndeplinirea 

in dicatorilor privind calitatea 
ser  viciilor medicale reprezintă o 
con firmare a competenței și profe
sionalismului întregii echipe a 
Spitalului Județean de Urgență 
„Dr. Constantin Opriș”. 

Prestigiul acestei unități medicale 
sa consolidat în timp, iar acesta 
se bazează pe resursa umană de ex
cepție, pe calitatea actului medi cal 
și pe dotarea tehnică. Cu noscândui 
pe oamenii care con  duc această 
unitate, știindule competența, am
bi ția, puterea de muncă, am con
vingerea că vor urma și alte proiecte 
la fel de îndrăz nețe care vizează 
amenajările interioare, aparatura 
performantă, atragerea cât mai mul
tor pacienți din județele vecine.

„Spitalul Județean de Urgență «Dr. Constantin 
Opriş» face parte din categoria spitalelor de elită 
din România”

Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin 
Opriș” Baia Mare - un pariu câștigat

Gabriel Zetea, vicepreședintele CJ Maramureș 

Zamfir CIceu, președintele CJ Maramureș 

Interviu

Reporter: Ați încheiat la sfârșitul 
anului trecut proiectul de reabilitare 
a Spitalului, ce urmează să mai 
faceți pe partea de servicii hoteliere? 

Sorina Pintea: Proiectul pe fonduri 
eu ro pene și proiectul complementar 
al Consiliului Județean a fost încheiat, 
spunem noi, după o lungă perioadă de 
stres atât pentru pacienți, cât și pentru 
personal. Dar finalizarea lucrărilor de 
infrastructură per totalul spitalului 
nu este încheiată pentru că, așa cum 
am spus de nenumărate ori, acest 
proiect a rezolvat doar o parte din 
problemele existente. Prin urmare, în 
planul de achiziții și prin planul de 

investiții conform planului strategic 
al spitalului vor mai fi în următorii 
5 ani investiții în infrastructură care 
vor finaliza ce sa început în 2010.  
Acestea sunt chestiuni aparent minore, 
avem în holul mare al spitalului acel 
proiect despre care am mai vorbit și 
va fi amenajat un fișier, vor fi făcute 
lucrări la scările interioare, vor fi făcute 
lucrări de amenajare a saloanelor VIP, 
îmbunătățirea con di țiilor hoteliere va 
merge în continuare prin schimbare 
paturi, schimbare mo bilier, lucruri pe 
care noi leam în ceput, dar pe care le 
vom continua și anul acesta.
Preconizez că toate aceste lucrări vor 
mai dura încă, dar nu vor fi de așa 

Spitalul Județean de 
Urgență „Dr. Constantin 

Opriș” din Baia Mare 
face parte din elita 

națională a spitalelor și 
demonstrează acest lucru 

din plin, în fiecare zi. După 
spectaculosul rezultat 

obținut în cadrul procesului 
de acreditare de anul trecut, 
în urma căruia s-a clasat pe 
primul loc la nivel național, 

au venit și alte confirmări 
ale profesionalismului de 
înaltă ținută de la Spitalul 

Județean băimărean. 
Managerul Sorina 

Pintea spune că secretul 
succesului este  modul în 

care angajații au înțeles 
să conlucreze, uniți, 

responsabili, în echipă. 

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare

„Sunt mândră că am reușit  
să creăm o echipă unită  
și puternică la spital.  
Pacienții trebuie să fie convinși 
că acționăm în interesul lor”

Sorina Pintea, manager Spitalul Județean de Urgență 
„Dr. Constantin Opriș” Baia Mare

Sorina Pintea
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mare anvergură. Încă o lucrare mare 
de infrastructură pe care trebuie să 
o facem este reabilitarea buncărului 
pentru radioterapie, având în vedere 
că suntem cuprinși în programul 
Băn  cii Mondiale, dar buncărul exis
tent nu acoperă necesitățile liniei de 
radioterapie care ne va fi livrată și prin 
urmare vom mai face aceste lucrări. 
A fost o chestiune neprevăzută, vom 
renunța la celelalte lucrări și vom face 
buncărul. În acest proiect mai sunt 
cuprinse trei spitale: Institutul onco
logic București, Institutul oncologic 
Cluj, Spitalul Elias și Baia Mare. 

Reporter: Cum ați ajuns în elita 
spitalelor naționale? 

Sorina Pintea: Nu știu nici eu exact, 
dar faptul că indicatorii statistici au 
fost de așa natură încât sa considerat 
că este o necesitate și după aceea au 
fost insistențele noastre și tot ceea 
ce am făcut noi premergător acestor 
sume. A fost o supriză extraordinar de 
plăcută și pentru noi, semn că lucrurile 
funcționează corect. 

Reporter: În ce perioadă se 
derulează acest proiect și ce valoare 
are? 

Sorina Pintea: Varianta optimistă,  
no iembrie 2016, varianta pesimistă, 
pri mul trimestru al anului viitor, va fi 
implementată, va fi funcțională o linie 

completă de radioterapie, urmând ca în 
etapa a doua a implementării banilor  
de la Banca Mondială să mai fim cu
prinși cu o parte de branhiterapie, ceva 
ce județul na mai avut, dar în prima 
fază va fi această linie de radio terapie 
care va deservi pacienți și din județele 
limitrofe Satu Mare, Sălaj și Bistrița. 
Valoarea totală a finanțării Băncii 
Mondiale este de 6 milioane de euro. 
Un lucru pe care lam așteptat și pentru 
care poate neam atras și nemulțumirea 
unora a fost faptul că am dorit ca acestă 
zonă de radioterapie să fie a spitalului, 
nu am dorit să facem investiții private în 
interior tocmai pentru  ca toți pacienții 
să beneficieze de acest serviciu. 

Reporter: Ați trasat ca și prioritate 
modernizarea aparaturii medicale 
și diversificarea serviciilor medicale, 
ce ați reușit în acest sens și ce 
urmează? 

Sorina Pintea: Apar tehnici noi, 
mij loace de diagnosticare noi, pe care 
încercăm să le achiziționăm în limita 
posibilităților bugetare și să dezvoltăm 
servicii medicale noi. Am început cu 
achiziționarea unor ecografe de înal tă 
performanță, a unor aparaturi de ra
diologie de înaltă performanță, con
tinuând cu acest litotriptor care în sfâr
șit are toate autorizațiile necesare.
Menționez că sunt spitale care au pri
mit autorizația după un an și ceva, noi 

„N-aș putea să vă spun dacă 
s-a făcut o statistică la nivel de 

țară, dar cred că ar fi nevoie, 
deoarece, pe lângă cerințele 

care sunt din ce în ce mai mari, 
presiunea este tot mai mare, 

responsabilitățile lor sunt din 
ce în ce mai mari, iar nivelul 

salarizării a rămas undeva 
acolo jos și din păcate la ei ca 
oameni nu se gândește nimeni. 
Ar trebui ca această majorare 
salarială la personal medical 

și personal mediu să se facă în 
paralel, pentru că nu e corect. 

Trebuie să avem grijă de 
oameni în primul rând pentru 
că altfel nu o să mai avem cu 
cine să facem actul medical”. 

Sorina Pintea, manager 
Spitalul Județean de Urgență  

„Dr. Constantin Opriș” Baia Mare

am reușit să obținem aceste autorizații 
și, începând cu luna mai, vor veni spe
cialiștii care vor instrui cadrele și, în 
sfârșit, vom putea da drumul. 
Apoi, din 2008, Unitățile de Primire 
Urgență au în structură cabinete sto
ma  tologice, noi avem un singur medic 
stomatolog angajat, am încercat să 
luăm legătura cu mai mulți, să formăm 
acest serviciu, nam reușit o lungă 
perioadă de timp până când am găsit 
niște medici dispuși să facă gărzi și 
prin urmare de la 1 aprilie a devenit 
funcțional acest serviciu unic în țară, 
care cunoaște o creștere de la o săptă
mână la alta.

Suntem singurul spital care are gardă 
stomatologică 24 de ore din 24 și, 
repet, este o creștere impresionantă a 
numărului de pacienți care accesează 
acest serviciu, în mare parte vin în zi
lele de sâmbătă și duminică, adică exact 
acele zile neacoperite de zona privată. 
Apoi, niciodată în cadrul spitalului nu 
a fost o gardă completă de ortopedie, 
24 de ore din 24, avem sâmbăta și 
duminica și de sărbătorile legale, dar 
pe parcursul săptămânii aveam gardă 
scurtă. Am reușit cu ajutorul medicului 
șef de secție să facem și această gardă 

completă, un serviciu care era absolut 
necesar, mai ales în perioadele în care 
traumatismele sunt foarte prezente. 
Dezvoltarea servi ciilor medicale va 
con  tinua cu secțiile chirurgicale, cu 
a chi ziționarea de noi aparaturi, desti
nate acestei zone, blocului operator, 
terapiei intensive, care beneficiază și 
de un program național de 2 ani, avem 
aceeași sumă, 1,5 milioane de lei, adică 
15 miliarde de lei vechi, sume care 
sunt absolut necesare pentru pacientul 
aflat în fază critică. Coroborat cu acest 
program este Programul național de 
transplant, unde Maramureșul ocupă 
un binemeritat loc 1, împreună cu 
spitalul din Oradea. 

Reporter: Cum ați reușit acest 
lucru? 

Sorina Pintea: Este meritul și 
implicarea acelor medici din program, 
doctorul Andrei Mureșan și doctorița  
Adriana Stoicovici, și acest lucru a fost 
posibil datorită schimbării mentalității 
și ajutorului bisericii. Un pacient 
transplantat poate salva 56 pacienți. 
Contează foarte mult implicarea 
medicilor, pentru că este un moment 
greu, aparținătorii iau o decizie dificilă 
și este nevoie de explicații, de implicare, 

„Finalizarea lucrărilor de 
infrastructură per totalul 
spitalului nu este încheiată 
pentru că, așa cum am spus de 
nenumărate ori, acest proiect 
a rezolvat doar o parte din 
problemele existente. Prin 
urmare, în planul de achiziții 
și prin planul de investiții 
conform planului strategic 
al spitalului vor mai fi în 
următorii 5 ani investiții în 
infrastructură care vor finaliza 
ce s-a început în 2010”.  

Sorina Pintea, manager 
Spitalul Județean de Urgență  
„Dr. Constantin Opriș” Baia Mare

DIRECTOR MEDICAL
Dr. Pop Vasile Ioan
Specialitatea: Neurochirurgie

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
Ec. Checicheş Marcela
Specialitatea: Economic

DIRECTOR DE ÎNGRIJIRI MEDICALE
As. med. pr. Șandor Mirela
Specialitatea: Medical

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare
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Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş”
lucru pe care în care alte județe medicii 
se pare că nu lau făcut. Și o spun cu 
toată tăria că datorită medicilor din 
terapie intensivă am reușit să ne situăm 
pe un loc de frunte și în această zonă. 
Este un program care aduce și el bani 
pentru spital, pentru că medicină nu 
se poate face fără bani. Este nevoie de 
medicamente, de materiale sanitare și, 
nu în ultimul rând, de forță de muncă.
În ultimii trei ani au fost angajați 51 de 
medici în cadrul spitalului, sunt puține 
specialități care ar mai avea nevoie de 
personal și pot să spun că am ajuns în 
situația de a selecta foarte bine medicii. 
Suntem printre puținele spitale din 
țară la care medicii vin. 
Personalul mediu este de asemenea su
ficient, facem în continuare angajări. 
Dar a apărut o problemă care pe noi 
ne îngrijorează, în luna martie am avut 
159 de angajați în concedii me dicale. 
Se pune o presiune foarte mare asu
pra personalului mediu, și chiar am 
încercat să găsim la nivelul con ducerii 
o explicație și o soluție pentru ce se 
întâmplă pentru că sunt multe acci
dente vasculare, infarcturi miocardice. 
Repet, presiunea este foarte mare și 
acest lucru se răsfrânge asupra stării lor 
de sănătate. Nu sunt foarte bine plătiți, 
salariile sunt aceleași la nivel de țară și 

avem probleme din acest punct de ve
dere. 
Naș putea să vă spun dacă sa făcut o 
statistică la nivel de țară, dar cred că ar 
fi nevoie, deoarece, pe lângă cerințele 
care sunt din ce în ce mai mari, presiu
nea este tot mai mare, responsabilitățile 
lor sunt din ce în ce mai mari, iar nive
lul salarizării a rămas undeva acolo 
jos și din păcate la ei ca oameni nu se 
gândește nimeni. Ar trebui ca această 
majorare salarială la personal medical 
și personal mediu să se facă în paralel, 
pentru că nu e corect. 
Trebuie să avem grijă de oameni, în 
primul rând pentru că altfel nu o să 
mai avem cu cine să facem actul medi
cal. Este o echipă foarte bună aici, 
suntem peste 1800 de angajați, dar cu 
aparținătorii și pacienții aici intră 5000 
de persoane pe zi, ceea ce nu e puțin lu
cru. Dar e o echipă foarte bună care sa 
mobilizat, care a demonstrat că se poate.

Reporter: Dar o echipă are nevoie și 
de un lider.

Sorina Pintea: Da, acesta este rolul 
meu și eu cred că rolul unui lider este 
acela de a scoate în evidență calitățile 
oamenilor, nu defectelor lor. Și trebuie 
conștientizați că tot ceea ce facem 
este spre binele oamenilor și că facem 
ceea ce trebuie. Munca sa birocratizat 
excesiv, dar asta este și trebuie să ne 
adaptăm și încercăm să găsim soluții de 
adaptare. Am mai spus și cu alte ocazii, 
eu știu foarte bine ce probleme sunt, 
unele sunt legislative și nu le putem 
rezolva, altele care sunt de organizare 
și putem să le rezolvăm astfel încât 
pacientul să fie mulțumit pentru că 
de asta suntem în fond aici, să tratăm 
oameni bolnavi.
Oamenii nu vin de plăcere aici și atunci 
când vin trebuie să găsească ceea ce au 
nevoie sau măcar o alinare.  Știm exact 
ce avem de făcut, dar trebuie puțină 
răbdare și conlucrare. 

Repet, faptul că suntem o echipă, altfel 
nam fi putut realiza nimic și aduc 
ca exemplu perioada de acreditare 
care a fost un examen major pentru 
noi. Oamenii poate nau perceput ce 
înseamnă acest lucru, dar sa lucrat în 
echipă și asta a însemnat foarte mult.
După ce sa făcut acreditarea la Baia 
Mare, indicatorii sau redus de la 2458 
la 700 pentru că sa constatat că nu 
se pot realiza. Uite că la Baia Mare 
sa putut și a ridicat multe semne de 
întrebare acest lucru la București: să 
reducem sau nu indicatorii, se pot 
realiza sau nu, uite că la Baia Mare 
sa putut. Dar repet, a fost muncă în 
echipă. De la muncitor până la șeful 
de secție au conștientizat ce înseamnă 
acest lucru, pentru că altfel nu puteam 
realiza nimic. Și cred că și acest lucru a 
contat în finanțarea Băncii Mondiale și 
în toate lucrurile pe care leam realizat, 
pentru că nimeni nu se aștepta ca la 
Baia Mare să găsească așa ceva. 
Chiar directorul programului de 
implementate de la Banca Mondială a 
fost foarte sceptic înainte de a veni și 
când a plecat ma rugat să primesc 22 
de manageri de spitale aleși de dânsul 
să vină să vadă ce se întâmplă la Baia 
Mare și cum conclucrează oamenii și 
ce înseamnă o echipă. 
Eu sunt mândră că am reușit să creăm 
o echipă unită și puternică la spital 
și pacienții trebuie să fie convinși că 
acționăm în interesul lor. Mai sunt 
probleme și nemulțumiri, dar lucrăm 
la rezolvarea lor, în mare parte acestea 
sunt legate de timpii de așteptare, dar 
nu putem rezolva 500 de pacienți în 
urgență deodată, pentru că locurile 
sunt limitate. 
Fiecare om se consideră o urgență, deși 
din punct de vedere medical poate nu, 
dar e problema lui, e foarte importantă 
și trebuie tratată cu maximul de atenție. 
De multe ori oamenii vin montați, 
sunt multe povești și legende, dar aș 
vrea să se convingă că lucrurile merg 
spre normal. 

Reporter: Un mesaj de Paște? 

Sorina Pintea: Le doresc tuturor să 
aibă sărbători luminate și să aibă cât 
mai puțină nevoie de serviciile pe care 
noi le oferim, deci le doresc în primul 
rând sănătate. 

Servicii medicale

După cinci ani de aşteptări, 
lucrările de reabilitare ale 
Spitalului Judeţean sau 
încheiat, iar actul medical 

se poate desfăşura, de acum înainte, 
în cele mai bune condiţii.  Următorul 
pas pe care conducerea instituţiei şi 
la propus priveşte dezvoltarea de noi 
servicii medicale. 

Pe secţia de Urologie a 
fost deja achiziţionat un 
litotriptor, care va fi folosit 
pentru spargerea 
pietrelor din rinichi 
sau uretră, fără 
incizie și care are în 
prezent toate avizele 
necesare. 

Totodată, în secţia Neurologie  
a Spi ta lului Judeţean de Urgenţă 

„Dr. Constantin Opriş” Baia Mare va fi 
înfiinţat un Centru pentru accidente 

vasculare. Acesta va beneficia de 
toate dotările unei zone de terapie 

intensivă, fiind ştiut faptul că, în 
Maramureş, o mare parte dintre 

decese survine în urma unor 
accidente cere brale 

vasculare.

Spitalul Judeţean Baia Mare,  
în faţa unei noi provocări: 
dezvoltarea de noi servicii medicale  
şi saloane VIP pentru pacienţi

După finalizarea 
proiectului de reabilitare 
a Spitalului Județean de 

Urgență Dr. Constantin 
Opriș, instituția de 

sănătate a intrat într-o 
altă etapă în care 

prioritățile se vor axa 
pe dezvoltarea de noi 

servicii medicale. Primii 
pași în acest sens au fost 

deja făcuți. 

Servicii medicaleSpitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare
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ChirurgieChirurgieBloc operator
Dorinţa conducerii unităţii medicale 
este ca acest spital să fie cu adevărat un 
spital de urgenţă de interes regional.

O prioritate constantă a conducerii 
Spitalului este relaţia dintre pacient şi 
personalul medical. Managerul Sorina 
Pintea spune că Spitalul Judeţean are 
1846 de angajaţi: „Sunt oameni care 
vin la muncă, niciunul nu e robot. 
Există zile mai bune sau zile mai puţin 
bune. Ne cunoaştem defectele, dar şi 
realizările. Atunci când pacienţii au 
dezamăgiri cu privire la actul medical, 
îi încurajăm să ne adreseze aceste 
supărări în scris, fără a apela la diferite 
siteuri de socializare. Nu toţi înţeleg 
neajunsurile care guvernează actul 
medical. Principala problemă cu care 
ne confruntăm este cea referitoare la 
decontarea serviciilor de către Casa 
de Asigurări. Pacienţii spun că sunt 
asiguraţi şi nu înţeleg de ce nu au 
dreptul la servicii medicale gratuite. 
Noi încercăm să le explicăm faptul că 
sistemul românesc este un sistem de 
asigurări sociale. Cu toţii plătim atât 
pentru cei asiguraţi, cât şi pentru cei 
neasiguraţi sau coasiguraţi. Mai mult, 
Casa Judeţeană de Asigurări stabileşte 
un plafon lunar de analize pe care le 
de contează, iar după ce ne depăşim 
bugetul, rămâne varianta consultului 
la cerere”. 

Baia Mare au arătat că (Ane
xa 23) spitalele, din sumele 

contractate cu casele de asigu
rări de sănătate suportă suma ser

viciilor hoteliere standard (cazare 
standard şi masă la nivelul aloca ţiei de 
hrană).” 

Asiguraţii suportă contravaloarea ser
viciilor hoteliere (cazare şi/sau masă) 
cu un grad ridicat de confort, peste 
confortul standard, acordate la cererea 
acestora. Prin con fort standard, în ceea 
ce priveşte cazarea, se înţelege salon 
cu minimum 3 paturi, grup sanitar 
propriu şi fără dotări suplimentare, iar 
în ceea ce pri veşte masa, cea acordată la 

nivelul alocaţiei de hrană stabilită prin 
nor mative. Contravaloarea serviciilor 
hoteliere cu grad ridicat de confort se 
stabi leşte de fiecare unitate sanitară 
furnizoare de servicii spitaliceşti. Pen
tru unităţile sanitare cu paturi, atât 
publice, cât şi private, contribuţia 
per sonală a asiguraţilor pentru aceste 
servicii este de maxim 300 de lei/zi”. 
Cu toate acestea, Spitalul Judeţean de 
Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia 
Mare va pune la dispoziţia doritorilor 
saloane VIP, care vor avea şi frigider, 
pentru suma de 30 de lei/zi, iar saloa
nele cu minimum două paturi, pot 
beneficia de televizor contra unei taxe 
de maximum 5 lei/ zi.

Prin achiziţionarea platformei de 
electrochirurgie ForceTriad™ şi a 
întregii game de pense LigaSure, 
Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. 
Constantin Opriş Baia Mare”, oferă 
pacienţilor unul dintre cele mai 
avansate sisteme de operare din 
lume: sigilarea vaselor sanguine 
prin utilizarea energiei electrice şi 
a presiunii mecanice, fără să mai 
fie necesară utilizarea firelor de 
sutură şi a nodurilor din chirurgia 

obişnuită, a explicat dr. Mihaela 
Leşe, medic primar Chirurgie 
generală şi medic coordonator al 
Blocului Operator. 
În acest fel, vasele de sânge 
cu un diametru de până la 7 
mm, inclusiv, sunt coagulate 
şi secţionate în decurs de 2 – 
4 secunde. Aceasta permite 
scurtarea duratei operaţiei clasice 
sau laparoscopice cu aproximativ 
30 – 50%. 

Ultimul tip de pensă LigaSure 
achiziţionat, pensa Small Jaw 
(imagine) este utilizată în 
chirurgia colorectală, 
tiroidiană, urologică, în 
chirurgia toracică, dar şi 
plastică şi reconstructivă 
şi ORL. Acest tip de 
chirurgie reduce de 
asemenea pierderile 
de sânge intraoperator 
şi durata de spitalizare a 
pacienţilor, a declarat dr. Mihaela 
Leşe

Chirurgia făra ligaturi, 
fără fire de sutură, fără noduri

Executivul Spitalului Judeţean de Ur
genţă a arătat că unitatea med icală 
are acces la programele naţionale, 
însă nici aici nu sunt decontate toate 
cheltuielile. În unele cazuri se de
con  tează medicamentele, în altele, 
intervenţia chirurgicală, însă consultul 
medicului, analizele şi alte tratamente 
adiacente cad în sarcina pacientului.
Re prezentanţii Spitalului Judeţean 
de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” 

Dr. Mihaela Leşe, medic coordonator al Blocului 
Operator şi medic primar chirurgie generală a 
declarat că: „Acest aparat a fost adus pentru a 
vedea dacă medicii noştri sunt mulţumiţi de 
performanţele sale, iar în funcţie de preferinţele 
chirurgilor, vom face toate demersurile pentru 
achiziţionarea unui asemenea echipament. 

Medicul coordonator al Blocului Operator a 
explicat faptul că posibilitatea de a vedea în 
profunzime în cazul tehnicii tridimensionale se 
datorează sistemului de lentile al videocamerei 
laparoscopului, procesatorului de imagine, 
monitorului cu cristale lichide şi ochelarilor care 
sunt purtaţi de către echipa operatorie. Aceste 
componente ale liniei de laparoscopie sunt 
diferite la laparoscopia obişnuită, clasică.

Avantajele chirurgiei laparoscopice 3D sunt 
vederea în profunzime a plăgii, diferită de 
imaginea bidimensională, dar şi vizualizarea 
mai bună a vaselor de sânge, care permit 
chirurgului să realizeze o hemostază rapidă şi 
sigură. Totodată, gesturile chirurgicale sunt mai 
precise, ceea ce scurtează durata operaţiei,  
fiind acelaşi tip de imagine ca şi în chirurgia 
robotică, însă preţul echipamentului este de 
zece ori mai mic. 
Ca şi dezavantaje, medicul primar chirurg, 
Mihaela Leşe, susţine că aparatul ar putea fi 
obositor în intervenţiile de lungă durată, iar 
în ceea ce îi priveşte pe medicii chirurgi, este 
necesară o perioadă de adaptare pentru a trece 
de la 2D la 3D.

Colecistectomii 
laparoscopice 3D 
realizate de chirurgii 
Spitalului Judeţean  
de Urgenţă Baia Mare

„Einstein Vision nu produce oboseală echipei operatorii, 
având acelaşi principiu ca la chirurgia robotică. Până 

acum am folosit laparoscopia clasică, obişnuită în 
intervenţiile noastre chirurgicale, folosind cele două 

aparate din dotarea Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. 
Constantin Opriş” Baia Mare, echipamente medicale 

cu care se lucrează foarte mult. 
Datorită numărului mare de 
operaţii pe care le efectuăm, 

considerăm că ar mai fi 
nevoie de un echipament 

laparoscopic”.

Mihaela Leşe, medic primar 
chirurg

Începând din 4 aprilie 2016, până în 
6 aprilie, medicii chirurgi din cadrul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
„Dr. Constantin Opriş” Baia Mare au 
efectuat colecistectomii laparoscopice 
3D, respectiv operaţii pentru 
reducerea stomacului (chirurgia 
obezităţăţii sau chirurgia bariatrică), 
cu aparatul BBRAUN EINSTEIN VISION, 
aflat în probă în unitatea medicală.

Bloc operator
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AngiografieAngiografieOftalmologieOftalmologie

Sub sloganul „Ajută pentru a fi ajutat!”, Asociaţia 
Prietenii Spitalului „Dr Constantin Opriş” a făcut, 
în ultimii ani, cinci donaţii extrem de importante 
Spitalului Judeţean de Urgenţe Baia Mare. Ultimul 
aparat medical oferit în 1 martie este un rotoblator 
pentru Laboratorul de Angiografie şi Cateterism 
Cardiac. Acesta va ajuta la intervenţiile de implant 
de stent, reducând timpul 
necesar efectuării procedurii de 
la câteva ore, la un interval de 
20-30 minute. 

Asociaţia Prietenii Spitalului „Dr. 
Constantin Opriş” Baia Mare  
condusă de preşedintele Romana 
Furtună – sa dovedit a fi, în aceşti 
ani, un parter serios şi loial al 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Baia 
Mare, o prezenţă constantă şi un 
prieten de nădejde. 
Prima donaţie a fost făcută în vara 
anului 2012, când au oferit un 
lapa roscop Secţiei de Chirurgie 
Pediatrică. În primăvara lui 2013 au 
donat un ecograf pentru Secţia de 
Pediatrie, în aprilie 2014 sa primit 
cel deal doilea ecograf care a ajuns 
la Secţia Oncologie, iar în aprilie 
2015 Secţia de Neonatologie a fost 

dotată cu un ecocardiograf.
Următorul pro iect demarat de As ciaţia 
Prietenii Spitalului „Dr. Constantin 
Opriş” constă în dotarea Unităţii de 
Accidente Vasculare Cerebrale Acute, 
care va fi deschisă în Spitalul Judeţean 
de Urgenţe, urmând să fie înfiinţate 
doar şapte asemenea unităţi la nivel 
naţional. 

Pe lângă sponsorii generoşi care au 
susţinut fiecare acţiune a Asociaţiei, 
aceste sume nar fi fost strânse fără 
sprijinul celor care au donat 2% din 
impozitul pe venit în contul Asociaţiei 
Prietenii Spitalului „Dr. Constantin 
Opriş”.

Pe Secţia Oftalmologie 
a Spitalului Judeţean de 
Urgenţă „Dr. Constantin 
Opriş” Baia Mare, condusă 
de medicul coordonator, 
Maria Truş, se efectuează 
examinările necesare 
diagnosticării majorităţii 
afecţiunilor oftalmologice. 
Intervenţiile chirurgicale se 
practică în sala de operaţie 
proprie, unde se efectuează 
intervenţii de cataractă, 
glaucom, strabism, pterigion, 
se practică chirurgia 
palpebrală, dezobstrucţia 
canalului lacrimal, extracţia 
corpilor străini corneeni şi 
intraoculari, se face chirurgia 
plăgilor oculare.  

De curând, sala de 
operaţii a fost complet 
renovată, investindu-se în 
noile aparaturi suma de 
aproximativ 180.000 de lei, 
bani proveniţi din fondurile 
proprii ale Spitalului Judeţean 
de Urgenţă „Dr. Constantin 

Opriş” Baia Mare. Sala a fost 
inaugurată zilele trecute, în 
cadrul restrâns, în prezenta 
conducerii Spitalului Judeţean 
de Urgenţă „Dr. Constantin 
Opriş” Baia Mare. În cadrul 
Compartimentului de 
Oftalmologie mai activează şi 
dr. Doina Chirilă, medic primar 
Oftalmologie, dr. Veronica-
Andreea Făt, medic primar, 
în timp ce asistentele sunt 
coordonate de asistentul-şef 
Luminiţa Gabriela Cadar.

S-a inaugurat noua sală de operaţii  
a Secţiei Oftalmologie

Asociaţia Prietenii Spitalului „Dr. Constantin Opriş”  
a donat un rotoblator pentru Laboratorul de Angiografie

Cei care doresc 
să ia legătura cu 

Asociaţia pot să o 
facă prin e-mail, 

la adresa contact@
prieteniispitalului.ro, 

pe pagina web: www.
prieteniispitalului.ro sau pe 

Facebook, pagina oficială fiind 
„Prietenii Spitalului”.



Cabinetul de 
stomatologie 
care func-
ţionează în 
cadrul UPU 
este unul 
modern,  
dotat la 
standardele 
cele mai înalte.
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Linii de gardăImagistică medicală

Cei şapte medici angajaţi pentru 
linia de gardă a cabinetului de stoma
tologie sunt tineri, competenţi, cu 
experienţă în domeniu, care sau 
declarat foarte încântaţi să lucreze în 
cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă 
din Baia Mare.
Medicii care vor activa în cadrul 
cabinetului de stomatologie sunt: 
Irina Bizău, Corina Mureşan, Ca
melia Buda, Delia Şut, Vlad Belbe, 
Lucian Pavel şi Vlad Podar. Cele 
două asistente pregătite să îi ajute pe 
medicii stomatologi sunt Maria Loloş 
şi Cristina Bota.

Tinerii stomatologi au privit cu elan 
această nouă provocare medicală şi au 
afirmat că sunt întru totul pregătiţi să 
facă faţă volumului de muncă care îi 
aşteaptă. Noii angajaţi ai cabinetului 
de stomatologie au fost foarte încân

taţi de căldura şi colegialitatea cu care 
au fost primiţi atât de conducerea 
Spitalulului Judeţean de Urgenţă „Dr. 
Constantin Opriş” Baia Mare, cât 
şi de către responsabilii Unităţii de 
PrimiriUrgenţe.

Astfel, medicii stomatologi sunt pre
zenţi, 24 de ore din 24, atât în timpul 
săptămânii, cât şi în weekenduri şi 
sărbători legale, pentru a trata orice 
afecţiune a pacienţilor care se prezintă 
în UPU cu dureri dentare.

După inaugurarea liniei de gardă permanentă la 
Stomatologie, medicii Secţiei Ortopedie au fost de acord să 
asigure, la rândul lor, permanenţa prin gărzi de 24 de ore şi 
în timpul săptămânii.

Începând cu 1 aprilie 2016, medicii Secţiei de Ortopedie asigură 
gardă permanentă în timpul săptămânii, respectiv gărzi de 24 de ore. 
Acest lucru a fost posibil cu acordul celor şase medici ai secţiei, care şi
au arătat disponibilitatea de a face permanenţă în folosul pacienţilor. 
Linia de gardă permanentă la Ortopedie este o nouă pre mieră pen
tru Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare, 
până acum fiind doar gărzi scurte de 12 ore în timpul săptămânii, cu 
menţiunea că weekendurile şi sărbătorile legale au fost acoperite şi 
până la 1 aprilie 2016.

O nouă premieră pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Baia Mare: 

linie permanentă de gardă  
la Secţia Ortopedie

În cadrul Unităţii de Primiri 
Urgenţe din cadrul Spitalului 
Judeţean „Dr. Constantin Opriş” 
Baia Mare funcţionează o 
linie permanentă de gardă la 
stomatologie.

Vineri, 1 aprilie 2016, Secţia 
de Stomatologie a Unităţii 
de Primiri Urgenţe din cadrul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
„Dr. Constantin Opriş” Baia Mare 
a fost inaugurată oficial.

Linie de gardă  
la stomatologie în cadrul UPU, 
începând din 1 aprilieLa finele lunii februarie 2016, la 

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. 
Constantin Opriş” Baia Mare a 
avut loc predarea echipamentului 
medical de video-bronhoscopie, în 
valoare de aproximativ 40.000 de 
euro. Video-bronhoscopul a fost 
achiziţionat ca urmare a campaniei 
demarate de Cristina şi Vasile Vlaşin, 
părinţii lui Luca, băieţelul care s-a 
stins din viaţă anul trecut, în 11 
noiembrie. 

Spitalul Judeţean de Urgenţă  
„Dr. Constantin Opriş” Baia 
Mare a intrat posesia  
video-bronhoscopului

Familia Vlașin

 
Spitalul Judeţean 

a organizat, începând 
cu 1 martie, cursurile 

de resuscitare  
cardio-respiratorie  

a copiilor.

Imagistică medicală STOMATOLOGIE  //  ORTOPEDIE
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Personalul serviciului a fost la 
da torie 24 de ore din 24 şi a in
ter venit cu profesionalism şi 
promptitudine pentru salvarea 
celor aflaţi la nevoie. Ulterior, 
alte cinci echipaje de prim ajutor 
au fost operaţionalizate, în oraşul 
Târgu Lăpuş în 01.12.2011, în 
comuna Fărcaşa în 12.12.2012, 
în comuna Bogdan Vodă, în 
28.12.2012, în oraşul Borşa, în 
18.08.2013 și cel mai recent, în 
primăvara acestui an, în Cavnic. 

Fundaţia pentru SMURD susţine 
dezvoltarea activităţii SMURD 
Maramureş, prin dotarea cu o 
autospecială pentru medicul de urgenţă 
ce îşi desfăşoară activitatea la UPU-
SMURD din cadrul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare. 
Autovehicul, marca Dacia Duster, 1.5 dCi, 
110 cp, tracțiune 4x4, a intrat în 15 martie 
2016, în administrarea Unităţii de Primiri-
Urgenţe SMURD Maramureş, ca maşină 
de intervenţie. Predarea a fost făcută 
pe platforma din faţa UPU SMURD, care 
aparţine Spitalului Judeţean de Urgenţă 
„Dr. Constantin Opriş” Baia Mare, în 
prezenţa conducerii unităţii spitaliceşti, 
a reprezentanţilor ISU Maramureş, DSP 
Maramureş, Serviciului Judeţean de 
Ambulanţă şi a Fundaţiei pentru SMURD. 
Prin intermediul acestui proiect se va 
putea interveni mai rapid în anumite 
situaţii de urgenţă, când este necesar, 
pentru sprijinirea echipajelor de 
prim-ajutor, inclusiv prin posibilitatea 
de transport a unor echipamente 
suplimentare impuse de situaţia în cauză. 
De asemenea, medicul de urgenţă din 
UPU-SMURD va putea să se deplaseze, 
în caz de nevoie, în cel mai scurt timp, 

la locul unui incident/accident cu 
multiple victime, pentru a prelua 
coordonarea la faţa locului. Pentru 
ca acest autovehicul să poată deveni 
funcţional, a fost nevoie să fie 
dotat cu echipamente medicale, de 
protecție, semnalizare, comunicaţii, 
respectiv inscripţionarea conform 
legislaţiei în vigoare.  
Obiectivul general al proiectului 
constă în îmbunătăţirea capacităţii 
de răspuns în situaţii de urgenţă 
la nivelul Regiunii de Dezvoltare 
Nord-Vest, prin reducerea timpului 
de intervenţie pentru acordarea 
primului ajutor calificat şi pentru 
intervenţii în situaţii de urgenţă şi 
creşterea calităţii actului medical în 
regiunea mai sus menţionată. 
Prin intermediul acestei iniţiative 
se realizează un progres, în termeni 
de eficienţă, în ceea ce priveşte 
intervenţia medicală a SMURD 
Maramureş. Fondurile necesare 
realizării acestui proiect, în valoare 
totală de 70.310 EUR, au fost 
colectate în cadrul campaniei de 
redirecţionare a 2% din impozitul pe 
venit de către populaţie.

Ca în fiecare an, Spitalul Ju de
ţean de Urgenţă „Dr. Cons
tantin Opriş” Baia Mare 
păs  trează tradiţia plantării 

de flori în parcul din curtea instituţiei 
me di cale, parc aflat în faţa Casei Albe.   
În 7 aprilie 2016, Ziua Mondială a Sănă
tăţii, a fost marcată de reprezentanţii siste
mului medical printro amplă acţiune 
de plantare de flori, care a adus o pată de 
culoare în jurul rondourilor care încon
joară fântâna din mijlocul parcului.   
Asistenţilor şefi şi medicilor şefi li sau 
alăturat atât reprezentanţi TESA, cât şi 
executivul Spitalului Judeţean de Urgenţă 
„Dr. Constantin Opriş” Baia Mare.

Managerul Spitalului Județean de Urgență 
Dr. Constantin Opriș din Baia Mare spune 
că profesia de medic este una dintre cele 
mai nobile profesii din lume, dar şi una 
care implică o responsabilitate uriaşă. 
Rolul lucrătorului medical întro societate 
este extrem de important, sănă tatea po
pulaţiei fiind o prioritate pentru fiecare 
angajat al sistemului medical. Potrivit 
lui Hipocrate, „Sănătatea este o comoară 
pe care puţini ştiu să o preţuias că, deşi 
aproape toţi se nasc cu ea”.
Cei care lucrează în sistemul medical, 
respectiv medicii, asistenţii şi asistentele, 
infirmieri sau infirmiere, brancardierii 
sunt cei care dăruiesc o rază de speranţă 
atunci când sănătatea este în pericol, sunt 
cei care, cu multă abnegaţie şi angajament 
profesional, se pun în slujba pacientului. 
Fiecare dintre cei menţionaţi are un rol 
vital pentru transformarea unui bolnav 
întrun om sănătos, din nou. 
Pentru devotamentul de care dau dovadă, 
pentru tot ce fac ca să salveze vieţi şi să 
ofere sănătate populaţiei, pentru 
căldura omenească ce o 
dăruiesc pacienţilor, 
pentru fiecare clipă în 
care îşi pun familiile 
în plan secund 
pentru a salva 
un bolnav, le 
mulţumim!”

„Ziua Mondială a Sănătății a avut 
anul acesta a avut o temă referitoare 
la diabet și la problemele de nutriție, 
o temă absolut generoasă, și este un 
lucru pe care ar trebui să-l promoveze 
societatea în general. În contextul 
Zilei sănătății și întâmplărilor din 
spital, noi am am încercat să inițiem 
niște cursuri. Am făcut acele cursuri 
de resuscitare cardio-respiratorie 
cu medicii de la UPU și cu această 
ocazie am dat și  niște chestionare 
prin care îi întrebam pe cursanți ce 
activități ar dori să mai organizăm 
și vreau să vă spun că aceste cursuri 

de nutriție au fost pe primul loc, 
semn că își doresc acest lucru, 
important este să vină cineva în 
întâmpinarea dorinței lor. Și spre 
marea mea bucurie, tot mai multe 
ONG-uri au prins curaj și au început 
să facă și ei astfel de activități. Mă 
bucur că am fost inițiatorii, că am 
făcut acest pas și vreau să vă spun 
că totul se face benevol, pentru că 
își doresc medicii să facă acest lucru 
și cred că aceste cursuri sunt și un 
mod de a amniabiliza relația dintre 
societate și cee ce suntem, noi în 
interiorul spitalului. Eu le-am spus 
participanților la curs, pentru că am 
încercat să merg la fiecare curs, că 
noi suntem 2000 de angajați, că orice 
pădure are și uscături și trebuie să 
înțeleagă și să nu judece tot sistemul 
după comportamentul unora, că 
atunci când au o problemă trebuie să 
aibă curaj să o spună, ca să încercăm 
s-o rezolvăm. A denigra tot sistemul 
este foarte urât, pentru că în sistem 
sunt oameni care muncesc foarte 
mult, și fac mari sacrificii și poate că 
la un moment dat vor salva și viețile 
lor sau a apropiaților”

Sorina Pintea, managerul Spitalului 
Județean de Urgență Dr. Constantin 

Opriș din Baia Mare

SMURD, 
peste șase ani de activitate  
în Maramureș, mii de vieţi salvate 

În data de 8 ianuarie s-au împlinit 
șase ani de la operaţionalizarea 
Serviciului Mobil de Urgenţă, 
Reanimare şi Descarcerare în 
Maramureş, prin cele patru 
echipaje din municipiile Baia 
Mare şi Sighetu Marmaţiei, 
respectiv oraşul Vişeu de Sus. 
Pe parcursul celor peste șase ani 
care au trecut de la înfiinţare, 
medicii, asistenţii şi pompierii-
paramedici S.M.U.R.D. au intrat 
în conştiinţa maramureşenilor 
ca simboluri ale speranţei, ale 
ajutorului venit rapid în cele mai 
grele clipe.

Fundaţia pentru SMURD a donat Spitalului Judeţean Baia Mare  
o autospecială pentru medicul de urgenţă din UPU-SMURD

Medicii şi asistenţii şefi au plantat 
flori de Ziua Mondială a Sănătăţii

U.P.U. - S.M.U.R.D. Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare



Cu ocazia Sărbătorii Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, 
dorim tuturor angajaților, colaboratorilor și pacienților 
sărbători luminate, multă fericire, prosperitate, liniște 
sufletească și, mai presus de toate, sănătate. 

Colectivul Spitalului Județean de Urgență  
„Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare 


