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Gabriel Zetea,  
Președintele Consiliului Județean Maramureș 

Ziua Mondială a Sănătății constituie un 
prilej de recunoaștere publică și respect 
pentru întreg personalul medical din sistemul 
românesc de sănătate, pentru toți cei care se 
pun în slujba sănătății oamenilor. Cu acest 
prilej, felicit întreg corpul medical al Spitalului 
Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” 
Baia Mare pentru realizările și performanțele 
înregistrare, dar și pentru inaugurarea 
Centrului de Radioterapie, o investiție care 
înseamnă o șansă în plus la viață pentru 
bolnavii din întreaga Regiune de Nord-Vest. 
Unitate medicală aflată în subordinea 
Consiliului Județean Maramureș, Spitalul 
Județean de Urgență este una dintre 
instituțiile sanitare de elită ale județului, fapt 
care a fost posibil prin muncă neîntreruptă, 
efort susținut și extrem de multă implicare 
din partea tuturor factorilor responsabili. 
Administrația județeană a susținut și va 
continua să susțină, prin parteneriate corecte, 
tot ce este necesar pentru îmbunătățirea 
actului medical, partea de sănătate fiind 
extrem de importantă pentru județul nostru. 
Spitalul Județean „Dr. Constantin Opriș” 
Baia Mare este singura unitate medicală cu 
adresabilitate regională, iar executivul CJ 
Maramureș va continua să fie alături, cu tot 
ce este nevoie, pentru ca serviciile medicale 

oferite pacienţilor să fie, în continuare, dintre 
cele mai bune. 
Făcând referire la performanța pe care o 
înregistrează continuu personalul Spitalului 
Județean de Urgență din Baia Mare, 
doresc să transmit sincerele felicitări ale 
executivului Consiliului Județean Maramureș 
actualului ministru al Sănătății, ec. Sorina 
Pintea, - un om de o calitate morală și 
profesională ireproşabilă -, managerului-
interimar dr. Vasile Pop, un partener corect 
al administrației județene și un profesionist 
desăvârșit, dar și întregului personal medical 
și sanitar, pentru toate lucrurile bune care se 
întâmplă în Spitalul Județean de Urgență „Dr. 
Constantin Opriș” Baia Mare.
În ceea ce privește implicarea instituției 
Consiliului Județean Maramureș, vom face tot 
ce este necesar în vederea finanțării acestei 
unități medicale, pentru ca reprezentanții 
Spitalului Județean „Dr. Constantin Opriș” 
Baia Mare să poată oferi, pe mai departe, 
servicii medicale la cele mai înalte standarde 
tuturor pacienților. 

La mulți ani de Ziua Mondială  
a Sănătății!  
La mulți ani salvatorilor  
de vieți omenești!

Ziua Mondială a Sănătății reprezintă un 
bun prilej pentru a efectua o radiografie a 
sistemului de sănătate, atât prin prisma 
importanței sale, care trebuie să fie direct 
proporțională cu gradul de civilizație și de 
dezvoltare a unei societăți, cât și prin prisma 
soluțiilor de îmbunătățire continuă a acestui 
sector vital, pentru noi toți. Ziua Mondială a 
Sănătății din acest an este un eveniment cu 
atât mai important, cu cât, România deține 
în această perioadă și Președinția Consiliului 
Europei în domeniul sănătății, încercând 
astfel să avanseze pe agenda europeană teme 
cu impact și beneficii majore pentru pacienți. 
Scopul nostru principal pe timpul mandatului 
este și una dintre prioritățile mondiale în 
acest domeniu: garanția accesului la sănătate 
pentru toți cetățenii europeni. 
Un sistem de sănătate cu adevărat performant 
este acela la care au acces toți cetățenii, 
indiferent de statutul social sau economic, 
rezidenţă sau vârstă. 

Sistemul sanitar suntem noi toți – autorități, 
pacienți, doctori, aparținători. Noi trebuie să 
ne schimbăm și să dăm o șansă sistemului. 
Numai împreună cu toții - pacienţi, cadre 
medicale, autorități sanitare, autorităţi locale 
- vom putea avea grijă de sănătatea noastră. 
În acest moment festiv, doresc să le 
mulțumesc tuturor. De asemenea, doresc 
să le transmit un mesaj de suflet cadrelor 
medicale: respect munca depusă de 
dumneavoastră și, la fel ca atunci când am 
condus un spital, și în calitate de ministru 
al Sănătății vă sunt alături. Pacienților le 
transmit să fie încrezători în cadrele noastre 
medicale și în eforturile depuse de noi pentru 
asigurarea accesului la servicii de sănătate și 
medicamente.

Vă doresc tuturor multă sănătate  
și, împreună, îmi doresc să însănătoșim 
sistemul de sănătate! 

Mesajul președintelui 
Consiliului Judeţean 
Maramureș, Gabriel Zetea, 
ocazionat de Ziua Mondială 
a Sănătăţii

„Numai împreună cu toții - pacienţi, 
cadre medicale, autorităţi 

sanitare, autorități 
locale - vom putea 

avea grijă de 
sănătatea noastră.”

Sorina Pintea, Ministrul Sănătății 
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As. Med. Pr.  Mirela Șandor, 
directorul de îngrijiri a Spitalului  
Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin 
Opriș” din Baia Mare

Simona Cremene, 
Director administrativ Spitalul Judeţean 
de Urgenţă „Dr. Constantin Opriș”  
Baia Mare

Dr. Vasile Ioan Pop, 
Manager interimar Spitalul 
Judeţean de Urgenţă  
„Dr. Constantin Opriș”

„Munca în acest domeniu nu 
reprezintă o simplă profesie, ci o 
misiune și o menire nobilă.”

„Ziua Mondială a Sănătății este sărbătoarea 
tuturor celor care, prin munca, efortul și 
activitatea lor, reprezintă sufletul sistemului 
de sănătate. Munca în acest domeniu nu 
reprezintă o simplă profesie, ci o misiune 
și o menire nobilă, complexă, grea, mereu 
contra cronometru, dar extrem de frumoasă 
și cu satisfacții pe măsură. Sunt mândră 
că fac parte dintr-un colectiv atât de 
performant și dedicat, și, de aceea, doresc 
să le transmit tuturor colegilor respectul și 
aprecierea mea.”

„O zi a responsabilității, dar și a 
recunoștinței.”

„Ziua Mondială a Sănătății reprezintă, pentru fiecare 
membru al marii familii a Spitalului Județean de 
Urgență «Dr. Constantin Opriș» din Baia Mare o zi a 
responsabilității, dar și a recunoștinței. Suntem mândri 
că, împreună, am reușit să construim atât de multe 
lucruri în beneficiul sănătății maramureșenilor și zi 
de zi ne străduim să oferim servicii și condiții optime 
pentru miile de pacienți care ne trec pragul. Îi felicit pe 
toți colegii pentru munca depusă, iar pe maramureșeni 
îi asigur că personalul instituției noastre este format 
nu doar din buni profesioniști, ci, mai ales, din oameni 
dedicați, sensibili la suferința celorlalți, care înțeleg 
importanța misiunii lor.”

„Fiecare pacient care ne calcă pragul 
este tratat cu maximă seriozitate și 
responsabilitate.”

„Ziua Mondială a Sănătăţii este marcată, în fiecare 
an, la 7 aprilie, începând din anul 1950. În 1948, 
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a găzduit 
prima întrunire la nivel mondial dedicată sănătăţii, 
în cadrul căreia s-a hotărât aniversarea la 7 aprilie 
a Zilei mondiale a sănătăţii. La fel ca și anul trecut, 
și în acest an, tema principală a acestei zile este 
accesul universal la serviciile de sănătate, astfel 
încât, dreptul la sănătate să fie respectat fiecărui 
cetățean. 
Pentru Spitalul Județean de Urgență «Dr. 
Constantin Opriș» din Baia Mare, accesul 
universal, nediscriminatoriu și egal la serviciile 
de sănătate este un principiu de bază al activității 
noastre. Fiecare pacient care ne calcă pragul este 
tratat cu maximă seriozitate și responsabilitate, 
indiferent de statutul social, de rezidență, de 
vârstă sau alte criterii. Obiectul nostru principal 
este îmbunătățirea stării de sănătate a populației, 
iar pentru atingerea acestui deziderat, întregul 
personal al instituției noastre, își pune, zi de zi, 
întreaga pricepere și dăruire în slujba oamenilor, 
conștienți fiind de nobila și importanţa lor 
misiune, aceea de a salva vieți. De aceea, acum, 
la ceas aniversar, doresc să le mulțumesc tuturor 
și să-i asigur de aprecierea și respectul conducerii 
Spitalului Județean de Urgență «Dr. Constantin 
Opriș» din Baia Mare. Maramureșenilor le doresc 
multă sănătate, le mulțumesc pentru încrederea 
pe care ne-o acordă zi de zi și îi asigur că încercăm 
în permanență să ne îmbunătățim condițiile și 
serviciile, în beneficiul lor.”

Dr. Andrei Prie, 
directorul medical  
al Spitalului Judeţean de Urgenţă   
„Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare

„Un bun prilej de bilanț, dar și 
recunoștință față cei care și-au asumat 
nobila misiune de a salva viața semenilor.”

„Ziua Mondială a Sănătății este un bun prilej de 
bilanț, dar și recunoștință față cei care și-au asumat 
nobila misiune de a salva viața semenilor. De aceea, 
doresc să le mulțumesc tuturor colegilor pentru 
munca extraordinară pe care o depun zi de zi pentru 
ca Spitalul Județean de Urgență «Dr. Constantin 
Opriș» din Baia Mare să fie o instituție medicală 
etalon. De asemenea, doresc să le transmit tuturor 
maramureșenilor multă sănătate, gânduri bune și să-i 
asigur că pot avea încredere în personalul și serviciile 
oferite de spitalul nostru.”

Marcela 
Checicheș,  

Director finan-
ciar contabil 
al Spitalului 

Judeţean de 
Urgenţă Dr. 
Constantin 

Opriș din Baia 
Mare

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

„Ziua Mondială a Sănătății și, mai ales, tema 
aleasă pentru acesta ne îndeamnă să reflectăm 
la scara priorităților din societate și din viața 
noastră. Sistemul de sănătate, accesul liber, egal și 
nediscriminatoriu la serviciile medicale trebuie să 
fie o prioritate a noastră, a tuturor, fie că vorbim de 
oamenii din interiorul sistemului sau de pacienți. 
Sistemul de sănătate trebuie să fie un drept 
fundamental, respectat în cazul tuturor cetățenilor și 
care nu poate fi îngrădit nici din motive economice, 
nici sociale, geografice sau de oricare alte criterii. 

Conducerea și angajații Spitalului Județean de 
Urgență «Dr. Constantin Opriș din Baia Mare» au 
pus mereu în centrul activității noastre pacientul. 
În beneficiul lor, al pacienților, au fost realizate 
toate investițiile importante în infrastructură sau 
aparatură medicală și, în beneficiul pacienților, 
toți angajații instituției încearcă să-și desfășoare 
activitate cu maxim de profesionalism și dăruire, 
chiar dacă acest lucru înseamnă, nu de puține ori, 
sacrificii personale. Acum, la ceas aniversar îi felicit 
pe toți și le doresc tuturor, multă sănătate.”

„Conducerea și angajații Spitalului Județean de Urgență «Dr. Constantin Opriș» 
din Baia Mare au pus mereu în centrul activității noastre pacientul.”
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Într-o zi frumoasă de primăvară 
autentică a avut loc manifestarea de 
la Spitalul Judeţean. Laboratorul 
de Radioterapie cu Energii 

Înal te reprezintă o investiție foarte 
importantă pentru viața pacientului 
oncologic, atât din Maramureș, cât și 
din județele limitrofe.
Numărul bolnavilor care suferă de 
diverse forme de cancer este tot mai 
mare, iar radioterapia este una din 
formele de tratament necesare în aceste 
afecțiuni. În acest context, în urmă cu 
câțiva ani, s-a născut povestea unui 
proiect major, vital pentru 
pacientul oncologic.

Realizarea laboratorului a fost posibilă, 
în primul rând, datorită sprijinului 
Ministerului Sănătății, a Băncii Mon-
diale, dar și datorită asumării susținerii 
construcției bun cărului din fondurile 
proprii ale Spitalului Județean, cu 
sprijinul CJ Maramureș și, nu în ultimul 
rând, datorită efortului și muncii unei 
echipe formate din conducerea unității 
medicale din Baia Mare, medici, asis-
tenți, specialiști, proiectanți, ingineri, 
constructori, personal auxiliar al spi-
talului. 
Laboratorul de Radioterapie cu Ener-
gii Înalte este dotat cu un CT cu 
opțiune de simulare - aparat dedicat 

radioterapiei, cu ajutorul căruia se 
obțin secțiunile CT, care ajută 

pentru conturajul tumorii și al 
volumelor tumorale. Aparatura 
nouă conține și acceleratorul 
linear - aparat de ultimă generație, 

performant, care este util pentru 
tratarea tumorilor superficiale 
și profunde. 

„Probabil, după proiectul major 
de reabilitare a Spitalului Județean 

din Baia Mare, Centrul de Radioterapie 
este cel mai important proiect derulat 
de echipa noastră, în ultimii ani. O 
investiție de peste 5 milioane de Euro, 

inițiată și demarată în perioada în care 
Sorina Pintea, actualul ministru al 
Sănătății, era managerul spitalului 
și continuată de noi, actuala condu-
cere”, a spus managerul Vasile Pop.

În faţa Laboratorului s-a tăiat panglica 
inaugurală de toţi cei implicaţi în de-
rularea acestui important proiect care 
pune spitalul din Baia Mare pe harta 
celor mai importante centre medicale 
din ţară.
Ministrul Sănătăţii a precizat că până 
în luna noiembrie va fi adus şi al doilea 
Accelerator Liniar, moment în care 
laboratorul va fi complet.
Personalul care va deservi laboratorul 
este format din 3 medici, 2 fiziciene, 
9 asistenți medicali, dar și personal 
auxiliar. Aceștia au fost pregătiți în 
centre specializate, beneficiind și de 
instructaj furnizat de firma de la care 
s-a achiziționat aparatura utilizată. 
Numărul bolnavilor care suferă de 
diverse tipuri de cancer este tot mai mare, 
iar radioterapia este una din formele de 
tratament necesare în aceste afecțiuni. 
În anul 2018, la nivelul județului au 
fost diagnosticate 1.500 de noi cazuri 
de cancer, în Maramureș, numărul total 

al pacienților în viață fiind de 12.000, 
potrivit informațiilor transmise de 
medicul șef al laboratorului, dr. Felicia 
Constantina. În secția Oncologie există 
10 paturi destinate pacienților care vor 
face radioterapie. Unitatea medicală 
din Baia Mare are în plan construirea 
unei clădiri pentru a putea găzdui 
aparținătorii și pacienții care vor urma 
tratamente în cadrul Laboratorului de 
Radioterapie. 
Președintele Consiliului Județean, 
Gabriel Zetea a felicitat întreaga echipă 
implicată în realizarea acestui obiectiv 
și a precizat că spitalele din subordinea 
instituției pe care o conduce au ajuns să 
fie spitale de elită ale Maramureșului 
și, de ce nu, ale României, pentru că 
s-a înţeles oportunitatea de a investi în 
sănătate.

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin 
Opriş” din Baia Mare a inaugurat Laboratorul 
de Radioterapie cu Energii Înalte
La Spitalul Județean de 
Urgență „Dr. Constantin Opriș” 
din Baia Mare a avut loc 
inaugurarea Laboratorului de 
Radioterapie cu Energii Înalte. 
La manifestare a participat 
ministrul Sănătăţii, Sorina 
Pintea, managerul interimar 
al Spitalului maramureşean, 
Vasile Pop, preşedintele 
Consiliului Judeţean 
Maramureş, Gabriel Zetea, 
secretari de stat, oficiali 
din Ministerul Sănătăţii, 
reprezentanţi ai firmei 
care a furnizat aparatura 
Laboratorului, parlamentari 
maramureşeni, consilieri 
judeţeni, directori 
din sistemul de 
sănătate al 
judeţului 
Maramureş.

„Sunt mândră şi emoţionată, în acelaşi 
timp, pentru că aici este şi munca mea 
în calitate de fost manager al acestui 
spital. Am pornit în 2013 de la un aparat 
de cobaltoterapie impropriu pentru 
tratamentul pacienţilor cu afecţiuni 
oncologice, am reuşit ca în anul 2017 să 
ne mobilizăm şi să începem construcţia 
noilor spaţii destinate laboratorului de 
radioterapie. La momentul de faţă, în 
laborator există un accelerator liniar, 
un computer tomograf cu opţiune de 
simulare, un sistem de plan tratament, 
sisteme de dozimetrie şi de contenţie 
pregătite pentru a trata peste 700 
pacienţi anual, dar şi spaţii la «cheie» 
dedicate unui al doilea accelerator 
liniar şi aparaturii de brahiterapie, 
absolut necesare pentru tratamentele 
complexe şi moderne ale unei 
radioterapii de secol XXI. 
În cadrul proiectului «Reforma 
sectorului sanitar - îmbunătăţirea 
calităţii şi eficienţei sistemului 
sanitar», finanţat printr-un împrumut 
de Banca Mondială, Ministerul Sănă-
tăţii a semnat contracte în valoare de 
17,9 milioane de Euro pentru dotarea cu 
echipamente specifice de radioterapie a 
opt centre naţionale, care oferă soluţii 
complete de asigurare a tratamentului 
necesar pentru pacienţii care au 
nevoie de radioterapie. Contractele 
pentru dotarea cu echipamente au fost 
semnate în noiembrie 2017, iar livrarea 
componentelor a început în iunie 2018. 
La Spitalul din Baia Mare, instalarea 
tuturor echipamentelor, în valoare de 
2,2 milioane Euro, a fost finalizată în 
august 2018. Instalarea echipamentelor 
şi punerea în funcţiune a acestora în 
celelalte şapte centre din ţară se va 
finaliza până în luna ianuarie  
a anului 2020.”

Sorina Pintea

„Spitalul Județean de Urgență «Dr. Constantin Opriș» se numără prin tre spitalele de 
elită din țară, și arată, încă o dată, grija, preocuparea și res ponsabilitatea întregii 
noastre echipe, pentru sănătatea și viața pacienților. Prin acest proiect, spitalul nostru 
devine un model național și, ceea ce este mai important, oferă șansa la o viață mai bună 
și mai lungă pentru bolnavii de cancer. Doresc să mulțumesc întregii echipe pentru 
profesionalismul și implicarea lor și să-i asigur pe pacienți că vom face, în continuare, 
ceea ce ne stă în putință pentru a oferi servicii medicale la cele mai înalte standarde”.

Dr. Pop Vasile-Ioan, managerul interimar

RadioterapieRadioterapie
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Scenariul exercițiului a 
presupus gestionarea unei 
situații de urgență gene rată 
de un accident în care sunt 

implicate victime multiple. 
Alături de pompierii maramureșeni 
au intervenit și reprezentanții Ser-
viciului Județean de Ambu lanță 
(SAJ) Maramureș, ai Inspec to-
ratului Județean de Poliție Mara-
mureș și voluntari din cadrul 
Serviciului de Ajutor Maltez. 
Vineri, 1 februarie, cu începere de 
la ora 10.00, la Hotelul Mara din 
Baia Mare a avut loc deschiderea 
festivă a celei de-a IV-a ediții a 
Conferinței, prin alocuțiunile ros-

tite de managerul-interimar al 
Spitalului Județean de Urgență 
„Dr. Constantin Opriș” Baia Mare 
– Dr. Vasile Pop, Ministrul Sănă-
tății – ec. Sorina Pintea, șeful De-
partamentului pentru Situații de 
Urgență – secretarul de stat dr. Raed 
Arafat și reprezentantul Guvernului 
în teritoriu, prefectul Județului 
Maramureș, Vasile Moldovan, care 
au apreciat continuitatea și modul 
de organizare al evenimentului.  
Deschiderea oficială a fost urmată 
de o conferință de presă la care 
au participat, alături de dr. Ioan 
Vasile Pop, managerul-interimar al 
Spitalului Județean din Baia Mare, 
ec. Sorina Pintea, ministrul Sănătății, 
secretarul de stat Raed Arafat, șeful 
Departamentului pentru Situații 

de Urgență, inspectorul general al 
IGSU – general de brigadă Dan 
Paul Iamandi, prefectul județului 
Maramureș, Vasile Moldovan, di-
rectorul Direcției de Sănătate 
Publică Maramureș, dr. Rareș Pop, 
inspectorul șef al ISU Maramureș, 
col. Pavel Băltaru și șeful Depar ta-
mentului pentru Situații de Urgență 
al Regiunii Ivano Frankivsk, Ucrai-
na – col. Chernetsky Volo dymyr. 
În cadrul conferinței de presă s-au 
discutat subiecte de inte res privind 
actualitățile în dome niul situațiilor 
de urgență. 
Ministrul Sănătății, ec. Sorina 
Pin tea a precizat că anul 2019 
va fi un an de vârf în domeniul 
investițiilor în sănătate și că bugetul 
ministerului pe care îl conduce 

va avea o creștere de 65% în acest 
an, comparativ cu anul trecut. Ofi-
cialul guvernamental a accentuat 
faptul că există voința Guvernului 
de a fi realizate investiții majore în 
domeniul sănătății, prioritare fiind 
segmentele neonatologie, pe dia-
trie și bolile cardiovasculare, dar și 
finalizarea investițiilor deja începute 
în domeniul sănătății. 

Șeful Departamentului pentru Si-
tua ții de Urgență – secretarul de 
stat dr. Raed Arafat a prezentat 
câteva din proiectele care vizează 

evo luția în sistemul de urgență, pre-
cum crearea unui suport logistic 
pentru susținerea în caz de dezastre, 
modernizarea și intensificarea siste-
mului de tele medicină, proiecte de 
colaborare transfrontaliere. 
Zeci de lectori, din țară și din străi-
nătate - cadre universitare, medici 
primari și specialiști din diverse ra-
muri ale medicinei, asistenți medicali, 
paramedici, pompieri, psihologi și 

voluntari vor susține peste 50 de 
lucrări științifice, workshopuri și 
demonstrații practice. 

Evenimentul aflat la cea de-a IV-a 
ediție este organizat de către Asociația 
„Prietenii Spitalului”, Spitalul Jude-
țean de Urgență „Dr. Constantin 
Opriș” Baia Mare, Universitatea de 
Medicină și Farmacie „Iuliu Hație-
ganu” din Cluj-Napoca, Inspec-
toratul pentru Situații de Urgență 
„Gheorghe Pop de Băsești” al ju-
dețului Maramureș, SMURD Mara-
mureș, Direcția de Sănătate Publică 

Maramureș și Serviciul 
Județean de 

A m b u l a n ț ă 
Maramureș.

Nume sonore din domeniul 
sănătăţii au participat la Conferinţa  
„Medicina de Urgenţă Azi”, ediţia a IV-a
La începutul acestui an, în Baia Mare s-a desfășurat cea de-a IV-a ediție a Conferinței 
„Medicina de Urgență Azi”. În 31 ianuarie, prima zi a evenimentului a adus în atenția 
participanților un workshop de anestezie regională și un exercițiu cu forțe și mijloace  
în teren, desfășurat de ISU Maramureș. 

Medicina de UrgenţăMedicina de Urgenţă
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Programul se va desfășura 
în perioada 1 aprilie – 
31 mai 2019, la unitatea 
medicală din Baia Mare și 

este dedicat medicilor și asistenților 
medicali din cadrul spitalului 
județean.
„Obiectivul programului este de a 
sprijini accesul cadrelor medicale 
la informații de actualitate legate 

de perioada perinatală, pentru a 
putea oferi gravidelor și mamelor 
servicii de sănătate maternă în 
primele 1000 de zile”, a declarat 
dr. Pîrvănoiu Margareta, medic șef 
secție Neonatologie.
 
Formarea medicală este mo du lară, 
fiecare modul du rează 3 zile și se 
cuprinde:

1. Modulul Alăptare - anatomia și 
dezvoltarea sânului; compoziția lap-
telui matern; inițierea și menținerea 
alăptării; avantajele alăptării pentru 
mama, copil și societate; problemele 

cele mai des întâlnite pe parcursul 
alăptării; sfaturi practice pentru 
consilierul în alăptare; alimentația 
mamei în postpartum și în timpul 
alăptării; comunicarea asertivă.

2. Modulul Nutriție perinatală 
- nu triția în sarcină; diversitatea 
alimentației sugarului; alimentația 
copilului în cel de-al doilea an de 
viață; principii de alimentație sănă-
toasă a copilului cu vârsta mai mare 
de 2 ani; comunicare asertivă.

3. Modulul despre Fiziologia sarcinii 
și a perioadei perinatale - sarcină-
anatomie și fiziologie, schimbări 
adaptative în timpul sarcinii, metode 
și exerciții fizice indicate în sarcină, 
urmărirea sarcinii fiziologice, semnale 
de alarmă în sarcină; pregătirea 
perineului pentru naștere; reeducarea 
abdo-perineală; îngrijirea nou-
născutului și lăuzia fiziologică.

4. Modului despre Naștere natu-
rală și naștere medicalizată – gene-
ra lități; pretravaliul; travaliul – 
modalități nemedicamentoase de 
gestionare a travaliului activ la su-
pra vegherea în cadrul spitalului; 
protejarea perineului; expulzia și 
primele îngrijiri ale nou-născutului; 
nașterea medicalizată-modalități me-
di camentoase de gestionare a dure-
rilor, indicații de provocare a nașterii, 
naștere cu forceps sau vacuum, 
indicații pentru operația de cezariană.  
Absolvirea celor patru module și a 
examenului final va asigura cadrelor 
medicale participante certificarea ca 
și educator perinatal.

Cadrele medicale de la Neonatologie 
se pregătesc pentru a deveni Educatori 
perinatali certificaţi
Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, în 
parteneriat cu Asociația SAMAS, la inițiativa medicului șef al secției 
de Neonatologie, dr. Pîrvănoiu Margareta, organizează cursuri de 
certificare pentru educatori perinatali.

„Obiectivul programului 
este de a sprijini accesul 
cadrelor medicale la 
informații de actualitate 
legate de perioada 
perinatală, pentru a putea 
oferi gravidelor și mamelor 
servicii de sănătate maternă 
în primele 1000 de zile”.

Dr. Pîrvănoiu Margareta, 
medic șef secție  

Neonatologie

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constanin Opriş” Baia MareNeonatologie

Tumoră de mari 
dimensiuni  
operată cu succes  
la Spitalul Județean 
Luni, 25 martie 2019, la Spitalul 
Județean de Urgență „Dr. 
Constantin Opriș” din Baia 
Mare a avut loc o intervenție 
chirurgicală complexă, care a 
fost soluționată fără probleme 
de specialiștii unității medicale. 
„Este vorba despre o pacientă 
de 62 de ani, din județul Satu 
Mare, care a fost trimisă în 
secția de Chirurgie Toracică 
pentru o formațiune tumorală 
intratoracică dreaptă. S-a 
intervenit chirurgical în 
anestezie generală, cu intuba-
ție selectivă (dr. Alina Păușan, 
medic primar ATI). Intraoperator, 
am identificat o formațiune 
tumorală gigantă care ocupa 
două treimi din hemitoracele 
drept, extrem de hemoragică. 
Împreună cu colegul meu, dr. 
Marius Urcan – medic primar 
chirurgie toracică, am reușit 
excizia acestei formațiuni în 
totalitate”, explică dr. Petruț 
Giuliano, medic primar chirurgie 
toracică în cadrul spitalului 
județean din Baia Mare.  
Complexitatea cazului a 
constat în dimensiunile mari 
ale formațiunii tumorale - 
aceasta având un diametru 
de aproximativ 25 centimetri 
și o greutate de 1500 grame, 
dar și a numeroaselor vase 
de neoformație intra și 
peritumorale.  

Evoluția postoperatorie a 
fost favorabilă, pacienta fiind 
supravegheată în secția de 
Chirurgie Toracică a Spitalului 
Județean de Urgență „Dr. 
Constantin Opriș” din Baia Mare.
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În preajma Zilei Mondiale a Sănă-
tății, în perioada 1-5 aprilie, Spi-
talul Județean de Urgență „Dr. 
Constantin Opriș” din Baia Mare, 
în parteneriat cu UAC Europe a 
derulat un nou proiect de creștere 
a gradului de sănătate și prevenția 
bolilor grave. După ce anul trecut, 
angajatele fabricii UAC Europe din 
Dumbrăvița au beneficiat de ecografii 
mamare, în acest an, campania a vizat 
testarea sănătății inimii.
Astfel, cu sprijinul personalului 
de la Laboratorul de Explorări 

Funcționale, a Asistentei șef Daniela 
Maria Sabău și asistentelor medicale 
Nicoleta Scoarță și Ana Beuca, 
în cabinetul din incinta fabricii 
UACE, angajații au beneficiat de 
electrocardiograme gratuite. În total, 
peste 250 de angajați ai companiei au 
putut să-și testeze sănătatea inimii. 
Proiectul reprezintă un model de 
parteneriat, dar și o dovadă a des-
chiderii Spitalului Județean de Ur-
gență „Dr. Constantin Opriș” din 
Baia Mare spre colaborările cu 
mediul economic din județ. 

Campanie de testare a sănătăţii inimii
Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare 
și-a asumat printre prioritățile majore și creșterea gradului de 
informare a populației, prevenția și testarea stării de sănătate. 
Potrivit principiului „mai bine să previi decât să tratezi”, instituția 
de sănătate a derulat de-a lungul timpului numeroase campanii 
dedicate în special bolilor cu incidență mare asupra populației.

O electrocardiogramă  
poate să arate:

n dovezi ale măririi de volum 
a inimii

n semne ale unui flux sanguin 
insuficient la nivelul inimii 
(boala coronariană)

n semne ale unor leziuni noi 
sau vechi ale inimii (infarct de 
miocard)

n probleme ale ritmului cardiac 
(aritmii)

n modificări ale activității 
electrice, determinate de un 
dezechilibru electrolitic

n semne de inflamație a 
sacului ce înconjoară inima 
(pericardita).

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

RezUltAte 
ReMARCABIle 
„Dorim să vă prezentăm ce am reușit 
noi, asociația Prietenii Spita lului 
«Dr. Constantin Opriș» să rea lizăm 
cu aceste fonduri, de la înființare, din 
2011 până în prezent:
- în 2012, am contribuit cu 9000 de 
Euro la achiziţionarea unui lapa roscop 
necesar Secţiei de Neona tologie a 
Spitalului Judeţean de Urgenţă «Dr. 
Constantin Opriş»; 
- în 2013, un ecograf pentru Secţia 
de Pediatrie, plătit integral – 15.000 
de Euro - de către asociaţia noastră şi 
apoi donat; 
- în 2014, am achiziţionat din fon-
duri proprii un ecograf în valoare de 
17.000 de Euro, de data aceasta pen-
tru Secţia de Oncologie; 
- în 2015, am achiziţionat pentru 
Sec ţia de Neonatologie, un eco graf şi 
mai performant, în valoare de 22.000 
de Euro+TVA, nece sar depistării 
mal formaţiilor cardia  ce ale nou-
născuţilor;
-  în 2016, am achiziţionat şi donat 
La bora torului de Angiografie şi Ca-
te  terism Cardiac un rota bla tor în 
valoare de 19.000 de Euro, un aparat 
necesar inter ven ţiilor de implant de 
stent;

- 2017, achiziţionarea celui de-al şaselea 
aparat, un ecograf de ultimă generaţie, 
în valoare de 20.000 de Euro. Aparatul 
a fost donat Unităţii de Accidente 
Vasculare Cerebrale Acute – Secţia 
de Neurologie și este folosit pentru 
prevenirea şi tratarea problemelor care 
pot să apară la nivelul vaselor de sânge 
cerebrale şi paracerebrale; 
- 2018, cu sprijinul consistent al firmei 
SIFA INTERNATIONAL a fost 
achiziționat un aparat de anestezie 
pentru înființarea Compartimentului 
de Chirurgie Cardiovasculară în 
valoare de 33.000 Euro;
- Anul acesta suntem pe punctul de a 
achiziționa aparatură și instrumentar 
chirurgical pentru Compartimentului 
de Chirurgie Cardiovasculară, în 
valoare de 20.000 de Euro.
Tot din fondurile atrase și cei 2% 
susținem, din 2017, Biroul Pacien-
tului care are rolul de a ajuta pa-
cien ții și aparținătorii acestuia. Am 
organizat 8 Concerte caritabile și 5 
Baluri caritabile, fiind coorganizatori 
și la alte evenimente, cel mai impor-
tant este Conferința Medicinei de 
Urgență, aflată la a IV-a ediție.
Toate acestea au fost posibile datorită 
celor care au direcționat 2% din im-
pozitul pe venit către noi. Vă mul-
țumim că ați făcut toate acestea po si-
bile!”, arată reprezentanții asociației. 

Ajută pentru a fi ajutat!
I Asociația Prietenii Spitalului „Dr. Constantin Opriș” și-a asumat în urmă cu opt ani misiunea de a susține 
creștere calității actului medical și aducerea la standarde europene a serviciilor medicale oferite de spitalul 
județean, maramureșenilor. Asociația pune accentul pe ideea de COMUNITATE, pentru că, în viziunea lor, la o cât 
mai bună funcționare a spitalului județean putem să contribuim și noi, cei care avem nevoie de aceste servicii 
medicale, comunitatea maramureșeană. De aceea, sloganul ONG-ului este „AJUTĂ PENTRU A FI AJUTAT”. 

„Noi am înțeles să facem acest lucru 
prin strângerea de fonduri pentru 
dotarea spitalului cu aparatură 
medicală nouă, reușind în fiecare 
an să achiziționăm un asemenea 
aparat acolo unde ni s-a semnalat 
că e nevoie.  
În urmă cu doi ani, am demarat 
cel mai ambițios proiect din 
sistemul sanitar maramureșean, 
asumat de un ONG, înființarea 
unui Compartiment de Chirurgie 
Cardiovasculară în cadrul Spitalului 
Județean «Dr. Constantin Opriș». 
Am reușit, până în prezent, 
achiziționarea unui aparat de anes-
tezie și suntem pe punctul de a face 
alte achiziții importante pentru 
acest compartiment care începe să 
prindă contur. Toate acestea au fost 
posibile datorită unor donatori cu 
suflet mare din mediul privat local, 
dar mai ales datorită suportului 
oferit prin direcționarea a 2% din 
impozitul pe venit realizat de mii 
de maramureșeni, în decursul celor 
nouă ani de existență. Anul acesta 
vom susține în continuare demersul 
de înființare a Compartimentului 
de Chirurgie Cardiovasculară, dar 
ne propunem și achiziționarea unui 
electrocardiograf pentru policlinica 
sportivă”, arată reprezentanții 
asociației.
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Printre intervenţiile chirurgicale 
rea li  zate la Spitalul Judeţean de 
Urgenţă se numără și prima sple-
nectomie laparoscopică în ur-
gen ță, pentru ruptură de spli nă 
la copil, dar și alte operații com-
pli cate, soluționate cu succes de 
medicii unității medicale – re-
zec  ție laparoscopică de polipi 
colonici; hemicolectomie dreap-
tă și hemicolectomie stângă lapa-
roscopică pentru cancerele de 
colon; hernii ombilicale, plicatura 
gastrică, sleev gastric și hernie 
hiatală - operate laparoscopic. 

Datele corespund situației înregis-
trate până la 27 decembrie 2018, 
infor mează medicul coordonator 
al Blocului Operator, dr. Leșe 
Mihaela.

Declararea morții cerebrale este un 
proces tratat cu maximă res pon -
sabilitate și profesionalism.
Criteriile de diagnostic pentru con-
firmarea morții cerebrale presupun 
mai multe investigații de specialitate. 
Examinările se repetă la un interval 
de 6 ore, acest interval crescând în 
funcție de vârsta pacientului (cu 
cât vârsta este mai mică, cu atât 
intervalul de timp între cele două 
examinări este mai mare).

Activitatea de prelevare și transplant 
se realizează în scop exclusiv tera-
peutic. „Prelevarea de organe, 
țesuturi și celule de origine umană 
şi transplantul acestora se realizează 
exclusiv în scop terapeutic și în mod 
gratuit, fără foloase materiale. Există 

o mare preocupare pentru donarea 
de organe, deoarece sunt persoane 
a căror unică șansă la viață este 
transplantul, iar un singur donator 
poate salva chiar 5 vieți. Astfel că, 
la nivelul Spitalului Județean de 
Urgență din Baia Mare există echipe 
medicale pregătite pentru aceste 
activități”, a declarat dr. Vasile Pop, 
managerul interimar al unității 
medicale. 

Spitalul Județean de 
Urgență „Dr. 
Constantin Opriș” 
din Baia Mare 
este acreditat 
pentru activitatea 
de prelevare de 
organe. 

La nivelul uni tății medicale, conform 
legisla ției, există un coordonator 
intra-spitalicesc de transplant, dr. 
Stoi co vici Adriana, medic șef secție 
ATI și un Key Donation Person 
(KDP) - dr. Mureșan Andrei, medic 
primar ATI. Înlocuitorii acestora 
sunt dr. Bărbuș Victor – medic 
specialist ATI, respectiv dr. Șerban 
Felicia - medic primar ATI. 

Peste 14.500  
de intervenţii chirurgicale 
într-un an, 
la Spitalul Judeţean

Echipele de specialiști din 
cadrul Spitalului Județean 
de Urgență „Dr. Constantin 
Opriș” din Baia Mare au 
efectuat 14.532 de intervenții 
chirurgicale în cursul anului 
2018, dintre care:

4.365

chirurgie 
(urgențe, cronice, 

laparoscopice)

1.461

ortopedie

688

urologie

890

 chirurgie 
infantilă

183

 chirurgie 
toracică

1.450

 chirurgie 
BMF

356

 chirurgie 
ginecologie

1.241

 chirurgie 
cezariene

397

neurochirurgie

573

 chirurgie 
orl

277

 chirurgie 
vasculară

924

oFtalMologie

1.021

cistoscopii
706

intervenții 
endoscopice

1.727
cistoscopie

13 donatori  
de organe la Spitalul Judeţean,  
zeci de vieţi salvate

În cursul anului 2018, în cadrul Spitalului Județean de Urgență „Dr. 
Constantin Opriș” Baia Mare au avut loc prelevări de organe de la 13 
donatori în moarte cerebrală. 
Potrivit medicului coordonator al Programului de Transplant, dr. 
Stoicovici Adriana, medic primar ATI, s-au prelevat următoarele organe: 
rinichi-26; ficat-11; plămân-3; cord-2; os, ţesut-1; piele-1; cornee-1.

„Prelevarea de organe, țesuturi 
și celule de origine umană 
şi transplantul acestora se 
realizează exclusiv în scop 
terapeutic și în mod gratuit, 
fără foloase materiale. 
Există o mare preocupare 
pentru donarea de organe, 
deoarece sunt persoane a 
căror unică șansă la viață este 

transplantul, iar un singur 
donator poate salva 
chiar 5 vieți. Astfel că, la 

nivelul Spitalului Județean 
de Urgență din Baia Mare 
există echipe medicale 
pregătite pentru aceste 

activități”.

Dr. Vasile Pop, managerul interimar 
al unității medicale. 

Dr. Constantin Opris
Spitalul Județean de urgență



Semnatarii acestui contract sunt: 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, în calitate de 
Autoritate de Management pentru 
Programul Operaţional Regional 
2014-2020, reprezentată de domnul 
viceprim-ministrul Paul Stănescu 
şi Agenţia de Dezvoltare Regională 
Nord-Vest - Organism Intermediar, 
reprezentată de domnul Director 
General Marcel Ioan Boloș şi Mi-
nisterul Sănătăţii reprezentat legal 
prin doamna Sorina Pintea, având 
funcţia de Ministru al Sănătăţii.
Beneficiarul contractului este Parte-
neriatul format din Ministerul Sănă-
tăţii - Lider de Parteneriat, Judeţul 
Sălaj, Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Zalău, Spitalul Orăşenesc Târgu 
Lăpuş, Spitalul Judeţean de Urgenţă 
„Dr. Constantin Opriş” Baia Mare, 
Spitalul de Recuperare Borşa şi 
Judeţul Maramureş.
Valoarea totală a contractului este 
5.686.289,42 lei, din care valoarea 
asistenţei financiare nerambursabile 
este 5.572.563,64 lei. Sursele de 
finanţare pentru asistenţa financiară 
nerambursabilă sunt Fondul Euro-
pean de Dezvoltare Regională (70%) 

și Bugetul de stat (28%). Con tribuţia 
proprie a partenerilor este 2% din 
valoarea proiectului.
Con tractul de finanțare se va încheia 
în data de 31.08.2019. 
Obiectivul general al proiectului este 
dezvoltarea infrastructurii sanitare, 
prin investiţii în dotări sau lucrări 
necesare, care contribuie la dezvoltarea 
operaţionalităţii la nivel naţional, 
regional şi local, reducând inegalităţile 
în ceea ce priveşte starea de sănătate 
publică şi îmbunătăţind accesul la 
serviciile medicale de calitate. 

Obiectivele specifice  
ale proiectului sunt:

1. Dotarea infrastructurii unităţilor de 
primiri urgenţe şi a compartimentelor 
de primiri urgenţe (inclusiv cu 
echipamente pentru terapie intensiva 
– ATI, precum şi echipamente des-
tinate secţiilor suport care deservesc 
UPU).
2. Îmbunătăţirea accesului la ser-
vicii medicale a persoanelor din re-
giunea nord-vest, prin creşterea stă rii 
de sănătate publică. Minim 3.000 
persoane vor beneficia de servicii 
medicale îmbunătăţite. 

Concret, prin acest proiect cu caracter 
retrospectiv, partenerii au posibilitatea 
recuperării sumelor cheltuite pen tru 
investiții în infrastructura de sănătate 
în perioada 2014-2018.
În perioada menționată, toţi parte-
nerii din proiect - Judeţul Sălaj, 
Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău, 
Spitalul Orăşenesc Târgu Lăpuş, 
Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. 
Constantin Opriş” Baia Mare, Spitalul 
de Recuperare Borşa şi Judeţul Ma-
ramureş - au achiziționat o serie de 
echipamente pentru dotarea unită ţilor 
de primiri urgenţe, a compartimentelor 
de primiri urgenţe şi a secţiilor suport 
care deservesc UPU.
Toate aceste investiții, unele finali-
zate și altele în derulare, au fost in-
cluse în proiectul „Îmbunătăţirea 
accesului populaţiei din judeţele Să laj 
şi Maramureş la servicii me di cale de 
urgenţă”, spre a fi ram bursate din fonduri 
europene. În perioada următoare, 
par tenerii vor demara achiziția ser-
viciilor de informare și publicitate și 
vor finaliza toate investițiile aferente 
proiectului, iar echipa de proiect va 
întocmi toate documentele necesare 
pentru rambursarea cheltuielilor.

„Îmbunătăţirea accesului populaţiei din judeţele 
Sălaj şi Maramureş la servicii medicale de urgenţă” 
- finanţat prin POR 2014-2020

În data de 17.12.2018 a fost semnat contractul de finanțare cu nr. 3613/17.12.2018 în cadrul 
Programului Operațional Regional 2014-2020, pentru proiectul retrospectiv „Îmbunătăţirea accesului 
populaţiei din judeţele Sălaj şi Maramureş la servicii medicale de urgenţă”, COD SMIS 125513. 


