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Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş”

Reporter: Şi în anul care se încheie 
Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. 
Constantin Opriş” din Baia Mare 
a demonstrat că este o unitate 
de elită. Ce stă în spatele acestei 
performanţe?

Sorina Pintea: În fiecare discuţie 
pe care o am, subliniez faptul că 
sun tem unul dintre cele mai bune 
spitale din ţară fiindcă lucrăm în 
echipă. Oricine vine la noi găseşte o 
echipă unită, sudată, cu adevărat o 
mare familie care cuprinde angajaţi 
şi pacienţi deopotrivă. Pacientul se 
află în centrul reformei în sănătate, 
iar la Spitalul Judeţean de Urgenţă, 
acesta a reprezentat mereu prima 
noastră preocupare şi grijă. Mereu 
este loc de mai mult şi de mai bine, 
iar noi avem nevoie de finanţare 
continuă în aparatura medicală şi în 
instruirea medicilor, pentru a fi într-o 
permanentă evoluţie al cărei scop 
este: mai mult şi mai bine pentru 
fiecare pacient al nostru.  

Reporter: Pentru cei care nu vă 
cunosc, cum v-aţi caracteriza în 
câteva cuvinte?

Sorina Pintea: Mi-a fost întotdeauna 
foarte greu să mă caracterizez. Am 
considerat că faptele trebuie să vor-
bească şi laudele gratuite nu mă 
caracterizează sub nicio formă. Cred 
că sunt un om corect, un om care nu 
minte şi un om care încearcă să facă 

cât mai mult bine. Rău nu-mi aduc 
aminte să fi făcut vreodată cu bună 
ştiinţă. 

Reporter: Ce modele aţi avut în 
viaţă?

Sorina Pintea: N-am avut niciodată 
un model foarte clar. Am încercat 
să iau ce am considerat eu că este 
mai bun sau ce mi se potriveşte de 
la oamenii care mi-au plăcut, dar am 
vrut să fiu eu însumi. Cred că asta 
mi-a ieşit cel mai bine. Îmi este foarte 
greu să mă prefac. 

Reporter: De unde vă luaţi 
puterea de a face atâtea lucruri şi 
a le acoperi pe toate?

Sorina Pintea: În primul rând, când 
pornesc un lucru cred în el. Şi în 
momentul în care cred în ceva, nimic 
nu mă poate opri. În general cred în 
lucrurile care fac bine. Mulţumirea 
de a face bine îmi dă puterea de a 
merge mai departe. Poate sună a 
clişeu, dar acesta este adevărul. Eu 
am o vorbă: gesturi mici, efecte mari. 
Şi, întotdeauna, în colectivele pe care  
le-am condus, am încercat să scot ce e 

mai bun din oameni, pentru că, fără 
echipă, nu poţi face nimic. Uneori şi 
viaţa te învaţă să fii tenace, pentru că 
nu ai voie să renunţi. 
Aş putea să povestesc despre viaţa 
mea foarte multe, nu a fost o via-
ţă foarte uşoară, am avut multe 
coborâşuri, multe suişuri, am avut 
multe provocări, viaţa a încercat să 
mă îngenuncheze la un moment, 
dar nu am cedat. Cred că fiecare om 
poate să facă acest lucru, să găsească 
puterea de a merge mai departe. 
Totul este să fii optimist şi să crezi în 
ceea ce vrei să faci. Şi, repet, credinţa 
că faci bine, asta e cel mai important. 
Bătrânii noştri spun: faci bine, bine 
ţi se întoarce. Şi atunci am încer-
cat să fac cât mai puţin rău, repet, 
cu bună ştiinţă n-am făcut rău 
niciodată. Nu este uşor să conduci 
oameni. Am condus de la colective 
mici, la colective foarte mari, dar 
să ştiţi că oamenii sunt peste tot 
la fel şi modalitatea de a conduce 
prin oameni este cea mai de succes. 
Trebuie să-i faci pe ei să creadă, 
pentru că oamenii sunt, în general, 
buni. Niciun om nu este rău, decât 
dacă te comporţi ca atare. Ca mine 
sunt foarte multe femei, mame, soţii. 
Exact ca şi mine, doar că eu am avut 
noroc să ies în prim plan. 

Reporter: S-a lansat, de la nivelul 
conducerii CJ Maramureş, ideea 
preluării spitalelor în subordinea 
CJ, pentru asigurarea unui 
management coerent. Cum vedeţi 
această idee? 

Sorina Pintea: Ideea de a avea un ma-
nagement integrat al serviciilor de sănă-
tate judeţene este foarte bună, pen tru 
că, în opinia mea, fiecare spital din 
judeţ trebuie să ajungă cel puţin la ni-
velul Spitalului Judeţean, din punct de 
vedere al condiţiilor hoteliere, apara-
turii medicale etc., cu menţiunea că 
mai este mult de lucru şi în Spitalul Ju-
deţean. Pentru pacient va fi mult mai 
simplu, mult mai uşor, iar cazurile care 

pot fi tratate în „provincie”, ca să spun 
aşa, să fie tratate cu adevărat acolo. Din 
toate punctele de vedere, lucrurile vor fi 
mai bune: ocuparea cu medici va fi mai 
bună, finanţarea etc. Cred că este o idee 
foarte bună şi, cu siguranţă, se va pune 
în aplicare. 

Reporter: Cum de nu v-aţi plâns 
niciodată de probleme, de lipsă de 
finanţare etc, în niciuna din funcţiile 
pe care le-aţi ocupat?

Sorina Pintea: Oamenii au nevoie de 
certitudini, nu de justificări. Nu am 
încercat niciodată să mă împotrivesc 
sistemului, ci să mă aliez lui, să găsesc 
soluţii. Categoric nu cred că rezolvam 
nimic dacă începeam să mă plâng. Apoi, 
am considerat că oamenii sunt sătui de 
veşti negative, de ce să nu prezentăm şi 
ceea ce facem bine? Cred că promovarea 

ştirilor pozitive creează o încredere 
cadrelor medicale, care le face foarte 
bine. Când simt că cineva are încredere 
în ei, dau totul ca să nu dezamăgească. 
Cred că a fost o politică corectă. Avem 
aproape 2000 de angajaţi, nu sunt toţi 
perfecţi, dar suntem toţi perfectibili, 
avem nişte oameni extraordinari pe care 
merită să-i promovăm şi să rugăm popu-
laţia să aibă încredere în ei şi în noi. 

Reporter: Un mesaj la final de an...

Sorina Pintea: În primul rând le doresc 
tuturor sănătate. Doresc să mulţumesc 
echipei Spitalului Judeţean, fiecărui 
angajat pentru modul în care şi-a făcut 
datoria, cu seriozitate şi dăruire şi să-i 
asigur pe pacienţi că merită să aibă 
încredere în noi, că facem tot ceea ce ne 
stă în putinţă pentru binele lor. 
Sărbători fericite şi un an nou mai bun!   

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

„Avem aproape 2000 de angajaţi, nu sunt 
toţi perfecţi, dar suntem toţi perfectibili, 
avem nişte oameni extraordinari pe care 
merită să-i promovăm şi să rugăm populaţia 
să aibă încredere în ei şi în noi”

Sorina Pintea, managerul Spitalulului Județean de Urgență 
„Dr. Constantin Opriș” Baia Mare

„Eu am o vorbă: gesturi mici, 
efecte mari. Şi, întotdeauna,  

în colectivele pe care  
le-am condus, am încercat să 
scot ce e mai bun din oameni, 

pentru că, fără echipă, nu poţi 
face nimic”.

Sorina Pintea, managerul 
Spitalulului Județean de Urgență  
„Dr. Constantin Opriș” Baia Mare

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

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” din Baia Mare a devenit un exemplu atât 
pentru unităţile medicale din judeţ, cât şi pentru spitalele de renume de la nivel naţional, cu 
care spitalul băimărean colaborează foarte bine. 

Claudiu Puiac,  
manager al Spitalului Clinic Judeţean  
de Urgenţă Târgu-Mureş 

„Am avut o relaţie foarte bună cu doamna 
manager Sorina Pintea, pe care am stabilit-o în 
urma unei colaborări între Spitalul Clinic de 
Urgenţă Târgu-Mureş şi Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Baia Mare. Eu consider că este un spital 
foarte bun, care şi-a făcut datoria, într-adevăr 
transferându-ne doar cazuri deosebit de grave, în 
care ei au fost depăşiţi, dar trebuie să ţinem cont 
din acest punct de vedere de specificul nostru de 
Spital clinic de urgenţă şi Spital universitar. 
Este un spital bun, foarte bine dotat, ştiu 
de exemplu că secţia ATI este foarte bună, 
ne-au sprijinit când a fost criza relaxantelor 
neuromusculare, doamna manager ne-a sprijinit 
cu o anumită cantitate de 
relaxante neuromusculare, 
ca să funcţionăm la 
parametri optimi. Ne-am 
sprijinit reciproc şi am 
avut o colaborare 
foarte bună”. 

Dan Dunca, managerul Spitalului Municipal 
Sighetu Marmaţiei

„Înainte de a lua decizia de a accepta funcţia 
de manager al Spitalului municipal Sighetu 
Marmaţiei, am fost în vizită la Spitalul Judeţean 
de Urgenţă Baia Mare şi am discutat cu doamna 
manager Sorina Pintea, ceea ce m-a făcut să cred 
că, deşi e greu, satisfacţiile sunt mari, dar la Sighet 
lucrurile stau altfel, situaţia e mai grea. Spitalul 
judeţean de Urgenţă este un model de spital şi de 
management performant şi sper să ajungem şi noi 
acolo. Apreciez şi mai vechea idee a preşedintelui 
Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea, 
de a prelua în subordinea CJ toate unităţile de 
sănătate publică din judeţ, pentru un management 
integrat al instituţiilor de sănătate. Având în 
vedere cum arată Spitalul Judeţean, care este deja 
în subordinea CJ Maramureş, cred că este o idee 
bună. Altul este bugetul Consiliului Judeţean, faţă 
de bugetul Consiliului Local. Faptul că le susţin 
cheltuielile cu utilităţile, efortul lor în reabilitarea 
spitalului, mi se par argumente în acest sens. 
Oricum, Spitalul judeţean rămâne pentru noi un 
exemplu”. 

Adrian Molnar, 
manager Institutul Inimii  
„Niculae Stăncioiu” Cluj-Napoca

„Avem o colaborare foarte bună cu Spitalul 
Judeţean de Urgenţă  
„Dr. Constantin Opriş” din Baia Mare, o parte 
dintre medicii de acolo au făcut rezidenţiat la 
noi în Cluj, deci ne cunoaştem, se cunosc cu 
colegii mei, pacienţii de acolo sunt investigaţi 
foarte bine, aveţi acolo, la nivelul spitalului, 
câţiva cardiologi foarte buni, pe examinările 
cărora ne bazăm foarte bine, atât în ceea ce 
priveşte bolnavii investigaţi şi apoi internaţi şi 
operaţi la noi, sau urmărirea postoperatorie, 
la bolnavii care au fost operaţi şi apoi sunt 
urmăriţi la spitalul din Baia Mare. 
Noi suntem mulţumiţi de 
colabortarea  
cu ei, avem 
relaţii pe toate 
planurile”.  

Petre Şuşcă,  
manager Spitalul de Urgenţă Cluj-Napoca 

Primul meu contact cu Spitalul Clinic Județean 
de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia 
Mare, în ianuarie 2015, a fost unul deosebit de 
impresionant, prilejuit de aniversarea de cinci ani 
a serviciului SMURD Maramureș. 
În calitate de manager al Spitalului Clinic 
Județean de Urgență Cluj-Napoca pot afirma, fără 
ezitare, că relația de colaborare între cele două 
instituții este exemplară și constructivă. Scopul 
nostru comun este, în fond, asigurarea sănătății 
populației. 
Pe această cale, o felicit pe doamna Sorina Pintea, 
managerul Spitalul Clinic Județean de Urgență 
„Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, pentru 
profesionalismul de care dă dovadă, precum și 
pentru perseverența și determinarea de a pune 
lucrurile în mișcare. 
Ca fiu al Maramureșului mă bucur că Spitalul 
Clinic Județean de Urgență „Dr. Constantin 
Opriș” Baia Mare poate să ofere servicii medicale 

de cea mai înaltă calitate maramureșenilor mei 
dragi. 

- un partener serios  
pentru alte unităţi medicale 

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



La Spitalul Judeţean de Ur -
genţă „Dr. Constantin 
Opriş” Baia Mare s-au 
reu şit adevărate per for-

man  ţe în ultimii ani.  Prin mul tă 
muncă, prin mult stres, printr-o 
le gătură extraordinară cu repre-
zen  tanţii conducerii, datorită ma-
na  gementului performant imple-
mentat de ec. Sorina Pintea,  
ma   na gerul acestei unităţi spita li-
ceşti din luna martie 2013, buna 
colaborare cu staff-ul medical, cu 
echipa de implementare de la nivelul 
Consi liului Judeţean Maramureş, 
dar şi cu sprijinul consilierilor 
judeţeni din mandatul trecut, care 

au votat toate proiectele necesare 
pentru realizarea acestui obiectiv 
măreţ, am reuşit să facem o muncă 
de excepţie şi să ajungem în topul 
spitalelor de elită din România. 

Reabilitarea Spitalului Judeţean de 
Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” 
din Baia Mare este un proiect 
ambiţios în care am crezut cu toţii 
şi pentru care, fiecare dintre cei 
implicaţi, am pus umărul la real-
izararea obiectivului. Sunt mândru 
că s-a făcut tot ce a fost necesar pen-
tru ca acest proiect să fie finalizat în 
proporţie de 100% şi în timpul sta-
bilit. Dacă ar fi să privim în urmă, 
ne putem aminti faptul că, în anul 
2012, aveam un proiect tehnic to-
tal neadecvat. Munca depusă din 
2013 până în 2015, precum şi buna 
colaborare amintită anterior, între 
toate părţile implicate, a făcut ca, în 
anul 2015, acest proiect să fie fina-
lizat. 

În Spitalul Judeţean din Baia Mare 
s-a realizat o investiţie de 17 mi-
lioane de Euro, investiţie care a dus 
la un rezultat foarte bun. În cursul 
anului trecut, spitalul nostru a fost 
evaluat de Ministerul Sănătăţii şi, 
în prezent, este unul dintre primele  
trei spitale la nivel naţional din 
punctul de vedere al calităţii servi-
ciilor medicale, primele două spi-
tale fiind unităţi sanitare private.
Dacă mai amintim şi felicitările 
sincere transmise conducerii Spita-
lului Judeţean din Baia Mare de 
către Ministeul Sănătăţii, dovedim, 
încă o dată, că Spitalul Judeţean de 
Urgenţă „Dr .Constantin Opriş” 
face parte din categoria spitalelor 
de elită din România. 
Sigur că nu este suficient, sigur 
că nu suntem la standardul unui 
spital din Germania sau Austria, 
dar trebuie să ne gândim cum arăta 
spitalul cu şapte – opt ani în urmă 

şi cum arată astăzi. Totodată trebuie 
să amintim şi de reabilitarea Unităţii 
de Primiri Urgenţe, unde există o altă 
investiţie importantă, făcută în anul 
2014. 

Partea de sănătate este extrem de 
importantă pentru judeţul Mara-
mureş şi este în atenţia permanentă 
a Consiliului Judeţean. Avem mai 
multe spitale în judeţ şi fiecare este 
important pentru zona lui, însă acesta 
este singurul spital judeţean, cu ad-
resabilitate regională şi, fiind o uni-
tate de elită, este necesar să sprijinim, 
în continuare, cu tot ceea ce este nec-
esar, ca lucrurile bune să continue să 
evolueze.  

Mai avem în judeţul Maramureş spit-
alele din Sighetu Marmaţiei, Vişeu de 
Sus, Cavnic, Borşa, Târgu Lăpuş, spit-
ale care nu se ridică încă la standardele 
dorite şi tocmai de aceea cred că ar 
trebui să existe, la nivelul Consiliului 
Judeţean, un ma nagement integrat. 

Sigur că unele spitale sunt în subor-
dinea Consiliului Judeţean Mara-
mureş, altele în subordinea Consili-
ului Local Baia Mare, unele în sub-
ordinea consiliilor   locale, altele în 
subordinea Ministerului Sănătăţii, iar 
asta înseamnă strategii diferite pentru 
fiecare dintre spitale. Ştiu că pe oame-
ni nu îi interesează în subordinea cui 
se află un spital, însă unităţile medi-
cale aflate în subordinea Consiliului 
Judeţean au arătat că pot să se dez-
volte mai bine decât celelalte spitale. 

În ceea ce priveşte performanţa pe 
care o înregistrează zi de zi per so nalul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. 
Constantin Opriş” Baia Mare, nu pot 
decât să transmit, încă o dată, sincer-
ele felicitări ale executivului Consili-
ului Judeţean Maramureş şi ale mele, 
personal. Cred că noi, în colaborare 
cu consiliile locale, putem gestiona 
mai bine partea de sănătate. 

Voi ieşi în perioada următoare cu un 
program, cu un proiect prin care să 
propunem un management integrat 
al spitalelor şi pe modelul spitalu-
lui judeţean să găsim modalităţi de a 
obţine finanţări mai mari de la CAS, 
să oferim mai mulţi bani manageril-
or spitalelor pentru a-şi putea face 
investiţii, ca să oferim servicii de cali-
tate crescută maramureşenilor. 

Spitalul Judeţean de Urgenţă  
„Dr. Constantin Opriş” Baia Mare 
face parte din categoria spitalelor 

de elită din România
Gabriel Zetea, preşedintele CJ Maramureş 

6

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş”

Spitalul Județean de urgență
Dr. Constantin Opris

7

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş”

„Reabilitarea Spitalului Judeţean 
de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” 
din Baia Mare este un proiect 
ambiţios în care am crezut cu 
toţii şi pentru care, fiecare dintre 
cei implicaţi, am pus umărul la 
realizararea obiectivului. Sunt 
mândru că s-a făcut tot ce a fost 
necesar pentru ca acest proiect să 
fie finalizat în proporţie de 100% 
şi în timpul stabilit”.

Gabriel Zetea, președinte CJ 
Maramureș 

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constanin Opriş” Baia Mare Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constanin Opriş” Baia Mare
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Unitatea de Primiri Urgențe (UPU)Unitatea de Primiri Urgențe (UPU)

Spitalul Judeţean de Ur-
genţă „Dr. Cons tan tin 
Opriş” din Baia Mare 
a devenit parte a pro-

gramului Băncii Mondiale care 
prevede realizarea unui bun căr 
de radioterapie. 

În luna februarie a acestui an, 
doamna director a Băncii Mon-
diale a vizitat spitalul judeţean, 
pentru a se convinge că pro-
iectul poate fi implementat în 
condiţii bune. 
Impresionată de condiţiile găsi-
te aici şi de efortul depus de 
în treaga echipă a spitalului, a 

promis atunci că Spitalul Jude-
ţean de Urgenţă Baia Mare va fi 
inclus în toate programele pilot 
ale Băncii Mondiale. 

Primul pas a fost deja făcut, 
deoarece, Spitalul Judeţean de 
Urgenţă „Dr. Constantin O priş” 
Baia Mare a fost prins, în afară de 
programul de radio terapie, şi pe 
programul de Terapie In tensivă 
şi Urgenţă. 

În cursul lunii au gust 2016, 
echipamentul ultrasono-
grafie Logiq V2, în valoare de 
aproximativ 150.000 de lei şi 
două ventilatoare pentru camera 
de resuscitare, respectiv aparatele 
de ventilaţie tip Savina 300, la 
preţul de aproximativ 88.800 lei/ 
bucată au fost recepţionate de 
Spitalul Judeţean. 

În cursul dimineţii de 1 noiembrie, 
alte 15 monitoare noi, plus două 
monitoare de triaj au ajuns la Uni-
tatea de Primiri Urgenţe a Spitalului 
Judeţean „Dr. Constantin Opriş” 
Baia Mare, fiind deja instalate în locul 
monitoarelor existente. Preţul unui 
monitor este de aproximativ 14.000 
de lei. 

Investiţiile finanţate de Banca Mon-
dială în aparatură medicală depă-
şesc, până în acest moment, suma de 
120.000 de euro.

Echipamente  
medicale moderne pentru UPU, 
prin programul Băncii Mondiale

Performanţele Spitalului Judeţean de Urgenţă 
„Dr. Constantin Opriş” din Baia Mare au fost 
remarcate şi de reprezentanţii Băncii Mondiale. 
Astfel, după vizita directorului acestei instituţii 
în Baia Mare, de la începutul acestui an, deja 
rezultatele acestei colaborări, în beneficiul 
pacienţilor, încep să se facă simţite. 

O parte din monitoarele care au funcţionat până astăzi 
în UPU vor fi redistribuite secţiilor medicale din spital. 
Astfel, Secţia Medicină Internă va primi 5 monitoare, 
Neurochirurgia - 2 monitoare, Chirurgia Vasculară - 3 
monitoare, iar Secţia Chirurgie Toracică - 2 monitoare.
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Încă de la început, spita-
lul, inau gurat  în 11 ianuarie 
1972, s-a dovedit a fi un eta-
lon pentru viaţa medicală a 

judeţului Maramureş, în timp de-
venind atractiv şi pentru populaţia 
judeţelor limitrofe datorită calităţii 
şi complexităţii serviciilor ofer-
ite, pentru unele specialităţi cum 
ar fi: cardiologie intervenţională 
(im  plant stimulatoare cardiace şi 
defi brilatoare automate interne), 
neurochirurgie, chirurgie vasculară 
periferică,  deservind şi bolnavii 
din judeţele limitrofe - Satu Mare 
şi Sălaj, fiind singura entitate din 
judeţ care poate asigura manage-
mentul medical pluridisciplinar al 
cazurilor de mare complexitate. 

Prezent la inaugurare, Ministrul 
Sănă tăţii de la acea vreme, dom-
nul dr. Dan Enăchescu, preciza în 
cuvântul său că „noul spital dat în 
folosinţă va contribui nu numai la 
lărgirea con siderabilă a spaţiului 
destinat refacerii sănătăţii, la apa-
riţia unor secţii noi, inexistente 
până acum în reţeaua spitalicească 
din judeţ, ci va constitui totodată 
un important for metodologic 

de îmbunătăţire a organizării asis -
tenţei sanitare, de perfecţionare a 
pr egătirii cadrelor medicale prin  
cursuri postuniversitare şi alte 
forme”. 

În timp aceste considerente s-au 
va li dat şi Spitalul Judeţean Baia 
Mare, aşa cum se numea la început, 
a devenit un simbol al judeţului, un 
factor de echilibru între tradiţie şi 
dezvoltare, mai ales prin contribuţia  
colectivului  valoros de oameni dar 
şi prin creşterea continuă a nivelului 

de dotare cu aparatură.
După aproape 4 decenii, 
Spitalul Jude ţean de Urgenţă 
„Dr. Constantin Opriş” din 
Baia Mare a beneficiat de un 
proiect major de reabilitare prin 
„Programul Operaţional Regional 
2007-2013. Axa prioritară 3 
„Îmbunăţirea infrastructurii 
sociale”. Domeniul major de 
intervenţie 3.1 „Reabilitarea/
modernizarea/echiparea 
infrastructurii serviciilor de 
sănătate”. 

Proiectul a avut ca obiective 
specifice: 

n îmbunătăţirea calităţii 
serviciilor medicale oferite;
n creşterea gradului de confort 
al pacienţilor internaţi;
n mărirea gradului de igienă 
şi a controlului microbian;
n creşterea gradului de 
protecţie la incendii;
n asigurarea accesibilităţii 
persoanelor cu handicap;
n optimizarea cheltuielilor cu 
utilităţile;
n respectarea normativelor 
în vigoare privind siguranţa 
în exploatare, conservarea 
energiei.

Deşi proiectul de reabilitare nu a 
fost deloc uşor, astăzi investiţia este 
fi nalizată, iar rezultatele sunt pe mă-
su ră. În urma evaluării din toamna 
anului trecut, Spitalul Judeţean de 
Ur genţă „Dr. Constantin Opriş” 
din Baia Mare a primit felicitări 
din partea Ministerului Sănătăţii 
datorită performanţei extraordinare 
obţinute: îndeplinirea indicatorilor 

în procent de peste 99%, fapt care 
situează Spitalul Judeţean de Urgenţă 
„Dr. Constantin Opriş” Baia Mare 
pe primul loc la nivel naţional.  A fost 
un prim pas pentru intrarea unităţii 
medicale în rândul elitei spitalelor 
din România. Recunoaşterile şi apre-
cierile au continuat, la fel inves tiţiile 
şi perspectivele.
Pe de o parte, vor continua investiţiile 
în infrastructură, adiacente proiectu-
lui de reabilitare din fonduri euro-
pene, care a fost finalizat. 

Un alt proiect major de infrastruc-
tură presupune construirea unui 
„buncăr” de radioterapie, printr-un 
program al Băncii Mondiale, în care 
mai sunt cuprinse trei spitale de elită: 
Institutul oncologic Bu cureşti, Insti-
tutul oncologic Cluj şi Spitalul Elias. 
Mai mult, după vizita efectuată de 
directorul Băncii Mondiale la Spita-
lul Judeţean de Urgenţă „Dr. Con-
stantin Opriş” Baia Mare şi după 
discuţiile purtate cu reprezentanţii 
conducerii, unitatea medicală a fost 
prinsă, în afară de programul de ra-
dioterapie, şi pe programul de Tera-
pie Intensivă şi Urgenţe. 

Recent, Spitalul Judeţean de Urgenţă 
„Dr. Constantin Opriş” din Baia 
Mare a mai obţinut o recunoaştere 
pe plan mondial, clasându-se în We-
bometrics Ranking of World’s Hos-
pitals pe locul III la nivel naţional, 
după două clinici private, adică pe 
locul I între spitalele publice. Este 
încă o dovadă că Spitalul Judeţean 
de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” 
este un exemplu de profesiona lism şi 
excelenţă în domeniul medical.

Cronologia unui succes 

Construit în perioada 1967-1972, 
de către Trustul de construcţii 
Industriale Oradea, Şantier Baia 
Mare (director inginer Romulus 
Couţi), după un proiect unic al 
arhitectului dr. Mihai Enescu, o  
adevărată „uzină de sănătate”, 
noul edificiu spitalicesc era 
situat  între primele 4 ca mărime 
din ţară, alături de instituţiile 
similare din Constanţa, Craiova 
şi Galaţi, avându-l numit ca prim 
Director, încă din perioada de 
constructive, pe domnul dr. 
Constantin Opriş. 

baia mare, 1960

1972

2013

1974

2007
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Pentru prima dată, în rândul unită-
ţilor spitaliceşti din Baia Mare, ma-
nagerul Spitalului Judeţean, ec. 
Sorina Pintea, a decis să dea viaţă 
comu nicării. 
A iniţiat, astfel, o pri mă întâlnire cu 
reprezentantele mă micilor din oraşul 
nostru, ca răspuns la ne voia aces-
tora de a-şi expu ne pro blemele, pro-
punerile şi nelămuririle referitoare la 

serviciile medicale, specifice mamei 
şi copilului. 
De asemenea, au existat şi o serie de 
cuvinte apreciative faţă de condiţiile 
şi dotările existente în spital.  
Întâlnirea a avut loc în cursul zilei de 
luni, 17 octombrie 2016, la Spitalul 
Judeţean „Dr. Constantin Opriş” 
din Baia Mare şi au fost aduse în 
discuţie, prin intermediul reprezen-
tantelor grupului de Facebook 
„Mămici din Baia Mare”, mesajele a 
zeci de mame. Toate situaţiile sem-
nalate urmează a fi centralizate şi 
supuse unei analize detaliate, în ve-
derea găsirii celor mai bune soluţii. 
De asemenea, s-a concluzionat ne-
voia transmiterii, pe viitor, a oricăror 
probleme, în timp real, prin inter-
mediul paginii oficiale de Facebook 
a Spitalului Jude ţean de Urgenţă 
„Dr. Constantin Opriş” Baia Mare.  
Acesta este doar începutul unei 
strânse colaborări între conducerea 
unităţii şi mamele din Baia Mare. 

La data de 23 februarie 2016, Spitalul 
Judeţean de Urgenţă „Dr. Constan-
tin Opriş” Baia Mare a primit, cu ti-
tlu de donaţie, un videobronhoscop 
pentru copii, de la Asociația „Părinți 
Salvatori”. În prezent, în zonă, doar la 
Spitalul de Copii din Cluj există un 
medic specializat pentru a folosi acest 
aparat, care este ajutat de un medic 
rezident. 

Potrivit documentelor anexate, cursul 
de endoscopie bronşică se reali zează 
doar la Institutul de Pneumoftiziologie 
„Marius Nasta” Bucureşti - Serviciul 
Bronhologie. Cursul se întinde pe o 

durată de trei luni de zile, iar taxa de 
şcolarizare este în sumă de 5.000 de lei.
La data de 24 februarie 2016, me di-
cul primar al UPU, Carmen Oana 
Prie, a făcut o solicitare către condu-
cerea Spitalului Judeţean, de a aproba 
participarea la cursul de endoscopie 
bronşică desfăşurat în Bucureşti, 
sub coordonarea doc to  rului Emilia 
Crişan, în interva lul 25 mai - 25 au-
gust 2016.
În aceeaşi zi, conducerea Spitalului 
Judeţean a aprobat solicitarea, iar 
taxa de participare, de 5.000 de lei, 
a fost achitată de unitatea medicală. 
Tot Spitalul este cel care suportă cos-

turile ocazionate de deplasarea şi ca-
zarea medicului aflat la specializare. 
Facem menţiunea că astfel de cursuri 
se organizează o singură dată pe an, 
de obicei în prima jumătate a anu-
lui, motiv pentru care, în noiembrie 
2015, când unitatea medicală a aflat 
ca va primi un videobronhoscop, cur-
sul aferent anului trecut era încheiat 
din luna august. 
Medicul băimărean Carmen Prie s-a 
înscris şi a participat cu succes la cur-
sul organizat în intervalul mai - iunie 
2016 de Institutul de Pneumoftiziol-
ogie „Marius Nasta” - Serviciul Bron-
hologie din Bucureşti.

Clienţii Cora au putut 
dona la orice casă de 
marcat, la final adu-
nându-se suma de 

apro ximativ 17.400 de mii de lei.  
Cora s-a raliat acestui act caritabil 
donând, în plus, 12.500 de lei, ast-
fel că Spitalul Judeţean de Urgenţă 
„Dr. Constantin Opriş” Baia Mare 
a primit un CEC de aproape 30.000 
de lei. Cu o contribuţie proprie a 
unităţii medicale, reprezentând alţi 
30.000 de lei, aparatul de ventilaţie 
neonatală (ventilator nou-născuţi) 

a fost achiziţionat, iar apoi instalat 
pe Secţia de Neonatologie, în cur-
sul zilei de joi, 29 septembrie 2016.  
Margareta Pîrvănoiu, medic-şef al 
Secţiei de Neonatologie, a vorbit 
despre acest aparat atât de necesar, 
care face diferenţa, în multe cazuri, 
între viaţă şi moarte. 

„Doar anul trecut am avut peste 
2500 de naşteri, dintre care 188 
au fost prematuri, iar 172 de copii 
care au trecut prin terapie intensivă 
neonatală. Este un aparat de ultimă 
generaţie, foarte important pentru 
nou-născuţi cu risc vital, acesta 
făcând diferenţa între viaţă şi mo-
arte. Susţinerea funcţiei cardio-
vasculare prin ventilaţie este un 
pas foarte important în reanimarea 
neonatală, ştiind că prematurii au 
subdezvoltat atât aparatul respi-
rator, cât şi cel digestiv, respectiv 
circulator. În neonatologie, dacă 
nu iubeşti copiii, nu poţi face faţă. 
Luptăm în fiecare secundă pen-

tru viaţă”, a precizat dr. Margareta 
Pîrvănoiu, medic-şef Secţia Neo-
natologie. 

Reprezentanţii Cora au fost 
invitaţi în cursul zilei de vineri, 30 
septembrie, în Secţia de Neona-
tologie pentru a vedea aparatul la 
a cărui achiziţionare au contribuit 
şi care va salva, pe viitor, multe 
vieţi de nou-născuţi. Aceştia s-au 
oferit să continue colaborarea cu 
Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. 
Constantin Opriş” şi pe viitor, pro-
punând chiar sesiuni de lucru co-
mune, pentru a gândi cât mai bine 
viitoare campanii.

Pe această cale, conducerea Spita-
lului Judeţean de Urgenţă „Dr. 
Constantin Opriş” mulţumeşte, 
încă o dată, fiecărui client Cora 
care a donat pentru achiziţionarea 
aparatului de ventilaţie neonatală, 
precum şi conducerii Cora pentru 
implicare şi iniţiativă. 

Premieră pentru baia mare:  
Problemele mămicilor, prezentate direct 
managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă, 
Sorina Pintea
De prea multe ori, între cetăţeni 
şi decidenţii instituţiilor publice, 
unica modalitate de dialog 
este celebrul „Caiet de Sugestii 
şi Reclamaţii”. Această metodă 
de comunicare, însă, nu este 
întotdeauna cea mai eficientă.

Cora a demarat, în 4 mai 2016, 
o campanie de suflet pentru 
dotarea Secţiei Neonatologie a 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
„Dr. Constantin Opriş” Baia 
Mare, campanie în care unitatea 
spitalicească a fost organizaţie 
parteneră şi care s-a încheiat 
în 30 iunie. A fost o campanie 
care a avut loc în luna inimilor 
deschise sub sloganul „Puţin 
câte puţin facem mult!”. 

Medicul Carmen Prie încheie cu succes cursul  
pentru utilizarea videobronhoscopului pentru copii

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

Aparat  
de ventilaţie neonatală 
achiziţionat de Spitalul Judeţean  
cu ajutorul donaţiilor strânse în timpul  
campaniei Cora „Puţin cu puţin facem mult!”
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„Este vorba despre o pacientă din 
Baia Mare, cu o tumoră de cec, 
o tumoră descoperită într-o fază 
in cipientă, când îndepărtarea 
acesteia poate fi făcută pe cale 
laparoscopică, pentru că tumorile 
care depăşesc colonul nu se mai 
pretează la o asfel de operaţie. 
Stapler-ul Endo GIA permite 
sec  ţionarea intracorporeală a in-
tes tinului subţire şi gros, dar şi 
anastomozarea intestinului sub-
ţire cu cel gros în interiorul abdo-
menului, ceea ce înseamnă că pa-
cienta a rămas doar cu 3 mici incizii 
de trocar (de 12, 10 şi 5 mm) şi o 
incizie de 7 cm prin care s-a extras 
tumora şi fragmentul de intestin 
afectat. Intervenţia chirurgicală 
a durat aproximativ trei ore şi ju-
mătate, iar în urma operaţiei pa-
cienta s-a trezit fără durere şi 
fără să îi fie afectată mobilitatea. 
Acest dispozitiv există în spitalul 
nostru de aproape un an de zile, a 
mai fost folosit în splenectomiile 

laparoscopice, iar acum la pacienta 
cu tumoră de colon în fază inci-
pientă”, a declarat medicul primar 
Mihaela Leşe, medic coordonator 
al Blocului Operator din cadrul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
„Dr. Constantin Opriş” Baia Mare.

Foarte importantă este echipa 
foarte bine antrenată în intervenţiile 
laparoscopice pentru care această 
nouă provocare, trecută cu bine, a 
însemnat încă un pas de intrare în 
clubul spitalelor care fac chirurgie 
de performanţă laparoscopică, cea 
care va înlocui, într-un viitor foarte 
apropiat, chirurgia clasică. 

Printre avantajele chirurgiei lapa-
ros copice se numără necesarul re dus 
de medicamente antialgice, re  cu-
perarea rapidă, reluarea activi tă ţilor 
zilnice la scurt timp după operaţie, 
avantajele estetice şi spi ta lizarea re-
dusă, toate fără să diminueze radi-
calitatea rezecţiei tumorii.

„Mulţumesc foarte mult 
echipei fără de care acest lucru 
nu ar fi fost posibil: dr. Lavinia 
Mureşan, as. Voicu Zoicaş, as. 
Mihaela Gheţie, as. Daniel 
Ghiţiu şi infirmierei Paraschiva 
Bledea. Mulţumesc foarte 
mult conducerii spi talului şi, în 
special, dnei. manager Sorina 
Pintea, pentru ca a investit în 
aparatura performantă care 
a făcut posibilă o astfel de 
operaţie”.

Dr. Mihaela Leşe

O nouă premieră  
în Spitalul Judeţean: 

Prima rezecţie de colon pentru 
cancer pe cale laparoscopică

Ziua de 31 octombrie 2016 a marcat o 
nouă premieră pentru Spitalul Judeţean 

de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” din 
Baia Mare. Dr. Mihaela Leşe, medic primar 

chirurgie generală şi medicul coordonator 
al Blocului Operator a arătat că, în cadrul 

acestei intervenţii, a fost extirpată  
o tumoră de colon pe cale laparoscopică, 

efectuând atât rezecţia, cât şi anastomozele 
intracorporeal, folosind un stapler  
Endo GIA şi cartuşe de 60 de mm. 

Concertul caritabil „Ajută pen tru a fi ajutat” a ajuns, 
în acest an, la cea de-a VI-a ediţie. Aso ciaţia „Prietenii 
Spitalului Dr. Constantin Opriş” a orga ni zat joi, 8 
decembrie 2016, la Teatrul Municipal din Baia Mare, un 
nou concert caritabil cu strângere de fonduri, sumele ast fel 
obţinute urmând să fie uti lizate pentru dotarea Unităţii de 
Accidente Vas cu lare Cerebrale Acu te a Spita lului Judeţean 
de Ur genţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare. 
Concertul a fost, ca de obicei, unul de succes, s-a ascultat 
muzică de calitate oferită de Mike Godoroja & Blue 
Spirit şi de Ruxandra Zam fir împreună cu colegii ei, ins-
tru mentiştii Mihai Iordache şi Sorin Romanescu, cu toţii 
uniţi într-un frumos proiect Wild At Heart. 
În foaierul teatrului, poveştile au fost îndulcite cu o 
prăjitură cu „Lapte şi miere”, cu pancove tra diţionale şi cu 
vin cald. Donaţia de participare a fost de 50 lei/persoană şi 
au răspuns invitaţiei numeroşi oameni de suflet. 

În România, 1 din 10 bebeluşi este 
născut prematur, adică sunt apro-
ximativ 18.000 de copii care se nasc 
înainte de termen. Efor  turile de-
puse în secţiile de terapie intensivă 
neonatală sunt uriaşe, medicii neona-
tologi luptând în fiecare secundă să îi 
salveze pe micii eroi de numai câteva 
sute de grame. 

În secţiile de terapie intensivă 
neonatală, cum este şi în secţia din 
Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. 
Constantin Opriş” Baia Mare, 
există o constantă luptă dusă pentru 
supravieţuire, de fiecare dintre aceşti 
micuţi, concomitent cu eforturile 
depuse de cadrele medicale

Datorită progreselor din medicina 
modernă pot fi salvate mai multe 
vieţi, fapt dovedit în atât de multe 
cazuri şi în secţia de Neonatologie a 
Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. 
Constantin Opriş” Baia Mare. 

Doar în anul 2015, din cele peste 
2.500 de naşteri înregistrate la 
Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. 
Constantin Opriş” Baia Mare, 188 
de cazuri au fost de copii prematuri, 
iar 172 au trecut prin terapie 
intensivă neonatală. 
Cu ocazia Zilei Mondiale a Prema-
turităţii, colectivul Spita lului Jude-
ţean de Urgenţă „Dr. Constantin 
Opriş” Baia Mare a transmis cele 
mai bune gânduri de fericire şi viaţă 
lungă tuturor cadrelor medicale şi 
sanitare angrenate în această luptă 
continuă pentru supravieţuire, pre-
cum şi fiecărui copil născut prema-
tur, care a ieşit victorios din lupta cu 
moartea!

17 noiembrie  
- Ziua Internaţională  
a Prematurităţii 

Ziua de 17 noiembrie, dată care a devenit un simbol la nivel mondial,  
este dedicată răspândirii şi conştientizării prematurităţii. Ziua Internaţională a Prematurităţii  
a ajuns la a VI-a ediţie la nivel global. 

„Prietenii Spitalului” dotează Unitatea de accidente 
Vasculare Cerebrale acute  
a Spitalului Judeţean



Conducerea Spitalului Judeţean  
de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş”  
din Baia Mare urează tuturor angajaţilor, 
pacienţilor, colaboratorilor  
şi tuturor maramureşenilor  
sărbători fericite  
şi un an nou cu sănătate, bucurii, 
prosperitate şi linişte sufletească. 


