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Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş”

Ultimii ani au adus realizări de 
excepție la Spitalul Județean de 
Urgență „Dr. Constantin Opriș” 
Baia Mare. Sub conducerea ec. 
Sorina Pintea, un manager extrem 
de performant, dar și alături de 
echipa de elită de la această unitate 
medicală, Spitalul Județean Baia 
Mare a devenit o emblemă re
cu noscută la nivel național atât 
pentru calitatea serviciilor ofe
ri te, cât și pentru intervențiile 
chi rur gicale în premieră care 
au fost înregistrate aici. Aflat în 
subor dinea Consiliului Județean 
Maramureș, Spitalul Județean 
„Dr. Constantin Opriș” Baia Mare 
este una dintre unitățile care aduc 
prestigiu întregului județ. După 
o muncă asiduă și susținută, dar 
și printro colaborare exemplară 
între instituția județeană și cea 
medicală, am reușit să aducem 
unitatea sanitară în topul spitalelor 
de elită din România. 

În Spitalul Județean din Baia 
Mare sa realizat o investiție de 
17 milioane de Euro pentru rea
bilitarea întregii construcții. În 
prezent este unul dintre primele  
trei spitale la nivel național, din 
punctul de vedere al calității servi
ciilor medicale, pe primele două 
locuri fiind clasate unități sanitare 

private. Totodată, trebuie să amin
tim și de reabilitarea Unităţii de 
PrimiriUrgenţe, unde există o 
altă investiţie importantă, făcută 
în cursul anului 2014.  Extrem 
de important este buncărul de 
radioterapie, a cărui construcție a 
început în primăvara acestui an, iar 
lucrările avansează cu rapiditate. 
Cele trei milioane de euro necesare 
achiziționării echipamentelor sunt 
asigurate prin Banca Mondială, 
fiind finanțate doar patru astfel 
de centre la nivelul întregii țări, 
în Baia Mare, București, Galați și 
Constanța. 

În ultimii doi ani  de zile, repre
zentanţii Băncii Mondiale au 
făcut mai multe vizite la unita
tea medicală din Baia Mare, fapt 
care a dus la calificarea Spita
lu lui Judeţean de Urgenţă „Dr. 
Constantin Opriş” în acest pro
gram atât de important, de care 
vor beneficia atât bolnavii din 
Mara  mureş, cât şi din judeţele 
adiacente.

Partea de sănătate este extrem 
de importantă pentru județul 
nostru și se află în permanenta 
atenție a Consiliului Județean 
Maramureș. Spitalul Județean 
„Dr. Constantin Opriș” Baia 
Mare este singura unitate medicală 
cu adresabilitate regională, iar 
executivul CJ Mara mureș va 
continua să fie alături, cu tot ce este 

nevoie, pentru ca serviciile medicale 
oferite mara mu reșenilor, și nu doar 
lor, 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 și ale mele, personal, 
atât managerului Sorina Pintea, cât 
și întregului personal medical și 
sanitar pentru toate lucrurile bune 
care se întâmplă în această unitate 
medicală. În perioada următoare 
vom face tot ce este necesar pentru a 
obţine finanţări cât mai mari, pentru 
ca reprezentanții Spitalului Județean 
„Dr. Constantin Opriș” Baia Mare 
să poată oferi în continuare servicii 
medicale la standarde tot mai 
ridicate tuturor maramureşenilor. 

Gabriel Zetea, Președintele Consiliului Județean 
Maramureș 

Reporter: Ultimii ani au adus 
investiţii majore, extrem de 
importante şi unice în istoria de 
45 de ani a Spitalului. Cât de greu 
a fost de realizat aceste proiecte 
care au plasat Spitalul Judeţean 
de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” 
din Baia Mare în elita naţională a 
spitalelor de urgenţă?

Sorina Pintea: Aşa cum am spus de 
fiecare dată, efortul a fost unul de 
echipă. Eu cred că întreaga istorie 
de 45 de ani a Spitalului este una a 
muncii, dăruirii şi efortului şi toţi 
cei care au contribuit la realizarea 
ei merită aprecierea şi consideraţia 
noastră. Fiecare manager a făcut 
tot ce a putut pentru acest spital, în 
momentul în care a avut mandatul 
de conducere. La fel, şi eu am fă

cut tot ceea ce am putut, desigur 
res pectând planul strategic, cu 
aprobarea Comitetului director, 
am încercat să avem o viziune cât 
mai amplă astfel încât să accedem în 
rân dul celor mai buni. Şi mă bucur 
că am reuşit. Iar meritul, spun încă 
o dată, este al întregii echipe. 

„Din punct de vedere profesional 
îmi doresc să con tinuăm 

proiectele începute şi îmi doresc 
ca personalul să fie la înăl ţimea 

a ceea ce ne dorim să facem, 
să conştientizeze că sunt aici 

pentru pacienţi, iar pacienţii să 
conştientizeze că spitalul este un 

prieten şi nu un duşman”.

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

În curând, Spitalul Judeţean 
de Urgenţă „Dr. Constantin 
Opriş” din Baia Mare va marca 
45 de ani de viaţă pusă în 
slujba salvării de vieţii. Ultimii 
ani au însemnat poate cea 
mai importantă perioadă din 
istoria spitalului, din punct 
de vedere investiţional. 
Astăzi, Spitalul Judeţean se 
află în elita naţională şi chiar 
europeană a spitalelor de 
urgenţă şi are în derulare 
proiecte extraordinare, extrem 
de benefice nu doar pentru 
judeţul nostru ci pentru 
întreaga regiune. În spatele 
acestor rezultate remarcabile 
stă efortul celei mai mari şi 
profesioniste echipe medicale 
din judeţ, conduse de 
managerul Sorina Pintea. 

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

„Buncărul de radioterapie,  
ultima realizare notabilă  
la Spitalul Județean de Urgență  
«Dr. Constantin Opriș»  
Baia Mare”

„Îmi doresc să continuăm proiectele 
începute şi îmi doresc ca personalul să 
fie la înălţimea a ceea ce ne dorim să 
facem, să conştientizeze că sunt aici pentru 
pacienţi, iar pacienţii să conştientizeze că 
spitalul este un prieten şi nu un duşman” 
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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

Reporter: Aţi ajuns acolo unde 
vă doreaţi, din punct de vedere al 
standardelor şi calităţii serviciilor 
oferite? 

Sorina Pintea: Nu, mereu ne dorim 
mai mult. Dar pe lângă neajunsurile 
şi micile probleme care dezamăgesc 
uneori avem foarte multe realizări. 
Toate aceste dezamăgiri care vin din 
partea pacienţilor şi aparţinătorilor 
vin pentru că noi am ridicat ştache
ta la un nivel foarte înalt şi atunci 
aşteptările sunt pe măsură. Am reu
şit să evoluăm foarte mult dar cred că 
mai avem cam 10 ani ca să ajungem 
la un nivel la care ar tre bui să fie un 
spitalul judeţean de urgenţă. 

Reporter: În acest moment, Spitalul 
are lipsă de personal?

Sorina Pintea: Spitalului Judeţean 
de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” 
din Baia Mare nu are probleme cu 
personalul, din punct de vedere 
legal. Volumul de muncă a crescut 
foarte mult, probabil că din acest 
punct de vedere ar fi nevoie de per
sonal, dar legal, pe normative, nu 
avem probleme. Mă bucur că spitalul 
medical a devenit atractiv şi din punct 
de vedere al personalului, am ajuns în 
situaţia de a refuza me dici. Am angajat, 
în ultimii 4 ani, 53 de medici şi mă 
bucur că vor să vină la spitalul nostru 
şi că sunt nişte oameni extraordinari 
care vor să facă performanţă. 

Reporter: Despre proiectul 
Babycare?

Sorina Pintea: Acest proiect sa 
născut la iniţiativa doamnei doctor 
Margareta Pârvănoiu care este şefa 
secţiei de Neonatologie, iniţiativă care 
a izvorât din faptul că avem foarte 
mulţi copii care se nasc prematur în 
spitalul nostru şi, din păcate, mulţi au 
sub limita de 1,200 kg care ar fi limita 
maximă pe care categoria noastră 
de materinitate o poate trata. Dar, 
da torită profesionalismului cadre
lor medicale tratăm şi copiii care 
se nasc sub 1,200 kg. Avem succese 
deosebite pe această linie. Incidenţa 
mare a numărului de naşteri cu copii 
prematuri a făcut ca doamna doctor 
şi angajaţii secţiei săşi dorească ceva 

mai mult decât atât, astfel încât săi 
poată urmări dezvoltarea copilului 

născut prematur de când se naşte 
până la vârsta de doi ani. 
Deja în spitalul nostru, în ca
drul ser viciilor medicale pe 
care noi le acordăm se fac 
screeninguri cardiace, audi ti
ve şi oftalmologice şi acestor 
copii, dar este nevoie de ceva 
mai mult, iar acest proiect îşi 

propune să com pleteze ceea 
ce se face în spital cu ceea ce 

ar fi nevoie pentru evoluţia 
ulterioară a nounăs cutului pre

ma tur. Con di ţiile sociale actuale 
generează multe naşteri premature, 
mame care nasc la vârste foarte tinere, 
mame care nasc la vârste înaintate, 
mame ocupate, stresate, diverse cauze 
care duc la apariţia acestor naşteri 
premature, de aceea noi ne bucurăm 
foarte mult de această iniţiativă, o 
susţinem şi sperăm să fie de bun augur 
pentru sănătatea celor mici. 
Reporter: Ce vă doriţi în viitor?
Sorina Pintea: Îmi doresc, în primul 
rând, sănătate. Apoi, din punct de 
vedere profesional îmi doresc să con
tinuăm proiectele începute şi îmi 
doresc ca personalul să fie la înăl
ţimea a ceea ce ne dorim să facem, 
să conştientizeze că sunt aici pentru 
pacienţi, iar pacienţii să conştientizeze 
că spitalul este un prieten şi nu un 
duşman. 

Neonatologie

BabyCare - sau cum să 
avem grijă de copiii născuți 
prematur, sau de cei care au 
trecut prin Terapie Intensivă 
Neonatală - este un program 
născut din dragoste pentru 
cei mici și foarte mici, un 
program pornit ca un gând 
al medicului primar Marga 
Pîrvânoiu, șeful secției 
Neonatologie din Spitalul 
Județean de Urgență „Dr. 
Constantin Opriș” Baia Mare. 

Această idee a fost pre
zentată, ulterior, man
agerului unității medi
cale, ec. Sorina Pintea, 

care a îmbră țișat proiectul și astfel 
au pornit primii pași în realiza
rea lui. Foarte curând, la reușita 
acestui proiect șia dat concursul 
și Asociația Prietenii Spitalului 
„Dr. Constantin Opriș”, asociație 
condusă de președintele Romana 
Furtună. Asociația sa dovedit a fi, 
în ultimii ani, nu doar un partener 
de nădejde al spitalului ci și un 
adevărat prieten. Și astfel, de 1 
Iunie, Ziua Internațională a Co
pilului, la un loc de joacă din mu
nicipiul Baia Mare, acest program 
gândit pentru a veni în sprijinul 
prematurilor a prins aripi. 
Managerului Spitalului Județean, 
Sorina Pintea a arătat că acest 
pro  iect se dorește să fie unul de 
lungă durată, obiectivul cons

tând în achiziționarea de apara
tu ră modernă pentru comparti
mentul de Terapie Intensivă Neo
na tală (TINN), dar și consiliere 
terapeutică și psihologică pen
tru copiii și părinții care au trăit 
experiența TINN. Beneficiarii 
vor fi nounăscuții cu probleme 
de adaptare la via ța extrauterină, 
prematurii, dar și nounăscuții la 
termen. 
Marga Pîrvânoiu, șeful Secției de 
Neonatologie a declarat că în acest 
proiect se va implica colectivul 
secției, respectiv medici, asistente, 
infirmiere, îngrijitoare, dar și un 
oftalmolog, un psiholog, un ki
netoterapeut, un neurolog pedia
tru și un asistent social. 
„Deși maternitatea din Baia Mare 
este cotată la rangul 2, avem pre
gătirea și aparatura necesară pen
tru a fi o maternitate de rang 3”, a 
declarat Marga Pîrvânoiu. 

Programul  
BabyCare 

a fost lansat de Ziua 
Internaţională a Copilului

BabyCare - sau cum să avem grijă de copiii 
născuți prematur, sau de cei care au trecut 
prin Terapie Intensivă Neonatală - este un 
program născut din dragoste 
pentru cei mici și foarte 
mici, un program 
pornit ca un gând al 
medicului primar 
Marga Pîrvânoiu, șeful 
secției Neonatologie 
din Spitalul Județean 
de Urgență „Dr. 
Constantin Opriș” Baia 
Mare. 

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constanin Opriş” Baia Mare Neonatologie
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Și Romana Furtună, președintele 
Asociației Prietenii Spitalului a preci
zat că se vor implica în toate proiectele 
la care vor fi invitați să participe, în 
prezent fiind în derulare programul 
prin care se dorește înființarea Com
partimentului de Chirurgie Cardio
Vasculară, dar și Biroul Pacientului, 
care a fost deschis tot la inițiativa 
Asociației. 
Obiectivul proiectului constă în 
achi zi ționarea de aparatură modernă 
pentru compartimentul de Terapie 
Intensivă Neonatală (TINN), dar și 
consiliere terapeutică și psihologică 
pentru copiii și părinții care au trăit 
experiența TINN. Beneficiari sunt 
nounăscuții cu probleme de adaptare 
la viața extrauterină, prematurii, dar și 
nounăscuții la termen. 

În acest proiect se implică colecti
vul Secției de Neonatologie: medici, 
asistente, infirmiere, îngrijitoare, dar 
și un oftalmolog, un psiholog, un ki
netoterapeut, un neurolog pediatru și 
un asistent social. 

Maternitatea Spitalului Județean de 
Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia 
Mare, deși este cotată la rang 2, are un 
compartiment de Terapie Intensivă 
Neonatală și prematuri, fiind sub 
tutela Maternității Regionale Cluj
Napoca. 

„În ultimii ani am avut în îngrijire 
prematuri care au avut o greutate în
cepând de la 700 g și nounăscuți la 
termen cu diferite afecțiuni, care au 
necesitat terapie intensivă neonatală. 
În fiecare an, în maternitatea din Baia 
Mare sunt îngrijiți aproximativ 2.500 
de nounăscuți, dintre care, raportat 
la nivelul anul 2016, 150 de prema
turi și 126 de copii care au fost nevoiți 
să treacă prin TINN. Noi, cei care am 
fost implicați în acest proiect dorim 
să le oferim șansa la o viață fără griji 
și să îi ajutăm și după externare pe toți 
născuții prematur și nounăscuții cu 
risc internați în TINN, oferindule 
sprijin psihologic și medical de cea 
mai înaltă calitate și de un înalt pro
fesionalism. Vom organiza întâlniri 

trimestriale între personalul medical 
implicat și părinți pentru soluționarea 
problemelor apărute, pentru sprijin și 
pentru implicarea lor în activități care 
să asigure o dezvoltare armonioasă 
fiecărui copil în parte. 
Terapia Intensivă Neonatală este locul 
unde începe VISUL  visul părinților 
care speră să aibă un copil sănătos, 
VISUL  care, din nefericire, pentru 
unii se destramă”, a declarat medicul 
primar Marga Pîrvânoiu, șeful Secției 

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

Medicul Marga Pîrvânoiu susține că 
cei care tratează și au grijă de nou
născuți au o imensă responsabilitate. 
„Noi, cadrele medicale care deschi
dem ușile acestui compartiment sun
tem întâmpinați adesea cu alarme și 
o activitate intensă. Sunt zile când ai 
impresia că nu atingi pământul, sunt 

anumite momente în care nu ai timp 
nici să îți tragi respirația. Nounăscuții 
sunt atât de mici și de fragili, încât 
în anumite momente totul se poate 
schimba întro clipă în situația lor, 
iar noi trebuie să răspundem nevoilor 
pe care ei nu le pot verbaliza. Ai în
curaja și ai sprijini pe părinții lor este 
cel mai delicat lucru. Încercăm să îi 
liniștim, deoarece suntem împreună 
în acest carusel în care avem parte 
de suișuri și coborâșuri, intervenții 
tehnice necesare pentru ca prețiosul 
copil să respire. 
De cele mai multe ori, strădania 
noastră are rezultate, însă există și 

situații cu final nefericit. Se iau de
cizii grele, la finalul cărora unii își 
termină călătoria și merg acasă, 
în timp ce alții sunt transferați 
în alte secții pentru îngrijiri su
plimentare. Este minunat să vezi 
cum cresc în greutate acești copii, 
cum înfloresc, cum zâmbesc și 

apoi merg în familiile lor, făcându
și părinții fericiți”, a subliniat med

icul șef al Secției de Neonatologie, 
Marga Pîrvânoiu.

La Spitalul Județean de Urgență „Dr. 
Constantin Opriș” Baia Mare există o 
terapie intensivă neonatală modernă 
dotată cu aparatură de ventilație, 
pulsoximetre, monitoare cardiores
piratorii, incubatoare modern etc. și, 
nu în ultimul rând, personal medical 
calificat pentru a putea asigura cea 
mai bună îngrijire acestor micuți. Re
zultatele obținute au fost foarte bune, 
înregistrânduse o mortalitate foarte 
scăzută și complicații postterapie 
intensivă reduse ca număr. 
În cadrul Spitalului Județean Baia 
Mare, colaborarea interdisciplinară cu 
chirurgia infantilă, cu oftalmologia, 
Secția ORL sau neurologia se ridică 
la cele mai înalte standarde. Pentru 
un neonatolog și pentru toți cei care 
lucrează în TINN, fiecare copil lasă 
o părticică din viață acolo. Se creează 
legături afective între părinți, copil și 
personalul medical, care nu pot fi de
scrise în cuvinte. După săptămâni sau 
luni de luptă continua, atunci când 
mamele părăsesc maternitatea cu co
pilul pe brațe, lacrimile, zâmbetele și 
îmbrățișările lor spun totul. 

Manechine cu vârste cuprinse  
între 9 luni și doi ani au prezentat  
noua colecție de modă „Beatrice”,  
semnată Lorand Coza

O paradă de modă inedită, cu manechine cu vârste 
cuprinse între 9 luni și doi ani a avut loc joi, 1 Iunie, de 
Ziua Internațională a Copilului, la un centru de joacă din 
Baia Mare. Evenimentul ajuns la cea de-a III-a ediție a fost 
organizat de Marga Pîrvânoiu, medicul șef al Secției de 
Neonatologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență 
„Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, iar prin această acțiune, 
doctorul neonatolog a arătat că își dorește să aibă „și o 
altfel de întâlnire” cu micuții pacienți, o întâlnire care să 
nu implice halate albe și spații medicale. 
Ineditul acestei ediții a fost oferit de creatorul de 
modă Lorand Coza, care a prezentat ultima sa colecție, 
„Beatrice”. Colecția poartă numele nepoatei sale, în 
vârstă de numai 1 an și două săptămâni, care a și fost 
ultimul manechin intrat pe scenă, de mână cu unchiul 
ei. „Micile vedete” au fost îndelung aplaudate de toți cei 
prezenți, întreaga 
paradă de modă 
făcând deliciul 
publicului.

„Sunt zile când 
ai impresia că nu 
atingi pământul, 

sunt anumite 
momente în care 

nu ai timp nici să 
îți tragi respirația. 
Nou-născuții sunt 

atât de mici și de 
fragili, încât în 

anumite momente 
totul se poate 

schimba într-o clipă în situația lor, iar noi trebuie să 
răspundem nevoilor pe care ei nu le pot verbaliza”.

Marga Pîrvânoiu, șeful Secției de Neonatologie

NeonatologieNeonatologie
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La începutul anului viitor 
va deveni funcţional noul 
buncăr de radioterapie din 
cadrul Spitalului Judeţean 
de Urgenţă „Dr. Constantin 
Opriş” din Baia Mare, un 
proiect crucial pentru 
bolnavii de cancer din judeţ 
dar şi din regiune. 

Statisticile sunt sumbre. În 
România, în fiecare an, 
se depistează aproximativ 
75.000 de noi cazuri de 

cancer. Iar din cercetările statistice 
reiese că aproximativ 50.000 au 
nevoie de radioterapie, însă posi
bilitățile existente la nivel naţional 
asigură tratament pentru maxi
mum 17.000 de cazuri și, din acest 
motiv, listele de așteptare sunt des
tul de lungi, mulţi bolnavi îşi într
erupt tratament, iar timpul nu mai 
are răndare cu ei. 
Dincolo de statistici, însă, stă tra
gedia a mii de vieţi care ar putea 
fi salvate dacă... De la începutul 
anului viitor „dacă” va dispărea 
din povestea bolnavilor de cancer 
din judeţ şi din regiune datorită 
unui proiect major, poate cel 
mai important proiect derulat de 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
„Dr. Constantin Opriş” din Baia 
Mare după megaproiectul de re
abilitare: construcţia unui buncăr 

de radioterapie, proiect cifrat la 
circa 6 milioane de Euro şi finanţat 
prin Banca Mondială. Un proi
ect nedorit de nimeni din cauza 
specificului său dar un proiect vital, 
la propriu. 

Povestea proiectului a început în 
urmă cu patru ani şi dea lungul 
vremii, din cauza conjuncturii 
naţionale au fost multe momente 
în care investiţia se afla pe muchie 
de cuţit. Managerul Spitalului Jude
ţean de Urgenţă „Dr. Constantin 
Opriş” din Baia Mare recunoaşte 
că ar putea scrie o carte despre po
vestea nevăzută a acestei investiţii, 
dar important este rezultatul. Iar 
ceea ce în urmă cu câţiva ani era 

un vis al conducerii spitalului, 
medicilor oncologi şi pacienţilor 
devine, încet dar sigur, realitate.
Construcţia buncărului se află 
în ultima etapă şi, în curând va fi 
finalizată, iar activitatea medicală 
propriuzisă va începe din ianuarie 
2018. 

Din fericire, acest proiect nu va 
rămâne la stadiului de proiect, 
construcţia se află întrun stadiu 
foarte înaintat, în luna noiembrie 
proiectul va fi finalizat şi în aceeaşi 
lună va fi adus şi aparatul.  Din luna 
ianuarie conducerea spitalului speră 
să dea drumul la radioterapie astfel 
încât visul ei şi dorinţa de a avea 
o radioterapie performantă se va 

realiza. Este şi visul medicilor 
oncologi şi, din păcate, in
ciden ţa bolnavilor de cancer a 
crescut foarte mult în ultima 
perioadă astfel încât tot mai 
mulţi au nevoie de acest serviciu 
medical care, din păcate, nu poate 
fi oferit la capacitatea solicitată, 
listele de aşteptare sunt foarte mari, 
acest serviciu nu a fost promovat la 
nivel naţional suficient, nu au existat 
fonduri şi am ajuns în situaţia de a 
întrerupe tratamentul pacienţilor 
pentru că ei se duc la Oradea, Cluj 
etc., aparatele se strică, intră în 
revizie, nuşi fac planul de tratament. 
Este o tragedie care sperăm ca va 
fi rezolvată odată cu inaugurarea 
buncărului de radioterapie din Baia 
Mare. Este un proiect benefic pentru 
întreaga regiune. Managerul Sorina 
Pintea a spus că nu este suficient un 

singur aparat, este nevoie de două 
aparate, și a fost propus Consiliului 
de administraţie să ceară Consiliului 
Judeţean Mara mureş un leasing 
medical pentru achiziţia unui al 
doilea aparat astfel încât să nu existe 
niciun fel de sincopă în tratamentul 
pacienţilor care au nevoie de acest 
serviciu medical. 

Unitatea spitalicească a mai avut 
o astfel de secţie în urmă cu mai 
mulţi ani, însă, din cauza aparaturii 

învechite, Ministerul Sănătăţii nu 
a mai eliberat aviz de funcţionare. 
Per sonalul a fost redistribuit pe 
Secţia de Oncologie, astfel încât 
să nu îşi întrerupă activitatea. 
Acum, nu doar aparatura va 
fi la standarde europene, ci și 
pregătirea perso nalului. Pentru 

a lucra cu aparatura de ultimă 
generație, deja, o persoană a făcut 

cursuri în Viena, iar restul perso

na lului va fi relocat de la secția de 
Oncologie. 
Fondurile pentru achiziționarea apa 
ra turii sunt asigurate prin Banca 
Mon  dială, în total 6 milioane de 
Euro, iar Spitalul Județean asigură 
rea  bilitarea buncărului. 
Prin programul Băncii Mondiale sunt 
finanțate patru astfel de centre din 
țară, la Baia Mare, Cluj, București  
Institutul Oncologic și Spitalul Elias, 
însă numai Spitalul Județean va avea 
circuit complet. 

Buncărul  
de Radioterapie  
va fi funcţional  
de la începutul anului viitor 

Din fericire, acest proiect 
nu va rămâne la stadiului 
de proiect, construcţia 
se află într-un stadiu 
foarte înaintat, în luna 
noiembrie proiectul va fi 
finalizat şi în aceeaşi lună 
va fi adus şi aparatul.  
Din luna ianuarie 
conducerea spitalului 
speră să dea drumul 
la radioterapie astfel 
încât visul ei şi dorinţa 
de a avea o radioterapie 
performantă se va realiza. 
Este şi visul medicilor 
oncologi

RadioterapieRadioterapie
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Spitalul Judeţean de Urgenţă 
„Dr. Constantin Opriş” din 
Baia Mare a ajuns în eli
ta naţională a spitalelor, 

con curând din punct de vedere al 
dotărilor şi performanţelor cu unităţi 
de renume din Cluj şi Bucureşti. Pe 
lângă investiţia importantă aflată 
în derulare, respectiv construcţia 
bun cărului de radioterapie, spitalul 
băi mărean încearcă în permanenţă 
îmbunătăţirea condiţiilor hoteliere, 
modernizarea infrastructurii şi mai 
ales a aparaturii medicale. Iar dacă 
la toate acestea adăugăm dăruirea 
şi performanţele unui colectiv de 
prestigiu, rezultatele nu au cum să nu 
fie pe măsură. 

Re cent, a fost montat şi un nou 
computer tomograf de 128 de slice
uri, cel mai performant din nordul 
României. Astfel că, în prezent avem 
trei com putere tomograf, fiind sin
gurul spital judeţean din ţară care are 
trei astfel de aparate. Sau primit acum 

autorizaţiile şi va intra în funcţiune 
şi acest CT de înaltă performanţă, 
care oferă o viteză de scanare de trei 
ori mai rapidă decât în cazul altor 
echipamente CT, folosind doze de 
iradiere cu 50% mai scăzute pentru 
pacient.  Aparatul a fost achiziţionat 
cu aju to rul Ministerului Sănătăţii 
care a aprobat anul trecut suma de 
1.675.000 de lei în acest sens. 
Dar lista investiţiilor nu se opreşte 
aici. Au fost achiziţionate două 
aparate laparoscop în blocul operator, 

Mangaerul Sorina Pintea spune că: 
„sunt multe proiecte pe care le ducem 
mai departe pentru a putea ajunge 
acolo unde ne este locul şi acolo unde 
ne dorim. Dar vreau să menţionez că, 
mai importantă decât baza materială 
şi infrastructura este dăruirea şi 
profesionalismul echipei spitalului 
nostru, care îşi doreşte mereu să 
facă performanţă. De exemplu, în 
acest moment este un pacient care 
face, pe înţelesul tuturor, o dializă 
la plămâni, o premieră la spitalul 
nostru. Sunt multe astfel de exemple 
care demonstrează că încercăm să fim 
mereu mai buni, pentru a fi de folos 
pacienţilor”. 

Investiţii, 
performanţă,  
dăruire 
În prezent, investiţia majoră 
aflată în derulare la Spitalul 

Judeţean de Urgenţă „Dr. 
Constantin Opriş” din Baia 

Mare este buncărul de 
radioterapie, construcţie 

aflată pe ultima sută de 
metri, o investiţie majoră, 
importantă şi costisitoare. 

Dar nu singura. Instituţia 
de sănătate publică mai are 

şi alte proiecte în derulare, 
vizând modernizarea 

aparaturii şi infrastructurii 
spitaliceşti. 

„Sunt multe proiecte 
pe care le ducem mai 
departe pentru a putea 
ajunge acolo unde 
ne este locul şi acolo 
unde ne dorim. Dar 
vreau să menţionez 
că, mai importantă 
decât baza materială 
şi infrastructura 
este dăruirea şi 
profesionalismul echipei 
spitalului nostru, care 
îşi doreşte mereu să facă 
performanţă”. 

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

sau făcut investiţiile minime pe 
partea de infrastructură care au mai 
rămas de făcut, în zona centralei 
termice, în zona de canalizare, ches
tiuni uzuale dar care mănâncă timp 
şi bani şi a căror lipsă se simţea. De 
asemenea, spitalul este în procedură 
de a achiziţiona un OCT pentru zona 
de angiografie, un fel de tomograf 
intravascular, pe înţelesul tuturor. 
Spitalul se află în procedură pe SEAP 
pentru achi ziţionarea unui OCT şi pe 
zona de oftalmologie. O altă investiţie 
ma joră a fost modernizarea secţiei de 
sterilizare. 
Spitalul Judeţean a mai reuşit achizi
ţionarea a două ecografe şi sau primit 
prin programul Băncii Mondiale 
şase aparate de anestezie pe zona 
de terapie intensivă. De asemenea, 
proiectul Centrului de chirugie 
cardiacă merge şi el înainte, se adună 
bani pentru acesta, există paturi în 
structură şi în curând va fi finalizat. 
Banca Transilvania a sponsorizat 
Spitalul Judeţean cu 10.000 de euro, 
pentru acest centru.

În prezent există trei com putere 
tomograf, fiind sin gurul spital 
judeţean din ţară  
care are trei astfel de aparate.
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Ecograf portabil  
donat Secţiei de Hematologie 
de către reprezentanţii Rotary Club 2005 Baia Mare

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

Campania Cora „Luna 
ini milor deschise” sa 
des fă şurat anul acesta 
în perioada 3 mai  31 

iulie, iar rezultatele au fost unele 
remarcabile. În cadrul campaniei, 
fiecare hipermarket șia ales o cauză 
legată de copii şi sănătatea acestora 
şi au identificat, împreună cu 
asociaţia sau spitalul colaborator, 
o nevoie concretă, stabilind ca 
obiectiv rezolvarea acesteia. 
Şi anul acesta, campania sa derulat 
după acelaşi mecanism: clienţii 
au putut dona la casa de marcat 
fie tichetul Cora (bon valoric de 
reducere) primit de la Cora, fie 
o sumă de bani, oricât de mică, 
pentru care au primit bon fiscal şi 
care sa adăugat sumei fixe donată 
de Cora. 

Cora Baia Mare a susţinut achizi
ţionarea unui analizor de gaze sang
vine şi oximetrie pentru Secţia de 
Pediatrie a Spitalului Judeţean de 
Urgenţă „Dr. Constantin Opriş 
Baia Mare”, donațiile clienților 
însumând 27.536,95 lei, iar suma 
donată de magazinul Cora Baia 
Mare a fost de 12.500 lei. Totalul 
oferit a fost de 40.036,95 lei, banii 
fiind deja virați de Cora Baia Mare 
în contul Spitalul Județean de 

Urgență „Dr. Constantin Opriș” 
Baia Mare.
Pentru achiziționarea aparatului 
medical necesar Secției de Pediatrie, 
unitatea sanitară băimăreană va su
porta diferența necesară, de aproxi
mativ 2.000 de euro. 
Reprezentanții Cora Baia Mare au 
oferit miercuri, 23 august 2017, 
CECul în valoarea de 40.036,95 
lei conducerii Spitalului Județean 
de Urgență „Dr. Constantin 
Opriș” Baia Mare, respectiv 

medicului șef al Secției de 
Pediatrie, dr. Cozette Ceaunică.  
Olimpia Cotul este casiera situată 
pe primul loc în cadrul concursului 
intern organizat de magazinul Cora 
Baia Mare, competiție al cărei scop 
a fost stimularea atragerii de donații 
din partea clienților. Conducerea 
Spitalului Județean Baia Mare a 
precizat faptul că, pentru cea mai 
harnică dintre casierele Cora Baia 
Mare, unitatea medicală va oferi un 
set gratuit de analize. 

În 26 iulie 2017, o echipă a Rotary 
Club 2005 Baia Mare a sosit la 
Spitalul Județean de Urgență 
„Dr. Constantin Opriș”, pentru 

a oferi un ecograf portabil Secției de 
Hematologie. Achiziționarea acestuia 
a fost posibilă în urma balului caritabil 
cu strângere de fonduri organizat la 
începutul lunii mai 2017, la care au 
participat aproximativ 150 de persoane. 
Ecograful va ajuta la diagnosticarea 
imagistică în aplaziile medulare la 
pacienţii cu leucemii inter naţi în secţia 
Hematologie.

Rotary Club 2005 Baia Mare a fost 
reprezentat de Emil Sopoian, guver
nator al Districtului România și 
Republica Moldova, de Flaviu Balint, 
actualul președinte al Clubului, de 
Florentin Tuș, secretarul districtual 
și cel care a avut ideea acestui proiect 
încă de la începutul anului rotarian, 
idee care a fost repede îmbrățișată de 
membrii Rotary Club 2005 Baia Mare. 
La predarea ecografului către medicul 
primar Cristina Truică, șeful Secției 
de Hematologie, au mai participat și 

Maria Rusu, fostul președinte Rotary 
Club 2005 Baia Mare și medicul Felicia 
Borz, mem bru al Clubului și cea care sa 
ocupat de achiziționarea propriuzisă a 
acestui aparat atât de necesar pentru 
diagnosticarea bolnavilor cu leucemie.

Doctorul Cristina Truică a ex plicat 
faptul că, în hematologie, eco grafia este 
mai puțin conturată ca și examinare, 
însă în ultimul timp sa demonstrat că 
depistarea hematoamelor secundare 
pe perioada chimioterapiei și post
chimioterapiei aduce beneficii 
importante în decizia de continuare 
a tratamentului și în perspectiva 
bolii. „În aceste perioade de aplazie, 
când bolnavul nu are nicio apărare și 
este izolat în saloane, celulele sale de 
apărare sunt zero. În leucemiile acute, 
perioada de aplazie durează între 14 
și 21 de zile, iar deplasarea bolnavului 
pe alte secții ale spitalului implică 
riscuri uriașe. Chiar și personalul 
medical care intră în aceste saloane 
folosește măsuri suplimentare de 
protecție pentru a nu transmite viruși. 
Ca metodă de diagnostic, imagistica 

este foarte importantă. Aici apare 
necesitatea ecografului portabil cu care 
medicul imagist se deplasează la patul 
pacientului. Este primul aparat de acest 
fel pe Secția de Hematologie, motiv 
pentru care mulțumim Rotary Club 
2005 că neau oferit ecograful care 
va ajuta în depistarea hematoamelor 
secundare”, a declarat medicul Cristina 
Truică, șeful Secției de Hematologie din 
cadrul Spitalului Județean de Urgență 
„Dr. Constantin Opriș” Baia Mare.  
Membrii Rotary Club 2005 prezenți 
la momentul predării ecografului au 
arătat că sunt fericiți că au dus la capăt 
un nou proiect extrem de important, 
subliniind faptul că fiecare participant 
la balul caritabil din luna mai 2017 a 
devenit, prin donația sa, partener în 
achiziționarea aparaturii medicale. 
Reprezentanții Spitalului Județean de 
Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia 
Mare au precizat faptul că unitatea 
medicală are în permanență nevoie de 
aparatură nouă, iar planul spitalului 
pentru următorii cinci ani de zile este 
acela de a dota toate secțiile cu aparatură 
performantă.

Campania Cora  
„Luna inimilor deschise” - ediţia 2017

40.036,95 lei donaţi Spitalului Judeţean pentru  
achiziţionarea unui analizator de gaze sangvine  

și oxiometrie pentru Secţia Pediatrie
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NeurologieSpitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constanin Opriş” Baia Mare Neurologie

Voluntarii de la Paraclisul Cat
edralei Mântuirii Nea mului, 
sub îndrumarea părintelui 
arhim. Ciprian Grădinaru şi 

în colaborare cu Sectorul socialfilan
tropic al Administraţiei Pat riarhale, 
au realizat o nouă acţiune socialfilan
tropică pentru dotarea unor unităţi 
medicale, şi anume au achiziţionat 
20 de dispozitive medicale de ultimă 
generaţie pentru uz pediatric, necesare 
stabilirii bilirubinei. Dispozitivul în 
cauză este Dräger Jaundice Meter JM
105, iar costul unui singur dispozitiv 
este de 12.800 lei (fără TVA). 

Aceste dispozitive medicale au fost 
donate la 20 de spitale din întreaga 
ţară. Selecţia unităţilor medicale a fost 
realizată pe baza datelor statistice ofer
ite de Ministerul Sănătăţii, aplicân
duse ca şi criterii numărul de paturi 
din secţiile de neonatologie, dotările 
deja existente, acceptul conducerii 
unităţilor spitaliceşti în cauză, a pre
cizat pr. Ciprian Ion Ioniţă, consilier 
patriarhal la Sectorul socialfilantropic 
al Administraţiei Patriarhale. Dis
pozitivele medicale au fost înmânate 
reprezentanţilor celor 20 de spitale 
de către Preafericitul Părinte Patriarh 
Daniel, în data de 9 august, în Sala „Eu
ropa Christiana” din Palatul Patriarhiei.

Această iniţiativă socialfilantropică a 
voluntarilor de la Paraclisul Catedralei 
Mântuirii  Neamului, a explicat Patriar
hul Bisericii Ortodoxe Române, este o 
investiţie foarte necesară pentru uni
tă ţile medicale şi pentru copii. De 
ase menea, Preafericirea Sa a felicitat 
strădania şi dărnicia celor care au 
contribuit la achiziţionarea acestor 
dispozitive medicale, împlinind prin 
aceasta şi o lucrare pentru suflet.

„Este o binecuvântare pentru noi că 
aceste aparate pot ajuta o mulţime de 
copii. Darul sfânt al vieţii primit de 
la Dumnezeu trebuie păstrat, păzit şi 
cultivat. Dumnezeu ne dă un dar, însă, 
întotdeauna, darul trebuie făcut roditor, 
împlinit potrivit voii lui Dumnezeu 
şi capacităţii fiecărei persoane de a 
înţelege şi de a răspunde la iubirea lui 
Dumnezeu. Considerăm că ştiinţa 
medicală împreună cu rugăciunea ajută 
foarte mult în spitalele noastre şi, mai 
ales, în spitalele pentru copii. Sunt o 
mulţime de copii care suferă şi care 
au nevoie de îngrijire, iar aparatura 
medicală îi ajută foarte mult pe medici. 
Medicii noştri sunt foarte bine pregătiţi, 
ca dovadă că sunt aşteptaţi în străinătate 
să ocupe posturi importante, dar nu au 
întotdeauna aparatură de ultimă oră în 
toate domeniile. Sau făcut progrese 

mari, sperăm că se vor mai face. Ne 
bucură că aceşti credincioşi care vin să 
se roage, să caute sănătatea sufletească 
prin rugăciune, spovedanie, împărtăşire 
la Paraclisul Catedralei Mântuirii 
 Neamului se ocupă şi de sănătatea 
trupească a celor care sunt bolnavi. Deci, 
avem această conlucrare, adică, deodată 
cu zidirea Catedralei Naţionale, se 
zideşte şi o spiritualitate a inimii, a 
sufletului întru dărnicie. Evlavia trebuie 
întotdeauna completată cu dărnicie, cu 
iubirea milostivă, pentru că Dumnezeu 
Cel Sfânt este şi Atotmilostiv”, a spus 
Părintele Patriarh Daniel.

Dimpreună cu dispozitivul medical, 
reprezentanţii celor 20 de spitale din 
ţară şi însoţitorii au primit din partea 
Preafericirii Sale câte o carte cu acatiste 
şi paraclise ale Maicii Domnului.
Înainte de înmânarea dispozitivelor 
medicale, în Sala Conventus din Palatul 
Patriarhiei, a avut loc un instructaj de 
utilizare a aparatului, fiind efectuat de 
un reprezentant al firmei producătoare. 
Hiperbilirubinemia este cea mai 
comună afecţiune care prezintă riscul 
deteriorării neurologice ireversibile, iar 
ea apare aproape la toţi prematurii şi la 
circa 60% din nounăscuţi. Metodele 
tradiţionale de evaluare a bilirubinei 
pot fi supraestimate sau subestimate (în 

Joi, 20 aprilie 2017, secția 
de Neurologie a Spitalului 
Județean de Urgență „Dr. 
Constantin Opriș” din Baia 

Mare a fost dotată cu un nou 
aparat performant de investigație. 
Ecograful, potrivit medicilor 
specialiști, constituie un element 
important pentru prevenirea, 
dar și tratarea problemelor care 
pot să apară la nivelul vaselor de 
sânge cerebrale și paracerebrale, 
în condițiile în care patalogia 
vasculară are repercursiuni asupra 
Sistemului Nervos Central.  
Ecograful, în valoare de 20.000 
de euro, a fost donat de către 
Asociația „Prietenii Spitalului”.

Suma necesară achiziționării a 
fost strânsă ca urmare a campaniei 
desfășurată pe parcursul anului 
trecut, de către asociație, destinată 
dotării Unității de Accidente 

Vas culare Cerebrale Acute 
(UAVCA), din cadrul secției de 
Neu rologie a unității medicale. 
Acest aparat încheie lista nece sa
rului pentru acreditarea Uni tății 
de Accidente Vasculare Ce re
brale Acute (UAVCA), infor
mează medicul șef al secției de 
Neurologie, dr. Dunca Alice. 
În acest moment, dosarul se află 
pe masa Ministerului Sănătății 
și așteaptă aprobarea, pentru 
a putea da startul funcționării 
com partimentului extrem de im
portant pentru pacienții cu acest 
gen de probleme neurologice.  
La predarea aparatului de că tre 
reprezentanții Asociației „Prie
tenii Spitalului” și ai furnizorului 
Maravet, a participat și managerul 
spitalului, ec. Sorina Pintea, dar 
și cei care vor utiliza ecograful, 
medicii din cadrul secției de Neu
rologie.

Ecograf de 20.000  
de euro pentru secţia 
de Neurologie, donat de 
Asociaţia „Prietenii Spitalului”

cazul evaluării vizuale), dureroase pentru 
noulnăscut, dar şi cu timp înde lungat 
în privinţa obţinerii unui rezultat (în 
cazul testului de laborator). Astfel, acest 
dispozitiv ajută la depistarea hiperbi
lirubinemiei întrun timp foarte scurt, 
printro tehnică neinvazivă, fără costuri 
suplimentare pentru unitatea medicală, 
a precizat Bogdan Stoica, reprezentantul 
firmei Dräger Medical România.

La această întâlnire de lucru au participat 
şi Preasfinţitul Părinte Ieronim Sinaitul, 
Episcopvicar patriarhal, şi pr. Ciprian 
Ion Ioniţă, consilier patriarhal la Sectorul 
socialfilantropic al Administraţiei Pa
triar hale. La începutul întâlnirii, PS Pă
rinte Ieronim Sinaitul, Episcopvicar 
patriarhal, a subliniat că iubirea se
menului sau filantropia este una dintre 
datoriile pe care omul e dator să le cultive, 
ca răspuns la iubirea lui Dumnezeu. De 
aceea, ia felicitat pe cei prezenţi, care 
slujesc cu abnegaţie şi devotament pentru 
binele oamenilor, mai ales al copiilor, 
a căror inocenţă reprezintă „imaginea 
sufletului unui om desăvârşit care trebuie 
să se apropie de Dumnezeu cu inimă 
curată şi, în acelaşi timp, cu dragoste faţă 
de aproapele”, a mai spus Preasfinţia Sa.

Cele 20 de spitale care au primit dispo
zitivul medical sunt: Spitalul Municipal 
Câmpulung Muscel; Spitalul Municipal 
„Sfântul Ierarh Dr. Luca” din Oneşti; 
Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa; 
Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău; 
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
„Sfântul Apostol Andrei” din Constanţa; 
Spitalul Municipal Târgu Secuiesc; 
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
„Sfântul Apostol Andrei” din Galaţi; 
Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea 
Ciuc; Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva; 
 Spitalul Clinic de ObstetricăGinecologie 
„Cuza Vodă” din Iaşi; Spitalul Judeţean 
de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” 
din Baia Mare; Spitalul Municipal 
Sighetu Marmaţiei; Spitalul Municipal 
de Urgenţă Roman; Spitalul  Orăşenesc 
„Sfântul Dimitrie” din Târgu Neamţ; 
Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău; 
Spitalul Județean Alba Iulia; Spitalul 
 Judeţean de Urgenţă Alexandria; Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Tulcea; Spitalul 
Județean de  Urgenţă Vaslui şi Spitalul Ju
deţean de Urgenţă „Sfântul Pantelimon” 
din Focşani.

Biserica a donat dispozitive medicale 
pentru 20 de spitale

Patriarhia Română, prin 
voluntarii de la Paraclisul 
Catedralei Mântuirii Neamului 
şi Sectorul social-filantropic al 
Administraţiei Patriarhale, a 
oferit miercuri, 9 august 2017, 
20 de dispozitive medicale 
de uz pediatric pentru 20 
de unităţi medicale din ţară. 
Dispozitivele medicale au 
fost înmânate de Preafericitul 
Părinte Patriarh Daniel, în Sala 
„Europa Christiana” din Palatul 
Patriarhiei, reprezentanţilor 
celor 20 de spitale.
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