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Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş”

Reporter: Cum a fost, în linii 
mari, anul acesta pentru Spitalul 
Judeţean de Urgenţă „Dr. 
Constantin Opriş” din Baia Mare ? 

Sorina Pintea: A fost un an greu, din 
mai multe puncte de vedere, dar a fost 
un an frumos totodată, pentru că am 
reuşit să ne atingem anumite obiective 
importante, obiective care folosesc 
comunităţii, folosesc pacienţilor, fo
lo sesc tuturor. Până la urmă, de asta 
suntem aici. A fost un an în care am 
finalizat nişte proiecte şi totodată am 

pus bazele unor proiecte noi pentru 
anii următori, proiecte care ne vor 
plasa din nou în elita spitalelor din 
România. Nu ne mulţumim cu puţin 
ci încercăm să dezvoltăm cât mai mult 
zona de servicii medicale şi să facem 
cât mai mult pentru pacienţi, în aşa 
fel încât ei să se adreseze cu încredere 
spitalului. 

Reporter: Aţi început să faceţi paşi 
pentru a deveni spital clinic?

Sorina Pintea: Este unul dintre dezi
deratele noastre cele mai importante 
din punctul meu de vedere pentru că 
asta ar aduce foarte multe beneficii 
zonei, din păcate lucrurile se mişcă 
destul de greu, ceea ce părea un lucru 
simplu la început sa dovedit a fi mai 

complicat, sunt lucruri care nu depind 
de noi, dar până la urmă rezultatul 
final contează. Aşa cum na crezut 
nimeni că vom face acest Centru de 
radioterapie şi când spun nimeni 
îmi asum exact ceea ce spun, aşa vom 
reuşi şi cu celelalte proiecte, chiar dacă 
unele par greu de realizat. Lucrurile se 
desfăşoară întrun ritm mai lent, miaş 
dori să se desfăşoare mai repede, dar 
mergem înainte. Sunt foarte multe 
lucruri pe care miaş dori să le facem, 
am şi început multe dintre ele şi sunt 
convinsă că vom reuşi să le ducem la 
bun sfârşit. 

Reporter: Ce vă doriţi pentru anul 
viitor?
Sorina Pintea: În primul rând îmi 
do resc sănătate, apoi îmi doresc să 
con tinuăm proiectele începute anul 
acesta, să definitivăm o parte dintre 
ele, să facem paşi spre ceea ce dorim ca 
spitalul nostru să fie. Acum, la sfârşit 
de an doresc să mulţumesc întregii 
echipe a Spitalul Judeţean de Urgenţă 
„Dr. Constantin Opriş” din Baia Mare 
pentru dăruirea şi profesionalismul de 
care au dat dovadă, pentru că în spatele 
fiecărui proiect de succes se află efortul 
şi munca lor. 

Mulţumesc totodată Consiliului 
Ju de ţean Maramureş şi domnului 
preşedinte Gabriel Zetea pentru 
sus ţinerea pe care neau arătato, 
de asemenea mulţumesc tuturor 
cola bo ratorilor şi, mai ales, pa
cienţilor şi aparţinătorilor, mara
mu reşenilor până la urmă.
Încrederea şi aprecierea lor ne 
demonstrează că niciun efort nu 
e prea mare, că rezultatele muncii 
noastre se văd şi că, deşi nu sun
tem perfecţi, încercăm zi de zi să 
devenim mai buni şi asta e ceea ce 
contează cu adevărat. 

Director financiar contabil 
Ec. Checicheş Marcela 

Director de îngrijiri medicale 
As. Med. Pr. Şandor Mirela

Director medical  
Dr. Pop Vasile Ioan 

Sfârşitul de an este un bun prilej de bilanţ. Pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin 
Opriş” din Baia Mare un astfel de bilanţ ar fi, cu siguranţă, unul pozitiv: în anul care se încheie au 
fost demarate foarte multe proiecte noi, unele au fost finalizate, altele se află în stadiu avansat de 
implementare. Şi, mai mult, peste toate, rămân toate cele 365 de zile „de viaţă pentru viaţă”, în care 
personalul spitalului a încercat să ofere servicii medicale performante pacienţilor. 

Frumusețea sărbătorilor 
de iarnă să vă găsească 
în case alături de 
cei dragi, iar sfântă 
sărbătoare a Crăciunului 
să vă aducă doar 
sănătate, fericire și 
împlinirea tuturor 
dorințelor. Nașterea 
Mântuitorului este acea 
sărbătoare minunată 
care ne dă putere să fim 
mai buni, mai generoși 
și mai curajoși, așa că 
să îndrăznim cu toții 
să visăm și să sperăm 
mai mult, să credem cu 
tarie că anul ce va începe 
va fi mai rodnic și mai 
fericit. Vă doresc să trăiți 
bucuria Craciunului 
prin speranță, spiritul 
Crăciunului prin pace și 
emoția Crăciunului prin 
dragoste, iar noul an să 
vă aducă doar satisfacții 
și împliniri. 
Sărbători fericite,  
dragi maramureșeni!

Gabriel Zetea,
Președintele Consiliului 

Județean Maramureș
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Chirurgie vascularăChirurgie vasculară

Aparatura din cadrul Cen
trului de Radioterapie din 
Baia Mare nu e singura 
investiţie susţinută de 

Banca Mondială la Spitalul Judeţean 
de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” 
din Baia Mare. Mai mult chiar, se 
poate spune că spitalul judeţean a de
venit un partener constant al Băn cii 
Mondiale care sa convins de pro fe
sionalismul personalului şi a con
ducerii spitalului şi de seriozitatea lor. 
În acest an, Banca Mondială a 
livrat spitalului aparatură în valoare 
de 780.000 de lei constând în 
aparatură pentru anestezie, de înaltă 
performanţă tip 2, ventilatoare, astfel 
încât astăzi putem spune cu mândrie 
că spitalul are aparate de anestezie 
noi în fiecare sală de operaţie şi ven
tilatoare pentru aproape toată secţia 
de Terapie Intensivă. Anul trecut, 
Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. 
C. Opriş” din Baia Mare a primit 
aparatură în valoare de 500.000 de lei 
de la Banca Mondială şi urmează în 
curând să sosească noi aparate. 

Managerul Sorina Pintea a spus că: 
„Directorul de implementare a pro
iec telor de la Banca Mondială ma 
ru gat săi fac o listă cu necesarul 
pentru Blocul operator, astfel încât, 
în această lună, vom mai primi nişte 
aparatură. Şi eu mam întrebat «De ce 
noi?» şi chiar am pus aceas  tă întrebare 
şi mi sa răspuns: «Pentru că faceţi 

performanţă». Să ştiţi că colectivul 
de medici din cadrul spitalului se pre
găteşte şi se perfecţionează în continuu, 
suntem 2000 de angajaţi, nu toţi sunt 
perfecţi şi vă rugăm să înţelegeţi asta, 
ne cunoaştem limitele şi ştim ce mai 
avem de făcut, dar vă rog să luaţi în 
considerare performanţele pe care le 
facem”.

Recent, conducerea spitalului a 
cerut o modificare de structură 
la minister pentru înfiinţarea 
Compartimentului de chirurgie 
cardiovasculară, un de mers şi un 
vis mai vechi, care în cet, dar sigur 
va deveni realitate: 
„Sunt deja doi rezidenţi la Cluj, 
la Institutul Inimii, care şiau pre
zentat opţiunea pentru Baia Mare 
şi avem un asistent medical care 
este de două luni la Cluj, la Insti
tutul Inimii, pentru a fi pregătit 
să lucreze la aceste aparate, de fapt 
«pompa pentru inimă». Compar
timentul de chirurgie cardiacă este 
parte a demersului nostru pentru 
a obţine toate specialităţile astfel 
încât să putem accede la statutul 
de spital clinic şi la fel centru de 
pregătire rezidenţiat pentru reali
zarea că ruia demersurile sunt destul 
de înaintate”, a spus Sorina Pintea.  

Înfiinţarea compartimentului de 
chirurgie cardiovasculară este susţi

nută şi de Asociaţia Prietenii Spita
lului, care a încurajat comunitatea 
să facă donaţii şi sponsorizări pen
tru a obţine o parte din fondurile 
necesare. 

Înfiinţarea Com
partimentului 
de Chi rurgie 
Cardiovasculară 
în ca drul Spita
lului Judeţean de 
Ur gen ţă „Dr. C. 
Opriş” este o ne ce
sitate având în ve
dere că în Ma ramureş 
afecţiunile cardiovascu
lare sunt prin  cipala cau ză de 
mortalitate şi morbiditate. 

În plus, un alt ar gu ment este fap
tul că, în cazul unor situaţii de 
urgenţă sar evi ta deplasările spre 
com  partimen te le si milare din alte 
judeţene, câşti gân duse timp pre ţios 
de care depinde viaţa pacienţilor. 

Intrat deja în elita Spitalelor 
din România, Spitalul 
Judeţean de Urgenţă 
„Dr. Constantin Opriş” 
din Baia Mare face în 
continuare demersuri 
pentru modernizare şi 
pentru acoperirea tuturor 
specializărilor medicale, 
toate acestea reprezentând 
un pas important spre 
dobândirea statutului de 
spital clinic. 

Spitalul Judeţean de Urgenţă  
„Dr. Constantin Opriş”  
face demersuri pentru a deveni spital clinic 

Afecţiunile cardiovasculare sunt 
principala cauză de mortalitate 
şi morbiditate în Maramureş, 
iar realizarea unei asemenea 
specializări, în cadrul Spitalului 

Judeţean de Urgenţă „Dr. 
Constantin Opriş” Baia 

Mare, se impune ca o 
necesitate. Un argument 
ar fi că în cazul unor 
situaţii de urgenţă s-ar 
evita deplasările spre 
compartimentele similare 

din afara judeţului, iar 
intervenţiile s-ar face într-un 

timp optim.
Funcţionarea unui Compartiment 

de Chirurgie Cardiovasculară 
presupune amenajarea unei săli 
de operaţie adecvate, precum şi 
existenţa în cadrul acesteia a unui 
sistem de circulaţie extracorporală.

„Costurile unui asemenea proiect 
sunt de aproximativ 100 000 de 
euro. Avem convingerea că prin 
demararea acestei campanii de 
către asociaţia noastră, întreaga 
comunitate maramureşeană îşi va 
aduce aportul la realizarea lui şi, 
implicit, la creşterea performanţei 
sistemului medical din Maramureş. 
Poţi să contribui şi tu la înfiinţarea 
acestui Compartiment de Chirurgie 
Cardiovasculară, prin donaţii, 
sponsorizări, redirecţionarea a 
2% din impozitul pe venitul tău 
sau a 20% din impozitul pe profit 
al societăţilor comerciale, către 
Asociaţia Prietenii Spitalului Dr. 
Constantin Opriş. Doar realizând 
împreună lucruri bune şi folositoare 
pentru noi toţi, putem arăta că 
suntem o comunitate puternică şi 
sudată”, a spus Romana Furtună. 

POP CĂLIN,  Medic Primar 
Cardiolog, Conferențiar și Doctor 
în Științe Medicale, Șef Secție 
Cardiologie

ALIN HÂNSA, medic primar 
coordonator al Secţiei de 
Chirurgie vasculară

DAN FLORIN FILIP,  
medic primar cardiolog

POP CIPRIAN IONEL - 
medic specialist Vascular 

Chirurgie vascularăChirurgie vasculară
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CardiologiePediatrie

Noul aparat a fost inaugurat 
în pre zența managerului 
spitalului  ec. Sorina Pin
tea, directorului de îngri

jiri medicale  as. Mirela Șandor, me
dicului șef al Secției de Pediatrie  dr. 
Cozette Ceaunica și a reprezentanților 
cora Baia Mare – director Veisa Lore
dana, respectiv Mureșan Andreia  re
sponsabil serviciu case. 

Potrivit declarației medicului primar 
dr. Ceaunica Cosette, şef secție Pe
diatrie, aparatul, care valorează peste 
10.000 de euro este necesar, ținând 
cont de: 
n dezechilibrele frecvente acidobazice 
și hidroelectrolitice la copil și la sugar;
n furnizarea rapidă a mai multor in
formații vitale, despre relativ mulți 
parametri biologici și cantitatea mică 
de sânge ( 0,5 1 ml), necesară pentru 
determinarea acestora; 
n capitalul venos limitat la copil și la 
sugar; 
n rulajul mare în secția de Pediatrie.

Campania Cora „Luna inimilor des
chise” sa desfăşurat 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 con
retă, 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, 
pentru care au primit 
bon fiscal şi care sa 

adăugat sumei 
fixe donată de 
Cora. 

Cora Baia Mare a susţinut 
achiziţionarea unui analizor 
de gaze sangvine şi oximetrie 
pentru Secţia de Pediatrie, 
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 
virați de cora Baia Mare în contul 
spitalului. Pentru achiziționarea 
aparatului medical necesar 
Secției de Pediatrie, Spitalul 
Județean de Urgență „Dr. 
Constantin Opriș” Baia Mare a 
suportat diferența necesară, de 
aproximativ 2.000 de euro. 

APArAt De PeSte 10.000 De eUrO PentrU COPiii  
De lA SPitAlUl Din BAiA MAre

Analizorul de gaze sangvine şi 
oximetrie a fost pus astăzi în funcţiune

Procedura a fost asistată de 
un dispozitiv care acționează 
precum o a doua inimă, 
în paralel. Particularitatea 

cazului a fost starea extrem de gravă 
a pacientului, cu lipsa soluțiilor tera
peutice (by – pass Ao CRG esuat) și 
abordarea multidisciplinară complexă 
necesară pentru rezolvarea cazului.
În ce privește istoricul medical al 
pacientului, menționăm că, în 2016 
sa efectuat: protezare mecanică val
vulară aortică și dublu by – pass aorto 
– coronarian (graft venos sa fen pe 
artera coronară dreaptă și graft venos 
safen pe artera circum flexă stângă). 
La momentul res pectiv nu sa putut 
by – passa arte ra interventriculară 
anterioară, va sul cel mai important 
al cordului datorită traiectului intra
miocardic. De asemenea, pacientul 
prezintă ca și caracteristică o arteră 
coronară stân gă dominantă (adică 
irigă cea mai mare porțiune de cord).
În 20 noiembrie 2017, pacientul a fost 
transferat de la Spitalul Județean de 
Urgență Satu Mare – Cardiologie, cu 
diagnostic de infarct miocardic acut 

în evoluție și insuficiență cardiacă în 
stare gravă. A prezentat angor spon
tan și dispnee cvasipermanentă, res
pectiv instabilitate hemodinamică 
marcată, necesitând suport inotrop 
(me dicație pentru menținerea ten
siunii arteriale). Sa efectuat corona
rografie, care a decelat stenoza sub
oclu zivă la joncțiunea aortei coronare 
stângi, stenoză subocluzivă arteră 
circumflexă și ocluzia by – pass – ului 
de partea stângă.
Sa luat legătura cu centrul de Chirur
gie cardiovasculară, care a efectuat 
intervenția chirurgicală, iar aceștia au 
considerat cazul în afara resurselor de 
revascularizare chirurgicală.
În aceste condiții, cu pacientul în 
stare extrem de gravă și deterio
rarea progresivă, singura șansă de 
supra viețuire a fost deschiderea en
dovasculară a TPCS.

Astfel că, în 23 noiembrie 2017, după 
semnarea de către pacient și familie 
a consimțământului informat de risc 
procedural major, sa instituit o echipă 
mixtă, care a realizat intervenția: 

Cardiologie intervenţională  Dr. 
Filip Dan; As. Pop Persida; As. Ci
ceu Ioan; As. Man Viorel; As. But 
Ovidiu; As. Mocanasu Loredana 
şi As. Cristian Andrei și ATI: 
dr. Rus Alina; As. Stan Rumelia.  
Aceș tia sunt oamenii care au făcut 
imposibilul să devină posibil. 
Procedura a fost asistată cu IABP (un 
dispozitiv de asistare Ventriculului 
stâng, care ajută inima să mențină 
tensiunea arterială) – precum o a 
doua inimă în paralel, montată prin 
artera femurală stângă – preia din 
funcția de pompă a inimii.
De asemenea, sa folosit un sti
mu la tor cardiac temporar, montat 
prin vena femurală dreaptă, suport 
inotrop și medicație anestezică. 
Prin artera femurală dreaptă sau 
mon tat două stenturi pe TPCS – IVA 
(vasul ce nu a putut fi by – passat) și 
ACX (vasul cu bay – pass ocluzat) cu 
rezultat final bun, fără complicații. 
Despre starea pacientului după 
procedură, putem menționa că este 
asimptomatic, stabil hemodinamic, 
fără nici un fel de suport. 

Copiii și sugarii care vor ajunge la Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş Baia Mare”  
vor beneficia, de un nou aparat. Este vorba despre un analizor de gaze sangvine şi oximetrie, 
achiziționat ca urmare a campaniei cora „Luna inimilor deschise” - ediţia 2017. 

Un bărbat de 65 de ani, 
diabetic, hipertensiv, 
supraponderal, cu diagnostic 
de infarct miocardic acut în 
evoluţie și insuficiență cardiacă 
în stare gravă a primit o șansă 
la viață. O echipă mixtă de 
specialiști de la Cardiologie 
Intervențională și Terapie 
Intensivă, din cadrul Spitalului 
Județean de Urgență din Baia 
Mare au realizat, o intervenție 
complicată și cu risc major - 
deschiderea endovasculară a 
TPCS.

Intervenţie salvatoare la Spitalul Judeţean 
pentru un pacient cu șanse minime  
de supravieţuire

CardiologiePediatrie
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neonatologieneonatologie

Scopul acestei gale a fost unul 
caritabil, dorinduse achiziționarea 
unui incubator și pătuțuri de ulti
mă generație pentru Secția de 
Neonatologie a Spitalului Județean 
de Urgență „Dr. Constantin Opriș” 
Baia Mare.

Ziua mondială a prematurității este 
marcată, anual, la 17 noiembrie. 
Inițiată de Fundația Europeană 
pentru Îngrijirea Nounăscuților, în 
2010, și marcată, oficial, începând 
cu 2011, această zi are rolul de a 
atrage atenția asupra riscurilor pe 
care le presupune nașterea prematură. 
Evenimentul, gândit până în cele mai 
mici detalii a cuprins cină, spectacol 
de dans oferit de „Prodance Baia 
Mare”, dar și o prezentare de modă 
în organizarea Alexandrei Danciu. 

Un număr de 12 prematuri cu vârste 
cuprinse între 1 și 2 ani au defilat pe 
scenă, în aplauzele invitaților. Micuții 
manechini sunt copii care sau născut, 
în ultimii doi ani, în Spitalul Județean 
din Baia Mare, având între 800 de 
grame și 1,1 kilograme la naștere 
și care sau dezvoltat, frumos și 

armonios, pe Secția de Neonatologie, 
sub îngrijirea medicului șef, Marga 
Pîrvănoiu.

„Terapia Intensivă Neonatală este 
lo cul unde începe VISUL – visul 
părinților care speră să aibă un copil 
sănătos, VISUL – care, din nefericire, 
pentru unii se destramă. Este un privi
legiu și o imensă responsabilitate să ai 
grijă de nounăscuți. Însă dacă aceștia 
trebuie să treacă pragul TINN, impli
carea și responsabilitatea noastră este 
cu mult mai mare. Noi, cadrele medi
cale, în momentul în care deschidem 
ușile acestui compartiment, suntem 
întâmpinați adesea cu alarme și cu o 
intensă activitate. Sunt zile când ai 
impresia că nu atingi pământul, sunt 
zile când nu ai timp nici să respiri. 

Nou născuții sunt atât de mici și fra
gili, încât situația lor se poate schimba 
în orice clipă. Ai încuraja și ai spri
jini pe părinți este cel mai delicat lu
cru. Încercăm să îi liniștim deoarece  
suntem împreună în acest carusel. De 
cele mai multe ori strădania noastră 
are rezultate, însă există și situații 
cu final nefericit. Pe unii îi condu
cem spre ușă, după un drum greu și 
dificil, alți copii sunt transferați pe 
alte secții, având nevoie de terapii 

suplimentare. Un scurt moment de 
răgaz și alergăm iar, cu balonul de re
suscitare, știind că un nou prematur 
are nevoie de ajutorul nostru. Dar 
când mamele părăsesc maternitatea, 
după săptămâni sau chiar luni de 
luptă asiduă, lacrimile, zâmbetele și 
îmbrățișările de la final nu au nevoie 
de alte cuvinte…”, a arătat dr. Marga 
Pîrvănoiu, mediculșef al Secției de 
Neonatologie a Spitalului Județean 
de Urgență „Dr. Constantin Opriș” 
Baia Mare.

Ziua Mondială  
a Prematurului 
organizată în premieră 
locală în Baia Mare

„Este un privilegiu şi o 
imensă responsabilitate să 
ai grijă de nou-născuţi. Nou-
născuţii sunt atât de mici şi 
fragili, încât situaţia lor se 
poate schimba în orice clipă. 
A-i încuraja şi a-i sprijini pe 
părinţi este cel mai delicat 
lucru. De cele mai multe 
ori strădania noastră are 
rezultate, însă există şi 
situaţii cu final nefericit.  
Pe unii îi conducem spre uşă, 
după un drum greu şi dificil, 
alţi copii sunt transferaţi 
pe alte secţii, având nevoie 
de terapii suplimentare. Un 
scurt moment de răgaz şi 
alergăm iar, cu balonul de 
resuscitare, ştiind că un 
nou prematur are nevoie 
de ajutorul nostru. Dar 
când mamele părăsesc 
maternitatea, după săptă-
mâni sau chiar luni de luptă 
asiduă, lacrimile, zâmbetele 
şi îmbrăţişările de la final nu 
au nevoie de alte cuvinte”.

Dr. Marga Pîrvănoiu, 
medicul-şef al Secţiei de 

Neonatologie a Spitalului 
Judeţean de Urgenţă „Dr. 

Constantin Opriş” Baia Mare

Vineri, 17 noiembrie 2017, 
cu începere de la ora 

17.00, Spitalul Județean 
de Urgență „Dr. Constantin 

Opriș” Baia Mare, în 
colaborare cu Asociația 

Prietenii Spitalului „Dr. 
Constantin Opriș” și Dr. 
Marga Pîrvănoiu, șeful 

secției Neonatologie au 
organizat în premieră 

locală, „Ziua Mondială a 
prematurului” în Baia Mare. 

Evenimentul de excepție, 
a fost organizat în cadrul 

Restaurantului „Grand Gala 
Il Padrino”.

„Este un moment extraordinar 
de emoţionant, suntem aici 
să susţinem prematurii şi să 
luptăm pentru viaţa lor. În 
acelaşi timp este un eveniment 
caritabil, strângem fonduri 
pentru a dota Terapia Intensivă 
Neonatală (TIN) din cadrul 
Spitalului Judeţean cu un 
incubator nou şi nişte pătuţuri 
speciale pentru aceşti copii”.

Sorina Pintea, managerul 
Spitalului Judeţean  

din Baia Mare

neonatologieneonatologie
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La sfârşitul lunii ianuarie 
2018, Maramureşul va 
deveni din nou „capitala 
medicinei de urgenţă” din 

România printrun eveniment de 
marcă ajuns la cea dea treia ediţie 
şi care sa extins şi dezvoltat de la an 
la an. De anul viitor, simpozionul 
„Medicina de Urgenţă Azi” devine 
conferinţă internaţională. 

Sorina Pintea, Managerul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin 
Opriş” din Baia Mare spune că: 
„A a IIIa ediţie a Conferinţei 
pentru Medicină de Urgenţă va 
avea loc în perioada 2527 ianuarie. 
Având în vedere că este patronat 
de către Centrul Universitar Cluj, 
evenimentul  a devenit conferinţă. La 
fel ca în fiecare an, avem invitaţi nume 
mari din cadrul medicinei de urgenţă 
şi nume mari din zona medicală de 
terapie intensivă şi cardiologie. Laş 
aminti pe prietenul nostru, prof. dr. 
Dorel Săndesc – şeful Secţiei ATI a 
Spitalului Judeţean din Timişoara, 
pe Hadrian Burcea, medicul şef 
UPU SMURD Oradea, prof.dr. 
Diana Cimpoeșu – medic şef UPU
SMURD Iaşi, conf. dr. Adela Golea 
– medic şef UPUSMURD Cluj, Dr. 
Bogdan Oprița, șeful UPU Spitalul 

Floreasca Bucureşti, doamna profesor 
Clara Brânzaniuc de la Institutul de 
Chirurgie Cardiovasculară Târgu 
Mureş. Deci, va fi o conferinţă inte
re santă. 
Faptul că această conferinţă a devenit 
o tradiţie în Baia Mare reprezintă 
un lucru extraordinar. Noi, care nu 
aveam o tradiţie în acest domeniu să 
ajungem să organizăm an de an un 
eveniment dorit şi apreciat de marii 
medici ai ţării. 
Şi în medicină, ca şi în viaţă de zi cu 
zi, relaţiile interpersonale contează 
ex traordinar de mult şi am legat 

multe legături pe prietenie, în cadrul 
acestor evenimente, legături pe care 
leam utilizat în interesul pacienţilor. 
Atunci când a fost nevoie de a primi 
ajutor de la un spital sau un centru 
universitar pentru pacienţii noştri 
nu am ezitat să sun şi aceşti prieteni 
pe care mi iam format în momentul 
în care neam întâlnit la simpozioane 
şi conferinţă şi am reuşit să rezolvăm 
problemele. Mai mult, la această 
conferinţă de medicină de urgenţă 
vor fi prezentate lucrări şi din Ucraina 
şi Republica Moldova, deci va fi un 
eveniment cu caracter internaţional”. 

Un spital municipal şi unul 
regional, universitar din 
IvanoFrankivsk (Ucrai
na) aplică, la indigo, 

modelul preluat Spitalul Judeţean 
de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” 
din Baia Mare. Concret, în oraşul 
ucrainean există deja o Unitate de 
Primiri Urgenţă care este copia în 
miniatură a UPU Baia Mare şi, peste 
câteva zile va fi inaugurată Secţia de 
Terapie Intensivă care este identică cu 
cea din Baia Mare. 
Aceste realizări au fost posibile 
datorită unui parteneriat care 
funcţionează deja de patru ani şi în 
cadrul căruia, Spitalul Judeţean de 
Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” din 
Baia Mare este un model apreciat şi 
preluat de către partenerii ucraineni, 
din toate punctele de vedere. 

Săptămâna aceasta, Sorina Pintea, 
managerul Spitalul Judeţean de 
Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” din 
Baia Mare a onorat invitaţia prima
rului şi guvernatorului din Ivano
Frankivsk, vizitând cele două unităţi 
medicale din oraş.

„Este o colaborare care funcţionează 
din 2013, noi avem nişte programe 
anuale de colaborare. Nu am mai fost 
de un an şi jumătate la Spitalul din Iva
noFrankivsc şi am fost impresionată 
că ei au făcut în miniatură Unitatea 
noastră de Primiri Urgenţe şi, la 
fel, secţia de Terapia Intensivă pe 
care o deschid peste câteva zile, este 
copie după cea a noastră. Am fost 

acolo la invitaţia primarului care 
administrează şi spi talul mu

nicipal şi a gu vernatorului 
care admi nistrează spita
lul uni versitar. Am vi zi

tat ambele spita le, 
neam sim ţit im
por tanţi, deoarece 
sun tem un model 

pentru ei, ei au preluat 
procedurile noastre, dar 

şi noi am învăţat ceva de 
la ei. O societate fără reguli 

nu funcţionează şi un spital trebuie 
să funcţioneze după reguli şi după o 
oarecare disciplină, ei au reguli bine 
stabilite, şi, deşi au de 10 ori mai puţin 
bani, iar un medic câştigă 170 de 
euro şi o asistentă 70 de euro, reuşesc 
să aibă realizări frumoase. Avem şi 
schimburi de experienţă, dar unilater
al. Ei în fiecare lună trimit 5 asistente 
pentru o zi să meargă pe secţii la noi, 
să vadă despre ce e vorba. Din ceea ce 
am discutat cu personalul, lucrurile 
funcţionează foarte bine în modul în 
care acum şi desfăşoară activitate. Iar 
pacienţii care intră la ei sunt foarte 
mulţumiţi, spun că au intrat la privat”.  

Conferinţa  
internaţională 
„Medicina de Urgenţă azi” 

Pornit ca o provocare, în 
urmă cu trei ani, Simpozionul 

„Medicina de Urgenţă azi” a 
devenit astăzi o conferinţă 

de talie internaţională şi un 
eveniment devenit deja  

tradiţie. 

Spitalul Judeţean de Urgenţă  
„Dr. Constantin Opriş” din Baia Mare,  
un model pentru spitalele din Ucraina 
Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” din Baia Mare are încheiate foarte multe 
protocoale de colaborare cu instituţii din ţară şi din străinătate. Un astfel de parteneriat 
funcţionează deja de patru ani cu unităţile medicale din Ivano-Frankivsk.

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constanin Opriş” Baia Mare Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constanin Opriş” Baia Mare
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Contractele au fost sem nate 
de ministrul Să nă tății, 
Florian Bo dog, și de Jaro
slaw Lange, reprezentant 

al companiei Elek ta Limited UK, 
furnizor al echipamentelor medicale. 
La ceremonie au participat și Gabriel 
Zetea, președintele CJ Maramureș, 
Sorina Pintea, managerul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă „Dr. C. Opriş” 
din Baia Mare, precum și președinții 
Consiliilor Județene   din Constanța, 
Galați și managerii celorlalte spitale 
care vor beneficia de dotări cu sisteme 
complete de radioterapie.

Contractul de furnizare de echipa
mente de radioterapie nr 8362RO
ICB G/C1/3.1, încheiat între Min
isterul Sănătății și asocierea for mată 
din Elekta Limited și SC Medlim

pex 95 SRL prevede execu tarea de 
lucrări civile de construcții necesare 
în vederea instalării echipamentelor 
de radioterapie, respectiv accelera
tor linear de particule, moderniza
rea computerului tomograf, sistem 
de planificare al tratamentului și stații 
de conturare (TPS/CS) și moderni
zarea celor existente, sistem de înre
gistrare și verificare (R&V), seturi de 
imobilizare pentru accelerator și CT 
stimulator, set complet de dozime
trie. Echipamentele sunt destinate 

bunei funcționări și asigurarea trata
mentului pacienților în cadrul secției 
de oncologie medicală a Spitalului 
Județean de Urgență „Dr. Constantin 
Opriș” Baia Mare.  Secția de oncolo
gie medicală a Spitalului Județean 
a fost inclusă pentru dotare în proi
ectul „Reforma Sectorului Sanitar 
 Îmbunătățirea Calității și Eficienței 
Sistemului Sanitar” finanțat prin 
acordul de împrumut dintre Româ
nia și Banca Internațională pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare.

Prezent la ceremonia de la Palatul 
Victoria, vicepremierul Marcel Cio
lacu a declarat că este pentru prima 
oară când România investește în 
radioterapie. În cadrul ceremoniei, 
vicepremierul Marcel Ciolacu a 
afirmat că în România sunt necesare 
cât mai multe investiții în domeniul 
sănătății.  La rândul său, ministrul 
Sănătății, Florian Bodog, a afirmat că 
prin achiziția acestor echipamente se 
continuă proiectul cu Banca Mon dială. 
Acesta a mulțumit și con du cerilor 
celor cinci spitale care vor fi dotate cu 
echipamente de radio te rapie, dar în 
special ec. Sorina Pintea, ma nagerul 
Spitalului Județean „Dr. Constantin 
Opriș” Baia Mare, care din resurse 
proprii a construit buncărul și este 
gata pentru a primi echipamentul. 

Protocolul privind atribuirea  
de aparatură medicală  
pentru Centrul de Radioterapie  
a fost semnat la Guvernul României

Recent, în 9 noiembrie 2017,  
la Guvern a avut loc ceremonia 
de semnare a contractelor 
pentru dotarea cu sisteme 
complete de radioterapie a 
spitalelor județene din Baia 
Mare, Constanța și Galați, dar 
și pentru Spitalul Universitar 
de Urgență Elias și Institutul 
Oncologic București. 

„Se cuvine să mulţumim 
Guvernului României, 
Ministerului Finanţelor, 
Ministerului Sănătăţii şi 
Băncii Mondiale pentru 
aceste finanţări şi mai ales să 
felicităm spitalele judeţene, 
managerii spitalelor judeţene, 
care au reuşit să facă aceste 
documentaţii, să le depună 
şi să obţină aceste finanţări 
pentru comunităţile noastre”.

Gabriel Zetea, președintele 
Consiliului Județean

Acordul de împrumut încheiat cu Banca Mondială, în valoare 
totală de 250 de milioane euro, accesat în anul 2014, a fost 
deblocat la începutul acestui an, astfel încât fondurile încep să 
fie accesate. Suma totală acordată pentru achiziţia de aparatură 
de radioterapie este de 38 milioane de euro. Acordul cu Banca 
Mondială prevede construcţia de secţii noi ATI şi UPU, Centre 
de mari arşi, blocuri operatorii şi reabilitarea centrelor existente 
pentru diverse specialităţi, precum şi achiziţii de echipamente 
necesare în secţiile de ATI, UPU, blocuri 
operatorii, paliaţie, imagistică, 
radioterapie şi screening afecţiuni 
oncologice.

radioterapieradioterapie
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Ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, 
a precizat că prin acest proiect 
Guvernul face „un pas înainte” pentru 
împlinirea promisiunilor sale. 

Și președintele Consiliului Județean, 
Gabriel Zetea a luat cuvânt în cadrul 
acestei ceremonii de semnare a unui 
contract care reprezintă foarte mult 
pentru Spitalul Județean din Baia 
Mare, dar mai ales pentru bolnavii 
oncologici din Maramureș și din 
județele limitrofe: „Orice comunitate 
locală care se gândeşte la viitor îşi 
doreşte investiţii în dezvoltarea infra
structurii de educaţie şi de sănătate. 
Semnarea acestor contracte pentru 
dotarea spitalelor cu aparatură de 
înaltă performanţă înseamnă investiţii 
în oameni, investiţii în vieţi şi nu spun 
un lucru mare, pentru că sunt mii de 
oameni care sunt pe liste de aşteptare 
pentru a avea acces să facă astfel de 
tratamente pentru a avea o viaţă mai 
lungă. De aceea astăzi se cuvine să 
mul ţumim Guvernului României, 
Ministerului Finanţelor, Ministerului 
Sănătăţii şi Băncii Mondiale pentru 
aceste finanţări şi mai ales să felicităm 
spitalele judeţene, managerii spita
lelor judeţene, care au reuşit să facă 
aceste documentaţii, să le depună 
şi să obţină aceste finanţări pentru 
comunităţile noastre”.
 
În etapa următoare, în cadrul ace
luiaşi proiect, urmează dotarea cu 
echipamente de radioterapie a altor 3 
centre din ţară, aflate astăzi la finalul 
fazei de evaluare, existând premisele 
ca până la finalul acestui an să fie 
încheiate contractele de achiziţie. Este 
vorba despre centrele de radioterapie 
din cadrul Spitalului Municipal Ora
dea, Spitalului Judeţean Craiova şi 
Institutul Oncologic „Prof. dr. I. 

Chiricuţă” ClujNapoca, pentru care 
au fost lansate deja procedurile de 
licitaţie.
În baza unui acord încheiat între Mi
nisterul Sănătăţii şi Agenţia Euro
peană pentru Energie Atomică de 
la Viena, toate achiziţiile de echi pa
mente de radioterapie realizate în 
baza Acordului cu Banca Mondială 
beneficiază de consultanţă din partea 
experţilor acestei Agenţii.

În luna decembrie, la Ministerul 
Să nătăţii este programată vizita ex
perţilor Agenţiei Europene pentru 
Energie Atomică de la Viena care, în 
urma analizării locaţiilor din unităţile 
medicale, stabilesc parametrii în care 
trebuie să se încadreze aparatura de 

radioterapie   cu care ar putea fi do
tate alte 8 centre din ţară din ca drul 
unităţilor sanitare: Institutul Clinic 
Fundeni, Spitalul Universitar de 
Urgenţă Militar Central  „Dr. Carol 
Davila” Bucureşti, Spitalul Cli nic 
Colţea, Spitalul Judeţean Bra şov, Spit
alul Judeţean Argeş, Spitalul Judeţean 
Prahova, Spitalul Judeţean Mureş şi 
Spitalul Municipal Timişoara.
De asemenea, Agenţia Europeană 
pentru Energie Atomică de la Viena 
a acordat Ministerului Sănătăţii sub 
formă de granturi nerambursabile 
suma de 315.000 euro, care reprezintă 
95% din finanţarea unui program de 
formare şi pregătire profesională a 
echipelor de specialişti care lucrează 
în centrele de radioterapie. 

„Astăzi marcăm continuarea proiectului cu Banca Mondială, 
pe care l-am găsit blocat la începutul mandatului meu. 
Împreună cu echipa guvernamentală ne-am asumat noi 
termene pentru ca acest proiect să funcţioneze în continuare. 
Este pentru prima dată când în România se face o astfel 
de investiţie necesară pentru a crea o reţea publică de 
radioterapie. Ne dorim să asigurăm accesul pacienţilor la 
aceste terapii şi condiţii mai bune de lucru pentru specialiştii 
din sănătate. În acest moment, radioterapia se face în puţinele 
centre publice existente, iar restul pacienţilor merg în centre 
private. Serviciile sunt decontate prin contractul cu Casa de 
Asigurări de Sănătate. Prin crearea unei reţele publice, vor 
scădea foarte mult timpii de aşteptare, pentru că un pacient 
oncologic nu-şi permite să aştepte”. 

Prof. dr. Florian Bodog, ministrul Sănătăţii

În debutul întâlnirii a luat 
cu vântul ec. Sorina Pintea, 
ma  na gerul Spitalului Ju
dețean de Urgență „Dr. 

Constantin Opriș” Baia Mare, 
care a vorbit despre aparatura 
medicală pentru Centrul de 
Radioterapie ce a fost atribuită 
de Ministerul Sănătății spitalului 
nostru. Aceasta a ară tat că, din 
anul 2013, când a fost închis 
Compartimentul de Radioterapie 
al spitalului  deoarece aparatul existent 
reprezenta deja un pericol pentru viețile 
oamenilor , a început să lupte pentru 
realizarea unui Centru de Radioterapie. 
Demersurile sau finalizat săptămâna 
trecută, prin semnarea protocolului de 
atribuire a aparatelor medicale.

Ec. Sorina Pintea, manager al Spi talului 
Județean Baia Mare, a mul țumit aleșilor 
județeni pentru votul acordat de fiecare 
dată unității medicale, deoarece votul 
lor pentru spital a reprezentat, de fiecare 
dată, un vot pentru viață.

Ec. Sorina Pintea a prezentat plenului CJ Maramureș 
finanţarea primită de Spitalul Judeţean Baia Mare 
pentru Centrul de Radioterapie 

Plenul Consiliului Județean 
Maramureș s-a întrunit în 
ședință extraordinară luni, 13 
noiembrie 2017, cu începere de 
la ora 12.00, pentru a dezbate 
și a aproba 12 proiecte de 
hotărâre aflate pe ordinea de 
zi. Întâlnirea a fost condusă 
de președintele Consiliului 
Județean, Gabriel Zetea, la 
ședință participând 27 din cei 
35 de aleși județeni.

În anul 2017 există, la nivelul jude țului, 12.200 de pacienți 
diagnosticați cu cancer, numărul acestora fiind în creștere 
față de anul 2016, când au fost depistate 12.039 de cazuri. În 
cursul anului trecut au decedat 1.341 de pacienți, dintre care 
90% ar fi avut nevoie de radioterapie. În Maramureș, cancerul 
bronho-pulmonar face cele mai mari ravagii, urmat de cancerul 
la sân și cancerul de col uterin. Potrivit medicului șef al Secției 
de Oncologie, dacă acum avem 12.000 de cazuri de cancer în 
evidența Spitalului Jude țean Maramureș, în decursul a trei ani 
numărul acestora va ajunge la 20.000, deoarece și alți bolnavi din 
județele limitrofe se vor îndrepta către Centrul de Radioterapie 
din Baia Mare. 

radioterapieradioterapie



Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă 
„Dr. Constantin Opriş” din Baia Mare 
urează tuturor pacienţilor,  
angajaţilor şi colaboratorilor  
multă sănătate şi fericire. 
Sărbători binecuvântate alături de cei dragi 
şi un an nou plin de împliniri! 


