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„Oncologia este una dintre patologiile foarte 
sensibile, cu adresabilitate mare și creștere 
exponențială a numărului de cazuri noi. Chiar 
dacă Programul Naţional de Oncologie derulat 
de Casa Națională de Asigurări de Sănătate este 
unul destul de generos, care acoperă zona de 
medicamente, acesta trebuie extins pe mai multe 
paliere pentru a acoperi toate nevoile pacientului 
bolnav de cancer. Planul Ministerului Sănătăţii, al 
Guvernului, este de a îmbunătăți acest program de 
oncologie după o consultare prealabilă cu actorii 
implicaţi în această zonă.

Ministerul Sănătății va dezvolta și prima rețea 
națională de radioterapie în spitalele publice, 
astfel încât să putem asigura accesul pacienților 
la radioterapie în cele mai importante spitale 
publice din țară. În cadrul Acordului semnat cu 
Banca Mondială vor fi investite peste 250 milioane 
de euro pentru echiparea a cinci centre din țară, 
printre care se numără și Spitalul Județean de 
Urgență Baia Mare. Iar pentru ca un pacient să 
fie tratat eficient este nevoie de două aparate de 
radioterapie, astfel încât dacă unul se defectează 
sau are nevoie de vreo revizie, pacientul să 
beneficieze de continuitate în tratament. Este 
o opinie pe care o susţin și, cu siguranță, după 
ce vom începe achiziția prin Banca Mondială de 
astfel de aparate, a acceleratoarelor de particule, 
categoric primordial le vom da acolo unde mai 
există și unde este posibilitatea ca acesta să fie 
instalat repede. Sper ca, în scurt timp, tot cu 
sprijinul Băncii Mondiale, Spitalul județean de 
Urgență «Dr. C. Opriș» din Baia Mare să mai 
primească un astfel de aparat, la fel și celelalte 
spitale cuprinse în program.
De asemenea, prevenția în oncologie este foarte 
importantă. Bolnavul oncologic poate să fie tratat 
cu succes în multe cazuri dacă descoperă boala la 
timp. Anul acesta, Ministerul Sănătății demarează 
două programe performante de depistare precoce 
a cancerului de col uterin și a cancerului de 
sân. Programele de screening, în valoare de 68 
milioane de euro, beneficiază de finanțare din 
fonduri europene, nerambursabile. Creșterea 
capacității de screening pentru depistarea bolilor 
cu impact asupra sănătății publice reprezintă unul 
dintre obiectivele importante ale Programului de 
Guvernare.

În premieră, pe parcursul a 5 ani, peste 30.000 de 
femei vor beneficia gratuit de servicii de screening 
prin testare mamografică, evaluări ecografice ale 
leziunilor mamare incipiente depistate, biopsierea 
și confirmarea anatomopatologică a leziunilor 
suspecte și preluarea în tratament a cazurilor 
confirmate cu leziuni mamare incipiente. 
Jumătate dintre femeile care beneficiază de acest 
program aparțin categoriilor vulnerabile din punct 
de vedere socio-economic: zone defavorizate, 
mediu rural, șomere, grupuri etnice vulnerabile 
vor beneficia de acest program. De asemenea, 
peste 800.000 de femei cu vârsta cuprinsă între 
24 – 64 ani urmează a beneficia de servicii de 
depistare precoce (HPV şi Babeş Papanicolau), 
precum şi de triaj citologic (în cazul femeilor 
identificate cu teste HPV pozitiv în screening), 
tratament și reevaluarea periodică (follow-up) 
a pacientelor tratate pentru leziuni depistate, 
consiliere psihologică etc. Vor fi finanţate și 
achiziţii de echipamente, precum şi servicii de 
sprijin pentru femeile din grupuri vulnerabile (ex. 
Costuri de transport etc.). Cele două programe, 
chiar dacă sunt regionale, vor aduce beneficii 
importante în domeniul sănătății publice.
Asigurarea medicamentelor oncologice în 
unitățile sanitare este unul din obiectivele 
mandatului meu. Vom căuta soluții pentru a stopa 
disfuncționalitățile din aprovizionare, dar acest 
lucru îl vom putea face numai printr-o colaborare 
strânsă și un dialog permanent între autoritățile 
din Sănătate, producători, distribuitori, pacienți și 
personalul medical” 

Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii

Gabriel Zetea, 
Președintele Consiliului  
Județean Maramureș 

Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin 
Opriș” Baia Mare, instituție aflată în subordinea 
Consiliului Județean Maramureș este una din 
unitățile reprezentative ale județului și o instituție 
medicală care ne face cinste tuturor, atât la 
nivel local, cât și județean sau chiar național. 
Avem cunoștință de faptul că, pentru ca Spitalul 
Județean să facă față tuturor provocărilor, 
este nevoie de investiții în aparatură medicală 
performantă și de oameni bine pregătiți, dedicați 
actului medical, iar toate acestea se regăsesc în 
cadrul unității medicale din Baia Mare.

Consiliul Județean Maramureș a fost mereu 
alături de reprezentanții Spitalului Județean 
de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, 
susținând toate proiectele majore demarate. 

Toate aceste performanțe au fost posibile și prin 
legătura profesională extraordinară pe care am 
avut-o cu actualul ministru al Sănătății, ec. 
Sorina Pintea, în perioada în care a gestionat 
managementul unității medicale, dar și prin 
relația de bună colaborare existentă cu actualul 
manager interimar, dr. Vasile Pop. 
Cunosc faptul că, la Spitalul Județean din Baia 
Mare există o echipă de elită, o echipă unită care 
a făcut ca unitatea medicală să devină o emblemă 
recunoscută la nivel național atât pentru calitatea 
serviciilor oferite, cât și pentru intervențiile 
chirurgicale în premieră care au fost înregistrate 
de-a lungul timpului. După o muncă asiduă și 
susținută, dar și printr-o colaborare exemplară 
între instituția județeană și cea medicală, am 
reușit să aducem unitatea sanitară în topul 
spitalelor de elită din România. Milioane de euro 
au fost investiți în Spitalul Județean din Baia Mare, 
partea de sănătate aflându-se în permanenta 
atenție a Consiliului Județean Maramureș. 

Transmit sincerele mele felicitări ministrului 
Sănătății, ec. Sorina Pintea, managerului 
interimar, dr. Vasile Pop, dar 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 noi finanţări ca Spitalul Județean 
de Urgență „Dr. Constantin Opriș” să poată oferi 
în continuare servicii medicale la standarde tot 
mai ridicate tuturor pacienților.

Spitalul Județean de Urgență 
„Dr. Constantin Opriș”  
Baia Mare – o instituție  
care face cinste județului 
Maramureș

Mesajul Ministrului 
Sănătăţii
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Ec. Checicheş Marcela 
Director financiar-contabil 

Director medical  
Dr. Andrei Prie

„Am reușit să ducem mai departe 
proiectele demarate și să începem  
altele noi”

Dr. Vasile Ioan Pop, 
managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă  

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

Reporter: Au trecut aproape patru 
luni de la numirea dvs. în funcția 
de manager interimar al Spitalului 
Județean de Urgență „Dr. Constantin 
Opriș” din Baia Mare. Cum ați descrie 
această perioadă?

Dr. Vasile Pop: A fost o perioadă 
condensată, aglomerată, dar bună, 
pentru că am reușit să ducem mai departe 
proiectele demarate și să începem altele 
noi. Dacă ar fi să descriu într-un singur 
cuvânt această perioadă, cred că cel mai 
potrivit cuvânt este „continuitate”, atât 
din perspectiva mea, cât și a spitalului și 
a echipei.

Reporter: Care sunt prioritățile 
conducerii Spitalului pe termen scurt și 
mediu?

Dr. Vasile Pop: În primul rând, ne dorim 
să finalizăm proiectul bun cărului de 
radioterapie, o investiție majoră, de peste 
7 milioane de Euro, realizată printr-o 
finanțare de la Banca Mondială. Este un 
proiect vi tal, foarte important pentru 
sănătatea maramureșenilor și care, după 

foarte multă muncă, iată că se apropie 
de final. Dar, pentru a nu mai exista 
niciun fel de sincope în tratarea 
bolnavilor de cancer, ne dorim încă un 
aparat de radioterapie. Este o opinie 
pe care o susține și doamna ministru 
și sunt convins că va găsi sprijin și la 
Banca Mondială în acest sens. 
De ase menea, o prioritate constantă 
este achiziţionarea de aparate medi-
cale performante, pentru a veni în 
sprijinul tuturor bolnavilor care 
apelează la serviciile noastre medicale. 
De asemenea, nu în ultimul rând, îmi 
doresc ca, împreună cu întreaga echipă 
a Spitalului Județean de Urgență „Dr. 
Constantin Opriș” să îmbunătățim în 
permanență actul medical, să creștem 
încrederea pacienților în serviciile 
oferite de noi și să demonstrăm, cu 
fiecare proiect realizat, că suntem un 
exemplu de bune practici în domeniul 
sănătății.

Reporter: Care este cea mai mare 
satisfacție profesională din această 
perioadă?

Dr. Vasile Pop: Satisfacțiile cele mai 
importante nu sunt legate neapărat 
de lucruri materiale. Încrederea pa-
cienților noștri, susținerea colegilor, 
colaboratorilor și partenerilor și fap-
tul că, împreună, reușim să facem în 
fiecare zi lucruri atât de importante 

și bune pentru cei din jur sunt cele 
mai importante satisfacții personale și 
profesionale.

Reporter: Ce vă doriți în viitor?

Dr. Vasile Pop: În primul rând îmi 
doresc sănătate, atât pentru mine cât 
și pentru cei din jur, și pentru toți 
maramureșenii.

Spitalul Județean de Urgență 
„Dr. Constantin Opriș” din Baia 
Mare este o instituție de elită în 
domeniul medical. Dovadă stau 
investițiile, proiectele realizate, 
aparatura modernă achiziţionată, 
dar, mai ales, oamenii, 
profesioniștii actului medical și 
cei care, zi de zi, salvează vieți. 
Realizările acestei instituții de 
elită sunt în primul rând o muncă 
de echipă. Liderul acestei echipe 
de elită, dr. Vasile Pop, managerul 
interimar al spitalului vorbește 
într-un interviu amplu despre 
investiții, priorități și rezultate.

„Doresc ca, împreună cu întreaga echipă a 
Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin 
Opriș” să îmbunătățim în permanență actul 
medical, să creștem încrederea pacienților în 
serviciile oferite de noi și să demonstrăm, cu fiecare 
proiect realizat, că suntem un exemplu de bune 
practici în domeniul sănătății”.



6

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş”

Spitalul Județean de urgență
Dr. Constantin Opris

7

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş”

Conform protocoalelor 
de tratament, circa 75% 
dintre acești pacienți vor 
beneficia de radioterapie. 

Aceasta poate fi curativă, cu șanse 
bune de supraviețuire adaptate sta-
diului bolii, cu posibilitatea rein-

tegrării complete în societate și fa-
milie. De asemenea, tratamentul 
poate fi paliativ, cu scopul ame-
liorării simptomatologiei algice sau 
decomprimării măduvei spinării 
induse de metastazele osoase, stopării 
hemoragiilor tumorale, ameliorării 
insuficienței respiratorii din cadrul 
sindromului de compresiune de 
venă cava superioară (tumori pul-
mo nare sau mediastinale) sau re-
ducerii sindromului de hiperten-
siune intracraniană (metastaze 
cerebrale, tumori primare cere-

brale). De multe ori, acești pacienți 
sunt greu deplasabili sau chiar 
imo bilizați la pat, ceea ce face ca 
transportarea lor în alte centre să fie 
dificilă.

Spitalul Județean de Urgență “Dr., 
Constantin Opriș” Baia Mare a 
asigurat, începând cu anul 1987, 
servicii de radioterapie pentru lo-
cuitorii județului Maramureș și 
județele limitrofe (Satu Mare, Sălaj), 
permițând tratarea cu un aparat cu 
sursă de cobalt a unui număr anual 
de până la 650 de cazuri noi.

În cadrul Proiectului de Reformă a 
Sistemului Sanitar – componenta 
1, subcomponenta radioterapie, 
Ministerul Sănătății, cu sprijin 

financiar din partea Băncii Mondiale, 
a achiziționat și pentru Baia Mare 
aparatură în acord cu standardele 
actuale de calitate,  ce va înlocui 
vechiul aparat cu sursa de cobalt. 
Prin eforturile conjugate ale mana-
gerului Spitalului Județean „Dr. Cons-
tantin Opriș” Baia Mare, doamna 
Sorina Pintea (actualmente Ministru 
al Sănătății) și ale Consiliului Jude-
țean Maramureș, în anul 2017 a 
fost inițiată construirea unui spațiu 
suplimentar pentru Laboratorul de 
Radioterapie, unde vor fi amplasate 
noile echipamente: în prima fază, 
un accelerator liniar, un simulator cu 
componentă de tomografie compu-
terizată pentru achiziția datelor 
necesare elaborării planului de tra-
tament și sisteme computerizate 
performante de prelucrare a datelor 
pentru crearea planului optim de 
radioterapie. 

În acest moment, lucrările de 
cons trucție se apropie de final, în 
spațiile nou construite, generoase, 
în con formitate cu cerințele de 
asigurare a securității radiologice, 
urmând a fi instalată aparatura de 
radioterapie care deja a sosit.

După punerea în funcțiune a apara-
turii, personalul ce urmează să lucreze 
în Laboratorul de Radioterapie va 
urma stagii de pregătire și formare în 
vederea asigurării unui tratament la 
standardele actuale de calitate.

Dr. Constantina Felicia 

„Buncărul de radioterapie”, 
aproape de finalizare 

Datele statistice ale 
Registrului Teritorial 
de Cancer Maramureș 
demonstrează că 
morbiditatea oncologică în 
județul Maramureș este în 
continuă creștere. În anul 
2017 au fost înregistrate 1.477 
cazuri noi de cancer și un 
număr de 12.357 pacienți în 
viață.

RadioterapieRadioterapie

1.477
CAZURI NOI DE CANCER

12.357
PACIENŢI ÎN VIAŢĂ
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În perioada 2 mai –31 iulie 
2018, cora a demarat o 
campanie de suflet pentru 
dotarea Secției de Pediatrie 
a Spitalului Județean de 
Urgență „Dr. Constantin Opriș” 
Baia Mare, campanie în care 
unitatea spitalicească este 
organizație parteneră.  
Donează la orice casă de 
marcat din cora, până în 
31 iulie, tichetul sau bani 
numerar, care vor fi folosiți 
pentru achiziționarea unui 
aparat de iontoforeza și a unui 
monitor performant pentru 
supravegherea copiilor în stare 
gravă/critică. 

„Aparatul de iontoforeză este uti-
lizat pentru determinarea concen-
trației de clor din sudoare, fiind 
extrem de util pentru diagnosticul 
mucoviscidozei (fibroza chistică). 
Ținând cont de faptul că, procentul 
cel mai mare de pacienți internați în 
secția de Pediatrie sunt cu boli res-
piratorii și digestive, există suspiciu-
nea că unii dintre ei ar putea avea 
diagnostic de bază mucoviscidoza”, 
a declarat medicul coordonator 
al secției de Pediatrie a Spitalului 
Județean din Baia Mare, dr. Ceau-
nica Cosette. 

Orice sumă donată va apărea pe 
bonul de casă. Până în acest moment, 
în Baia Mare s-au strâns aproximativ 
22.000 de lei. Dacă donaţiile vor 
avea o valoare crescută, pe lângă cele 
două aparate, se va achiziționa și un 

electroencefalograf pentru copii, 
foarte important pentru elucidar-

ea cauzelor convulsiilor.
Doar în anul 2017, potrivit datelor 
transmise de medicul coordonator 
al secției de pediatrie a Spitalului 
Județean de Urgență „Dr. Cons-
tantin Opriș” Baia Mare, 105 copii 
au avut ca diagnos tic principal sin-
drom convul siv și 134 ca diagnostic 
secundar.  

Aceas ta nu este prima acțiune de acest 
gen demarată de cora. 
Campania „Luna inimilor des chise” 
s-a desfăşurat și anul tre cut, iar rezul-
tatele au fost unele remar cabile. În 
cadrul campaniei, fiecare hipermar-
ket și-a ales o cauză legată de copii şi 
sănătatea acestora şi au identificat, 
împreună cu asociaţia sau spitalul 
colaborator, o nevoie concretă, sta-
bilind ca obiectiv rezolvarea acesteia.  
cora Baia Mare a susţinut, în cadrul 
campaniei din 2017, achiziţionarea 
unui analizor de gaze sangvine şi 
oximetrie pentru Secţia de Pedia-
trie, 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 
me dical necesar Secției de Pedia-
trie, Spitalul Județean de Urgență 
„Dr. Constantin Opriș” Baia Mare a 
suportat diferența necesară, de aprox-
imativ 2.000 de euro. 

Donează la casele de marcat din Cora,  
în luna inimilor deschise,  

până în 31 iulie, pentru a ajuta un copil  
să crească sănătos!

PediatriePediatrie

Ajută un copil  
să crească sănătos! 
Campanie pentru dotarea  
Secţiei de Pediatrie a Spitalului 
Judeţean cu 
aparatură  

„Aparatul de iontoforeză este 
utilizat pentru determinarea 
concen trației de clor din 
sudoare, fiind extrem de 
util pentru diagnosticul 
mucoviscidozei (fibroza 
chistică). Ținând cont de 
faptul că, procentul cel mai 
mare de pacienți internați în 
secția de Pediatrie sunt cu boli 
respiratorii și digestive, există 
suspiciunea că unii dintre ei ar 
putea avea diagnostic de bază 
mucoviscidoza”.

Dr. Ceaunica Cosette,  
medic coordonator  
Secția de Pediatrie
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Potrivit directorului de îngri-
jiri, Mirela Maria Sandor, 
peste 350 de angajați ai 
unității medicale s-au 

înscris pentru a dona sânge, astfel că 
asistenților medicali li s-au alăturat, 
deopotrivă, medici și aparținători. 
Și executivul Spitalului Județean a 
donat sânge încă de la primele ore 
ale dimineții de joi, 10 mai 2018, 

fiind prezenți în sală atât managerul 
interimar, dr. Vasile Pop, cât și 
directorul medical, dr. Andrei Prie. 
„Noi credem în puterea exemplului 
și considerăm că, prin această acțiune 
vom convinge cât mai mulți cetățeni 
să doneze sânge”, a arătat directorul 
medical al Spitalului Județean de 
Urgență „Dr. Constantin Opriș” 
Baia Mare, dr. Andrei Prie. 

Și managerul interimar, dr. Vasile 
Pop, unul dintre primii donatori ai 
zilei de joi a subliniat necesitatea 
donării de sânge, fiind cunoscută 
criza cu care se confruntă Centrul de 
Transfuzii Sanguine din Baia Mare. 
„Este nevoie imperioasă de sânge 
în Maramureș, dar și în Spitalul 
Județean din Baia Mare. Este o 
inițiativă lăudabilă demarată de 
asistenții medicali și ne-am alăturat 
cu inima deschisă acestei acțiuni. 
Îi felicit pe toți colegii mei care, în 
aceste zile, vor dona sânge pentru 
viață și așteptăm să ni se alăture cât 

mai mulți cetățeni ai Maramureșului 
în acest demers”, a conchis managerul 
interimar al Spitalului Județean, dr. 
Vasile Pop. 
 
Mirela Șandor, directorul de îngrijiri 
din cadrul Spitalului Județean de 
Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia 
Mare a arătat că numărul doritorilor 
a crescut în aceste zile, dar toți cei 
care doresc să se implice sunt așteptați 
lângă Biroul de Internări al Spitalului 
Județean, pentru a ajuta la salvarea 
unei vieți. „Este nevoie de toate 
grupele de sânge pentru a reîntregi 
stocurile existente, o lipsă mai mare 
fiind înregistrată în cazul grupei 
A2 pozitiv. Toți donatorii, însă, 
sunt așteptați cu drag, iar începând 
din acest an, dorim ca acțiunea să 
devină o tradiție la nivelul Spitalului 
Județean, în preajma aniversării 
Zilei Asistentului. Eu doresc să le 
mulțumesc tuturor celor care s-au 

alăturat demersului nostru, iar asis-
ten ților să le urez din suflet, La Mulți 
Ani cu ocazia Zilei Asistentului 
Medical”, a subliniat directorul de în-
grijiri, Mirela Șandor.

Deoarece nu toți cei înscriși pe lista 
de donatori au reușit să doneze la 
recoltarea anterioară, în cursul zilei 
de luni, 21 mai 2018, reprezentanții 
Centrului de Transfuzie Sanguină 
au revenit la Spitalul Județean 
pentru a oferi tuturor doritorilor 
posibilitatea de a dona sânge, 
element vital care salvează vieți. 

„Donarea de sânge este 
un act voluntar, anonim și 
neremunerat. Donatorul 
este orice cetățean român cu 
domiciliul în România sau orice 
cetățean al Uniunii Europene 
care are reședința în România, în 
deplină stare de sănătate fizică 
și mentală, care acceptă regulile 
prelevării de sânge total și 
componente sanguine de origine 
umană”

- Ghidul donatorului de sânge
 
Reprezentanții Spitalului Județean de 
Urgență arată că puterea exemplului 
este extrem de importantă, fapt 
pentru care îndeamnă cetățenii să se 
îndrepte cu încredere spre Centrul de 
Transfuzii Sanguine din Baia Mare, 
reamintindu-le faptul că gestul lor 
poate duce la salvarea unor vieți 
nevinovate.

Acţiune masivă de donare de sânge 
la Spitalul Judeţean din Baia Mare

O amplă acțiune de 
donare de sânge a avut 
loc la Spitalul Județean de 
Urgență „Dr. Constantin 
Opriș” Baia Mare, cu scopul 
de a marca într-un mod 
inedit Ziua Asistentului 
Medical care se aniversează, 
an de an, în 12 mai. 
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Prioritatea principală a Spi-
ta lului Județean de Ur-
gență „Dr. Constantin 
Opriș” din Baia Mare este, 

în permanență, venirea în întâm pi-
narea nevoilor pacientului, prin îm-
bu nătățirea actului medical, re du-
cerea timpului de așteptare, creșterea 
gradului de adresabilitate.
Tocmai de aceea, Spitalul Județean 
a implementat numeroase proiecte 
în acest sens, multe dintre ele fiind 
realizate în premieră la nivel național.

În urmă cu câteva luni, s-a conturat 
ideea realizării unei structuri distincte 
pentru spitalizări de zi, o structură 
nouă și necesară pentru creșterea 
calității serviciilor medicale furnizate 
pacienților și a eficienței utilizării 
resurselor financiare și umane. Și, după 
multă muncă și investiții pe măsură, 

realizate din fondurile proprii 
ale Spitalului, din 18 iunie, 

noua structură își primește 
pacienții în condiții foarte bune 

și moderne.

Noua structură are 37 de pa turi și 
vine în completarea ser viciilor de 
spitalizare con  tinuă, activitatea 
aces teia desfășurându-se în cola -
borare cu secțiile me dicale 
ale spitalului. Până acum, 
mai multe secții din cadrul 
instituției de sănătate pu blică 
aveau câteva paturi destinate 
spitalizărilor de zi, dar nu exista 
o structură distinctă. 

În prezent, conducerea 
Spitalului va stabili 
echipa care va coordona 
această structură. 
Oricum, deși a trecut 
doar o săptămână de la 
inaugurare, deja noua 
structură și-a demonstrat 
din plin utilitatea.

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin 
Opriș” din Baia Mare a inaugurat 
structura de spitalizare de zi
Din 18 iunie, pacienții Spitalului Județean de Urgență „Dr. 
Constantin Opriș” din Baia Mare beneficiază de condiții 
moderne de tratament în cadrul noii structuri de 
spitalizare de zi.

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

37
PATURI

numai 
în primele 

10 zile de la 
inaugurarea structurii 
(perioada 18-28 iunie), 

numărul pacientilor care au 
beneficiat de spitalizare 

de zi a fost de
288. 

În luna iunie,  
Spitalul Județean de 

Urgență „Dr. Constantin 
Opriș” din Baia Mare  

a înregistrat  
2.476 de cazuri 

de spitalizare  
continuă și  

1.896 de cazuri 
de spitalizare  

de zi.



„Tratamentul pentru acești pacienți prevede 
susținerea chimio-terapiei prin transfuzii de 

trombocite, pentru că, între 7 și 21 de zile, scad 
trombocitele în organism și apare pericolul major 

de sângerare. Dacă bolnavul ajunge să aibă sub 
10.000 de trombocite poate face 

accident vascular hemoragic. 
Trombocitele standard ridică 

nivelul de trombocite din sânge 
cu aproximativ 5.000, în timp 
ce trombocitele aduse și puse 

pe agitator cresc cu 60.000. Mai 
mult, faptul că rămân stocate 
pe agitator, permite folosirea 

acestora pentru o perioadă mai 
lungă de timp, ceea ce aduce 

un plus în tratarea bolnavilor 
noștri”.

Cristina Truică, medic șef  
al Secției de 

Hematologie
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Operaţii 
interdisciplinare 
urologie – 
ginecologie
În cursul zilei de vineri, 
13 aprilie 2018, la Spitalul 
Județean de Urgență „Dr. 
Constantin Opriș” Baia 
Mare vor avea loc operații 
interdisciplinare urologie 
– ginecologie, sub atenta 
coordonare a prof. dr. 
Gheorghe Bumbu, medic 
primar urolog la Spitalul Clinic 
Județean de Urgență Oradea. 

Astfel, intervențiile chirurgicale 
sunt programate să înceapă în 
jurul orei 9.00, urmând ca acestea 
să fie transmise în direct din sala 
de operații în sala de consiliu a 
Spitalului Județean din Baia Mare. 
Profesorul dr. Gheorghe Bumbu 
va opera cu o echipă mixtă de 
medici urologi și ginecologi, atât 
doctori care profesează la spitalul 
din Baia Mare, cât și medici care îl 
însoțesc din Oradea. 

ginecologie // urologieHematologie

În vederea achiziționării acestor apa-
rate medicale, a căror valoare s-a ridi-
cat la 21.000 de lei, mem brii Rotaract 
T.E.A.M. au organi zat, în luna febru-
arie, a IV-a edi ție a „Balului inimilor”, 
dar au demarat, în luna iunie, și cam-
pania „Donează sânge, salvează vieți”.  
Aparatura medicală adusă de mem-
brii Rotaract T.E.A.M. fost predată 
în prezența managerului interimar al 
Spitalului Județean, dr. Vasile Pop, 
a medicului șef al Secției de Hema-
tologie al Spitalul Județean, dr. Cris-
tina Truică, dar și a medicului șef 
al Secției ATI, Adriana Stoicovici.  
Despre necesitatea și importanț aces-
tui agitator de trombocite a vorbit 
medicul șef al Secției de Hematolo-
gie, dr. Cristina Truică, care a explicat 
cât de necesar este acest aparat, dar 
și camera climatică, pentru Spitalul 
Județean din Baia Mare, pentru a veni 
în sprijinul bolnavilor diagnosticați 
cu leucemie acută.

Conducerea Spitalului Județean 
de Urgență „Dr. Constantin 

Opriș” a mulțumit Clubului 
Rotaract T.E.A.M. pentru 
întreaga colaborare avută 
până în prezent, arătând 
că toți cei care arată com-
pasiune pentru semenii 
lor sunt primiți mereu 

cu brațele deschise la 
uni tatea medicală din 

Baia Mare.

Un agitator 
de trombocite și  
o cameră climatică 
au fost donate de 
Rotaract T.E.A.M. 
Spitalului Judeţean 
din Baia Mare

Rotaract T.E.A.M. Baia Mare a donat, în cursul zilei de luni, 18 
iunie 2018, un agitator de trombocite, respectiv o cameră 
climatică pentru dotarea unității de transfuzie din cadrul 
Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare. 

În ultimii ani s-a prefigurat o 
nouă subspecialitate chirurgicală, 
care îmbină tehnici operatorii 
ginecologice și urologice, 
specialitate numită chirurgie 
uroginecologică. 

„Președintele Societății de Urogine-
co logie din România este profesor 
universitar doctor Bumbu Gheorghe, 
șeful catedrei de Urologie din 
cadrul Universității de Medicină 
din Oradea, pe care spitalul nostru 
a avut onoarea de a-l găzdui la acest 
sfârșit de săptămână – 13 și 14 aprilie 
2018, alături de o echipă chirurgicală 
a clinicii”, a declarat șeful secției de 
obstetrică - ginecologie a Spitalului 
Județean de Urgență din Baia Mare, 
dr. Gheorghe Ardeleanu.

La această întâlnire de lucru a parti-
cipat personalul medical al secției 
de ginecologie și medici din cadrul 
secției de urologie a spitalului din 
Baia Mare, precum și șeful sec ției de 
ginecologie a spitalului din Sighet, 
alături de doi medici.
Noile tehnici chirurgicale implică 
folosirea unor dispozitive speciale sub 

formă de plase din materiale biolo-
gice, numite implanturi sau bandelete, 
tehnici care au fost explicate medicilor 
maramureșeni, intraoperator.
S-au operat demonstrativ 6 cazuri de 
prolaps genital și incontinență urinară. 
Pe lângă aceste demonstrații practice, 
prof. univ. dr. Bumbu Gheorghe a 
susținut și câteva cursuri teoretice, 
însoțite de imagini, referitor la 
indicații, tehnici operatorii și 
complicații postoperatorii.

„Colectivul de medici a apreciat 
această oportunitate de a vedea 
pe viu anumite tehnici noi 
chirurgicale, iar echipa domnului 
profesor a fost plăcut 
impresionată de aspectul 
și dotarea spitalului, 
subliniind că, în 
iunie, cu ocazia 
Școlii de Vară, 
unde va susține 
o prelegere, ne va 
vizita iar secția”.

Dr. Gheorghe 
Ardeleanu

6 operaţii demonstrative  
cu dispozitive speciale, 
la Spitalul Judeţean din Baia Mare
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Spitalul Județean de Urgență 
„Dr. Constantin Opriș” Baia 
Mare invită persoanele fizice 
și juridice (Școlile de șoferi, 
instituții) să-și efectueze 
analizele medicale pentru 
obținerea și preschimbarea 
permisului auto, pentru 
fișele de port armă, pentru 
admiterea la școlile de ofițeri și 
subofițeri.  

Menționăm că taxa este de 
130 de lei, iar programul 
pentru efectuarea 

consultațiilor este de luni 
până vineri, între orele 8.00 – 
13.00. Oferim promptitudine și 
seriozitate. 

Pentru detalii vă rugăm să 
vă adresați Secretariatului 
Ambulatoriului, la numărul de 
telefon: 0262-276.556.
  
Vă așteptăm cu drag!

Anunț pentru 
promovAreA 

serviciilor 
oferite de 

AmbulAtoriul 
integrAt!

Ambulatoriu Integrat


