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Ec. Sorina Pintea,
fostul ministru al Sănătăţii a revenit
la cârma Spitalului Judeţean de Urgenţă
„Dr. Constantin Opriș” Baia Mare
După un mandat încununat de succes ca ministru al Sănătății, unde a condus frâiele Ministerului
vreme de aproape doi ani de zile, ec. Sorina Pintea a revenit cu planuri mari în funcția de manager al
Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare.

Î

ntr-o întâlnire de lucru avută
cu președintele Consiliului
Județean Maramureș, Gabriel
Zetea, în Cabinetul Preșe
dintelui, managerul celei mai mari
unități spitalicești din Maramureș a
vorbit despre planurile de viitor ale
Spitalului Județean, dar și despre
proiectele aflate în implementare
care trebuie continuate.
„Am considerat că este necesar să
am o discuție cu președintele Con
siliului Județean, Gabriel Zetea,
privind lucrările în continuare pe
care le avem la Spitalul Județean
de Urgență Baia Mare, dat fiind
faptul că unitatea medicală se află în
subordinea instituției județene, iar
colaborarea între cele două entități a
fost mereu exemplară.
Trebuie să finalizăm lucrările înce
pute prin Ministerul Sănătății și
derulate cu sprijinul Consiliului
Județean și trebuie să amintesc, aici,
că Ministerul a acordat Spitalului
Județean nu mai puțin de 15
milioane de lei pentru achiziționarea
de aparatură medicală și servicii de
modernizare. Totodată, Consiliul
Județean a alocat, de asemenea, o
sumă record în 2019, respectiv 7,5
milioane de lei, o finanțare dublă
față de anul 2018.
Din acești peste 22 de milioane
de lei primiți de către Spitalul
Județean de Urgență Mare, în anul
2019, s-a modernizat complet bu
cătăria unității sanitare, s-au inves
tit sume în aparatură medicală:
mamograf, computer tomograf și
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aparate de radiologie, se va renova
holul principal și se va finaliza mo
dernizarea scărilor.
Una dintre cele mai mari investiții,
însă, o reprezintă Compartimentul
de Chirurgie Cardiacă, primul de
acest fel din Maramureș și unul
dintre puținele existente în țară”, a
anunțat ec. Sorina Pintea, manager al
Spitalului Județean de Urgență „Dr.
Constantin Opriș” Baia Mare și fost
ministru al Sănătății în intervalul
ianuarie 2018 – noiembrie 2019.

„Se lansează licitația
publică pentru
al doilea aparat
de radioterapie”
Sorina Pintea
Ca o premieră, managerul unității
medicale băimărene a anunțat faptul
că, pe 18 noiembrie 2019, se lansează
licitația pentru al doilea aparat
de radioterapie, ceea ce va duce
la extinderea Centrului Național
de Radioterapie Baia Mare, dat în
folosință la începutul lunii aprilie
2019. Clădirea care găzduiește
buncărul a fost construită din fon
durile proprii ale spitalului, iar
echipamentul a fost achiziționat de
către Ministerul Sănătății, în cadrul
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unui proiect cu Banca Mondială.
Serviciile de radioterapie sunt acor
date în sistem ambulator sau în spi
talizare continuă atât pacienților
din județul Maramureș, cât și din
județele învecinate precum Satu
Mare, Sălaj sau Bistrița.
„M-am întors cu forțe proaspete
și multă putere de muncă, iar
între proiectele pe care doresc
să le implementez se află și un
program de perfecționare conti
nuă a medicilor din Spitalul Ju
dețean de Urgență din Baia Mare.
Pentru ca unitatea medicală să
ofere cu adevărat servicii de înaltă
performanță, este imperios necesară
o calificare continuă a personalului
medical. Și îmi doresc, totodată,
să promovez respectul reciproc
între reprezentanții spitalului și
pacienți”, a mai arătat ec. Sorina
Pintea, manager al Spitalului Jude
țean de Urgență Baia Mare.

„România a pierdut un om de valoare prin plecarea
ec. Sorina Pintea din Ministerul Sănătății, însă
Maramureșul a câștigat un om valoros”
Gabriel Zetea
Președintele Consiliului Județean
Maramureș, Gabriel Zetea a întărit
afirmațiile făcute în urmă cu aproape
doi ani, atunci când ec. Sorina
Pintea prelua funcția de ministru al
Sănătății. „Din calitatea de manager
al Spitalului Județean de Urgență din
Baia Mare, ec. Sorina Pintea a avut
rezultate excepționale, invidiate de
către alte județe cu privire la felul în
care a reușit să managerieze activitatea
în această unitate medicală.
La fel ca în cazul Ministerului Sănă
tății, a preluat, cu ani în urmă, un
spital cu foarte multe probleme, cu
foarte multe datorii, și a reușit, prin
activitate susținută, să crească foarte
mult veniturile unității medicale,
realizând numeroase investiții.
A reușit să finalizeze, alături de
aparatul propriu al Consiliului Ju
dețean Maramureș, un proiect im
portant de reabilitare a întregii clă
diri spitalicești, proiect care
pornise cu stângul în urma
unor proiecte tehnice greșite.

Am spus cu aproape doi ani în urmă
că este omul în care putem să avem
încredere că va reprezenta cu cinste
județul Maramureș la cel mai înalt
nivel și că va fi unul dintre miniștrii
Sănătății care va și lăsa o amprentă
corectă în ceea ce privește sănătatea
din România.
Astăzi pot spune că a fost cel mai bun
ministru al Sănătății din 1990 și până
în prezent, iar România a pierdut
un om valoros prin plecarea de la
cârma Ministerului. Maramureșul,
însă, și Spitalul Județean din Baia
Mare au câștigat un om de mare
valoare și mă bucur că, împreună,
vom continua să investim în sănătatea
maramureșenilor și în acest spital care
este o elită între unitățile medicale
din județ și chiar din țară. Îi doresc
bun-venit acasă și o asigur de faptul
că, și pe mai departe, CJ Maramureș
va fi un partener corect al Spitalului
Județean, așa cum a fost în tot acest
timp”, a subliniat președintele CJ Ma
ramureș, Gabriel Zetea.

„Îmi doresc să promovez respectul reciproc între repre
zentanții spitalului și pacienți”. (Sorina Pintea)
Spitalul Județean de urgență

Dr. Constantin Opris
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„Sunt mândră să fiu
managerul acestui Spital, să
putem avea împreună grijă de
sănătatea maramureşenilor
şi a băimărenilor, să fim
aproape de comunitate”.

La Spitalul Judeţean de Urgenţă
„Dr. Constantin Opriş” din Baia
Mare a avut loc o conferinţă
de presă susţinută de fostul
ministru al Sănătăţii, Sorina
Pintea, la revenirea pe funcţia
de manager al Spitalului
băimărean. Au fost prezenţi
preşedintele Consiliului
Judeţean Maramureş, Gabriel
Zetea, Sorina Pintea şi directorul
medical al Spitalului, Vasile Pop,
cel care a ocupat ca interimar
funcţia de manager.

Sorina Pintea, manager Spitalul
Judeţean de Urgenţă
„Dr. Constantin Opriş” Baia Mare

Cel mai performant ministru PSD
s-a întors acasă!

Î

n prima parte a conferinţei de
presă, Gabriel Zetea a vorbit
despre realizările fostului
ministru şi despre felul în care
aceasta s-a implicat în rezolvarea
problematicii de sănătate din Româ
nia. Preşedintele a spus că a fost cel mai
performant ministru al Sănătăţii de
după Revoluţie şi i-a mulţumit pentru
faptul că a ajutat şi la modernizarea
Spitalelor din Maramureş, mai ales
al Spitalului Judeţean. Cei doi au
avut discuţii cu privire la viitoarele
proiecte care se vor derula în Baia
Mare, în Maramureş.
Sorina Pintea a spus că este mândră să
fie managerul Spitalului, că este locul
în care şi-a dorit să se întoarcă.
„Sunt mândră să fiu managerul acestui
Spital, să putem avea împreună grijă
de sănătatea maramureşenilor şi
a băimărenilor, să fim aproape de
comunitate, cred că asta este cel mai
important, să cunoaştem nevoile
pacienţilor, să cunoască ceea ce se
întâmplă într-un spital, pentru că şi
respectul faţă de personalul medical
este foarte important. Şi noi suntem
oameni şi noi avem griji, probleme şi
suntem aici pentru a putea avea grijă
şi de ceilalţi. Este greu să explic ce am
realizat în acea perioadă, un an şi nouă
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luni de mandat în fruntea Ministerului
Sănătăţii, dar pot să spun, foarte
pe scurt, că pentru mine şi pentru
Guvernul din care am făcut parte,
sănătatea nu a avut culoare politica şi
asta s-a văzut din repartiţia fondurilor
de investiţii, de exemplu, pentru că
aici au fost o grămadă de discuţii.
Repartiţia acestor fonduri s-a făcut în
funcţie de necesităţile fiecărei regiuni
de dezvoltare în parte, de necesităţile
dezvoltării de servicii medicale din
fiecare zonă din România. Poate cel
mai important lucru cu care am rămas
de la minister este relaţia cu pacienţii.
Vreau să vă spun că numărul mesajelor
pe care le primeam în perioada când
eram ministru nu s-a înjumătăţit, nu
s-a diminuat, dimpotrivă, primesc
aceleaşi mesaje de la pacienţi, care îmi
cer sfaturi şi pe care încerc să-i ajut
inclusiv din această postură”, a spus
Sorina Pintea.
Fostul ministru a vorbit despre
investiţiile în spitalul băimărean şi
despre proiectele care se vor derula în
continuare.
„Sunt proiecte foarte importante
demarate la Spitalul Județean, o parte
din ele urmând să își arate roadele de
anul viitor. Un proiect care mă bucură

în mod special este Compartimentul
de Chirurgie Cardiacă, iar în Spitalul
Județean, povestea cardiologiei se
închide. Am început cu Secția de
Cardiologie, cu Compartimentul de
Terapie Intensivă Coronarieni, cu
chirurgia intervențională, angiograf,
și vom încheia cu partea de chirurgie
cardiacă. A fost o investiție finanțată
de Ministerul Sănătății și cofinanțată
de Consiliul Județean, investiție care
se va finaliza în acest an. Începând de
anul viitor, primii chirurgi cardiaci
vor veni la Spitalul Județean Baia
Mare și vor putea opera primele
inimi. Existența unui Compartiment
de Chirurgie Cardiacă presupune o
pregătire profesională excepțională,
dar consider că este o realizare ex
traordinară faptul că, într-un spital
județean, patologia cardiacă este
făcută integral.

Un alt proiect important care va fi
finalizat în viitor este modernizarea
Laboratorului de Radioterapie, inau
gurat în acest an, aici unde, în 18
noiembrie 2019, s-a demarat licitația
pentru achiziționarea celui de-al doilea
aparat de radioterapie prin finanțarea
Băncii Mondiale. Vom avea, astfel, unul
dintre cele mai moderne laboratoare
de radioterapie din nordul României,
și aici fiind un cerc închis: avem
Secția de Oncologie, avem molecule
corespunzătoare pentru aproape toată
patologia oncologică, avem radiote
rapia, tumorbordul și astfel putem
trata integral pacientul bolnav de
cancer. Bolile cardiovasculare și bolile
oncologice sunt pe primul loc ca rată
de mortalitate, iar noi, în Maramureș,
suntem acoperiți pe aceste două
segmente”, a spus Sorina Pintea.

Managerul Spitalului Județean a
subliniat faptul că sunt investiții și
în infrastructură, unele finalizate și
altele care vor fi încheiate până la
sfârșitul anului. Este vorba despre
reparații capitale la blocul alimentar,
o investiție de peste 2,7 milioane de
lei finanțată parțial de Ministerul
Sănătății și cofinanțată de CJ
Maramureș, o investiție în holul

central, de 1,5 milioane de lei, care
se va finaliza la sfârșitul anului 2019.
Tot în acest an s-au făcut investiții în
achiziția de aparatură, respectiv un
mamograf performant, un ecodopler
color, un nou computer tomograf în
valoare de peste 2,7 milioane de lei și
un nou angiograf. În anul 2019 a fost
modernizată și Secția de Anatomie
Patologică și Medicină legală.
În mesajul său, dr. Vasile Pop, direc
torul medical al Spitalului Județean,
a precizat faptul că, în Maramureș,
Spitalul pe care îl coordonează pe
parte medicală este „o uzină de sănă
tate”, fiind vizitat, aproape zilnic, de
5.000 de persoane, aici fiind cuprinși
atât personalul angajat, cât și pacienții
și aparținătorii.

Spitalul Județean de urgență

Dr. Constantin Opris

5

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş”

Anatomie patologică

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş”

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş”

„Ziua Mondială a Siguranţei Pacientului”
a fost marcată și la Spitalul Judeţean de
Urgenţă „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare

Prosectura Spitalului Judeţean,
dotată și echipată la cele mai înalte standarde
Serviciul de Anatomie
Patologică al Spitalului
Județean de Urgență „Dr.
Constantin Opriş” Baia
Mare beneficiază de o
nouă Prosectură, dotată și
echipată la cele mai înalte
standarde.
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„A fost realizată o reparație capitală
și dotare cu tehnică medicală, dintre
care amintim două mese pentru
autopsie și frigidere pentru cadavre, cu
9 locuri. Valoarea totală a investițiilor
se ridică la peste 100.000 de euro
și au fost realizate din fonduri de la

Începând din acest an, data
de 17 septembrie a fost
declarată Ziua Mondială a
Siguranței Pacientului.
Și Spitalul Județean de
Urgență „Dr. Constantin
Opriș” Baia Mare a ales să
marcheze această zi prin
iluminarea clădirii instituției
în portocaliu, culoare
desemnată de Organizația
Mondială a Sănătății
ca simbol al acestui
eveniment.
Mai mult, reprezentanții
unității sanitare au decis
ca în această zi, să poarte
o cocardă portocalie în
timp ce discută deschis
cu bolnavii despre ce
înseamnă „siguranța
pacienților”.

L

a primele ore ale dimineții,
asistenții și medicii șefi s-au
întâlnit în ședință pentru
a stabili programul întregii
zile, dar și pentru a asculta mesajele
transmise de Organizația Mondială
a Sănătății (OMS) și Autoritatea
Națională de Management al Calității
în Sănătate (ANMCS).
Campania Ziua Mondială a
Siguranței Pacientului este organizată
pentru prima dată în România și
are ca temă „Îngrijirile medicale în
condiții de siguranță”. Scopul acestei

campanii este acela de a conștientiza
profesioniștii din domeniul furni
zării serviciilor de sănătate, dar și
pacienții, despre importanța îngriji
rilor medicale de calitate și în con
diții de siguranță, prin utilizarea
corectă de către reprezentanții
sistemului medical a tehnologiilor și
instrumentelor, în vederea realizării
unui act medical sigur și cu efecte
secundare reduse, dar și informarea
pacienților și aparținătorilor asupra
importanței implicării eficiente în
îngrijirea lor în cursul terapiei.

Ministerul Sănătății, cu cofinanțare
de la Consiliul Județean Maramureș și
fonduri proprii”, a informat directorul
medical al unității medicale, dr. Pop
Vasile-Ioan.
„Serviciul de Anatomie Patologică al
Spitalului Județean, efectuează toată
gama de proceduri specifice acestui
domeniu. Treptat, odată cu dezvoltarea
secțiilor clinice, această secție a fost
dotată conform importanței sale, în
cadrul unui spital modern și pregătită
pentru a furniza și a contribui la
diagnosticarea pacienților. Dorim să
mulțumim tuturor celor implicați în
modernizarea și echiparea realizată
și să transmitem aprecierile
noastre pentru efortul susținut
în acest demers”, a declarat
dr. Brici Sergiu-Cătălin,
medic specialist Anatomie
Patologică.
Spitalul Județean de urgență

Dr. Constantin Opris
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Spitalul Judeţean de Urgenţă
Baia Mare are cea mai
modernă bucătărie din ţară
Unul dintre cele mai importante proiecte de investiții derulate la Spitalul Județean de Urgență „Dr.
Constantin Opriș” din Baia Mare a avut ca și obiectiv modernizarea și dotarea bucătăriei instituției,
la cele mai înalte standarde, cu scopul creșterii calității și siguranței alimentației oferite pacienților.

Î

n ultimii ani, Spitalul Județean
de Urgență „Dr. Constantin
Opriș” din Baia Mare a devenit
una dintre cele mai moderne
instituții de sănătate publică din
țară. Conducerea spitalului a făcut
în permanență eforturi pentru a oferi
cele mai bune condiții pacienților,
astfel încât Spitalul Județean de
Urgență „Dr. Constantin Opriș” a
devenit un exemplu de bune practici
la nivel național, demonstrând că se
poate.
Recent, cea mai importantă instituție
de sănătate publică din județ a
mai realizat o premieră, reușind să
reabiliteze și să doteze bucătăria la
cele mai înalte standarde. Practic, în
prezent, Spitalul Județean de Urgență
Baia Mare are cea mai modernă
bucătărie din țară.
Proiectul s-a cifrat la circa 3 milioane
de lei și a fost finanțat de Ministerul
Sănătății, iar cofinanțarea a fost
asigurată de Consiliului Județean
Maramureș.
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Deși de-a lungul timpului s-au realizat
mici investiții și în acest domeniu,
până acum bucătăria spitalului nu
a fost reabilitată și modernizată
integral. Prin acest proiect, au fost
modernizate și reabilitate integral
spațiile de lucru și vestiarele, creânduse circuitele necesare derulării
activității în condiții de maximă
siguranță pentru pacienți, și au fost
cumpărate dotări de ultimă generație:
aparate de gătit, hote etc.
O investiție importantă a reprezen
tat-o achiziţionarea a 650 de tăvi
moderne pentru servirea mesei, care
păstrează mâncarea caldă circa 3-4
ore, etichetate pe regimuri alimentare
pentru fiecare pacient individual,
precum și a liniei de montaj, că
rucioarelor și liniei de spălat afe
rente. Iar noul sistem de servire a
mesei, în tăvi termoizolante, a fost
deja implementat de la începutul
lunii noiembrie. Simona Cremene,
directorul administrativ al Spitalului
Județean de Urgență „Dr. Constantin
Opriș”, spune că investiția în blocul

alimentar a fost realizată în timp
record, doar două luni de zile: „A fost
un proiect complex, în spatele căruia
se află multă muncă, de aceea doresc
să le mulțumesc tuturor colegilor
pentru că s-au implicat în realizarea
lui”.

„A fost un proiect
complex, în spatele
căruia se află multă
muncă, de aceea doresc
să le mulțumesc tuturor
colegilor pentru
că s-au implicat în
realizarea lui”.
Simona Cremene,
directorul administrativ
al Spitalului Județean
de Urgență „Dr. Constantin
Opriș”
Spitalul Județean de urgență

Dr. Constantin Opris
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Neonatologie

ŞCOALA MAMEI la Spitalul Judeţean

Săptămâna mondială
a alăptării, sărbătorită

de Urgenţă din Baia Mare

și la Spitalul Judeţean
de Urgenţă din Baia Mare

Spitalul Județean de Urgență
„Dr. Constantin Opriș” Baia Mare
organizează, începând cu luna
octombrie, cursuri pentru
inițierea viitoarelor mame,
privind etapele sarcinii,
nașterea, lăuzia, alăptarea și
îngrijirea nou-născutului.
„Cursurile sunt gratuite și vor fi
susținute de medici din cadrul
secțiilor de Obstetrică-Ginecologie și
Neonatologie. Pregătirea viitoarelor
mămici se va structura pe mai multe
module, săptămânale, în cadrul
cărora acestea vor beneficia atât de
o prezentare a informațiilor de bază,
cât și de răspunsuri la întrebările cele
mai frecvente referitoare la tematica
abordată”, a precizat dr. Margareta
Pîrvănoiu, medic primar pediatrie și
neonatologie.

„Dorim să venim în sprijinul
gravidei prin acoperirea celor mai
importante aspecte privitoare la
sarcină și naștere, în cadrul aces
tor sesiuni de pregătire – de la
principalele analize care trebuie
efectuate, alimentația corespun
zătoare, pregătirea pentru naștere,
până la explicarea procesului

Prima sesiune de cursuri a debutat
în data de 21 octombrie, începând
cu ora 18:00, la Centrul de Planificare
Familială, situat pe strada Progresului
nr. 2, etajul I.
Programările se fac la numărul
de telefon 0745-675958,
de luni până vineri,
între orele 8:00 - 15:00.

efectiv al nașterii. Încurajăm nașterea
naturală și sperăm să scădem in
dicele cezarienelor. De asemenea,
participantele vor avea posibilitatea
de a se informa și despre alăptare și
îngrijirea corectă a nou-născutului, cu
sprijinul colegilor din cadrul secției
de Neonatologie”, a declarat dr. Timiș
Gavrilă, medic șef secție Obstetrică –
Ginecologie.

Săptămâna mondială a alăptării este celebrată, anual, între 1 şi 7
august, pentru a încuraja alăptarea şi pentru a îmbunătăţi sănătatea
bebeluşilor din întreaga lume.
Cadrele medicale din Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin
Opriș” Baia Mare încurajează mamele să își hrănească bebelușii
la sân. Pentru a veni în sprijinul acestora, în fiecare zi de
marți și vineri, proaspetele mămici internate în cadrul
unității medicale vor beneficia de sesiuni
de consiliere în alăptare.

„Aproape fiecare mamă are
suficient lapte, dacă procesul
de alăptare este susținut de
la început. Alăptarea este
un proces hormonal și
mecanic, în care copilul
are principalul rol. De
fiecare dată când suge,
organismul mamei secretă
prolactina și ocitocina care
favorizează producerea laptelui,
respectiv scoaterea acestuia din
canalele sânilor. Este important
ca fiecare mamă să beneficieze
de sprijin și consiliere pentru ca
procesul să se realizeze corect”.
Margareta Pîrvănoiu, medic primar
pediatrie și neonatologie.

Specialiștii din cadrul unității me
dicale amintesc și care sunt beneficiile
alăptării, atât pentru copil, cât și
pentru mamă.
În ceea ce privește copilul, dr. Marga
reta Pîrvănoiu a precizat că „laptele
matern îl protejează de infecții, prin
imunoglobulinele și enzimele pe care
le conține, reduce riscul diabetului
zaharat de tip I și II, riscul obezității,
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al hiperocolesterolemiei, enterocolitei
necrozante, retinopatiei, reduce riscul
alergic și al astmului bronșic, precum
și riscul sindromului de moarte su
bită a bebelușului. În plus, laptele
matern este mereu la temperatura
optimă, steril și nu necesită nicio
resursă financiară pentru familie. Nu
în ultimul rând, alăptarea stimulează
dezvoltarea creierului și asigură o
dezvoltare emoțională armonioasă a
copilului”.
Specialiștii mai susțin că mama care
alăptează revine la greutatea dinaintea
sarcinii mai repede și poate beneficia

de o protecție contraceptivă de 98%
(în primele 6 luni, dacă menstruaţia
nu s-a reinstalat și copilul este alăptat
exclusiv, cu un interval maxim de 6
ore între două mese, în fiecare ciclu de
24 de ore). În cazul femeilor cu diabet
de tip I, studiile au arătat că, în timpul
alăptării, prin conversia continuă a
glucozei în galactoză și lactoză, can
titatea de insulină necesară poate să
fie scăzută cu 27%. Există o legătură
demonstrată de multe studii între
alăptare și descreșterea riscului de
cancer ovarian și de sân. Riscul
scade, cu cât perioada de alăptare pe
parcursul vieții este mai lungă.
Spitalul Județean de urgență

Dr. Constantin Opris
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Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş”

Angiografie

Spitalul Judeţean de
Urgenţă „Dr. Constantin Opriş”
Obstetrică - Ginecologie

Caz complex cu risc vital,
manageriat cu succes la
Spitalul Judeţean

Premieră la Spitalul Judeţean
de Urgenţă din Baia Mare
Histerectomie totală
cu anexectomie bilaterală
operată LAPAROSCOPIC

La finalul săptămânii trecute, la Spitalul Județean
de Urgență „Dr. Constantin Opriș” din Baia
Mare (S.J.U.B.M), în cadrul Laboratorului de
Angiografie, Cateterism Cardiac și Cardiologie
Intervențională (L.A.C.C.C.I.), o echipă
medicală multidisciplinară de cardiologie,
chirurgie vasculară și anestezie a
efectuat cu succes o nouă și complexă
procedură EVAR.

P

otrivit informațiilor furnizate
de către corpul medical, este
vorba despre o reparare per
cutană endoluminală a unui
anevrism aortic abdominal infrarenal
gigant (11,5 cm), cu iminență majoră
de ruptură, la un pacient de peste 70
de ani, la care abordarea chirurgicală
clasică era contraindicată datorită
comorbidităților asociate.
Pentru acest caz, coordonatorii
explorărilor pregătitoare și ai echipei
medicale au fost: Dr. Dan Filip – medic
primar cardiolog, doctor în medicină în
cadrul Spitalului Județean de Urgenţă
„Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, Dr.
Adriana Stoicovici, medic primar ATI
și Conf. Dr. Gianmarco De Donato de
la Spitalul Universitar Siena - Italia.
Înaintea intervenției, pacientul pre
zenta multiple comorbidități aso
ciate: cardiopatie ischemică prin
afectare trivasculară cu toate vasele
native ocluzate, trei by-pass-uri pe
aorta coronară din care două ocluzate,
două stenturi în trunchiul principal al
coronarei stângi cu restenoză marcată,
AVC ischemic vechi, rinichi unic
chirurgical, insuficiență renală, stenoze
strânse de artere iliace bilateral.
Premergător EVAR, pentru a asigura
suportul hemodinamic, în data de 4
noiembrie 2019 s-a efectuat redilatarea
stenturilor din TPCS și redeschiderea
unuia dintre vasele native ocluzate.
La data de 10 noiembrie, procedura
EVAR a fost efectuată sub anestezie
generală cu intubație orotraheală și
ventilație mecanică asistată de către
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Dr. Adriana Stoicovici. S-a utilizat
abord arterial femural comun bilateral,
o descoperire chirurgicală a Dr.
Alin Hînsa, după care proteza a fost
implantată sub control fluoroscopic
de către Dr. Dan Filip și Conf. Dr.
Gianmarco De Donato. Procedura a
fost extrem de dificilă datorită afecțiunii
aortice severe și a angulațiilor vicioase,
însă a decurs fără incidente.
La final, după controlul anangiografic,
s-a efectuat sutura vasculară și tre
zirea pacientului. Intervenția a du
rat aproximativ 2 ore și 15 minute și
a decurs fără complicații, pacientul

fiind momentan asimptomatic și stabil
hemodinamic.
Această a doua procedură a putut fi
realizată datorită includerii Spitalului
Județean de Urgență din Baia Mare
în Programul Național de Boli Car
diovasculare – subprogramul de pro
ceduri prin tehnici hibride pentru
tratamentul anevrismelor de aortă
abdominală al Casei Naționale de
Asigurări de Sănătate.

Echipa medicală a fost alcătuită din
Proctor – Conf. Dr. Gianmarco de
Donaro de la Spitalul Universitar
Siena-Italia, Anestezie – Terapie
Intensivă, Dr. Adriana Stoicovici –
medic primar ATI, As. med. Dana
Moldovan, Chirurgie Vasculară, Dr.
Alin Hînsa – medic primar chirurgie
cardio-vasculară, As. med. Bujor Sami,
Cardiologie Intervențională, Dr. Dan
Filip, medic primar cardiolog, doc
tor în medicină, Dr. Gabriela Kozma,
medic primar cardiolog, medic șef al
cadrul Laboratorului de Angiografie,
Cateterism Cardiac și Cardiologie
Intervențională, As. med. Viorel
Pinte (as. coord.), As. med. Cristian
Toma, As. med. But Ovidiu, As. med.
Ioan Pintea, As. med. Sergiu Roman,
Imagistică CT, Dr. Sabin-Dorel
Nemeș-Bota – medic primar radiologie
și imagistică medicală și Nefrologie
- Dr. Daniela Pricop – medic primar
nefrologie și doctor în medicină.
Conducerea Spitalului Județean de
Urgență „Dr. Constantin Opriș”
felicită echipa medicală implicată în
acest caz atât de complex pentru o
nouă reușită chirurgicală înregistrată
la unitatea spitalicească din Baia Mare,
astfel de intervenții putând fi făcute,
până de curând, doar în marile centre
sanitare din țară.

Marți, 29 octombrie 2019, la
Spitalul Județean de Urgență
„Dr. Constantin Opriș” din Baia
Mare (SJUBM) s-a realizat, în
premieră pentru unitatea medicală,
o intervenție chirurgicală lapa
roscopică de histerectomie totală cu
anexectomie bilaterală (procedura
prin care se realizează extirparea
uterului, a colului uterin, precum
și a ambelor ovare), în cazul unei
paciente de 55 de ani, diagnosticată
cu hiperplazie de endometru cu
atipii (aceasta reprezentând o stare
precanceroasă).
Evoluția postoperatorie a fost foarte
bună, pacienta fiind externată după
doar două zile, fără complicații.
Intervenția, care a durat aproape
3 ore, a fost realizată de către dr.
Radu Mariana – medic specialist
obstetrică - ginecologie, aflată
la supraspecializare în chirurgia

laparoscopică și oncologie genitomamară în Franța, dr. Timiș Gavrilă
– medic șef secție obstetrică ginecologie din cadrul SJUBM, dr.
Pop Ștefan – medic primar ATI în
cadrul SJUBM și asistent medical
instrumentar Dunca Maria.
„Acest tip de intervenție, realizată
laparoscopic, are foarte multe
avantaje, comparativ cu intervenția
chirurgicală clasică. Este vorba
despre durerea minimă resimțită
post operator, traumatismul chirur
gical minim, lipsa complicațiilor de
plagă, recuperare rapidă, reducerea
numărului de zile de spitalizare,
reintegrarea rapidă în activitatea
cotidiană și costuri minime pen
tru spitalizare”, a precizat dr. Ti
miș Gavrilă, medic șef secție
obstetrică-ginecologie în cadrul
Spitalul Județean de Urgență „Dr.
Constantin Opriș” din Baia Mare
(SJUBM).

Spitalul Județean de urgență

Dr. Constantin Opris
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Asociația Prietenii Spitalului
„Dr. Constantin Opriș” a
organizat în data de 14
septembrie 2019, în Baia
Mare, prima ediție a crosului
caritabil „Aleargă și Ajută”.
Scopul evenimentului
este acela de a achiziționa
un aparat modern
care va dota Centrul
de recuperare pentru
sportivii maramureșeni din
Complexul „Lascăr Pană”.

Aparatul TECAR, în valoare de
aproximativ 10.000 de euro, va ajuta
la ameliorarea durerii și tratarea
unor afecțiuni diverse, precum
luxații, entorse, bursite, tendinite,
rupturi, contracturi sau întinderi
musculare, traumatisme osoase
sau ligamentare, tratament pre și
post-operator în diferite afecțiuni
ortopedice etc.
„Visul nostru este de a crea un
eveniment anual, în care să alergăm
împreună pe străzile orașului,
atât pentru binele nostru, cât și
pentru al celor care au nevoie de
sprijin. Această primă ediție o
dedicăm celor care au făcut din
sport un mod de viață și o pasiune,
respectiv sportivilor maramureșeni”,
informează organizatorii.

Spitalul Județean de Urgență „Dr.
Constantin Opriș” din Baia Mare a
fost partener în cadrul acestui proiect.
Iar prima ediție a crosului caritabil
„Aleargă și Ajută” a fost un succes!
El se datorează în primul rând tuturor
participanților care s-au înscris la acest
eveniment, peste 450. Ei sunt cei care
au dovedit că au o inimă mare, capabilă
să bată accelerat pentru o cauză nobilă.
Apoi, succesul se datorează parte
nerilor, sponsorilor, conducătorilor
cluburilor sportive, voluntarilor, poli
ției rutiere, locale și jandarmeriei.

Organizatorii le
mulțumesc tuturor!
Și nu în ultimul rând,
succesul constă în suma
strânsă, aproximativ
13.000 de lei.

CÂȘTIGĂTORII

Cros caritabil „ALEARGĂ şi AJUTĂ”

4-6 ani/600 metri
Fete
1. Mesaroș Iulia
2. Mesaroș Anastasia
3. Ciornea Anastasia
Băieți
1. Giurgiu Ștefan
2. Popescu Iustin
3. Buzatu David
7 – 10 ani/800 metri
Fete
1. Candea Andreea
2. Avram Sarah
3. Balog Adriana
Băieți
1. Mare Tudor
2. Groiță Alex
3. Istrat Emil

11-13 ani/1000 metri
Fete
1. Scoropan Ilaria
2. Talpoș Larisa
3. Bud Paula Adela
Băieți
1. Crișan Răzvan Andrei
2. Pop Ionuț
3. Pavel Darius
14-18 ani/ 1400 metri
Fete
1. Postelnicul Maia
2. Hojda Dalina
3. Șeulean Loredana
Băieți
1. Oțet Raul
2. Ieremeaș Matei
3. Cristian Casian

Adulți/5000 metri
Femei
1. Munteanu Ligia
2. Cupșea Delia
3. Guseth Mara
Bărbați
1. Vădean Cătălin
2. Petrehuș Sorin
3. Mitru Petre

Câștigători sunt toți cei care au
participat și au susținut acest
eveniment!
Comunitatea maramureșeană (au
fost participanți din Moisei, Târgu
Lăpuș etc.), comunitatea sportivă
maramureșeană a arătat că atunci
când e vorba de fapte bune, ne
putem alinia la același start.
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Peste 10 cazuri de prelevări
de organe, la Spitalul Judeţean
de Urgenţă din Baia Mare

O

nouă prelevare de or
gane a avut loc luni,
21 octombrie 2019, la
Spitalul Județean de
Urgență „Dr. Constantin Opriș”
Baia Mare. Echipele de prelevare de
la Institutul de Urgenţă pentru Boli
Cardiovasculare şi Transplant Târgu
Mureş, Institutul Clinic Fundeni,
Institutul Clinic de Urologie şi
Transplant Renal Cluj-Napoca şi
Spitalul Clinic Colentina au venit
în Baia Mare pentru a preleva
cordul, ficatul, rinichii, cornee aşi
ţesuturi osoase de la un pacient
de aproximativ 40 de ani, aflat în
moarte cerebrală în urma unui
accident vascular cerebral.
După ce familia și-a dat acordul
pentru a ajuta la salvarea altor bol
navi aflați în suferință, au fost

prelevate cordul, corneea, liga
mentele și ficatul care au ajuns în
București, în timp ce rinichii au
fost trimiși la Cluj. Din păcate,
plămânii nu au putut fi prelevați,
existând suspiciunea unei afecțiuni
pulmonare.

„În spatele acestor
performanțe medicale se află
munca titanică a echipei de
coordonatori de transplant
de la Spitalul Clinic Judeţean
de Urgenţă «Dr. Constantin
Opriş» Baia Mare, alături de
efortul deosebit al echipelor de
prelevare şi transplant”.
Agenția Națională
de Transplant

De la începutul anului și
până în prezent, au fost
peste 10 prelevări efectuate
cu succes la unitatea
medicală din Baia Mare.

