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Cum să abordăm perioada sărbătorilor pentru a evita îmbolnăvirile, care
sunt lecțiile învățate din gestionarea pandemiei la nivelul României, care
au fost greșelile făcute în pandemie sunt doar câteva dintre temele
abordate în interviul pe care conf. univ. dr. Corneliu Florin Buicu, medic
primar sănătate publică și management și vicepreședinte al Comisiei de
Sănătate și Familie din Camera Deputaților, ni l-a acordat.
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Centrul medical oferă o gamă vastă de servicii medicale de
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orientarea către pacienți, personal specializat, cu un înalt
nivel de pregătire, utilizarea de tehnologii și aparatură de
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Conf. univ. dr. Corneliu Florin Buicu:

Horațiu Suciu:

Târgu Mureș

De-a lungul a 11 ani, Centrul Medical Lotus Image din Târgu Mureș
s-a dezvoltat și reorganizat atât din punct de vedere al infrastructurii
cât și al resursei umane, astfel încât pacientul are șansa să i se
efectueze toate investigațiile în vederea stabilirii diagnosticului în
cadrul centrului.
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Proiect medico-social pentru servicii gratuite
Peste 100.000 de femei cu vârsta între
25-64 de ani din Regiunea Centru au
beneficiat în decursul a peste 10 ani de
teste Babeș Papanicolau gratuite în cadrul
programului de screening al cancerului
de col uterin. Între 12-13% dintre acestea
au fost depistate cu teste pozitive, dar
jumătate dintre ele s-au pierdut în sistem,
adică nu au mai beneficiat până la final
de investigații și tratament al leziunilor
nou-depistate. Acest aspect, și nu numai,
au condus la scrierea unui proiect medicosocial ”Program de prevenție, depistare
precoce și tratament precoce al cancerului
de col uterin, Regiunea Centru”, cofinanțat
prin Fondul Social European, Programul
Operațional Capital Uman 2014-2020. Este
un proiect prin care se dorește promovarea
incluziunii sociale, combaterea sărăciei și
a discriminării, prin creșterea accesului la
servicii de înaltă calitate, inclusiv asistență
medicală și servicii sociale. Cum a luat
naștere acest proiect, care este obiectivul
lui, cum va fi dezvoltat și ce continuitate va
avea a oferit mai multe detalii Dr. Cosmina
Uzun, manager de proiect, coordonator
Unitatea Regională Asistență Tehnică și
Management (UATMR) Centru, din cadrul
Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU)
Târgu Mureș.
Reporter: Cum a început activitatea UATMRului și cum s-a dezvoltat ea, în timp?
Dr. Cosmina Uzun: În anul 2012 s-au înființat
la nivelul fiecărei regiuni Unități de Asistență
Tehnică și Management (UATMR) Regionale
pentru programul de depistare precoce activă a
cancerului de col uterin. Aceste structuri au fost
înființate pentru a putea manageria mai ușor
derularea programului național de screening
organizat al cancerului de col uterin. În anul
2012 programele naționale de screening pentru
cancerele prevenibile lipseau cu desăvârșire, iar
Ministerul Sănătății a trebuit să gestionez un
rușinos loc întâi în Europa la incidența crescută
a cancerului de col uterin. În condițiile în care
țările Est-Europene s-au aliniat recomandărilor
Organizației Mondiale a Sănătății de a reduce
povara îmbolnăvirii prin cancer (de exemplu,
în Republica Moldova a fost implementat
screeningul cancerului de col uterin în 2009)
în țara noastră sistemele de screening nu erau
nici măcar legiferate.
Așadar UATMR-ul s-a înființat în cadrul
Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu
Mureș și după o experință de peste 10 ani
la Direcția de Sănătate Publică Mureș, unde
am fost inspector sanitar și apoi consilier
superior și am coordonat Compartimentul
Asistență Medicală și programe naționale,
la recomandarea Ministerului Sănătății am
preluat coordonarea nou înființatei structuri.
Organizarea programului național de screening
a fost o provocare majoră pentru mine și pentru
echipa administrativ-medicală, care a înființat
și validat 13 rețele de screening pentru județele
Mureș, Alba, Sibiu, Brașov, Harghita și Covasna.
În fiecare județ s-a constituit cel puțin o rețea
de screening într-un spital cu laborator acreditat
de citologie cervicală (pentru interpretarea
citologiei clasice) care a contractat medici
de familie din tot județul pentru informarea
femeii eligibile screeningului, centre de recoltare
inclusiv din spitalele altor orașe din județ
(obstetrică ginecologie și planificare familială)

pentru recoltarea testelor.
Rep.: De-a lungul timpului, deși au existat
unele probleme de finanțare, screeningul a
continuat. Câte femei au fost testate de la
demararea programului național de testare
a cancerului de col uterin?
C.U.: În primii ani de screening finanțarea
programului a fost substanțială, 40.000 de
femei din regiune au fost testate gratuit între
2012-2014. În timpul derulării programului de
screening au apărut și lacunele acestuia: lipsa
unui program informatic pentru introducerea
datelor nou obținute, pentru monitorizarea
cazurilor depistate pozitive, pentru suplimentarea
investigațiilor și a tratamentului precoce al
leziunilor depistate ale colului uterin. Registrul
displaziilor în format Excel a fost depășit și
foarte multe femei au abandonat circuitul de
a aștepta la ușa diverselor cabinete pentru a
se trata prin asigurarea CAS și s-au adresat
cabinetelor private. Astfel, ne-a fost greu să
monitorizăm cu precizie cazurile tratate; a apărut
problema femeilor neasigurate care odată testate
și depistate cu leziuni ale mucoasei uterine nu
puteau fi tratate în sistemul public de sănătate
și poate că nici sistemul privat nu era accesibil
pentru multe dintre ele.
Desigur că au apărut și contestatarii screeningului de cancer de col uterin. Din păcate există
o categorie a personalului medical care a trecut
prin multe experiențe de reorganizare, tăiere
de fonduri, instabilitate legislativă și astfel a
devenit refractară la orice idee de nou sau de
schimbare. Nu orice schimbare care apare în
sistemul sanitar este bună și, ca urmare, există
o categorie care nu dorește să modifice nimic
pentru a nu ajunge într-o situație și mai grea.
În condițiile unui sistem sanitar dezorganizat,
cu finanțare insuficientă pentru diagnostice
și tratamente, de foarte multe ori am auzit că
screeningul cancerului de col uterin este un
moft. Toți acești factori au dus la o reducere a
finanțării programului național în următorii ani,
dar informarea și testarea femeilor din regiune
a continuat prin solicitările noastre repetate de
suplimentare a bugetului. Cu timpul, termenul
de screening s-a încetățenit, multe femei au
solicitat testarea din proprie inițiativă.
Rep.: Toate aceste rezultate, deficiențe și
probleme financiare au dus la necesitatea
de a se scrie un proiect și a se aplica pe
o linie cu finanțare europeană. Proiectul
”Program de prevenție, depistare precoce
și tratament precoce al cancerului de col
uterin, Regiunea Centru” se dorește a fi
unul medico-social, care să acopere toate
problemele și nevoile?
C.U.: De fiecare dată când am avut probleme
pe acest program național am încercat să
identificăm soluții, am rezolvat multe deficiențe,
dar pentru circuitul tuturor serviciilor medicale
de care ar avea nevoie o femeie depistată
pozitiv este nevoie de o locație, de o structură
funcțională, de dotare cu aparatură, de
personal medical dedicat chiar și de echipa
operatorie pentru cazurile grave. După aceea,
important este cum transmitem informația
despre screeningul cancerului de col uterin
în comunitatea de femei, care este beneficiul
testării, diagnosticului și tratamentului la timp
în cazul femeii cu rezultat pozitiv al testului
Babeș-Papanicolau. Tot acest circuit trebuie
să fie pus la dispoziția femeii într-un mod cât
mai simplu: nu trebuie lăsată să alerge între
cabinete medicale, între investigații și rezultate.

Dr. Cosmina Uzun, manager de proiect, coordonator UATMR Centru
Screeningul internațional care se practică acum
în toate țările lumii este unul organizat. Pornind
de la acest deziderat, am organizat în acest
proiect servicii de screening a cancerului de col
uterin conform ghidurilor europene. Evident, un
rol important a avut și faptul că am dobândit
experiență în proiectul european POSDRU
/63/3.2/S/20596 ”Instruire și prevenție
pentru o viață sănătoasă”, în 2012, în calitate
de lector/instructor al medicilor de familie din
județul Mureș. Acesta a fost momentul în care
am colaborat pentru prima dată cu echipa de
proiecte a Institutului Oncologic ”Prof. Dr. Ioan
Chiricuță” Cluj-Napoca.
De asemenea, în anul 2019 am participat în
calitate de expert în proiectul POCU Etapa I
(cu ID 120798), respectiv ”Integrarea screeningului primar HPV în programul național de
screening pentru cancerul de col uterin”,
implementat în cadrul Institutului Oncologic
”Prof. Dr. Ioan Chiricuță” Cluj-Napoca. Alături
de echipa de elită a școlii clujene de oncologie
am învățat foarte multe despre screeningul
organizațional și despre noile metode de testare
pentru depistarea precoce a cancerului de col
uterin. De altfel, domnul Dr. Florian Nicula,
omologul meu pe UATMR și manager proiect
pentru regiunea Nord-Vest, este expert
internațional de screening și este o persoană
dinamică, pasionată de acest domeniu nou
pentru România, un model pentru echipele
de screening.
Metodele de testare a HPV-ului sunt un domeniu
de interes pentru mine, pentru cercetarea
științifică pe care o desfășor la disciplina de
biochimie a UMFST Târgu Mureș, în calitate de
șef de lucrări. Metodele biochimice noi de testare
a tulpinilor HPV, biomarkerii implicați în screening
și panelul tot mai mare a investigațiilor pentru
pacientele cu leziuni precanceroase sunt ariile
de cercetare științifică care mă impulsionează
în transformarea opțiunilor științifice în metode
practice de testare a femeilor.
Iată cum toată experiența mea administrativă
și profesională le-am transpus în acest proiect
european ambițios, pe care l-am câștigat în
anul 2019 pentru UATMR/SCJU Târgu Mureș,
în parteneriat cu UMFST ”George Emil Palade”
Târgu Mureș, cu o finanțare de peste 10
milioane de euro.
UATMR-Centru este constituită în extraorganigrama spitalului și, deși pentru multe
persoane este o extraopțiune, la acest
moment dispune de finanțare multiplă: de

la Ministerul Sănătății, prin bugetul de stat,
pentru subprogramul național de depistare
activă precoce a cancerului de col uterin, de la
Banca Mondială pentru finanțarea autospecialei
de screening, proiect în care spitalul este
beneficiar, de la Ministerul Fondurilor Europene
pentru POCU 826/4/9/138603, proiect în are
spitalul este lider.
Toate acestea s-au obținut cu multă muncă,
în peste 10 ani de experiență în domeniul nou
al screeningului.
Obiectivul cel mai important al tututor
intervențiilor de screening, indiferent de
finanțare, este identificarea la timp, în stadiul
inițial, a tuturor modificarilor patologice care
pot să apară la orice femeie în decursul vieții,
cu tratarea la timp pentru a obține întârzierea
avansării acestora, tratarea lor în stadii
incipiente, cu remisia bolii și vindecare.
Femeia este invitată la screening prin medicul
de familie sau prin invitații transmise prin poștă,
recoltarea este programată într-un cabinet
de ginecologie cu destinație specială pentru
screening sau o autospecială de screening
ajunge într-o comunitate de femei conform
programării.
Femeile care au rezultat negativ sunt informate
în acest sens și vor fi invitate din nou la screening
peste 3 ani, iar femeile care au teste pozitive
sunt programate pentru retestare și investigații
suplimentare la Centrul de Screening. Pentru
aceste cazuri sunt acordate: servicii de depistare
și diagnosticare precoce a leziunilor displazice
ale colului uterin prin: servicii de informareeducare-comunicare, testare HPV, consultație
de specialitate obstetrică-ginecologie, recoltare
frotiu citovaginal, comunicare rezultat și
consiliere privind conduita în funcție de
rezultate, servicii de diagnosticare precoce a
leziunilor displazice ale colului uterin, examen
histopatologic, servicii de colposopie, servicii
medicale de tratament excizional sau ablativ
a leziunilor precanceroase ale colului uterin,
respectiv: consultație obstetrică-ginecologie,
colposcopie, anestezie locală, prelevare țesut
ERAD (bisturiu rece), examen histopatologic.
Toate aceste servicii medicale vor fi acordate
gratuit tuturor femeilor din regiunea Centru,
asigurate sau neasigurate. Dorim să
implementăm servicii medicale complete, cu
acordarea inclusiv de consiliere psihologică,
consiliere nutrițională și asistarea femeilor
inclusiv în vederea obținerii asigurărilor sociale
de sănătate.
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acordate femeii cu cancer de col uterin
Rep.: Poate fi un proiect model care să fie
translatat în strategia națională de sănătate
și diseminat la nivelul întregii țări?
C.U: Practic așa ar trebui să arate toate
serviciile în sistemul de sănătate: fiecare
dintre noi trebuie să beneficieze de la serviciile
de prevenire a diverselor afecțiuni până la
investigații complexe, diagnostic și tratament
într-un sistem sanitar complex organizat, cu
accesarea serviciile medicale cât mai ușor și
mai simplu.
Acest proiect se dorește a fi un model pentru
acordarea de servicii medicale și un model ușor
de replicat și pentru screeningul celorlalte tipuri
de cancer prevenibile și vorbim de cancerul de
sân, de colon și de prostată.
Rep.: În cadrul acestui proiect Universitatea
de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie
(UMFST) ”George Emil Palade” din Târgu
Mureș este partener. Care va fi rolul său?
C.U.: În proiectele similare, implementate
la Institutul de Ocrotirea Mamei și Copilului
București și Institutul Oncologic Iași,
parteneriatele sunt cu ONG-uri, iar la Institutul
Oncologic Cluj-Napoca este cu Direcția de
Sănătate Publică Bistrița. La Târgu Mureș,
bazându-mă pe experiența mea universitară
de peste 12 ani, am ales un parteneriat cu
UMFST Târgu Mureș deoarece am considerat
că astfel vom atinge mai multe obiective:
creșterea capacității administrative a instituțiilor
de stat prin stabilirea clară a unor criterii de
performanță pentru serviciile medicale, dotarea
corespunzătoare cu aparatură medicală de
top, cu metode performante de testare, de
tot ce trebuie să beneficieze pacientul pentru
a nu mai fi doar o utopie faptul că serviciile
sunt orientate către pacient, cel mai mult
a contat în ecuație faptul că UMFST Târgu
Mureș oferă personal medical înalt calificat,
dată fiind școala medicală târgumureșeană,
resursa umană în măsură a oferi informații
medicale de actualitate și de calitate.
Partenerul are rolul de a ne ajuta în informarea
și diseminarea tuturor informațiilor legate de
modalitatea în care vom face screeningul
cancerului de col uterin. Are rol educativ, iar
diseminarea informațiilor medicale, bazate
pe realitate, trebuie să le putem transmite
oricărei femei, din orice mediu, pe nivelul ei
de înțelegere. Caravanele de screening pe care
le vom trimite în mediul rural și nu numai, vor
fi cele care vor disemina informații și totodată
vor testa femeile din grupul țintă.

Unitate mobilă pentru depistarea cancerului de col uterin
Regiunea Centru are cel mai mare număr de
romi, are cele mai sărace localități din țară, dar
totodată are trei universități de medicină cu care
dorim să facem parteneriate ca să se implice
activ în informarea femeilor, utilizând această
resursă medicală înalt specializată. Colaboratorii
noștri, ai UATMR-ului, sunt interesați de acest
proiect și își doresc continuarea screeningului
pentru femeile din regiune, dar, desigur,
acceptăm și noi colaboratori care doresc să
se implice activ în activitățile proiectului.
Rep.: La nivelul UTAMR Centru nu există
experiența Institutelor Oncologice din țară
pentru derularea unui astfel de proiect de
anvergură. Prin urmare, pe ce experiență se
bazează proiectul scris de dumneavoastră
împreună cu echipa?
C.U.: Sunt medic primar medicină de familie
și șef de lucrări la disciplina de Biochimie și
Chimia factorilor de mediu în cadrul UMFST
Târgu Mureș, unde am predat biochimie la
toatespecializările : medicină generală, medicină
dentară, asistență medicală, nutriție și dietetică
medicală, tehnică dentară-am coordonat licențe
la absolvenții de medică generală, unde am
propus teme noi din arealul screeningului.
În decursul timpului am participat activ
la programele de informare a medicilor
de familie legate de cancerul de sân și am
avut o colaborare strânsă cu un ONG al
supraviețuitoarelor de cancer de sân, Asocițaia
Română de Cancer - Grupul Destine comune din
Târgu Mureș. Printr-o colaborare cu Institutul
Est European de Sănătate a Reproducerii din
Târgu Mureș am participat la primele programe
de formare a populației, de transmitere a

informațiilor în populație despre cancerul de
sân și contracepție.
Am cuantificat activitatea administrativă în
calitate de inspector sanitar în cadrul Direcției
de Sănătate Publică Mureș, începând cu anul
2008, iar din 2010, în cadrul aceleiași instituții,
am fost coordonatorul Compartimentului asistență
medicală și programe naționale. Din această
poziție am colaborat cu toate spitalele din județul
Mureș și am dobândit experiență în finanțarea
acestora, m-am familiarizat cu exercițiile
financiare ale Ministerului Sănătății Am avut
grijă la momentul acela să aducem foarte multe
materiale sanitare și am derulat campanii legate
de distribuirea laptelui praf și a contraceptivelor
la femeile vulnerabile. Din acest motiv, în 2012 mi
s-a propus să devin coordonatorul UATMR Centru.
Astfel, am avut parteneriate cu Institutul Național
de Sănătate Publică și cu Ministerul Sănătății pe
tot ce a însemnat instruirea ulterioară, pentru că
am participat la foarte multe cursuri organizate
de aceștia.
Din septembrie 2021, particip la al patrulea
proiect european instituțional în calitate de
expert cheie la Ministerul Sănătății, proiect prin
care scriem Strategia Națională de Sănătate a
României pentru 2021-2027.
Rep: Până la acest moment, care sunt
realizările în cadrul proiectului?
C.U.: Am reușit să selectăm și să angajăm o
echipă mixtă pentru implementarea proiectului,
respectiv pentru Spitalul Clinic Județean de
Urgență Târgu Mureș și pentru partener,
UMFST Târgu Mureș. În total sunt 41 de experți
și echipa suport a managerului de proiect. Am
reușit astfel să am o echipă multidisciplinară, cu

personalități binecunoscute în lumea medicală
mureșeană și care a acceptat provocarea de
a aduce ceva nou în serviciile de sănătate:
screeningul. Activitățile proiectului sunt
complexe și cer efort susținut, dar implicarea
tuturor este foarte bună, astfel că mă bazez
pe capacitatea tuturor de a se adapta mai
ales la activitățile complexe de informarediseminare a informațiilor către femeile din
regiune, coroborate cu recoltarea.
Am obținut prefinanțarea pentru lider și
partener, ceea ce ne permite să avansăm
foarte mult cu dotarea pe proiect. Unul dintre
beneficiile acestui proiect este și faptul că
foarte multe sume vor ajunge la bugetul de stat,
astfel că proiectele europene, deși mai greu de
implementat, sunt de preferat altor forme de
finanțare a serviciilor medicale.
Am început recoltarea și testarea prin citologia
Babeș-Papanicolau la femeile cu vârsta între
24-29 de ani, prin centrul de screening
amenajat la Cabinetul de planificare în cadrul
SCJU Târgu Mureș.
În perioada următoare vom derula campanii de
screening în judeîul Mureș, pe care ulterior le
vom extinde în toate județele regiunii Centru.
Acest proiect este inclus în strategia
anterioară de sănătate publică și sigur că va
avea continuitate prin includerea în viitoarea
strategie națională de servicii de sănătate,
dar continuitatea va fi dată de obținerea sau
acoperirea cu testare a 20% din populația
Regiunii Centru. Acesta este unul dintre
indicatorii de rezultat ai proiectului. Un indicator
este Centrul de Screening pentru cancerul de
col uterin, pe care îl vom face într-o clădire
din patrimonial UMFST Târgu Mureș, care ne
va asigura baza materială pecare sperăm să
pilotăm următoarele proiecte.
Rep.: Veți aplica pentru o nouă finanțare
europeană?
C.U.: Ideea Ministerului Sănătății ar fi să
continuăm prin finanțare europeană pentru
că ar trebui să avem continuitate în ceea ce
facem. Pe de altă parte, fiind cadrul acesta
legal asigurat, finanțarea testelor de HPV de
către bugetul național nu ar trebui să fie o așa
mare problemă, dar probabil că nu se va ridica
alocarea bugetară la acoperirea a 50% a nevoilor
populației. Ne gândim prin proiecte europene
să continuăm dotarea. Fiind startul, lucrurile
merg puțin mai greu, dar vom ajunge acolo unde
trebuie, sunt convinsă de acest lucru.
A consemnat Arina TOTH
(articolul continuă în pagina următoare)

Experții POCU, angajați în cadrul proiectului:
Cosmina Uzun - manager proiect
Lavinia Stupinean - expert implementare I
Alin Oțel - expert implementare II
Mihai Melnic - expert implementare III
Ana Maria Filip - expert implementare IV
Lucian Pușcașiu - expert medical screening
Anca Sin - expert medical screening
Sorin Moldovan - responsabil logistică screening
Daniela Ceană - expert registru displazii
Radu Mezei - responsabil GDPR
Szabo Bela - coordonator Centru de prevenție
Maria Mezei - responsabil financiar
Oana Bîrlean - expert resurse umane
Alexandru Perghel - responsabil achiziții
Ionuț Alexandru - expert IT

Ioana Boros - consilier juridic I
Ovidiu Cotoi - expert rapoarte/studii/analize
Dorina Martonfi - expert grup țintă 1-A1.2
Theodora Păcurar - expert grup țintă 2-A1.2
Mariana Negoiță - responsabil informare-educareconștientizare
Oana Mircea - expert campanii de mobilizare
Carmen Florea - coordonator județean Mureș
Tulit Agnes - coordonator județean Harghita
Septimiu Voidăzan - coordonator proiect P1
Claudia Popa - expert implementare I
Diana Gherman - expert implementare II
Laura Boldea - responsabil GDPR
Silviu Morariu - responsabil coordonator regional IEC
Carmen Gherman - responsabil financiar

Marcel Nicoară - expert resurse umane
Horațiu Leancă - expert IT
Alina Meszaros - responsabil suport grup țintă
Cătălin Dogar - expert PR comunicare 1
Marius Măgura - expert PR comunicare 2
Gabriela Boangăr - expert PR comunicare 3
Lucian Morariu - expert realizare materiale informativeducative 1
Kinga Bota - expert realizare materiale informativ-educative 2
Lică Burloi - expert concepție materiale informativeducative 1
Daniel Diaconu - expert concepție materiale informativeducative 2
Monica Tarcea - expert nutriție comunitară
Fazakas Zita - expert nutriție și dietetică
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„În calitate de medic ginecolog, cu o
experiență de 37 de ani de activitate, de
foarte multe ori am avut ocazia să mă
confrunt cu această boală teribilă: cancerul
de col uterin. Am avut ocazia să asist la
foarte multe tragedii individuale și familiale
cauzate de această boală. Nemulțumirea
mea este cu atât mai mare pentru că sunt
conștient de faptul că consecințele acestei
boli ar putea fi diminuate în mod substanțial
printr-un screening sistematic și prin
vaccinare. Un program de screening poate
avea succes dacă există o bună organizare
și finanțare din partea autorităților și prin
atitudinea pozitivă a populației față de acest
screening. Din păcate, după schimbările din

1989, timp de 22 de ani nu s-a organizat
nici un screening în acest domeniu. În anul
2011 s-a inițiat o asemenea acțiune, dar nu
a adus rezultatele scontate, mai ales datorită
finanțării inconstante și insuficiente. Am fost
foarte bucuros când am aflat că acest proiect
va fi implementat. De data aceasta sunt
mai optimist, deoarece cred în capacitatea
echipei din acest proiect să organizeze acest
screening, care are finanțarea asigurată.
Așteptăm ca acest screening să fie bine
primit și de către populația țintă.”
Prof. Dr. Szabo Bela,
coordonator
Centru de prevenție

„Cancerul de col uterin este și va fi un subiect
de interes în practica medicală și o problemă
de sănătate publică. Potrivit statisticilor,
cancerul de col uterin este al patrulea cel
mai frecvent cancer la femei la nivel mondial,
iar ratele mortalităţii clasifică acest cancer
pe poziţia a patra. În România, anual se
raportează aproximativ 3400 de cazuri
noi și 1800 decese, ceea ce plasează țara
noastră pe locul 2 în Europa. Preocuparea
fiecăruia dintre noi trebuie să fie îndreptată
spre sănătate și prevenție, iar pentru mine
proiectul “Program de prevenție, depistare
precoce, diagnostic și tratament precoce al
cancerului de col uterin Regiunea Centru”
reprezintă o provocare, dar în același timp o
datorie de a deveni un vector spre informaţii
precise privind algoritmul de prevenție
primară, depistare și diagnosticare precoce
pentru a permite aplicarea unui tratament
corect și adecvat, cât și posibilitatea de a
reduce mortalitatea și morbiditatea prin
cancer de col uterin.”

Prof. Dr. Septimiu Voidăzan,
coordonator proiect P1

„Pentru universitate și tot ceea ce înseamnă
centrul universitar Târgu Mureș, dar și la nivel
de regiune centru și mai ales la nivel național,
acest proiect este de o importanță covârșitoare.
Foarte puțini dintre noi înțelegem adevărata
valoare și importanță a acestui proiect. De
aceea, în Universitatea de Medicină, Farmacie,
Științe și Tehnologie Târgu Mureș și Facultatea
de Medicină ați avut și veți avea întotdeauna
un foarte mare susținător”.
Prof. Dr. Ovidiu Cotoi,
expert rapoarte/studii/analize
„Salut acest program de anvergură deoarece
am văzut atâtea cazuri disperate pentru că,
într-adevăr, femeile se prezintă la medic în stadii
avansate ale cancerului de col uterin. Scopul
citologiei cervico vaginale constă tocmai în
depistarea acestor leziuni precanceroase, întrun stadiu precoce, și depistarea modificărilor
maligne. Această metodă se aplică și la noi și
sperăm că vom avea mare succes cu acest
program implementat acum, respectiv scăderea
incidenței cancerului de col uterin”.

„Mulțumesc organizatorilor pentru că au
considerat că merit să fac parte dintr-o inițiativă
care, fără cuvinte mari, am putea să o numim
istorică, și sperăm că lucrurile vor merge bine
„Programul de prevenție, depistare precoce,
diagnostic și tratament precoce al cancerului
de col uterin Regiunea Centru reprezintă, pe
lângă realizarea obiectivelor sale principale, și
posibilitatea de implementare a unui registru al
displaziilor de col uterin pentru județele Alba,
Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu. Acest
registru va avea o importanță deosebită pentru
gestionarea patologiei colului uterin, oferind
o bază de date profesioniștilor din domeniul
medical. În același timp, registrul displaziilor
de col uterin va putea permite realizarea unor
analize ce pot fi piatra de temelie a strategiilor/
direcțiilor de acțiune necesare a fi adoptate
pentru prevenirea și controlul cancerului de
col uterin. Orice decizie luată de specialiștii
în sănătate publică trebuie să se facă prin
identificarea corectă a unei probleme de
sănătate, iar acest proiect reprezintă un pas
important în oferirea unor date complexe de
la nivelul zonei Centru, date care pot reflecta
incidența, prevalența, dar și monitorizarea

pentru că cu siguranță acest demers este mai
mult decât important”.
Prof. Dr. Lucian Pușcașiu,
expert medical screening

evoluției displaziilor de col uterin. Putem
considera că orice acțiune de prevenție și
depistare precoce poate fi măsurată în vieți
salvate.”
Șef de lucrări Dr. Daniela Ceană,
expert registru displazii

Prof. Dr. Anca Sin,
expert medical screening
„Sunt încântată să fac parte din echipa
acestui proiect inovator și esențial în
managementul regional al unei boli cu
frecvență crescută la noi în țară, cancerul de
col uterin. Colaborarea plurivalentă a echipei
noastre va asigura femeilor din regiunea
Centru suportul medical, informațional,
educațional și social, de care au nevoie.
Sunt sigură că pentru creșterea calității vieții
unui pacient diagnosticat cu cancer orice
sprijin oferit ca informație sau intervenție
sunt binevenite, iar în contextul stilului de
viață echipa noastră va încerca să definească
un plan nutrițional personalizat, completat
de recomandări privind activitatea fizica
regulată, managementul stresului și a comportamentelor cu risc, cât de mult contează
un somn de calitate, echilibrarea psihoemoțională, socializarea și comunicarea cu
furnizorii de informații medicale. Vom încerca
să oferim informații în scop prevențional,
dar și terapeutic nutrițional, cu valențe
individualizate, dar și comunitare, în scopul
susținerii calității vieții și integrării sociale,
indiferent de vârstă sau nivel socio-economic.

Încrederea se câștigă prin experiență și
comunicare, deschidere și implicare. Ne
dorim să fim aproape de cele care au nevoie
de noi”.
Prof. Dr. Monica Tarcea,
expert nutriție comunitară

5

Sănătate ZI de Zi
decembrie 2021

Chirugia robotică,
o realitate mureșeană în continuă dezvoltare
Chirurgia robotică depășește limitele
chirurgiei clasice, date fiind rezultatele mai
bune, cu mai puține riscuri și complicații.
Ceea ce cândva părea a fi Science Fiction,
acum devine tot mai mult o realitate, aspect
de care ne convinge prof. univ. dr. Tiberiu
Băţagă, Past President al Comitetului
Director al Societăţii Române de Ortopedie și
Traumatologie (SOROT), al cărui mandat s-a

încheiat anul acesta. Dl. Prof Cristian Stoica
este actualul Presedinte SOROT. Făcând
echipă cu un doctorand, profesorul Tiberiu
Bățagă a reușit să facă primul model 3D
printing de fractură de platou tibial care deja
este partea de traumatologie. Acest model a
primit premiul Asociației Oamenilor de Știință
din România și a apărut într-o revistă din
străinătate cu factor foarte mare de impact.

Reporter: Domnule profesor, succesul vine prin vocaţie,
pasiune și muncă. Ați fost președintele SOROT timp de 2
ani, încheierea mandatului fiind marcată printr-un amplu
eveniment.
Prof. dr. Tiberiu Bățagă: Încheirea mandatului a fost încununată
cu desfășurarea unui Congresul Virtual SOROT 2021, în perioada
19-22 octombrie, patru zile pline de sesiuni naționale și
internationale cu participarea a mai mult de 35 de speakeri de
renume internațional, invitați din SUA, Franța, Elveția, Germania,
Austria, Spania, Italia, Polonia, Ungaria, Marea Britanie, Comisia
Europeană, Olanda, Republica Moldova. S-a discutat despre
chirurgie robotică noi metode transplant și reconstrucție osoasă,
noi tehnici chirurgicale minim invazive, ortobiologie regenerativă,
primul simpozion între societățile de profil din România și Ungaria
și multe alte noutăți.

2007 - 2008 firma Stryker să aducă un astfel de aparat la
Târgu Mureș și am făcut la Spitalul Clinic Județean de Urgență
patru astfel de intervenții, prețul unui aparat era undeva la
150-200.000 de euro, o sumă consistentă. Noi am încercat
să găsim modalități, dar între timp lucrurile au evoluat și
s-a ajuns la concluzia că activitatea chirurgicală poate să fie
îmbunătățită prin utilizarea robotului chirurgical care să preia
anumite responsabilități în momentul intervenției chirurgicale.
Oricum se făcea un planning preoperator utilizând un program
complex preoperativ de imagine cu computer tomograf pe baza
căreia se introduceau datele și se determinau exact mărimea
componentelor protetice și robotul putea să descrie exact care
este suprafața care trebuie prelucrată chirurgical.

Reporter: Care considerați că este impactul concret
al inteligenței artificale în domeniul ortopediei și
traumatologiei?
Prof. dr. Tiberiu Bățagă: Tehnicile Inteligenței Artificiale
au adus mari îmbunătățiri în fiecare pas al căii imagistice
medicale, de la achiziție și reconstrucție până la analiză și
interpretare. Prin încorporarea informațiilor din fișele medicale
ale pacientului, inclusiv simptome, rezultate de laborator și
constatări ale examinării fizice, identifică cel mai potrivit pacient,
examen imagistic specific și determină cel mai adecvat protocol.
Operațiile robotizate sunt considerate „minim invazive”, ceea ce
înseamnă că practicienii înlocuiesc inciziile mari cu o serie de
incizii de un sfert de inch și utilizează instrumente chirurgicale
miniaturizate. Un chirurg controlează brațele aparatului de pe
un scaun la o consolă de computer lângă masa de operație.
Acest lucru permite chirurgului să efectueze cu succes intervenții
chirurgicale în spații înguste și reduce marja de eroare. Inteligența
artificală a devenit un trend și în ortopedie și traumatologie. Au
fost deja demonstrate numeroase aplicații în ortopedie, iar aceste
aplicații vor crește în cantitate și în impact.
Reporter: Cine este pionierul în chirurgia robotică?
Prof. dr. Tiberiu Bățagă: Primele preocupări legate de
acest domeniu au apărut în anii “60, “70, prin savantul John
McCarthy - a nu se confunda cu Joseph F. McCarthy, care a
făcut McCartismul - și care a spus că în momentul în care se
va putea face chirurgie asistată - la vremea aceea era vorba
de calculator, mai apoi de robot - lucrurile se vor dezvolta.
Lucrurile s-au și dezvoltat pentru că între timp a apărut ceea
ce se numește CAS, Computer Assisted Surgery, si primele
intervenții de acest tip au fost făcute în 1997 de profesorul
Dominique Saragaglia, la Grenoble, pe genunchi. Rezultatele în
timp au fost o curbă de învățare, spunea domnul profesor că
durat cu 15-30 minute mai mult intervenția chirurgicală, dar a
fost de o acuratețe foarte bună pentru că s-a putut determina
exact mărimea componentelor endoprotetice pentru artroplastia
de genunchi și în același timp tranșele de osteotomie la femur
și la tibie.
Reporter: La Târgu Mureș s-au făcut astfel de intervenții?
Prof. dr. Tiberiu Bățagă: Noi am avut plăcerea ca în perioada

Reporter: România a făcut un pas pentru a îmbrățișa
chirurgia robotică?
Prof. dr. Tiberiu Bățagă: România a fost printre primele țări
din Uniunea Europeană care la începutul anilor 2000 a înființat
Registrul Național de Endoprotezare, care este condus de
către colegul și prietenul meu profesor doctor Cristian Stoica,
manager la Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie și TBC
Osteoarticular Foișor,actualul Presedinte SOROT, ceea ce a dus
la dezvoltarea foarte intensă a ortopediei și traumatologiei în
România.
Reporter: Ce ar putea ajuta ca această tehnologie să devină
mai accesibilă românilor?
Prof. dr. Tiberiu Bățagă: Cu partea de chirurgie robotică, întrun an de zile economiile sunt în jur de 40 de miliarde de dolari,
pentru partea de nursing undeva la 20 de miliarde dolari, iar
partea administrativă este în sistem electronic. Per total, dacă
se adună toate costurile, pe un an de zile, această inteligență
artificială aduce undeva la 230 miliarde de dolari, calcul la
populația Statelor Unite. Făcând o prospecție în România,
populația țării noastre este cam de 15 ori mai puțină, la noi s-ar
strânge în jur de 14-15 miliarde de dolari, o sumă mai mare decât
bugetul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, care are în
jur de 10 miliarde euro buget anual. Chirurgia robotică este o
tehnică modernă, sunt în spate o serie de costuri ridicate care
țin de mentenanță, de funcționare, dar un manager de spital
trebuie să se gândească și la avantajele financiare pe care le
aduce. La Congresul SOROT am avut o sesiune dedicată AAOS
- Academia Americană a Chirurgilor Ortopezi și ESSKA, care
au menționat că Târgu Mureș este într-o poziție geo-strategică
deosebită și avem un renume și valoare. Ei ne-au indicat așa,
dacă spunem unui manager, că o să facă 200 de intervenții cu
5.000 de euro pe an, cu siguranță nu va fi de acord. Dar dacă
îi spunem că face 5.000 de intervenții pe 10 ani cu 500 de
euro, sigur va fi foarte interesat și va dori să facă primul pas.
Avantajele, atât pentru pacient, cât și pentru medic din punct de
vedere al siguranței intervenției chirurgicale sunt colosale. Dacă
la început poate costurile legate de achizitionarea aparatului, în
jur de un milion, un milion și jumătate de euro sunt foarte mari,
stabilind un număr de intervenții eșalonat se acoperă destul de
repede, pentru că lumea este interesată. Mai ales că există un
program național de endoprotezare, practic implantele sunt
subvenționate de stat, pacientul urmând ca a doua sau a treia

zi să fie externat și pregătit pentru a-și începe programul de
recuperare acasă.
Rectorul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie
“George Emil Palade” din Târgu Mureș, profesor doctor Leonard
Azamfirei, are în vedere în zona Livezeni un nou Spital Clinic
Universitar, proces care este deja în derulare, unde vom avea
un centru puternic de chirurgie robotică care va acoperi toate
specialitățile chirurgicale. În al doilea rând vom iniția un centru
de simulatoare pe toate specialitățile medicale și chirurgicale în
așa fel încât gradarea pregătirii să se facă la nivelul de student,
medic rezident, medic specialist, medic primar, acețtia urmând
a avea acces la aceste simulatoare 24 de ore din 24, șapte zile
pe săptămână.
Reporter: Care sunt dezavantajele chirurgiei robotice?
Prof. dr. Tiberiu Bățagă: Un dezavantaj ar fi în cazurile de
diagnosticare greșită sau de funcționare defectuoasă, caz
de malpraxis, cine este de vină, medicul sau robotul? Apoi,
dacă ai luat un robot, acela merge numai pentru produsele
care sunt de la o anumită firmă, deci nu poți să spui că iau
de la Mako de la Styker și pun proteză de la o altă firmă. Un
alt dezavantaj ar fi costul ridicat, un astfel de sistem este
bazat pe o tehnică modernă, în spatele ei sunt costuri mari de
mentenanță. În Europa occidentală, de vest, deja sunt clinici
specializate care fac numai acest tip de intervenții, pacientul
fiind externat în seara aceleiași zile. Ar trebui să luăm modelul
lor de Școală a pacientului, conform căreia pacientul programat
pentru intervenție vine să ia contact cu inteligența artificială,
adică i se prezintă într-un film prin ceea ce va trece, i se prezintă
salonul, kinetoterapeutul cu care va face recuperarea, medicul
anestezist, deci el când vine în spital nu mai este complet
străin, ci știe exact ce pași trebuie să facă, se leagă o relație
de familiaritate, foarte importantă pentru starea pacientului.
A consemnat Amalia VASILESCU
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M&N MEDYSERV SRL - calitate și durabilitate în medicină, peste generații
M&N MEDYSERV SRL cu sediul în Tg. Mureș,
str. Republicii nr. 20/1A, a luat ființă în 2003,
cu scopul furnizării de servicii medicale de
calitate, cu caracter uman și durabil în timp.
“De la înființare, a urmărit câteva obiective:
• Ținând cont de structura demografică a zonei
deservite, personalul medical să ofere opțiunea
contactului bilingv cu pacienții - română și
maghiară - și chiar câteva cuvinte în limba
romanii.
• Creării unui loc de muncă pentru fiica mea,
care în anul înființării societății era studentă
la medicină.
• Fondarea unei societăți pentru mai multe
generații. Continuitatea și dezvoltarea în timp,
stă la baza durabilității ei.
Societatea funcționează respectând legislațiile
contabil-financiare. Pentru aplicarea ei și
ajutorul dat, îi mulțumesc doamnei ec. Emilia
Butilă, de la firma Contabilitate - EC.”, reliefeză
Dr. Láday Matilda.
Unitatea este în relații contractuale cu CAS
Mureș, pentru Cabinetul de psihiatrie. Derularea
contractului se realizează prin reprezentantul
legal, Dr. Láday Matilda.

M&N MEDYSERV SRL
funcționează cu două cabinete
Cabinet de Pediatrie unde se furnizează
consultații de pediatrie generală, pneumologie
pediatrică și reumatologie pediatrică de către
Dr. Láday Matilda - medic primar pediatru, cu
supraspecializare în Pneumologie pediatrică și
Atestat în studii complementare în Reumatologie
pediatrică. Accesul la Cabinetul de Pediatrie

Dr. Láday Noémi Gabriella

Dr. Láday Matilda
are loc cu programare la numărul de telefon
0740-138.384, pe baza recomandării medicului
de familie, a medicilor specialiști sau prin
prezentare directă. Programul de consultații
este între orele 16.00 -18. 00, în zilele de luni
și miercuri.
“Adresabilitatea pacienților este din întreaga
țară pentru consultații ce acoperă întreaga
patologie pediatrică, cu precădere pentru
probleme de reumatologie pediatrică, deoarece
această specialitate este deficitară la nivel
național. Fiind membru PRINTO - Paediatric
Rheumatology International Trials Organisation
- cu sediul în Genoa, Italia, și investigator zonal
pentru România, am participat la studii clinice
multinaționale în domeniul reumatologiei
pediatrice, ale căror rezultate au fost publicate
în reviste medicale prestigioase (de exemplu:
Lancet, etc.), având onoarea să fiu coautor.
Deoarece sunt în primul rând practician,

concluziile acestor studii m-au ajutat să
pot aborda din prima mână noutățile din
reumatologia pediatrică, în folosul pacienților
mei”, specifică Dr. Láday Matilda.
Cabinetul de Psihiatrie este condus de
Dr. Láday Noémi Gabriella, medic primar
psihiatru, având competențe în psihoterapie
analitică (psihodinamică scurtă).
Accesul la cabinetul de psihiatrie se face cu bilet
de trimitere de la medicul de familie, medici
specialiști sau recomandare, fiind necesară o
programare prealabilă la numărul de telefon
0731-321.916, de luni până vineri. La consult,
se pot prezenta pacienți cu diferite tulburări
psihiatrice: tulburări anxioase, atacuri de
panică, fobii, tulburare obsesiv-compulsivă,
tulburare depresivă, schizofrenie, tulburare
afectivă bipolară, dependență de etanol si alte
dependențe de substanțe sau comportamentale,
demențe de diferite etiologii, tulburări de

Târgu Mureș,
Piața Trandafirilor, nr. 16

Farmacia B&B
Farmacia B&B este una dintre cele mai vechi
farmacii din județul Mureș, înființată în anul
1992. Cu toate astea, istoria farmaciei noastre
datează de undeva din 1900. În acest spațiu
minunat, au pășit sute de mii de oameni,
spațiul fiind de-a lungul timpului exclusiv
farmacie.
Farmaciștii BB sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a crea formule și produse magistrale
create de farmaciști.

neurodezvoltare, tulburări de personalitate, etc.
“Deși din punct de vedere etimologic, psihiatria
este „medicina sufletului” aceasta studiază ființa
umană ca pe un întreg. Abordarea pacientului
psihiatric este una bio-psiho-socio-spirituală.
Interviul psihiatric este cel mai durabil și complex
interviu medical. Se poate realiza într-o singură
ședință sau, de multe ori, este nevoie de mai multe
interviuri pentru a putea observa comportamentul
pacientului și pentru a putea aduna suficiente
informații. Evaluarea psihiatrică înseamnă mai
mult decât evaluarea funcțiilor psihice, înseamnă
și referiri la date biografice relevante. De
fiecare dată trebuie evaluat terenul premorbid,
atributele psihocomportamentale legate de
structura personalității individului. Examinarea
pacientului psihiatric înseamnă întotdeauna și
evaluarea stării somatice. Diagnosticul psihiatric
se obține pe baza observației, examenului
clinic, anamneză, heteroanamneză, teste
psihometrice și examinării paraclinice. Un rol
deosebit îl au aparținătorii și mediul sociocultural al pacientului. Tratamentul psihiatric
este individualizat de fiecare dată, tratamentul
medicamentos fiind doar o componentă în acest
demers terapeutic. De cele mai multe ori se
recomandă psihoterapie, utilizarea unor tehnici
din medicina alternativă, punându-se accent
pe creșterea calității vieții pacientului. Mă simt
onorată să am pacienți constanți din județul
Mureș și alte 12 județe ale țării, pacienți care
ajung la consult prin recomandare. Îi mulțumesc
asistentei medicale Csala Melinda, pentru
ajutorul acordat zi de zi”, menționează Dr. Láday
Noémi Gabriella.
Ioan SANDOR

Comenzi on line:
www.farmaciabb.ro
În prezent avem peste
1400 de produse pentru
următoarele categorii:
• Îngrijire personală
• Medicație pe afecțiuni
• Mama și copil
• Parfumuri VERSET
• Cosmetice și
dermatocosmetice
• Laboratorul Farmaciei BB
• Vitamine și Suplimente
• Tehnică medicală

Telefonic:
0265260103
E-mail :
farmaciabbonline@gmail.com
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Conf. univ. dr. Corneliu Florin Buicu, vicepreședinte al Comisiei de Sănătate și Familie
din Camera Deputaților, spune că:

„Este nevoie să finanțăm sănătatea, iar banii din sănătate
sunt investiție și nu cheltuială”
Cum să abordăm perioada sărbătorilor pentru a evita îmbolnăvirile, care
sunt lecțiile învățate din gestionarea pandemiei la nivelul României, care au
fost greșelile făcute în pandemie sunt doar câteva dintre temele abordate în
interviul pe care conf. univ. dr. Corneliu Florin Buicu, medic primar sănătate
publică și management și vicepreședinte al Comisiei de Sănătate și Familie
din Camera Deputaților, ni l-a acordat. „Am învățat că este necesar să
dezvoltăm întreg sistemul de sănătate, nu neapărat doar pentru o patologie,
pentru că prin faptul că ne-am limitat pentru o perioadă de timp la accesul
la sănătate numai pentru pacienții Covid-19, a determinat o creștere a
patologiei și a deceselor din alte cauze decât Covid-19”, a subliniat, printre
altele, interlocutorul nostru.
Reporter: România se află pe o curbă
descendentă în ceea ce înseamnă cazurile
de îmbolnăviri de Covid-19, reprezintă
această scădere un motiv de liniște sau
dimpotrivă?
Corneliu Florin Buicu, vicepreședinte
Comisia de Sănătate și Familie, Camera
Deputaților: Dacă privim ultima perioadă,
putem constata că la nivel european, România
face parte dintre țările, haideți să le spunem,
verzi, în condițiile în care celelalte țări au
o creștere de cazuri. Însă, și o să mă refer
la datele de ieri și alaltăieri (n. red. 13-14
decembrie), numărul cazurilor pentru București
și Ilfov este deja în creștere. Sunt curios și
aștept datele centralizate pe săptămână care
stau la baza deciziei Institutului Național de
Sănătate Publică privind perioada următoare.
Putem să fim liniștiți pentru că acestea sunt
deciziile pentru perioada sărbătorilor, dar
această liniște, cu ghilimelele de rigoare, este
necesar să fie dublată de responsabilitate, adică
purtarea măștii și distanțarea fizică, pentru
că nu trebuie să uităm că suntem încă într-o
perioadă de pandemie.

nevoie, și pacienții COVID, dar și pacienții cu
alte patologii, pentru că drama prin care trece
un pacient este o dramă indiferent de patologie.

Rep.: În același timp, numărul de decese
rămâne ridicat raportat la numărul de
îmbolnăviri, care este explicația din
punctul dvs. de vedere și care sunt soluțiile
pentru ca numărul de persoane care își
pierd viața din cauza Covid-19, cu sau fără
comorbidități, să scadă direct proporțional
cu numărul de îmbolnăviri?
C.F.B.: Dacă ne uităm, într-adevăr, la numărul
de decese, constatăm că avem o creștere a
numărului de decese la nivelul lunii noiembrie
comparativ cu noiembrie anul trecut. Aici
este însă un lucru pe care l-am subliniat
de-a lungul timpului, România nu are numai
Covid-19, iar pandemia, prin măsurile care au
fost luate, a determinat, de fapt, și o reducere a
adresabilității la serviciile medicale a pacienților
cu alte comorbidități. Pe de o parte, vorbim, întradevăr, de o mortalitate ridicată, am avut în valul
IV foarte multe decese și ne-am situat pe locul
I la nivel european, dar și numărul de decese
din cauza bolilor cronice sau a altor patologii
a fost ridicat, iar una dintre cauze este tocmai
această lipsă a accesului la servicii medicale, la
diagnostic și la tratament. Care sunt soluțiile?
Avem nevoie să putem diagnostica la timp
atunci când pacientul are nevoie, să putem trata
cu modalitățile terapeutice de care pacientul are

Rep.: În ciuda cifrelor oarecum liniștitoare
din prezent, în România a fost deja anunțat
cel de-al cincilea val al pandemiei. Sunteți
vicepreședinte al Comisiei de Sănătate și
Familie din Camera Deputaților, cameră
decizională pentru domeniul sănătății,
care sunt măsurile legislative care
se intenționează a fi adoptate pentru
prevenirea îmbolnăvirilor și combaterea
bolii, dacă sunt astfel de intenții?
C.F.B.: În momentul de față prin Ordonanța
68 din 2021 este valabil pe teritoriul României
utilizarea certificatului european, verde, pentru
deplasarea între statele europene. În programul
de guvernare al actualului Guvern am vorbit de
asigurarea accesului la serviciile medicale și
la medicamente în ambulatoriu pentru că una
dintre problemele mari ale acestei pandemii este
presiunea pe care o exercită asupra sistemului
de sănătate. Această presiune care se exercită
asupra sistemului de sănătate se manifestă prin
creșterea numărului de bolnavi și creșterea în
cazul patologiei grave a pacienților care ajung
în ATI, depășind capacitatea și numărul de
paturi ATI de care dispune România. Măsurile
necesare de a asigura în componenta de
ambulator diagnosticul și tratamentul, și aici
ne referim inclusiv la accesul la medicamente,

Rep.: Vorbeați deja de responsabilitate, prin
purtarea măștii în continuare și păstrarea
unei distanțe fizice. Vin sărbătorile, românii
vor mai uita de restricții, care, de altfel,
au fost ușor relaxate, cum ar trebui să
abordăm această perioadă din punctul
dvs. de vedere?
C.F.B.: Sărbătorile sunt un motiv de bucurie, o
perioadă în care trebuie să privim cu optimism.
Repet ce spuneam și la început, acest optimism
trebuie să fie, totuși, dublat de responsabilitate,
iar responsabilitatea în această perioadă se
manifestă, pe de o parte, prin respectarea
regulilor necesare în pandemie, și aici dacă
ne referim doar la purtarea măștii în spațiile
aglomerate, la păstrarea unei oarecare
distanțe fizice, astfel încât să încercăm să nu
ne îmbolnăvim, dar pe de altă parte aceste
sărbători fiind și un moment în care excesele
culinare sunt la ordinea zilei, să avem grijă și
de aceste aspecte.

la tratament antiviral, necesită în momentul
de față nu neapărat foarte multe modificări
ale legilor, pentru că există cadrul legal care
să permită, dacă există bunăvoință și dacă
există și știință, adoptarea actelor subsecvente
necesare, și aici mă refer la hotărâri de guvern,
respectiv ordin comun al ministrului Sănătății și
al președintelui Casei Naționale de Asigurări de
Sănătate, dar și ordine de ministru care trebuie
să vină la propunerea societăților de specialitate
ale medicilor de familie, ale specialiștilor de boli
infecțioase. Protocoalele terapeutice se aprobă
prin ordin de ministru, la propunerea comisiilor
de specialitate amintite și ele permit, pe de o
parte, și prescripția acestor tratamente în regim
de ambulator fără ca medicul prescriptor să
fie acuzat de malpraxis și pentru pacient să
avem certitudinea că aceste medicamente,
care nu sunt bomboane, sunt recomandate
pacienților după ce au beneficiat de o evaluare
a statusului medical, astfel încât în cazul în
care avem contraindicații ale tratamentului
medical să avem siguranța că nu facem rău.
Medicina este specialitatea în care, în primul
rând, trebuie să fim siguri că nu facem rău și
pe urmă facem bine.
Legat de alte modificări legislative, e adevărat
că în funcție de evoluția pe care o va avea, dar
și de responsabilitatea noastră, îmi doresc ca
România să nu mai ajungă în lockdown sau în
stare de urgență.
Rep.: Pe termen mediu, care sunt soluțiile
pentru prevenirea îmbolnăvirilor și
combaterea bolii? Ce am învățat din
gestionarea acestei pandemii și în contextul
în care sunt este previzionată apariția altor
viruși, vom reuși să ne adaptăm, să învățăm
să trăim cu aceste amenințări, pentru că a
ne întoarce la viața noastră anterioară nu
mai pare posibilă?
C.F.B.: În primul și în primul rând, dacă vorbim
punctual despre acest virus, modalitatea
de a preveni îmbolnăvirea este vaccinarea.
Vaccinarea, și o spun ca medic de sănătate
publică, este modalitatea prin care previi

îmbolnăvirea sau previi o formă gravă de
îmbolnăvire.
Ce mai învățăm pe de altă parte? Învățăm
ca specialiști în sănătate, că cei care au
comunicat nu au comunicat corect lucrurile,
pentru că printr-o comunicare ineficientă, pot
spune, de-a lungul timpului și netransparentă
a datelor, ajungem și constatăm că încrederea
pe care o populația o are în stat, în sistemul
de sănătate a început să scadă. Dacă nu
explicăm deschis, dacă nu vorbim foarte clar,
pe înțelesul oamenilor, de ce sunt necesare
anumite măsuri, care sunt beneficiile, care
sunt avantajele și dezavantajele unor măsuri ca
lumea să le înțeleagă și în cunoștință de cauză
să ia deciziile respective, constatăm că orice
decizie s-ar lua nu are rezultat sau nu poate
fi dusă la bun sfârșit și în plus poate duce și
la neîncredere.
Repet încă o dată trebuie să învățăm pe de altă
parte să fim responsabili, iar responsabilitatea
respectivă este pentru sănătatea proprie, dar
și pentru sănătatea celor din jur, pentru că în
cazul acestui tip de afecțiuni faptul că am grijă
de mine înseamnă implicit că am grijă și de cel
din jurul meu.
Ce am mai învățat? Am mai învățat că este
necesar să dezvoltăm întreg sistemul de
sănătate, nu neapărat doar pentru o patologie,
pentru că prin faptul că ne-am limitat pentru o
perioadă de timp la accesul la sănătate numai
pent ru pacienții COVID, a determinat, și lucrul
acesta a fost spus inclusiv de asociațiile de
pacienți, o creștere a patologiei și a deceselor
din alte cauze decât COVID. Sistemul de
sănătate trebuie să fie lăsat să își facă treabă
fără influențe de tip politic.
În plus am mai constatat ceva, și anume că
sistemul de sănătate are nevoie de finanțare.
România face parte din grupul statelor care
alocă și a alocat pentru sănătate un procent
destul de mic din PIB comparativ cu alte țări
europene. Este nevoie să finanțăm sănătatea,
iar banii din sănătate sunt investiție și nu
cheltuială.
Ligia VORO
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Căsuța lu’Min: când nu reușești singur, reușim împreună!
Căsuța lu’Min! Un centru mureșean modern, care asigură asistență
medicală și servicii de îngrijire persoanelor în vârstă sau cu
dizabilități, independente sau în incapacitate de a se îngriji singure.
Starea de bine, tihna și seninătatea rezidenților, sunt provocări
pe care personalul specializat și dedicat al căminului vrea să le

câștige zi de zi. Căsuța lu’Min își asumă misiunea de a asigura
persoanelor care aleg serviciile centrului un climat cât mai apropiat
de cel familial: un loc agreabil, în care vârstnicii sau persoanele cu
dizabilități își regăsesc confortul, dobândesc prieteni, socializează
și se pot bucura de o viață liniștită.

Ce servicii oferă Căsuța lu’Min?
Centrul pentru seniori și persoane cu dizabilități
vizează - în primul rând - menținerea, recuperarea
și dezvoltarea capacităților fizice, psihice și mentale
individuale, pentru ca rezidenții să depășească
situațiile de dependență și dizabilitate. Dispunând de
două locații prin care vine în întâmpinarea nevoilor
seniorilor sau a persoanelor cu dizabilități, centrul
oferă o pluralitate de servicii: asistență medicală,
socială, psihologică și religioasă.
Alături de serviciile menționate, Căsuța lu’Min
asigură întregul suport necesar pentru obținerea
Certificatului de încadrare în grad de handicap

prin întocmirea, depunerea și monitorizarea
documentației necesare. Echipa de medici ai
centrului, experți în grija față de oameni, este
constituită din medic de familie, medic psihiatru,
medic neurolog și medic de interne. Tratamentele
medicale ale rezidenților sunt personalizate.
Pentru cei cu dizabilități, kinetoterapeutul centrului
evaluează problemele existente și crează programe
individuale de recuperare. Programele țin cont de
afec țiunea pe care o are pacientul, stadiul de
evoluție a bolii, vârstă, tipul de activitate pe care îl
desfășoară, alte afecțiuni existente.

Date de contact
Telefon: 0749-087.491

Asistență medicală
Prin asistența medicală acordată, Căsuța lu’Min
ajută la reinstaurea un stil de viață sănătos și
la alinarea suferinţelor rezidenților. Îngrijirea
oferită de medici și de asistentele medicale nu
constituie un remediu temporar. Este un proces
de implicare continuă în întelegerea și tratarea
afecțiunilor fiecărui pacient.

Asistență socială
Serviciile de asistență social ale centrului au ca
obiectiv satisfacerea trebuințelor de bază ale
tuturor rezidenților. Personalul calificat urmărește
îndeaproape nevoile fiecărui beneficiar,
ajutându-l în derularea activităţilor. Indiferent
de gradul de îngrijire necesar, prima etapă începe
cu o evaluare a nevoilor. Reprezentanții centrului
se întâlnesc cu solicitantul și cu familia acestuia,
înainte ca el să se mute, pentru a defini împreună
nivelul de îngrijire și serviciile adecvate.

Căsuța lu’Min - Rezidența Platoul Cornești
O locație liniștită, situată într-un
cartier rezidențial aflat în apropierea
zonei de agrement Platoul Cornești. O
zonă frumoasă, împădurită, a orașului
Târgu Mureș. La numai 5 minute de
centrul universitar medical și Cetatea
Medievală, rezidența constituie o
adevărată oază de liniște și confort.
Rezidenții au parte de ospitalitate
caldă și prietenoasă, bazată pe respect și bun simț. Centrul pune la
dispoziție 9 camere cu 1, 2 sau 3
paturi și 3 apartamente cu 4 paturi
- accesibilizate și pentru persoanele cu dizabilități - dotate cu baie
proprie și terasă aferentă, mobilier
modern, aer condiționat, televizor,
frigider, seif, internet, adaptate
nevoilor celor internați. Oferă spații
Rezidența Bărdești:
Strada Principală nr. 24A, sat Bărdești,
comuna Sântana, județul Mureș

ample pentru activitățile de zi, pentru
socializare, petrecerea timpului liber
și vizite. Bucătăria și spațiul de servire
a mesei sunt agreabile, standardele
de înaltă calitate instituite satisfăcând
gusturile beneficiarilor. Alimentația
fiecărei persoane este adaptată în
funcție de nevoi și vârstă. Căsuța
lu’Min vă oferă o priveliște minunată a
orașului într-o atmosferă pitorească,
terasă și foișor, decorate în stil
modern. În exterior este amenajată
și o piscină acoperită, complet dotată
pentru recuperare medicală prin
hidrokinetoterapie.
Căsuța lu’Min: un loc deosebit,
înconjurat de mult spațiu verde,
pentru activități zilnice, plimbări în
aer liber și seri liniștite.
Rezidența Platoul Cornești
Strada Cornești nr. 61, Târgu Mureș,
județul Mureș

E-mail: ong.remin@gmail.com
Pagina web: www.casutalumin.ro

Asistență religioasă
Maturizarea este o etapă în care multe persoane simt
nevoia apropierii de Dumnezeu. Rugăciunea ajută la
acceptarea sorții, la împăcarea cu sinele și la speranță.
Adulții și oamenii în vârstă au nevoie de această speranță,
pentru că pierderea sănătății și a celor dragi aduc
schimbări dramatice în viața lor. Rugăciunea le aduce
alinarea de care au nevoie. Centrul își asumă îngrijirea
beneficiarilor atât trupește, cât și sufletește, iar pentru
asta rezidenților li se oferă posibilitatea practicării, la
cerere, a propriilor culte.

Asistență psihologică
Îndrumarea unui psiholog este prețioasă. Psihologul
lucrează cu experiențele trăite de pacient pe parcursul
vieții și să îl învață să se ghideze, să-și înlăture teama
de necunoscut. Îl îndrumă cum să își mențină calmul
sau buna dispoziție. Prin consiliere, psihologul poate
stabili activitățile ocupaționale individuale sau de grup
de care are nevoie pacientul pentru a-și întări echilibrul
și a-și găsi starea de împăcare.

Căsuța lu’Min - Rezidența Bărdești
Aflată într-o localitate suburbană a
zonei metropolitane Târgu Mureș,
la doar 15 minute de Spitalul
Județean de Urgență și 10 minute
de centrul orașului, rezidența a
fost concepută într-un mediu
natural ideal pentru echilibrul
psihic și sufletesc al rezidenților.
Zona este pitorească, ferită de
agitația și tumultul cotidian,
înconjurată de pădure. Centrul
dispune de 20 de camere cu 1, 2
sau 3 paturi, cu terase aferente,
dotate cu baie proprie, mobilier
modern, frigider, televizor, internet,
adaptate nevoilor persoanelor
internate, inclusiv a accesibilității
pentru persoanele cu dizabilități.
Deține o bucătărie dotată și utilată
complet, cu un spațiu generos de
servire a mesei. Meniul alimentar
și gustările sunt adaptate după
fiecare pacient internat în parte,

potrivit diagnosticului, vârstei și
altor afecțiuni asociate. Spațiile
de socializare - pentru petrecerea
timpului liber, activități, vizite - sunt
amenajate într-o ambianță caldă,
constructivă. Centrul încearcă
astfel să asigure un mediu cât
mai apropiat de cel familial, dar

și de dezvoltare a deprinderilor
de viață independentă. Curtea
este amenajată pentru relaxare
și plimbări în aer liber. Cuprinde
o grădină de flori, spațiu verde,
bănci, foișor, grătar în aer liber și
teren de sport. Toate facilitățile
sunt la dispoziția rezidenților.

9

Sănătate ZI de Zi
decembrie 2021

Locul în care te simți acasă! Căsuța lu’Min
Povestea Căsuței lu’Min s-a născut din dorința unor
oameni cu suflete frumoase de a veni în ajutorul semenilor,
de a-i sprijini pe cei oropsiți. C.P., membru fondator
al centrului, dezvăluie în interviul următor câteva din
elementele care-i determină pe rezidenții Căsuței lu’Min
să se simtă aproape de atmosfera de acasă.
Reporter: Cum a luat ființă Căsuța lu’Min?
C.P.: Dintr-o necesitate, așa cum se întâmplă cu mai toate
lucrurile pe care le inițiem în viață. Avem în familie o persoană
dizabilități. Știm cât de greu este să te ocupi de un membru
al familiei cu probleme, fără ca ceilalți să aibă pregătirea
necesară. Împreună cu familia, am luat decizia înființării
centrului. Acum trei ani, în august 2018, s-a născut căminul
pentru seniori și persoane cu dizabilități Căsuța lu’Min Rezidența Bărdești. Rezidența de la Platoul Cornești am
deschis-o în acest an. Urmăresc constant modelele de îngrijire
practicate de centrele din afară. Constat cu satisfacție că noi
oferim spațiu și ambient mai apropiat de cel familial.
Rep.: De ce un centru pentru seniori și persoane cu
dizabilități?
C.P.: Pornind de la necesitatea amintită, am studiat foarte
bine piața, să văd unde m-aș putea încadra. Mi-a plăcut
foarte mult ideea unui centru pentru seniori și persoane cu
dizabilități, pentru că include un segment mai larg. La un
cămin de seniori, am fi fost limitați la persoane de peste 6065 de ani. Așa, toate persoanele cu dizabilități care au peste
18 ani, dar și seniorii, pot beneficia de ajutorul și de serviciile
noastre.
Rep.: Unde încadrați, calitativ, nivelul serviciilor oferite
de Căsuța lu’Min?
C.P.: Nu ne putem lăuda noi pe noi. Pot spune doar că serviciile
se situează la un nivel de calitate ridicat. Există pensiuni de
3-4 stele. Cred că e un bun termen de comparație cu ceea ce
oferim. Avem personal riguros selectat, care știe să acorde

pacienților căldura specifică, de familie. Știm cum îi place
fiecărei doamne să se îmbrace, ce-i place, ce preferințe
are. Avem o doamnă căreia îi plac perele; unei alte doamne,
cireșele. În sezonul acesta nu prea sunt pere, cireșe. Măcar
o dată pe lună încercăm să le aducem fructele preferate.
Căutăm să-i îndeplinim fiecărui rezident preferințele, să se
simtă ca acasă.
Rep.: Câtă importanță au activitățile diversificate și
socializarea? Fizic și psihic.
C.P.: Avem persoane cu handicap, de 22, 24 sau 32 de ani.
Lor le lipsește căldura aceea de familie. Pe vârstnici îi apasă
mult singurătatea. Aici, căutăm să-i oferim fiecărui rezident
căldura specifică, ca în familie. Internările se fac sistematic.
Noii veniți trec printr-o perioadă de acomodare. Nu punem
niciodată în aceeași cameră un pacient nou cu unul vechi.
Unii dintre ei, având și probleme psihiatrice, îi pot influența
negativ pe ceilalți. Modul judicios de repartizare și un program
chibzuit îi ajută pe rezidenți să se cunoască bine și să lege
prietenii. Psihic, le este utilă rutina. Zilnic, de la ora 7.00 e
pregătirea, dușul, fiecare persoană este schimbată. Urmează
micul dejun, iar la 11.00 este gustarea, cu desert făcut de
casă. Cât se poate, le oferim produse de casă, slănină,
preparate din carne, cu care au fost obișnuiți. Au program de

vizite, socializează, vizionează emisiunile preferate. Practică
jocuri de comunitate: remmy, jocul de moară, table, jocuri cu
mingea sau cu paletele. Jocurile le dezvoltă dexteritatea și
circulația. Avem activități legate de diverse evenimente, dar și
de tradiții. Spre exemplu acum, în pragul sărbătorilor de iarnă,
avem tăierea porcului.
Rep.: Cum schimbă centrul viața rezidenților? Ce avantaje
oferiți?
C.P.: Suntem diferiți, prin însăși denumirea căminului. Căsuța
lu’Min e ca o căsuță din povești, cu bunici - seniorii, dar și cu
nepoți - pacienții tineri. Ne diferențiază faptul că ținem cont
de dorințele rezidenților. Fiecare își poate personaliza spațiul
cu obiecte decorative sau fotografii. Am avut un domn căruia
îi plăcea fotoliul de acasă. I-a fost adus la centru. Pentru
că sunt și persoane imobilizate, am implementat metoda
hidrokinetoterapiei. Vă dau exemplul unei doamne de 42 de
ani, imobilizată la pat în urma unui AVC. A făcut progrese prin
hidrokinetoterapie, dar a ajutat-o mult și încrederea căpătată
în persoana care o trata. Persoana care face recuperarea
este aceeași, nu schimbăm continuu personalul care tratează
pacientul. Mizez foarte mult pe continuitate. Încercăm să
alcătuim un tot, ca pacienții să se simtă cât mai confortabil și
în elementul lor, în atmosfera de acasă.
Rep.: Ce servicii veți adăuga, pe viitor?
C.P.: La finele lunii decembrie trecem la realizarea interioarelor
pentru două noi centre. Până la sfârșitul anului viitor, vom
realiza alte 2 centre în apropiere, la periferia orașului Târgu
Mureș. La unul din ele încercăm să implementăm și partea de
îngrijire paliativă, după stabilirea întrunirii criteriilor legislative.
Pentru un centru de îngrijire paliativ trebuie să te aliniezi la 3
legislații: a sănătății, a muncii și a administrației care se ocupă
de persoane cu handicap. Vom armoniza totul, astfel încât să
respectăm standardele impuse.
A consemnat Ioan ȘANDOR
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Prof. Dr. Horațiu Suciu: „Viitorul chirurgiei cardiace
Cine nu își dorește să aibă o inimă sănătoasă pentru cât mai mult timp!?
Dar atunci când acest lucru devine imposibil, este pus un diagnostic de
malformație congenitală cardiacă sau insuficiență cardiacă, ”îmblânzirea”
inimii ajunge în mâinile experimentaților medici chirurgi cardiovasculari. Ani
întregi de studii și perfecționare continuă îi ajută să își însușească permanent
noi cunoștințe și tehnici, cu ajutorul cărora salvează vieți până la momentul
în care își face simțită prezența destinul sau hazardul și viața pacientului
depinde din acel moment doar de puterea Lui Dumnezeu. Totuși, pentru un
chirurg cardiovascular învățarea nu se oprește în fața momentelor dificile.
La Târgu Mureș s-a creat timp de aproape o jumătate de secol o școală
de chirurgie cardiovasculară, ce excelează prin rezultatele obținute, chiar
și la cele mai dificile cazuri. În perioada 25-26 noiembrie 2021, în cadrul
manifestării Zilelor Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare
și Transplant (IUBCvT) Târgu Mureș au fost efectuate, în colaborare cu
specialiști din Polonia, două intervenții la doi copii cu puține șanse la viață,
folosindu-se tehnici noi în abordarea patologiei valvei tricuspide și a patologiei
valvei pulmonare. Sunt tehnici realizate în puține centre la nivel mondial, care
vor intra de rutină în activitatea Institutului Inimii din Târgu Mureș. Despre
cele două intervenții, dar și despre școala de chirurgie cardiovasculară
din Târgu Mureș, greutățile întâmpinate în această specialitate și viitorul
ei la Institutul Inimii a oferit mai multe informații Prof. Dr. Horațiu Suciu,
șeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul IUBCvT Târgu Mureș
și președinte al Societății Române de Chirurgie Cardiovasculară.
Reporter: Aproape o jumătate de secol de
școală de chirurgie cardiovasculară s-a
dezvoltat la Târgu Mureș, treptat ajungânduse la performanță și rezultatele din prezent.
Făcând un arc peste timp, de la momentul
în care ați început dumneavoastră în
această specialitate și până în prezent, ce
metamorfoze a suferit specialitatea? De unde
s-a început, ce ați găsit dumneavoastră și
cum s-a dezvoltat în timp? Mă refer la tehnici
și proceduri, dar nu numai.
Prof. Dr. Horațiu Suciu: 50 de ani de chirurgie
cardiacă în centrul nostru medical este un lucru
care ne onorează și în același timp ne și obligă,
pentru că reprezintă deja o tradiție. Acești 50 de
ani sunt marcați de realizări care considerăm că
au adus notorietate și vizibilitate centrului nostru
universitar. Chiar dacă 50 de ani este o perioadă
lungă de timp aș spune că specialitatea noastră,
chirurgia cardiovasculară, este o specialitate
tânără, într-o permanentă schimbare. Și dacă
vorbim despre metamorfoză aș putea spune că
în prezent destul de puține lucruri mai seamănă
cu ce se făcea atunci, la începuturi. Suntem
într-o perioadă în care avântul tehnologic, în
special în zona medicală, este foarte accentuat.
În fiecare an apar noi proceduri, tehnici, aparate
și materiale sanitare care vin în întâmpinarea
dorințelor specialiștilor și în întâmpinarea nevoilor
pacientului. Practic, acum se dorește ca toate
aceste intervenții să dureze cât mai puțin, pentru
că perioada în care pacientul este operat și, cu
atât mai mult perioada în care funcția inimii este
preluată de un aparat, inimă - plămân artificial,
este o perioadă nefiziologică pentru organism.
Este o perioadă în care organismului i se induce
un sindrom inflamator și, mai mult, pot să apară
efecte adverse vis a vis de această situație
nefiziologică. Rolul acestor aparate, dispozitive
și materiale sanitare, ce apar de la un an la
altul, este de a minimiza aceste efecte adverse,
să le spunem, pe care trebuie să le producem
pacientului pentru a putea să facem intervenția.
Toate aceste progrese vin în întâmpinarea nevoii
pacientului, vin în ideea de a minimiza riscurile și
efectele nedorite ale unei intervenții chirurgicale,
care rămâne o agresiune asupra corpului

Prof. Dr. Horațiu Suciu, șef Clinica de Chirurgie Cardiovasculară, IUBCvT Târgu Mureș;
Președinte al Societății Române de Chirurgie Cardiovasculară

uman, scurtarea perioadei de oprire a cordului,
scurtarea perioadei în care organismul este în
această suferință indusă. Se dorește ca aceste
proceduri să fie cât mai puțin traumatizante,
accesul să fie cât mai redus pe zona aceasta
de minim imvazivitate. Acestea sunt țintele, dar,
bineînțeles, trebuie coroborate și cu resursele
și cu posibilitățile pe care sistemul nostru de
sănătate le oferă. Apropo de unde a fost secția
acum 50 de ani și unde este acum, putem spune
că centrul chirrugical cardiovascular din Târgu
Mureș este unul dintre cele mai importante din
țară și singurul ce oferă întreaga gamă de servicii
medicale în sensul intervențiilor chirurgicale de
la nou născut până la adultul vârstnic, inclusiv
transplantul cardiac.
Imediat după absolvirea Facultății de Medicină
am devenit medic rezident în această Clinică,
am mai bine de 25 de ani de atunci, și întrun fel arătau intervențiile chirurgicale atunci
și altfel arată acum. În acest moment se fac
două intervenții chirurgicale într-o sală de
operație astfel încât undeva în jurul orei 17
se termină și cea de a doua intervenție. Pot
să spun că pe vremea respectivă se începea
la fel și se termina la fel, dar cu o singură
intervenție chirurgicală. Intervențiile durau
mult 5-6-7-8 ore. Evident, această lungime
a operațiilor s-a mai scurtat, astfel încât în
prezent putem face două intervenții în timpul
în care înainte se făcea una singură. De unde a
provenit această reducere a timpului operator?
Cu cât timp pacientul stă mai mult în sala de
operație cu atât riscurile unor reacții adverse și
complicații sunt mai mari. Una este să stea 8
ore în poziția respectivă, cu tot felul de aparate
și materiale sanitare care sunt aplicate pentru
a facilita intervenția și alta 3 ore si jumătate
sau 4. Acest lucru s-a datorat rafinării tehnicilor
și creșterii experienței. Dacă este să facem o
radiografie a unei intervenții chirurgicale există
un moment foarte important al anesteziei, care
pregătește pacientul pentru momentul inciziei,
pentru operație. Pe vremuri dura foarte mult
până ce se reușea stabilirea căilor venoase
pentru catetere, inducerea anesteziei, toate
durau ore întregi.

Rep.: Există intervenții în acest domeniu
care sunt realizabile în străinătate și la
noi nu?
H.S.: Pot să spun că sunt. Este greu într-o țară
cu resurse limitate, și și acelea prost gestionate,
să fie asigurate toate condițiile pentru ca medicii
să nu facă altceva decât să opereze, să se
gândească la operații. Sunt niște limitări, dar nu
sunt niște limitări legate neapărat de lipsa unor
aptitudini sau a unor cunoștințe ale personalului
medical, ci este vorba de lipsa posibilității de
aplicare a unor tratamente. În continuare,
există numeroase medicamente la care, din
motive diferite, noi nu avem acces. Sunt multe
mai ales în zona medicației pentru sistemul
cardiovascular, anumite medicamente în zona
anestezică și de terapie intensivă. Este greu să
angajezi o intervenție în acest caz. De multe
ori sunt intervenții la care ne abținem pentru
că nu avem acces la anumite medicamente.
Dacă am avea acces am putea spune că am
aborda cu altă determinare aceste intervenții pe
care în acest moment preferăm să ne abținem
să le facem.
Rep.: Puteți să oferiți un exemplu de astfel
de intervenție, pe care nu o efectuați din
lipsa medicamentelor?
H.S.: Sunt unele intervenții pe care în momentul
actual am hotărât să nu le facem, împreună cu
colegii de la anestezie, cardiologie pediatrică.
Este vorba despre zona aceasta de malformații
cardiace congenitale grave, complexe, ale nou
născutului. Sunt două tipuri de intervenții unifocalizarea colaterală aorto pulmonară
și ventriculul stâng hipoplazic pe care nu le
abordăm exact din aceste motive.
Rep.: Cum vedeți viitorul chirurgiei
cardiovasculare? Sunteți conectat la
noutățile din domeniu la nivel mondial.
Treptat, se reduc multe dintre operații la
tehnici minim invazive, este valabil acest
lucru și în cazul chirurgiei cardiovasculare?
H.S.: Există o diferență între chirurgia
cardiovasculară, așa în general, în abordarea
unei patologii, și modul în care să zicem se

abordează, adică accesul. Și vă dau un exemplu:
înlocuirea sau repararea unei valve mitrale. Până
la urmă tehnica este aceeași - se deschide atriul
stâng, se reperează valva, detaliile anatomice
pe care noi, în general, le știm de dinainte, din
cursul investigațiilor, se merge țintit pe valvă și
se apreciază posibilitatea reparării sau înlocuirii
având un plan bine stabilit. Tehnica este foarte
clară. Acum modul în care se ajunge la valva
mitrală poate fi printr-o tăietură mai mare sau
printr-o tăietură mai mică. Tehnica este diferită
în modul în care se abordează, se face abordul
și accesul la valva mitrală. Acum se dorește
accesul minim invaziv, care să zicem așa este
perceput de pacient, și nu numai, ca un acces
mai puțin traumatizant, pentru că incizia dacă
adunăm numărul de centimetri a inciziilor e un
pic mai mică decât o sternotomie, care este
abordul clasic. Într-adevăr, aceste lucruri sunt
de viitor. Nu sunt o rutină peste tot contrar
a ceea ce s-ar putea crede. Aș putea spune
că peste 80% dintre intervențiile chirurgicale
efectuate pe plan mondial se fac prin abord
convențional clasic. Evident că se dorește
inversarea acestui raport pe parcurs, dar, în
continuare, până la urmă este important să fie
bine însușite aceste tehnici de bază și apoi să
se meargă în zona de minim invaziv, nu invers.
Și în chirurgia cardiacă ca și în chirurgia
generală se merge spre miniaturizarea inciziei,
spre minimizarea invazivității, dar sunt tehnici
relativ noi, care necesită o dotare și o cheltuială
suplimentară din partea spitalului. Și aici apare
din nou întrebarea ”sunt destui bani în sănătate
sau nu, ne permitem?”. În afară de dotare este
nevoie de training și o perioadă de pregătire
a personalului.

În peste 25 de ani de activitate, în
cadrul Institutului Inimii din Târgu
Mureș, Prof. Dr. Horațiu Suciu a
realizat 52 de transplanturi cardiace
și un total de peste 5.000 de intervenții pe cord deschis, dintre care în jur
de 4.000 la copii.
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în Târgu Mureș este pe mâini bune”
Rep.: În perioada 25-26 noiembrie 2021,
cu ocazia Zilelor Institutului Inimii, au avut
loc o serie de intervenții, în colaborare cu
specialiști din străinătate, privind însușirea
de noi tehnici pentru intervențiile la copii.
Vă rog să oferiți mai multe detalii.
H.S.: Zilele Institutului reprezintă o manifestare
pe care o organizăm în fiecare an. Este al doilea
an, în pandemie, în care această manifestare
s-a ținut oarecum în condiții speciale. Am dorit
să avem partea științifică pentru că este un
moment în care toate colectivele din Institutul
de Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu
Mureș pot să-și împărtășească experiența
și să-și expună planurile de viitor. Pe parte
chirurgicală am ținut nepărat să împărtășesc
anumite noutăți pe care le-am întâlnit în practica
noastră. La partea de chirurgie cardiacă de
copii am avut două intervenții cu ajutorul unor
colegi din Polonia și scopul a fost să abordăm
într-un nou mod patologia valvei tricuspide și
patologia valvei pulmonare, prin confecționarea
intraoperatorie a unor valve dintr-un material
biologic. Aceste valve au fost confecționate
intraoperator la doi copii, la unul în poziție
tricuspidiană, un copil operat în urmă cu 11 ani
în Germania, cu un cord foarte slăbit, o inimă
impresionant de mare, care ne-a determinat
să avem o abordare oarecum foarte prudentă.
Până la urmă operația a decurs foarte bine.
Vreau să spun că acest copil, deși a fost operat
în străinătate, colegii din Germania au fost
foarte reticenți în a-l reprimi și opinia lor a fost
că pacientul are indicație pentru transplant. Am
judecat foarte bine cazul și mă bucur că am
luat decizia cea bună, copilul este bine și deși
suntem implicați în problematica transplantului,
efectuăm transplant cardiac, eu consider, și
nu numai eu, că cea mai bună inimă pentru
fiecare om este inima lui, cea cu care se naște.
Și până la urmă trebuie făcut pentru ea tot
ce se poate, bineînțeles când există șanse
reale și nu doar ipotetice, să ne bazăm pe o
judecată pragmatică, bazată pe dovezi la care
se adaugă și experiența. Din fericire evoluția
a fost bună și a fost o revelație că putem să
avem acces la această tehnică, care de multe
ori este necesară și trebuie să știi cum se face.
O vom putea implementa la mulți alți pacienți
de-ai noștri.
A doua intervenție, realizată în a doua zi, a avut
loc la o fetiță de 5 ani, operată deja de două ori,
o dată la naștere și o dată la vârsta de 9 luni.
Inițial s-a făcut un șunt sistemico-pulmonar
la naștere, apoi la 9 luni corecție totală pentru
Tetralogia Fallot și acum a dezvoltat o stenoză
și insuficiență pulmonară la nivelul valvei
pulmonare. La vârsta de 5 ani nu există valve

Echipa de chirurgi cardiovasculari
ai Institutului Inimii din Târgu Mureș:
Prof. Dr. Horațiu Suciu
Dr. Remus Mitre
Dr. Radu Căpîlnă
Dr. Marius Harpa
Dr. Liviu Moraru
Dr. Claudiu Chivu
Dr. Cosmin Opriș
Dr. Marius Matei
Dr. Radu Bălău
Dr. Mathe Zsombor
Dr. Mihai Sabău
Dr. Cosmin Banceu
Dr. Claudiu Ghiragosian

care să poată fi implantate, la cele artificiale
mă refer, și acesta este motivul pentru care
s-a apelat la această tehnică de confecționare
intraoperatorie a unei valve pulmonare și
rezultatul a fost impresionant. Este un lucru
care ne bucură și mă face să fiu optimist pentru
viitor, pentru că avem în arsenalul nostru două
tehnici care sunt oarecum “off label”, adică nu
sunt multe proceduri făcute la nivel mondial.
Rezultatele sunt foarte bune și felicit întreg
colectivul pentru că a avut curajul de a aborda
aceste două cazuri bine judecate, care au venit
într-un moment aniversar și nu au făcut decât
să marcheze faptul că Institutul Inimii din Târgu
Mureș și chirurgia cardiovasculară se află într-o
zonă în care se țin sus standardele și se practică
medicina de excelență.
Rep.: Cum va influența viața celor doi
pacienți rezultatele obținute în urma acestor
intervenții?
H.S.: Considerăm că o va influența în mod
pozitiv pentru că nu erau multe variante.
Ambii copii erau într-un stadiu avansat de
insuficiență cardiacă, puteam spune să rămână
pe tratament medicamentos sau să-i punem
pe lista de transplant. Dar am preferat să avem
o atitudine proactivă. Cu aceste intervenții am
obținut două lucruri, la ambii copii: oprirea
deteriorarii funcției inimii și degradarea acesteia
- la 14 ani este o tragedie să afli că inima ta nu
mai are mult și vei ajunge într-o zonă în care
nu prea mai ai opțiuni - și am oferit condiția
hemodinamică, prin aceste valve, prin care să
creștem calitatea vieții, pentru că sunt copii
care trebuie să își desfășoare activitatea, să
meargă la școală și să trăiască cât mai mult.
Rep.: În orice profesie există și o parte mai
dificilă. În chirurgia cardiovasculară care
este?
H.S.: Este greu de definit partea cea mai
dificilă. Chirurgia cardiovasculară este cea mai
frumoasă chirurgie, lucrează cu un organ nobil,
miraculos, un organ vital care ne ține în viață.
Noi, pe parcursul întregii noastre activități,
încercăm să ”îmblânzim” acest organ care
este impredictibil. Partea neplăcută este atunci
când apar situații pe care tu, ca medic, nu
le poți controla. Putem să-i spunem destin,
hazard, karma. Toată viața noi încercăm să
ne însușim tehnicile prin care să ”îmblânzim”
inima, o oprim, o pornim, după care ea trebuie
să-și facă treaba mai bine. Sunt situații în care
nu putem controla ce se întâmplă cu pacientul.
Mi-aș dori să spun că putem controla situația
100%, dar nu se poate, pot să apară foarte
multe complicații ale anesteziei, ale circulației
extracorporeale, ale tehnicii principale propriu
zise, se pot întâmpla accidente vasculare, o
serie de complicații metabolice, pulmonare,
disfuncții organice, renale, hepatice, sunt
lucrurile pe care, din păcate, noi nu le putem
controla întotdeauna. Sunt situații în care
indiferent cât de mult te străduiești nu se
poate și te întrebi ”ce e asta?” sau uneori nu
înțelegem de ce un pacient nu reacționează bine
de exemplu la un medicament care în teorie ar
trebui să crească tesiunea, dar de fapt o scade.
Dacă mă întrebați ce îmi este mai greu, este
atunci când eu nu pot să controlez ce se
întâmplă cu pacientul oricât de mult îmi doresc.
Rep.: Chirurgia cardiovasculară nu este o
specialitate ușoară. Care sunt abilitățile
de bază necesare pentru a fi un bun

Colectivul Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară, IUBCvT Târgu Mureș
profesionist în acest domeniu?
H.S.: În primul rând să fii un foarte bun medic
și un foarte bun chirurg, pentru că la urma
urmei un chirurg devine mult mai apropiat de
un pacient decât un medic dintr-o specialitate
nechirurgicală, aș spune. Devii mai apropiat,
chiar intim, atâta timp cât cu mâinile tale intri
în torace, în abdomen, ești într-o relație de
contact fizic îndelungat și puternic. Evident că
dezvolți un sentiment de empatie și dacă mă
întrebați ce aptitudini sunt mai importante aș
zice să îți pese de pacientul respectiv, să te
ridici la suferința lui și să îți propui să îl faci bine
ca să meargă acasă. Să îți pese pentru că un
bolnav simte imediat dacă unui medic îi pasă
sau nu de suferința lui, dacă se implică sau nu.
Principala aptitudine a unui medic este să-i
pese de suferința bolnavului și să-și dorească
să îl facă bine.
Rep.: Resursa umană este baza pentru
înregistrarea succeselor în orice domeniu.
Există tineri care vor prelua ștafeta în viitor,
atât în chirurgia cardiovasculară, cât și
chirurgia cardiacă pediatrică? Sunt tinerii
medici de astăzi dispuși să se lase antrenați
pentru performanță?
H.S.: Nu prea. Noi trebuie să judecăm și
problematica tinerilor medici în contextul
general al tineretului, în noua ordine mondială,
a globalizării. Nu pot decât să observ că tânăra
generație dorește acces rapid la resurse, cu
efort minim, satisfacții materiale cât mai mari,
timp liber cât mai mult și evident asta vine chiar
pe dos cu chirurgia cardiovasculară dacă ne
gândim doar la medici.
Nu mai există disponibilitatea de a alege
această specialitate grea cum este chirurgia
cardiovasculară și acest lucru îl spun nu doar
pe baza unor impresii ale mele, ci se poate
vedea cu ochiul liber la modul în care se fac
alegerile spacialităților după rezidențiat. Când
eram noi rezidenți luam chirurgia cardiacă în
primele 30-40 de poziții. Acum se iau cam pe
la sfârșit, nu pentru că chirurgia cardiovasculară
este ceva urât, dar probabil apare și schimbarea
aceasta de paradigmă, cel puțin din privința
raționamentului centrat pe întrebarea “de ce
să mă fac medic?” Nu pot decât să constat
că specialitatea noastră nu mai este atractivă

tocmai datorită efortului foarte mare, a timpului
îndelungat de specializare, noi am făcut 7 ani,
acum se fac 6 ani, dar este un rezidențiat de
lungă durată, epuizant din punct de vedere fizic,
operațiile nu sunt ușoare, necesită determinare,
reziliență. Un alt motiv pentru care nu este foarte
dorită, și acest lucru nu se întâmplă doar în
România, este că tinerii medici doresc specialități
unde să poată accesa mai rapid o pacientură
privată sau publică, să aibă și puțin timp liber,
să existe posibilitatea activității în regim privat,
în chirurgia cardiacă este mai greu acest lucru.
Pe de altă parte, la Institutul Inimii din Târgu
Mureș, avem o echipă de medici tineri. În 50
de ani au fost cel puțin trei generații de chirurgi
care s-au perindat până acum, suntem la a
patra și vine a cincea. Centrul din Târgu Mureș
este bine ancorat în această specialitate și
nimeni nu poate face abstracție, de la nivel
internațional, de centrul de aici. Cred că avem
cel mai numeros colectiv și cel mai strălucit
prin prisma tinereții și a competențelor. Viitorul
chirurgiei cardiace în Târgu Mureș este pe
mâini bune. Avem în acest moment 12 chirurgi
operatori care operează mâna întâia, fac atât
chirurgie cardiovasculară cât și chirurgie
cardiacă pediatrică.
Într-adevăr, se merge acum pe plan mondial
spre despărțirea celor două supraspecialități
pentru că până la urmă acesta este mersul
firesc, se merge spre supraspecializare. Există
un consens la nivel european ca cine operează
copii să opereze doar copii și cine operează
adulți să opereze doar adulți, pentru că sunt
nevoi diferite și dacă vrei să le faci la nivel de
excelență trebuie să alegi.
Suntem trei chirurgi care să zicem operăm la
partea de copii, dar în total toți cei 12 chirurgi
operează, plus un număr mare de rezidenți
ce vin din spate. Pot spune că resursa umană
este bine reprezentată, atât ca număr cât și
ca și calitate.
Rep.: Ce sfat aveți pentru studenții de la
Medicină, aflați la început de drum?
H.S.: Să aleagă specialitatea cu sufletul, să
învețe și să facă ceea ce le place pentru că până
la urmă asta contează, să îți placă ceea ce faci.
A consemnat Arina TOTH
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Centrul Medical Nova Vita,
servicii medicale de excelență
Centrul Medical Nova Vita a fost înființat
ca și o afacere de familie de Ing. Mailat
Virgil în calitate de Președinte al Consiliului
de Administrație, Laura Mailat în calitate
de Manager și Mailat Delia în calitate de
Administrator, din dorința de a fi mai aproape
de oameni, de a menține starea de sănătate și
a asigura o mai bună calitate a vieții în cadrul
comunității.
Centrul medical oferă o gamă vastă de servicii
medicale de excelență, la cele mai înalte
standarde, fundamentate prin: orientarea către
pacienți, personal specializat, cu un înalt nivel
de pregătire, utilizarea de tehnologii și aparatură
de ultimă generație.
Valorile credinței noastre se numesc: profesionalism, dragoste față de semeni,
atenție față de serviciile pe care le oferim
și concentrare absolută asupra pacienților.
Lor le-am dedicat și le vom dedica de fapt toate

străduințele și realizările noastre.
În prezent ne mândrim cu o echipă de profesioniști recunoscuți la nivel național, cu un

personal medical și non-medical dedicat și
implicat în a susține pacienții noștri la fiecare
pas înspre o stare de sănătate excelentă.

CARDIOLOGIE INTERVENȚIONALĂ/ANGIOGRAFIE. ÎNTRE CARDIOLOGIE ȘI CHIRURGIA CARDIACĂ
Cardiologia intervenţională reprezintă o ramură
revoluţionară a medicinei, o combinaţie între
cardiologia clasică și chirurgia cardiacă. Mai
exact, cardiologia intervențională reușește
tratarea și diagnosticarea unor afecțiuni
cardiace fără a se ajunge la bisturiu!
Ce fel de afecțiuni? Iată câteva exemple:
infarct miocardic acut, angina pectorală, AVC
cu stenoză de cardotidă, fibrilaţia atrială,
insuficienţă cardiacă, malformaţii congenital
cardiace, hipertensiune arterială, stenoze ale
arterelor coronare, stenoză aortică la cei depășiti
chirugical sau la risc crescut, ischemie de
membru cu ocluzie sau stenoze a arterelor, etc.
În cadrul Centrului Medical Nova Vita dispunem
de un angiograf performant (Siemens Artis Zee
Floor) și de materiale din cele mai noi și complexe,
întregite de o echipă de cadre medicale bine
pregătite. DR. AYMAN ELKAHLOUT, medic
primar Cardiolog, își desfășoară activitatea și
în cadrul Centrului Medical Nova Vita, realizând
o serie de intervenții minim invazive pentru
o mare varietate de afecțiuni cardiace.
„Cardiologia intervenţională este miniminvazivă, nedureroasă, sigură pentru pacient,

Angiografia este o metodă de explorare
imagistică (cu raze X) și de tratament, prin
vizualizarea vaselor de sânge și posibilitatea
dilatării porțiunilor îngustate ale acestora.
Aceasta permite totodată examinarea volumului
interior al unui vas sangvin (arteră sau venă)
și ale ramurilor în care se împarte acest vas.

cu riscuri minime, timp redus de intervenţie și
de spitalizare. Mai exact, pacientul tratat prin
cardiologie intervențională poate pleca acasă
după 24 de ore de la intervenţie. Cateterismul
cardiac nu necesită anestezie totală, doar
anestezie locală sub control radiologic.
Pacientului i se va face doar o mică puncţie la
nivelul mâinii sau piciorului (introducerea unei
tubulet fin în artera femurală prin membrul
inferior cu scopul accesării inimii), lucrânduse direct pe imaginea radiologică redată de
un aparat special cu raze numit angiograf
și cu utilizarea substanței de contrast”,
ne-a informat DR. AYMAN ELKAHLOUT, medic
primar Cardiolog.

Proceduri de Cardiologie Intervențională
realizate în cadrul Centrului Medical
Nova Vita:
- Proceduri diagnostice cum sunt Coronarografia selectivă, Arteriografia periferică,
Arteriografie cerebrala (carotida +vertebrale)
etc.
- Proceduri de Cardiologie Intervențională
cum sunt: angioplastia coronariană cu implant
de stent, angioplastia periferică a arterelor
carotide, renale, a membrelor, tratamentul
endovascular al anevrismelor și disecțiilor de
aortă, implantul de valvă aortică percutan,
angioplastie carotidiană cu implant de stent,
prevenția și tratamentul Infarctului Miocardic
Acut și a Anginei Instabile prin angioplastie
primară, Intervenții percutane în anomaliile
structurale ale inimii (adulți și congenitali) etc.

SPECIALITĂȚI
MEDICALE
- Oxigenoterapie hiperbară
- Rx: Detector digital de imagistică
Longtail, unic în Europa
- Chirurgie Generală și Specialități
chirurgicale
- Imagistică Medicală: RMN, CT, Rx
- Cardiologie intervențională
- Alergologie
- Endocrinologie
- Ortopedie
- Ecografie
- ORL
- Oftalmologie
- Recuperare Medicală și Sportivă
- Laborator de analize medicale
- Pneumologie
- Ginecologie
- Urologie
- Dermatologie
- Neurochirurgie
- Cardiologie
- Neurologie
- Medicină Internă
- Pediatrie
- Gastroenterologie
- Medicina muncii
- Farmacie

SPECIALITĂȚI
CHIRURGICALE
- Chirurgie generală
- Chirurgie vasculară
- Chirurgie plastică și reconstructivă
- Ginecologie
- Urologie
- Ortopedie
- Neurochirurgie
- ORL

Centrul Medical Nova Vita
Str. Liviu Rebreanu nr. 29A, Târgu Mureș
Tel.: 0265.266.112, 0265.260.460
www.nova-vita.ro

GASTROENTEROLOGIE ȘI ENDOSCOPIE DIGESTIVĂ
Gastroenterologia este specialitatea medicală
care se ocupă cu diagnosticarea și tratarea
afecţiunilor esofagului, stomacului, duodenului,
intestinului subţire, colonului (intestinului
gros), ficatului, vezicii biliare (colecistului),
pancreasului.
Trebuie să ne adresăm unui medic gastoenterolog atunci când există suspiciunea unei
boli digestive sau atunci când prezentăm
simptome care sunt cel mai probabil legate de
aparatul digestiv, cum ar fi: durere abdominală
de diferite cauze, balonare, diaree, constipație,
scaune cu sânge, puroi, paraziți, modificări
abdominale găsite la examinari imagistice:
ecografie, CT sau RMN.
Afecțiunile din sfera gastroenterologiei pot fi
foarte variate, cuprinzând:
- Boli de esofag
- Boli de stomac

- Boli de colon
- Cancere digestive
- Boli de pancreas
- Boli hepatice
- Boli ale veziculei biliare sau ale căilor biliare
În cadrul compartimentului de Gastroenterologie al Centrului Medical Nova Vita
se oferă servicii medicale la cele mai înalte
standarde:
- consult gastroenterologic
- ecografie abdominală
- gastroscopie (endoscopie digestiva superioara)
- colonoscopie
- polipectomie endoscopică
- rectoscopie/rectosigmoidoscopie
- investigații endoscopice sub anestezie
generală (sedare profundă cu Propofol)
Recent s-a achiziționat un turn nou de
endoscopie digestivă, marca Olympus

Optera. Echipamentul este produs în Japonia și
dispune de o tehnologie modernă. Imaginea se
vizualizează cu o rezoluție înaltă (High definition)
iar examinarea se face în două moduri: atât
în lumină albă cât și în NBI (narrow banding
imaging). Acest lucru permite depistarea
mai exactă a unor leziuni canceroase și precanceroase și totodată delimitarea cu mai mare
precizie a leziunilor. Endoscoapele sunt foarte
subțiri, grosimea gastroscopului de exemplu
este de numai 9,3 mm. Acest lucru face ca
examinarea să fie și mult mai confortabilă.
”Nu există pacient care să se prezinte la clinica
Nova Vita și să nu beneficieze de gastroscopia
sau colonoscopia indicată. Absolut toți pacienții
care au apelat la aceste servicii în altă parte
și nu au reușit să beneficieze de ele, au reușit
să facă aceste investigații în Centrul Medical
Nova Vita. De cele mai multe ori doar prin multă

Turn nou de endoscopie digestivă
răbdare și comunicare cu pacientul am învins
teama de investigație și am dus examinarea
la capăt. Avem soluții pentru orice pacient,
cu orice tip de personalitate, iar în cazuri mai
complexe apelăm și la ajutorul anesteziștilor.
Ceea ce e important este că nimeni nu pleacă
de la noi fără un diagnostic endoscopic după o
examinare completă!”, dr. Cristian Coroban,
medic specialist Gastroenterologie, Centrul
Medical Nova Vita.

13

Sănătate ZI de Zi
decembrie 2021

OKF Medical Center: Sănătate - Putere - Frumusețe
Fondată în 2021, OKF Medical Center oferă
cele mai avansate tehnici și tehnologii
pentru a vă îmbunătăți sănătatea și pentru
recuperarea dumneavoastră fizică, medicală
și sportivă. Tehnologia inovatoare de care
dispunem vă ajută în restabilirea stării de

bine a organismului. Beneficiați chiar și de
mai mult! Un tratament medical complex
de remodelare corporală integrată, într-un
concept original, creat pentru dumneavoastră
și menit să vă asigure un corp sănătos și
frumos: Conceptul “OrthoKinetoFit”.

Sănătate - Putere - Frumusețe
Echipa:
Dr. Bogdan Voicu - Medic primar ortoped,
traumatolog, doctor în Științe Medicale.
Peste 28 ani de experiență medicală. Peste
7.000 de intervenții chirurgicale de ortopedie
și traumatologie efectuate.
Diana Șandru - Fiziokinetoterapeut cu o
experiență de 7 ani în recuperare medicală și
sportivă. Peste 3.000 de pacienți recuperați
cu succes.

Daiana Oroian - Fiziokinetoterapeut cu o
experiență de 5 ani în recuperare medicală și
sportivă. Peste 2.000 de pacienți recuperați
cu succes.
Roxana Munteanu - Fiziokinetoterapeut,
absolventă a UMFST Târgu Mureș în anul
2020, ca șefă de promoție. Masterandă
a UMFST Târgu Mureș în Terapie fizică și
reabilitare funcțională și Cercetare științifică

avansată medico-farmaceutică.
Alina Varga - Fiziokinetoterapeut cu
experiență de 5 ani în domeniu. Masterat în
Terapie fizică și reabilitare funcțională.
Alexandra Țanțoș - Fiziokinetoterapeut,
absolventă ca șefă de promoție în anul 2021
UMFST Târgu Mureș, masterandă în Terapie
fizică și reabilitare funcțională.

Servicii oferite:
• Ortopedie - Traumatologie;
• Fizioterapie;
• Kinetoterapie;
• Testare musculo-scheletală;
• Tehnici de slăbire.

Fizioterapie
Cele mai avansate și inovatoare tehnici
de tratament fizioterapeutic.
Winback Tecar - Metodă terapeutică
noninvazivă, dezvoltată în ultimii ani,
bazată pe Energie endogenă, care
accelerează “regenerarea naturală” a
țesuturilor.
Tecar Terapie Globus DiaCaRe 5000
- Tehnologie de vârf în tratamentul
afecțiunilor acute și cronice ale sistemului

osteoarticular și muscular.
Electroterapie cu linia Chattanooga
- primul aparat de electroterapie de tip
wireless.
Electrostimulare cu linia Compex Wireless.
Terapie Shockwave Chattanooga - Cea
mai modernă terapie cu unde de șoc,
folosită în afecțiuni musculoscheletale
și de managementul durerii și inflamației.

Ortopedie - Traumatologie
• Consultații ortopedie-traumatologie;
• Tratamente specifice de specialitate
ortopedie-traumatologie;
• Tratamente ortobiologice moderne
de medicină regenerative.

Kinetoterapie
OKF Medical Center folosește cea mai
avansată tehnologie din lume pentru
recu perarea medicală și sportivă.
Specialiștii noștri kinetoterapeuți au
o bogată experiență în tratamente
ortopedice, tulburări post chirurgicale,
leziuni traumatice sportive, tulburări
neurologice și multe alte afecțiuni.
Sistemul robotic Kineo este cea mai

Testarea musculo-scheletală
Echipa noastră de specialiști va realiza un test complex și complet al sănătății dumneavoastră, care va
reprezenta punctul de referință și instrumentul pentru
progresul procesului dumneavoastră de recuperare.

Testarea Kineo
• Teste de rezistență maximală isometrică, izotonică și izokinetică.
• Teste de forță maximală concentrică și excentrică.
• Teste pentru optimizarea echilibrului muscular.

Tehnici de slăbire
OKF Medical Center vine cu un nou concept: Conceptul Ortho - Kineto Fit. Pentru realizarea acestui concept OKF integrează într-un nou concept:
analiza corpului dumneavoastră, consult de nutriție și dietetică, noninvazive
de slăbire, slăbire corporală localizată, kinetoterapie individualizată pentru
reducerea țesutului adipos.

nouă stație robotică din lume, care
printr-un soft unic permite tratarea și
recuperarea medicală și antrenarea
corpului dumneavoastră.
Banda de alergare „Alter G” antigravitațională - este o bandă de alergare

cu tehnologie brevetată de NASA - Alter
G, care poate reduce greutatea corporală
cu până la 100%, astfel încât sportivii
sau pacienții să poată începe mult mai
devreme recuperarea, cu un risc scăzut
de accidentare.

Cooltech
Cooltech - Aparat profesional
de criolipoliză care realizează
tratamentul de slăbire localizată și
remodelare corporală, în condiții
optime de siguranță.
Criolipoliza este un tratament
medical folosit pentru a distruge

celulele grase. Principiul se bazează
pe o răcire controlată până la minus
8 grade Celsius, care afectează doar
celulele grase, fără a leza pielea sau
alte organe.
Avantajele criolipolizei sunt:
- Fără durere și timp de recuperare.

Criosauna
Aerocrioterapia este o metodă ce constă în răcirea
simultană a întregii suprafețe a corpului, în mediu gazos, la
o temperatură foarte scăzută (minus 130 de grade Celsius).
Este cunoscut faptul că reacția fiziologică de apărare a
organismului la răcirea generală dozată, este benefică
pacienților cu afecțiuni ale aparatului musculoscheletal.

- Tratament nonivaziv.
- Distrugerea definitivă a adipocitelor.
Sănătate - Putere - Frumusețe
Contact:
OKF Medical Center, strada Cuza
Vodă, nr. 24, Târgu Mureș
Telefon: 0752-942.796
E-mail: ortokinetofit@yahoo.com
Pagina web: www.ortokinetofit.ro
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Institutul Inimii din Târgu Mureș,
implicat în derularea unor proiecte de anvergură
Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare
și Transplant (IUBCvT) Târgu Mureș este unitate
sanitară de referință în cadrul unui proiect pilot,
cu finanțare europeană, privind evaluarea,
standardizarea și monitorizarea costurilor din
sănătate astfel încât finanțarea spitalelor în
România să se facă în funcție de cheltuielile pentru
cazurile reale, diagnosticate și tratate în țara
noastră. De altfel, Institutul Inimii din Târgu Mureș
este implicat și în proiectul național de screening
al bolilor cardiovasculare în rândul pacienților
din regiunile Centru și de Vest a țării. Mai multe
detalii despre aceste proiecte, finanțarea unei noi
clădiri unde să funcționeze Institutul, activitatea
medicală și planul de management a oferit mai
multe detalii Dr. Mariana Ciorba, managerul
IUBCvT Târgu Mureș.
Reporter: În urmă cu un an ați preluat funcția
de manager al IUBvT Târgu Mureș într-un
context pandemic cu multe provocări. Vă rog
să faceți o scurtă prezentare a modului în care
s-a făcut reorganizarea activității medicale,
dar și continuitatea actului medical de înaltă
performanță. Cum este în prezent situația?
Dr. Mariana Ciorba: Da, într-adevăr, am preluat
funcția de manager în 20 aprilie 2020. A fost
totul neașteptat datorită numirii doamnei Prof.
Dr. Klara Brînzaniuc în funcția de prorector.
Era perioada de început a pandemiei, o situație
epidemiologică cu provocări noi și neobișnuite
pentru toată lumea medicală. Împreună cu colegii
din Comitetul Director, cu sprijinul întregului
colectiv medical și administrativ am început să
ne organizăm ca să asigurăm accesibilitatea
și adresabilitatea pacienților cardiovasculari la
servicii terțiare de specialitate-urgențe cardiochirurgicale pediatrice, urgențe cardiace și
chirurgicale cardiovasculare- și servicii la
standarde superioare de calitate, în siguranță,
atât pentru pacienți cât și pentru personal.
Începând cu sfârșitul lunii aprilie 2020 și până
la 30 iunie 2020 ne-am reorganizat în context
epidemiologic prin transformarea spațiului secției
Cardiologiei Pediatrice în aripă COVID, secția fiind
relocată în altă aripă.
După revenirea în formula inițială ne-am organizat
prin amenajarea în cadrul fiecărei secții a unui
sector tampon, formulă în care funcționăm și
astăzi. Am prevăzut, determinați de realitatea
logistică, un pat pentru pacienți COVID pe secția
ATI compartiment adulți. Activitatea medicală
a continuat. În ambulatoriul de specialitate
am dezvoltat servicii de programare on-line și
telemedicină, astfel încât am fost în legătură
directă cu pacienții noștri. Este o activitate pe
care o menținem în continuare. Adresabilitatea
spitalicească în cardiologie, cardiologie
pediatrică, cardiologie intervențională și chirurgie
cardiovasculară adulți și copii am supravegheat-o
prin testarea PCR a tuturor pacienților, patologia
cardiacă fiind agravantă și agravată de infecția cu
virusul SARS-CoV-2. Am intervenit prin proceduri
de cardiologie intervențională și electrofiziologie,
intervenții de chirurgie cardiovasculară adulți și
copii, am efectuat patru transplanturi de cord în
2020, dintre care două după ce a început pandemia,
iar în 2021 s-au efectuat trei transplanturi.
Am tratat peste 100 de pacienți cu afecțiuni
cardiovasculare și COVID până în prezent, dintre
care 10 copii, unul cu vârsta sub un an.
Rep: Ce obiective v-ați propus pentru
dezvoltarea instituției pe termen scurt, mediu
și lung?
M.C.: Pe termen scurt obiectivele sunt puternic
influențate de evoluția pandemiei, respectiv
menținerea unor accesibilități a pacienților
cardiovasculari, adecvate cu evoluția și gravitatea

afecțiunilor; asigurarea unor servicii medicale
la standarde ridicate de calitate, în condiții de
siguranță pentru pacienți și personal; realizarea
unor indicatori de utilizare și calitate a serviciilor
optimi în condițiile epidemiologice și legislative ale
pandemiei; realizarea unor indicatori economicofinanciari adecvați în perioadă pandemică.
Pe termen mediu și lung un obiectiv ar fi
construirea unei clădiri noi a spitalului. Structura
actuală a IUBCvT Târgu Mureș este fragmentată
în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență
Târgu Mureș, având secții situate la distanță una
de cealaltă și care nu permit integrarea optimă a
circuitelor intraspitalicești. Acest lucru creează
dificultăți în gestionarea activității curente din
cauza limitărilor fizice a clădirilor, influențând
nivelul de acreditare ANMCS - nivel IV cu încredere
scăzută, având plan de conformare. În această
situație este imperios necesară construirea
unei noi clădiri, cu regim de înălțime P plus 3,
alăturată clădirii Spitalului Clinic Județean de
Urgență Târgu Mureș și realizarea unei conexiuni
între acestea pentru a putea asigura circuitele și
fluxurile necesare cu respectarea prevederilor
legale în domeniu.
Rep.: Realizarea unei clădiri noi din punct de
vedere arhitectural pentru Institutul Inimii
este o investiție propusă pentru fi încadrată
în finanțarea prin Programul Național de
Reziliență și Redresare. Ați primit răspuns?
M.C.: În comunicarea Ministerului Sănătății din
6 septembrie 2021 ni s-a adus la cunoștință că
suntem pe lista celor 49 de obiective propuse
pentru investiții din PNRR, sub obiectivul
”Construcții de spitale noi sau/ și corpuri/ aripi
noi de spitale și/ sau dotări pentru 25 de unități
sanitare”. Toate demersurile le-am început în
august 2020, avem elaborate nota conceptuală,
tema de proiectare și este în curs de finalizare
procedura de achiziție a studiului de fezabilitate.
Rep.: Să revenim, vă rog, la obiectivele pentru
dezvoltarea Institutului.
M.C.: Ne-am propus să dezvoltăm segmentul de
resursă umană, atât pe partea administrativă cât
și medicală și, de asemenea, suntem cuprinși
într-un proiect al Institutului de Sănătate Publică
pentru depistarea factorilor de risc a pacienților
cardiovasculari în cadrul programului de screening
intitulat ”Totul pentru inima ta”, ce se derulează
pe o perioadă de doi ani de zile. Deocamdată este
în pregătire. Prin intermediul medicilor de familie
și a medicilor cardiologi, pacienții vor fi trimiși
pentru depistarea factorilor de risc paraclinici și
clinici, li se vor face analize, electrocardiografii,
ecografii astfel încât să putem depista bolile
cardiovasculare încă din primele faze de debut.
Este un screening în care medicii noștri cardiologi
sunt formatori și îndrumători pentru medicii de
familie și medicii cardiologi din alte centre.
Deocamdată se desfășoară acțiunile de
formare a medicilor care vor lucra cu pacienții,
se achiziționează materialele și echipamentele
necesare, urmând ca probabil după ce se termină
această fază de pergătire, anul viitor, să intrăm
în faza de activitate propriu zisă de examinare
și depistare a bolii cardiovasculare la pacienți.
Fiecare centru în care se implementează acest
proiect este un centru de screening unde sunt
cardiologi cu experiență, care examinează
pacientul și asigură traseul clinic și paraclinic
pentru diagnosticul final al afecțiunii cardiologice.
Institutul va deservi pacienți din zona centru și
zona de vest a țării.
Rep.: După acest screening ce se va întâmpla cu pacienții?
M.C.: Pacienții vor fi urmăriți și se vor încheia noi
protocoale pentru depistarea și tratamentul bolilor
cardiovasculare. La fiecare pacient, în funcție

Dr. Mariana Ciorba,
manager IUBCvT Târgu Mureș
de starea lui, se va acționa fie prin tratament
conservator la domiciliu, fie internare, fie
programare, holter, supravegherea tulburărilor
de ritm sau de tensiune etc.
Un alt obiectiv îl reprezintă partea economică.
Suntem spital pilot într-un proiect care începe
în decembrie 2021 și continuă pe o perioadă de
12 luni. Constă în evaluarea și standardizarea
costurilor din sănătate pe baza cheltuielilor reale
românești și a diagnosticelor specific spitalelor din
România. Sunt 50 de spitale pilot care reprezintă
toate categoriile de spitale și pe lângă acestea au
intrat și spitale benevol. Acest studiu presupune
colectarea de date de costuri reale astfel încât
la sfârșitul acestui proiect, pe fiecare patologie
și pe fiecare tip de spital, să se poată estima
exact costurile. Acestea implică atât costurile de
tratament ale pacienților cât și costurile indirecte
pentru salarii, cheltuieli cu utilități etc, astfel încât
să avem o oglindă reală a ceea ce se cheltuie în
sănătate.
Rep.: Practic se creează cadrul pentru a fi
revizuit modul în care se alocă, în prezent,
finanțarea de către Casa Națională de
Asigurări de Sănătate.
M.C.: Da, pentru că sistemul DRG, valorile relative
și tariful pe caz ponderat stabilite în 2013 nu
au mai fost actualizate. Între timp costurile au
crescut, inflația a crescut, de multe ori nu reflectă
cheltuielile efective pe care noi le avem, salariile
au crescut în 2017, pe perioadă de pandemie au
crescut sporurile celor care lucrează în secțiile cele
mai periclitate. Datele se vor colecta prospectiv,
prima raportare va fi aferentă lunii decembrie
2021 și vom continua până în decembrie 2022.
Suntem o echipă, vor fi implicați în principal
economiștii Institutului, farmacia, serviciul tehnic
adminstrativ, vom implica și de pe secții astfel
încât să putem colecta date reale, datele noastre
de costuri. Institutul de Boli Cardiovasculare din
Târgu Mureș a fost considerat un etalon între
Institutele de Boli Cardiovasculare din țară.
Alt obiectiv este calitatea activității medicale și
asigurarea siguranței pacientului. Nu poți avea
calitate fără să ai tehnologie, resurse, fără să
asiguri siguranța pacientului și a personalului.
Trebuie să urmărim apariția evenimentelor asociate
asistenței medicale, să controlăm, să prevenim și să
ne explicăm apariția infecțiilor asociate asistenței
medicale, să ne asigrăm că pacientul primește
tratamentul corect și la timp, să ne asigurăm că cei
care lucrează cu pacientul au profesional calitățile
necesare de a lucra cu un pacient, trebuie să
ținem cont de starea pacientului, nevoia lui de
sănătate și lucrul la care țin și am vrut să îl pun în
aplicare stimularea muncii în echipă. Nu degeaba
se vorbește. de multe ori. în partea de specialitate
cardiologică și cardiovasculară de heart team,

de echipa inimii. Trebuie lucrat în echipă, viitorul
managementului este managementul în echipă,
nicio decizie nu trebuie luată doar de manager,
trebuie susținută de toți membrii echipei și de
consiliul medical.
Rep.: Pentru rezolvarea cazurilor de copii
cu malformații congenitale cardiace se
dorește oficializarea și permanentizarea
parteneriatului dintre Institutul Inimii din
Târgu Mureș și Institutul Inimii din München.
Spuneați în primăvara acestui an că s-au
făcut demersurile necesare în vederea acestui
lucru prin existența unei colaborări dintre
Ministerul Sănătății din România și Ministerul
Sănătății din Germania. În ce stadiu se află
aceste demers?
M.C.: Cu regret, trebuie să recunosc că la acest
capitol batem pasul pe loc în ceea ce privește
parteneriatul cu Ministerul Sănătății din Germania.
Colaborarea cu colegii noștri din München am
întreținut-o la nivel instituțional, în luna mai a
acestui an am avut o sesiune de cardiologie
intervențională pediatrică.
Rep.: Cum ar fi schimbat acest parteneriat
rezolvarea cazurilor de malformații
congenitale cardiace la copiii din România?
M.C.: Ar fi fost un mare beneficiu, i-am fi
putut trimite cu mai multă ușurință în spitalul
din München, împreună cu cadre medicale
din Târgu Mureș, care să plece și să se facă
transfer de informație și de tehnologie. Și ei
(n.r. - specialiștii din München) poate ar fi putut
veni mult mai ușor să opereze la noi, în cazul în
care se dorea instruirea într-un cadru mai larg a
personalului medical și a medicilor din România.
De asemenea, cred că am fi putut reduce cu mult
numărul copiilor care pleacă cu formularul E112
în străinătate, nu numai pacienții noștri, dintre ei
pleacă chiar foarte puțini, dar dintre pacienții din
întreaga țară, care pleacă în străinătate pentru
rezolvarea minim invazivă prin proceduri de
cardiologie intervențională.
Rep.: Și sunt mult mai scumpe intervențiile
acolo decât aici.
M.C.: Da, sunt mult mai scumpe, iar CNAS
plătește facturile pentru serviciile de acolo în
integralitate.
Rep.: În cazul în care ar fi fost această colaborare oficializată costurile ar fi fost mai
mici?
M.C.: În mod sigur costurile ar fi fost mai mici prin
faptul că mergând cu pacientul se intervenea nu
pe calea E112, ci pe calea de colaborare. O echipă
medicală din România mergea cu pacientul, era
tratat, stabilizat după care se revenea în țară și
se continua supravegherea până la echilibrarea
sa. Medicii care au venit din Germania au venit
pro bono. Prin colaborarea cu noi au operat doar
pentru binele copilului și creșterea nivelului de
competență profesională și transfer de informații.
Rep.: În planurile de dezvoltare ale
Institutului Inimii s-a aflat și înființarea unui
centru de formare națională în cardiologie
intervențională pediatrică. S-au făcut
demersuri la Ministerul Sănătății pentru a
include această specialitate în Nomenclatorul
de studii complementare. S-a finalizat acest
demers?
M.C.: Trebuie să recunosc că este dificil să-ți asumi
obiective de dezvoltare condiționate de factori
externi. Atâta timp cât cardiologia intervențională
pediatrică nu se află în Nomenclatorul de studii
complementare, având o curriculă adecvată,
cu denumire, nu poate exista niciun centru de
formare națională în cardiologie intervențională
pediatrică, deși suntem printre puținii din țară
care efectuăm aceste tehnici intervenționale.
A consemnat Arina TOTH
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Mărioara Budușan:
„Pregătirea mesei de operație este ca o artă”
Un act medical de calitate are loc în echipă,
iar într-o intervenție chirurgicală în Blocul
Operator acest aspect este și mai important.
Între medicul chirurg și asistentul instrumentar
se creează o simbioză, deoarece în echipa
operatorie asistentul medical are atribuții
și responsabilități, care sunt diferite de ale
medicului, dar se contopesc ca un întreg cu
ale acestuia, pentru a fi rezolvată intervenția
chirurgicală. Nu este ușor să stai preț de câteva
ore fără să bei, să mănânci, să mergi la baie
sau să stai jos și în tot acest timp să fii vigilent,
cu ochii în plaga pacientului pentru a știi ce
urmează să facă chirurgul.
Însă pentru asistenta medicală Mărioara
Budușan această activitate reprezintă o
rutină pe care o practică zi de zi, de 38 de ani
încoace. Lucrează în Spitalul Clinic Județean
de Urgență (SCJU) Târgu Mureș din data de
1 august 1983, momentul în care s-a dat în
folosință unitatea sanitară, și a fost aleasă
să lucreze în Blocul Operator din 1 noiembrie
1983. Din anul 2000 este asistent principal
responsabil la Bloc Operator Chirurgie 2 a
SCJU Târgu Mureș și are în subordinea sa
27 de asistente medicale și infirmiere. Este
o experiență de viață, cu continuitate în timp,
în același loc, fără întrerupere, pe care puțini
oameni pot spune că o au. Despre experiența
sa profesională, activitatea în sala de operație,
ce înseamnă pregătirea sălii de operație și a
instrumentarului, dar și despre modul în care
a reușit să îmbine armonios viața de familie
cu cea profesională, printre urgențele la care
trebuia să răspundă prezent și în timpul liber,
Mărioara Budușan a oferit mai multe detalii în
cadrul unui interviu acordat cotidianului Zi de Zi.
Reporter: Ce v-a determinat să alegeți
cariera de asistent medical și mai ales să
ajungeți să lucrați în Blocul Operator?
Mărioara Budușan: De mică mi-am dorit să
fiu asistent medical. aveam în familie un unchi,
care era medic, și mereu îmi spunea: ”când vei
crește mare te iau la mine, ca asistentă”. La
vârsta de 14 ani am venit în Târgu Mureș, la
Liceul Sanitar. Era concurență mare pe atunci
și era ceva deosebit să reușești să intri. Fiind
elevă la Liceul Sanitar am făcut practică în
Blocul Operator. Atunci am văzut ce înseamnă,
este o altă muncă decât la patul bolnavului si
mi-am dorit să lucrez în Blocul Operator.
Lucrez în acest spital (n. red. - SCJU Târgu
Mureș) din 1 august 1983, din prima zi când
s-a dat în folosință. Cunosc toate colțurile și
absolut toate încăperile din acest spital. Am
început la Clinica Chirurgicală nr. 1, pe atunci
toate chirurgiile erau împreună și erau conduse
de domnul profesor Emilian Victor Bancu. A fost
o mare onoare să cunosc acest mare profesor,
care s-a stins mul prea repede. La acea vreme
trebuia să stai pe secție o perioadă și dacă
domnul profesor Bancu te vedea mai orientată,
mai finuță și mai receptivă ajungeai în blocul
operator.
După câteva luni de zile în care am lucrat pe
secție am ajuns în Blocul Operator pentru a
învăța, deoarece nu poți intra imediat în sala
de operații și să instrumentezi. Eu am crezut
că îmi ajunge o singură dată să văd din fiecare
operație, dar nu a fost de ajuns. Cred că în
Blocul Operator trebuie să stai cel puțin 4 ani
de zile ca să vezi toate tipurile de operații, să

Mărioara Budușan, asistent principal responsabil la Bloc Operator Chirurgie 2,
SCJU Târgu Mureș
cunoști chirurgii, pentru că fiecare au un stil
aparte. La Târgu Mureș exista și o tradiție,
în Blocul Operator instrumentau asistente
medicale, deși în alte părți din țară instrumentau
și medici rezidenți. Profesorul Bancu a ales să
instrumenteze asistentele, ne vedea probabil
mai pedante, mai ordonate, mai atente. Nu aș
spune că medicii rezidenți nu au aceste calități,
dar așa s-a păstrat această tradiție.
Atunci când eu am început toți chirurgii operau
la fel, era altă școală. Acum s-a specializat
fiecare pe diferite domenii, a apărut chirurgia
minim invazivă, se fac mult mai multe tipuri de
operații față de atunci. Chirurgia și chirurgii au
evoluat foarte mult.
Rep.: Prin ce este specială munca în Blocul
Operator?
M.B.: Bolnavii nu știu despre noi, vin și văd cum
pregătim totul, pregătirea mesei de operație
este ca o artă, ca o piesă de teatru. Îmi plăcea
să fiu ca o artistă când pregăteam câmpurile
operatorii, bolnavii se uitau la noi și noi la ei.
De multe ori te duci acasă încărcat, nu poți
rămâne rece la toată suferința pe care o au
oamenii. Noi, acolo, împreună cu chirurgii, ne
dăm seama ce înseamnă să ai sănătate și să
o apreciezi.
Rep.: De ce este o artă pregătirea mesei
de operație?
M.B.: Deoarece trebuie să îți pregătești totul
ca pe o piesă de teatru și parcă toți ochii sunt
ațintiți asupra ta. Tu, asistenta instrumentară,
trebuie să ai tot ce îți trebuie, pentru că în
operație există momente dificile, în care
chirurgul este doar el cu Dumnezeu și asistenta
care muncește cot la cot cu el, îl înțelege, și
tu dacă nu ai să-i dai ce-i trebuie îl stresezi
foarte tare. Trebuie să existe o simbioză între
asistent și medic și trebuie mereu să privești
acolo, în plagă, și să crezi că pe masă este
cineva foarte apropiat ție, nu este un străin,
este un om. Mereu am pus suflet și empatie
în munca mea.
Ca asistent instrumentar faci parte din
echipă, ești scrisă în protocolul operator,
ești răspunzătoare de sterilitate, de tot ce se
întâmplă în blocul operator. Și chiar dacă ai
îmbrăcat halatul steril și ți-ai luat mănușile și
nu te mai poți atinge de nimic, din privire poți
sa comunici cu echipa.
Rep.: Ce dificultăți întâmpinați în munca

dumneavoastră? Cum reușiți să le faceți
față?
M.B.: În momentul în care intri în operație,
aceasta poate dura ore întregi în care nu
mănânci, nu bei, nu poți avea absolut nici o
problemă, trebuie să uiți de ele și să rămâi
în operație.
Rep.: Ați trăit multe momente pe care
le considerați speciale în parcursul
dumneavoastră?
M.B.: Au fost multe momente speciale. Mă
gândesc aici la toate progresele care s-au făcut,
pentru că am început cu operații care acum
se fac la ordinea zilei - gastrectomii totale,
amputațiile de rect etc. Operații care atunci
se făceau în premieră acum se fac zilnic, chiar
minim invaziv. Fiecare succes al clinicii și al
medicilor a fost o satisfacție a mea și o mândrie.
Rep.: Dacă facem un arc peste timp cum
aveau loc în trecut intervențiile chirurgicale
și cum sunt acum? Mă refer aici dacă aveați
consumabilele necesare, instrumentarul
pe care dumneavoastră îl pregătiți pentru
operație.
M.B.: Să știți că și pe vremea când nu aveam
atâtea fire, aparatură, laparoscoape se făcea
o chirurgie de înaltă performanță. Și poate că
acele vremuri m-au ajutat. Când rămâneai
atunci fără ceva te descurcai, dar acum te
gândești ”păi atunci nu am avut, ce pot să
fac acum să rezolv problema?”, pentru că un
asistent medical trebuie să fie creativ și inventiv,
nu doar să ți se pună toate în față și tu să te
folosești de tot ce ți se dă. Trebuie să anticipezi
operația, să știi ce pași urmează și ce materiale
sunt necesare.
Rep.: Practic trebuie să fiți pregătită să
interveniți ca un strateg pe câmpul de
bătălie.
M.B.: Așa este. Chiar dacă nu ai ce îți dorești,
te folosești de ce ai.
Rep.: De-a lungul timpului tehnologia
a evoluat și ați rămas lângă masa de
instrumentat. Cum v-ați adaptat la
schimbările ce au avut loc?
M.B.: Da, au apărut operațiile laparoscopice,
prima dată am făcut foar te multe
colecistectomii, apoi s-au făcut fel de fel
de cursuri și s-a ajuns la ora actuală să se
facă operații pentru obezitate, aproape toate
intervențiile chirurgicale să le facem minim

invaziv. Este total diferit de chirurgia clasică.
Ca să faci chirurgia laparoscopică trebuie să
cunoști foarte bine chirurgia clasică. Da, am
rămas la masa de instrumentat, este chiar
mai greu pentru că acum se lucrează cu multe
steplere, foarte performante și trebuie să știi și
să cunoști toate instrumentele laparoscopice ca
să nu creăm un stres suplimentar chirurgului.
La chirurgia laparoscopică prin trocar se
introduc instrumentele, foarfeci lungi, pense
de prehensiune, pe care trebuie să le cunoști,
pentru că fiecare operație are intrumentar
aparte.
Rep.: Pentru a practica această meserie
aveți nevoie de mult curaj și forță interioară.
Ce vă motivează să mergeți înainte?
M.B.: Garantat nu este o rutină. Deși am atâția
ani de muncă este o plăcere și o dorință de a
face ceva nou. Târgu Mureș este printre cele
mai mari centre chirurgicale din țară și vreau
să las în urma mea un grup de colege care să
fie foarte bine pregătite și să ducă mai departe
această profesie. Sunt fete bine pregătite și
cei care (n. red. - chirurgi din alte centre) vin
și operează aici, la noi, le aduc laude.
Rep.: Practic lăsați în urma dumneavoastră
o școală de asistente bine pregătite să
lucreze în blocul operator. Însă, de-a lungul
timpului, cu siguranță v-ați ocupat de multe
asistente, cum sunt generațiile de acum față
de cele din trecut? Există același interes
pentru practicarea meseriei?
M.B.: Nu mai există același interes, dar noi
avem asistente foarte bune, care vor duce mai
departe această profesie pentru că e altceva
decât la patul bolnavului, sunt ale trăiri, alte
sentimente.
Rep.: Ce sfat le-ați oferi viitoarelor asistente
medicale?
M.B.: Să nu evite blocul operator, pentru
că este ceva deosebit. Noi, pe de altă parte
câștigăm o specializare în plus, nu oricine poate
să facă munca pe care o facem noi. Aceasta
competență se câștigă în timp prin multe ore
lucrate în sala de operație.
Rep.: Meseria de asistent medical în blocul
operator v-a influențat în vreun fel viața
personală?
M.B.: Da, am avut zile, săptămâni, luni, când
operațiile nu se mai terminau. Am stat în
operație și câte 8-9-10 ore.
Au fost perioade în care nu era schimbul doi și
trebuia să stai să termini operația, să îți aduni
instrumentele, pentru că asistentele trebuie
să spele instrumentele, să le dezinfecteze, să
le decontamineze și să le pregătească, să fie
sterile pentru a doua zi, pentru alte intervenții.
Și copilul meu era la grădiniță și era scos
ultimul, de multe ori sunam și spuneam „ajung
imediat să îl scot”. Dar mi-am făcut timp să
mă ocup și de el, să merg la ore de tenis și de
engleză. Da, mi-am făcut timp și pentru familie.
Am urmat și studii superioare de psihologie,
care m-au ajutat foarte mult, dar am preferat
să rămân, în continuare, în Blocul Operator.
Am fost chemată de multe ori de acasă.
Ajungeam poate la oră târzie și, pe când
credeam că s-a terminat, mă sunau și veneam la
serviciu. Am venit și voi mai veni, în continuare.
Iubesc chirurgia, colegii și munca pe care o fac
cu toată dragostea.
A consemnat Arina TOTH
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Centrul Medical Lotus Image - servicii de asistență medicală
Ori de câte ori pacienții se confruntă cu o
problemă de sănătate caută acei medici în care
au încredere și unitățile sanitare ce le oferă
condiții pentru a efectua toate investigațiile
necesare înainte de stabilirea celui mai bun
diagnostic și tratament. De-a lungul a 11 ani,
Centrul Medical Lotus Image din Târgu Mureș
s-a dezvoltat și reorganizat atât din punct de
vedere al infrastructurii cât și al resursei umane,
astfel pacientul are șansa să i se efectueze toate
investigațiile în vederea stabilirii diagnosticuluii
în cadrul centrului. Pentru acest lucru stau
la dispoziție medici cu vastă experiență, cu
cunoștințe solide în domeniile lor de activitate,
și aparatură de top, cu tehnologie de ultimă
generație. Despre începuturile centrului medical,
evoluția sa în timp și avantajele pe care le au aici
pacienții a oferit mai multe detalii Dr. Carmen
Nicolau, mentorul Centrului Medical Lotus Image.
Reporter: De-a lungul a 11 ani de activitate,
Centrul Medical Lotus Image a trecut printrun amplu proces de transformare, ajungând
în prezent să ofere pacienților un circuit
integrat al serviciilor medicale de care are
nevoie. Vă rog să faceți un arc peste timp,
în câteva fraze, cum s-a început și unde
s-a ajuns în prezent.
Dr. Carmen Nicolau: În perioada 2005-2007
activitatea medicală s-a extins în direcția unei
colaborări între medicina clasică și medicina
alternativă. Am terminat mare parte dintre
supraspecializările aferente gastroenterologiei
și continuam să caut soluții la problemele pe
care le întâmpinam, zilnic, împreună cu pacienții
mei, motiv pentru care s-a cristalizat ideea că
trebuie să facem o echipă mai mare, să aducem
toate posibilitățile diagnostice și terapeutice la
un loc. Ca atare, a trebuit să găsim un loc care
să se potrivească cu acest concept de medicină
integrativă. În 2009 am decis achiziția unei
clădiri suficient de mare, în apropierea naturii,
cât mai integrată în conceptul de casă ca și loc
al găsirii și tratării problemelor de sănătate.
Am decis să renovăm spațiul respectiv și în
2010 a intrat în funcțiune prima locație, cu
o echipă care deja începea să se cristalizeze
spre medicina integrativă. În anii 2010-2011
eram deja în echipă gastroenterologi, interniști,
homeopați, reflexoterapeuți, medici de laborator
și alte specialități, inclusiv biorezonanță.
Toate activitățile se desfășurau din punct de
vedere al serviciilor medicale în condiții din ce
în ce mai bune. Într-o zi norocoasă, în urmă cu
vreo 20 de ani, mi-am regăsit un carnețel rătăcit
în care scrisesem ceea ce vreau eu să fac în
viață, ca om și ca medic. Parcurgând fiecare
pagină, am regăsit vechea mea idee legată de
cercetare și mi-am dorit foarte mult să particip
la ceea ce înseamnă efortul lumii medicale de
a descoperi sau de a defini și clarifica lucrurile.
La un moment dat s-a ivit oportunitatea de a
atrage fonduri europene în domeniul medical,
în cercetare. Această activitate presupune,

printre altele, și o finanțare solidă. În perioada
în care România a fost inclusă în cadrul țărilor
beneficiare de fonduri europene cercetătorii
din domeniul medical românesc au derulat
proiecte prestigioase, la care am avut onoarea
să participăm în calitate de centru asociat.
Devenea evident faptul că, la rândul nostru,
vom scrie proiecte pe care le vom aplica
pentru finanțare din fonduri europene și vom
invita colegii să participe la ele. Preocuparea
personală în cadrul cercetării a fost încă din anul
2010 în domeniul telemedicinii. Prima lucrare
susținută de mine în cadrul Conferințe Naționale
de Ultrasonografie a avut drept scop prezentarea
rezultatelor primului nostru proiect de teleecografie. După un interval de timp în care am
examinat ecografic, de la distanță, împreună
cu colegii medici de familie, peste 1.000 de
pacienți prin tele-ecografie și am publicat
articolul ”Telecografia, a cincea dimensiune
a ecografiei” în revista Societății Europene
de Ecografie am decis ca proiectul să aibă ca
principal scop crearea unei rețele naționale de
tele-ecografie. La scrierea proiectului am avut
șansa de a colabora cu cercetători și experți de
prestigiu, astfel se explică faptul că proiectul
a ocupat locul șase la competiția națională
lansată de Ministerul Cercetării în anul 2015.
După semnarea contractului de finanțare,
conform proiectului, am demarat crearea rețelei
națonale de telemedicină și a celor două centre
de excelență, din nordul și sudul țării, respectiv
Târgu Mureș și Călimănești, în care pacienții
examinați în cadrul rețelei să fie ajutați să își
completeze investigațiile necesare.
Rep.: Care sunt rezultatele obținute, în timp,
în urma activității de cercetare?
C.N.: După finalizarea infrastructurii, conform
proiectului, și a creării a peste 20 de locuri de
muncă în cercetare, prin activitatea desfășurată,
în tot acest timp, a început structurarea bazei
de date, urmărindu-se temele de cercetare
menționate în proiect. Activitate de cercetare
este în plină dezvoltare în vederea publicării
articolelor științifice asumate.
Încercăm să atingem magia cercetării medicale,
dacă se poate în câteva puncte fundamentale,
adică să venim cu lucruri care să aibă impact
major. Ca să ajungem aici a trebuit ca timp de
trei ani să fim foarte concentrați pe asigurarea
infrastructurii și a bazei de date. A fost și este
un efort considerabil și pentru aceasta am o
maximă recunoștință atât pentru cei care au
participat la scrierea proiectului, cât și pentru
cei care ne-au cofinanțat: fondurile europene,
băncile, finanțatorii serviciilor medicale care
au investit în noi încredere.
Rep.: Aminteam anterior faptul că
pacientul beneficiază aici de un circuit
integrat al serviciilor medicale de care
are nevoie, de la simpla anamneză în care
își prezintă simptomatologia și până la

„De patru ani lucrez la Clinica Lotus, unde am avut șansa
să fac parte dintr-o echipă multidisciplinară. Colaborarea
excelentă pe care o avem cu serviciul de medicină internă,
cardiologie, pneumologie, alergologie, anatomopatologie și cu
serviciul de chirurgie întregește reușita noastră. Susținerea pe
plan intern permite discutarea cazurilor dificile și găsirea unor
modalități de a le rezolva, fără rivalități. Lucrând ca medic
în acest spital am avut oportunități de dezvoltare datorită
numeroaselor cursuri de formare, seminariilor și altor mijloace
de sensibilizare. Astfel, am putut evolua și am putut continua

Dr. Carmen Nicolau, mentor Centrul Medical Lotus Image
primirea rezultatelor finale ale analizelor
și investigațiilor, necesare pentru un
diagnostic cert și instituirea conduitei
terapeutice adecvate. Cum arată acest
circuit? Care este avantajul unei persoane
de a deveni pacientul Centrului Medical
Lotus Image?
C.N.: Din dorința de a împlini nevoile fundamentale
ale medicinii - de a scurta drumul de la culegerea
corectă a datelor medicale, la structurarea
planului de investigații, derularea rapidă a
acestora, integrarea informațiilor obținute în
fișa medicală având ca rezultat un diagnostic
bazat pe evidențe și un tratament personalizat
- centrul nostru are posibilitatea de a oferi
acest parcurs în cadrul aceleiași clădiri, într-o
succesiune logică coordonată de medicul curant.
Dorința noastră este ca atât etapa anamnetică
cât și cea investigațională să se desfășoare în
cadrul aceleiași zi, dar această dorință este
dependentă de pregătirea pacientului (à jeune
sau postprandial etc) precum și de programările
existente în fiecare departament. Din nevoia de
a respecta pacienții pogramați, acest parcurs
într-o singură zi se poate face doar printr-o
înțelegere reciprocă, atât din partea colectivului
medical, care va face efortul de a căuta soluții
pentru investigații în aceeași zi, cât și din
partea pacientului, care va accepta prioritatea
pacienților care au deja programare. Munca în
echipă și colaborarea ideală medic-pacient sunt
fundamentale pentru acest deziderat.
Examinările probelor de laborator care se
recoltează în cadrul clinicii se efectuează în
laboratoare cu experiență, conform contractelor

să îmi perfecționez competențele în timp ce profesez.
Centrul nostru are în structura sa o secție de gastroenterologie,
care include și compartiment de ambulatoriu, dotat cu un
laborator de endoscopie digestivă, unde se efectuează proceduri
de endoscopie diagnostică și terapeutică, ecoendoscopii și se
administrează și capsule endoscopice. Toate aceste facilități ne
ajută să performăm zilnic în îndeplinirea sarcinilor medicale. Ne
ajută să menținem un nivel ridicat al serviciilor medicale prestate
și, nu în ultimul rând, creează un spațiu profesional eficient, pe
care se pot baza de fiecare dată pacienții. Faptul că facilitățile

semnate. Criteriile fundamentale în alegerea
colaboratorilor sunt atât calitatea cât și
rapiditatea obținerii rezultatelor.
Examinarea ecografică este în conceptul
medicinii moderne echivalentul stetoscopului.
De aceea, accesul la ecografie atât pe aparat de
screening cât și pe aparate de înaltă performanță
este asigurat tuturor medicilor și pacienților fără
a necesita programare prealabilă.
Pentru un diagnostic rafinat, medicul care a
identificat nevoia unor investigații complexe
prin CT, RMN, endoscopice poate să solicite,
echipei identificarea celor mai scurte căi de
obținere a acestor informații, dar și ceea ce
este foarte important, poate comunica direct
și poate consulta personal imaginile pacientului
în cadrul rețelei interne, ajungând la o analiză
complexă, interdisciplinară, extrem de utilă
pentru diagnostic și tratament adecvate.
În mod particular, la Lotus examinările CT sau
RMN efectuate în cadrul clinicii sau în alte
centre pot fi corelate cu examinarea ecografică
de finețe prin introducerea CD-ului în ecograf și
o reevaluare ecografică a leziunii cu probleme,
prin imagistică hibridă. În acest fel sunt depășite
limitele a două tehnici imagistice.
Un element fundamental în calitatea actului
medical este acordarea atât de către medici cât
și de către pacient, și aș putea sugera chiar și de
către finanțatorii serviciilor medicale, a timpului
necesar pentru integrarea corectă a tuturor
datelor obținute, corelarea cu alte patologii ale
pacientului, cât și cu ghidurile medicale aflate în
vigoare, astfel încât rezultatul să fie un serviciu
de medicină integrativă riguros elaborat.

clinicii sunt de cea mai înaltă calitate ne dau încredere sporită
în diagnosticare și monitorizarea pacienților. Clinica Lotus are
avantajul de a avea aparatură de înaltă performanță și de cea
mai nouă tehnologie, nu doar pe partea de gastroenterologie, ci
și pe partea de imagistică, iar asta ne permite să tratăm pacienții
într-un mod integrativ”.
Dr. Gabriella Gabos,
medic specialist gastroenterolog,
doctor în științe medicale
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integrată pentru problema de sănătate a pacientului
Rezultatul investigațiilor poate coduce la
concluzia că suferinta pacientului este cauzată
de afecțiuni din alte specialități, situație în care
pacientul poate fi programat la consultație la
specialitatea respectivă în cadrul centrului.
Avantajul, atât pentru medic cât și pentru
pacient constă în posibilitatea de predare a
cazului între specialiști cât și posibilitatea
accesării informațiilor în mod direct de către
medicul din cadrul rețelei interne. În acest
timp, pacientul se poate relaxa într-un ambient
familial, înconjurat de cadre medicale, care
se ajută ca într-o familie, atingând nivelul de
confidență și liniște de care are nevoie.
În situația în care patologia identificată nu poate
fi abordată în cadrul clinicii pacientul poate fi
îndrumat spre centrele colaboratoare sau doar
ghidat să își aleagă medicul curant pe criterii
profesionale.
Rep.: Pacientul este primit într-un cadru
confortabil și prietenos. Cât de mult
contează ambientul pentru confortul psihic
și relaxarea dinaintea actului medical?
C.N.: Atunci când am început demersurile ca
să dezvolt un centru medical în zona aceasta
99% dintre interlocutorii mei au întrebat ”de
ce acolo?”. Convingerea mea a fost că ”acolo”
înseamnă casă și natură și în momentul în
care pacientul a intrat a găsit mobilier, plante,
grădină, dar și spații de parcare, per ansamblu
un ambient care i-a indus mai degrabă ideea
că a ajuns acasă decât că a ajuns la un spital.
Acest sentiment facilitează, de la început, o
relație bună în echipa medic-pacient. După ce
a dispărut anxietatea pacientului și discuția se
desfășoară cu o maximă empatie și încredere
actul medical capătă alte valențe. După 10 ani
pot să spun că inclusiv unii sceptici de la început
au devenit pacienții noștri, bucurându-se de
”căsuța-spital din pădure”.

RMN

Centrul Medical Lotus Image
oferă servicii medicale
în specialități precum
gastroenterologie, cardiologie,
medicină internă, pneumologie,
dermatologie, alergologie, ORL,
endocrinologie și dispune de
o echipă medicală formată
din oameni competenți,
profesioniști și capabili să
depășească orice obstacol
pentru a identifica, diagnostica
și institui tratamentul corect.

Rep.: În perioada pandemiei restricțiile au
redus interacțiunea cu pacientul. Cum a fost
și este în continuare gestionată situația la
Centrul Medical Lotus Image?
C.N.: Centrul Medical Lotus Image a considerat
că în perioada pandemiei lumea medicală este
obligată moral și pregătită fizic și psihic să stea
în prima linie. Conștienți fiind de complexitatea
noii patologii am asigurat de la bun început
echipamentele de protecție necesare, am
urmărit respectarea strictă a protocolului, dar
am continuat să funcționăm în toată perioada
pandemiei. În martie 2020 am avut primul caz
de COVID în clinică, care fost identificat rapid
de către colegii de la recepție ca fiind suspect
COVID. A fost preluat și investigat pornind de
la acuzele abdominale, ajungâdu-se într-un
scurt timp la diagnosticul de infecție COVID și
s-a respectat protocolul în vigoare. Nici atunci,
nici cu ocaziile ulterioare, niciunul dintre colegii
noștri sau pacienții noștri nu au fost infectați în
cadrul clinicii. Faptul că toată lumea a acceptat
să lucreze respectând strict protocoalele a
ajutat lumea medicală târgumureșeană pentru
rezolvarea cazurilor non COVID.
Rep.: Pentru a oferi servicii medicale de
calitate este nevoie de un personal foarte
bine instruit și cu cunoștințe medicale solide.
Este o prioritate participarea continuă a
medicilor la evenimente medicale pentru
a fi la curent cu noutățile din specialitatea
lor, în materie de aparatură, de tehnici de
imagistică? Cum s-a ținut pasul cu noutățile
în perioada pandemiei?
C.N.: Fiind un centru condus de un medic și
conceput în jurul ideii că practicarea meseriei
implică obligatoriu permanenta actualizare
a informațiilor suntem abonați la mai multe
site-uri specializate în menținerea la zi a
informațiilor: de tip Up To Date sau Univadis.

Echipa Centrului Medical Lotus Image
Participarea la manifestările științifice naționale
și internaționale, în fiecare an, a fost susținută
atât prin concedii de studiu, finanțarea deplasărilor de către Lotus și alte suțineri de tip
material, atât pentru medici cât și pentru
asistenți medicali.
În perioada pandemiei au continuat participările
în formă hibridă: cadrele medicale au fost
susținute să participe online, în mod organizat,
prin deplasare în centrul nostru de relaxare
aflat în județul Sibiu, asigurându-se un mediu
liniștit pentru urmărirea lucrărilor și derularea
discuțiilor specifice de la sfârșitul acestora.
Discuțiile colegiale au întărit spiritul de echipă,
iar posibilitatea de a ne compara activitatea
cu cea derulată în alte centre naționale și
internaționale ne-a întărit încrederea în ceea
ce facem, dar a deschis și noi perspective.
Ne bucurăm să putem observa faptul că am
reușit să ținem pasul cu evoluțiile tehnologice
în domeniile pe care ni le-am propus.

Stație de endoscopie digestivă
„De aproximativ 4 ani am ales să îmi desfășor activitatea
de medic specialist gastroenterolog în centrul medical
Lotus Image. Ca tânăr medic specialist, originar și format în
Târgu Mureș, am fost încântată de posibilitatea dezvoltării
unei cariere într-un centru medical pluridisciplinar, dotat cu
aparatură de ultimă generație, în care să am posibilitatea să
tratez cazurile complex, conform ultimelor ghiduri medicale
în vigoare.
Desfășurarea activității de medic gastroenterolog la
standarde europene este facilitată de infrastructura
existentă în Centrul Medical Lotus Image: cabinete de
consultații, laborator endoscopie dotat cu trei stații complete
de endoscopie Fujinon, electrocauter Erbe cu modul plasmaargon, ecograf Hitachi Arietta cu soft pentru ecografie cu
substanță de contrast și elastografie.”
Dr. Mădălina Petruț,
medic specialist gastroenterolog

Rep.: Cât de importantă este echipa și cum
ați reușit să o păstrați de-a lungul anilor?
C.N.: În toate activitățile de prestări de servicii
resursa umană este fundamentală. În medicină
acest deziderat atinge cote maxime. Fiecăruia
dintre cei care au fost și apoi nu au mai putut
fi în echipa noastră le sunt recunoscătoare.
Construirea și dezvoltarea colectivului a urmat
acest principiu: identificarea nevoilor fiecărui
membru al colectivului. Discuțiile cu colegii
mei au avut ca punct de pornire întrebarea:
”Ție ce ți se potrivește? Te rog să alegi din
cadrul clinicii activitatea pe care ai vrea să o
faci cu plăcere”. Această preocupare a fost
atât la început cât și pe parcurs și în felul
acesta am reușit să formăm și să păstrăm o
echipă motivată și dedicată. Suntem un colectiv
echilibrat, format din tineri, dar și persoane
cu mai multă experiență, în care nu se face
diferență între oameni.
A consemnat Arina TOTH

Ecograf de ultimă generație
„Lucrez efectiv la Clinica Lotus din
2015, însă colaborarea mea cu acest
minunat colectiv datează din timpul
rezidențiatului meu de Cardiologie și
asta spune multe având în vedere că
sunt medic primar de 3 ani. Clinica
Lotus, pentru un medic de orice
specialitate, înseamnă dezvoltare
profesională continuă și posibilitate
de investigații și tratament pentru
pacienți de cea mai înaltă calitate
și competență. Mai înseamnă colegi
și personal responsabili, atenți la
nevoile și dorințele pacienților, cu
spirit de echipă, politicoși și, nu în
ultimul rând, sensibili la suferința
umană. Infrastructura este importantă în orice domeniu. Clinica

Lotus excelează în acest moment
din punctul de vedere al organizării
și acesta este meritul colegilor din
serviciul administrativ pentru că
noi, medicii și pacienții, profităm de
această organizare, care înseamnă:
circuite bine stabilite, comunicare
promptă cu recepționerul sau cu
registratura sau laboratorul astfel
încât pacientul este prompt preluat,
investigat și pleacă cu un diagnostic
prezumtiv sau definitiv, cu decizie
fermă de tratament sau cu un plan de
investigații la care este și programat
imediat.”
Dr. Alexandrina Bont,
medic primar cardiolog
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Modul de coordonare al echipelor de intervenție în situații
de urgență, esențial pentru salvarea de vieți omenești
Angajați ai sistemului de urgență-medici,
paramedici, asistenți, pompieri, jandarmi, polițișticonlucrează împreună în cazul unui accident cu
multiple victime, intervenția fiecăruia fiind foarte
bine stabilită în cadrul exercițiilor de formare.
De-a lungul timpului, au fost aduse îmbunătățiri în
modul în care au fost rezolvate cât mai rapid și mai
eficient situațiile de urgență majoră prin asimilarea
de noi cunoștințe dobândite în cadrul exercițiilor
organizate pe teren sau în realitate virtuală, un
domeniu ce câștigă din ce în ce mai mult teren.
Însă mare parte din succesul unei intervenții se
datorează colaborării interdisciplinare, a muncii
în echipă.
La Târgu Mureș, la Centrul Național de Simulare
pentru Situații de Urgență, este utilizat un soft
XVR de realitate virtuală, cu care sunt dezvoltate
scenarii pe orice tip de dezastre, de către o
echipă de experți, și care permit participarea a
cât mai mulți participanți din toată țara, din toate
domeniile urgenței. Despre importanța expunerii
personalului la exerciții de teren, dar și la scenarii
create în realitate virtuală și importanța acestui
domeniu pentru pregătirea personalului a oferit
mai multe detalii Dr. Emilia Turucz, medic de
medicină de urgență în cadrul SMURD Târgu
Mureș și coordonator al echipei de experți ce se
ocupă de proiectarea și organizarea exercițiilor de
simulare în realitate virtuală pe tema intervențiilor
în dezastre.
Reporter: Accidente de circulație, accidente
chimice, cutremure etc reprezintă situații
de urgență la care personalul din serviciile
sistemului de urgență trebuie să intervină
prompt și să pună în aplicare cunoștințele
dobândite în cadrul atelierelor practice și a
exercițiilor de simulare. În ultimii ani s-au
făcut progrese în managementul dezastrelor,
a acțiunilor de salvare. Ce presupune această
pregătire?
Dr. Emilia Turucz: În ultimii 20 de ani, la
nivel internațional s-a pus foarte mare accent
pe instruirea, pregătirea personalului de care
este nevoie în cazul intervențiilor la dezastre,
calamități sau accidente cu multiple victime,
pentru că s-a dovedit științific și statistic că dacă
personalul de intervenție este pregătit pentru
astfel de evenimente, care întotdeauna ne iau prin
surprindere, numărul victimelor și consecințele
se pot reduce. Munca în echipă, colaborarea
multidisciplinară sunt extrem de importante în
aceste acțiuni, și acestea se pot dezvolta numai
cu multe exerciții practice comune. Și în țara
noastră s-au implementat programe de pregătire
a personalului de intervenție și în paralel mergem
și cu măsuri de pregătire a populației.
Această pregătire a personalului presupune
cunoștințe teoretice și cunoștințe practice. Având
în vedere că expunerea personalului pentru a
dobândi experiență este redusă, deoarece se
întâmplă rar astfel de evenimente, cunoștințele
teoretice, inclusiv practice, dacă nu se utilizează
se diminuează în timp. Pregătirea personalului
pentru astfel de evenimente trebuie să fie
continuă, mereu trebuie reluate informațiile,
făcute cursuri de reîmprospătare a cunoștințelor.
Rep.: Vă rog să oferiți un exemplu concret
de situație pe care cursantul a întâlnit-o în
cadrul simulării și ulterior s-a întâlnit cu ea
în realitate și a reușit să gestioneze situația
ca urmare a cunoștințelor dobândite.
E.T.: La nivel național, la București, există o celulă
de criză, numit Centrul Național de Coordonare
și Conducere a Intervenției, unde personalul este
adus prin rotație de peste tot din țară. Astfel, este
asigurată permanent o gardă multidisciplinară,

Dr. Emilia Turucz, medic de medicină de urgență, SMURD Târgu Mureș
care în cazul în care la nivel național se întâmplă
ceva catastrofal, ei de la nivel central ajută pentru
gestionarea situației. S-a întâmplat ca unul dintre
colegii mei de la Târgu Mureș să fie de gardă
când a avut loc incendiul de la Terapia Intensivă
a Spitalului din Piatra Neamț. După rezolvarea
situației, venind spre casă, de la București, m-a
sunat și mi-a spus ”dacă nu am fi făcut acele
simulări împreună, nu participam cu tine la
exerciții și la discuțiile de după exerciții nu m-aș
fi descurcat”. Dar s-a descurcat foarte bine în
gestionarea situațiilor din acea celulă de criză
tocmai datorită exercițiilor de realitate virtuală
pe care noi le-am făcut.
Rep.: Este loc de perfecționare încă? Pot fi
aduse inovații în acest program de formare?
E.T.: Absolut. Tehnologia ”invadează” și este
în continuă dezvoltare pe partea de formare
educațională, de care trebuie să profităm și
în formarea profesională. Totodată crește și
diversitatea accidentelor. Deja avem mașini
electrice și apar altfel de accidente, avem industrii
unde se pot întâmpla accidente severe, explozii.
Cum se dezvoltă lumea așa și dezastrele (n. red.
- se dezvoltă), cu multiple victime.
La nivel de județ avem o schemă de reacții,
personalizată, pentru anumite calamități, dezastre
care pot să apară, de exemplu cum este Azomureș
la noi, sau cutremur la București, sau inundații în
alte părți ale țării etc. Acest plan continuu trebuie
verificat și ajustat.
Aceste planuri de intervenții se îmbunătățesc nu
numai după evenimente reale, care se întâmplă
rar, dar și prin exerciții de teren sau exerciții de
simulări în realitate virtuală.
Rep.: Cât de importante sunt în programul
de formare în managementul dezastrelor
aplicațiile practice în realitatea virtuală pentru
pregătirea personalului? Este exploatat din
plin acest atuu oferit de tehnologie?
E.T.: În acest moment nu este exploatat din plin.
Acest program de formare continuă este foarte
important pentru partea practică. Teoria este
una, putem citi oricând, să urmărim pe Youtube
niște filmulețe, dar să facem exerciții practice,
multidisciplinare, comune, să lucrăm împreună
personal din mai multe specialități, pe o situație
în mod practic și în condiții cât mai aproape de
realitate, este extrem de important, deoarece 80%
dintre informații se impregnează datorită practicii.
Din acest motiv, anual sunt efectuate 4-5 exerciții
de teren, unde simulăm un astfel de eveniment
și lucrăm împreună, personalul care poate să
intervină în acele situații-medici, paramedici,
ambulanțe, pompieri, poliție, jandarmerie, toți ce
care au de făcut ceva la astfel de evenimente,
ajungem să ne cunoaștem și știe fiecare ce are
de făcut.
Aceste exerciții de teren se pot face mai rar din

cauza costurilor și a personalului care trebuie
scos din schema de lucru. De aceea, la nivel
internațional se pune accent pe realitatea virtuală,
care reduce costurile pentru aceste exerciții pe
care le-am putea face mai frecvent, cu mai
puțin personal implicat și cu costuri mai reduse.
Exercițiile de simulare în realitatea virtuală oferă
o atmosferă de lucru și nivel de stres foarte
apropiate de realitate.
Rep.: Sunt la fel de eficiente exercițiile de
simulare în mediu virtual la fel ca metodele
clasice de instruire? Cursanții dobândesc
aceeași manualitate și capacitate de răspuns,
reacție la stres, atât în cadrul unui exercițiu
simulat în realitate virtuală, cât și în realitate
fizică?
E.T.: Sunt diferențe între ele și oamenii încă
preferă exercițiul de teren, pentru că este cel mai
apropiat de realitate. Studiile arată că din punct de
vedere al dobândirii manualității, a cunoștințelor
și mai ales gândirea critică se dezvoltă la fel de
bine, ba uneori este chiar mai bine cu realitate
virtuală decât la un exercițiu de teren.
Manualitatea - cum să descarcerezi, să tai mașina,
să dărâmi un zid ca să ai acces la victime - se poate
face în ateliere mici. Intervențiile tehnice se pot
exersa în grupe mici și localizate pe specialitate,
dar exercițiile mari, de teren, au obiectivul de a
lucra împreună, multidisciplinar și de a exersa
coordonarea, colaborarea și încadrarea personalului
în managementul evenimentului. În exercițiile de
teren pe scară largă există și elemente distractive,
se focusează pe efectuarea unor manevre tehnice,
se lucrează la distanță unul de celălalt și s-ar
putea să pierzi vederea de ansamblu a situației și
organizarea etapelor importante din managementul
situației. În cazul exercițiilor de simulare în realitate
virtuală, personalul se concentrează pe evalurea
situației, luarea deciziilor și mai puțin pe efectuarea
manevrelor tehnice, se dezvoltă gândirea critică, se
înțeleg mai bine etapele principiale de management
ale situației, colaborarea interdisciplinară este mult
mai intensă. Totodată, evenimentele se succed
foarte repede, nu se mai pierde timpul cu manevre
tehnice, într-un timp mai scurt se iau mai multe
decizii, se gestionează situația mult mai rapid.
Această formă de instruire aduce multe beneficii,
dovedite inclusiv prin studii științifice.
Rep.: Vă rog să oferiți un exemplu de exercițiu
de simulare în mediu virtual, un caz de
dezastru și să detaliați.
E.T.: Vă dau un exemplu: un accident rutier pe
autostradă, cu multiple victime, unde au fost
implicate 10-15 mașini, cu 2-3-4 persoane în
fiecare mașină, probabil se ajunge la vreo 60
de victime, ceea ce este foarte mult să le rezolvi
dintr-o dată. Este nevoie de muncă în echipă bine
coordonată ca să poți să gestionezi cât mai rapid
situația: să evacuăm toate victimele din zona

periculoasă, să le stabilizăm, să le selectăm, în
funcție de gravitatea lor și nevoile de intervenții
medicale ulterioare, pentru evacuare și transport
către un spital de specialitate. Pentru ca totul să
se întâmple rapid este foarte importantă munca
în echipă și intervenția să fie bine organizată,
coordonată. Exercițiile de teren sunt ideale pentru
a suda echipa și pentru exersarea procedurilor
de intervenție, dar este foarte costisitoare.
Pentru exersarea evenimentului de mai sus ar
fi nevoie de câteva mașini răsturnate, câteva
manechine echipate cu victime și personal de
intervenție cu tot efectivul. În realitate virtuală
pot să reconstruiesc o parte din autostradă,
să simulez accidentul cu mașinile avariate, să
amplasez victimele cu diverse probleme si apoi
invit personalul de intervenție multidisciplinară
să gestioneze situația împreună, la fel ca în
realitate. Prin cele 20 de calculatoare din cadrul
centrului de simulare cel puțin 20 de persoane
din diverse specialități pot să intre în același
eveniment virtual și să lucreze împreună la
gestionarea lui. La un calculator putem pune
două persoane și dintr-o dată putem instrui 40-50
de persoane, iar exercițiul de simulare virtuală,
odată creat, se poate derula ori de câte ori este
nevoie, fără costuri suplimentare. Evenimentul
creat în spați virtual reproduce stresul unui
eveniment real, provoacă nevoia de a interveni
din partea cursanților, ei fiind fizic aprope unul
de celălalt și nefiind ocupați cu manevre tehnice
se concentrează mult mai mult pe colaborare,
luarea deciziilor împreună, integrarea în etapele
intervenției.
Rep.: În urma cursurilor de pregătire, care au
avut loc pe parcursul anilor, în ce măsură s-a
observat o mai bună reacție, îmbunătățire, la
modul în care trebuie gestionate situațiile în
caz de dezastru?
E.T.: Noi, la Târgu Mureș, exersăm des, atât în
realitate virtuală cât și pe teren. Adevărul este
că s-a mai îmbunătățit capacitatea de răspuns
prin îmbunătățirea colaborării, comunicării
interdisciplinare pe care ne-am concentrat în
ultima perioadă. Care este avantajul în realitate
virtuală? Atunci când suntem fizic pe teren
partea medicală preia cazurile și se retrage în
zona medicală, pompierii se retrag în zona lor
de lucru, suntem fizic mai îndepărtați. Aici, în
realitate virtuală, suntem fizic mai apropiați, ne
cunoaștem, putem urmărim modul de lucru al
fiecăruia reieșind în evidență modul de gândire, ne
corectăm și ne ajustăm reciproc. Astfel, dezvoltăm
o echipă multidisciplinară bine sudată, care ne
creează un avantaj în gestionarea situațiilor de
urgență cu multiple victime, dezastre.
Rep.: În județul Mureș se va înființa Centrul
de excelență în pregătirea personalului
operativ la dezastre. Vor fi parte din curricula
de formare aceste cursuri de pregătire cu
scenarii dezvoltate în mediu virtual?
E.T.: Acolo vrem să fie o clădire dedicată pentru
exerciții de simulare în realitate virtuală, vom avea
sistem inovativ, deoarece tehnica este în continuă
dezvoltare. Acum avem realitate virtuală bazată
pe ecran, adică persoana intră în spațiu virtual
prin interfața ecranului. Există și varianta să
intre cu ochelari de realitate virtuală sau realitate
augmentată, care asigură o imersie mai profundă
în eventimentul creat virtual. Problema cu aceste
tehnici noi este că se reduce numărul de persoane
care pot fi instruite dintr-odată. Complexitatea
scenariului crește, dar numărul de persoane care
pot să exerseze dintr-odată scade. Are și asta
avantaje, dar trebuie să menținem și exercițiile
axate pe multidisciplinaritate.
A consemnat Arina TOTH
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Pacienții cu afecțiuni urologice, greu tratabile,
din ce în ce mai tineri
Pe fondul pandemiei mulți pacienți ajung să se prezinte la medic în ultimul
moment. Agravarea afecțiunilor din sfera urologică îi aduce la urgențe în
stadii greu tratabile. Sunt cazuri din ce în ce mai multe de cancer de col
uterin cu complicații, tumori vezicale, cancer de prostată, cancer testicular
ce ajung la Clinica de Urologie a Spitalului Clinic Județean Mureș, mulți
pacienți fiind tot mai tineri. Datorită arsenalului terapeutic din dotare și
a personalului medical calificat, cu cunoștințe vaste în domeniu, Clinica
de Urologie din Târgu Mureș are posibilitatea de a deservi o arie vastă
de pacienți oncologici, susține Prof. Dr. Martha Orsolya, șeful Clinicii de
Urologie, în cadrul unui interviu acordat cotidianului Zi de Zi.
Reporter: Responsabilizarea față de propria
sănătate în ce măsură aduce pacientul
tânăr, din timp, la medicul urolog?
Prof. Dr. Martha Orsolya: Din punctul de
vedere al urologului, pacient tânăr înseamnă
și un pacient care a împlinit 50 de ani. Exact
ca femeile care merg la ginecolog pentru a
depista, în timp util, cancerul de col uterin, tot
așa, și bărbații care au împlinit această vârstă
ar trebui să vină la urolog. Iar la cei care au în
familie sau au avut în familie rude care au avut
cancer de prostată această consultație trebuie
să aibă loc undeva mai devreme, la vârsta de
45 de ani. Se va face determinare PSA (antigen
specific prostatic) și ulterior, la 2 ani sau anual,
în funcție și de istoricul familial al pacientului,
se va va efectua un nou control. Depistarea
cancerului de prostată este un element extrem
de important pentru că în zilele noastre terapia
oncologică este multidisciplinară și vizează o
colaborare între oncolog și urolog. De multe ori,
dacă se diagnostichează în timp util, tratamentul
poate duce la vindecarea pacientului.

În ultima perioadă am remarcat apariția
tumorilor vezicale și a cancerului renal la
pacienți tineri. Fumatul s-a demonstrat că este
un factor favorizant în dezvoltarea tumorilor
vezicale, 30-40% dintre neoplasmele vezicale
fiind produse de fumat, iar un fumător are un
risc de circa patru ori mai mare să dezvolte
cancer vezical, riscul crescând proporțional
cu numărul de țigări/zi și numărul de ani de
fumat. Este o componentă a țigării (triptofan)
care se elimină prin urină și această substanță
facilitează apariția neoplaziilor, iar la cei ce au
tumori dacă continuă să fumeze apare recidiva
acestora. Avem pacienți cu tumori vezicale și
renale care au vârsta sub 40 de ani.
Rep.: Care sunt simptomele care ar trebui
să alarmeze?
M.O.: Sânge eliminat prin urină, adică
hematuria. Dacă apare sânge în urină și nu
este niciun alt simptom, în majoritatea cazurilor
poate fi o tumoră ca și factor etiologic și atunci
pacientul trebuie să vină la consult urologic ca

„În ultima perioadă am remarcat apariția tumorilor
vezicale și a cancerului renal la pacienți tineri.”
O altă problemă a bărbatului sunt tumorile
testiculare, care vizează în special bărbatul
tânăr, și aici accentul cade pe autoexaminare
și tumora depistată în timp util, în fază precoce.
Dar în funcție de rezultatul histopatologic și în
funcție de momentul depistării bolii posibilitățile
terapeutice pot varia de la tratament chirurgical,
exereză oncologică cu îndepărtarea testiculului,
cu îndepărtarea ganglionilor- limfadenectomie,
până la tratament adjuvant sau neoadjuvant
oncologic.

să identificăm cauza. Poate fi o tumoră sau un
calcul, dar calculul doare și atunci hematuria nu
este un simptom solitar, este asociat unei dureri.

Rep.: În ceea ce privește patologia urologică
la femei, ce afecțiuni sunt cel mai des
diagnosticate?
M.O.: Patologia urooncologică la femei
înseamnă tumori renale, vezicale, dar și multe
femei cu neoplasm de col uterin, care au fost
depistate târziu și terapia oncologică nu mai
poate însemna exereză chirurgicală, ci poate
însemna doar un tratament paleativ, aici ne
referim la chimio-terapie și radio-terapie. La
aceste femei se instalează ureterohidronefroza
bilaterală, distrucția rinichilor și atunci vor veni
la urolog în vederea unui drenaj prin stent sau
nefrostomie, din păcate, de multe ori, definitive,
chiar dacă vorbim de paciente tinere. Din cauza
aceasta atrag atenția și chiar insist foarte mult
asupra controlului periodic ginecologic și asupra
importanței vaccinării anti HPV la femeile tinere.

Rep.: Din cauza fricii de infecția cu COVID-19
mulți pacienți suferă în tăcere și se tratează
singuri până în momentul în care boala
se agravează și sunt nevoiți să ajungă la
urgențe. Este și cazul în sfera urologică?
M.O.: Da, din păcate pandemia a schimbat
adresabilitatea pacienților și această frică
de a se duce la un consult de specialitate a
însemnat pentru noi creșterea numărului de
urgențe. Am văzut cazuri neglijate, oncologice,
care în această perioadă de doi ani, de când
a început pandemia, din pacienți operabili
au devenit pacienți inoperabili. Pacienții se
prezintă la urgențe în stare generală gravă,
alterată, cu posibiltăți terapeutice foarte
restrânse. Pandemia a modificat foarte mult
prognosticul acestor pacienți, pentru că pe de
o parte nu se prezintă la specialist, și astfel

Rep.: Ce analize profilactice sunt efectuate
pentru a se depista din timp afecțiunile din
sfera urologiocă?
M.O.: Examinările ecografice sunt utile, un
examen sumar de urină va depista hematuria,
PSA este o analiză plătită de Casa de Asigurări
de Sănătate, la fel și examenul cito tumoral.

Prof. Dr. Martha Orsolya, șef Clinica de Urologie, Spitalul Clinic Județean Mureș
boala se depistează târziu, pe de altă parte
nu se prezintă la tratamente.
Rep.: Cum a influențat pandemia activitatea
clinicii de Urologie? A condus la schimbări
în modul de funcționare și practicare a
acestei specialități?
M.O.: Pandemia a redus activitatea. La început
am lucrat în condiții absolut improprii, am avut
un cabinet în care deserveam urgențele, pentru
că toată clinica de Urologie a fost închisă.
Ulterior am revenit cu o parte din secție COVID
și o parte non-COVID, dar și pe aceasta din
urmă s-a redus activitatea foarte mult pentru
că s-a redus numărul paturilor. Încercăm să
rezolvăm în primul rând urgențele și afecțiunile
oncologice. În general pacienților le este frică
să vină să se interneze pentru operații.
Rep.: Care sunt posibilitățile terapeutice
din zona oncologică a afecțiunilor urologice
și care este arsenalul terapeutic în Clinica
de Urologie?

o fișă oncologică, semnată de toți, unde
este specificat tratamentul recomandat în
continuare. Tratamentul presupune controale
urologice sau completarea tratamentului,
iar partea oncologică va însemna luarea în
evidență, terapie adjuvantă, neoadjuvantă,
chimio și radioterapie.
Rep.: Clinica de Urologie se bucură de un
colectiv de medici cu o vastă experiență
în specialitatea lor, motiv pentru care de-a
lungul anilor a existat o adresabilitate
crescută din partea pacienților din multe
zone ale țării.
M.O.: Mă face foarte bucuroasă faptul că
avem mulți colegi tineri care au diverse
supraspecialități și putem, astfel, prin echipa
de care dispunem, să oferim variante foarte
complexe de terapie. Cea mai recentă este
laparoscopia, dar și altele care în altă parte poate
nu sunt atât de cunoscute și care se practică
de rutină în clinica noastră. Poate acesta este
și motivul pentru care adresabilitatea Clinicii

„Avem mulți colegi tineri care au diverse
supraspecialități și putem, astfel, prin echipa de
care dispunem, să oferim variante foarte complexe
de terapie.”
M.O.: Noi ne aflăm într-o situație bună
deoarece Clinica de Urologie din Târgu Mureș
are posibilitatea de a deservi o arie foarte
vastă de pacienți oncologici, de la cancer
renal, cancer vezical, de prostată, testicular
ș.a.m.d. cu multiple posibilități: de la operații
clasice deschise, până la operații endoscopice
și operații laporoscopice. Practic, încercăm să
oferim pacienților toate facilitățile, mai puțin
intervenții cu robotul, de care nu dispunem.
Avem laparoscop 3D și sperăm să mai primim
endoscoape, cistoscoape care să ne ușureze
activitatea.
Tratamentul fiecărui pacient oncologic este
personalizat, stabilit de un consiliu oncologic
format din: anatomopatolog, oncolog,
medicul curant urolog și subsemnata, care
se întrunește odată la două săptămâni, când
se discută fiecare caz în parte. Întocmim

de Urologie nu înseamnă doar județul Mureș,
înseamnă toată țara, pentru că sunt cazuri care
vin de peste tot, din Moldova, din sudul țării,
din Ardeal, din județe limitrofe.
Rep.: Este asigurată continuitatea Școlii de
Urologie mureșene, aleg tinerii absolvenți
specialitatea urologie?
M.O.: Vin mulți tineri rezidenți, anual avem
circa 4-5 locuri, nu mai mult, pentru că știu
că de ei ne putem ocupa în așa măsură încât
să formăm niște specialiști buni, performanți,
educați în toate domeniile specialității noastre.
Curricula nouă, din 2019-2020, cuprinde de la
laparoscopie, la ESWL până la urodinamică,
endourologie, operații clasice și aici, în Clinica
de Urologie din Târgu Mureș, au posibilitatea
să vadă și să învețe toate acestea.
A consemnat Arina TOTH
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Plan pentru extinderea Spitalului din Reghin
Consilierii locali ai municipiului Reghin au
aprobat recent, cu ocazia unei ședințe
ordinare de lucru, cu unanimitate de voturi, 18,
un Studiu de oportunitate privind necesitatea
construirii unei noi aripi a Spitalului Municipal
”Dr. Eugen Nicoară” Reghin.
”Construirea unei noi aripi a Spitalului
Municipal ”Dr. Eugen Nicoară” Reghin, cu
circuite medicale funcționale, cu instalații
funcționale și adecvate unei unități
spitalicești, cu aparatură medicală modernă
și un sistem digitalizat centralizat, va duce
la îmbunătățirea calității actului medical,
venituri mai mari pentru spital și creșterea
satisfacției pacienților și aparținătorilor,
având în vedere faptul că Spitalul Municipal

”Dr. Eugen Nicoară” Reghin deservește
atât populația din municipiul Reghin, cât
și populația din localitățile Văii Mureșului
superior, Văii Gurghiului, Văii Beicii și altele”,
a precizat inițiatorul proiectului, Márk Endre
Dezső, primarul municipiului Reghin.
Potrivit paginii web www.spitalreghin.ro,
unitatea dispune de 264 de paturi în regim
de spitalizare continuă, de 16 paturi în regim
de spitalizare de zi și are în componență
șase secții și ambulator de specialitate.
Managementul spitalului este asigurat de
Florentina Simona Toncean - manager, dr.
Maria Mirabela Suciu - director medical și
ec. Mirela Sîntamarian - director financiarcontabil. (Mălina MORARU)

Lift nou la Pavilionul
de Neuropsihiatrie Târnăveni
Aleșii județeni au aprobat recent, cu prilejul
unei ședințe ordinare de lucru, documentaţia
tehnico-economică și indicatorii tehnicoeconomici ai investiției „Amplasare lift la
Spitalul Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu”
Târnăveni - Pavilion Neuropsihiatrie”, la
valoarea totală a investiției de 713.925 de
lei, cu TVA. „Clădirea Pavilionului de NeuroPsihiatrie are regim de înălțime subsol plus
parter plus etaj și suprafața desfășurată
de 7.280 de metri pătrați. Transportul
pacienților invalizi în cadrul Pavilionului
de Neuropsihiatrie este impropriu, acesta
desfășurându-se prin purtarea directă, cu

targa de către brancardieri, pe casele de
scară. Astfel, conducerea Spitalului Municipal
”Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni a
hotărât demararea unui proiect care să
asigure montarea unui lift exterior în vederea
transportării pacienților cu targa sau a
pacienților cu dizabilităţi locomotorii în cadrul
corpului C2 - Pavilionul de Neuropsihiatrie.
În acest sens s-a demarat achiziţia și s-a
recepţionat studiul de fezabilitate aferent
obiectivului de investiţii nou „Amplasare lift la
Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu”
Târnăveni”, se arată în documentul citat.
(Mălina MORARU)
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Îmbunătățirea activității personalului din subordine, obiectiv
de bază pentru directorul de îngrijiri medicale al SCJU Târgu Mureș
„Performanța unui spital nu se cuantifică doar
în performanțele medicale și intervențiile de
excepție diagnostice sau terapeutice efectuate,
ci și în modul de organizare a activității”, susține
Bianca Negru, director de îngrijiri medicale la
Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU)
Târgu Mureș. Ocupă această funcție din luna
septembrie 2021 și are drept obiectiv ca
întreaga activitate desfășurată de personalul
din subordinea sa să aibă în prim plan pacientul
și binele acestuia. Într-un intreviu acordat Zi de
Zi, noul director de îngrijiri medicale a făcut o
scurtă radiografie a situației găsite la preluarea
mandatului și a trasat câteva obiective pe care
dorește să le aducă la îndeplinire.
Reporter: Ce a stat la baza deciziei de a
alege meseria de asistent medical? Povestiți-ne cum a fost parcursul dumneavoastră
profesional până la momentul preluării
funcției de director de îngrijiri medicale la
SCJU Târgu Mureș?
Bianca Negru: Sunt născută în Târgu Mureș,
un oraș cu tradiție medicală recunoscută de
altfel la nivel național și internațional. Acest
lucru nu putea trece neobservat de mulți dintre
tineri, astfel că după terminarea gimnaziului
am optat pentru a continua studiile liceale la
Liceul Sanitar, cum se numea la vremea aceea.
Am continuat la Școala postliceală Gheorge
Marinescu, iar ulterior am absolvit Facultatea
de Științe Economice și Management. Am
intrat de la o vârstă foarte tânără în sistemul
sanitar încercând să descopăr tainele îngrijirii
bolnavilor și a ajutării aproapelui. Am parcurs
toate etapele formării profesionale și am avut
șansa de a-mi începe activitatea într-una
dintre cele mai renumite instituții medicale
din țară, Institutul de Urgență pentru Boli
Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș,
mai precis asistentă la Blocul Operator Chirurgie
Cardiovasculară. A lucra într-una dintre Clinicile
cele mai renumite și performante din țară a
constituit un motiv de mândrie, dar și o mare
răspundere prin prisma responsabilităților mari
pe care le îndeplineam pentru a facilita un
decurs bun al intervenției chirurgicale pe cord
deschis, atât din punct de vedere tehnic cât și
al siguranței pacientului. Vorbesc aici despre
intervenții extrem de complexe la adulți și copii,
inclusiv transplantul cardiac. Am avut șansa de
a participa la multiple prelevări de organe în
câteva spitale din țară alături de echipa din care
făceam parte, iar ulterior să particip efectiv la
intervenția chirurgicală transplant de cord. În
2013 am ajuns în poziția de asistent șef Bloc
Operator Chirurgie Cardiovasculară, funcție pe
care am ocupat-o până în momentul în care am
acceptat această onoare și în același timp mare
responsabilitate, funcția de director de îngrijiri
medicale a SCJU Târgu Mureș.
Rep.: Ce v-a determinat să acceptați această
funcție? Cu ce provocări vine?
B.N.: Funcția de asistent șef Bloc Operator
a presupus pe lângă activitatea medicală
și o activitate de conducere și organizare
extrem de complexă într-o specialitate
aparte. Asigurarea continuității necesarului
de medicamente și materiale sanitare la
nivelul cerințelor, menținerea disciplinei la
locul de muncă și a spiritului de echipă, care
trebuie să caracterizeze activitatea Blocului
Operator, au constituit repere și obligații pe

care le-am avut permanent în gând. Fiind un
om obișnuit să muncesc în echipă, am primit
această provocare de a ocupa poziția de director
de îngrijiri medicale la SCJU Târgu Mureș cu
gândul de a aduce un plus în domeniul meu
de responsabilitate. Am aptitudinile necesare
acestui post și consider că perioada petrecută
în funcția de asistent șef la Institutul Inimii m-a
ajutat foarte mult să mă formez atât pe plan
uman cât și pe plan profesional. Am acceptat
să intru în echipa doamnei manager Mariana
Cernat și mă bucur că am făcut această alegere.
„Orice ieșire este o ușă deschisă către altceva”,
spunea Tom Stoppard, dramaturg englez.
Atunci când îți stabilești obiectivele, gândești
în perspectivă. Probabil că deschizându-mi-se
această ”ușă” nu m-am blocat în ”rutină”, am
gândit mai departe și am ales să fac ”altceva”.
O fac cu plăcere și sper că am făcut o alegere
bună pentru că, uneori, în viață apare o
schimbare între priorități și mi-am dorit să
descopăr ce pot face și din această poziție.
Rep.: Ce responsabilități presupune funcția
de director de îngrjiri medicale?
B.N.: Directorul de îngrijiri este membru
al Comitetului Director, având ca primă
responsabilitate asigurarea interfeței între
secțiile clinice, compartimente și laboratoare,
blocuri operatorii și conducerea instituției
în privința funcționării corespunzătoare a
activității de îngrijire a pacienților, menținerea
contactului permanent cu asistentele șefe și
asigurarea din punct de vedere organizatoric
și profesional a activității personalului medical
mediu și auxiliar.
În contextul acestor responsabilități, consider
că în orice funcție de conducere trebuie să
adopți o atitudine și o conduită prin care să
nu jignești pe nimeni, dar și să-i determini pe
oameni să facă ceea ce trebuie, mai ales în
condițiile în care ne desfășurăm activitatea în
contextul pandemiei COVID-19.
Sunt multe provocări, personal medical
insuficient, dar ne străduim să facem față
acestor situații. Mi-am luat rolul în serios.
Am instruit personalul și, chiar dacă unora nu
le-a convenit, i-am supravegheat. Încerc să
mediez conflictele, așa cum am învățat, cu tact
și moderație, însă pentru mine cel mai frustrant
este să constat că cineva nu respectă regulile.
Chiar dacă pentru unii este greu de acceptat
am această obligație menționată în atribuțiile
directorului de îngrijiri.
Apoi, ca să fie mai ușor de controlat totul,
pentru că o asemenea funcție presupune și
asta, încerc să responsabilizez asistentele șefe
că trebuie să-și supravegheze personalul și sămi comunice deficiențele sesizate în activitatea
prestată, pentru a putea propune Comitetului
Director și managerului moduri de îmbunătățire
a condițiilor de muncă.
Rep.: La momentul la care ați venit în echipa
de conducere a SCJU Târgu Mureș ce ați
găsit și ce schimbări v-ați propus să faceți?
B.N.: Performanța unui spital nu se cuantifică
doar în performanțele medicale și intervențiile de
excepție diagnostice sau terapeutice efectuate,
ci și în modul de organizare a activității și evident
a performanței financiare. Este întotdeauna
loc de mai bine în sănătate. În continuare, ne
confruntăm atât cu subfinanțarea cronică a
sistemului sanitar cât și cu efectele pandemiei

unul din obiectivele prioritare ale mandatului
actualei echipe manageriale.

Bianca Negru, director de îngrijiri
medicale, SCJU Târgu Mureș
COVID-19. Am găsit, desigur, multe lucruri bune
și multe lucruri care pot și vor fi schimbate în
bine, lucruri pe care le vom realiza împreună
cu întreg personalul medical, pe care îl percep
ca pe o echipă ce trebuie să se perfecționeze
permanent și să participe la schimbarea
mentalităților pe alocuri puțin învechite, totul
pentru a putea crește standardele de îngrijire ale
pacienților și satisfacția personalului medical.
Schimbând mentalități putem muta munți,
spunea un clasic.
În centrul tuturor preocupărilor și acțiunilor
personalului medical trebuie să fie pacientul.
Luați cu problemele de zi cu zi, se poate ca
personalul medical uneori să uite care este rolul
său și să piardă din centrul atenției pacientul.
Nimic nu este mai important decât pacientul
și nevoile lui. Acesta este principiul după care
trebuie să acționeze întreg personalul medical
în SCJU Târgu Mureș. Este mandatul pe care
l-am primit și mi-l asum.
Rep.: Dacă este să faceți o radiografie a
personalului din spital, având în vedere
că sunt deja câteva luni de la preluarea
mandatului, cum ați caracteriza relația
dintre asistenții medicali din spital medici
și restul personalului?
B.N.: Referitor la relația medic-personal
medical mediu și auxiliar consider că ne aflăm
pe coordonatele bune, pe care, evident, neam propus să le menținem și îmbunătățim.
Comunicarea eficientă între membrii echipei
implicați în tratamentul pacienților reprezintă
piatra de temelie pentru stabilirea și realizarea
planului terapeutic optim. Colaborarea între
medic și asistent are efecte asupra calității
actului medical și asupra prognosticului
pacientului, asupra creșterii gradului de
satisfacție a pacientului, scurtarea duratei de
spitalizare și scăderea numărului de efecte
adverse asociate asistenței medicale. Relația
medic-asistent poate să fie îmbunătățită
semnificativ, dacă ambele părți interacționează
cu respect reciproc, încredere mutuală și o
înțelegere a rolurilor fiecărei componente
implicate în actul medical.
Rep.: Cum arată comunicarea asistent
medical pacient în SCJU Târgu Mureș?
B.N.: Relația asistent medical - pacient trebuie
să fie una de respect reciproc și înțelegere
a rolului fiecărui actor al actului medical. În
cazul SCJU Târgu Mureș întărirea încrederii
pacienților în personalul medical reprezintă

Rep.: Cum arată planul dumneavoastră
pentru acest mandat privind personalul din
subordine? Ce ați reușit să realizați din ceea
ce v-ați propus la preluarea mandatului și
ce schimbări credeți că veți putea face pe
termen scurt, mediu și lung?
B.N.: Intenția mea este aceea ca înainte de
a coordona activitatea la nivelul asistenței
medicale să caut și să găsesc pârghiile necesare
pentru o colaborare directă, bazată pe încredere
și reciprocitate între mine și restul personalului
de specialitate. A avea în subordine un număr
de aproximativ 1.500 de asistenți medicali
este o adevărată provocare. Așa cum am
menționat în proiectul de management, mi-am
propus în primul rând îmbunătățirea activității
personalului din subordine și implementarea
unor măsuri care să asigure creșterea calității
actului medical a personalului, inclusiv prin
participarea la cursuri de formare profesională
continuă, atât pentru cadrele medicale cât și
pentru personalul administrativ. În contextul
pandemic actual, am reușit să onorez, parțial,
acest obiectiv. Concret, am organizat cursul
de Noțiuni fundamentale de igienă pentru
personalul auxiliar (infirmieri, îngrijitori de
curățenie și brancardieri) cu sprijinul financiar
al SCJU Târgu Mureș, pentru un număr de
360 de persoane. Chiar dacă acesta a fost
doar începutul mă voi lupta pentru continuarea
acestor demersuri, respectiv extinderea acestor
cursuri și către alte categorii de persoane. Am
încercat să schimb modalitatea de comunicare
între servicii. Este o adevărată provocare. Mai
este de lucru. De altfel, acest principiu este
valabil ori de câte ori intervine o schimbare.
Voi încuraja creativitatea, comunicarea. Ca
director de îngrijiri, trebuie să te îngrijești ca
persoanelor cu care lucrezi să li se creeze
oportunitatea de a contribui și ele cu soluții
noi, inovatoare.
Cea mai importantă calitate este aceea de a
putea comunica cu toate categoriile de personal.
Știm foarte bine că lumea medicală e o lume a
orgoliilor. Toată lumea vrea să fie valorizată și
trebuie să ai capacitatea să-i acorzi fiecăruia
valoarea pe care o merită și o dorește. Știu că
este imposibil să faci îmbunătățiri semnificative
fără eforturi. Voi accepta micile îmbunătățiri mai
degrabă decât să le aștept pe cele mari; pașii
mici sunt necesari pentru a pregăti salturile
importante de mai târziu.
Tocmai de aceea, voi continua să încerc
să implementez la nivelul SCJU și celelalte
obiective pe care le-am menționat în proiectul
de management-eficientizarea spațiilor
administrative ale spitalului, îmbunătățirea
condițiilor de lucru ale personalului, creșterea
siguranței și gradului de satisfacție a nevoilor
pacientului.
Rep.: Dacă ați fi acum la momentul deciziei
ați alege o altă profesie decât cea de
asistent medical?
B.N.: Nu, niciodată. Cred că această profesie
mă caracterizează și o exercit oricând cu dăruire
și cu demnitate în interesul pacientului și, prin
prisma funcției de director de îngrijiri, sper că
și în intersul personalului din subordine.
A consemnat Arina TOTH
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Acceptul donării de organe, „Da pentru viață”
pentru chiar șase sau șapte persoane
Prelevarea de organe de la pacienți aflați în
moarte cerebrală înseamnă o nouă șansă la viață
poate chiar pentru șase sau șapte alte persoane.
Totul depinde de refuzul sau de acceptul familiei
posibilului donator, dar și de munca echipei
medicale care lucrează în Terapie Intensivă,
care identifică la timp pacientul aflat în moarte
cerebrală. În timp ce în unele țări a salva vieți
prin intermediul donatorilor este ceva firesc,
în România încă nu s-a ajuns la acel nivel de
conștientizare a importanței donării. Ne aflăm în
direcția cea bună, dar mai este de lucru. Despre
activitatea din Terapie Intensivă, ce înseamnă
un pacient aflat în moarte cerebrală, când este
el eligibil pentru a deveni donator de organe și
importanța acestui demers a oferit mai multe
detalii Dr. Mihai Moraru, medic primar anestezie
terapie intensivă, Key Donation Person în cadrul
secției de Anestezie Terapie Intensivă a Spitalului
Clinic Județean de Urgență (SCJU) Târgu Mureș,
dar și coordonator al Compartimentului ATI al
Clinicii de Obstetrică Ginecologie din cadrul SCJU
Târgu Mureș.
La SCJU Târgu Mureș au avut loc în cursul anului
2021 șapte intervenții de prelevare de organe.
Reporter: Ce înseamnă să fii pacient în moarte
clinică, în moarte cerebrală, posibil donator
de organe?
Dr. Mihai Moraru: Un pacient în moarte cerebrală
este un pacient care urmează să fie preluat
în activitatea de menținere, în vederea unei
eventuale donări de organe. Este un pacient aflat
la terapie intensivă și care, pentru început, trebuie
să îndeplinească niște criterii clinice pe care le
putem exemplifica ca fiind lipsa oricărui răspuns la
un stimul extern: nu deschide ochii, nu are mișcări
spontane ale membrelor, lipsesc anumite reflexe
care se închid în trunchiul cerebral, dintre care
cel mai important și mai cunoscut ar fi acela de a
respira. Un astfel de pacient, dacă este decuplat
de la aparatul de respirație mecanică, nu inițiază
niciun fel de respirații spontane. Acestea sunt
criteriile în baza cărora un pacient aflat în terapie
intensivă, din diferite cauze, fie un accident, fie
atac vascular cerebral, fie a fost resuscitat în
urma unui infarct miocardic, acestea ar fi trei
dintre cele mai frecvente cauze care pot să ducă
la moarte cerebrală, este investigat în vederea
stabilirii diagnosticului și a protocolului legal de
moarte cerebrală. Aceasta înseamnă, pe lângă
criteriile clinice pe care le-am menționat deja,
absența activității electrice cerebrale și/sau
circulatorii cerebrale, care se obiectivează fie
printr-o electroencefalogramă interpretată de
un medic neurolog, fie printr-o angiotomografie
cerebrală. Prima electroencefalogramă ne arată
că creierul nu mai emite acei curenți care pot fi
înregistrați pe electroencefalogramă, iar în a doua
variantă printr-o angiotomografie computerizată a
creierului se evidențiază lipsa circulației sanguine
la nivelul creierului. Lipsa respirației se evidențiază
printr-un test de laborator cu un aparat care se
află în orice secție de terapie intensivă și care ne
arată faptul că nerespirând crește concentrația
de dioxid de carbon în sânge în momentul în
care pentru o perioadă scurtă de timp pacientul
nu este ventilat mecanic. După ce acest set de
criterii este repetat de doi medici primari, fie
unul din ATI, iar al doilea fie neurochirurg sau
neurolog, la interval de minim șase ore se repetă
încă o dată întregul set de analize pentru a elimina
orice posibilitate ca primele analize să nu fi fost
complet concludente. În momentul în care la
interval de minim șase ore doi medici primari
ATI, neurologie sau neurochirurgie certifică
absența reflexelor, absența respirației, avem fie

o electroencefalogramă fie o angiotomografie
computerizată plus testul de apnee, pacientul
se declară în moarte cerebrală, ceea ce coincide
practic și cu decesul legal al pacientului.
Rep.: De la momentul în care este declarat în
moartea cerebrală și până la prelevarea de
organe cât timp trebuie să treacă?
M.M.: Cât mai puțin, pentru că în pofida tuturor
eforturilor pe care le facem, un corp care nu
mai are disponibil un creier funcțional- care
controlează nu doar prin nervii periferici, ci și la
nivel umoral funcționarea corpului - începe să se
degradeze în interval de ore, rând pe rând organele
încep să prezintă semne de disfuncționalitate și
cu cât este mai scurt timpul până la prelevare cu
atât este mai bine. Dar întotdeauna aici intervine
discuția cu familia unde poate nici acceptul nici
refuzul să nu se întâmple pe loc. Ulterior, conform
legii, întotdeauna urmează o evaluare din partea
medicului legist, în fiecare caz în parte, mai ales
că acești pacienți provin în special din accidente
rutiere, de muncă, agresiuni, care trebuie își dea
acordul pentru prelevarea organelor. După aceasta
urmează coordonarea la nivel național în funcție
de care dintre organe pot fi prelevate.
Rep.: Și cum se decide ce fel de organe vor
fi prelevate?
M.M.: În urma testelor clinice pe care le facem
pentru fiecare dintre acești pacienți, după
ce există acordul familiei, se mai pot cere
ecografii, tomografii, analize de sânge, analize
ale funcționării plămânului, ale cordului.
Rep.: Cât de dificil este să fie informate
familiile posibilului donator de organe și ce
dificultăți sunt întâmpinate în acest demers?
Cum reușesc ei să treacă peste durere și să
fie de acord cu această prelevare de organe?
M.M.: Cazul ideal este acela în care pacientul
petrece măcar câteva zile în terapie intensivă
înainte să fie în moarte cerebrală, perioadă în care
se fac eforturi pentru salvarea acestuia și atunci
se ține o legătură cu familia. Întotdeauna sunt alți
medici decât noi, și legea așa prevede, o altă echipă
se ocupă de pacient în scopul salvării acestuia
și o altă echipă preia pacientul în momentul în
care acesta ajunge în moarte cerebrală, tocmai
pentru a se evita orice suspiciune sau posibilitate
de suspiciune că echipa medicală conduce cazul
către moarte cerebrală. Dar uneori sunt semne
sau se vede că evoluția nu este foarte bună și
atunci familia trebuie să știe dinainte că evoluția
este nefavorabilă sau că leziunile cerebrale sunt
atât de grave încât probabilitatea ca evoluția să
fie una bună este mică. Și atunci, oarecum, sunt
pregătiți în momentul în care discută cu echipa
de transplant. Li se explică că pacientul nu mai
are cum să se reîntoarcă din statusul acesta de
moarte cerebrală, că orice efort de tratament
din acest moment este inutil și sortit eșecului și
prezentăm faptul că o astfel de acceptare a donării
de organe conduce la salvarea vieții unuia, a cinci,
șase, șapte persoane. Dacă se prelevează toate
organele care sunt transplantabile în momentul
de față este vorba de șase, șapte persoane.
Rep.: Există anumite prejudecăți sau factori
care concură la refuzul familiei?
M.M.: Există în România o rată sau un procent de
refuz față de numărul de cazuri care este peste
media din țările din vest. Principalul motiv invocat
este cel de ordin religios. Sigur, se așteaptă o
minune, poate că rugăciunile urmează să fie
ascultate. Noi încercăm să le explicăm, fără să
interferăm cu convingerile și credințele oricui,
că realitatea fizică și criteriile clinice sunt astfel
gândite încât să fim absolut siguri că nu mai există
niciun fel de activitate cerebrală. Unele persoane,
după ce s-au consultat cu prieteni, cu familia,

Dr. Mihai Moraru, Key Donation Person,
Clinica de Anestezie Terapie Intensivă,
SCJU Târgu Mureș
chiar cu preoți, chiar dacă inițial au spus nu sau
au cerut timp de gândire, s-au răzgândit și au fost
de acord. Nu vreau să spun că factorul religios
ar fi în vreun fel împotriva donării de organe, dar
motivul pentru care cel mai des familiile refuză
acesta este.
Rep.: Ce mesaj ar trebui să fie transmis
famililor astfel încât să conștientizeze cât
de importantă este donarea de organe, o
activitate foarte dezvoltată în țările din vest,
în timp ce în România parcă stagnează de
ani de zile?
M.M.: Singurul mesaj pe care îl putem da este
acesta: ce poate fi mai creștinesc decât să îți ajuți
un aproape, să îl ajuți să trăiască, chiar dacă nu
îl cunoști pe aproapele acela?
Rep.: Cât la sută din pacienții pe care i-ați
îngrijit ar fi fost eligibili pentru prelevare,
dar s-au pierdut ca urmare a refuzului din
partea familiei?
M.M.: Dintre cazurile neprelevate, dar care s-au
aflat în moarte cerebrală, undeva la 40% au fost
din absența acceptului familiei.
Rep.: În ce măsură a fost afectată activitatea
de prelevare de organe în perioada de
pandemie?
M.M.: Foarte tare, până aproape de zero în
perioada anului trecut, când era și problema de
mobilitate, reguli mult mai stricte, nu se lucra
în spital decât urgențe majore în afara cazurilor
COVID și în timpul valurilor doi și trei s-au oprit
complet sau aproape complet.
Anul acesta am avut 20 de pacienți în moarte
cerebrală, până la 1 octombrie. Au fost cazuri în
care a intervenit refuzul familiei, au fost cazuri
în care leziunile erau atât de extinse încât nu
am reușit să îi menținem în condiții fiziologice
o perioadă atât de lungă încât să putem ajunge
până în faza de prelevare. Luna octombrie este
absolut atipică pentru că am avut trei prelevări:
pe 1, 19 și 31 octombrie, ceea ce este chiar
cel mai mare număr în țară de când a început
pandemia și sperăm să fie un semn. Desigur, noi
nu ne dorim niciodată ca un pacient să ajungă în
această fază, dar dacă totuși au ajuns, să nu se
piardă aceste organe potențial viabile.
Rep.: Există suficient personal care să se
ocupe de monitorizarea pacienților aflați în
terapie intensivă, care să identifice posibili
donatori de organe?
M.M.: Da. Organizarea spitalului este una fericită
din acest punct de vedere deoarece avem o terapie
intensivă, să spunem, unică, în care se urmăresc
cazurile de comă ca să vedem dacă evoluția este
favorabilă sau către moarte cerebrală astfel încât
să nu fie descoperit când este deja în comă. Nu

cred că se pierd cazuri pentru că nu se observă
sau că sunt ignorate cu bună știință.
Rep.: Ce conjunctură v-a determinat pe
dumneavoastră să alegeți terapia intensivă
și mai ales să ajungeți în situația în care
să monitorizați pacienții posibil donatori de
organe?
M.M.: Imediat după facultate am lucrat mult în
urgențe, am lucrat la Reghin, la CPU, șase ani.
Ca orice student am vrut să urmez o specialitate
chirugicală, dar conjunctura anilor 2000 a fost de
așa natură încât am ajuns să fac urgențe și am
văzut acolo prima parte a evoluției unui pacient
critic, partea de pre-spital cum se spune, când
vine pacientul, i se acordă primul ajutor și pe
urmă mergea către terapie intensivă. Și mi-a
plăcut terapia intensivă. Dar îmi place foarte
mult și partea de anestezie unde presiunea nu
este chiar atât de mare. În ultimii ani lucrez și în
Clinica de Obstetrică Ginecologie, unde-i ajut pe
colegii obstetricieni să aducă pe lume copii și
toată lumea e fericită.
Rep.: Ce calități îi sunt necesare unui medic
de anestezie terapie intensivă ca să se implice
în activitatea de donare de organe?
M.M.: În primul rând are nevoie de empatie și de
dorința de a ajuta semenii. Activitatea nu este
complicată, orice anestezist sau orice medic
de terapie intensivă ar trebui, tehnic, să o facă
pentru că este o activitate protocolizată și trebuie
urmăriți doar niște pași. Dar trebuie să ai această
dorință să contribui la o activitate care, în final,
duce la o viață mai bună. Sunt oameni pe care
nu-i cunoaștem și nu o să-i cunoaștem niciodată,
pentru că avem această compartimentare foarte
clară prevăzută de lege, și cu care sunt de acord,
prin care nici familia donatorului și nici noi nu
știm cine sunt receptorii tocmai pentru a se evita
orice fel de influențare directă din orice direcție.
Rep.: În țările din vest activitatea de prelevare
de organe este mult mai intensă. La noi
legislația împiedică acest aspect, ar trebui
să fie anumite schimbări?
M.M.: Ar trebui să fie niște schimbări legislative.
Dar și în multe dintre țările din vest diferențele
sunt extrem de mari. De exemplu, Germania, care
este o mare putere economică și medicală, are o
activitate de transplant extrem de restrânsă, sunt
doar câteva centre spre deosebire de Spania, care
este țara unde se fac cele mai multe transplanturi.
În Barcelona, în 2019, au fost efectuate 1.000 de
transplanturi de toate tipurile. Este o organizare
către care tindem și noi, poate că modelul care va
fi adoptat va fi modelul spaniol, modelul catalan.
Ceea ce ne restrânge extrem de mult pe noi
este această lipsă a centrelor în care să se facă
transplantul propriu-zis. Donare, cel puțin la nivel
teoretic, toate spitalele de urgență, toate spitalele
județene sau aproape toate au o acreditare în
acest sens și au medici care să facă prelevare.
Rep.: Care este media de vârstă a pacienților
care pot fi donatori?
M.M.: Suntem în niște ani de tranziție. În urmă cu
10-15 ani, media de vârstă era mică, undeva între
20 și 30 de ani, pentru că majoritatea pacienților
proveneau din accidente rutiere și criteriile de
transplantare erau oarecum restricționate de
vârstă. Tot sub impulsul activității spaniolilor a
început să se ridice mult limita de vârstă, pentru
că spaniolii având dezvoltată rețeaua de autostrăzi
numărul de accidente rutiere a scăzut destul de
mult. Nici la noi nu mai sunt atât de multe cum
erau acum 10-15 ani. La noi media de vârstă
a pacienților este undeva la 50-55 de ani, în
Barcelona este 65 de ani.
A consemnat Arina TOTH
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Dr. Lorena Elena Meliț:

„Dacă nu gândești cu sufletul, nu poți să faci pediatrie”
„Este o artă să poți să te transpui în pielea
copiilor, să poți interacționa la nivelul lor și
să gândești cu sufletul”, este de părere Dr.
Lorena Elena Meliț, medic specialist pediatru
în cadrul Clinicii de Pediatrie a Spitalului
Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș.
Iar pentru a putea interacționa cu copiii, se
prezintă în fața lor cu un întreg ”arsenal de
luptă”, adică bună dispoziție, un zâmbet uriaș
pe față, cu o uniformă colorată menită să
capteze atenția celor mici și o mini păpușică
atașată la halat. Patologia pediatrică este una
vastă, cu multe provocări în încercarea de a
identifica simptomele copilului, de a colabora și
comunica cu el și cu părintele. Într-un interviu
acordat cotidianului Zi de Zi, medicul pediatru
vorbește despre provocările specialității pe care
o îndrăgește, dar vine și cu o serie de sfaturi
pentru părinți.
Reporter: Care a fost momentul în care
v-ați dat seama că medicina este cariera
potrivită pentru dumneavoastră? Și cum
ați ales pediatria?
Dr. Lorena Elena Meliț: Medicină am vrut
dintotdeauna. Când eram mică și eram
întrebată ce vreau să fac când voi fi mare
întotdeauna răspundeam că vreau să fac
medicină. Undeva la liceu, în clasa XI-a - a
XII-a, s-au mai schimbat lucrurile și m-am
orientat spre altceva. Mi-am depus dosarele și
la alte facultăți, dar mi-am spus că dacă intru
la medicină înseamnă că asta trebuie să fac.
Și am intrat. Pe parcursul anilor de facultate,
prin anii V-VI m-am orientat spre pediatrie, la
un moment dat spre neonatologie. Mă gândisem
și la ideea de a alege ginecologie, chirurgie
sau alte ramuri. Dar întotdeauna mi-au plăcut
copiii și având și frați mai mari mereu am stat
în preajma nepoților mei. În momentul în care
am fost nevoită să aleg a fost o altă dovadă
că nu te poți împotrivi sorții. Voiam foarte mult
un post de neonatologie care era scos în acel
moment, dar așa a fost să fie și, prin urmare,
am intrat la pediatrie și am zis să văd ce îmi
oferă viața. Mi-a oferit ceva minunat și cred că
am cea mai frumoasă meserie din lume, nu cred
că este ceva mai frumos decât să lucrezi cu
copiii. Am început să lucrez sub îndrumarea unui
om deosebit, doamna Profesor Doctor Oana
Mărginean, care este și coordonatorul meu de
rezidențiat pentru cea de-a doua specialitate,
gastroenterologie. Cu dânsa am lucrat în toți
acești ani de rezidențiat și de aici și foarte multă
experiență dobândită într-un timp foarte scurt.
În fiecare lună fac șapte gărzi, dar în loc să
ajung foarte obosită acasă, ajung plină de
energie și mereu ies cu zâmbetul pe buze din
spital. Cred că aceasta este cea mai mare
recompensă pe care ți-o poate oferi viața pe
plan profesional.
Rep.: Ați îmbrățișat și cariera universitară,
iar partea de cercetare ocupă un loc
important.
L.E.M.: Da, o dată ce am ajuns să lucrez pe
pediatrie, într-un spital universitar, inevitabil am
avut de-a face și cu studenții și treptat am început
ca intern în Universitate, să predau la disciplina
de pediatrie, mi-a plăcut extrem de mult acest
lucru, motiv pentru care am ajuns să fiu asistent
universitar, mai apoi șef de lucrări pe disciplina
pediatrie. Aș zice că am o relație bună cu studenții,
în ideea în care sunt destul de apropiată de vârstă
de ei și îi înțeleg puțin mai bine.

Îmi place foarte mult să fac cercetare și să
scriu articole. Cred că este extrem de frumos
să poți să faci cercetare și să împărtășești
din propria experiență, mai ales din punct de
vedere al cazurilor pe care le tratezi, pentru că
fiecare caz este deosebit.
Rep.: Ce deosebește un copil bolnav de un
adult bolnav?
L.E.M.: Acea dogmă conform căreia un copil
este un adult în miniatură este total greșită,
niciodată un copil nu va fi adult în miniatură.
Copiii au modul lor de reacționa, de a prezenta
simptomatologia, care este complet diferită de
cea a adultului. Nu există tipar, fiecare trebuie
abordat individual, după personalitatea lui. Este
important să intri în sufletul copilului, dacă el
nu te acceptă, nu vei reuși să interacționezi pe
limba lui. Uneori, ca pediatru mai trebuie să te
prostești, să te maimuțărești, să te joci cu ei,
pentru că altfel nu-și vor deschide sufletul în
fața ta. Cu atât mai mult în cazul celor mici,
care nu știu să vorbească. Dacă nu te plac, nu
vei reuși nici măcar să-i atingi, dacă plânge
nu vei ști dacă îl doare ceva sau pur și simplu
este speriat de tine. Aici mai este un aspect
important, relația cu părintele copilului. Dacă
părintele nu are deplină încredere în tine, copilul
va simți acest lucru și reacționează și el ca și
răspuns la sentimentele părintelui. De aceea,
este important pentru copil să vadă că mama
te acceptă și se simte confortabil în prezența
ta, atunci și anxietatea lui se va diminua.
Rep.: Știu cei mici să descrie simptomele
afecțiunilor pe care le au?
L.E.M.: Undeva după vârsta de 4-5 anișori mai
reușești să-i întrebi, eventual le arăți o păpușă
și întrebi unde o doare, iar copilul va transpune
în acea păpușă ceea ce simte și atunci e foarte
posibil să-ți răspundă în mod adecvat. Pe de
altă parte, sunt poate și puțin șmecheri, pentru
că de multe ori imită, trebuie să fim foarte atenți
și la acest aspect. Au tendința de a imita, la o a
anumită vârstă, undeva între 3 și 5 ani anișori,
dacă stau cu bunica sau cu părinții, e posibil
să spună că îi doare burta, că îi doare spatele,
ceea ce spun cei cu care stă așa vor zice și ei.
Este foarte greu să-i explici unei mame și să
te și creadă că nu are nimic organic, că e doar
partea emoțională și psihologică.
Este o artă să poți să te transpui în pielea
copiilor și să poți interacționa la nivelul lor și
să gândești cu sufletul. Dacă nu gândești cu
sufletul, nu poți să faci pediatrie.
Rep.: Care sunt provocările unui tânăr
pediatru la început de drum?
L.M.: Stabilitatea este cea mai importantă. Să
îți găsești un loc undeva unde să te încadrezi
perfect și emoțional și profesional. Este foarte
greu la început de drum. În momentul în care
termini facultatea nu știi în ce direcție să o iei
pentru a fi bine. Da, este important și aspectul
financiar, pentru că altfel nu ne putem descurca,
dar, atâta timp cât sufletește suntem mulțumiți,
nu primează aspectul financiar.
Rep.: Spuneați că urmați un al doilea
rezidențiat, cel de gastroenterologie. Ce
v-a determinat?
L.E.M.: Am lucrat foarte mult cu doamna
profesor care este gastroenterolog pediatru,
am avut de-a face cu această patologie și
cred că acesta a fost și motivul pentru care am
ales să fac al doilea rezidențiat în specialitatea
gastroenterologie pediatrică. Patologia digestivă
m-a pasionat dintotdeauna, teza de doctorat

Dr. Lorena Elena Meliț,
medic specialist pediatru,
Clinica de Pediatrie, SCJU Târgu Mureș
e făcută pe aceeași temă, multe din articolele
publicate sunt pe patologie digestivă. Este o
patologie foarte des întâlnită în practică. Se și
spune că abdomenul este cutia de rezonanță
a întregului organism la copil. De obicei, dacă
nu vrea să meargă la școală, cel mai frecvent
va spune că îl doare burtica.
Rep.: Care sunt cele mai frecvente afecțiuni
cu care ajung micuții pacienți la pediatrie?
L.E.M.: În patologia pediatrică depinde foarte
mult și de sezon. În sezonul rece este clar
că avem de-a face cu afecțiuni respiratorii,
de la bronșiolite, până la pneumonii, iar
în sezonul primăvară-vară de obicei vin cu
afecțiuni digestive, boala diareică acută,
care este extrem de frecventă. Gastrita este
foarte frecventă la adolescenți și copiii de
vârstă școlară fiind generată de stres. Stresul
cauzat de părinți, dar și de cadrele didactice,
este cel mai frecvent la această vârstă, iar
stomacul este primul care „răspunde” ducând
la hiperaciditate. Pe lângă acestea, mai este și
programul haotic al familiei, care nu le oferă
frecvent o alimentație corespunzătoare și atunci
va accentua suplimentar acest lucru.
Mai vorbim și de concurența dintre copii încă de
la grădiniță, dorința de a face mai mult decât
colegul pentru că așa îi place lui mami și lui
tati. Poate că ar trebui să ne gândim la aspectul
emoțional al copilului. Trebuie înțeles fiecare
copil, nu neapărat cât poate, cu siguranță că
dacă e stimulat va putea, dar trebuie doar să
găsim metoda adecvată prin care să-i stimulăm,
nu neapărat să le impunem o stare de stres
continuă.
Rep.: Ce sfat oferiți părinților privind modul
în care să managerieze cazurile în care
copilul lor dezvoltă simptome pe bază de
stres?
L.E.M.: Trebuie să-și cunoscă foarte bine
copilul. Dacă nu-și oferă suficient timp să
cunoască și să înțeleagă propriul copil nu vor
ști care este metoda. Dacă la unii funcționează
metoda pedepsei, dau un exemplu, a
condiționării, cel mai probabil la alții nu va
merge, iar părintele va trebui să încerce să-l
facă pe copil să înțeleagă de ce e mai bine
să procedeze într-un anumit fel și nu în altul.
Întotdeauna aceste patologii psihologice au
fost considerate o stigmă. Este cel mai greu
pentru un părinte să accepte aceste patologii
de ordin emoțional sau psihologic, dar trebuie
să conștientizeze că și acestea sunt patologii, la
fel ca celelalte, pentru că o tulburare emoțională

trebuie tratată și gestionată cât mai precoce,
altfel degenerează. Din păcate, avem foarte
multe tentative de suicid la adolescenți. Unele
sunt în scop demonstrativ, am avut și caz în
care a luat câteva tablete de probiotic, dar am
avut și alții care au luat ceva mai periculos.
Motivele sunt multiple, fie că au luat notă
mică la școală și vor fi certaţi, fie că părinții
s-au certat între ei, că unul din părinți sau
ambii pleacă în străinătate sau s-au certat
cu iubitul sau iubita. Degeaba cerți copilul în
acele momente pentru că dezvoltă frică, iar
riscul e vital.
Rep.: Suntem în perioadă de pandemie,
au fost și sunt cazuri de infecții COVID și
în rândul copiilor. Cât este de periculoasă
această afecțiune la copii?
L.E.M.: Din fericire, cazurile pediatrice de
COVID-19 simptomatice sunt mult mai puține
comparativ cu ale adulților. Anul acesta, însă,
avem destul de mulți pacienți pediatrici cu
Covid, care au și simptomatologie. Constant,
de când a început valul 4, sunt 3-4 pacienți
sugari internați cu simptome respiratorii sau
digestive. Cazuri grave de COVID la copii nu
am avut, decât la cei cu patologii asociate,
iar cazurile cu evoluție fatală au fost la cei cu
malformații cardiace sau deficite imunologice.
Vreau să atrag atenția în mod deosebit asupra
sindromului pediatric inflamator multisistemic
post COVID-19 sau PIMS. În ultima jumătate de
an am avut peste 10 astfel de cazuri. Această
patologie este extrem de severă, în sensul
în care apare o inflamație sistemică foarte
exarcebată în organism, cu febră mare, de
obicei cu afectare cardiacă. Mulți dintre pacienți
au fost cu insuficiență cardiacă, tranzitorie ce
e drept, adică la majoritatea a revenit funcția
cardiacă, dar trebuie acordată o atenție sporită
deoarece riscul de tromboze sau accidente
vasculare cerebrale – AVC - este extrem de
mare. Am avut, din nefericire, pacient care
a avut PIMS și AVC, a recuperat foarte bine
funcția membrului inferior, dar a celui superior
a rămas deficitară. Astfel, de multe ori se știe
că pacientul a avut COVID, în urmă cu vreo
patru săptămâni, dar începe să facă febră.
Și lumea este foarte liniștită că a avut COVID,
sigur e doar o viroză. Și trece o zi, două, trei și
dacă nu este investigat corespunzător pentru
un sindrom post COVID riscă să facă un AVC
sau o complicație cardiacă majoră. Am avut și
pacient cu miocardită post COVID care a rămas
cu sechele importante. Din păcate, aceste
complicații post COVID nu sunt rare. În plus, nu
e necesar să aibă simptome în perioada acută
de COVID și cu toate acestea poate să dezvolte
sindrom inflamator sistemic post COVID ca o
reacție imunologică care apare în organism în
urma acestei infecții.
Rep.: Practic, părintele trebuie să fie în
alertă în ceea ce privește simptomatologia.
L.E.M.: Da, mai ales când copilul face febră. Iar
părintele, să nu se culce pe o ureche dacă știe
că vreunul din membrii familiei a avut COVID, cu
siguranță a avut și copilul chiar fără simptome
și trebuie să apeleze la pediatru în ziua imediat
următoare după ce face febră.
În cele din urmă aș dori să subliniez importanța
consulturilor pediatrice periodice și bineînțeles ori
de câte ori copilul prezintă simptome acute, mai
ales în această perioadă dificilă pentru noi toți.
A consemnat Arina TOTH
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Centrul Medical GALENUS,

Management modern, experiență și investiții noi
Centrul Medical GALENUS este un proiect medical cunoscut
astăzi nu doar la nivel național, ci și la nivel internațional.
Începând cu 2019 proiectul s-a relansat într-o formulă
nouă, iar evoluția și dezvoltarea acestuia a avut un mare
impact în comunitate și nu numai.
Totul pentru PACIENT: echipă profesionistă de mare
competitivitate, servicii medicale de înaltă calitate,
aparatură medicală de top, tarife accesibile!
Cel mai important aspect a fost să folosim la maximum experiența
membrilor echipei noastre pentru asigurarea calității serviciilor
medicale oferite și să luăm toate măsurile necesare pentru
centrarea atenției în jurul pacientului. Este o activitate continuă,
suntem conștienți de asta, iar pentru a ne adapta nevoilor
pacienților, ne-am bazat tot timpul pe feedbackul acestora și
pe rezultatele obținute în urma investigațiilor și tratamentelor
administrate. Deoarece desfășurăm o activitate medicală în
regim privat și pentru că majoritatea serviciilor sunt contra cost,
este important ca pacienții să simtă la propriu că beneficiază
de toată atenția cuvenită, dar și că actul medical este unul de
calitate, performant. Unul din obiectivele fixate a fost atragerea
de medici de mare clasă, cu o ținută profesională și morală
de necontestat, dezvoltând o ECHIPĂ MEDICALĂ deosebită.

Dr. Neagoș Lucian, un nume de rezonanță
în lumea medicală, fondatorul inițial
al proiectului Centrul Medical GALENUS
Când vorbesc despre experiență medicală, doresc să evoc,
în primul și în primul rând, numele domnului doctor Neagoș
Lucian, fondatorul "GALENUS", în 2004. Personalitate medicală
marcantă, neobosită, pasionată și implicată trup și suflet,
în 2019, a acceptat să se alăture și să ajute la ridicarea și
dezvoltarea noului proiect al Centrului Medical GALENUS. Dr.
Neagoș Lucian cunoaște bine și se află în permanent contact
cu lumea medicală locală și nu numai, pe care, în bună parte, a
văzut-o ridicându-se încă de pe băncile facultății, apoi atingând
culmi ale performanței medicale și pe care a reușit s-o atragă
în activitatea Centrului Medical GALENUS.
Am structurat Centrul Medical „GALENUS” pe mai multe
domenii de activitate medicală și are stabilită o strategie
de dezvoltare durabilă pe următorii 5 ani.
O locație nouă, modernă și o echipă restructurată, o infuzie mare
de capital, gestionate de un nou manager, a fost probabil șansa
dată acestui nou proiect. În cadrul Centrului Medical GALENUS,
avem următoarele departamente organizate: Ambulatoriu de
Specialitate, Analize Medicale, Radiologie și Imagistică Medicală,
Medicina Muncii, Studii Clinice. În curând, ca noutate, vom
pune la dispoziția pacienților servicii spitalicești (Spitalizare
de Zi și Spitalizare Continuă) și un Centru FIV (fertilizare in
vitro) modern! Pacienții beneficiază astăzi de consultații și
investigații în cadrul Ambulatoriului de specialitate, unde avem
peste 28 de specialități medicale autorizate. Pentru a asigura o
calitate maximă a serviciilor prestate, în colaborare cu medicii
ce consultă în cadrul clinicii noastre, am inițiat colaborări cu
peste 140 de medici specialiști, primari, mulți dintre ei cadre

superioare), în decontare cu Casa de Asigurări! Prin soluția
PACS implementată, se pot solicita interpretări la orice medic
radiolog înregistrat în sistemul medical GALENUS, de oriunde
din țară și chiar în afară, inclusiv pentru ”second-opinion”.

Investigații paraclinice de radiologie în
decontare cu CAS FĂRĂ LIMITĂ DE FONDURI

Ing. Farcaș Mihai-Dan,
General Manager Centrul Medical GALENUS
universitare la Universitatea de Medicină din Târgu Mureș,
șefi de lucrări, conferențiari și profesori. Din 2021, se pot face
investigații EMG (electromiografie), ENG (electroneurografie)
cu medici de renume.
Pentru Analize Medicale, am construit alături de laboratoarele
partenere, o rețea medicală prin care putem procesa peste
3500 analize medicale. Tot procesul de recoltare probe și
flux logistic sunt coordonate eficient și astfel, rezultatele sunt
comunicate în cel mai scurt timp, iar calitatea fiecărui tip
de analiză este asigurată de cele mai renumite și apreciate
laboratoare pe domeniul lor. Că vorbim de analizele uzuale,
sau de GENETICĂ, BIOLOGIE MOLECULARĂ, ALERGOLOGIE,
ANATOMIE PATOLOGICĂ, COAGULARE, HEMATOLOGIE,
IMUNOLOGIE, MICROBIOLOGIE, PARAZITOLOGIE, TOXICOLOGIE,
VIRUSOLOGIE și altele.
Departamentul de Radiologie și Imagistică Medicală a fost
susținut cu investiții foarte mari, încă începând din 2019, când
Centrul Medical GALENUS a achiziționat din surse proprii și a
autorizat cu CAS MUREȘ, un Computer Tomograf Siemens
performant, nou. În aceeași perioadă, numărul de ECOGRAFE
s-a triplat prin reînnoirea și actualizarea echipamentelor, oferind
multiple servicii și proceduri pe diversele specialități medicale.
Se pot efectua proceduri sub ghidaj ecografic, elastografii de
sân, de tiroidă etc., ecografii părți moi, ecografii organe interne,
ecografie cu Doppler, ecografie de cord, toate tipurile de ecografii
în obstetrică-ginecologie și urologie, nefrologie, ecografii pentru
copii de toate vârstele: pentru prevenția luxației de șold, ecografie
transfontanelară, părți moi, cord, abdominale. Ca și noutate
se fac ecografic folosind substanță de contrast. Amintim
investigațiile paraclinice de tipul Osteodensitometrie (inclusiv
Full-Body), Radiologie Convențională, CT (cap, sinusuri, ureche
internă, regiune cervicală, părți moi, segmente coloană, torace,
abdomen, pelvis, musculoscheletal, angiografii dedicate: poligon
Willis, carotide, artere pulmonare, aortă, membre inferioare/
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E vorba de afecțiunile ce necesită monitorizare, grupate în șapte
capitole de pacienți: diagnosticați cu COVID19 după externarea
din spital, diagnosticați cu boli oncologice, cu diabet zaharat,
diagnosticați cu boli cardiovasculare, diagnosticați cu boli
rare, diagnosticați cu boli neurologice, diagnosticați cu boli
cerebrovasculare.
Departamentul de Medicina Muncii și anume medicina omului
sănătos, adresează nevoile companiilor, dar și a persoanelor
fizice, în realizarea tuturor investigațiilor solicitate prin legislația în
vigoare. Acest departament cuprinde astăzi trei echipe dedicate,
formate din medic specialist de medicina muncii și asistentă
și propriul psiholog autorizat, care efectuează operațiunile de
avizare psihologică, atât pe medicina de muncă, cât și avizul
psihologic de siguranță a circulației.

Despre TELEMEDICINA
din Centrul Medical GALENUS
S-au alocat resurse financiare și resurse tehnice considerabile,
pentru a putea rezolva în primul rând o necesitate a pacienților.
Inițial, a fost gândită ca o abordare prin care veneam în sprijinul
tuturor pacienților plecați peste hotare, care aveau nevoie
de o opinie medicală avizată pe diverse spețe care puteau
fi identificate prin mijloacele tehnologice puse la dispoziție
de soluția de telemedicină. Acum putem spune că tot mai
mulți pacienți și tot mai mulți medici adoptă acest mod de
a interacționa și de a adresa și formula anumite probleme
medicale.
Noi locații, noi investiții și noi departamente în cadrul
Centrului Medical GALENUS, pe zona de spitalizare de
zi, spitalizare continuă și un departament FIV modern
(fertilizare in-vitro).
Tot profitul obținut din activitatea medicală a fost de la început
reinvestit în dotarea, modernizarea, dezvoltarea și extinderea
serviciilor medicale. Diversitatea specialităților din cadrul clinicii,
multitudinea de medici ce consultă și aparatura în continuă
modernizare, fac din Centrul Medical GALENUS, o instituție
medicală privată de top, concentrată în mod principal în jurul
nevoilor pacienților ce-i trec pragul.
Ca și puncte de lucru, Centrul Medical GALENUS se extinde
organic și în alte locații și județe, dezvoltând puncte de lucru
la Reghin și în curând la Mediaș. Vom continua dezvoltarea, pe
măsură ce nevoia din piață o solicită, fiind încrezători că putem
livra un act medical profesionist și de calitate.
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