
Stimaţi colegi, 
 
În numele comitetului de 
organizare, am deosebita 
onoare să vă invit la cea de-a 
VII-a ediţie a ”Zilelor Medicale 
ale Spitalului Municipal de 
Urgenţă Moinești”, manifestare 
ce se va desfașura în perioada 
26-28 iulie 2012. 
 

Devenit de acum o tradiţie în lumea medicală, 
simpozionul va aduce la Moinești specialiști de 
renume din medicina românească și internaţională.  
 
    Programul știinţific al manifestării cuprinde 
prezentări și dezbateri pe subiecte de larg interes 
din specialităţile medico-chirurgicale. Participanţii și 
invitaţii din centre universitare vor impărtași din 
succesele experienţei lor profesionale și 
manageriale. Mai mult, continuând tradiţia ultimilor 
ani, vor fi efectuate intervenţii chirurgicale în 

premieră, ce vor putea fi urmărite în direct în mai 
multe locaţii printr-un sistem de transmisie video.  
 
    Pregătirile pentru cea de a VII-a ediţie a Zilelor 
Medicale ale Spitalului Municipal de Urgenţă 
Moinești sunt, de acum, aproape de final. Remarc și 
apreciez eforturile tuturor celor care s-au ocupat 
de organizare în acest an, eforturi care menţin 
statutul și reputaţia spitalului nostru de instituţie 
activă, implicată, preocupată de creșterea 
permanentă a calităţii actului medical oferit 
pacienţilor și mereu la curent cu noutăţile din 
medicina secolului XXI. Mulţumesc partenerilor 
care ne sunt alături și în acest an și îi asigur că 
simpozionul își va menţine înalta ţinută știinţifică și 
organizatorică. 
 
    Vă invit, așadar, la Moinești la sfârșit de iulie, cu 
convingerea că și în acest an ”Zilele Medicale ale 
Spitalului Municipal de Urgenţă Moinești” se vor 
bucura de un real succes.  
 

Dr. Adrian Cotîrleţ. 

Joi 26 iulie 2012, Moinești 
Ziua Asistenţilor Medicali 
8.00 – 13.00 – Cursuri organizate de Colegiul 
Asistenţilor  
14.00 – 18.00 – Sesiuni știinţifice  
 
Vineri 27 iulie 2012, Moinești  
Calitate și performanţă în managementul 
medical modern 
8.00 – 13.00 – Sesiuni știinţifice și Demonstraţii 
operatorii transmise în direct  
13.00 – 14.00 – Prezentarea spitalului. Conferinţa 
de presă 
14.00 – 15.00 – Ceremonia de deschidere 
16.00 – 18.00 – Masă rotundă cu tema 
“Multidisciplinaritate și complementaritate în 
abordarea pacientului critic” 
19.00 – Plecare Slănic Moldova  
20.00 – Cocktail la Pensiunea Montana, Slănic 
Moldova 

Sâmbătă 28 iulie 2012, Slănic Moldova 
Chirurgia minim-invazivă vs. Chirurgia 
clasică la început de mileniu 
8.00 – 13.00 – Sesiuni știinţifice și Demonstraţii 
operatorii transmise în direct de la Spitalul 
Municipal de Urgenţă Moinești în sălile de 
conferinţă 
13.00 – 14.00 – Pauză 
14.00 – 18.00 – Sesiuni știinţifice 
18.00 – 19.00 – Concluzii 
20.00 – Cina festivă 

 
Manifestarea este creditată de Colegiul 

Medicilor din Romania.  
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Cuvântul Directorului 

Programul Zilelor Medicale: 26-28 iulie 2012 

Confirmarea participării și rezumatul lucrărilor vor fi trimise până la data de 15 iunie 2012. Informaţii legate de 
cazare, masă și transport vor fi disponibile după confirmarea participării.   

Date de contact: 
Spitalul Municipal de Urgenţă Moinești  

Str. Zorilor nr. 1  
Tel-Fax: +(40)234-362.698  

spitalmoinesti@bacau.astral.ro   
Ec. Oana Găman: Tel : +(40)745.600.669  
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Noutăţi medicale 

Copiii care trăiesc în orașe 
mari sunt de două ori mai 
expuși riscului de a dezvolta 
alergii la alimente decât cei 
care traiesc în mediul rural, 
arată un studiu efectuat de 
cercetători americani și publi-
cat în revista Clinical Pediatrics.  
 
Dr. Ruchi Gupta, profesor de 
pediatrie la Facultatea de 
Medicină din cadrul North-
western University Feinberg, 
subliniază că o tendinţă 
asemănătoare a fost întâlnită și 
la alte afecţiuni înrudite, cum 
ar fi astmul.  
 
Cercetările viitoare vor trebui 
să se concentreze pe înţe-
legerea mai bună a cauzelor de 
mediu care provoacă alergiile 
la alimente.  
 
www.medicalnewstoday.com  

 
 

Compartimentul de Alergologie și Imunologie 
Clinică din cadrul Spitalului Municipal de Urgenţă 
Moinești oferă, în prezent, consultaţii pentru o 
gamă largă de afecţiuni alergice, de la rinite cu 
componenţă alergică, la reacţii anafilactice, 
dermatite și reacţii adverse la medicamente.  
    Reacţia alergică este, de altfel, una din cele mai 
frecvente și agresive boli ale secolului 21. În lume, 
peste 300 de milioane de persoane prezintă astm 
cu etiologie alergică. În Europa, o persoană din 
patru are o formă de manifestare alergică, iar în 
România o persoană din cinci a avut cel puţin un 
episod alergic. Substanţele ce declanșează aceste 
reacţii, alergenii, sunt reprezentaţi în mod 
frecvent de acarienii din praful de casă, 
mucegaiuri, polenuri, alergene animale, alimente, 
medicamente.  
    La contactul cu alergenul respectiv persoana 
sensibilizată poate prezenta simptome cutanate, 
respiratorii, digestive și, mai rar, renale. Printre 
consecinţele cele mai grave se numără : 
- o proasta calitate a vieţii 
- scăderea stimei de sine 
- concedii medicale prelungite / absenteism școlar 
- costuri importante presupuse de medicamente. 
    Punerea în evidenţă a sensibilizarii la alergeni se 
face prin teste cutanate alergologice corelate 
cu anamneza. În curând, și în cabinetul de 
Alergologie din cadrul Spitalului Municipal de 
Urgenţă Moinești vom avea posibilitatea efectuării 

acestor teste cutanate la un număr important de 
alergeni:  polenuri, alergeni din praful de casă, 
mucegaiuri, alergene animale, alimente.   
    În cazul suspiciunii unei manifestări alergice, 
adresarea la cabinetul de Alergologie se poate face 
cu bilet de trimitere de la medicul de familie, în 
regim de urgenţă sau plata directă la fișierul 
ambulatorului. Odată evidenţiată sensibilitatea la 
alergen, persoana în cauza va cunoaste factorul 
declanșator al manifestarilor alergice și va putea 
lua măsuri de profilaxie, care, împreună cu 
medicaţia recomandată, vor duce la stoparea sau 
reducerea simptomatologiei respective și 
creșterea calităţii vieţii.  

Dr. Carmen Chiciu. 

I N F O M E D  M O I N E Ș T I  

Compartimentul de Alergologie: descriere, 

Bolile cardiovasculare reprezinta cea mai 
frecventă cauză de morbi-mortalitate. Dintre 
acestea, infarctul miocardic acut este una din cele 
mai grave forme de prezentare. Este esenţială 
diagnosticarea rapidă a pacienţilor cu infarct 
miocardic acut în vederea iniţierii protocolului 
modern de tratament intervențional.  
 
Deoarece resursele umane și materiale mobilizate 
pentru tratamentul infarctului sunt mari, este 
important diagnosticul sigur și rapid.  
 

   În compartimentul de primiri urgenţe al 
Spitalului Municipal de Urgenţă Moinești există 
aparatul Biosite Triage Meter Pro, ce permite analiza 
imediată a bateriei de markeri cardiaci: troponina 
I, mioglobina, CK-MB dar și D-Dimeri, BNP.  
 
    Dacă folosirea markerilor cardiaci este 
evidentă, ceilalți doi markeri oferă informaţii 
esenţiale în departamentul de urgenţă.  
 
    BNP este markerul care face diferenţa între 
dispneea de origine pulmonară și cea cardiacă, în 
cazurile în care acest lucru nu este foarte evident 
(de exemplu, pacient cu boală respiratorie cronică 
la care se suspectează o afectare coronariană). De 
asemenea, este util în diagnosticul și stratificarea 
riscului la pacienţii cu insuficienţă cardiacă.  
 
    D-Dimerii reprezintă o analiză esenţială în 
suspiciunea de embolie pulmonară. Afecţiune 
gravă, cu debut și evoluţie rapidă, embolia 
pulmonară are inclus în algoritmul de diagnostic al 
Societăţii Europene de Cardiologie dozarea D-
Dimerilor ca pas esenţial. 
 

Dr. Marian Turiceanu. 

Analizor de markeri cardiaci în Compartimentul  

teste specifice, modalităţi de adresare 

Primiri Urgenţe 

Surse de alergii 

Test cutanat 

“Biosite Triage Meter Pro” la Moinești 

 

 
 
 



Prezentarea Compartimentului Primiri Urgenţe 
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PND orientează și stimulează dezvoltarea socio
-economică a României în conformitate cu 
Politica de Coeziune a Uniunii Europene. Prin 
inaugurarea noului Compartiment de Primiri 
Urgenţe la data de 28 iulie 2011, proiect 
cofinanţat de Consiliul Judeţean Bacău, Consiliul 
Local Moinești și Ministerul Sănătăţii, la care se 
adaugă fonduri proprii, conducerea Spitalului 
Municipal de Urgenţă Moinești îmbunătăţește 
calitatea serviciilor medicale și crește 
capacitatea și calitatea sistemului medical de 
urgenţă regional, realizând cu succes alinierea la 
standardele Uniunii Europene. 

 
 

 

Medicina de urgenţă reprezintă ansamblul 
eforturilor conjugate ale resurselor medicale și 
chirurgicale, susţinute de un suport logistic 
adecvat, pentru a face faţă unor situaţii extrem 
de grave, cu risc vital major și imediat,  uneori 
în perspectiva a 1-2 minute. Este vorba despre 
intervenţia concomitentă a unei echipe și a unui 
echipament complex într-un cadru specific. 
Planul Naţional de Dezvoltare (PND) este 
instrumentul fundamental prin care România 
încearcă să recupereze cât mai rapid distanţa 
care o separă Uniunea Europeană în acest 
domeniu. 

 
 
 
 
 
 
 
    

I N F O M E D  M O I N E Ș T I  

Acest sistem aduce un plus în sprijinirea 
cadrelor medicale pentru a salva cât mai multe 
vieţi, oferind totodată suport educativ, prin 
transfer de cunoștinţe către spitalele din ţară și 
dezvoltarea competenţelor cadrelor medicale, 
de la evaluarea unui caz până la îngrijirea 
efectivă a bolnavilor. 
 

“Sistemul de telemedicină joacă un rol 
important în transferul pacienţilor în funcţie de 
afecţiuni, evitând plimbarea acestora la mai 
multe centre, până să ajungă la cel de referintă. 
Mai mult, există acum un sistem de back-up 
între cele două centre de coordonare, de la 
Floreasca și de la Târgu Mureș, astfel că unul 
dintre cele două poate prelua activitatea 
celuilalt în cazul în care se întrerupe 
conexiunea”, a precizat dr. Raed Arafat, 
subsecretar de stat în cadrul Ministerului 
Sănătăţii. 

Dr. Nicoleta Nistor. 

Începând cu 28 iulie 2011, odată cu inaugurarea 
noului Compartiment de Primiri Urgenţe, 
Spitalul Municipal de Urgenţă Moinesti a făcut 
un pas important în alinierea la standarde 
europene, aducând îmbunătăţiri evidente 
serviciilor medicale oferite pacienţilor prin 
afilierea la sistemul naţional de telemedicină. 
 

    Telemedicina reprezintă accesul rapid la 
expertiza medicală prin comunicare la distanţă, 
cu ajutorul unui sistem de video-conferinţă și al 
unei aparaturi de monitorizare a semnelor 
vitale. Sistemul are consecinţe pozitive 
îndeosebi în gestionarea cazurilor grave și în 
reducerea erorilor medicale. Medici specialiști 
din cele două centre de coordonare, Târgu 
Mureș și București, oferă diagnosticare rapidă în 
cele mai grave situaţii de urgenţă, în timp real, 
pe baza comunicării audio-video și prin 
urmărirea a șase indicatori medicali transmiși 
prin monitorul de semne vitale (pulsul, rata 
respiratorie, EKG-ul, puls-oximetria, CO2-ul și 
tensiunea arterială). 

Sistemul de Telemedicină în Compartimentul 

Noutăţi medicale 

Cercetătorii de la Universitatea 
din Perugia au efectuat un studiu 
mult icentr ic ,  randomizat , 
controlat placebo, dublu-orb 
(WARFASA) care a inclus 403 
pacienţi, prin care au demon-
strat că aspirina administrată la 
6 - 18 săptămâni după trata-
mentul cu anticoagulante orale 
la pacienţii prezentând trombe-
mbolism venos neprovocat 
reduce rata de recurenţă cu 
40% comparativ cu placebo, fără 
a creste riscul de sângerari 
majore. 

New England Journal of 
Medicine, 24 mai 2012 

 

Un studiu internaţional, multi-
centric, dublu-orb, controlat 
placebo (PROWESS-SHOCK) 
ce a inclus 1696 pacienţi critici, 
a demonstrat că proteina C 
activată (DrotAA), administrată 
pacienţilor cu șoc septic, nu a 
redus semnificativ mortalitatea 
la 28 zile (26,4% în grupul cu 
proteina C activată vs. 24,2% în 
grupul placebo) și 90 zile (34,1% 
în grupul cu proteina C activată 
vs. 32,7% în grupul placebo). 

New England Journal of 
Medicine, 31 mai 2012 

 

Analgezicele comune ar putea 
avea ca efect și prevenirea 
cancerului de piele. Un studiu 
publicat de cercetatori danezi în 
jurnalul medical Cancer arată că 
pacienţii care au luat constant 
antiinflamatorii, de tip aspirină, 
ibuprofen sau naxopren, au 
prezentat un risc scăzut de a 
dezvolta anumite forme de 
cancer de piele comparativ cu 
cei care au luat sporadic aceste 
medicamente.  

http://www.globeandmail.com  
 

Renunţarea la fumat reduce 
mortalitatea, inclusiv la pacienţii 
de vârstă înaintată, arată un 
studiu publicat în Archives of 
Internal Medicine. Meta-analiza a 
pus laolalta 17 studii din 7 ţări. 
Dr. Tai Hing de la Universitatea 
din Hong Kong, arată că mulţi 
fumători care au depășit 60 de 
ani cred, în mod eronat, că este 
prea târziu pentru a renunţa la 
fumat. Studiul demonstrează că 
renunţarea la fumat la orice 
vârstă duce la o scădere a 
mortalităţii. 

http://www.sciencedaily.com  

Primiri Urgenţe 



Colegii noştri 

Congres Internaţional - EUROPREVENT 2012 
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Dr. Maria 
Purcărin 

59 ani 
Medic Primar  

Pneumftiziolog 
Spitalul Municipal de Urgenţă 

Moinești 
 
 
 

Dr. Maria Purcărin, medic Primar Pneumoftiziolog 
are o carieră de peste 30 de ani în cadrul Spitalului 
Municipal de Urgenţă Moinești. 
    S-a născut pe 28 august 1953 și a absolvit liceul 
Joseph Haltrich din Sighisoara în 1972. A urmat 
Facultatea de Medicină Generală din Craiova, pe 
care a absolvit-o în 1978. A devenit medic 
specialist pneumoftiziolog în 2001, din 2006 
deţinând titlul de medic primar în aceeași 
specializare.   
 

Europrevent este congresul anual al Asociaţiei Europene pentru 
Prevenţie Cardiovasculară și Recuperare (EACPR). În acest an, 
congresul s-a desfășurat în perioada 3-5 mai în Dublin, Irlanda. În cadrul 
congresului a fost ales noul președinte al EACPR în persoana d-lui Dr. 
Stephan Gielen. În primul său editorial după alegeri, dr. Gielen a 
prezentat viziunea sa asupra viitorului asociaţiei, sperând că ”împreună 
vom reuși să depășim provocările și să poziţionăm EACPR ca una din 
vocile importante ale cardiologiei preventive la nivel global”. 

 

    Au fost revizuite și actualizate ghidurile de prevenţie, care 
acum sunt disponibile într-un format mai accesibil, axat pe cinci 
întrebări legate de prevenţie: ce este, de ce este nevoie de ea, 
pentru cine și de către cine și cum poate fi furnizată.  
 
    Profesorul Joep Perk, unul dintre specialistii europeni 
recunoscuţi în domeniu, explică mesajul noilor ghiduri: 
“Provocarea este de a ajuta diseminarea informaţiei din ghiduri 
la profesioniștii din sănătate, la politicieni și la publicul larg”. S-a 
subliniat deasemenea și necesitatea aplicării ghidurilor conform 
particularitatilor epidemiologice din fiecare ţară, de unde și 
importanţa implicării coordonatorilor naţionali. 
 

   Din noile studii ce au suscitat interesul participanţilor 
menţionăm: ”Activitatea fizică după PCI – pacientul trebuie să 
devină manager al propriei sănătăţi și stil de viaţă”, “Statinele 
pot crește riscul de diabet la femeile în postmenopauză”, 
“Utilizatorii de steroizi – risc cardiovascular crescut”. 
 

    Ediţia din 2013 a congresului EACPR va avea loc la Roma, între 18-20 Aprilie. 
 
 

Dr. Marian Turiceanu, Dr. Eugen Tincu. 

Noutăţi medicale 
Consumul zilnic de ciocolată 
neagră reduce riscul de boli 
cardiace. O echipă de 
cercetători din Melbourne a 
folosit un model matematic 
pentru a anticipa efectele pe 
termen lung ale consumului 
de ciocolată cu peste 60% 
cacao într-un grup de 2013 
persoane cu risc de boală 
cardiacă. Conform studiului, 
consumul de ciocolată neagră 
previne 70 de evenimente 
cardiovasculare nefatale si 15 
fatale la 10.000 de cazuri. 
British Medical Association  

www.bma.org 
 
Pierderea vederii odată cu 
vârsta ar putea fi prevenită 
de DHA, un ulei tip Omega-3 
care se găseste în peste. Un 
studiu publicat recent în 
jurnalul Investigative Ophtal-
mology & Visual Science 
demonstrează că modelele 
de laborator alimentate cu 
DHA nu  acumu lea z ă 
molecula toxică depusă de 
obicei pe retină odată cu 
vârsta, prevenind astfel 
pierderea de vedere.  
www.medicalnewstoday.com 

Dr. Maria Purcărin si-a început cariera la Spitalul 
Municipal Sighișoara, unde a lucrat de la terminarea 
facultăţii, în 1978, până în 1981. Din acel an și până 
în prezent, cariera sa este legată de Spitalul 
Municipal de Urgenţă Moinești.  
 
    De-a lungul timpului, a îngrijit mii de bolnavi de 
toate vârstele, cu afecţiuni pulmonare din cele mai 
diverse, de la simple inflamări, la cazuri grave de 
pneumonii, TBC sau tumori.   
 
    A activat în cadrul Dispensarului TBC și al 
Secţiei de Pneumologie. A ocupat, de-a lungul 
timpului, și mai multe funcţii administrative: 
Director al Ambulatoriului de Specialitate între 
1999-2002 și Director Medical între 2002-2011.  
 


