
    Fiecare publicaţie a Jurnalului 
Infomed reprezintă pentru mine 
oportunitatea și plăcerea de a 
prezenta, în calitate de manager, 
rezumatul activităţilor finalizate 
sau în curs de desfășurare la 
Spitalul Municipal de Urgenţă 
Moinești. O imagine de ansam-
blu a ceea ce se întâmplă în 
sistemul medical moineștean e 
binevenită, demonstrând tuturor 

actorilor din sistem că e necesară implementarea 
continuă a reformei în sănătate, pentru a ne putea 
adapta la nevoile și resursele populaţiei.  
    Ne propunem să eliminăm inegalităţile sociale și 
să facilităm accesul la asistenţă medicală de calitate 
tuturor cetăţenilor din zonă. O modalitate de a 
convinge scepticii este să le arătăm că investiţiile în 
domeniul sănătăţii nu înseamnă neapărat eforturi 
financiare mai mari, ci un mod inteligent de a chel-
tui resursele disponibile. Vorbim despre îmbunătăţi-
rea accesului la îngrijire medicală atât prin investiţii 
la nivelul aparaturii și tehnologiei medicale cât și la 
nivelul capitalului uman. Astfel, continuăm și în 
acest an să îmbunătăţim și să achiziţionăm aparatură 
medicală performantă, venind în sprijinul bolnavilor 
cu diferite afecţiuni, asigurând cele mai corecte și 

sigure metode de diagnostic și tratament.  
    Această acţiune este completată de bunele noastre 
intenţii de a răspunde afirmativ dorinţei tinerilor 
medici specialiști care vor să lucreze în spitalul nostru. 
Și-au început activitatea în 2015 : doi medici ne-
frologi, un medic anestezist și un medic internist. Ur-
mează ca în perioada următoare să ni se alăture și alţi 
colegi tineri, medici în specialităţile : ORL, neonatolo-
gie, pediatrie, geriatrie-gerontologie, endocrinologie, 
gastroenterologie, oncologie medicală. 
    Un eveniment deosebit de important care ne face 
cunoscuţi în lumea medicală naţională îl reprezintă 
“Zilele Medicale ale Spitalului Municipal de Urgenţă  
Moinești”. Continuând tradiţia anilor precedenţi, or-
ganizăm în perioada 25-27 iunie 2015 cea de-a X-a 
ediţie a acestei manifestări. Este un moment aniversar 
și ne dorim să sărbătorim alături de invitaţii noștri, 
medici de diferite specialităţi medicale și chirurgicale 
din ţară și străinătate, 20 de ani de chirurgie laparos-
copică. Este o deosebită onoare pentru noi să mar-
căm acest eveniment și de aceea vă adresăm invitaţia 
de a fi alături de noi. 
    Cu speranţa că și anul acesta vom avea cele mai  
frumoase colaborări, vă doresc să aveţi parte de cât 
mai multe  împliniri și realizări profesionale. 
 

Dr. Adrian Cotîrleţ 

Compartimentul Primire 
Urgenţe (CPU) al Spita-
lului Municipal de Urgen-
ţă Moinești este poarta 
principală de intrare a 
pacienţilor în spital. Noul 
CPU a fost inaugurat la 

data de 28 iulie 2011. Structura și dotările CPU fac 
posibilă primirea, trierea, investigarea de bază, stabili-
zarea și aplicarea tratamentului de urgenţă pacienţilor 
sosiţi cu mijloacele proprii de transport sau cu ambu-
lanţele și echipajele SMURD.  
    În cazurile critice se impune transferul pacienţilor 
spre spitalele regionale de urgenţă. Pentru îndeplini-
rea condiţiilor de transfer a pacientului critic s-a 
impus amenajarea unei platforme de aterizare pentru 
elicopterele SMURD în curtea spitalului, astfel încât 
timpul de transfer al bolnavilor să fie cât mai scurt cu 
putinţă, fără a pune în pericol viaţa acestora.  
    În cursul anului 2014 au fost transferaţi cu elicop-
terul SMURD 17 pacienţi, iar decizia în ceea ce pri-
vește conduita terapeutică și transferul pacientului a 
fost luată de fiecare dată în cadrul unei echipe medi-
cale formată din medici din diverse spitale care au 
comunicat permanent datorită Sistemului de Teleme-

dicină. Sistemul de Telemedicină este benefic și în situa-
ţia în care pacienţii nu sunt transferaţi în alt spital întru-
cât decizia medicală care se aplică în situaţiile critice se 
face pe baza expertizei unei echipe de medici multidisci-
plinare, din mai multe spitale, care comunică  prin siste-
mul audio-video. În cursul anului 2014 Sistemul de Tele-
medicină a fost accesat pentru 53 de cazuri de pacienţi 
critici. Numărul total al pacienţilor care în 2014  s-au 
adresat compartimentului este de 25.654. 
    La nivelul CPU pentru anul 2015 se are în vedere : 
- creșterea șansei de supravieţuire a pacienţilor aflaţi în 
pericol vital (stop cardiorespirator, infarct miocardic 
acut, stare comatoasă, etc.), precum și a pacienţilor cu 
traumatisme grave; 
- diminuarea timpilor de așteptare pentru pacienţii care 
se prezintă în cadrul compartimentului; 
- promovarea principalelor repere ale serviciului de 
urgenţă în rândul populaţiei pentru ca pacienţii să cu-
noască cum funcţionează acesta; 
- dotarea cu echipamente adecvate moderne necesare 
asigurării unui serviciu medical de calitate; 
- colaborarea și menţinerea unor raporturi funcţionale 
cu Centrul Operativ al Ministerului Sănătăţii.  

 

Dr. Cosmina Starparu 
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Fiecare străin recrutat la 
NHS va trebui să dea un 
test de limbă engleză 

    Asistenţii medicali din ţări 
ale Uniunii Europene care vor 
să lucreze în Marea Britanie 
vor trebui să treacă un test de 
limba engleză. Prevederea va 
intra în vigoare din martie 
2015. Ea se aplică deja pentru 
doctori și va fi extinsă la asis-
tenţi medicali, moașe, dentiști, 
farmaciști, precum și la teh-
nicieni dentari. Ministrul bri-
tanic al sănătăţii afirma că 
acesta este un pas important 
în asigurarea siguranţei pacien-
ţilor. Numărul asistenţilor me-
dicali străini în Marea Britanie 
a crescut semnificativ, aproape 
5.800 fiind angajaţi anul trecut.  

www.dailymail.co.uk  
- Februarie 2015 - 

 

Tuberculoza 

    România ocupă locul 6 în 
Europa în privinţa numărului 
de cazuri de tuberculoză. Din 
cele 15.300 de cazuri tratate în 
2014, 500 au fost cazuri noi de 
tuberculoză multidrog rezis-
tentă. Un nou program de 
depistare al bolii este derulat 
de Institutul de Pneumoftizio-
logie “Marius Nasta”, în parte-
neriat cu Romanian Angel 
Appeal, Centrul pentru Politici 
și Servicii de Sănătate și LHL 
International Tuberculosis din 
Norvegia. Coordonatorul pro-
gramului, dr. Gilda Popescu, 
afirmă că România a început să 
ia măsuri pentru combaterea 
bolii, de la dublarea bugetului 
alocat, până la elaborarea unei 
strategii naţionale de control 
pentru perioada 2015 – 2020. 

www.formaremedicala.ro  
Februarie 2015 - 

Sursa foto : www.romedic.ro 

    “Meseria este bră-
ţara de aur” indiferent în 
ce domeniu profesăm. 
Am ales ca de această 
dată să vă vorbesc des-
pre profesia pe care noi 
o împărtășim, și anume 
cea de asistent medical,  
pentru că aceasta în-

seamnă foarte mult în viaţa oricărui om, când vine 
vorba despre sănătate. 
    A fi un cadru medical de nădejde înseamnă să 
dăruiești tot ceea ce știi tu despre sănătate și 
prevenirea îmbolnăvirilor, tot ce este mai bun și 
mai plăcut, de la un sfat până la o simplă mângâie-
re. 
    Dacă am încerca să conturăm profilul psiholo-
gic ideal al asistentului medical, acesta ar include 
ca trăsături definitorii competenţa și autoritatea 
profesională, capacitatea de a stabili o bună comu-
nicare cu pacientul, empatia, răbdarea, disponibili-
tatea lăuntrică, dar și un anumit grad de neutrali-
tate afectivă. De asemenea, asistentul medical 
trebuie să dispună de : spirit de observaţie, de 
promptitudine și curaj în intervenţiile sale, precum 
și de capacitatea de a se integra armonios și efi-
cient într-o echipă. 

    Trăsăturile enumerate sugerează deosebita 
complexitate a personalităţii pe care ar trebui să o 
posede un asistent medical. De aceea, această 
profesie nu este o simplă meserie, ci o profesiune 
de credinţă, lucru care ar trebui cunoscut și 
înţeles de către toţi aceia care optează pentru 
alegerea ei în viaţă. 
    Practicată din perioada preistorică, arta de a 
îngriji are un caracter universal, putând fi accep-
tată ca o lege naturală. Recunoașterea ei ca profe-
sie se produce în a doua jumătate a secolului XX. 
    Profesia de asistent medical, nursă în lexicul 
anglo saxon sau infirmieră în cel francez, cunoaște 
în lunga sa perioadă de evoluţie trei etape distin-
cte : 
 - iniţial era un sistem de îngrijiri bazat pe vindecă-
torii tradiţionali și autoîngrijire, cu  interpretarea 
fenomenelor legate de boală prin prisma tradiţiilor  
religioase și culturale ale fiecărei comunităţi în 
parte. 
 - a doua etapă de dezvoltare a îngrijirilor de 
sănătate apare odată cu creștinismul care insuflă 
în persoana care îngrijește devotament, caritate și 
simţul datoriei. S-au creat primele centre de pri-
mire destinate bolnavilor și săracilor, instituţiona-
lizarea subliniind funcţia de ajutor social a nursin-
gului,  punându-se accent pe dispensarizarea îngri-
jirilor corporale și psihice. 

 - a treia etapă este legată de dezvoltarea socială și 
economică, perioadă în care monopolul religios și 
al acţiunilor caritabile din secolul  XIX a fost de-
tronat. În mai toate ţările lumii au apărut școli 
pentru pregătirea asistentelor medicale și a perso-
nalului auxiliar. 
    În prezent practicarea profesiei de asistent 
medical se face cu exigenţe sporite. Nursingul  
este o activitate complexă, asistenta tratează pa-
cientul în vederea asigurării unei stări perfecte de 
bunăstare fizică, psihică și socială. Datorită com-
plexitătii, nursingul s-a transformat de-a lungul 
anilor dintr-o meserie, în profesie, în care vocaţia 
este înlocuită de profesionalism. Etica medicală a 
viitorului va fi o etică a aspiraţiei cu scopul con-
struirii unei vocaţii profesionale autentice. Medici-
na este și știinţă și artă, și act moral și atitudine 
filozofică faţă de viaţă. Prezenţa morţii ce înso-
ţește ca o umbră apăsătoare profesiunea medicală 
nu este o sursă de descurajare ci reprezintă forţa 
care motivează asistentul medical să meargă me-
reu mai departe. 
    Cine este cel care a câștigat bătălii extrem de 
grele în lupta cu boala și cine se poate mândri că a 
învins-o și a biruit chiar moartea? Cine a încercat, 
câteodată, amărăciunea dezolării și a suferit înfrân-
geri cumplit de dureroase? 
    Aceasta este viaţa asistentului medical, o luptă 
continuă, renunţări, nopţi albe, dar o viaţă de 
imense satisfacţii. În lupta aceasta dramatică, când 
o viaţă de om este în joc, nimic nu este prea mult 
pentru el, dând sănătate din sănătatea lui. 
    Nu o dată de-a lungul celor 20 de ani de expe-
rienţă am trăit amărăciunea și neputinţa de a salva 
vieţi, dar au fost și nenumărate momente fericite 
când ne învingeam temerile legate de prezenţa 
nevăzută a morţii și viaţa triumfa. 

    Personal, îmi amintesc 
de o experienţă ce ţine de 
începutul carierei mele de 
asistent medical. O seară 
de iarnă, la începutul unei 
ture de noapte, un copil a 
venit în urgenţă cu ruptură 
de splină în urma unui acci-
dent la săniuș. S-a interve-

nit chirurgical de urgenţă și noaptea respectivă a 
devenit una de veghe, de întrebări și răspunsuri, 
de neliniști din partea noastră și deopotrivă, a 
mamei. Evoluţia postoperatorie a fost din păcate 
anevoioasă și asta a dus la prelungirea șederii sale 
în secţia de terapie intensivă, la implicarea noastră 
nu numai profesională ci și emoţională. Am trăit o 
dată cu el fiecare durere, fiecare neajuns datorat 
reluării încetinite a tranzitului intestinal și a mobi-
lităţii postoperatorii. Acest copil a fost un exem-
plu pozitiv de voinţă, de dorinţă de a trăi, de a 
înfrunta cu maturitate în ciuda vârstei, neajunsurile 
bolii.  
    O satisfacţie imensă am simţit atunci când copi-
lul însoţit de mama sa a revenit după o lună de zile 
de la externare să ne revadă și să ne mulţumească 
pentru ce am făcut în acea noapte pentru el.     
Era în privirea acelui copil atâta puritate și sinceri-
tate încât am uitat pe loc toate problemele cu 
care ne confruntăm zilnic în această profesie.  

As. Lic. Adina Datcu  

I N F O M E D  M O I N E Ș T I  

  Asistentul medical -  trecut, prezent și viitor  



Afectarea renală și dializa 
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nefropatiile tubulo-interstiţiale (pielonefritele) și 
uropatiile obstructive (litiază renală). 
    Tratamentul urmărește încetinirea ratei de 
progresie a disfuncţiei renale, prevenirea/trata-
mentul complicaţiilor, pregătirea pacientului 
pentru dializă și/sau transplant renal, dieta hipo-
sodată, hipoproteică (0,6-0,8 g/kg/zi), fără ali-
mente bogate în potasiu și fosfor, control ten-
sional adecvat, interferarea SRAA – antiprotei-
nurice (IECA, sartani, spironolactonă, eplere-
nonă), statine, hemodializă.  
    Hemodializa are la bază procese fizico-
chimice de difuzie și convecţie la nivelul unei 
membrane semipermeabile care separă sângele 
bolnavului de o soluţie hidro-electrolitică. Ini-
ţierea dializei cronice se face în următoarele 
condiţii: acceptul pacientului sau a rudelor aces-
tuia (în lipsa consimţământului informat, iniţie-
rea dializei cronice reprezintă o contraindicaţie 
absolută), stadiul BRC – iniţiere doar în stadiul 
5 (în celelalte stadii, în caz de acutizare, se va 
practica hemodializa acută, temporară), natura 
afectării renale, existenţa unor complicaţii sau 
boli asociate  (psihoza, oligofrenia, lipsa supor-
tului social reprezintă contraindicaţii absolute; 
malignităţi active, netratate sau netratabile, 
precum și toate afecţiunile asociate cu un prog-
nostic pe termen scurt-mediu rezervat). 
    Contraindicaţiile absolute sunt aplicate în 
cazurile: refuzul net al pacientului, psihoze ma-
jore,  afecţiuni sistemice cu prognostic grav (su-
pravieţuire în dializă < 1 an), neoplazii netra-
tabile, insuficienţă cardiacă congestivă, sânge-
rare masivă din alte cauze decât uremia. Mo-
mentul includerii în programul de dializă este 
individualizat, se indică în prezenţa: simpto-
melor uremice (modificări în status-ul mental, 
intoleranţă digestivă), hiperhidratării refractare,  
Cl crea < 10 ml/min, pericarditei uremice, 
hiperkaliemiei sau acidozei refractare la trata-
ment conservator. 
    Abordul vascular ideal este fistula arterio-
venoasă (efectuată de un chirurg cardio-
vascular, ea necesită cel puţin 6 săptămâni pen-
tru maturare). Cateterul venos central (CVC) 
reprezintă o soluţie de compromis pentru pa-
cienţii dializati cronic, se preferă pentru inserţie 
vena jugulară internă, apoi vena subclaviculară. 
Vena femurală este de evitat datorită riscului 
mare de infecţie.  
    Complicaţiile acute (intra-dialitice) sunt 
reprezentate de: hipotensiunea arterială (esti-
marea greșită a greutăţii uscate, rata de ultrafil-
trare mare, centralizarea circulaţiei), embolia 
gazoasă, cefalee, intoleranţă digestivă.  
    Complicaţiile cronice frecvente sunt: HTA 
(poate fi și cauză și efect al BRC, este prezentă 
la 90% dintre pacienţii renali), anemia 
secundară, modificarea nivelurilor serice și tisu-
lare ale fosfatului și calciului și a nivelurilor 
serice ale hormonilor implicaţi în metabolismul 
fosfocalcic.      Dr. Laura Bloj 

    Afectarea renală 
poate fi : acută (prere-
nală, renală, postrena-
lă) și cronică. Insufici-
enţa renală acută pre-
supune o reducere 
bruscă a funcţiei rena-

le glomerulare (RFG), măsurată prin scăderea 
ratei filtrării glomerulare în decurs de câteva 
ore până la câteva zile, în condiţiile rinichilor 
indemni anterior. Această scădere se poate 
instala în condiţiile unei disfuncţii renale 
preexistente. 
    Optăm pentru diagnosticul de leziune acută 
renală (LAR) dacă: rinichii sunt de dimensiuni 
normale, anemia normocromă normocitară este 
absentă, avem documentaţie recentă a funcţiei 
renale normale, leziuni de osteodistrofie renală 
absente, modificări tegumentare din uremia 
cronică absente, HTA absentă sau mai puţin 
severă. În populaţia generală, incidenţa LAR este 
de 1% și crește până la 7% intraspitalicesc. 5-
20% dintre pacienţii critici au prognostic re-
zervat (pacienţii cu LAR necomplicat – mortali-
tate până la 10%, pacienţii cu LAR și MSOF – 
mortalitate 50-80%). LAR înlocuiește în prezent 
formularea IRA. Ea se definește prin:  accentu-
area retenţiei azotate, oligurie/anurie (!50%), 
hiper-/deshidratare, dezechilibre electrolitice și/
sau acido-bazice, sindrom uremic (intoleranţă 
digestivă, encefalopatie, astenie intensă), dar 
poate fi și asimptomatică. 
    Boala renală cronică (BRC) reprezintă un 
proces fiziopatologic complex, cu etiologie mul-
tiplă și presupune alterarea ireversibilă a struc-
turii și funcţiei nefronilor, conducând spre boala 
cronică de rinichi terminală. În acest stadiu, 
supravieţuirea pe termen lung nu mai este posi-
bilă în absenţa substituţiei cronice a funcţiei 
excretorii renale. Boala renală cronică este un 
termen oarecum sinonim, dar nu superpozabil, 
înlocuind în prezent termenul de insuficienţă 
cronică renală ce caracterizează disfuncţia 
cronică a rinichiului.  
    BRC este prezentă indiferent de prezenţa sau 
absenţa leziunilor renale, dacă RFG este <60 
ml/min/1,73m2 pentru > 3 luni. BRC se carac-
terizează prin continuum între afectarea renală 
cronică (chiar în absenţa reducerii RFG) și sta-
diile în care RFG este redusă; se încadrează în 
același stadiu pacienţii cu RFG sever redusă 
(<15ml/min) în predializă și dializă cronică. 
    Transplantul renal este o BRC, întrucât nece-
sită urmărire specială. În populaţia generală, 
BRC are o incidenţă de 8-11%, crește la vârst-
nici (>65 ani) la 20% și în rândul populaţiei cu 
boli cardio-vasculare. BRC progresează indife-
rent de natura agresiunii iniţiale și chiar și după 
dispariţia factorului declanșator. Diabetul za-
harat este cea mai frecventă cauză de: IRC, 
urmat de hipertensiunea arterială, glomerulo-
nefritele cronice, rinichiul polichistic, infecţiile și 
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Robot endoscopic pentru a 
opera corzile vocale 

    În prezent, pentru operaţia 
corzilor vocale se folosește un 
laser situat la 40 cm de gura pa-
cientului, ceea ce limitează  preci-
zia chirurgului. Operaţia se face 
printr-un microscop, ce înseamnă 
o poziţie incomodă pentru pa-
cient, sursă de dureri cervicale în 
perioada post operatorie.  
    Pentru a depăși aceste neajun-
suri, proiectul european µRALP, 
efectuat de Institutul Italian de 
Tehnologie, Institutul FEMTO-ST 
și Spitalul Universitar din Besan-
çon, dezvoltă un robot dedicat 
acestor intervenţii.  
    Dispozitivul constă într-un 
endoscop flexibil care aduce lase-
rul în interiorul pacientului, la 20 
de milimetri de ţesutul tratat. 
Endoscopul are, pe lângă lumina 
necesară intervenţiei, două came-
re video miniaturale pentru o 
viziune în 3D, un laser chirurgical, 
un laser pointer și un microrobot 
de 1 cm3 care va ghida, prin ima-
gini furnizate de camerele de luat 
vederi, aceste lasere de-a lungul 
traiectoriei de referinţă elaborată 
de chirurg pe o tabletă tactilă 
direct în imaginea obţinută. 
    Datorită unei tehnici fluores-
cente, mai multe filtre vor ajuta la 
a determina dacă există o zonă 
canceroasă la leziunea tratată și 
vor crește precizia gestului medi-
cal. Cu această nouă metodă, 
chirurgul obţine o precizie de 
aproximativ o sută de micrometri. 
    După mai multe etape tehnice 
de cercetare și dezvoltare, testele 
preclinice sunt efectuate pe cada-
vre la Institutul de Anatomie al 
Universităţii Franche-Comté pen-
tru a valida conceptul prototipului 
actual. Încercările de până în pre-
zent se referă la introducerea 
endoscopului, vizualizarea 3D, 
ergonomia softurilor și ghidajul 
laser. 
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Sursa foto : Ludovic Godard - Université 
Franche-Comté 
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Dr. Nina Maria Anghel  
- Medic specialist Anestezie și 
Terapie Intensivă 
Absolventă a UMF “Iuliu Haţieganu” 
la Cluj-Napoca, promoţia 1996. 
Între 1996 și 2009 a profesat ca 
medic de familie la Odobești, Bacău. 
A fost medic rezident în speciali-

tatea Anestezie și Terapie Intensivă la Spitalul Uni-
versitar București.  
 

 
Dr. Laura Bloj  
- Medic specialist Nefrologie 
Absolventă a UMF “Gr. T. Popa“, 
Iași, promoţia 2005, a fost medic 
rezident în specialitatea Nefrologie 
la Spitalul Clinic “C. I. Parhon”, Iași.  
 
 

 
 

Dr. Ramona Chitic  
- Medic specialist Reumatolo-
gie 
Absolventă a UMF “Gr. T. Popa“, 
Iași, promoţia 2008. A fost medic 
rezident în specialitatea Reumatolo-
gie la Spitalul Clinic de Recuperare 

        din Iași.  
 
 

Insulina care reglează 
glucoza în timp real 

    Într-un studiu publicat în 
PNAS, cercetătorii au testat 
un derivat de insulină in vivo 
pe un șoarece cu diabet zaha-
rat. Ei au arătat că substanţa 
rămâne activă timp de 14 
ore : în această perioadă, in-
sulina modificată poate redu-
ce în mod automat și repetat 
nivelul de glucoză prea mare 
din sânge. "Acesta este un 
avans important în insulinotera-
pie", a declarat Danny Chou, 
de la Universitatea din Utah, 
unul dintre autorii articolului, 
căci în prezent "nu există nici 
o insulină modificată receptivă 
glucozei, care să fie aprobată 
clinic", spune Matei Weber, 
un alt autor al acestei lucrări. 
Acest derivat de insulină ar 
putea intra în studii clinice la 
om în 2-5 ani. 
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Dr. Adrian Leancă  
- Medic specialist Nefrologie 
Absolvent al UMF “Gr. T. Popa“, 
Iași, promoţia 2009. A fost medic 
rezident în specialitatea Nefrologie 
la Spitalul Clinic “C. I. Parhon”. 
 

Dr. Cătălina Lupu  
- Medic specialist Nefrologie 
Absolventă a UMF “Gr. T. Popa“, 
Iași, promoţia 2008. A fost medic 
rezident în specialitatea Nefrologie 
în Centrul Universitar București, la 
Spitalul Carol Davila. 

 

Dr. Roxana Novac  
- Medic specialist Endocrinolo-
gie 
Absolventă a UMF “Gr. T. Popa“, 
Iași, promoţia 2008. A fost medic 
rezident în specialitatea Endocri-
nologie la aceeiași universitate.  
 

Dr. Sorina Monica Safciuc  
- Medic specialist Medicină 
Internă 
Absolventă a UMF “Gr. T. Popa“, 
Iași, promoţia 2008. Rezidenţiatul a 
fost efectuat la UMF “Iuliu Haţie-
ganu” la Cluj-Napoca. În perioada 

rezidenţiatului a urmat un stagiu de 3 luni pe Gas-
troenterologie la CH Saint Nazaire,  și un stagiu 
de 9 luni pe Oncologie Hematologie Interne la CH 
Le Mans, Franţa.  
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