
”Infomed” reprezintă pentru 
Spitalul Municipal de Urgenţă 
Moinești bilanţul a tot ce a 
însemnat perseverenţa, profe-
sionalismul, efortul și dorinţa 
de perfecţiune a întregii echipe 
medicale în activitatea de zi cu zi. 
Este neîndoielnic că toate aceste 
valori au stat și continuă să stea la 

baza implementării sistemului de Management al 
Calităţii serviciilor medicale adresate populaţiei. 
    Putem afirma că o perspectivă mereu perfectibilă 
ne-a ajutat să ducem la îndeplinire obiectivele 
noastre din acest an, având în centrul preocupărilor 
pacientul și starea de sănătate a acestuia, plecând de 
la credinţa, ca actori ai sistemului medical, că 
“dreptul la o viată sănătoasă nu trebuie să fie legat 
de condiţia socio-economică și profesională a 
fiecăruia dintre noi”. 
    În acest an ne-am axat pe continuarea 
activităţilor de reabilitare și modernizare a spaţiilor 
existente și dotarea secţiilor și compartimentelor 
cu aparatură medicală performantă și pe obţinerea 
de resurse absolut necesare desfașurării în condiţii 
optime a activităţii medicale (respectiv finalizarea 

proiectului de reabilitare și modernizare a 
Ambulatoriului de Specialitate și implementarea  
lucrărilor vizând construirea Compartimentului de 
Primiri Urgenţe).  
    Anul 2010 pentru Spitalul Municipal de Urgenţă 
Moinești a însemnat anul promovării unei 
competitivităţi și responsabilităţi acerbe, absolut 
necesare funcţionării unui sistem medical flexibil, 
performant.  
    Ne propunem în continuare să promovăm o 
deschidere pentru tot ceea ce înseamnă eficienţă, 
participare și realizare în domeniul sănătăţii 
individuale și de grup, reușind, numai împreună, să 
atingem ceea ce ne-am propus de la început: 
îmbunătăţirea serviciilor medicale adresate 
populaţiei, acces nediscriminatoriu și lărgit la 
servicii medicale adecvate patologiei fiecăruia, 
concentrarea tuturor resurselor disponibile 
către interesul vital al omenirii: sănătatea și 
evitarea bolii, căci, așa cum zicea Dr. James H. 
West, “Sănătatea este un cuvânt vast. Ea cuprinde nu 
numai corpul, ci, de asemenea, mintea și spiritul; și nu 
numai durerea sau plăcerea momentană, ci întreaga 
fiinţă și concepţia de om”. 

Dr. Adrian Cotîrleţ. 

Numărul mic al medicilor anesteziști în spital face 
ca munca necesară pentru această activitate să fie 
mult îngreunată din cauza faptului că medicul 
specialist ATI trebuie să asigure, pe de o parte, 
anesteziile în sălile de operaţii, la maternitate, aflată 
la parterul instituţiei și în acelasi timp, să supra-
vegheze pacienţii în terapie intensivă.  

O nouă idee de proiect, ur-
marea celei deja existente, 
și anume integrarea pe un 
singur PC a tuturor mo-
nitoarelor, a fost lansată în 
septembrie 2010: este 
vorba de punerea în 
practică a unui sistem de 

telemedicină astfel încât pacienţii să poată beneficia 
de expertiza de la distanţă a medicului specialist.  
Noul sistem va permite supravegherea continuă a 
pacienţilor aflaţi la Terapie Intensivă, atât din 
interiorul spitalului, cât și din afara lui. Sistemul 
constă într-o reţea de calculatoare interconectate, 
instalarea unor zone de WiFi pentru terminale 
mobile (iPhone/iPad) pe care vor putea fi vizualizate 
datele pacienţilor ce provin de la monitoarele și 
ventilatoarele aflate lângă patul pacientului. Este 
vorba despre informaţii legate de evoluţia funcţiilor 

vitale. Actualmente, pentru evaluarea lor, este 
nevoie de prezenţa constantă, fizică, în salon, a 
medicului, care decide tratamentul de urmat în caz 
de nevoie.  
    Noul sistem va permite transmiterea 
acestor date prin internet și vizualizarea 
lor pe mai multe calculatoare, cât și pe 
terminale mobile și tablete iPhone/iPad, 
atât din spital, cât și din afara lui. În 
prezent, când medicul se află în sala de 
operaţie sau în afara spitalului e imposibil să 
intervină pe secţie în cazul apariţiei unei situaţii de 
urgenţă. Graţie noului sistem, evoluţia pacienţilor 
va putea fi vizualizată la orice moment și din orice 
locaţie, medicul putând contacta echipa de asistenţi  
din spital în timp real. În cazuri foarte dificile, 
medicul specialist poate să consulte experţi din alte 
mari centre  medicale din ţară sau de peste hotare, 
aceștia conectându-se direct la Moinești. Sistemul 

va fi extins ulterior și la 
alte secţii.  

Dr. Ing. Joséphine 
Kohlenberg,  

Dr. Eugen Tincu,  
Dr. Marian Turiceanu. 
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Robotul Da Vinci 

101 Premii Nobel 
pentru medicină au 
fost acordate începând 
cu 1901. Premiul No-
bel pentru medicină în 
2010 a fost acordat 
cercetătorului britanic 
Robert G. Edwards, 
considerat “părintele 

fertilizării in vitro” pentru lucrările sale care s-au 
soldat în 1978 cu nașterea primului copil 
“eprubetă”, Louise Brown.  
    Omul de știinţă s-a născut în 1925 la Manches-
ter. A studiat biologia la University of Wales și la 
Edinburg University, în Scoţia. Și-a început 
cercetările în domeniul fertilizării in vitro în 1950, 
iar în 1958 și-a început activitatea ca om de știinţă 
la Institutul Naţional de Cercetare Medicală din 
Londra. 
    Robert Edwards a înfiinţat Centrul de FIV 
Bourn Hall Clinic. În prezent, la 85 de ani, este 
profesor emerit la Universitatea din Cambridge.     

 
În două decenii, 
începând din anii 
1950 până în 
1978 a lucrat 
pentru obţinerea 
embrionilor după 
fecundarea in 
vitro (FIV) și a co-

laborat cu ginecologul Patrick Steptoe (care a 

murit în 1988). Pe 27 iulie 1978 Louise Brown se 
naște, în ziua de azi ea fiind mama unui copil de 3 
ani. Cuplul Brown a mai avut o a doua fiică prin 
aceeași metodă.  
    “Am avut de trecut foarte multe obstacole înainte 
de a stăpâni tehnica destinată luptei contra infertilită-
ţii. Șapte ani au trecut între primul transfer în uter al 
unui embrion fecundat in vitro și o naștere efectivă” a 
spus cercetătorul într-un interviu pentru ziarul 
“Le Monde”, în 2008. 
    Comitetul pentru decernarea Premiilor Nobel 
pentru medicină a subliniat că “realizările lui Robert 
Edwards au facut posibilă tratarea infertilităţii, o con-
diţie medicală care afectează mai mult de 10% din 
cupluri. Cu ajutorul fertilizării in vitro s-au născut peste 
4 milioane de copii. Astăzi, viziunea lui Robert Ed-
wards este o realitate care aduce bucurie milioanelor 
de familii din întreaga lume”. 

Dr. Oana Acsinte. 

I N F O M E D  M O I N E Ș T I  

Premiul Nobel pentru Medicină 2010 

În zilele de 7 si 8 octombrie s-a desfășurat la Vic, 
în apropiere de Barcelona, cel de-al 13-lea 
Congres de Chirurgie organizat pentru asistenţi 
medicali din spitalele din Catalonia. Printre zecile 
de lucrări expuse s-a numărat și cea a asistentei 
Liliana Ciupală de la Spitalul Municipal de Urgenţă 
Moinești, care a prezentat activitatea asistentelor 
din Blocul Operator al spitalului. 
    Participanţii au avut ocazia de a vizita spitalul 
Vall d'Hebron, cel mai mare din provincia 
Catalonia și unul dintre cele mai mari din Spania. 
Având patru centre care acoperă aproape toate 
specialităţile medicale și chirurgicale, spitalul 
adăpostește, de asemenea, numeroase centre 
didactice și de cercetare, instituţii de sănătate 
publică, laboratoare și alte facilităţi. La acest spital 
a fost efectuat primul transplant total de faţă din 
lume, într-o operaţie care a durat 24 de ore. 

 
Delegaţii au asistat la 
o operaţie de gas-
trectomie radicală 
longitudinală efec-
tuată cu robotul Da 
Vinci de catre dr. 
Ramon Villalonga și 
dr. J.M. Fort Lopez, 
specialiști de renume 

mondial, care au participat la Zilele Medicale ale 
Spitalului Moinești în luna iulie 2010.  
    Robotul Da Vinci permite efectuarea de 
operaţii complexe folosind tehnici minim invazive. 
Chirurgul nu stă lângă masa de operaţie, ci la o 
consolă unde poate vedea imagini 3D luate de 
unul dintre braţele robotului, dotat cu o cameră 
endoscopică. Cu ajutorul a două controale 
manuale și două pedale, chirurgul dirijează braţele 
robotului, care efectuează întreaga intervenţie. 
 

As. Liliana Ciupală. 

Congresul de Chirurgie pentru Asistenţi Medicali 

 
Fertilizarea in vitro 
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Compartimentul de Ortopedie al Spitalului 
Municipal de Urgenţă Moinești este pregătit să 
trateze  numeroase și variate patologii ortope-
dice, mergând de la traumatismele membrelor, 
artroscopie, până la protezarea șoldului și alte 
operaţii pentru afecţiuni cronice.  
    Asistenţa medicală este asigurată de doi 
medici, Dr. Florin Ionescu - medic primar și Dr. 
Laurenţiu Taban - medic specialist, doi asistenţi 
de bloc operator, un ghipsar, trei asistente și o 
infirmieră. 
         

I N F O M E D  M O I N E Ș T I  

au fost iniţiaţi în tehnicile de 
resuscitare și acordare a primului 
ajutor.  
    Nu în ultimul rând, campania de strângere de 
fonduri, incluzând licitaţia de artă moderată de 
Dan Negru, s-a bucurat de un interes deosebit. 
Lucrările congresului s-au însoţit de lansări de 
carte medicală din care menţionăm “Mic tratat 
de Cardiologie” publicată de D-na Prof. 
Carmen Ginghină la Editura Academiei Române. 
Autoarea cărţii afirma în prefaţă "se știe – 
cărţile au viaţa lor. Și sperăm că această carte va 
trăi graţie experienţei noastre de cardiologi 
instruiţi la patul bolnavului". 
    Ca urmare a iniţiativei luate la Congres, 
grupul de lucru de Cardiologie Preventivă a 
lansat foaia periodică “Precipio, Recuperatio”, 
ce răspunde nevoii de comunicare a membrilor 
grupului, dar și în relaţia cu alţi specialiști și 
medici de familie în efortul comun de prevenţie 
a bolilor cardiovasculare.  
    Expoziţia medicală organizată pe toată 
perioada congresului a reunit companiile 
farmaceutice cu tradiţie, dar și producătorii de 
aparatură medicală.  
    A fost prezentat eco-cardiograful portabil de 
mărimea unui telefon mobil, cu Doppler color, 
ce permite examinări de screening și ajutând 
astfel la depistarea patologiei cardiovasculare în 
stadiul incipient. El permite conectarea la laptop 
cu un soft de achiziţie care permite stocarea 
studiilor pentru referinţă și analiză ulterioară.  
 

Dr. Marian Turiceanu. 

În perioada  7-9 octombrie 2010  s-a desfășurat 
la Sinaia al 49–lea Congres Naţional de 
Cardiologie, la care au participat peste 1500 de 
invitaţi din ţară și din străinătate. Dintre perso-
nalităţile prezente îi menţionăm pe președintele 
Societăţii Europene de Cardiologie Michael 
Komajda și cardiologul american de origine 
română Mihai Gheorghiade, cunoscut în toată 
lumea prin studiile sale de referinţă în 
insuficienţa cardiacă.    
    Elemente de noutate au fost sesiunea 
comună cu Federaţia Europeană a Academiilor 
de Știinţe Medicale și cea între Fundaţia Română 
a Inimii și fundaţii naţionale ale European Heart 
Network. În cadrul sesiunilor știinţifice au fost 
discutate noile ghiduri ale Societăţii Europene 
de Cardiologie lansate în 2010 la Congresul 
European de la Stockholm.  
    Festivitatea de deschidere a congresului l-a 
avut ca invitat de onoare pe scriitorul și filozoful 
Gabriel Liiceanu. 
    Activitatea Fundaţiei Române a Inimii s-a 
concretizat în acţiuni desfășurate pe tot par-
cursul congresului. Înviorarea de dimineaţă a 
avut loc în fiecare zi între 7.30 și 8.30 pe traseul 
dintre Hotelul Internaţional și Casinoul Sinaia. 
Crosul a fost condus de fiecare dată de Dl. 
Conf. Dr. Florin Mitu, președintele grupului de 
lucru de Cardiologie Preventivă și a avut ca 
scop promovarea mișcării ca stil de viaţă și 
combaterea sedentarismului.  
    O activitate importantă a fost “Copii, și voi 
puteţi salva o viaţă” ce s-a defășurat în parcul 
“Dimitrie Ghica”. În cadrul acestei acţiuni copiii 

Congresul Naţional de Cardiologie 

 
Ortopedia la Moinești 

 
 

Ca exemplu de operaţii în traumatologie au fost 
efectuate: osteosinteza fracturilor trohante-
riene cu tijă GAMA, osteosinteza fracturilor 
supracondiliene de femur cu tijă retrogradă blo-
cată, osteosinteza fracturilor de gambă și hume-
rus cu tijă blocată, precum și alte intervenţii. 
    Compartimentul de Ortopedie colaborează 
cu clinici universitare din ţară și din afara gra-
niţelor, având anual evenimente știinţifice medi-
cale, cu participare naţională și internaţională.  

 
Dr. Laurenţiu Taban. 



Colaboratorii noştri 

Al 112-lea Congres Francez de Chirurgie 
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Prof. Dr.  

Wilhelm Friedl 
Aschaffenburg, Germania 

 
Prof. Wilhelm Friedl s-a născut pe 
28 iulie 1951 în Timișoara și în 1970 

a început studiile la Facultatea de Medicină din 
orașul natal. Sportiv de performanţă - campion 
naţional la canotaj în 1969 - a "profitat" de o com-
petiţie internaţionala în Iugoslavia și a rămas în 
străinătate, ajungând în 1972 în Germania de Vest.   
    A continuat studiile în medicină și a urmat doc-
toratul la Universitatea din Heidelberg, absolvind 
"Magna cum Laudae". S-a dedicat cercetării a nu-
meroase patologii ortopedice și activităţii didac-
tice. Din 1992 este profesor la Universitatea din 
Hiedelberg și din 1994 șeful Clinicii de Ortopedie, 
Traumatologie și Chirurgia Mâinii din cadrul Spita-
lului din Aschaffenburg.  

     
 
 

    Membru al mai multor societăţi importante de 
Ortopedie naţionale și internaţionale, a publicat 
peste 250 de articole, peste 600 de prezentări, 3 
cărţi ca singur autor și  a colaborat la numeroase 
alte cărţi de specialitate.  
    Activitatea sa chirugicală cuprinde intervenţii 
pentru o gamă largă de afecţiuni, de la chirurgia 
membrelor și bazinului, coloana vertebrala, prote-
zarea articulară, până la reconstrucţii de membre 
în cancerele osoase.  
    După Revoluţie a revenit în ţară, întâi cu ajutoa-
re, iar din anul 2000 vine regulat pentru a împărtăși 
din experienţa sa colegilor români. De asemenea, 
mulţi medici români s-au pregătit în Germania și 
foarte mulţi pacienţi români s-au operat în clinica 
sa.  
    Profesorul Friedl a participat anul acesta la 
Zilele Spitalului Municipal de Urgenţă Moinești, 
unde a și efectuat câteva operaţii. 

La începutul lunii octombrie 2010, conform 
tradiţei, la Palatul Congreselor din Paris a avut 
loc al 112-lea Congres Francez de Chirurgie, 
organizat de către Asociaţia  Franceză de Chi-
rurgie. Au participat 20 de societăţi și federaţii 
franceze, reprezentând diferite supraspe-
cializări ale chirurgiei generale. Congresul a 
fost deschis de două rapoarte care au analizat 
cancerul de pancreas și peritonitele postope-
ratorii. Aceste prezentări inaugurale au fost 
bine articulate și cu multă aplicabilitate în 
practica medicală curentă, chiar dacă în Româ-
nia cancerul de pancreas este depistat tardiv 
în stadii relativ avansate.      
    Tematica foarte diversă cuprinsă în cele 
peste 400 comunicări, 105 postere, 18 cursuri 
postuniversitare, 6 simpozioane satelit organi-
zate de diverse firme a pus la încercare 
alegerea fiecărui participant. De un interes 
aparte s-au bucurat cele două transmisiuni în 
direct de la Institutul Mutualist Montsouris - 
Paris, care au cuprins câte 3 operaţii privind 
tehnica chirurgicală în cancerul de esofag. De 
o atenţie deosebită s-au bucurat sesiunile de 
chirurgie laparoscopică și chirurgie digestivă 
oncologică, punându-se accent pe problemele 
cu care se confruntă chirurgul practician, cât și 
pe rezolvarea corectă a accidentelor intrao-
peratorii.  

Sesiunile pentru asistente și bogata expoziţie 
de aparatură și materiale medicale au pus în 
evidenţă importanţa acestor două segmente 
în reușita unei operaţii. 
    Delegaţia română participantă la congres 
a fost condusă de Prof. N. Angelescu, mem-
bru de onoare al Asociaţiei Franceze de 
Chirurgie. Din ea au făcut parte chirurgi din 
București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, 
Buzău și Moinești. Lucrarea «Variante tehnice 
în colecistectomia laparoscopică» este un 
studiu pe 3001 cazuri operate în perioada 
2005-2009 la Spitalul Municipal de Urgenţă 
Moinești. Noutatea constă în cele 110 cazuri 
operate prin variante ale tehnicii de bază 
laparoscopică, în care numărul de trocare 
este mai mic, ajungând până la unul singur 
sau folosind orificii naturale. Avantajele 
acestei tehnici, aplicate la cazuri selecţionate, 
sunt: agresiunea mai mică asupra peretelui 
abdominal, scăderea durerii în perioada 
postoperatorie și mobilizarea mai rapidă, 
scăderea consumului medicamentos, toate 
ducând la reinserţia socio-profesională pre-
coce a bolnavului. Participând pentru a zecea 
oară consecutiv, am părăsit cu regret somp-
tuoasele săli, chirurgii dându-și întâlnire anul 
viitor, la ediţia a 113-a.  

Dr. Adrian Cotîrleţ. 

Ecograf portabil conec-
tat la telefonul mobil și 

la internet 
 

În urmă cu doi ani, inginerii 
de la Universitatea Wa-
shington din St. Louis, SUA 
au creat prototipul unui 
aparat de ecografie ce poa-
te fi conectat la un telefon 
mobil și, prin el, la internet. 
Aparatul, care așteaptă 
aprobarea autorităţilor 
americane pentru a putea fi 
vândut, ar fi extrem de util 
echipajelor de intervenţie 
în cazuri de urgenţă, care 
ar putea scana persoana 
rănită pentru a detecta 
eventuale hemoragii inter-
ne sau alte traume, trimi-
ţînd imediat imaginea la 
spital, astfel încât medicii să 
fie deja pregătiţi la sosirea 
pacientului. 
 
Sursă: http://www.technologyreview.com/

biomedicine/26781/?mod=chfeatured 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


