
Au trecut deja șase ani de la 
ceea ce la început părea a fi un 
act de curaj pentru noi, dar în 
același timp o necesitate 
pentru lumea medicală din 
judetul Bacău. 
 
    Conceptul numit “Zilele 
Medicale ale Spitalului Muni-

cipal de Urgenţă Moinești” părea la început greu 
realizabil, în condiţiile restricţiilor economice 
impuse spitalelor la nivel naţional. În același timp nu 
putem uita entuziasmul cu care a fost primită 
această idee de către cei mai mulţi, dar mai ales 
reticenţa scepticilor care considerau că Moineștiul 
nu poate fi pregătit pentru un asemenea eveniment 
cu deschidere naţională și internaţională. 

 
    Dar am considerat scepticismul ca pe o 
provocare de tipul “quod erat demonstrandum” (ce 
trebuia demonstrat). Și am demonstrat! Opiniile, 
criticile și laudele la adresa efortului nostru de a 
înscrie Spitalul Municipal de Urgenţă Moinești pe 
lista centrelor de referinţă în lumea medicală 
românească, au rămas scrise și accesibile oricând cu 
ajutorul presei virtuale.  
 
    Am dovedit de-a lungul ultimilor ani, că tot ce 
înseamnă evoluţie, autodepășire, atingere de 
standarde europene în mediul sanitar nu ţine numai 

de fonduri materiale, cât mai ales de implicare, 
dăruire și o luptă perpetuă împotriva delăsării și a 
așteptării ca alţii să facă pentru noi ceea ce cu 
siguranţă noi putem să facem în echipă.  
 
    Am demonstrat aceasta și prin acţiunile noastre 
ce ţin de prezenţa personalului medical din cadrul 
SMU Moinești la Congrese Naţionale și Inter-
naţionale cu cercetări proprii efectuate în cadrul 
spitalului Moinești.  
 
     De asemenea, prin cursurile, demonstraţiile 
operatorii și activităţile desfășurate de-a lungul 
celor cinci ediţii anterioare în cadrul Zilelor 
Medicale, SMU Moinești și-a câstigat binemeritatul 
loc pe lista unităţilor medicale de referinţă. 
 
    Considerăm că am demonstrat că putem fi 
competitivi, deschiși, receptivi și comunicativi, iar 
faptul că SMU este localizat într-un oraș relativ 
mic, nu are nici o relevantă în faţa pro-
fesionalismului. 
 
    Ne așteptăm ca ediţia a VI-a a Zilelor Medicale 
ale Spitalului de Urgenţă Moinești să depășeasca 
prin noutate, evoluţie, calitate și interes celelalte 
cinci ediţii și vă așteptăm să ne fiţi alături, pentru că 
numai împreună putem evolua. 
 

            Dr. Adrian Cotîrleţ 

Șase medici de la Spitalul Municipal de Urgenţă 
Moinești au dobândit, de curând, titlul de medic 
primar în specializările lor.  
 
    În prezent 24 medici angajaţi la Spitalul Moinești 
deţin titlul de medic primar, fapt care reprezintă o 
garanţie a gradului înalt de pregătire profesională a 
corpului medical din spitalul nostru, precum și a 
calităţii serviciilor medicale oferite. 
 
    În același timp, prin creșterea numărului de me-
dici primari, spitalul nostru își consolideaza renume-
le de instituţie medicală de prestigiu, atât în ceea ce 
privește acordarea asistenţei medicale, cât și în 
sporirea nivelului profesional al întregului personal. 
 
 
 
 
 
 
 

    Medicii care au susţinut și promovat examenul 
de primariat în sesiunea iunie 2011 sunt: 
 
    - Dr. Elena Botnari, Obstetrică-Ginecologie 
    - Dr. Bogdan Grozescu, Medicină de Laborator 
    - Dr. Corina Neacșu, Gastroenterologie 
    - Dr. Iulian Pavel, Boli Infecţioase 
    - Dr. Marian Turiceanu, Medicină Internă 
    - Dr. Sergiu Rău, Chirurgie Generală 
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Cuvântul Directorului 

Noi medici primari la SMU Moineşti 
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Lansarea unui vast 
studiu pentru 

persoanele cu SIDA 
 

A avea o viziune unică și 
completă de ceea ce ar putea 
fi viata francezilor seropozitivi, 
acesta este obiectivul anchetei 
Vespa 2 care tocmai a fost 
lansată în aprilie 2011.  
 
68 spitale în Franţa Metro-
politană și 8 în colonii, care au 
fost trase la sorţi, vor participa 
astfel încât să se urmărească 
cât mai bine cei 3600 
participanţi. Plasată sub tutela 
INSERM (Institut National de 
la Santé et de la Recherche 
Médicale), cu ajutorul logistic 
al Institutului de sondaje 
IPSOS, acest studiu este 
finanţat de ANRS (Agence 
Nationale de Recherche sur le 
Sida et les hépatites). 
 

— 22 Aprilie 2011— 
www.ipsos.fr 

Sectia Boli Infecţioase a Spitalului Municipal de 
Urgenţă Moinești asigură asistenţa medicalaă 
pentru zona Moinești, Comănești, Dărmănești și 
zonele limitrofe ale acestora.  
    Secţia este dotată cu 25 de paturi, dintre care 3 
de terapie intensivă, fiind deservită de 2 medici, 4 
asistente medicale, 4 infirmiere și 2 îngrijitoare. 
    In cadrul secţiei este asigurată asistenţa 
medicală pentru pacienţii cu vârstă de peste 16 ani 
cu infecţii de căi respiratorii inferioare și 
superioare, digestive, ale sistemului nervos 
central, urinare, boli infecţioase eruptive, hepatite 
acute virale, zoonoze, botulism, tetanos, precum 
și profilaxia tetanosului și a rabiei. 
    Pentru pacienţii internaţi se asigură investigaţii 
complete, graţie analizelor hematologice, 
biochimice, microbiologice, serologice și 
imunologice ce se efectuează în cadrul 
laboratorului de Analize Medicale și aparaturii cu 
care este dotată secţia: ecograf, electrocardiograf 
și tensiometre.  
    Alte dotări sunt reprezentate de un monitor 
pentru funcţiile vitale, defibrilator, injectomat, 

aparat de ventilaţie mecanică, reţea de oxigen, 
cântar persoane, autoclav vertical. 
    Cei doi medici din cadrul secţiei, Dr. Ioan 
Mocanu, medic primar Boli Infecţioase care este 
Șeful Secţiei și Dr. Iulian Pavel, medic specialist 
Boli Infecţioase, cu competenţă în ecografie 
generală au prezentat lucrarea: ”Studiu epidemio-
logic al hepatitelor acute virale internate în secţia 
Boli Infecţioase a Spitalului Municipal de Urgenţă 
Moinești în perioada 1998-2007” la al X-lea 
Congres Naţional de Boli Infecţioase ce s-a 
desfășurat la Cluj Napoca în perioada 4-7 iunie 
2008. 
    În perioada 2009-2010 secţia a intrat într-un 
amplu proces de renovare ce a inclus saloanele, 
sala de tratamente, grupurile sanitare, vestiarele 
personalului și ale pacienţilor, cabinetul de 
explorari funcţionale, reconstrucţia spălătoriei, 
înfiinţarea oficiului alimentar și a sălii de mese, 
precum și izolarea termica exterioară, conform 
normelor sanitare în vigoare. 

Dr. Iulian Pavel 

I N F O M E D  M O I N E Ș T I  

Secţia de Boli Infecţioase 

În perioada 14-15 aprilie 2011 s-a desfășurat la Iași 
prima Conferinţă Regională de Management 
Modern în domeniul Bolilor Infecţioase, având 
drept partener principal Spitalul Clinic de Boli 
Infecţioase ”Sf. Parascheva” Iași. Președintele 
conferinţei a fost Prof. Dr. Carmen Dorobăţ, 
Managerul  spitalului mai sus-menţionat, proaspăt 
laureată a premiului pentru management modern 
în cadrul conferinţei cu aceeași titulatură ce s-a 
desfășurat la Sinaia pe 5 aprilie 2011. Invitat 
special a fost Prof. Dr. Adrian Streinu-Cercel, 
Managerul Institutului de Boli Infecţioase ”Matei 
Balș” din București.  
    După deschiderea oficială a lucrărilor, la care 
au luat cuvântul personalităţi politice locale și 
Prof. Dr. Doina Azoicăi, Decan al Facultătii de 
Medicină și Șef al Catedrei de Epidemiologie a 
U.M.F. ”Gr. T. Popa” Iași, au urmat prezentările 
factorilor de decizie din cadrul Spitalului Clinic de 
Boli Infecţioase ”Sf. Parascheva” Iași. Prof. Dr. 
Carmen Dorobăţ a analizat provocările 
managementului orientat pe proiecte din spitalul 
pe care îl conduce, Directorul Financiar Contabil 
Ec. Cristina Năstase a prezentat ”Impactul 
globalizării asupra sistemului de control 
managerial intern”. Directorul Medical Șef Lucrări 

Dr. Carmen Manciuc a prezntat ”Provocările 
terapiei intensive în bolile infecţioase” și Dr. Liviu 
Prisăcariu, Vicepreședinte Centrul Regional HIV-
SIDA din Iași o lucrare având tema ”HIV/SIDA 
este mai mult decât o prioritate de sănătate 
publică”. 
    Conferinţa a continut cu prezentările șefilor de 
secţii referitoare la indicatorii de performanţă și 
interdisciplinaritate în patologia infecţioasă, 
respectiv Conf. Dr. Cătălina Luca, Conf. Dr. Egidia 
Miftode și Dr. Mihnea Hurmuzache. În incheierea 
primei zile a conferinţei Prof. Dr. Carmen Mihaela 
Dorobăţ a prezentat  ”Managementul infecţiilor 
severe: între tratament de primă intenţie și 
ghidurile terapeutice”. 
    In cea de-a doua a zi a fost organizată masa 
rotundă cu tema ”Infecţia HIV în Moldova” în 
cadrul căreia au luat cuvântul Prof. Dr. Adrian 
Streinu-Cercel, Prof. Dr. Carmen Dorobăţ, Dr. 
Liviu Prisăcariu, Șef Lucrări Dr. Carmen Mânciuc, 
Dr. Cristina Nicolae – Spitalul Judeţean de 
Urgenţă ”Sf. Ioan cel Nou”, Suceava. 
    Spitalul nostru a fost reprezentat de Dr. Iulian 
Pavel, medic specialist Boli Infecţioase. 

 
Dr. Iulian Pavel 

Conferinţa Regională pentru Managementul 

 
 

Modern în Domeniul Bolilor Infecţioase 
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Așa cum preciza Dl. Dr. Adrian Cotîrleţ în 
numărul anterior al Infomedului, Spitalul 
Municipal de Urgenţă Moinești ia parte în mod 
activ la discuţiile legate de viitorul sistemului 
medical din România. 
 
O direcţie în acest sens o constituie imple-
mentarea standardelor de acreditare impuse prin 
Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 972 din 2010 și 
evaluarea acestei implementări de către Comisia 
Naţională de Acreditare a Spitalelor. 
 
Pentru o mai bună înţelegere a acestui demers voi 
face referire în rândurile următoare la: 
- Standarde 
- Implementarea și menţinerea lor la nivelul Spi-
talului de Urgenţă Moinești 
- Evaluarea continuă a implementării și menţinerii 
acestora. 
     
Prin intermediul standardelor se definesc 
așteptările privind performanţa, structura și 
procesele dintr-un spital. Standardul reprezintă 
valoarea calităţii vizate sau către care se tinde, în 
ceea ce privește asigurarea îngrijirilor, trata-
mentelor și serviciilor de calitate, sigure și 
compliante pentru fiecare pacient. 
 
Spre deosebire de unele standarde cu caracter 
general (ex. ISO 9001) standardele în discuţie 
sunt standarde specifice unităţilor spitalicești.  
 
Modelul adoptat în România este cel al HAS – 
Franţa (Haute Autorité de Santé), autoritate 
plasată pe locul I mondial de către Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii ca servicii de sănătate și de 
calitate adresate pacienţilor și presupune 
implementarea la nivelul fiecărui spital  a 
standardelor menţionate mai sus. 
 
 
 
 
 
 

http:// www.has-sante.fr 
 
Pasul următor implementării standardelor îl 
constituie evaluarea spitalului în baza criteriilor de 
evaluare care însoţesc aceste standarde. În mod 
similar se va face o evaluare unitară a tuturor 
unităţilor spitalicești din ţară, fie ele publice sau 
private. 
 
Rezultatele evaluării vor constitui date de intrare 
în analiza activităţii spitalului și un reper atât 
pentru proiecte ulterioare cât și pentru 
„competiţia” cu alte unităţi similare din ţară. 
 
 

I N F O M E D  M O I N E Ș T I  

 
Noutăţi medicale 

 
Bayer AG a lansat un nou tip de 
aspirină care acţionează de două 
ori mai repede decât cele exis-
tente în prezent pe piaţă. Aceas-
ta utilizează tehnologia Pro-
Release, care reduce particulele 
de aspirină în micro-particule de 
zece ori mai mici, ceea ce duce 
la dizolvarea lor mai ușoară și 
ajungerea mai rapidă la locul 
durerii. Până acum, principala 
nemulţumire a pacienţilor legată 
de aspirină era timpul prea lung 
de acţiune. Extra Strength Bazer 
Advance Aspirin a fost testată pe 
pacienţi care au suferit extracţii 
dentare. Aceștia au perceput 
efectul medicamentului după 16 
minute și după 49 de minute au 
indicat o scădere semnificativă a 
durerii. În cazul aspirinei clasice, 
o doză de 500 de mg are nevoie 
de 100 de minute pentru a pro-
voca același efect.  

 
— 23 Mai 2011—  

Medical News Today  
www.medicalnewstoday.com  

 
 
 
 

Bacteria stomacală responsabilă 
pentru apariţia ulcerului poate 
juca un rol și în dezvoltarea bolii 
Parkinson, conform unui studiu 
prezentat la cea de a 11-a 
Adunare Generală a Societăţii 
Americane de Microbiologie. 
Descoperirea a fost făcută după 
un studiu efectuat pe șoareci, la 
care infecţia cu o tulpină 
particulară de Helicobacter 
pylori a provocat apariţia unor 
simptome ale bolii Parkinson în 
termen de 3-5 luni. Rezultatele 
au fost mai dramatice la șoarecii 
de vârstă mai înaintată, com-
parativ cu cei tineri. Cercetările 
viitoare vor investiga factorii 
bacteriali și răspunsul imun la 
infecţia cu H. pylori care crește 
riscul de boală Parkinson.  

 
— 23 Mai 2011—  

American Society for  
Microbiology   

www.medicalnewstoday.com  
 
 

Menţinerea și respectarea standardelor alături de 
îmbunătăţirea continuă a indicatorilor vor 
constitui cheia succesului într-o piaţă a serviciilor 
medicale din ce în ce mai concurenţială, în care 
clientul (pacientul) este din ce în ce mai 
bombardat cu informaţii și în care relaţia medic-
pacient s-a deteriorat semnificativ în ultimii ani. 
 
Pentru a reuși în acest demers este nevoie de un 
efort permanent, comun întregii echipe din 
cadrul spitalului, efort dublat de o dorinţă 
exprimată la unison. Doar în acest fel se poate 
ţine pasul cu actualele cerinţe impuse la nivel 
naţional și internaţional.  
 
În acest fel (analiză - evaluare - comparare) 
„competiţia” pentru resursele limitate din 
sistemul românesc de sănătate se va face într-un 
mod mai transparent, finanţarea urmând a fi 
făcută și în funcţie de rezultatele procesului de 
acreditare / menţinerea acreditării. 
 
Prin acest demers se speră ca până în 2014 toate 
unităţile spitalicești din România, fie ele publice 
sau private, să fie ”măsurate” folosind același 
sistem de măsură, iar pacientul să poate accesa 
servicii medicale de calitate cunoscând ”cartea de 
vizită” a spitalului creionată nu de către oamenii 
din spitalul respectiv, nu de către anonimi care-și 
dau cu părerea pe diverse forumuri ci de 
specialiști / evaluatori  indepedenţi. 
 
În cel mai scurt timp, la cererea echipei de 
proiect, o echipă de evaluatori din cadrul CoNAS  
(http://www.conas.gov.ro) va întreprinde o acţiune 
de evaluare în Spitalul Municipal de Urgenţă 
Moinești, acţiune care, avem toată încrederea, se 
va finaliza cu recomandarea spitalului în vederea 
acreditării. 
 
În felul acesta Spitalul Municipal de Urgenţă 
Moinești va fi o dată în plus în poziţia pe care o 
merită, aceea de referinţă pentru unităţile 
spitalicești din România. 

 
 

Farm. Paul Andreianu 
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Prof. Dr.  
Doina Azoicăi 

Iași, România 
 
Prof. Dr. Doina Azoicăi este 
vicepreședinte al Societăţii 
Române de Epidemiologie, 
coordonator al Unităţii de Epi-
demiologie Clinică (UEC) Iași, 

secretar al Uniunii Medicale Balcanice Filiala Iași, 
precum și membru în numeroase societăţi și comi-
sii naţionale și internaţionale, dintre care amintim: 
Societatea Franceză de Igienă Spitalicească, Comi-
sia Naţională de Epidemiologie din Ministerul 
Sănătăţii, București, Conseil Scientifique de RECIF, 
Lyon, Franţa, Uniunii Societăţilor de Știinţe Medi-
cale, Iași, Societatea Europeană de Cardiologie, 
Societatea Română de Cardiologie Preventivă și 
Recuperare, Grupul de lucru al Academiei de 
Știinţe Medicale pentru aplicarea Programului 
Naţional de Prevenire a bolilor cardiovasculare, 
Societatea de Medici și Naturaliști Iași, precum și 
membru în colectivele redacţionale ale unor publi-
caţii medicale prodigioase: editor asociat al Revis-
tei Algesiology and Drug Research, redactor șef 
adjunct al Revistei Medico-Chirurgicale, Iași.  
    D-na Prof. Dr. Doina Azoicăi a absolvit Faculta-
tea de Medicină a U.M.F. “Gr. T. Popa” Iași în 
1985, obtinând apoi specialitatea de epidemiologie. 
Ulterior a devenit doctor în știinţe medicale. În 
prezent este Decan al Facultăţii de Medicină a 
U.M.F. “Gr. T. Popa” Iași, Sef al Catedrei de Epide-
miologie, precum și Coordonator al Serviciului de 

Prevenţie și Control al Infecţiilor Nosocomiale din 
cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iași. 
    Este coordonator a 4 contracte de cercetare, 
director programe formative în cadrul unei Platfor-
me de cercetare CNCSIS, coordonator al Unităţii 
de Epidemiologie Clinică Iași din cadrul « Réseau 
d’Epidémiologie Clinique International Francopho-
ne », din nov. 2001 (acreditată de RECIF, Prof. 
Renéne Mornex, Președintele Consiliului de Admi-
nistraţie RECIF), organizator a numeroase cursuri 
postuniversitare, fiind promotoarea înfiinţării labo-
ratorului de „Epidemiologie moleculară” în cadrul 
Disciplinei de Asistenţa Primară a Stării de Sănăta-
te și Epidemiologie, U.M.F. „Gr. T. Popa” Iași. Acti-
vitatea stiinţifică a d-nei profesor cuprinde 18 cărţi 
publicate în edituri, 123 lucrări știinţifice publicate 
in extenso – din care 71 în reviste de specialitate 
indexate MEDLINE și 1 în revistă cotată ISI; 102 în 
rezumat, din care 4 indexate ISI, 171 comunicate, 
din care 35 în străinătate, 28 citări,  din care 9 în 
reviste cotate ISI, 16 granturi de cercetare. 
    Doamna profesor este o colaboratoare cons-
tantă a spitalului nostru,  fiind o prezenţă tradiţio-
nală la Zilele Medicale ale Spitalului Municipal de 
Urgenţă Moinești. Cursurile și prelegerile dum-
neaei s-au bucurat de un mare interes atât din 
partea medicilor specialiști cât și a medicilor de 
familie interesaţi de activitatea de prevenţie. Prof. 
Dr. Azoicăi participă în calitatea de director de 
proiect  la proiectul de cercetare stiinţifică depus 
de spitalul nostru în 2008 la Programul Parteneria-
te.   
 

Dr. Iulian Pavel 

Noutăţi medicale 
 
 

Pacienţii obezi au un risc 
semnificativ mai mare de a 
dezvolta infecţii post-
chirurgicale după colectomie 
(procedură care presupune 
înlăturarea totală sau 
parţială a colonului), con-
form unui raport care va 
apărea în luna septembrie în 
revista Archives of Surgery. 
Riscul de infecţie la locul 
operaţiei determină și 
mărirea costului intervenţiei 
chirurgicale în cazul pacien-
ţilor obezi. Rata de apariţie a 
acestui tip de infecţie la 
subiecţii obezi a fost de 
14,5%, comparativ cu 9,5% 
în cazl pacienţilor cu gre-
utate normală. În cazul 
infecţiilor la locul operaţiei, 
costul intervenţiei este 
dublu, spitalizarea mai lungă, 
iar rata de readmisie în spital 
crește de patru ori.  
 

— 23 Mai 2011—  
Archives of Surgery  

http://archsurg.ama-assn.org/  

• ExpoMedika 2011, București, România, 2 - 4 Iunie 2011  
• Congresul Societăţii Române de Uroginecologie, Malaga, Spania, 4 - 11 Iunie 2011 
• Gala Medica - ediţia a III-a, București, România, 6 Iunie 2011  
• Conferinţa Naţională de Medicină de Urgenţă - Ediţia a- XIII -a, Piatra Neamţ, Neamţ, 

România, 7 - 10 Iunie 2011  
• Congresul Naţional de Rezonanţă Magnetică - Ediţia a III-a, București, România, 8 - 10 

Iunie 2011 
• Simpozionul "Dificultăţi de diagnostic în medicina de laborator", București, România, 8 - 9 

Iunie 2011  
• Conferinta Naţională de Somnologie, Timișoara, România, 9 - 11 Iunie 2011 
• Congresul Societăţii Române de Anatomie, Cluj - Napoca, România, 9 - 12 Iunie 2011 
• Conferinta Naţională a Societăţii Române de Dermato-Oncologie - Ediţia a II-a, Cluj - 

Napoca, România, 9 - 11 Iunie 2011 
• Conferinţa Naţională a Societăţii Române de Ultrasonografie - Ediţia a XIV -a, Târgu - 

Mureș, România, 10 - 12 Iunie 2011 
• Medical Forum, Constanţa, România, 14 - 15 Iunie 2011  
• Congresul European de Chirurgie Pediatrica, Barcelona, Spania, 15 - 18 Iunie 2011 
• URGEMED 2011, București, România, 16 - 18 Iunie 2011  
• TIMMEDICA 2011 - Ediţia a IV-a, Timișoara, România, 16 - 18 Iunie 2011  
• Școala Medicală de Vară HIV/SIDA, Iași, România, 30 Iunie - 3 Iulie 2011 
• Conferinţa Naţională de Medicină de Familie, Iași, România, 30 Iunie - 3 Iulie 2011 
• Intrunirea Anuală a ESHRE - Ediţia a 27-a, Stockholm, Suedia, 3 - 6 Iulie 2011  
• Conferinţa IAS pentru Patogenia, Tratamentul și Prevenţia HIV - Editia a 6-a, Roma, Italia, 

17 - 20 Iulie 2011  
Sursă: http://www.paginamedicala.ro 

Evenimente medicale viitoare 


