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O nouă zi începe

Cuvântul Directorului
Se anunţă încă un an plin de Întâmpinăm așadar noile valuri de dificultăţi impuse
schimbări pentru sistemul de sistem cu:
sanitar românesc. Nu dorim - o echipă nouă de medici tineri și entuziaști în
în momentul de faţă să ana- specialităţile: alergologie, balneofizioterapie și relizăm oportunitatea sau efi- cuperare medicală , otorinolaringologie, psihiatrie,
cienţa schimbărilor ce sunt gastroenterologie, ortopedie, anatomie patologică;
preconizate a se produce.
- noi cabinete cu specialităţi de larg interes în caDin fericire, pentru Spita- drul Ambulatoriului Integrat;
lul Municipal de Urgenţă - o paletă largă de servicii de înaltă calitate, susţiMoinești, aceste schimbări nu nute de aparatură medicală de ultimă generaţie;
constituie nici o piedică și nici - o echipă permanent interesată să se perfecţioneo noutate, deoarece în decursul ultimilor ani ne-am ze profesional și să fie la curent cu toate noutăţile
reinventat continuu atât ca insitituţie, ca organizare medicale în specialităţile alese;
- planuri de scurtă și de lungă durată, cu realizare
interioară și mai ales la nivel de abordare mentală.
Acest termen, “schimbare” a ajuns să ne defi- conform graficelor;
nească în niște vremuri în care se pare că doar așa - modernizare și eficientizare continuă a spaţiilor
poţi fi semnificativ și important pe “piaţă”.
clădirii spitalului per ansamblu.
Dr. Adrian Cotîrleţ.
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Bucuria nașterii unui
copil nu poate fi descrisă
în cuvinte. Noi, echipa
medicală a secţiei obstetrică-ginecologie Spitalului Municipal de Urgenţă
Moinești putem împărtăși
o parte din această experienţă minunată prin demersurile promovate de-a
lungul timpului privind îmbunătăţirea și diversificarea la standarde superioare de calitate a serviciilor
medicale adresate mamei și copilului.
Vizând în permanenţă starea de sănătate a mamei
și copilului, precum și prevenirea abandonului în
maternitate, echipa medicală a mers mai departe de
standardele propuse la momentele de început, în
2003, atinse pe parcurs, astfel ca în 2009 eforturile
să se canalizeze asupra politicilor și strategiilor prin
care promovăm, susţinem și sprijinim politica de
alăptare a bebelușilor.
Spitalul Municipal de Urgenţă Moinești este desemnat de Unicef România: “Spital - Prieten al Copilului”. Această titulatură este un standard de calitate
a îngrijirilor acordate mamei și copilului și presupune îndeplinirea a 10 pași care, în esenţă, sprijină
mama să deprindă abilităţile de îngrijire și alimentaţie
naturală, sănătoasă a nou-născutului, pentru ca acesta
din urmă, să se poata bucura de cel mai bun start în
viaţă.
Pentru a deveni “Spital - Prieten al Copilului”
activitatea secţiei obstetrică-ginecologie a fost supusă unei evaluări externe riguroase, pe parcursul a

doi ani, ceea ce a dovedit încă o dată, că în această
secţie cei doi beneficiari direcţi, mama și copilul, au
parte de o atmosferă prietenoasă și ospitalieră ce
asigură condiţii propice pentru stabilirea legăturii
psiho-afective puternice între mamă si nou-născut
încă din primele momente de după naștere, condiţii
performante de rooming-in, servicii medicale și
consiliere permanente oferite de personalul instruit al maternităţii. Sunt disponibile materiale informative și educative (broșuri, afișe) și se oferă
sprijin mamelor și viitorilor părinţi.
Cursurile periodice din cadrul Școlii Mamei sunt
populare în rândul mamelor și femeilor în-sărcinate
deopotrivă, pentru că la aceste cursuri sa fie bineveniţi și taţii și bunicii.
Menţionăm că prin această titulatură ne înscriem
în lista celor 31 de maternităţi din România desemnate de UNICEF “Spital - Prieten al Copilului” și că
este un gest meritoriu al întregii echipe medicale
faptul că, la o populaţie feminină de aproximativ
30.000 persoane care accesează secţia obstetricăginecologie, suntem singura maternitate (din cele
3) din judeţul Bacău care beneficiem de această
etichetă.
Adresez cu acest prilej felicitări colegilor din
cadrul Spitalului Municipal de Urgenţă Moinești
care au contribuit la obţinerea acestei performanţe, având convingerea că am demonstrat încă o dată
colegilor medici și altor colaboratori ai lumii medico-sociale, că formăm o echipă de succes.
Psi. Ecaterina Mititelu.
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Despre noi: Compartimentul Balneofizioterapie şi
Recuperare Medicală
Compartimentul de recuperare, medicină fizică și
balneologie (RMFB) din cadrul Spitalului Municipal
de Urgenţă Moinești își propune să trateze o
gamă cât mai largă de afecţiuni. Acest lucru este
posibil ca urmare a creșterii calităţii serviciilor
prestate, a dotării cu aparatură eficientă și, nu în
ultimul rând, a înaltei competenţe a personalului.
În compartimentul RMFB sunt trataţi pacienţi
cu o gamă foarte diversă de boli, începând cu
grupul afecţiunilor osteoarticulare degenerative,
afecţiuni sechelare posttrumatice, afecţiuni reumatismale inflamatorii, continuând cu boli neurologice. Sunt, de asemenea, trataţi bolnavi protezaţi
osteoarticular și bolnavi cu afecţiuni cronice ale
căilor respiratorii și pulmonare.
Compartimentul, care cuprinde 16 paturi repartizate în două saloane – unul pentru femei și
unul pentru bărbaţi – este deservit de doi doctori,
Dr. Adrian Purcărin, medic primar și Dr. Carmen
Ababei, medic specialist, un kinetoterapeut, un
professor de cultură fizică medicală (CFM) și trei
asistente medicale.
Baza de tratament este dotată cu aparate de
magnetoterapie, laserterapie, electroterapie și
sonoterapie, o baie galvanică, două aparate pentru
ultrasunete și unul pentru aerosoli.
În detaliu:
- 1 aparat magnetoterapie
- 1 aparat laserterapie, 1 baie galvanică
- 1 aparat unde scurte pentru sonoterapie
- 2 aparate petru ultrasunete,
- 3 aparate pentru electroterapie, 1 aparat aerosoli

Sala de kinetoterapie pune la dispoziţia pacienţilor
o gamă largă de aparate, printre care un aparat de
elongaţii vertebrale, o cușcă Rocher cu pat și accesorii, o bandă de alergare și un aparat de vâs-lit,
patru aparate de electrostimulare, o roată pentru
umăr.
În detaliu:
- aparat elongaţii vertebrale
- scaun cvadriceps chinesport
- aparat terapie ocupatională
- dispozitiv flexo-tractiune chinesport
- eggsercizer
- cușcă Rocher cu pat și accesorii
- 4 aparat de electrostimulare
- placă abilitarea mâinii chinesport
- bandă alergare
- aparat de vâslit Kadett
- placă rotunda de echilibru
- roată pentru umăr fixă
- disc diverse greutăţi

Dr. Adrian Purcărin.

Forumul Naţional pentru Turismul de Sănătate
În perioada 18-20
noiembrie 2011 s-a
desfășurat la Iași
Forumul Naţional
pentru Turismul de
Sănătate cu participare internaţională,
eveniment organizat
sub patronajul Colegiului Medicilor din
România și Fundaţiei
Amfiteatru și desfășurat cu sprijinul
Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, Ministerului Sănătăţii
și Ministerului Educaţiei, Tineretului și Sportului.
Organizatorii și-au propus prin acest forum
crearea unei platforme de comunicare și mediere
între profesioniștii din sectorul serviciilor turistice
și de sănătate.
În acest context, la eveniment au participat
personalităţi din cele două domenii, dintre care
amintim: Prof. Dr. Vasile Astărăstoaie – Rector
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U.M.F. ”Gr. T. Popa” Iași, Președintele Colegiului
Medicilor din România, Dr. Vasile Cepoi –
Director General D.S.P. Iași, Emilian Imbri –
Consilier Ministerul Dezvoltării Regionale și
Turismului, Kukas Katsikaris – Director Executiv,
Bolt International – Grecia, Paolo Grigolli –
Directorul Scolii de Management în Turism, din
cadrul Scolii de Management Trentino – Italia,
precum și reprezentanţi ai patronatelor din
turismul balnear și, nu în ultimul rând, ai
staţiunilor balneoclimaterice.
Spitalul nostru a fost reprezentat de Dr. Iulian
Pavel care împreună cu domnul Viorel Costea,
Expert Relaţii Publice în cadrul Primăriei Municipiului Moinești a prezentat lucrarea ”Moinești staţiune turistică, un proiect ambiţios al municipalităţii”, în care au fost trecute în revistă principalele atracţii turistice ale zonei ce vor fi puse în valoare de municipalitate prin proiectele în curs de
derulare, precum și serviciile medicale de înaltă
calitate oferite de spital, un punct de plecare pentru turismul de sănătate în Moinești.
Dr. Iulian Pavel.
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Al 50-lea Congres Naţional de Cardiologie
În perioada 29 sept. – 1
oct. 2011 a avut loc la
Sinaia al 50-lea Congres
Naţional de Cardiologie.
Au
participat
2300
medici cardiologi și de
alte specialităţi și 40
invitaţi străini.
Ediţie jubiliară, congresul
s-a bucurat de prezenţa
unor personalităţi importante ale cardiologiei
cum ar fi M. Komadja (președintele Societăţii
Europene de Cardiologie – ESC), F. Pinto
(vicepreședinte ESC), F. Faletra, M. Ghiorghiade
ce au conferit manifestării un înalt nivel știinţific.
Sesiunile de comunicări și conferinţele s-au
axat pe domenii de interes cum ar fi: aritmii,
ecocardiografie, insuficienţă cardiacă, cardiologie de urgenţă, cardiologie intervenţională,
cardiopatie ischemică, prevenţie și recuperare
cardiovasculară. Au fost discutate noile ghiduri
ale Societăţii Europene de Cardiologie ce au
fost traduse și reunite în Compendiul ce s-a
aflat în mapa fiecărui participant.
Societatea Română de Cardiologie (SRC) s-a
implicat activ în optimizarea tratamentului
sindromului coronarian acut (Programul
Național de Tratament Invaziv al Infarctului
Miocardic Acut - STEMI) dar și în activitatea de
prevenţie (Fundaţia Română a Inimii, Forumul
Naţional de Prevenţie Cardiovasculară).
Congresul a constituit un moment de bilanţ

cuantificând rezultatele primului an de derulare
a programului STEMI (Stent for Life) la nivel
naţional.
Un moment emoţionant a fost decernarea de
medalii de către președintele SRC foștilor
președinţi pentru merite deosebite în
dezvoltarea cardiologiei românești și a SRC:
Prof. Dr. Eduard Apetrei, Prof. Dr. Cezar
Macarie, Prof. Dr. Carmen Ginghină, Prof. Dr.
Radu Căpâlneanu.
O apariţie editorială aparte a fost cartea
domnului profesor Eduard Apetrei, figură
emblematică a cardiologiei românești, intitulată
“Societatea Română de Cardiologie - Scurtă
Istorie”. Este prima carte ce reunește informaţii
despre SRC începând de la înfiinţarea sa la 13
august 1947 (președinte Prof. Daniel
Danielopolu, secretar Prof. Bazil Teodorescu) și
până în prezent.
Din cuprins menţionăm
informaţii riguroase despre președinţii SRC,
publicaţii,
evenimente
dar
și
imagini
emoţionante ale momentelor de început
(membri ai Colegiului American de Cardiologie
în vizită la București în 1963 : De Bakey, P.D.
White, A.Key).
Fiecare zi a început cu “Înviorarea de
dimineaţă” la care pe lângă voluntarii Fundaţiei
Române a Inimii au participat toți cei ce au
dorit să dea un exemplu de aplicare a
principiilor strategiei de prevenţie.
Dr. Marian Turiceanu.

Testul Cartonaşelor
Fundaţia Română a Inimii
a lansat site-ul
www.soscardio.ro
plecând de la niște
realităţi îngrijorătoare:

Vă invităm să vizitaţi site-ul și să completaţi
testul. Încercaţi apoi să urmaţi sfaturile afișate și
să vă adresați medicului dumneavoastra pentru
a stabili împreună un program de prevenţie
cardiovasculară.

- Șapte milioane de români suferă de boli
cardiovasculare
- La fiecare 30 minute un român suferă un
infarct miocardic acut
- Unul din 3 români suferă de hipertensiune
arterială
- La fiecare 20 minute un român suferă un
accident vascular cerebral
Toate aceste realităţi pot fi prevenite pe
viitor, dar pentru a preveni trebuie evaluat
riscul cardiovascular. S-a conceput astfel o
metodă simplă și accesibilă online ce folosește
10 cartonașe, fiecare adresându-se unui factor
de risc. La completarea chestionarului rezultă o
reprezentare grafică ce ilustrează riscul
individual și factorii de risc identificaţi alături de
sfaturi pentru corectarea lor.

Putem aminti șapte principii simple care pot
ajuta prevenirea apariţiei bolilor cardiovasculare: practicarea unei activităţi sportive,
renunţatul la fumat, mâncatul sănătos, slăbitul,
controlul tensiunii arteriale, a colesterolului, a
glicemiei.
Dr. Marian Turiceanu.
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Noutăţi medicale
Cercetătorii britanici au
descoperit o genă care joacă un
rol important în dezvoltarea
cancerului de esofag. Șansele de
supravieţuire în acest tip de
cancer sunt foarte scăzute: doar
8% din pacienţi ajung sa trăiască
peste 5 ani după diagnosticare.
În prezent, medicii știu foarte
puţin despre felul în care se
dezvoltă cancerul de esofag și
sunt foarte puţine tratamente
disponibile. Profesorul David
Kelsell de la London Medical
School, împreună cu cercetători
de la universităţile din Dundee și
Liverpool, a studiat trei familii
care sufereau de o boală
ereditară rar întâlnită, keratoderma, și dezvoltaseră și cancer
de esofag. Pacienţii cu keratoderma, o afecţiune care provoacă întărirea ţesutului pe
palme și tălpi, prezintă un risc
de 95% de a dezvolta cancer de
esofag până la 65 de ani.
Cercetătorii au descoperit că
membrii tuturor celor trei
familii erau purtători ai unei
mutaţii a genei RHBDF2,
responsabilă cu felul în care
celulele din piele și esofag
răspund la rănire. Kelsell a
declarat: “Descoperirea unei
cauze genetice a acestui tip
agresiv de cancer și înţelegerea
mecanismului de acţiune a
acestei gene reprezintă un mare
pas înainte.”
www.medicalnewstoday.com
feb. 2012

Vârsta înaintată nu presupune
obligatoriu un declin în
funcţionarea creierului, la fel
cum tinereţea nu aduce
neapărat mari performanţe intelectuale, emoţionale sau volitive
în viaţa fiecărui om. Aceasta
este concluzia la care a ajuns
Prof. Dr. Lorraine K. Tyler,
prezentată la Societatea Regală
din Londra în cadrul unei
importante prelegeri pe această
temă, care ar trebui să
corecteze viziunea asupra
vârstei a III-a.
Viaţa Medicală
sept. 2011
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Noutăţi medicale
Medicamentul anti-viral
Tamiflu ar putea fi mai puţin
eficient decât s-a crezut. O
echipă de cercetători, care
a analizat peste 16.000 de
pagini de studii clinice pe
baza cărora medicamentul a
primit licenţa de comercializare, a ridicat câteva
întrebări critice privind felul
în care medicamentul acţionează și cât este de sigur.
Noua analiză subliniază
neconcordanţe în rapoartele publicate și menţionează posibile cazuri în
care efectele secundare ale
medicamentului au fost
omise din rapoarte. Rezultatele sunt publicate in The
Cochrane Library de către o
echipă internaţională de
cercetători din Italia, Australia, Statele Unite, Marea
Britanie și Japonia.

Colegii noştri
In 1978 obţine, prin concurs, titlul de medic secundar pediatru la Secţia de Pediatrie a Spitalului Moinești. Din 1981 este medic specialist, șeful secţiei
63 ani
Pediatrie, calitate în care continuă să profeseze și
Medic Specialist astăzi în instituţia medicală în care și-a început
Pediatru
cariera.
Spitalul Municipal de
Urgenţă Moinești
Dr. Elena Bucătaru este dedicată trup și suflet
carierei și pacienţilor săi. În cei peste 37 de ani de
Doctorul Elena Bucătaru și-a dedicat întreaga cari- activitate, a tratat zeci de mii de copii cu afecţiuni
eră medicală Spitalului Municipal de Urgenţă din cele mai diverse. Preocupată să ţină pasul cu
Moinești.
noutăţile din medicina pediatrică, participă în contiS-a născut pe 16 august 1948 la Rîmnicele, jude- nuare activ la cursuri de specializare, congrese și
ţul Buzău, comună în care tatăl său era preot. Ab- simpozioane.
solventă a Facultăţii de Pediatrie din cadrul Institutului de Medicină și Farmacie Iași în 1974, a fost
repartizată la Dispensarul Nr. 1, arondat Spitalului
Moinești.

Dr. Elena
Bucătaru

www.medicalnewstoday.com
Feb. 2012

INFOMED Moinești
Publicaţie a Spitalului Municipal de
Urgenţă Moinești

Evenimente medicale - 2012
• 23 - 25 Februarie 2012, Conferinţa Naţională Alzheimer cu tema "Actualităţi în domeniul

Director de Publicaţie:
- Dr. Adrian Cotîrleţ
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- Dr. Svetlana Rotaru
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Spitalul Municipal de Urgenţă Moinești
Str. Zorilor Nr. 1
605400 Moinești, jud. Bacău, România
Telefon: 0234—362520 / 362521
E-mail: spitalmoinesti@bacau.astral.ro
http://www.spitalmoinesti.ro

•

demenţelor; Demenţa Alzheimer - problema majora de sănătate publică a României", Hotelul Crowne Plaza București
28 - 31 Martie 2012, Al 12-lea Congres Naţional de Medicină Internă, Călimănești Căciulata
18 - 22 April 2012 : International Liver Congress, EASL 2012-The 47th Annual Meeting of
the European Association for the Study of the Liver, Barcelona, Spain
26 - 29 April 2012 : 22nd Scientific Meeting of the European Society of Hypertension
(ESH), London, United Kingdom
08 - 11 May 2012 : 30th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious
Diseases - ESPID 2012, Thessaloniki, Greece
09 - 12 May 2012 : 22nd European Congress of Obstetrics and Gynaecology (EBCOG),
Tallinn, Estonia
16 - 20 Mai 2012, Evenimentele SRATI 2012 : Al 38-lea Congres al Societăţii Române de
Anestezie și Terapie Intensivă, Al 6-lea Congres Romano-Francez de Anestezie și Terapie
Intensivă, Al 4-lea Simpozion Romano-Israelian de Actualităţi în Anestezie și Terapie Intensivă, Al 11-lea Congres al Asistenţilor de Anestezie și Terapie Intensivă, Al 10-lea Congres
al Societăţii Române de Sepsis, Centrului Internaţional de Conferinţe, Sinaia
31 Mai - 2 Iunie 2012, A – XV- a Conferinţă Naţională a Societăţii Române de
Ultrasonografie în Medicină și Biologie - Primul simpozion de educaţie medicală continuă
folosind ultrasonografia, Grand Hotel Italia, Cluj-Napoca
30 Mai - 2 Iunie 2012, Al XXII-lea Congres al Societății Române de Pneumologie, Poiana
Brașov
09 - 12 June 2012 : Euroanaesthesia (ESA), Anaesthesiology, Paris, France
Surse:
http://www.emedic.ro/Congrese-medicale.htm
http://www.eurolink-tours.co.uk/medical-congresses/

