
Comunicările știinţifice, in-
tervenţiile operatorii și  
dezbaterile care s-au succe-
dat în timpul celor trei zile 
ale celei de a VII-a ediţii a 
Zilelor Medicale ale 
Spitalului Municipal de 
Urgenţă Moinești au răspuns 
obiectivelor propuse și au 

fost la înălţimea așteptărilor.  
    Putem afirma și în acest an că suntem plăcut 
impresionaţi de interesul și dorinţa de a ne fi alături 
pe care ni le arată atât colegii specialiști din ţară cât 
și invitaţii din străinătate. Suntem mulţumiţi de 
munca echipei de organizare, de dorinţa 
companiilor de profil de a fi parte a manifestărilor și 
de amploarea evenimentului în sine. 
    Anul acesta am avut plăcerea de a avea încă o 
dată alături de noi medici de renume care au dorit 
să revină la Moinești, dar și medici ce ne-au onorat 
cu prezenţa pentru prima dată și care cu siguranţă 
vor reveni în spitalul nostru.  

    Am încheiat parteneriate pentru colaborare pe 
linie de cardiologie intervenţională, am stabilit noi 
și fructuoase relaţii cu spitale din România prin 
participarea reprezentanţilor lor cei mai de seamă.  
    Un punct de interes central s-a dovedit a fi 
participarea domnului Ministru al Sănătăţii, Dr. 
Vasile Cepoi, care a avut amabilitatea de a susţine 
o prezentare a actualului Sistem de Sănătate din 
România și de a ne face cunoscute proiectele, 
tendinţele și dorinţele Ministerului în ceea ce 
privește noua Lege a Sănătăţii. Astfel, dezbaterea 
pe acest subiect cu toţi participanţii la conferinţe a 
fost mai mult decât binevenită și interesantă din 
punctul de vedere al tuturor celor implicaţi. 
     Vă invităm să lecturaţi articolele din acest 
număr al Infomedului, dedicat în exclusivitate 
oaspeţilor noștri din ţară și de peste hotare și ţi-
nem să-l felicitam încă o dată pe domnul doctor 
Dan Anton Radu pentru munca și rezultatele de 
excepţie obţinute de-a lungul a peste 30 de ani 
petrecuţi în Spitalul din Moinești. 
 

Dr. Adrian Cotîrleţ. 

Cea de a VII-a ediţie a Zilelor Medicale ale Spitalului 
Municipal de Urgenţă Moinești s-a desfășurat între 
26 si 28 iulie la Moinești și Slănic Moldova. Au fost 
trei zile de conferinţe, demonstraţii medicale, ope-
raţii transmise la distanţă și, mai ales, oportunitatea 
de a demonstra din nou angajamentul spitalului 
nostru pentru perfecţionarea continuă și pentru 
oferirea de servicii medicale de înaltă performanţă.  

    26 iulie a fost Ziua Asistenţilor Medicali, în cadrul 
căreia Dr. Andrei Nanu, de la Școala Naţională de 
Sănătate Publică și Management Sanitar, a susţinut 
cursul "Cum ne apărăm de malpraxis".  
    Pe 27 iulie au debutat intervenţiile chirurgicale, în 
paralel desfășurându-se cursul postuniversitar 
"Actualităţi în patologia cardio metabolică la vârstnic" 
susţinut de Prof. Dr. Mariana Graur și Conf. Dr. 
Florin Mitu, din cadrul UMF "Gr. T. Popa". La prânz 
a avut loc deschiderea oficială, la care au participat 
înalte personalităţi atât din lumea medicală cât și din 
alte domenii, din ţară și din străinătate.  

Ne-au onorat cu prezenţa Președintele Consiliului 
Judeţean, Dragoș Benea, medicul șef al Spitalului 
Central din Kitsman, Ucraina, Dr. Zalyavskyy Vasily 
Dmytrovych, Primarul Bernard Fourniaud, Franţa, 
Primarul Municipiului Moinești, Ing. Viorel Ilie, Pre-
fectul judeţului Bacău, Claudiu Șerban, Secretarul 
de Stat din Ministerul Sănătătii, Razvan Vulcănescu, 
precum și Dr. Oscar Embon, General Manager la 
Rebecca Sief Hospital Safed, Israel. 
    În aceeași zi a fost decernată diploma de exce-
lenţă pentru întreaga activitate  domnului Dr. Dan 
Anton Radu. Ziua a continuat cu o videoconferinţă  
a Prof. Dr. B. Dallemagne, IRCAD, Strasbourg, 
urmată de prezentarea Dr. Ramon Vilallonga Puy, 
Barcelona. 
    Pe 28 iulie au avut loc prezentări știinţifice pe 
tema "Calitate și performanţă în managementul medi-
cal modern", urmate de o dezbatere pe tema noii 
legi a sănătăţii la care a participat Ministrul 
Sănătăţii, Dr. Vasile Cepoi. 
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Cuvântul Directorului 

Retrospectiva Zilelor Medicale 
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Echipe chirurgicale compuse din specialiști în chi-
rurgie invitaţi la Zilele Medicale, alături de doctori 
și asistente medicale din cadrul Spitalului Moinești 
au efectuat nu mai puţin de 16 operaţii pe parcur-
sul celor trei zile ale manifestării.  
 
    În cadrul specialităţii Chirurgie Generală, a fost 
operat un pacient diagnosticat cu chist hidatic 
hepatic abcedat,  pentru care s-a practicat chistec-
tomie parţială asociată cu drenajul cavităţii restan-
te.  

 
    De asemenea, pentru tratarea unei eventraţii 
postoperatorii supraombilicale gigante, s-a 
efectuat cura eventraţiei cu plasă intraperitoneală.  

    Unui pacient cu neoplasm de colon stâng ope-
rat (metoda Hartmann) i s-a efectuat restabilirea 
continuităţii digestive prin anastomoză colo-
rectală termino-terminală mecanică, iar în alt caz, 
la un pacient cu tumoră de colon stâng operată 
(hemicolectomie stângă extinsă și colostomie la 
nivelul  colonului transvers)  cu eventraţie para-
stomială, s-a intevenit chirurgical și s-a practicat 
restabilirea continuităţii digestive prin anastomoză 
colo-colică latero-laterală mecanică și cura even-
traţiei cu plasă supraaponevrotică.  
 
    În cazul unei paciente cu neoplasm ovarian 
stâng stadiu IV cu carcinomatoză peritoneală, s-a 
practicat citoreducţie tumorală.  
 
    În cadrul secţiei de Chirurgie Ginecologică au 
fost efectuate cinci intervenţii complexe: histerec-
tomie totală laparoscopică și anexectomie bilate-
rală pentru fibromatoză uterină, miomectomie 

laparoscopică pentru fibrom uterin, două mastec-
tomii modificate tip Madden cu limfadenectomie 
axilară în cazul a două neoplasme mamare chimio-
tratate, o histerectomie totală și anexectomie 
bilaterală pentru fibromatoză uterină și endo-
metrioză ovariană dreaptă. 

     Cu sprijinul colegilor ortopezi de la Spitalul 
Clinic Judeţean de Urgenţe "Sf. Spiridon", Iași, 
echipa de medici de la secţia de Ortopedie a Spi-
talului Moinești a realizat o intervenţie de artro-
plastie genunchi cu proteză totală cimentată, trei 
artroscopii cu meniscectomii parţiale și o artro-
plastie de șold cu proteză totală necimentată.  

Îi amintim pe chirurgii din București, Iași, Paris, 
Barcelona, secondaţi de chirurgi ai Spitalului  
Municipal de Urgenţă Moinești care au participat 
la aceste intervenţii: Dr. Ramon Vilallonga Puy, 
Prof. Dr. Nicolae Iordache, Dr. Valentin Calu, Dr. 
Gheorghe Berbecar, Dr. Paul Sârbu, Dr. Dan 
Cionca, Dr. Constantin Iancu, Dr. Marius 
Nedelcu, Dr. Monel Ciubotaru, Dr. Oana Acsinte, 
Dr. Valentin Ciuchi, Dr. Andrei Antoniu, Dr. Ionuţ 
Moţoc. 

I N F O M E D  M O I N E Ș T I  

Tehnicitate și măiestrie în programul operator 

 

 
 
 



Cursuri și Sesiuni Știinţifice 
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- Dr. Andreea Mihaela Blaj: "Un caz particular de 
boală Crohn", medic rezident gastroenterolog la 
Spitalul Municipal de Urgenţă Moinești. 
- Dr. Ing. Josephine Kohlenberg: "25 proiecte 
operaţionale de telemedicină în Franţa în 2012", 
Institut Mines-Télécom, Paris. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Dr. Bogdan Istrate: "Caracterizarea neuroimuno-
logică și electrofiziologică a patologiei transmiterii 
sinaptice, Miastenia Gravis". 
- Dr. Ioana Dinu: "Diagnosticul pozitiv al sindro-
mului de apnee în somn",  
Spitalul de Pneumoftiziologie, Bacău. 
 
Secţiunea chirurgicală a cuprins: 
- Prof. Dr. Mircea Onofriescu: "Fertilizarea în 
vitro ieri, astăzi, mâine", Spitalul Clinic de  
Obstetrică Ginecologie "Cuza Voda", Iași, UMF 
"Gr.T. Popa", Iași. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

- Prof. Dr. Dan Ungureanu: "Tumori abdominale 
gigante", Spitalul Universitar C.F.Witing, UMF 
"Carol Davila", București. 
- Conf. Dr. Ioana Grigoraș: "Gram negativi multi-
drogrezistenţi - ce avem la dispoziţie azi?" și 
"Managementul rezistenţei bacteriene la antibioti-
ce: Rolul Ertapenemului", Institutul Regional de 
Oncologie , UMF "Gr.T. Popa", Iași. 
- Conf. Dr. Paul Sârbu: "Experienţa clinică cu un 
substituent osos bifazic sintetic EUROCER, în trata-
mentul pacienţilor cu defecte osoase", Spitalul 
Clinic Judeţean de Urgenţe "Sf. Spiridon", Iași. 
- Dr. Robert Mihailă: "Hallux valgus complicat -
prezentare de cazuri", Spitalul Judeţean de  
Urgenţă "Sf. Pantelimon", Focșani. 
- Dr. Radu Tăbăcaru: "Utilizarea ecoghidajului în 
anestezia locoregională", Spitalul Clinic de Copii 
"Marie Curie", București. 
- Dr. Florin Grămadă: "Indicatiile neuroendosco-
piei", Spitalul de Neurochirurgie, Iași. 
- Dr. Liviu Dram Flutur: "Tumora perianală 
"Buschke-Lowenstein" (condiloma acuminata gi-
gant)". 

În cadrul ediţiei din acest an a Zilelor Medicale 
au fost susţinute cursuri post universitare  și 
conferinţe abordând subiecte noi în medicină. 
- “Actualităţi în patologia cardio metabolică la 
vârstnic” a avut ca lectori pe Prof. Dr. Mariana 
Graur de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe 
"Sf. Spiridon", Iași și Conf. Dr. Florin Mitu de la 
Spitalul Clinic de Recuperare Iași.  
- Prof. Dr. Bernard Dallemagne, de la IRCAD, 
Strasbourg, a prezentat prin videoconferinţă 
“Pourquoi la chirurgie flexible est importante pour 
le chirurgien”. 

 
 
 

 
 
 
- Dr. Ramon Vilallonga Puy de la Hospital 
Universitario Valle de Hebron, Barcelona, 
Spania a prezentat “Intra and postoperative 
complications in ventral hernia repair”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
În secţiunea medicală notăm intervenţiile: 
- Conf. Dr. Eugen Cîrdeiu: "Actualităţi în moartea 
subită de origine cardio-vasculară la copil și adoles-
cent", Clinica a III-a Pediatrie, UMF "Gr.T.Popa", 
Iași.  
- Conf. Dr. Egidia Miftode: "Reactivarea virusului 
hepatitic B: prevenţie și conduită terapeutică" și 
"Infecţia cu Clostridium difficile: actualităţi", Spitalul 
Clinic de Boli Infecţioase "Sf. Parascheva", UMF 
"Gr.T.Popa", Iași. 
- Conf. Dr. Paraschiva Postolache: "Calitatea 
vieţii și tratamentul recuperator la pacientul cu 
BPOC" și "American College of Chest Physicians 
(ACCP)- beneficii", Clinica de Recuperare  
Respiratorie, Spitalul Clinic de Recuperare, 
Iași.   
- Dr. Marian Turiceanu: "Boala venoasă cronică - 
dincolo de controverse Alfa Wasserman", Spitalul 
Municipal de Urgenţă Moinești. 

I N F O M E D  M O I N E Ș T I  



Invitaţii noștri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La această ediţie a Zilelor Medicale ale Spitalului Municipal de Urgenţă Moinești, ne-a făcut o 
deosebită plăcere să acordăm diploma de ononare distinsului nostru coleg, Dr. Dan Anton 
Radu, medic primar medicină internă. 
    Și-a început activitatea de medic în spitalul nostru la 1 noiembrie 1974, iar în anul 1981 a 
fost confirmat ca medic secundar medicină internă. Cariera profesională deosebită a prilejuit 
numirea în funcţia de medic coordonator al secţiei boli interne în anul 1984 și tot în acest an 
a obţinut gradul profesional de medic principal de specialitate. În anul 1985 devine medic șef 
al secţiei de medicină internă. 
    Ca o recunoastere a calităţilor profesionale și organizatorice, în anul 1990 este numit 
director al Spitalului Orășenesc Moinești, exercitând această funcţie cu profesionalism, simţ 
de răspundere și constiinciozitate până în anul 1997. Anul 1995 aduce obţinerea gradului de 
medic primar medicină internă. 
    Cu prilejul ieșirii la pensie, mulţumim colegului nostru pentru întreaga activitate 
profesională, îi urăm multă sănătate și multe succese în activităţile ulterioare. 
    În numele colectivului Spitalului Municipal de Urgenţă Moinești îl felicităm și îl rugăm să 
primească întreaga noastră consideraţie.    

Dr. Iulian Pavel. 

Doctor Dan Anton Radu 
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Schimburi de experienţa în 
domeniul cardiologiei 

 
Zilele  
Medicale ale 
Spitalului  au 
fost marcate 
și de vizita 
unei echipe 
de la Spitalul 
Rebecca Sieff 
din orașul  

Safed din Israel, compusă din managerul spitalului, 
Dr. Oscar Embon și șeful departamentului de 
ecocardiografie, Dr. Dabbah Saleem. 
    În vederea unui schimb de experienţă cât mai 
bun, Dr. Dabbah Saleem a fost prezent în spital 
începând de luni, 23 iulie 2012, pentru a lucra 
efectiv cu colegii ecocardiografiști din spital.  
     Au fost efectuate ecocardiografii ce au acoperit 
o gamă largă de afecţiuni cardiace:  boala cardiacă 
ischemică (inclusiv pacienţi post infarct miocardic 
rezolvat prin by-pass sau implantare de stent), 
proteze valvulare, cardiomiopatii dilatative, 
insuficienţă cardiacă, hipertensiune pulmonară.  
    Au fost folosite tehnicile clasice de 
ecocardiografie 2D, Doppler (PW, CW, Color) 
dar și cele relativ mai noi (Tissue Doppler). 
 

Diabsat  
 
 
 
 
 
 
 
 

Programul de depistare itine-
ranta Diabsat, operaţional 
de peste doi ani în regiunea 
Midi-Pyrénées din Franţa, 
permite detectarea complica-
ţiilor provocate de diabet. 
Depistarea itinerantă, la bor-
dul unui camion prevăzut cu 
echipamente medicale specifi-
ce și o antenă parabolică, a 
început în mai 2010. În cadrul 
celor patru campanii desfășu-
rate, peste 700 de pacienţi au 
fost diagnosticaţi cu  compli-
caţii: retinopatie, microal-
buminurie, arteriopatie, 
neuropatie și răni ale 
piciorului. Complicaţia cea 
mai frecvent depistată a fost 
neuropatia în 95% din cazuri, 
urmată de arteriopatia mem-
brelor inferioare 92%, riscul 
de leziuni la picioare 90%, 
albuminuria 60% și retinopa-
tia în 51% de cazuri. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colegul nostru din Israel, ne-a împărtășit din expe-
rienţa sa dobândită în Centru Medical Rambam din 
Haifa și Departamentul de Cardiologie al Johns 
Hopkins University din Baltimore, Maryland. În 
aceasta perioadă, pe lângă pacienţii spitalizaţi,  au 
beneficiat de consultaţii gratuite un număr de 10 
pacienţi ce s-au adresat spitalului în urma apelului 
făcut în media locală. Programul clinic a fost com-
pletat începând cu data de 27 iulie de cel știinţific 
la care au luat parte cei doi invitaţi. 
 
În ultima zi, domnul manager Oscar Embon a parti-
cipat activ la masa rotundă ce a dezbătut proiectul 
noii legi a sănătăţii, alături de domnul Ministru al 
Sănătăţii, Dr. Vasile Cepoi, managerul Spitalului 
Municipal de Urgenţă Moinești, Dr. Adrian Cotîrleţ 
și directorul DSP Bacău, Dr. Mihaela Popescu. 

 
Dr. Marian Turiceanu. 


