
Progresul fără precedent în practica 

medicală curentă ne solicită să reali-

zăm performanţe deosebite atât în 

diagnosticul, cât şi în tratamentul 

afecţiunilor cu care pacienţii se adre-

sează spitalului nostru.  

    Am înţeles că într-un sistem sani-

tar lovit de inconvenienţele financi-

are actuale, fără perseverenţă, tenacitate şi dorinţa 

de perfecţiune nu poţi învinge “obstacolele” care 
apar. Încercăm să răspundem acestora, căci, dacă nu 

le putem evita, putem face ca ele să nu ia amploare, 

să nu afecteze activitatea medicală propusă şi im-

pusă de bolile pacienţilor. 

    Am învăţat cât de important este să-ţi doreşti ca, 

în spital cât şi pentru fiecare bolnav, fiecare zi să fie 

mai bună decât cea precedentă. Schimbarea în actul 

medical e importantă pentru că odată cu ea avem, 

în activitatea noastră, un feedback care ne ajută să 

identificăm punctele forte şi cele care trebuie ame-

liorate. Medicina evoluează într-un ritm galopant iar 

cunoştinţele dobândite în anii facultăţii suferă un 

grad de perimare de-a lungul timpului. Răspunsul  la 

această provocare este informarea permanentă, 

atât din punct de vedere teoretic cât şi practic. În 

acest scop, al educaţiei medicale continue, peste 

200 de asistenţi medicali din Moineşti şi din întreg 

judeţul Bacău, 300 de medici specialişti din ţară sau 

străinătate şi 50 de farmacişti au participat în pe-

rioada 27-29 iunie 2013, la a VIII-a ediţie a Zilelor 

Medicale ale Spitalului Municipal de Urgenţă     

Moineşti. Am avut prilejul să împărtăşim experienţe 

profesionale din  toate specialităţile medicale, orga-

nizând, pe lângă conferinţele medicale consacrate, 

două workshop-uri în aria chirurgiei şi ginecologiei 
alături de prezentarea unor studii de caz din sfera 

medicinei interne. Au fost efectuate intervenţii 

chirurgicale de ortopedie, ginecologie, chirurgie şi  

laparoscopie de mare anvergură, toate operaţiile 

fiind coordonate de specialişti de renume în dome-

niu.  

    Prin întregul program desfăşurat considerăm că 

am reuşit să învingem unele idei din lumea medi-

cală, conform cărora, nu se poate face performanţă 

în medicina românească. Am demonstrat că presti-

giul creat nu e uşor de menţinut, dar este realizabil 

atât timp cât motto-ul “progresul sub ochii noştri” ne 

este o călăuză permanentă. Felicit colegii care au 

participat la acest eveniment şi adresez încă o dată 

mulţumiri colaboratorilor.         Dr. Adrian Cotîrleţ 

Devenită tradiţie, manifestarea dedicată Zilelor 

Medicale ale Spitalului Municipal de Urgenţă, a ajuns 

anul acesta la cea de-a VIII-a ediţie ce s-a desfăşurat 

în perioada 27 - 29 iunie atât la Moineşti cât şi în 

Slănic Moldova.  

    Evenimentul a fost organizat sub patronajul   

UMF « Gr. T. Popa » din Iaşi,    Asociaţiei Române 

pentru Chirurgie Endoscopică şi alte Tehnici Inter-

venţionale, Academiei Oamenilor de Ştiinţă din 

România şi Societăţii Române de Chirurgie.  
    Prima zi a seriei de întâlniri a fost dedicată asis-

tenţilor medicali, un număr de peste 200 partici-

pând la cursul cu tema « Medicina de urgenţă şi 

salvări în situaţii speciale » susţinut de dr. Horaţiu 

Mândăianu de la Serviciul de Ambulanţă Sinaia şi de 

dr. Ioan Bogdan Buda de la Spitalul Judeţean Bacău. 

    Pe 28 iunie au debutat intervenţiile chirurgicale.  

În paralel, cei peste 300 de participanţi medici au 

urmărit cursuri, conferinţe şi prezentări de caz sub 

genericul « Actualităţi şi perspective în terapia me-

dico-chirurgicală », iar în sala de protocol, un grup 

de medici abordau studii de caz pe tematica 

« Actualităţi în histeroscopie » într-o viziune teore-

tică şi totodată practică. La prânz a avut loc deschi-

derea oficială unde au participat persoane marcante 

din lumea medicală şi din alte domenii, din ţară şi 

din străinatate. 

 

    Ne-au onorat cu prezenţa primarul municipiului 

Moineşti, ing. Viorel Ilie, decanul UMF Iaşi, prof. dr. 

Doina Azoicăi, subprefectul judeţului  Bacău,    
Dorian Pocovnicu, consilierul pe probleme de 

sănătate al primului ministru, dr. Vasile Cepoi, 

precum şi secretarul Asociaţiei Române de Chirur-

gie Endoscopică, dr. Cătălin Copăescu, de la    

Spitalul Delta din Bucureşti. La acest eveniment a 

fost prezent şi decanul de vârstă al lumii chirurgica-

le din judeţul Bacău, dr. Gheorghe Lazăr (91 ani) 

căruia i s-a înmânat medalia « Ion Juvara » pentru 

întreaga activitate medicală. A fost distinsă cu di-

ploma de onoare şi Domnica Mihalache, asistentă 

şefă, pentru cei 38 de ani de activitate în cadrul 

secţiei de Chirurgie Generală şi Bloc Operator. 

    Pe 29 iunie au avut loc conferinţe ştiinţifice pe 

tema "Abdomenul acut de cauză medicală şi chirur-

gicală". Ziua s-a încheiat cu înmânarea medaliilor de 

onoare mai multor personalităţi din lumea medi-

cală.  
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Ca în fiecare an, cazuistica chirurgicală din cadrul 

Zilelor Medicale a atras interesul participanţilor. 

Medicii Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti, 

alături de specialiştii invitaţi din ţară şi străinătate 

au efectuat intervenţii de mare risc, demonstrân-

du-şi din nou măiestria. Amintim pe prof. dr. 

Nicolae Iordache, dr. Alexander Lexner,           

dr. Valentin Calu, dr. G. Matei, dr. Costel Bradea, 

dr. I. Dina, dr. Adrian Neagoe, dr. Dan Cionca,  

dr. Adrian Iancu, dr. Paul Sîrbu, dr. Nicolae Ioanid, 
dr. Oana Acsinte, dr. Valentin Ciuchi, dr. Eduard 

Popa, dr. Ionuţ Moţoc, dr. Monel Ciubotaru,     

dr. Andrei Antoniu. 

    În specialitatea Chirurgie Generală s-au realizat 

mai multe operaţii folosind diferite tehnici şi pro-

ceduri, dintre care amintim două rezecţii endos-

copice ale unor polipi colonici şi cinci intervenţii 

laparoscopice: trei eventraţii şi două hernii inghi-

nale prin procedeu TAPP. 

    Operaţiile de mare anvergură au constat în 

restabilirea continuităţii digestive în cazul a două  

neoplasme de colon operate, unul din ele asociind 

şi ablaţia endoscopică a polipilor existenţi şi o 

amputaţie de rect pe cale abdomino-perineală 
pentru un neoplasm rectal.  

    Şi în cadrul secţiei de Obstetrică - Ginecologie   

s-au efectuat patru intervenţii chirurgicale cu un 

înalt grad de dificultate. În cazul unei paciente 

diagnosticate cu carcinom mamar chimiotratat ce 

asocia şi un prolaps utero-vaginal total s-a efectuat 

concomitent de către două echipe operatorii o 

mastectomie radicală de curăţire tip « Madden » 

cu limfadenectomie axilară şi o histerectomie 

totală vaginală cură « IUE » procedeu KELLY,  

colporafie anterioară şi colpoperineoplastie poste-

rioară. 

    Celelalte trei operaţii au constat într-o laparos-

copie exploratorie cu histeroscopie diagnostică 

pentru o pacientă cu sterilitate primară şi sindrom 

aderenţial pelvin, o endorezecţie în mediu salin a 

unui polip endocavitar uterin şi o histerectomie 

totală interanexială vaginală în cazul unei paciente 

diagnosticate cu uter fibromatos, fibrom pediculat 

endocervical şi menometroragie. 

 

    Demonstraţiile operatorii de ortopedie au 

inclus o artroplastie totală cimentată cu proteză 
coriolis în vederea tratării unei coxartroze prima-

re, trei meniscectomii parţiale în cazul unor pa-

cienţi cu leziuni de menisc, o ligamentoplastie 

artroscopică însoţită de meniscectomie parţială în 

cazul unui pacient cu leziuni de ligament anterior 

şi entorsă de genunchi, o rezecţie de cupuşoară 

radială cu proteză cimentată şi artroliză pentru un 

pacient având o fractură de cupuşoară radială.  

    De asemeni, s-a realizat o osteodonie peroneu 

cu osteosinteză cu placă pentru o fractură bima-

leolară vicios consolidată. 

    Toate intervenţiile chirurgicale s-au desfăşurat 

fără incidente şi accidente intraoperatorii, evoluţia 

postoperatorie a pacienţilor fiind favorabilă.  

I N F O M E D  M O I N E Ş T I  

Tehnici de ultimă oră în programul chirurgical 
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În secţiunea medicală subiectele au fost foarte 

variate, ele acoperind o gamă ştiinţifică largă  

vizând toate domeniile, de la abordarea hepati-

tei virale în timpul sarcinii, corelaţiile între boli-

le digestive şi afecţiunile paradontale, până la 

teme de ultimă oră din cardiologie. Obezitatea, 

cu impact deosebit de grav asupra sănătăţii 

generale a pacienţilor, a fost abordată din diferi-

te unghiuri în mai multe lucrări, de la prevenire 

până la tratarea pe cale chirurgicală. 
 

    Anul acesta telemedicina şi sistemele infor-

matice spitaliceşti şi-au făcut o prezenţă mai 

largă prin abordarea utilizării sistemului        

Hipocrate în Spitalul Municipal de Urgenţă  

Moineşti instalat în luna martie 2013.   S-a dis-

cutat despre strategiile pe termen scurt şi me-

diu în sistemele informatice, despre utilizarea 

tehnicilor de informaţie şi comunicaţie (TIC) în 

activităţile medicale şi nu în ultimul rând s-a 

prezentat colaborarea, din punct de vedere 

medical şi tehnic, care există în cadrul progra-

mului de telemedicină SMURD la nivel naţional 

şi în particular în zona de Nord-Est a României. 

 

    Titlurile lucrărilor şi cursurilor precum şi toţi 

lectorii, profesori invitaţi şi medici colegi, sunt 

prezentate în paginile 4 si 5 ale jurnalului. 

În cadrul ediţiei din acest an a Zilelor Medicale   

la secţiunile ştiinţifice, atât în domeniul chirur-

giei cât şi al medicinii interne, invitaţi de presti-

giu din Iaşi, Bucureşti, Bacău, Franţa, Israel,  

Ucraina, Republica Moldova, au susţinut prele-

geri abordând teme generale despre ultimele 

noutăţi din medicină şi din sistemele informatice 

spitaliceşti. Tematicile variate, cazurile prezenta-

te, demonstraţiile video au fost urmărite cu 

mare interes de toţi participanţii. Notăm inter-
venţia în acest an a multor colegi din spitalul 

Moineşti dar şi a tinerilor rezidenţi din Iaşi şi 

Bucureşti cu lucrări de mare calitate ştiinţifică. 

    Secţiunea de chirurgie a fost animată de dez-

baterea problematicii chirurgiei oncologice, în 

special în ceea ce priveşte cancerul de pancreas 

şi de traiect digestiv, discutându-se, de asemeni, 

actualităţi în his-

terectomie şi în 

chirurgia baria-

trică.  

 

Noi protocoale 

de management 

au fost prezenta-

te în abordarea 

pacienţilor cu 

traumatisme to-

racice sau cu 

hemoragii diges-

tive inferioare.   

 

Dr. Alexander Lerner din Israel, specialist orto-

ped, a prezentat tehnici ultramoderne de re-

construire a membrelor inferioare ale pacienţi-

lor militari răniţi în război.  

I N F O M E D  M O I N E Ş T I  



P A G I N A  4  

Deschiderea oficială 

Titre de l'article intérieur 

 SALA DE CONFERINȚE 

 

Lucrările prezentate au fost : 

 

- « Medicina de urgenţă şi salvări în situaţii speciale »,  
Dr. Horaţiu Mândăianu de la Spitalul de Urgenţă Sinaia,  

Dr. Ioan Bogdan Buda de la Spitalul de Urgenţă Bacău 
 

- « Dexametazona - Doza unică la inducţia anesteziei generale scade incidenţa 

P.O.N.V. în chirurgia laparoscopică »,  

As. Ioana Belciu, secţia A.T.I., de la Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti 

 

 

Anatomia chirurgicală a regiunii inghi-

nale şi aplicaţii intraoperatorii  

Sala de Protocol 

I N F O M E D  M O I N E Ş T I  

Sesiuni de Comunicări 

- « Tratamentul curent al plăgilor – Protocolul TIME »,  

Liliana Dincă, Ortovit 
 

- « Imagistica în depistarea cazurilor de hipertensiune arte-

rială la copil »,  

Prof. C. Iordache, Şef lucrări Dr. Nicolai Nistor, Dr. Alina Costian 

Luca,  Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Sf. Maria” Iaşi 
 

- « Controlul metabolic chirurgical la pacienţii cu obezitate morbidă »,  

Dr. Cătălin Copăescu, Spitalul DELTA, Bucureşti 
 

- « Be Succesuful in Aesthetic Surgery and in Life »,   

Dr. Constantin Stan, Clinica Medical Service, Bacău  
 

- « Trachelectomie radicală cu limfadenectomie pelvină »,  

Dr. Nicolae Ioanid,  Institutul Regional de Oncologie Iaşi 
 

- « Laparoscopia transvaginală : tehnică şi indicaţii »,   

Şef Lucrări Dr. Răzvan Socolov, UMF “Gr. T. Popa” Iaşi 
 

- Transmisie video – « The Truth About Sleeve Gastrectomy »,  

Prof. Dr. Jacques Himpens, Université Libre de Bruxelles, Belgia 
 

Cursuri & Workshop-uri 

- « Antibioterapia în epoca multirezistenţei bacteriene »,   

Prof. Dr. Doina Azoicăi, Prof. Dr. Carmen Mihaela Dorobăţ, Dr. Ioan Mocanu*, Dr. Iulian Pavel*, 

UMF “Gr. T. Popa” Iaşi, *Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti 
 

- « Anatomia chirurgicală a regiunii inghinale şi aplicaţii intraoperatorii »,  

Prezentări teoretice, cazuri operatorii - Prof. Dr. Niculae Iordache, Conf. Dr. Costel Bradea,  

Dr. Valentin Calu, Dr. Adrian Cotîrleţ, George Dumitrescu, David Serafini – director marketing 

EMEA 
 

- « Actualităţi în Histeroscopie », Prezentări,  demonstraţii practice şi operatorii, Şef lucrări 

Dr. Răzvan Socolov 

 
Masa rotundă cu tema “Fluxul informaţional într-un spital de urgenţă ” 

-  « Colaborarea în cadrul sistemului de telemedicină »,  

Conf. Dr. Diana Cimpoieşu, UMF “Gr. T. Popa” Iaşi 
 

- « Strategii pe termen mediu şi lung ale unui SIS - Sistem Informatic Spitalicesc »,  

Dr. Ing. Joséphine Kohlenberg, "Télécom SudParis", Franţa 
 

- « Sistemul Informatic Medical HIPOCRATE », Marius Olaru, RSC 
 

- « TIC şi activitatea medicală »,  

Lect. Univ. Dr. Iulian Furdu, Universitatea "Vasile Alecsandri", Bacău 
 

- « Utilizarea Sistemului Informatic în practica medicală curentă »,  

Dr. Marian Turiceanu, Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti 

 

Joi, 27.06.2013 - Ziua Asistenţilor medicali 

Vineri, 28.06.2013 - Actualităţi şi Perspective  

în terapia medico-chirurgicală 



I N F O M E D  M O I N E Ş T I  

 

Sesiuni de Comunicări 
 

- « Reconstrucţia buzei inferioare în cancer. Experienţa noastră », Dr. Ana-Maria Silitra,  

Dr. Dragoş Pieptu, Dr. Nicolae Gheţu, Chirurgie Plastică şi Reconstructivă, Chirurgie Oncologică 2,  

Institutul Regional de Oncologie, Iaşi 

- « Iatrogenia în chirurgia laparoscopică », Prof. Univ. Dr. Ştefan Georgescu, UMF “Gr. T. Popa”, Iaşi 

- « Iatrogenia – o problemă de actualitate » & « Obezitatea – pecete a lumii moderne »,  

Dr. Virgil Răzesu 

- « Functional limb salvage after severe high – energy trauma to limbs » & « Damage control orthopedics »,  

Dr. Alexander Lerner, Spitalul Ziv, Israel 
- « Tehnici originale în chirurgia chistului hidatic hepatic », Prof. Univ. Dr. Dan Ungureanu,  

UMF “Titu Maiorescu”, Bucureşti 

- « Actualităţi în cancerul de pancreas », Prof. Univ. Dr. Mircea Beuran, Spitalul Clinic de Urgenţă Floreasca, Bucureşti 

- « Chimioterapia în cancerul de colon », Dr. Iuliu Ionaş, Spitalul Municipal Oneşti 

- « Aplicaţii ale TPN în chirurgia plastică », Dr. Alexandra Mosescu, Dr. Adrian Dermengiu 

- « Noi abordări în nutriţia enterală şi parenterală la pacienţii chirurgicali »,  

Dr. Cristina Croitoru, Bbraun Medical, Bacău 

- « Living donor hepatic », Dr. Valdislav Braşoveanu, Institutul Clinic Fundeni, Bucureşti 

- « Heparinele cu greutate moleculara mică – impact în practica medicală  

curentă », Dr. Adrian Cotîrleţ, Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti 

- « Tehnici chirurgicale minim invazive în chirurgia reproductivă »,  

Conf. Univ. Dr. Nicolae Suciu, UMF “Carol Davila” Bucureşti 

- « Managementul traumatismelor toracice »,  

Dr. Valentin Calu, Spitalul Universitar de Urgenţă Elias, Bucureşti 

- « Abordarea pacientului cu hemoragie digestivă inferioară »,  

Dr. Ioan Pântea, Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti 

Sâmbătă, 29.06.2013 - Sesiunea chirurgicală 

 

Sesiune Comunicări 
 

- « Terapia ocupaţională în sistemul de sănătate - abordări vechi şi noi în  

România şi în lume »,  

Conf. Univ. Dr. Gabriela Raveica, Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău 

- « Hepatita virală şi sarcina », Conf. Univ. Dr. Egidia Miftode, Clinica Boli Infecţioase  

« Sf. Parascheva », UMF “Gr. T . Popa”, Iaşi 

- « Diabetic dyslipidemia: Diagnosis and treatment » & « Cardiovascular disease in  

non-alcoholic fatty liver disease: Causal effect or mere concomitant »,  

Dr. Hussein Osama, Spitalul Ziv, Israel 
- « Corelaţii între bolile digestive şi afecţiunile paradontale », Şef lucrări Dr. Liviu Zetu, UMF “Gr. T. Popa”, Iaşi 

- « Obezitate – hipoventilaţie şi VNI în mod BIPAP », Dr. Ioana Raluca Dinu, Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău 

- « Rolul ecografiei în medicina internă », Dr. Gabriela Pârlog,  Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău 

-  « Probleme de diagnostic şi tratament în hemoragia digestivă la copil », Prof. Univ. Dr. Marin Burlea,  

Spitalul de copii Sf. Maria, UMF “Gr. T . Popa”, Iaşi 

- « Clostridium Difficile - o cauză subevaluată a sindromului diareic acut », Dr. Andreea Mihaela Blaj, medic rezident Spitalul 

Municipal de Urgenţă Moineşti 

- « TEVA în lume şi în România », Oana Aevoae, Lucian Rădoiu 

- « Proiectul “Împreună pentru sănătatea rurală” », Societatea de Studenţi în Medicină din Bucureşti (SSMB),  Miruna Şerban, 

studentă UMF “Carol Davila”, Bucureşti 

- « Levofloxacina în managementul infecţiilor urinare », Dr. Alexandru Angheluş, Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău 

- « Tador – ţinteşte durerea rapid şi precis », Dr. Marian Turiceanu, Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti 

- «  Rolul monitorizării Holter în tulburările de ritm », Dr. Marian Turiceanu, Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti 

- « Prevenţia obezităţii », Dr. Mihaela Pavel, Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti 

- « Reacţiile de hipersensibilitate întârziată la medicamente », Dr. Carmen Chiciu, Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti 

 

Sâmbătă, 29.06.2013 - Sesiunea medicală 

Slănic Moldova 

Sâmbătă, 29.06.2013 - Sesiunea comună 
« Evoluţia mortalităţii în infarctul miocardic acut în România în condiţiile 

aplicării programului European ‘Stent for Life’ » 
 

Conf. Dr. Diana Cimpoieşu, UMF “Gr. T. Popa”, Iaşi  
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Noi provocări pentru farmacişti 

Evenimentul “Zilele Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti” din acest an 

a fost onorat de prezenţa unei delegaţii din Israel de la Centrul Medical 

Ziv din Zefat din care au făcut parte dr. Hussein Osama (medicină in-

ternă) și dr. Alexander Lerner (ortopedie).  

    Dr. Hussein Osama a absolvit Facultatea de Medicină în 1982 după care 

s-a specializat în medicină internă urcând treptele afirmării profesionale 

până la şef al Departamentului de Medicină Internă al Universităţii din    

Bar Ilan. Teza de doctorat  a abordat subiectul protecţiei sistemului ner-

vos cu antidepresive triciclice în intoxicaţia cu organofosforate având 

drept conducător ştiințific pe profesorul Azriel Perel. 

    Cursurile susţinute studenţilor și rezidenţilor s-au referit la “Prevenţia şi tratamentul 

aterosclerozei” (Facultatea de Medicină, Technion, Haifa, 2009-2011) şi “Sindromul 

metabolic, HDL-Colesterolul şi steatoza hepatică non alcoolică” (Facultatea de Medicină, 

Universitatea Bar Ilan, din 2012 până în prezent). 

    Ocupă numeroase funcţii academice din care menţionăm: şef al Clinicii de Medicină Internă 

la Centrul Medical Ziv (1998 - prezent), şef al Departamentului de Medicină Internă al 

Facultăţii de Medicină din Universitatea din Bar Ilan (2011 - prezent), director al Clinicii de 

Prevenţie a Aterosclerozei (1992 - prezent), președinte al Comitetului de acreditare al 

medicilor specialişti (1993-1998). 

    Proiectele sale de cercetare privind “Stresul oxidativ în ateroscleroză” şi “Identificarea 

componentelor genetice implicate în sindromul metabolic” s-au bucurat de finanţări din 

partea Facultăţilor de Medicină din Haifa şi Bar Ilan. 

    Preocupările de viitor se îndreaptă spre identificarea predictorilor metabolici ai diabetului 

zaharat tip 2, identificarea componentelor genetice în sindromul metabolic, steatoza hepatică 

non alcoolică. 

Dr. Hussein Osama, MD - Ziv Hospital, Israel 
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P A G I N A  6  

Această ediţie a Zilelor Medicale a marcat o altă 

premieră din perspectiva domeniilor abordate. Pe 

lângă tematicile medicale şi chirurgicale, a fost 

adaugată în program o secţiune dedicată farmacişti-

lor. S-a făcut, astfel, un mare pas înainte în privinţa 

recunoaşterii importanţei rolului farmacistului în 

echipa interdisciplinară implicată în asistenţa me-

dico-chirurgicală a pacienţilor. Această secţiune s-a 

adresat atât farmaciştilor de spital cât şi celor care 

activează în farmaciile de comunitate, fiind gândită 
în concordanţă cu declaraţia comună a EAHP* şi 

PGEU** disponibilă aici: http://www.eahp.eu/press-

room/european-hospital-and-community-pharmacists-

issue-joint-statement-future-pharmacist-roles şi organi-

zată sub egida Asociaţiei Naţionale a Farmaciştilor 

de Spital din România (ANFSR - asociaţie recent 

afiliată la EAHP http://www.eahp.eu/press-room/eahp-

delighted-welcome-malta-and-romania-its-newest-

members) şi a Colegiului Farmaciştilor din România, 

filiala Bacău. 

    Comunicările au fost centrate pe direcţiile de 

dezvoltare ale profesiei la nivel european şi pe 

rolul avut de farmacistul de spital şi de cel de co-

munitate în asistenţa medico-chirurgicală a pacien-

tului atât în pre-spital, în spital, cât şi după externa-

rea la domiciliu, în special în direcţiile de creştere a 

complianţei pacientului la tratamentul instituit, de 

reducere a erorilor de prescriere şi a costurilor 

medicamentelor fără afectarea actului medical.     

    Concluziile acestei întâlniri au fost pozitive 

ţinând cont că la nivelul ANFSR, organizaţie înfiin-

ţată în 2007 unde participă aproximativ 2% din 

 

Matematica, mai precis algo-

ritmii statistici, ar putea de-

veni o metodă de diagnostic 

şi prognostic din ce în ce mai 

utilizată în oncologie. Docto-

rul Thierry Poynard, hepato-
log la spitalul Pitié-Salpêtrière 

din Paris, a dezvoltat o teh-

nică originală care ar putea 

înlocui biopsia. Plecând de la 

fibrozele care se dezvoltă în 

etapele preliminare ale can-

cerului de ficat, Poynard a 

reuşit să identifice biomarke-

rii care caracterizează fiecare 

dintre aceste etape. Dificulta-

tea constă în alegerea mole-

culelor-ţintă. Fibroza avan-

sată este indicată de bilirubi-

na totală. Enzimele Gama GT 

indică o fibroză precoce.  

    Pe baza acestor observaţii, 

a fost dezvoltat un test care, 

prin metode statistice, depis-

tează riscul de declanşare a 

maladiei şi permite o mai 

bună urmărire a pacientului. 

Algoritmii statistici nu sunt, 

însă, infailibili şi de aceea se 

recomandă utilizarea lor 

împreună cu metodele clasice 

pentru a determina cu preci-

zie graviatea leziunilor. 
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numărul total al farmaciştilor licentiaţi din ţara 

noastră, echipele de lucru au reuşit să implemente-

ze în diverse spitale din România multe din proto-

coalele colegilor din clinicile universitare europene. 

Printr-o foarte bună planificare a întregului proces 

de aprovizionare s-au obţinut rezultate remarcabi-

le în optimizarea consumului de medicamente ce a 

avut un efect pozitiv  asupra cheltuielilor, reduce-

rea erorilor de prescriere la nivelul spitalelor, 

diminuarea impactului unor goluri în aproviziona-

rea cu anumite medicamente (de exemplu, cazul 

achiziţionării cu vaccin antitetanic, heparină sodică 

25000 UI, vitamină C injectabilă, etc.). 

    Tot la nivelul ANFSR demersurile pe plan euro-

pean facilitează un acces crescut la grupurile de 

lucru ale EAHP pentru diverse teme de actualitate 

(exemplu este cadrul comun educaţional pentru 

specializarea "farmacist de spital"), grupurile de 

lucru comune EAHP-FIP, EAHP-PGEU (de exem-

plu abordările moderne ale noilor roluri ale farma-
cistului în practica medicală curentă). 

    În concluzie, s-a văzut că pe plan local, în judeţul 

Bacău, există disponibilitate de colaborare între 

farmaciştii de spital, medicii specialişti, medicii de 

familie şi farmaciştii de comunitate, în interesul pa-

cientului, prin extinderea modelului de bune prac-

tici implementat la nivelul municipiului nostru prin 

eforturile echipei de la Spitalul Municipal de Ur-

genţă Moineşti. 

 
*EAHP - European Association of Hospital Pharmacists 
**PGEU - Pharmaceutical Group of the European Union 

http://www.futura-sciences.com/

