
    Auzim adesea, în lumea medicală că 
baza eficienţei profesionale este asi-
gurată de persistenţa resurselor 
materiale și financiare importante. Ca 
manager de spital, profesând în același 
timp și ca medic, după o perioadă de 
intensă experienţă profesională pot 

spune că performanţele în sistemul medical româ-
nesc depind în egală măsură atât de aspectele finan-
ciare existente, dar mai ales de atitudinea personală 
a fiecăruia. Motivaţia de a deveni cât mai eficient în 
ceea ce practici alături de efortul personal de a îţi 
îmbunătăţi permanent rezultatele sunt ancorele cu 
care colectivul spitalului Moinești încearcă să depă-
șească certitudinile negativiste și mentalităţile înve-
chite existente. Ne informăm și ne formăm în fieca-
re zi, deschidem noi colaborări cu colegi medici 
specialiști din centre universitare și din alte unităţi 
sanitare din ţară și străinătate. E foarte important să 
știi unde te afli:  implementăm proiecte cu caracter 
medical întrucât viziunea noastră este de a diver-
sifica serviciile medicale oferite pacienţilor; de ase-

menea ne preocupăm de îmbunătăţirea calităţii 
profesionale a anagajaţilor atât la nivelul cadrelor 
medii cât și a celor cu studii superioare organizând 
evenimente cu caracter știinţific și/sau participând 
la cursuri, conferinţe organizate la nivel naţional și 
internaţional. Concretizăm acest aspect prin 
menţionarea faptului că, și în acest an, am obţinut 
un real succes la cea de-a IX-a ediţie a Zilelor 
Medicale ale SMU Moinești. 
    În perioada următoare suntem bucuroși să pri-
mim în colectivul nostru medici tineri, specialiști în 
domeniul nefrologiei, reumatologiei, anesteziei și 
terapiei intensive și în sfera ORL. 
    Trăind cu sentimentul că nu putem controla 
totul, dar valorizând flexibilitatea și disponibilitatea 
faţă de cei aflaţi în suferinţă, aș preciza în încheiere 
cuvintele Părintelui Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei 
Romanului și Bacăului, că “medicii sunt prelungirea 
mâinilor lui Dumnezeu și nu putem face abstracţie de 
dimensiunea spirituală a celor care împlinesc actul 
medical și a celor care îl primesc”.            

Prof. Univ. Dr. Adrian Cotîrleţ 

    Cea de-a IX-a ediţie a Zilelor Medicale ale 
Spitalului Municipal de Urgenţă Moinești  a avut loc 
în perioada 17-19 iulie și s-a desfășurat în partene-
riat cu: UMF “Gr. T. Popa” Iași, Asociaţia Română 
pentru Chirurgie Endoscopică și alte Tehnici 
Intervenţionale, Academia Oamenilor de Știinţă din 
România și Societatea Română de Chirurgie. A fost 
un eveniment știinţific de amploare, cu o tematică 
foarte variată, care s-a adresat deopotrivă 
medicilor, asistenţilor medicali și kinetoterapeuţilor. 
    Conferinţa dedicată asistenţilor medicali a 
deschis joi, 17 iulie, seria evenimentelor. Ziua 
următoare a debutat cu un curs de oncogenetică 
având tema «Oncogenetica, de la teorie la practică», în 
colaborare cu Departamentul de Oncogenetică din 
cadrul UMF “Gr. T. Popa” Iași. În paralel s-au 
desfășurat, în premieră, sesiunile dedicate medicilor 
rezidenţi și kinetoterapeuţilor precum și intervenţii 
chirurgicale în diverse domenii : chirurgie generală, 
ortopedie și obstetrică-ginecologie. La ora 13 a avut 

loc deschiderea oficială cu participarea unor 
personalităţi de marcă ale medicinei românești, 
precum și oficialităţi: Prof. Dr. Vasile Astărăstoaie, 
președintele Colegiului Medicilor din România și 
rectorul UMF “Gr. T. Popa” Iași, Dr. Vasile Cepoi, 
consilier al premierului Victor Ponta, Prof. Dr. 
Marin Burlea, din partea Senatului României, 
Gheorghe Radu Tibichi, directorul general al Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate, Ing. Viorel Ilie, 
primarul municipiului Moinești, Dorian Pocovnicu, 
prefectul judeţului Bacău, Preasfinţitul Părinte 
Ioachim Băcăuanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei 
Romanului și Bacăului.  
    Ca în fiecare an, numeroși oaspeţi de peste 
hotare ne-au onorat cu prezenţa. Anul acesta am 
avut bucuria de a avea printre noi invitaţi speciali 
din clinici și spitale renumite din Italia, Germania, 
Israel, Franţa și SUA. Evenimentul a fost marcat de 
acordarea  plachetelor omagiale “Dan Setlacec” 
Prof. Dr. Iordache Nicolae și Conf. Dr. Valentin 
Calu. Placheta spitalului a fost înmânată Prof. Dr. 
Vasile Sîrbu, Prof. Dr. Vasile Astărăstoaie, Prof. Dr. 
Marin Burlea, precum și Preasfinţitului Părinte  
Ioachim Băcăuanul. Manifestarea a continuat cu  
videoconferinţa susţinută de Dr. Ramon Vilalonga 
din Barcelona și cu masa rotundă pe tema «Etică și 
deontologie în practica medicală».  
    Ultima zi a programului, a fost dedicată mani-
festărilor știinţifice cu profil medical și chirurgical 
cuprinse sub titlul generic de «Abordări diagnostice și 
terapeutice inovative medico-chirurgicale».  
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     Manifestarea de anul acesta s-a evidenţiat  
printr-o triplă premieră – un curs de onco-
genetică și două noi sesiuni de lucrări știinţifice: 
prima dintre acestea a fost dedicată medicilor 
rezidenţi, iar cea de-a doua kinetoterapeuţilor. 

    Oncogenetica este o 
disciplină nouă care 
studiază factorii de risc 
genetic de a dezvolta 
cancer.  
    Această ramură me-
dicală este încă la grani-
ţa dintre cercetare și 
practica clinică și se în-
scrie în ceea ce s-ar pu-
tea numi «medicina pre-
dictivă».   
 

   Procedurile medicale 
în oncogenetică sunt 
complexe, incluzând 
abordarea multidiscipli-
nară a cazurilor și 
studierea efectelor pe 
termen lung. Lucrările 
prezentate au abordat 
toate aspectele acestei 
noi și revoluţionare 
specialităţi medicale, 
reflectând astfel com-
plexitatea ei. 
    Sesiunea pentru medicii rezidenţi s-a născut din 
dorinţa de a fi mai aproape de tinerii colegi care, 
de la an la an, vor întregi rândurile specialiștilor 
spitalului după ce își vor finaliza pregătirea în 
rezidenţiat. SMU Moinești susţine în prezent un 
număr de 46 de rezidenţi pe diferite specialităţi.  
    Vineri, 18 iulie, pe durata a trei ore, colegii 
rezidenţi au susţinut nouă prezentări pe diverse 
domenii : ATI, boli infecţioase, pediatrie, chirurgie 
vasculară, gastroenterologie, cardiologie, psihi-
atrie. Extrem de interesante, acestea au captat 
interesul auditoriului format în principal din  
medici rezidenţi. 
    Lucrările au debutat cu mesajul managerului 
Spitalului Municipal de Urgenţă Moinești,        
Prof. Univ. Dr. Adrian Cotîrleţ, care  a salutat 
interesul tinerilor pentru eveniment și i-a asigurat 
încă o dată de tot suportul, atât din partea 
conducerii, cât și a echipei medicale, în orice 
problemă legată de pregătirea în rezidenţiat. Două 
tinere specialiste, intrate de curând în corpul 
medical al acestui spital, Dr. Carmen Popa, medic 

specialist pediatru și Dr. Elena-Roxana Novac, 
medic specialist endocrinolog, au condus 
prelegerile.  
    Din programul dens menţionăm câteva titluri:  
«Managementul chirurgical al pacienţilor tineri cu 
tromboză venoasă profundă» prezentat de Dr. Ioana 
Suhăreanu, «Aspergiloza cerebrală» de Dr. Cezara 
Pricopoaia, «Particularităţi de inserţie ale dispozitive-
lor i.v. la copii» de Dr. Maria Anghel, «Două cazuri 
de botulism» de Dr. Loredana Ganea, «Stenoza 
mitrală – studiu de caz» de Dr. Ștefania Zugrăvel, 
«Rolul toxinei botulinice în managementul encefalopa-
tiei cronice infantile» de Dr. Denisa Rușinoiu, «Boala 
inflamatorie și sarcina» de Dr. Andreea Blaj, 
«Diagnosticul diferenţial în episodul depresiv sever cu 
manifestări psihotice și în schizofrenia afectivă» și 
«Influenţa parametrilor meteorologici asupra psihicu-
lui» de Dr. Mihaela Vultur.  
    Anul acesta au participat un număr de 34 de 
medici rezidenţi, mai mare decât în anii trecuţi. 
Organizarea unei sesiuni dedicate lor și valoarea 
prezentărilor susţinute reprezintă cu siguranţă 
motivele acestui interes crescut.  

    Secţiunea dedicată ki-
netoterapeuţilor a avut 
titlul «Modelul de com-
portament motor fun-
cţional ”Step by Step spre 
viitor cu Lădiţa Zoly”» 
fiind moderată de Conf. 
Dr. Zoltan Pasztay de la 
Universitatea Oradea. 
Invitat special a fost 
domnul Profesor Emerit 
Dr. Dumitru Moţet, 
fondator al învăţămân-

tului superior al kinetoterapiei în cadrul Univer-
sităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău. Întrunirea s-a 
desfășurat sub egida Asociaţiei Kinetoterapeuţilor 
Bacău, a cărui președinte este Kt. Viorel Miron. 
    Modulul a constat în prezentări de lucrări 
teoretice și un workshop la care au luat parte doi 
pacienţi de la SMU Moinești, auditoriul fiind 
reprezentat de mai mult de 60 de specialiști din 
toate domeniile medicale din judeţul Bacău și din 
afara lui.  
    Dintre subiectele prezentate amintim: 
«Manipulări vertebrale cervicale – prezentare de caz» 
de către Prof. Emerit Dr. Dumitru Moţet și Kt. 
Costi Zdrobiș, «Realităţi și perspective socio-
profesionale actuale ale practicării kinetoterapiei în 
România» și «Consideraţii metodice privind eficienţa 
masajului și a tehnicilor kinetice în tratamentul pare-
zelor faciale» de Kt. Viorel Miron, «Plan terapeutic 
recuperator în fracturile de bazin instabile» de Fkt. 
Andrei Zală, «Periodizarea efortului fizic – un nou 
principiu în kinetoterapie și medicină» de Dr. Ioan 
Miron. 
    Având în vedere succesul obţinut, aceste două 
sesiuni vor continua și la alte ediţii în cadrul 
Zilelor Medicale ale Spitalului Municipal de 
Urgenţă Moinești.  

I N F O M E D  M O I N E Ș T I  

În premieră 2014 : Curs oncogenetică și sesiuni  
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    Programul operator al acestei ediţii a fost 
foarte bogat, menţionăm câteva din cele mai 
importante intervenţii: tumoră rectală ampulară 
inferioară pentru care s-a practicat amputaţie 
de rect pe cale abdomino-perineală, tumoră de  
intestin subţire tratată prin enterectomie seg-
mentară pe cale laparoscopică, hernie hiatală 
tratată prin cură laparascopică, procedeu    
Nissen Rossetti, două cazuri de obezitate mor-
bidă rezolvate prin montare de balon intragas-
tric pe cale endoscopică, lipomatoză cervicală 
gigantă pentru care s-a efectuat excizia formaţi-
unilor lipomatoase. Printre chirurgii care au 
participat putem menţiona: Prof. Dr. Nicolae 
Iordache,  Prof. Dr. Octavian Unc, Conf. Dr. 
Valentin Calu, Dr. Dan Bandea, Dr. Radu Niţă, 
Dr. Andrei Stoica, Dr. Eduard Popa, Dr. Sergiu 
Rău, Dr. Raluca Coșa Iordache. 

   Programul opera-
tor la obstetrică-
ginecologie a con-
stat într-o histerec-
tomie totală radicală 
cu anexectomie bi-
laterală și limfade-
nectomie pelvină și 

paraaortică în cazul unei paciente cu neoplasm 
de endometru și o sectorectomie mamară 
dreaptă pentru o tumoră de sân.  
    Echipa de chirurgi care a operat a fost com-
pusă din: Dr. Nicolae Ioanid de la IRO din Iași, 
Dr. Ciuchi Valentin și Dr. Ciuchi Ana de la SMU 
Moinești. 
    Activitatea chirurgicală a secţiei de ortopedie 
a constat într-o sesiune de artroplastie realizată 
de cei doi medici specialiști ortopezi ai spitalu-
lui, Dr. Andrei Antoniu și Dr. Monel Ciubotaru, 
împreună cu Conf. Dr. Paul Sârbu și Prof. Dr. 
Wilhelm Friedl. Intervenţiile au presupus reali-
zarea unei proteze de șold totale necimentate 
prin abord anterolateral în cazul unui pacient cu 
coxartroză, o proteză totală de genunchi la un 
pacient gonartrozic și refacerea anatomo-
funcţională a epifizei distale a radiusului unui 
pacient cu fractură complexă, prin osteosinteză 
cu placă blocată anatomic. 
    Conferinţa plenară cu titlul «De gardă pentru 
viaţă» susţinută de Prof. Dr. Ioana Grigoraș și 
Prof. Dr. Adrian Streinu Cercel, a încheiat cu 
succes această ediţie a Zilelor Medicale.  

    La secţiunile știinţifice, atât în domeniul 
chirurgiei cât și al medicalei, invitaţi de prestigiu 
din Iași, București, Bacău, Focșani, Israel, au 
făcut prezentări abordând teme generale despre 
ultimele noutăţi din medicină. Tematicile vari-
ate, cazurile prezentate, demonstraţiile video au 
fost urmărite cu mare interes de toţi parti-
cipanţii. 
    Dezbaterile chirurgicale moderate de Prof. 
Dr. Wilhelm Friedl din Germania au fost 
animate de problematica osteosintezei frac-
turilor articulare și metafizare.  
    În continuare, subiectele prezentate au fost 
de importantă actualitate : «Tratamentul apen-
dicitei acute complicate cu peritonită prin video-
laparascopie» de Dr. Vasile Palade, «Rolul media-
stinoscopiei în practica chirurgicală curentă» de Dr. 
Ciprian Lovin, «Tratamentul cancerului colorectal 
complicat» de  Dr.  Vlad Nuţu. 

    La întrunirea medicală 
lucrările au fost foarte variate, 
acoperind o gamă știinţifică 
largă, vizând multe domenii : 
«Consecinţele pe termen lung ale 
infecţiilor cu transmitere ente-
rală» prezentată de Conf. Dr. 
Egidia Miftode, «Tumor markers 
and their use in oncology practice» de Prof. Dr. 
Jamal Zidan, «Obezitatea de grad III: există soluţii 
reale neinvazive? – prezentare de caz» de Dr. 
Robert Mihăilă, « Bolile infecţioase transmise prin 
vectori » de Dr. Andrei Vâţă, «Particularităţile 

factorilor de risc cardio-
vasculari la vârstnici» de 
Prof. Dr. Florin Mitu, « Un 
tânăr cu pancreatită, recto-
ragie și infecţie cu VHB – 
studiu de caz» de Dr. 
Gabriela Pârlog, «Anam-
neza în practica medicală 
curentă mai 

este necesară?» de Dr. Ioana 
Raluca Dinu, «Probleme de 
diagnostic și tratament ale infecţiei 
cu Helicobacter pylori în România» 
de Dr. Ioan Adrian Pântea. 
 

I N F O M E D  M O I N E Ș T I  

Program operator & Conferinţa de închidere 



Peste 200 de participanţi la “Ziua asistenţilor medicali” 

    Unul dintre cele mai emoţionante momente din cadrul Zilelor Medicale 
a fost prezentarea Soficăi Davidzon, asistent medical la secţia Pediatrie a 
Centrului Medical Ziv din Israel.  
    Legăturile sale cu Moineștiul sunt extrem de strânse: s-a născut, a copi-
lărit, a studiat și s-a format ca profesionist la Moinești. A lucrat 11 ani ca 
asistent medical pe secţia de Pediatrie în Spitalul Municipal Moinești și apoi 
ca asistentă șefă radiologie în cadrul Policlinicii.  
    Stabilită de 33 de ani în Israel împreună cu familia, Sofica Davidzon a 

îngrijit mii de pacienţi la Centrul Medical Ziv, un spital universitar afiliat Universităţii Bar-Ilan. 
Spitalul deservește peste 250.000 de pacienţi de diverse religii și origini etnice: evrei, musul-
mani, creștini, druzi, cerchezi.  
    Aflat la 11 km de graniţa cu Libanul și 30 de km de cea cu Siria, Centrul Medical Ziv a tra-
tat peste 300 de răniţi în războiul din Siria. Toţi, cu excepţia a 5, au fost vindecaţi și s-au în-
tors la casele lor.  
    În calitatea sa, Sofica Davidzon a fost martoră la tragedia și ororile provocate de război. 
Zeci de copii au ajuns la Centrul Medical Ziv cu răni extrem de grave. Dincolo de suferinţa 
fizică, traumele psihice suferite de acești copii și membrii familiilor lor sunt impresionante. 
Sofica Davidzon a prezentat cazul unei fetiţe de 15 ani care a sosit cu un picior amputat și 
celălalt grav distrus, care după 8 săptămâni de spitalizare a plecat acasă cu o proteză donată 
de locuitorii din zonă, despre doi veri de 6 și 10 ani ajunși 
la spital aduși de bunica lor care, de asemenea, au primit 
proteze de picior, despre o altă fetiţă de 8 ani cu piciorul 
sfârtecat care a fost operată și apoi a urmat un tratament 
de recuperare pentru a reînvăţa să meargă.  
    Mesajul pe care Sofica Davidzon l-a transmis tuturor  
participanţilor la Zilele Medicale este că medicina nu are 
graniţe, iar în spital nu există războaie, există doar devota-
mentul faţă de pacient și dorinţa de a salva vieţi. 

As. Sofica Davidzon - Ziv Hospital, Israel 
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    Ziua Asistenţilor Medicali a deschis, și anul 
acesta, Zilele Medicale ale Spitalului Municipal de 
Urgenţă Moinești. Manifestarea s-a desfășurat sub 
patronajul OAMGMAMR Bacău, UMF “Gr. T. 
Popa” Iași, Universitatea “Vasile  Alecsandri” din 
Bacău, precum și în colaborare cu Școala 
Postliceală “Carol Davila” din Onești. 
    Tematica știinţifică abordată a fost extrem de 
variată, printre prezentatori numărându-se medici 
cu vastă experienţă, precum Conf. Dr. Aurica 
Rugină de la UMF “Gr. T. Popa” Iași și Dr. Ioan 
Bogdan Buda, de la Unitatea Primiri Urgenţe a   
Spitalului Judeţean Bacău, asistenţi din cadrul   
Institutului Regional de Oncologie Iași și Institutul 
Oncologic “Prof. Dr. Al. Trestioreanu”, București, 
și, de asemeni, elevi ai Școlii “Carol Davila” din 
Onești. Punctăm cu încântare prezenţa asistentei 
Sofica Davidzon, de la Spitalul  Ziv din Israel, care a 
vorbit despre “Tratamentul umanitar al copiilor răniţi 
în războiul din Siria”, precum și a echipei Chronos 
din București.                                   

 

Alimentele bogate în potasiu ar 
putea scădea riscul de accident 
vascular-cerebral la femeile 
aflate în post-menopauză 

    Potrivit unui studiu publicat 
în jurnalul Stroke al American 
Heart Association, o dietă 
bogată în potasiu poate duce 
la scăderea riscului de acci-
dent vascular cerebral. Ata-
curile vascular-cerebrale 
reprezintă una din cauzele 
majore de deces în SUA, iar 
60% din cazuri se întâlnesc la 
femei. Până acum, se știa că 
potasiul este asociat cu un 
risc scăzut de AVC, dar exis-
tau puţine studii despre efec-
tul potasiului asupra femeilor 
în vârstă. Potrivit studiului, 
aportul de potasiu din dietă 
este insuficient în cazul majo-
rităţii femeilor în vârstă din 
SUA. Doza zilnică recoman-
dată de potasiu este de 4.700 
mg. Studiul a urmărit timp de 
11 ani peste 90.000 de femei 
cu vârsta între 50-79 de ani. 
Este de reţinut că bananele 
conţin 450 mg de potasiu. 
Alte fructe bogate în acest 
element sunt: pepenele gal-
ben, grapefruit-ul și porto-
calele.   
www.medicalnewstoday.com 
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    Programul zilei a fost structurat în două sesiuni 
știinţifice : o primă parte sub titulatura “Abordarea 
și susţinerea bolnavilor oncologici de la aflarea 
diagnosticului la starea terminală” și o a doua parte 
cu tema “Excelenţa în profesia de asistent medical 
generalist”. 
    Simpozionul a oferit tuturor invitaţilor o-
portunitatea de a-și prezenta activitatea medicală, 
de a împărtăși celorlalţi participanţi rezultatele 
muncii lor raportate la metodele și protocoalele 
folosite, precum și promovarea concluziilor. 

    Pentru cadrele me-
dicale de la SMU 
Moinești, dar și pentru 
ceilalţi invitaţi, a fost o 
nouă ocazie de a face 
cunoscut înaltul grad 
de profesionalism și 
dedicarea cu care își 
desfășoară activitatea.  

    Ne dorim ca și anul viitor nivelul știinţific să fie 
corespunzător standardelor universitare, cu 
aceeași complexitate și diversitate tematică cu care 
ne-am obișnuit. 


