
PERFORMANȚĂ, COMPETITIVITATE și RECUNOAȘTERE 

 

Dacă cineva m-ar întreba care sunt cele mai interesante și mai frumoase lucruri 

care mi s-au întâmplat în ultimele decenii din cei peste 60 de ani de când păstoresc 

meleagurile medicale, aș răspunde fără pic de ezitare : U.P.U., S.M.U.R.D. și S.M.U.M.   

Adică ? 

UPU (Unitatea de Primire a Urgențelor) fiindcă a pus capăt unui capitol prost 

croit al medicinii și pe care l-am trăit, plin de consecințe nefavorabile, zeci de ani, când 

urgențele aveau o adresabilitate întâmplătoare. Venea bolnavul la chirurg, chirurgul 

spunea că nu este pentru el și îl trimitea la interne ; internele la cardiologie, de aici la 

infecțioase și așa mai departe, până când bolnavul își afla, cu puțin noroc, locul de drept.   

SMURD (Stația Mobilă de Urgență, Reanimare și Descarcerare) trebuie privită ca 

o mare victorie, pentru că a împins  asistența de specialitate calificată până la locul unde 

urgența (accident ori complicație acută a unei boli) a survenit, cu reducerea drastică a 

mortalității imediate.  A rămas, tristă și nefastă prevedere, obligativitatea oricărei per-

soane implicate într-un accident, de a-și transporta victima, cu orice mijloace, la spital. 

Cât despre a treia mențiune, ea aparține Spitalului Municipal de Urgență 

Moinești, unitate care și-a câștigat locul meritat printre unitățile medicale de top, de 

care se vorbește și de care, sunt convins, se va vorbi încă multă vreme. Pe bună dreptate, 

echipa medicală și nu mai puțin managerială a acestuia, creată și condusă de doctorul 

(mai apoi profesorul) Adrian Cotîrleț, și-a atins standardul potrivit nivelului și gradului 

propriei unități medicale dar nu s-a mulțumit cu ce a realizat, n-a precupețit nici un 

efort, n-a acceptat rabatul obișnuit al depărtării de capitală sau de un centru 

universitar, ca un datum inexorabil, nu a abandonat în fața dificultăților cu care s-a 

confruntat și a dovedit apetență pentru progres și pentru standarde mult mai înalte.   

La puțină vreme după revoluție, cu ocazia unei călătorii în Franța, am cunoscut 

adevărata performanță în chirurgia laparoscopică dintr-un spital neprofilat, aparținând 

unei localități foste miniere, Bully les Mines, de cca 8.000 de locuitori, semnată de 

doctorul Jean Le Roy. Nu credeam că așa ceva era posibil în România. Echipa 

doctorului Cotîrleț m-a contrazis. Ea a impus nu doar unei specialități, ci tuturor 

secților, serviciilor și activităților din spital același nivel de eficiență, în permanență 

competitiv. Nu este la îndemâna oricărei unități medicale de 420 de paturi să aibă o 

echipă de 120 de specialiști, cu dotare mereu mai variată și mai performantă, în 

continuă înmulțire a specialităților (recent vor intra în funcție secțiile de neurochirurgie, 

chirurgie pediatrică și chirurgie vasculară), cu propria școală de asistenți medicali,  cu 

un centru de cercetare și cu activitate științifică intrată în tradiție și de înalt nivel. Mai 

mult, profesorul Cotîrleț nu a plecat într-un centru 

mai mare, precum omologul său francez, astăzi o 

somitate a Strasbourgului. 

Spitalul Moinești poate fi socotit, pe drept, un 

brand de calitate, eficiență și ambianță potrivite în 

cel mai înalt grad bolnavilor, un standard mereu mai 

înalt de asistență medicală. Cum să nu te bucuri că 

acestuia i-a fost atribuit, de către însuși președintele 

țării, ordinul ”Meritul Sanitar” în grad de Comandor, 

alături de alte câteva unități medicale de înalt 

prestigiu din țară ?!?  
Cea de a XIV-a ediție a ”Zilelor Medicale ale Spitalului Municipal de Urgență 

Moinești” din perioada 27-29 iunie, intrate definitiv în tradiția manifestărilor științifice 

de înaltă prestigiu, a demonstrat că tematica aleasă ”Progrese și perspective ale practicii 



medicale centrate pe pacient”, s-a adresat înainte de orice, omului bolnav și nu unor 

teoretizări savante.    

Reuniunea s-a bucurat de participarea unor nume sonore ale medicinii noastre și 

ale celei din Republica Moldova, a trecut în revistă o tematică extrem de densă și 

variată, a prilejuit un schimb de experiență foarte valoros, cu demonstrații operatorii și 

cursuri de inițiere sau perfecționare, atât pentru medici cât și pentru cadrele medii și 

alți specialiști.  

Iar peste tot și toate, a dominat acea atmosferă inconfundabilă a marilor întâlniri, 

starea de entuziasm și bună înțelegere de care avem nevoie și care atenuează atât de 

numeroasele asperități ale unei activități pe cât de importante, pe atât de dificile și pline 

de nedorite aspecte. 
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