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Echipa de chirurgi a spitalului din Hunedoara este
aproape completă

"i ,di ;,~ ;:.(>? Adauga un comentanu

După am greI in care s-a operat la limita de avarie din punct de vedere al personalutui medical. echipa de chirurgi ?il

Sprlalului Municipai .Dr. Al. Strnionescu" Hunedoara este aproape completă

Interventii mtnim-mvaztve

"Ce ne bucură este că avem trei chirurgi noi. tineri, care ne prind foarte bine, în condiţiile in care adresabnltstea

spitalului a crescut. Acum suntem şase medici pe partea de Chirurgie Generală. un plastlcian, un chirurg infantil ŞI un

urolog, dar.va mai veni Încă un urolog, după ce-şi termină rezidenţiatut. Am făcut completări şi În răndu! personalulur

mediu din blocul operator şi al celui din secţie. pentru a ajunge la condiţii optime de desfăşurare a activităţii Am

lucrat, ClI mare greu, cu sub jumătate din normativ. Totodată, am reuşit să flnalizam şi renovarea secţiei şi mai

urmează blocul operator, însă trebuie identificatăo sursă de finanţare. Ar mai fi necesare dotări, de asemenea Mai

trebuie să schimbăm turnul de laparoscopie şi să acruzltlonărnun turn pentru chirurgia endoscopică urologică,

precum şi instrumentar. In functie de posibrlită(ile care se ivesc. ne dorim şi schimbarea rnobnierunn din saloane

Oricum. condiţiile de cazare sunt foarte bune. Tindem spre intervenţii chirurgicale rninirn-invazive. lumea medicală

evoluând spre noi metode de tratare a pacientului. Aceste alternative nu sunt la fel de dureroase precum cete

tradiţionale. presupun ciC'ltricrmu!t mai mici şi o perioadă mai scurtă de recuperare, Majoritatea operaţiilor de astăzi

pot fi făcute printr-o metodă m.nim-invazivă De fapt, operaţiile şi procedurile terapeutice realizate pnntr-o mică incizie

devin standard În chifurgia actuală" spune dr Virgiliu CirIan (fato) medic primar chirurgie pe)~era1ă. şeful !\ecţiei

Chirurgie a Sprtalutu. Municipal .Dr Ai Sirmcnescu Hunedoara.

Nu se conştientizează gravitatea "ultimei sute de metri"

în ce priveşte bolile din cauza cărora pacienţii se prezintă la medicul chirurg, patologia bifiară deţine un lor; fruntaş.

urmată de cea vasculară periferică. respectiv patologia stomacală sau mtestmală ..Trebuie subliniat că Şi pe DW!!)D

de chirurgie plastică facem intervenţii reconstructive. foarte bine merge ŞI chirurqia pediatrică. iar patologia uroloqică

a devenit şi ea stufoasă, Am reuşit să scădem şi durata medie de spitahzare. Insa asta depinde foarte mult de

atectiunile de care suferă un bolnav, unele implicănd spitalizare mai mare. Îngrijirea la domiciliu rămâne însa o

problemă Dacă s-ar completa cea spitancească cu aceasta. craăndu-sa o concordanta. s-ar reduce foarte mult şi

perioada de spitalizare. Orice stat civilizat practică un astfel de sistem. Este o doleanţă pe care o avem de multi ani

Încercăm să le facem pacienţilor internati o minimă educaţie sanitară, tocmai în-ideea prevennei. Multă lume ajunge
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ia noi in stadiu avansat ŞI nu incipient al bolii. complicaţiile îngreunând atât munca medicului. cât şi şansele de

vindecare, respectiv se intenslflcă suferinţa bolnavului", mai arată dr. Virgillu Cîrlau. Aceste mal e de parere ca făra

pilonil prmcipali -" j'nvatarnânt şi sănătate, nici o societate nu poate progresa avand la baza un popor nemsuua SI

bolnav. (M, Serban)
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5 ascensoare din spitalul din Hunedoara vor fi înlocuite
Administraţie Monalise Hihn 14 februarie 2017

Autorităţile locale au demarat procedura de licitaţie pentru achiziţionarea a cinci lifturi pentru Spitalul

municipal .dr. Alexandru Simionescu" din Hunedoara. Managerul interimar al unităţii sanitare, dr.
Bende Barna, a declarat pentru Hunedoara liberă că În scurt timp va fi organizată licitaţia pentru
cumpărarea lor. Acestea ar costa În jur de 600,000 de lei. "Toate procedurile sunt aproape finalizate,
astfel că În maximum două săptămâni ar putea fi demarate procedurile de licitaţie pe SEAP. Dacă
licitaţia nu va fi contestată, Înlocuirea ascensoarelor nu ardura mai mult de o lună şi jumâtate". a
declarat dr. Bende Barna.

Spitalul din Hunedoara a ajuns anul trecut În atenţia presei naţionale, după ce s-a aflat că În unitatea

;pitalicească funcţionau doar două ascensoare, cu ajutorul cărora erau transportaţi pacienţii,

cadavrele, hrana celor int~rnaţi, lenjeria etc.


