
Aparat de 250 000 de euro pentru Spitalul Jude ean de Urgen
cu sprijinul CJ Maramure

În jude ul Maramure  bolile cardiovasculare cauzeaz  cele mai multe decese în
rândul popula iei. Fapt pentru care, medicii de la Spitalul Jude ean de Urgen  „Dr.
Constantin Opri ” lupt  pentru prevenirea i tratarea acestor afec iuni care ucid 700
de persoane din 100.000. În acest scop, va fi achizi ionat un aparat extrem de
important în diagnosticarea i  lupta împotriva acestor boli. „Mortalitatea prin bolile
cardiovasculare – precum cardiopatie ischemic  -  este în continu  cre tere, iar
unul din tratamentele cele mai eficace este dezobstruc ia cât mai rapid  a
arterelor inimii care sunt blocate de cheagurile de sânge. Achizi ia unui
asemenea aparat cu sprijinul Consiliului jude ean Maramure i a pre edintelui
Mircea Man, ar rezolva o problem  de s tate de importan  major  pentru
locuitorii jude ului Maramure , care, în timp, nu ar mai fi obliga i s  se
deplaseze la alte spitale dotate cu un asemenea aparat de investigare i
tratament. Achizi ionarea angiografului este imperios necesar i pentru
dezvoltarea Sec iei de Chirurgie Cardiovascular  care func ioneaz  în Spitalul
Jude ean din Baia Mare din 2004 i care a rezolvat pân  acum peste 2000 de
situa ii care au impus dezobstruc ia arterelor membrelor inferioare i
superioare. De asemenea, acest aparat ar permite i dezvoltarea mijloacelor de
investiga ie i tratament i în alte sec ii ale spitalului, cum ar fi: radiologia
interven ional , neurochirurgia, neurologia. În acest mod s-ar putea constitui în
Spitalul Jude ean un pol de interes medical, care ar permite clasificarea unit ii
medicale la un nivel superior, precum i dirijarea pacien ilor din jude ele
învecinate înspre noi pentru îngrijire. Trebuie s  punem la socoteal i
importantele fluxuri financiare care ar veni din partea Ministerului S ii,
prin accesarea unor programe na ionale pentru s tate,” a declarat medicul

lin Pop, eful Sec iei de Cardiologie din cadrul Spitalului Jude ean de Urgen
Baia Mare.
 Costul unui angiograf se ridic  la arpoximativ 250 000 de euro. Consiliul
jude ean Maramure  este direct implicat în aceast  ac iune de achizi ionare a
aparatului, contribuind aproape în totalitate cu banii necesari.  Medicii sec iei de
cardiologie s-au implicat i ei în strângerea de fonduri, reu ind s  adune pân  acum
10.000 de euro din contracte de cercetare tiin ific . Consilierii jude eni i-au dat
acordul în edin a extraordinar  de s pt mâna trecut , iar pre edintele Mircea Man a
venit cu propunerea de a trimite conducerii spitalului o scrisoare de inten ie, care s
arate dorin a Consiliului jude ean de a ajuta unitatea medical .
 De asemenea, acesta a propus ca în prima faz  s  fie aloca i 80.000 de euro, urmând
ca în urm torii ani, aparatul s  fie achitat în totalitate. Consilierii jude eni au fost de
acord, prima tran  fiind suficient  pentru începerea licita iei.
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