
Aniversăm 10 ani 
 
 
 Acum, 10 ani, in cadrul Spitalului Judetean Buzau aparea o sectie noua, un 
compartiment mai bine spus, sub denumirea de „URGENTE MEDICO-
CHIRURGICALE”. Era la timpul acela cea mai noua si mai moderna sectie. Ne place 
sa credem ca si acum suntem cea mai moderna dar si cea mai buna. 
 Am pornit la drum cu un colectiv tanar format din 25 asistente adunate de prin 
toate sectiile spitalului. Era o noua si o mare provocare: sa formam un colectiv unit si 
bine pregatit care sa faca fata celor mai mari dusmani ai omului: boala si moartea. 
 Cu ajutorul unor oameni cu suflete mari, reprezentantii poporului belgian din 
regiunea Flandrei, care ne-au pus la dispozitie o locatie refacuta in totalitate si cateva 
aparate medicale moderne, am inceput sa facem medicina de urgenta. 
 Cu fiecare zi si cu suportul medicilor din spital, a ATI-lor in mod deosebit, 
lucrurile au inceput sa capete contur si ca atare, cand au fost evaluate sectiile de 
urgenta din toate spitalele din tara, sectia noastra s-a clasificat printre primele 16. 
 Sectia a facut fata profesional unor tragedii de care au auzit o tara intreaga: 
dezastrul de la Mihailesti, incendiul de la Spitalul Sapoca, explozia de la Berca. Si nu 
numai sectia a facut asta. Toti medicii si tot personalul sanitar din spital au facut ca 
acest lucru sa fie posibil, caci, la urma urmei, fiecare face parte din marele colectiv al 
UPU. 
 In decursul a 10 ani au beneficiat de ingrijirile noastre 58 647 pacienti. Multi, 
nu-i asa ?  
 Acum, intrucat medicina de urgenta a devenit prioritara pentru Ministerul 
Sanatatii evoluam in ceea ce priveste pregatirea si dotarea noastra. Acum avem 2 
medici specialisti in medicina de urgenta, 3 medici - medicina generala, sectia 
numara 75 asistenti, 25 infirmiere, 25 brancardieri si 10 ingrijitoare. Avem in dotare 
aparatura medicala de ultima generatie. 
 De un singur lucru mai avem nevoie: sanatate si putere de munca ! 
 Iar pentru UPU am o singura urare „La multi ani !” 
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