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ZECE ANI DE LA ÎNFIIN¥AREA UNITå¥II DE PRIMIRE
A URGEN¥ELOR DIN SPITALUL JUDE¥EAN
Au trecut deja 10 ani de când a fost inaugurat` Unitatea de Primire a
Urgen]elor (UPU) din Spitalul Jude]ean, iar lucrurile s-au schimbat cu totul de
atunci, atât \n ceea ce prive[te structura [i personalul, cât mai ales dotarea cu
aparatur` medical` performant`.
„Ideea apar]ine belgienilor. La 27 februarie 1997, când delega]ia Parlamentului Flandrei Orientale se afla \n Buz`u, s-a reluat discu]ia \nceput` \n 1995 privind
reabilitarea [i modernizarea Spitalului Jude]ean cu fonduri de la Guvernul lor. În
aprilie, acela[i an, am mers noi \n Belgia [i acolo am v`zut cum func]ioneaz` [i
cum sunt organizate mai multe spitale. Când ne-am \ntors, am \ntocmit un
proiect, pe fosta structur` a camerelor de gard` de atunci [i s-a ini]iat \nfiin]area
UPU. S-au semnat, apoi, protocoalele de finan]are [i s-a stabilit, pentru \nceput,
reamenajarea camerelor de gard` dup` structura UPU, ca [i reabilitarea Blocului
Operator, a Sec]iei de Anestezie [i Terapie Intensiv` [i a celei de Ar[i, \ntr-o
perioad` de trei ani consecutiv“, a precizat dr. Ion Dr`ghici, [ef Sec]ie Chirurgie
Plastic` [i Ar[i, pe atunci director al Spitalului.
Experien]` de la belgieni
Chiar dac` a plecat dr.
Dr`ghici de la conducerea
Spitalului (a fost primul
pre[edinte al Casei Jude]ene
de Asigur`ri de S`n`tate),

belgienii
au
continuat
finan]area [i instruirea personalului medical din toate
sec]iile Spitalului Jude]ean, la
ora actual` finan]area fiind
adresat` Maternit`]ii.
Protocolul \ncheiat cu belgienii a prev`zut [i ini]ierea
personalului medical. În
fiecare an, pe cheltuiala
Guvernului Flandrei Orientale, câte trei grupe de medici
[i asisten]i din
Spitalul
Jude]ean st`teau [i lucrau
cot la cot cu speciali[tii din
spitalele belgiene.
La 3 martie 1998 a fost
inaugurat` Unitatea de Primire a Urgen]elor MedicoChirurgicale (UPU).
„Am pornit activitatea cu
25 de asistente medicale [i 10
infirmiere, iar liniile de gard`
erau asigurate de medicii din
Terapie Intensiv`. Dr. Victor
Ioni]` (care era [i [eful noii
structuri), dr. Sabin Bâldea,
dr. Eugen Chihaia [i dr.
George Tomescu erau cei care
primeau [i evaluau bolnavul,
stabilind interven]iile [i terapia de care avea acesta
nevoie. Acum, \n UPU
lucreaz` doi medici speciali[ti
\n medicina de urgen]`, doi
medici generali[ti, 75 de asisten]i medicali, 25 de infirmiere, 25 de brancardieri [i 10
\ngrijitoare“, a precizat asistenta-[ef` Lumini]a Turcu,
amintindu-[i cu nostalgie de
perioada de \nceput.

În pas cu timpul
Când a fost dat` \n
folosin]`, Sec]ia de Urgen]e
Medico-Chirurgicale
avea
doar [ase paturi de observa]ie
a pacien]ilor, dou` camere de
stabilizare [i dou` s`li de
opera]ie
(una
pentru
Chirurgie General` [i alta
pentru Traumatologie).
„În cele dou` s`li de
opera]ie au ajuns mii de bolnavi [i s-au efectuat interven]ii dintre cele mai dificile
[i complexe: arsuri, politraumatisme, amputa]ii etc.
Dotarea cu aparatur` medical` era minim` (dou` monitoare pentru pacien]i, un electrocadiograf, un defibrilator,
un ventilator pacien]i, dou`
seringi automate [i dou` infu-

somate. În ciuda exploat`rii
lor la maximum, acestea \nc`
func]ioneaz` [i sunt de folos
pacien]ilor ajun[i \n UPU. În
ultimii doi ani, \ns`, a fost
adus` aparatur` ultramodern`, cu ajutorul c`reia se

\nfiin]area UPU a fost „o
necesitate sesizat` atât de
noi, cât [i de belgieni. Ei care
au creat posibilitatea ca
medicii [i asisten]ii medicali
din Spitalul Jude]ean s` vad`
cum sunt organizate \n Occi-

structur` a UPU“.
În prezent [ef al sec]iei, dr.
Bogdan Cojocaru, este specialist \n medicin` de urgen]`
[i se declar` „foarte mul]umit
de organizarea, compartimentarea [i dotarea sec]iei“,
ca [i de personalul medical cu
care colaboreaz`. Singurele
probleme pe care le pune \n
discu]ie sunt lipsa medicilor
specializa]i \n medicin` de
urgen]` (sec]ia are trei posturi vacante pentru care nu s-a
prezentat nimeni la concurs)
[i lipsa ambulatoriului de specialitate al Spitalului, c`tre
care ar trebui s` se \ndrepte
cazurile mai u[oare, astfel ca
UPU s` se poat` ocupa doar
de urgen]ele majore.

Directori de spital
Înfiin]area [i modernizarea UPU a fost posibil` [i
datorit` insisten]ei fiec`ruia
dintre directorii Spitalului
Jude]ean \n ultimii 10 ani.
Astfel, dup` dr. Ion
Dr`ghici, dr. Mircea Constantinescu apreciaz` c` „dac` la
\nceput denumirea de UPU a
fost improprie, acum se poate
spune c` Spitalul Jude]ean
are aceast` structur` [i c` ea
\[i dovede[te eficien]a prin
rapiditatea cu care sunt abordate cazurile. Astfel se
câ[tig` timp pre]ios \n
rezolvarea problemelor grave
cu care vin pacien]ii [i se
elimin` disconfortul psihic [i
fizic care se ad`uga patologiei,
\nainte, când bolnavul era dus
direct \n sec]iile unde acum
este transportat abia dup` ce
este stabilizat“.
Dr. Stanciu Paraschiv
crede c` „era necesar`

Primul Cr`ciun la UPU (poz` de „familie“)

u[ureaz` foarte mult munca
personalului medical, iar
pacientul are mai multe [anse
de a fi ajutat \n timp util. Un
ecograf Doppler color, un
defibrilator cu pacemaker,
[ase monitoare, dou` ventilatoare pentru pacien]ii intuba]i, t`rgi [i atele pentru politraumatisme, 13 paturi brancard,
trei
aspiratoare
secre]ie, cinci automate, [apte
otoscoape/oftalmoscoape, un
analizator de ionogram` sanguin`, un analizor de markeri
cardiaci, un spirometru [i un
nebulizator, toate de ultim`
genera]ie, fac din Urgen]a
Medico-Chirurgical` a Spitalului Jude]ean Buz`u o
sec]ie comparabil` cu cele din
Flandra de Est, de unde s-a
preluat modelul“, a ar`tat
Lumini]a Turcu evolu]ia
UPU \n cei 10 ani de existen]`.
Potrivit noii organiz`ri,
s`lile de opera]ii ale sec]iei au
fost desfiin]ate, interven]iile
chirurgicale efectuându-se
numai \n Blocul Operator.

ßefi de Sec]ie
Primul [ef de sec]ie a fost
dr. Victor Ioni]`, actualul [ef
al Sec]iei ATI. Acesta consider` c` \nfiin]area UPU a fost
o consecin]` a „l`rgirii orizontului nostru, atât informativ,
cât [i de cunoa[tere, v`zând la
belgieni cum se rezolv`
urgen]ele medico-chirurgicale \ntr-un cadru organizat“.
Dr. Ioni]` consider` c`

dent spitalele. De asemenea,
Ministerul S`n`t`]ii a contribuit la realizarea primei
variante a UPU. A fost o
perioad` de pionierat, dar s-a
dovedit a fi un succes. Încet,
\ncet, sec]ia [i-a ocupat locul
pe care \l merit` \n structura
Spitalului Jude]ean. Pe parcursul anilor, colegi din alte
jude]e (Vrancea, Gala]i, Ialomi]a etc.) au venit [i s-au
inspirat de la noi, astfel c`
ini]iativele locale au devenit
regionale [i, pe acest fond,
Ministerul S`n`t`]ii a legiferat dezvoltarea acestui proiect
[i modul de func]ionare a
UPU. A[a cum este acum,
UPU nu este un proiect finalizat, el trebuind dezvoltat cu
organizarea unor unit`]i tip
SMURD, care s` abordeze
urgen]ele \n afara spitalului“,
a declarat dr. Ioni]`.
Dr. Sabin Bâldea, al doilea
[ef al sec]iei, [i-a amintit cum,
„\ntr-una din zile, dr. P`s`l`u
din Ministerul S`n`t`]ii ne-a
\ntrebat dac` vrem s`
\nfiin]`m UPU la standarde
europene,
\n
Spitalul
Jude]ean. Nu numai c` am
fost de acord ci, \mpreun` cu
directorul Spitalului, dr.
Mu[at Dobo[, am cerut s` ni
se aprobe [i o structur` UPU
pentru Pediatrie, iar \ntre
timp s` se organizeze [i o
structur` SMURD. Ministerul a r`spuns pozitiv la
propunerile noastre [i a alocat
\n acest scop peste 400.000 de
euro, prin Banca Mondial`,
astfel ajungându-se la actuala

\nfiin]area UPU, iar asta au
constatat to]i medicii \n activitatea lor de zi cu zi, dar ar
mai fi necesare unele retu[uri
privind modul de organizare.
În vederea unei mai bune
rentabiliz`ri a sec]iei, ar trebui adu[i [i al]i medicii specializa]i \n medicin` de
urgen]`, bine preg`ti]i, care
ar putea asigura atât o diagnosticare ini]ial` corect` \ntr-un
timp mai scurt, cât [i limitarea costurilor parazitare
(s-ar putea efectua un triaj
mai riguros al bolnavilor)“. El
crede c` nici s`lile de opera]ie
din UPU nu trebuiau desfiin]ate, pentru c` „dac` o singur` via]` pe an era astfel salvat`, ele \[i justificau
prezen]a“.
Despre modul \n care vede
dr. Mu[at Dobo[ eficien]a
UPU, nu este nevoie de
comentarii, acesta fiind cel
care a f`cut demersurile \n
vederea ob]inerii finan]`rii
pentru dotarea actual`.
Actualul director, dr.
Mihai Tache, pe lâng` faptul
c` apreciaz` necesitatea [i eficien]a UPU, promite c` \n
curând sec]ia va fi descongestionat`, aici urmând s` fie
abordate doar urgen]ele
majore, pentru c` „se
lucreaz`, deja, la organizarea
[i amenajarea ambulatoriului
de spital, care va prelua
cazurile mai pu]in grave“.

Asistente „ca argintul viu“
O treime dintre actualele
asistente
medicale
care

lucreaz` \n UPU sunt \n
aceast` sec]ie de la \nceput.
Au fost selectate, a[a cum
spun directorul [i [eful sec]iei
de atunci, „dintre cele mai
bine preg`tite asistente care
lucrau \n sec]iile chirurgicale“. Sunt „ca argintul viu“,
spune [i directoarea de Îngrijiri Medicale, Gela Tomescu,
men]ionând
c`
[i
la
urm`toarele angaj`ri s-a
]inut cont c` „UPU este focul
continuu
al
Spitalului
Jude]ean, unde fiecare dintre
pacien]ii care vin consider` c`
el este cel mai important [i
unde este nevoie de o mare
capacitate de implicare [i de
\n]elegere din partea personalului medical“.
În cei 10 ani de când
func]ioneaz` UPU, aproape
60.000 de persoane au beneficiat de \ngrijiri medicale \n
aceast` sec]ie, iar la evaluarea sec]iilor de urgen]` din
spitalele române[ti, UPU din
Spitalul Jude]ean s-a plasat
\ntre primele 16.
„Permanent ne afl`m \n
fa]a unor provoc`ri, dar
\ncerc`m s` ne onor`m
obliga]iile, a[a cum s-a
\ntâmplat \n cazul dezastrului de la Mih`ile[ti, al
incendiului de la Spitalul
S`poca sau \n urma exploziei
de la Berca, despre care s-a
aflat \n \ntreaga ]ar`“, spune
asistenta-[ef`
Lumini]a
Turcu.
Întrebat` ce caz a marcat-o
\n decursul acestor 10 ani, ea
spune c` „\n urm` cu 4-5 ani,
un general din Ministerul
Ap`r`rii,
care
acum
reprezint` Armata Român`
la Bruxelles, a suferit un
infarct, \n timp ce se afla \ntr-o
vizit` la Buz`u. I s-au acordat \ngrijirile necesare, iar
dup` câteva luni, \nainte s`
plece la Bruxelles, s-a
prezentat, personal, cu un
buchet imens de trandafiri la
UPU, pentru a-[i exprima
recuno[tin]a. A fost un gest
rar, pentru c` de multe ori,
aici, avem parte de jigniri,
brusc`ri [i chiar agresiuni“.
O alt` asistent` medical`
„cu vechime“ \n UPU, Mara
Iuga, crede c` „aici este locul
unde po]i evolua profesional
cel mai bine, pentru c` permanent te confrun]i cu
situa]ii noi, cu cazuri complexe“. Ea spune c` a fost
marcat` de un accident rutier \n care au fost implica]i un
medic de la Spitalul „Grigore
Alexandrescu“, so]ia [i feti]a
lor, din care a sc`pat doar
copilul. „Avea doar 11 ani [i
ni s-a p`rut c` are o
inteligen]` [i o frumuse]e
cum n-am mai \ntâlnit. Când
a fost transferat` la un spital
din Bucure[ti, ne-a s`rutat
pe toate asistentele din UPU
[i ne-a cerut numerele de
telefon, mul]umindu-ne a[a
cum niciun om mare nu o
f`cuse. Nu a[tept`m, de obicei, recuno[tin]` pentru ceea
ce facem, dar suntem [i noi
oameni, iar un astfel de gest
ne d` puterea de a merge mai
departe [i de a nu ne l`sa
doborâte de tragediile pe
care le vedem \n fiecare zi“.
Gil Ro[u, o alt` „veteran`“, spune c` tot ce i-a trecut „prin mân`“ a impresionat-o, dar i-a r`mas \n memorie un accident rutier \n urma
c`ruia „o feti]` cu un chip
angelic, blond`, buclat` [i cu
ochii de un albastru ireal fusese lovit` pe trecerea de
pietoni. Nu a putut fi salvat`,
iar imaginea ei [i a tat`lui
disperat m` urm`resc [i
acum. Au fost, \ns`, [i cazuri,
(din fericire multe), \n care
când credeam c` nu se mai
poate face nimic, s-a g`sit o
posibilitate de a salva via]a
celor veni]i \n UPU“.
Uitând de toate greut`]ile, ieri, medicii [i asistentele Spitalului Jude]ean s-au
bucurat c` exist` Unitatea
de Primire a Urgen]elor, iar
cei care lucreaz` aici au primit felicit`ri din toate p`r]ile.
Nina NEAGU

