
 

Aprilie 2016 Medicul chirurg Florinel Gunea i-a înlocuit unei paciente o parte din 

esofag, care se cicatrizase în urma unei arsuri şi nu-i mai permitea să se hrănească – 

intervenţia chirurgicală a decurs bine, iar femeia se poate alimenta acum normal.  

 

 

 

9 februarie 2017 - Diagnosticat cu hidronefroză, o problemă medicală care 

nerezolvată la timp afectează unul sau ambii rinichi, copilul a fost internat în Secția de 

Chirurgie Pediatrică a Spitalului Județean de Urgență (SJU) Bacău și supus unei 

intervenții laparoscopice, deloc ușoară. Acesta este al zecelea și cel mai mic copil 

operat astfel, în ultimii patru ani, de când secția a fost dotată cu această aparatură, iar 

starea lui este bună. 

https://www.desteptarea.ro/copil-de-11-luni-operat-cu-succes-in-spitalul-judetean-

bacau/ 
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Martie 2017 - Chirurgia bucomaxilofacialä este o specialitate implementatä de 

echipa managerialä SJU Bacäu in anul 2016, prin reactivarea unui compartiment de 

specialitate din cadrul sectiei ORL. La nici un an, echipa medicalä reuseste la Bacäu 



interventii chirurgicale care ar fi trebuit in mod firesc sä fie executate in centrele 

universitare, crescând astfel adresabilitatea si notorietatea compartimentului. 

 

 

 
 
lunie 2017- O femeie de 68 de ani va putea merge normal, dupä o viatä de chin, 

in urma unei operatii in premierä nationalä, fäcutä la Spitalul Judetean Bacäu. 

Chirurgii ortopezi au folosit pentru prima datä in România o protezä de sold specialä 

pentru a corecta diferenta de nivel dintre oasele picioarelor. Malformatia congenitalå 

la sold a fäcut-o pe femeie sá meargä toatä viata cu mare dificultate, ajutatä de un 

cadru metalic. 

 In ultima perioadä , durerile au tintuit-o la pat. In urma operatiei 

kinetoterapeutii unitätii au incredere cã o vor recupera in proportie de 100%. 

 

 



 

August 2017 - Echipa de medici chirurgi pediatrici din cadrul SJU Bacäu 

realizeazä pentru prima datä o interventie chirurgicalä laparoscopicä prin care o 

tumorä pancreaticä este extirpatä färä a fi nevoie de o incizie de 20-25 cm pe 

abdomenul copilului diagnosticat. Operatia a fost un real succes in urma cäreia tânära 

de 17 ani va incepe recuperarea mult mai rapidä decât în cazul unei interventii clasice. 

 

 
Octombrie 2017 - Se desfäsoarä la SJU Bacäu o serie de operatii in premierä si 

anume reconstructia cranianä a unui tânär de 25 de ani care a avut un accident rutier in 

urma cäruia si-a zdrobit craniul, pierzând un ochi, jumätate din nas si urechea stângä. 

Operatiile au implicat echipe medicale mixte formate din medici plasticieni, 

neurochirurgi si ATI si au presupus reconstructia integralä a craniului fetei, folosind 

implanturi aduse in premierä din Germania la SJU Bacäu. 

 



Noiembrie 2017 - SJU Bacäu realizeazä împreunä cu Institutul Matei Bals, prin 

prezenta domnului profesor Streinu-Cercel, o campanie de testare gratuitä a hepatitei 

de tip C. Persoanele depistate pozitiv trec ulterior printr-o serie de testäri iar mai apoi 

sunt indrumate cätre centrele medicale care deruleazä programele de tratament contra 

acestui virus care în acest moment pot duce la vindecarea pacientului infectat. 

 

Aprilie 2018 - SJu Bacäu este lider al unui proiect cu finantare europeanä care are ca 

target principal imbunätätirea asistentei medicale in cazul copiilor bolnavi de diabet. 

Peste 8 milioane de lei sunt atrasi prin fonduri europene pentru a forma specialisti 

medicali in vedere imbunätätirii tratamenului pentru pacientii cu diabet zaharat de tip 

I. Proiect unic in Romania, se va desfasura pe un interval de 3 ani si va avea un grup 

tintä de 320 de copii. 

 



Octombrie 2018 - Echipa de medici plasticieni reuseste o performantá unicá in 

regiune - sá translateze degetele de la un picior in locul celor de la maná unui pacient 

care a avut un accident casnic. un pacient in várstá de 60 de ani care si-a prins mana 

intru-un aparat de tocat porumb in gospodárie si s-a prezentat la SJU Bacáu.  In urma 

a trei interventii chirurgicale i s-au prelevat degete de la picior si au fost translatate in 

locul celor pierdute la máná, operatia inregistránd succes. 

 

Octombrie 2019 -In aproximativ 6 luni de la derularea programului national pentru 

tratamentul interventional al AVC la SJU Bacäu au fost salvati peste 30 de pacienti cu 

accident vascular cerebral. Bilatul aplicärii procedurii in Bacäu a fost premiat la 

Conferinta Nationalä de Stroke 2019. Echipa medicalä formatä din medici neurologi 

LI se preocupä permanent de evaluarea, diagnosticarea tratarea pacientilor eligibili. 

 

Noiembrie 2019 - Prima prelevare a anului de la un pacient de 18 ani. Echipele 

medicale ATI, Oftalmologie si Ortopedie au reusit prelevarea de cornee, rinichi, tibie 

tendon si rotulä de la pacientul aflat in moarte cerebralä iar organele au plecat cätre 

pacientii eligibili din tarä. 

Februarie 2020 - Echipa medicalä a SJU Bacäu formatä din medici cu specialitätile 

obstetricä-ginecologie, neurologie radiologie a depistat la timp in cazul unei gravide 

de 24 de ani o tumorä cervicalä care îi punea viata in pericol. Datoritä diagnosticului 

precis si la timp pus, femeia a putut fi salvatä. 



 

Februarie 2022 - Spitalul Județean de Urgență a efecutat o intervenție chirugicală 

pediatrică în premieră în Moldova și printre puținele de acest gen din țară. Intervenția 

a putut fi posibilă cu ajutorul unui aparat laser ultraperformant care a permis operarea 

unei malfomații renale la un copil (băiat) de 12 ani. 

https://adevarul.ro/locale/bacau/premiera-moldova-interventie-chirugicala-rara-laun-

copil-12-ani-spitalul-judetean-bacau-1_61fd2b155163ec42718b41bd/index.html 
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In dimineața zilei de duminică, 20 Februarie 2022, echipe medicale sosite din 

Iași și Bacău au reușit o operațiune de prelevare de organe de la un pacient din Bacău, 

în vârstă de 54 de ani, aflat în moarte cerebrală. Sub coordonarea echipei ATI din 

unitatea noastră s-a procedat la prelevarea ficatului, rinichilor și a corneei.  

Operațiunea a început în jurul orelor 3 și a durat până dimineața. Odată cu 

soarele duminicii a răsărit și speranța la viață a unor pacienți ce vor beneficia de 

organele prelevate.  

 

 

 

 

 

 

 

https://rohealthreview.ro/prelevare-de-organe-la-sju-bacau-de-la-o-pacienta-de-31-de-

ani-cu-leziuni-cerebrale-severe/ 
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Prelevare de organe la SJU Bacău, de la o pacientă de 31 de ani cu leziuni cerebrale 

severe 

 Știri 1 mai 20221 mai 2022  Mateescu Cristi 

 

sursa foto: Spitalul Județean de Urgență Bacău/Facebook 

 

 

Advertise 

 

La Spitalul Județean de Urgență (SJU) din Bacău a avut loc, sâmbătă, o nouă prelevare 

de organe. 

 

Potrivit reprezentanților SJU Bacău, prelevarea a avut loc de la o pacientă de 31 de ani 

din Bacău cu leziuni cerebrale severe în urma unui accident de circulație. 

 

 

  

”În urma efectuării tuturor testelor necesare de către echipa de transplant coordonată 

de dr. ATI Bianca Purcărin, pacienta a devenit eligibilă pentru o potențială acțiune de 

prelevare. Cu acordul familiei a început operațiunea în jurul orelor 13 (sâmbătă n.r). 

Echipe de medici venite din Iași au prelevat ficatul, rinichii și corneea pentru a putea 

ajunge la pacienți aflați pe lista de transplant și a căror viață atârnă de speranța că vor 

primi organul de care au nevoie”, au transmis reprezentanții unității medicale, pe 

pagina de Facebook. 

 

”Ne exprimăm regretul și condoleanțele familiei îndurerate și mulțumim că a înțeles 

nevoia și importanța prelevării de organe”, a mai transmis sursa citată. 

 

https://rohealthreview.ro/sju-bacau-prelevare-de-organe-la-de-la-un-barbat-aflat-in-

moarte-cerebrala/ 
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SJU Bacău: Prelevare de organe, de la un bărbat aflat în moarte cerebrală 

 Știri 20 februarie 202220 februarie 2022  Mateescu Cristi 
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sursa foto: SJU Bacău/Facebook 

Advertise 

Medici de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău, alături de colegi de-ai lor din Iaşi, au 

prelevat, duminică, mai multe organe de la un bărbat aflat în moarte cerebrală. 

„În dimineaţa zilei de duminică, echipe medicale sosite din Iaşi şi Bacău au reuşit o 

operaţie de prelevare de organe de la un pacient din Bacău, în vârstă de 54 de ani, aflat 

https://sanatateapress.ro/#_blank
https://ads.wecreate.tech/click/5


în moarte cerebrală. Sub coordonarea echipei ATI din unitatea noastră s-a procedat la 

prelevarea ficatului, rinichilor şi a corneei”, au anunţat reprezentanţii SJU Bacău. 

Procedura medicală a început în jurul orei 3.00 şi a durat până duminică dimineaţă. 

„Odată cu soarele duminicii a răsărit și speranța la viață a unor pacienți ce vor 

beneficia de organele prelevate. Nu în ultimul rând exprimăm Condoleanțe familiei 

îndurerate care a înțeles că acordul de prelevare poate reprezenta salvarea altor vieți!”, 

transmite sursa citată. 

 


