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COMUNICAT DE PRESA 

  

UN SPITAL MODERN, EUROPEAN, 

 PENTRU COPIII DIN TOATA MOLDOVA 

  

 Obiectivul noului manager al Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii  “Sf. Maria”  Iasi 

este realizarea unui spital modern , la standarde europene 

 Proiectele propuse pleaca de la un alt mod de a privi actul medical, din punct de vedere 

managerial, si anume pe criterii de performanta 

 Dr. Valentin Munteanu spera ca strategia sa de management sa dea primele rezultate chiar 

la sfarsitul acestui an 

  

  

In conditiile in care Moldova reprezinta o regiune cu natalitate crescuta, Dr. Valentin Munteanu 

considera ca menirea celui mai mare spital pediatric din zona este sa ofere servicii medicale de inalta 

specializare si sa lase pediatria generala in grija spitalelor orasenesti, a medicilor de familie, precum si a 

sectorului propriu de internari de zi al spitalului. Prin investigarea si tratarea cazurilor comune in 

sistemul internarilor de zi si in ambulatoriul integrat al spitalului se urmareste atat impactul economic, 

precum si cel psihologic asupra parintilor si copiilor. Echipa manageriala intentioneaza sa modifice 

structura organizatorica a institutiei, astfel incat, in urmatorii 5 – 6 ani, spitalul sa aiba sectii complet 

modernizate si ultraspecializate de chirurgie, cardiologie, hepatologie si gastroenterologie pentru copii, 

cu aparatura de ultima generatie si personal de specialitate.  

Un alt obiectiv al proiectului de management este infiintarea Centrului de Medicina Paliativa si 

Terapia Durerii la Copil, primul de acest gen din tara. Dincolo de respectarea drepturilor pacientului, 

este un gest firesc, de pastrare a demnitatii umane, sa le oferim copiilor suferinzi de boli incurabile sansa 

sa-si traiasca ultimele zile in conditii decente, fara durere si fara umilinte. Cu sprijinul Directiei de 

Sanatate Publica, Colegiului Medicilor si Casei Nationale de Asigurari de Sanatate  se doreste , pentru 

inceput, infiintarea in spital a unui sector cu 5 paturi pentru medicina paleativa, cu servicii medicale 



corespunzatoare nevoiilor acestora. Pe termen lung, in colaborare cu o fundatie olandeza , precum si cu 

alti parteneri dornici sa investeasca in acest proiect, se urmareste crearea acestui centru specializat intr-o 

cladire noua, in apropierea spitalului.  

Una din probleme acute ale institutiei o reprezinta lipsa spatiului de spitalizare, raportat la cerere. 

Pentru rezolvarea acestei probleme, se intentioneaza constructia unui hotel pentru parintii copiilor 

internati. Acest spatiu hotelier va fi realizat printr-un parteneriat public – privat, in imediata apropiere a 

cladirii actuale a Spitalului “Sf. Maria” si va oferi cazare apartinatorilor micilor nostri pacienti, la preturi 

decente. 

O alta modaliate de a rezolva parte din problemele acute ale Spitalului de Copii  “Sf. Maria”  o 

reprezinta proiectele europene. In perioada imediat urmatoare, spitalul va beneficia de reabilitare 

termica prin reconstructia fatadei, refacerea structurilor electrice interioare, de incalzire si de ventilatie , 

precum si reparatia capitala a doua sectoare de ingrijire  a copiilor bolnavi. Aceste probleme de 

infrastructura ale spitalului vor fi rezolvate , in mare parte, prin implementarea proiectului HYPERB 

(proiect european romano-grecesc), proiect initiat in anii anteriori si care va fi derulat in urmatorii 2 ani.   

          Dr. Valentin Munteanu , impreuna cu intreaga sa echipa manageriala, isi propune realizarea unor 

proiecte concrete care sa situeze Spitalul de Copii “Sf. Maria”  la standardele unui spital regional, cu 

indicatori de performanta si care sa raspunda nevoilor tuturor pacientilor de varsta pediatrica din 

Moldova.  
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