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Suceava  

Conducerea Spitalului Județean de Urgență „Sfântul 

Ioan cel Nou” Suceava a demarat ieri proiectul 

„Spitalul Comunității Tale”, o inițiativă menită să 

aducă spitalul mai aproape de comunitatea în care 

activează și să susțină astfel dezvoltarea unei 

comunități cât mai sănătoase. Proiectul a debutat cu o 

conferință-dezbatere – Spitalul Județean de Urgență  – 

Unitate medicală de referință în Regiunea Nord-Est, 

urmând ca în cursul zilei de astăzi să aibă loc un 

eveniment educațional-informativ – „Responsabilitate 

în Comunitate”. „Proiectul <<Spitalul Comunității 

Tale>> va deveni „umbrela” sub care vor fi 

implementate proiectele de investiții și dezvoltare 

viitoare din cadrul unității medicale. Toate acestea au 

ca obiectiv central îmbunătățirea continuă a calității 

actului medical și a îngrijirii, per ansamblu, oferite 

pacienților”, a declarat managerul Spitalului Județean, 

economistul Vasile Rîmbu. 

 

În ultimii zece ani, Spitalul Județean Suceava a 

beneficiat de transformări majore în urma proiectelor 

de investiții care au vizat dezvoltarea infrastructurii, 

modernizarea secțiilor și dotarea cu echipamente 

moderne, dezvoltarea serviciilor prin extinderea cu noi 

specialități medicale, precum și dezvoltarea resursei 

www.svnews.ro 

19.09.19 

 

www.suceavalive.ro 

19.09.19 



umane. „Investițiile realizate în cadrul Spitalului 

Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava 

reprezintă un răspuns absolut necesar în fața 

provocărilor din medicina de astăzi, pentru a le putea 

asigura pacienților condiții și servicii de îngrijire 

adecvate, la nivelul standardelor din Uniunea 

Europeană. Prin proiectul <<Spitalul Comunității 

Tale>> ne propunem să venim mai aproape de 

comunitatea în care activăm și să susținem astfel 

formarea unei comunități cât mai sănătoase. Este un 

angajament că vom continua investițiile și proiectele 

de dezvoltare pentru a le oferi sucevenilor, dar și 

pacienților din județele limitrofe, servicii medicale la 

standarde europene, la ei acasă, precum și pentru a le 

oferi viitoarelor generații de medici, o unitate medicală 

de care să fie mândri și în care să-și poată desfășura 

activitatea la un nivel de performanță cât mai 

calitativ”, a completat managerul spitalului sucevean, 

Vasile Rîmbu. 

 

De-a lungul anilor, Spitalul Județean Suceava a bifat 

mai multe premiere în sistemul public de sănătate dinn 

România, prin proiectele implementate, și anume este 

primul spital din țară certificat oficial pentru 

introducerea unui sistem de management anticorupție 

și este primul spital care a introdus un sistem de 

identificare a pacienților internați, cu ajutorul 

brățărilor electronice. 

 

Cele mai recente proiecte de investiții din cadrul 

unității medicale includ achiziția de echipamente PET-

CT și SPECT-CT în vederea dezvoltății unui laborator 



de medicină nucleară extrem de important în 

gestionarea pacientului oncologic, modernizarea și 

extinderea blocului oparator, construirea a patru noi 

săli de operație, pe lângă cele 13 existente, reabilitarea 

și modernizarea Secției de Cardiologie cât și 

modernizarea Stației Centrale de Sterilizare. 

Totodată, un alt proiect major, în curs de finalizare, 

care va fi inaugurat în cadrul inițiativei „Spitalul 

Comunității Tale” urmărește extinderea și 

modernizarea Ambulatoriului integrat al spitalului și 

al spitalizării de zi. Proiectul urmează să fie încheiat în 

luna octombrie. Valoarea totală a investițiilor 

prevăzute în ultimii zece ani se ridică la mai mult de 

70 de milioane de euro, dintre care, aproximativ 30% 

provin din surse proprii ale unității spitalicești, 27% de 

la Consiliul Județean, aproximativ 23% din fonduri 

europene, aproape 17% de la Ministerul Sănătății și 

aproximativ 1,5% din fonduri au venit de la Consiliul 

Local Suceava. „Consiliul Județean Suceava este un 

partener de drum și de dezvoltare pentru Spitalul 

Județean. Prin investițiile realizate în cadrul spitalului, 

am dorit ca pacienții din Bucovina să se poată trata 

corect, civilizat și la standardele de calitate și 

performanță a ceea ce înseamnă medicina modernă de 

astăzi. Investițiile în sănătate trebuie să reprezinte o 

responsabilitate pentru orice autoritate locală, 

deoarece ocrotirea sănătății populației este un drept 

garantat de Constituție”, a declarat Gheorghe Flutur, 

președintele Consiliului Județean Suceava. 

 

La dezbaterile care au avut loc ieri a participat și 

doctorul Vasile Cepoi, președintele Autorității 



Naționale de Management al Calității în Sănătate, Ion 

Lungu, primarul Municipiului Suceava, prof. dr. ing. 

Valentin Popa, Rectorul Universității „Ştefan cel 

Mare” Suceava, medicul Claudiu Cobuz,  președintele 

Casei Județene de Asigurări de Sănătate Suceava, 

Vasile Barbu, președintele Asociației Naționale pentru 

Protecția Pacienților și Alina Comănescu, președintele 

Asociației „Sănătate pentru Comunitate”. 
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Cultural local În cadrul proiectului „Întâlniri de suflet”, East 

European Cultural Centre îi invită pe românii stabiliți 

la Londra și nu numai, duminică, 22 septembrie, la ora 

11:00, la Adrian's Bar & Bistro (la doi pași de stația 

Victoria), la o întâlnire cu scriitorul Constantin Arcu, 

care își lansează romanul „Măștile Exilului". 

 

Evenimentul cultural la care intrarea este liberă este 

moderată de dr. Sophia-Cristina Lauric, artist plastic 

originar din Rădăuți, cu peste 100 de expuneri în țară 

și străinătate și nenumărate premii. Este membru al 

Uniunii Artiştilor Plastici Profesionişti din România, 

doctor în Arte Plastice și Decorative, Master în Design 

și Imagine publicitară. 

Invitatul special al acțiunii de duminică este actrița 

Anca Vaida, care va citi pasaje din romanul semnat de 

Constantin Arcu. Autorul romanului s-a născut în 

1956, la Flămînzi, în județul Botoșani. Este doctor în 

drept și fost magistrat și inspector în Inspecția 

Judiciară din cadrul Consiliul Superior al 

Magistraturii, a predat cursuri de drept la Universitatea 

„Ștefan cel Mare” Suceava (conferențiar universitar, 
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șef de catedră), dedicându-se mai târziu în 

exclusivitate scrisului. 

 

A debutat în anul 1981, a publicat 9 cărți și este 

membru al Uniunii Scriitorilor din România și laureat 

al numeroase premii pentru literatură. În cartea lui 

Constantin Arcu „Măștile Exilului" veți găsi de toate: 

aventuri, erotism, suspans, western, istorie, politică, 

dezamăgire și speranță etc. Roman de strictă 

actualitate, scris în stil american, "Măștile Exilului" 

are în centru omul contemporan, „nevoit să-și 

părăsească țara, în urma presiunilor diabolice ale 

Colonelesei Taifun. Ajuns în Italia, are parte de 

întâmplări extraordinare, în mijlocul emigranților, robi 

printre străini, mereu cu gândul la locul natal ce le 

străbate trecutul și de care se simt legați printr-un 

cordon ombilical subliminal. Toți speră să se întoarcă 

în lumea din care au fost izgoniți”. 

 

 

 


