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_________ Spitalul Județean de Urgență (SJU) Suceava are, începând de 

marți, un laborator de biologie moleculară unde vor fi realizate 

analizele necesare în diagnosticarea infecției cu COVID-19, 

notează Agerpres. 

Proiectul a fost realizat de o echipă formată din patru specialiști, 

un medic primar de medicină de laborator, un chimist, un asistent 

de laborator - angajați ai spitalului, și un doctor în biologie de la 

Universitatea '`Ștefan cel Mare'' (USV). 

Primele teste au fost deja realizate folosind echipamentul de RT-

PCR pus la dispoziție de USV, la inițiativa prorectorului Mihai 

Dimian. Donațiile de echipamente sunt așteptate în perioada 

imediat următoare, când capacitatea de lucru va crește. 

'`Prioritatea zero a corpului medical al spitalului a fost și rămâne 

grija față de pacienți și dorința de a asigura asistența medicală la 

cel mai înalt nivel calitativ la Suceava. Rezultatele sunt cu atât mai 

impresionante cu cât Suceava este printre cele câteva orașe care a 

reușit să organizeze în timp record un astfel de laborator. Un 

laborator de biologie moleculară se organizează în câteva luni. Noi, 

la Spitalul Județean de Urgență Suceava, am reușit să facem asta 

într-o săptămână. Suntem la început, presiunea este foarte mare, 

dar suntem motivați să luptăm cu toate resursele pentru a ieși 

învingători. Este un pas mic pentru omenire, dar un pas uriaș pentru 

noi, medicii, chimiștii și cercetătorii suceveni. Prin efortul nostru, 
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pacienții vor putea primi rezultatele în timp mai scurt, iar noi vom 

putea susține cu succes munca de triaj derulată de către colegii 

noștri care acționează în spital, în condiții de mare stres'', au 

declarat Roxana Filip, medic primar medicină de laborator și 

biologul echipei, Andrei Lobiuc. 

Funcționarea laboratorului spitalului de la Suceava fost avizată 

prin Ordinul 523/27 martie, semnat de Ministrul Sănătății, Nelu 

Tătaru, care include și alte câteva spitale, cele mai multe din 

centrele universitare cu facultăți de medicină ale României și 

publicat în Monitorul Oficial al României pe 30 martie. 

_________ Au fost realizate 

deja primele testări 

pentru coronavirus 

la Spitalul 

Județean, în noul 

laborator înființat 

cu sprijinul 

Universității 

sucevene 
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Suceava Începând de astăzi 31 martie 2020, Spitalul Județean de Urgență 

„Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava are un laborator de biologie 

moleculară unde vor fi realizate, analizele necesare in 

diagnosticarea infecției cu Covid-19. Performanța aparține 

echipei de proiect formată din 4 specialiști – un medic primar de 

medicină de laborator, un chimist, un asistent de laborator 

angajați ai spitalului, și un doctor în biologie de la Universitatea 

Ștefan cel Mare din Suceava, care împreuna, in echipa, 

construiesc o nouă linie de apărare în lupta cu pandemia CoVid-

19.Primele teste au fost deja realizate folosind echipamentul de 

RT-PCR pus la dispoziție de Universitatea „Ștefan cel Mare” 

Suceava, la inițiativa prof.dr. Mihai Dimian, prorector cu 

activitatea științifica, iar donațiile de echipamente sunt așteptate 

în perioada imediat următoare, când capacitatea de lucru va 

creste, se arata într-un comunicat transmis de Spitalul Județean 

Suceava. 
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„Prioritatea zero a corpului medical al spitalului a fost și rămâne 

grija față de pacienți și dorința de a asigura asistența medicală la 

cel mai înalt nivel calitativ la Suceava. Rezultatele sunt cu atât mai 

impresionante cu cât Suceava este printre cele câteva orașe care a 

reușit să organizeze în timp record un astfel de laborator Un 

laborator de biologie moleculară se organizează în câteva luni”, se 

arata in comunicatul menționat. 

„Noi, la Spitalul Județean de Urgență Suceava, am reușit sa facem 

asta într-o săptămână. Suntem la început, presiunea este foarte 

mare, dar suntem motivați să luptăm cu toate resursele pentru a ieși 

învingători. Este un pas mic pentru omenire, dar un pas uriaș pentru 

noi, medicii, chimiștii și cercetătorii suceveni. Prin efortul nostru, 

pacienții vor putea primi rezultatele în timp mai scurt, iar noi vom 

putea susține cu succes munca de triaj derulată de către colegii 

noștri care acționează în spital, în condiții de mare stress”, au 

declarat Dr. Roxana Filip, medic primar medicină de laborator si 

biolog Dr. Andrei Lobiuc din echipa. 

Funcționarea laboratorului spitalului de la Suceava fost avizată 

prin Ordinul nr. 523/27 martie 2020, semnat de către Ministrul 

Sănătății Nelu Tătaru, care include și alte câteva spitale, majoritar 

din centrele universitare cu facultăți de medicina ale României si 

publicat in Monitorul Oficial al României, partea I,nr. 

258/30.03.2020. 

„Mulțumim tuturor celor ce sprijină eforturile noastre și ne 

exprimăm recunoștința pentru solidaritatea arătată corpului 

medical al spitalului”, a declarat conducerea spitalului în numele 

tuturor medicilor, asistenților, infirmierilor, brancardierilor și 

personalului administrativ implicat, zi și noapte, în lupta cu 

coronavirusul. 
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Actualitate > Costul cazării pentru zece medici din Iași care au venit la 

Suceava va fi suportat de CJ Suceava 

Zece cadre medicale care au sosit, joi, la Suceava de la Iași, 

pentru a suplimenta personalul medical aflat în izolare, au fost 

cazați în căminul studențesc C2 din campusul universitar, pus la 

dispoziție de conducerea USV. 

Prefectura Suceava a mulțumit Universității „Ștefan cel Mare”, 

respectiv rectorului, prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, și 

prorectorului, prof. univ. dr. Mihai Dimian, care, în baza 

protocolului semnat cu Instituția Prefectului – Județul Suceava, 

au pus la dispoziția cadrelor medicale de la Spitalul Județean 

Suceava căminul C2: „Cadrele medicale asigură în continuare 

activitatea unității medicale și venim în sprijinul nevoii acestora 

de a-și proteja familiile în această perioadă”. 

Unitatea în care sunt cazate acestea dispune de 111 camere cu un 

total de 341 de locuri, respectiv 8 camere cu câte 3 locuri (cu 

grup sanitar propriu); 8 camere cu câte 4 locuri (cu grup sanitar 

propriu); 95 de camere cu câte 3 locuri (grup sanitar la câte un 

modul de 3 camere). 

În acest context, prefectul de Suceava, în urma discuțiilor purtate 

cu Inspectoratul de Jandarmi Județean Suceava, a convenit ca 

paza acestui spațiu să fie asigurată de personal desemnat din 

cadrul acestei instituții. Personalul din cadrul IJJ Suceava va 

distribui și cartelele de acces cadrelor medicale. 

Pentru cele 10 cadre medicale (6 medici, 3 medici voluntari și un 

medic ce va asigura conducerea interimară a Direcției de Sănătate 

Publică Suceava) care au sosit în cursul zilei de joi de la Iași, 



Instituția Prefectului a pus la dispoziție spații de cazare ale căror 

costuri vor fi asigurate prin finanțarea Consiliului Județean 

Suceava.  

_________ USV Suceava a 

deschis Centrul de 

sprijin emoțional 

pentru cadrele 

medicale afectate 

de pandemia de 

COVID-19 
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_________ Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) a lansat Centrul 

de sprijin emoțional și consiliere psihologică, dedicat cadrelor 

medicale din Spitalul Județean de Urgență (SJU), în contextul 

evoluției COVID-19. 

Biroul de presă al USV anunță că s-au deschis liniile de sprijin 

emoțional și consiliere psihologică gratuită, grupul de sprijin 

cuprinzând un număr de 15 cadre universitare de specialitate, 

psihologi, psihoterapeuți și medici psihiatri.  Voluntarii care vor 

asigura asistență cadrelor medicale afectate de pandemia COVID-

19 sunt asociați centrului USV – Reziliență COVID-19, ce a fost 

constituit sub coordonarea prof. univ. dr. Mihai Dimian, în baza 

unei hotărâri a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență 

Suceava. 

Datele de contact telefonic au fost transmise conducerii SJU 

Suceava, pentru procedura de informare internă, iar datele de 

contact on-line se regăsesc pe pagina: 

http://covid19.usv.ro/consiliere. 

Operatorii centrului sunt la dispoziția cadrelor medicale în 

intervalul orar 10,00 – 18,00, pentru a redirecționa apelurile 

primite și a programa ședințele de consiliere psihologică, online 

sau prin telefon, cu durata de până la 30 de minute. Persoanele care 

se ocupă de realizarea programărilor sunt voluntarii Brumea 

Geanina, Filip Cornelia și Bursuc Mihai. 
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„Dacă sunteți cadru medical la SJU Suceava și vă simțiți copleșiți 

de situația actuală, atunci apelați la sprijinul nostru. Vă mulțumim 

pentru ajutorul medical de care am beneficiat din partea 

dumneavoastră de-a lungul timpului și ne dorim să trecem, 

împreună‚ și prin această perioadă dificilă”, au transmis 

reprezentanții USV. 

Sursa citată precizează că, în perioada imediat următoare va 

continua și activitatea de recrutare, selecție și instruire a 

consilierilor de specialitate care doresc să se alăture voluntar 

grupului de sprijin, pentru a putea extinde activitatea Centrului 

USV – Reziliență COVID-19 și către cadre medicale din alte 

spitale ale județului, precum și către studenții universității 

sucevene afectați de pandemia COVID-19. 
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Local Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei (MDM) face un apel către 

factorii politici să nu mai anunțe că nu primesc bolnavi din alte 

județe, întrucât unele spitale din Moldova au fost proiectate 

pentru o regiune mai mare, nu doar pentru un anume județ. Aveți 

mai jos conținutul integral al scrisorii care a fost semnat de 

membri ai MDM și de multe personalități moldovene din diverse 

domenii de activitate. 

Închiderea județelor nu este o soluție! APEL LA MOLDOVA 

SOLIDARĂ 

Covid-19 nu ține cont de granițe, de orașe, județe, regiuni sau 

state. 

Oricine îi poate deveni victimă, indiferent de vârstă, poziție 

socială ori loc. 



Este un virus „universal” în fața căruia trebuie să existe o recție 

medicală, socială și umanitară solidară și coordonată. 

O politică de autoizolare aplicată între instituții, administrații și 

factori responsabili are consecințe criminale pentru populație. 

Printr-un concurs nefericit de împrejurări, Suceava a devenit cel 

mai mare focar din țară, afectând inclusiv o mare parte a 

personalului medical. Oameni și organizații civice, unele 

autorități și instituții au reacționat potrivit în fața acestei situații. 

În același timp, sunt lipsite de umanitate și complet iresponsabile 

pozițiile publice ale unor decidenți politici, administrativi sau 

chiar medicali din Moldova pentru împiedicarea accesului 

pacienților infectați cu Covid-19 dintr-un județ în spitalele din 

alte județe. 

„Județenizarea” în acordarea ajutorului medical este 

contraproductivă, ineficientă și poate costa multe vieți. 

[...] 

Suceava și sucevenii – pacienți și personal medical, deopotrivă – 

au nevoie de ajutorul nostru, au nevoie să simtă că locuitorii din 

celelalte județe ale Moldovei le sunt alături. 

În perioade de criză este nevoie de acțiune comună. 

Toți moldovenii trebuie să dovedească empatie, solidaritate și să 

acționeze pentru salvarea concetățenilor loviți de această boală 

contagioasă și agresivă. 

Semnează: 

Asociația „Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei” (MDM) 



Bogdan Iliescu, neurochirurg, asistent universitar UMF Iași 

Emil Coșeru, actor societar, Teatrul Național „V. Alecsandri” 

Iași, Universitatea de Arte „G. Enescu” Iași 

Codrin Liviu Cuțitaru, profesor dr., Universitatea „Alexandru 

Ioan Cuza” din Iași 

Livia Ostafe, cadru univesitar, Universitatea Coventry, Londra 

Mihai Dimian, Profesor dr., Universitatea „Ștefan cel Mare” 

Suceava 

Ionela Mîndrescu, geograf, Universitatea „Ștefan cel Mare” 

Suceava 

Marcel Mîndrescu, geograf, Universitatea „Ștefan cel Mare” 

Suceava 

[…] 

 


