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Actualitate Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a deschis luni, 30 

martie, liniile de sprijin emoțional și consiliere psihologică 

gratuită, dedicate cadrelor medicale din cadrul Spitalul Județean 

de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava afectate de 

pandemia Covid-19. 

Potrivit USV, grupul de consiliere cuprinde 15 cadre universitare 

de specialitate, psihologi și medici psihiatri asociați Centrului 

USV – reziliență Covid-19 și a fost constituit, în mod voluntar, 

sub coordonarea prof. univ. dr. Mihai Dimian, pe baza Hotărârii 

nr. 7 din data de 27.03.2020 a Comitetului Județean pentru 

Situații de Urgență Suceava. 

Datele de contact telefonic au fost transmise conducerii 

Spitalului, pentru procedura de informare internă. 

Printre voluntarii USV care vor oferi sprijin emoțional și 

consiliere psihologică cadrelor medicale se numără: Liliana Bujor 

– psihoterapie de cuplu și familie; Ionela Bogdan – psihoterapie 

de cuplu și familie; Adina Colomeischi – psihologie clinică/ 

psihologie educațională; Maria Cosovanu – psihologie 

educațională, consiliere școlară și vocațională; Diana Duca – 

psihoterapie de cuplu și familie; Alina Ionescu Corbu – terapie 

ericksoniană și hipnoză clinică; Maria Irimciuc – psihologie 

educațională, consiliere școlară și vocațională; Paul Pașcu – 

psihologie clinică/ psihoterapie integrativă; Doina Schipor – 



terapie ericksoniană și hipnoză clinică/ psihologie educațională. 

Vor oferi consiliere psihologică și psihiatrică o serie de 

colaboratori externi: Mărioara Ardelean – psihoterapie de cuplu și 

familie; Romina Bondor – psihoterapie integrativă; Andreea 

Olteanu – psihoterapie cognitiv-comportamentală/psihologie 

clinică; Andreea Petriceac – psihologie clinică/ psihoterapie 

pozitivă; Bogdan Atănăsoaie – medic psihiatru – consiliere 

psihiatrică; Andrei Perdeica – medic psihiatru, consiliere 

psihiatrică. 

Operatorii centrului sunt la dispoziția cadrelor medicale în 

intervalul orar 10-18, 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. 

„Dacă sunteți cadru medical la Spitalul Județean de Urgență 

«Sfântul Ioan cel Nou» și vă simțiți copleșit 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” arată comunicatul USV. 

Sursa 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, 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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profesii liberale din județul Suceava au semnat o scrisoare 

deschisă în care solicită câteva măsuri urgente absolut necesare 

pentru județul Suceava. Totodată, organizațiile fac apel la 

societatea civilă și la mass-media din România să se solidarizeze 

cu situația fără precedent din județul Suceava. 

În contextul anunțării în seara de 30 martie 2020 a măsurii 

carantinării Municipiului Suceava și a 8 localități adiacente, prin 

Ordonanța Militară nr. 6/2020, Având în vedere că din totalul de 

peste 2100 de cazuri confirmate cu COVID-19, un număr de 593 

de cazuri sunt în Suceava, adică o pătrime din numărul de cazuri 

la nivel național, Având în vedere că din cele 65 de decese 

confirmate la nivel național, un număr de 22 de decese au fost ale 

unor pacienți internați la Spitalul Județean Suceava, Având în 

vedere că în ultimele zile, organizațiile societății civile au primit 

numeroase apeluri din partea personalului medical din județ 

referitoare la lipsa materialelor și echipamentelor de protecție, 

medicamentelor, aparaturii, personalului și resurselor necesare 

gestionării acestei crize 

[…] 

SEMNATARI: [...] Asociația Studenților din Universitatea 

Suceava, Asociația de Dezvoltare Economica si Regionala 

ADER, Clubul Eco-Montan Bucovina Rădăuți, Asociația 

Transportatorilor de Mărfuri Bucovina, Asociația Comunitară 

Bucovina, Asociația Club „Rotary Dorna”[…] 
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Actualitate Managerul interimar al SJU Suceava, dr. Florin Filip, a anunțat, 

ieri, într-un comunicat de presă, că începând de marți, spitalul 

sucevean are un laborator de biologie moleculară, unde vor fi 

efectuate analizele necesare în diagnosticarea infecției cu Covid-

19. Organizarea în timp record a unui astfel de laborator 

reprezintă o performanță ce aparține echipei de proiect formată 

din patru specialiști, respectiv un medic primar de medicină de 

laborator, un chimist, un asistent de laborator, toți trei angajați ai 

spitalului, și un doctor în biologie de la Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava, „care, împreună, construiesc o nouă linie de 

apărare în lupta cu pandemia CoVid-19”. 

În comunicatul de presă se precizează că primele teste au fost 

deja realizate, folosindu-se echipamentul de RT-PCR pus la 

dispoziție de Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, la 

inițiativa prof. univ. dr. Mihai Dimian, prorector cu activitatea 

științifică. Donațiile de echipamente sunt așteptate în perioada 

imediat următoare, când capacitatea de lucru va crește. 

 În document se subliniază că „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 
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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 colegii noștri care acționează în spital, în condiții de 

mare stres”, au declarat dr. Roxana Filip, medic primar medicină 

de laborator din cadrul SJU Suceava, și biolog dr. Andrei Lobiuc 

de la Universitatea „Ștefan cel Mare”, care fac parte din echipa 

care lucrează în noul laborator de biologie moleculară. 

În comunicat se mai arată că funcționarea laboratorului Spitalului 

Județean de Urgență de la Suceava a fost avizată prin Ordinul nr. 

523/27 martie 2020, semnat de ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, 

care include și alte câteva spitale, majoritatea din centrele 

universitare ale României, cu facultăți de medicină. Ordinul a fost 

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

258/30.03.2020. 

Managerul SJU Suceava a mai transmis că reprezentanții 

spitalului vor emite „în mod constant și transparent” declarații de 

presă vizând evoluția situației pacienților internați cu Covid-19, 

înțelegând „pe deplin nevoia constantă de informare publică, cu 

privire la operațiunile derulate în spital de către corpul medical, 

precum și la măsurile luate la nivel de management atât pentru 

siguranța pacienților, cât și pentru protecția corpului medical și 

administrativ aflat în prima linie de expunere la infectarea cu 

coronavirus”. 

„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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_________ Prorectorul Universității „Ștefan cel Mare”, Mihai Dimian, a 

anunțat că împreună cu colegii săi Radu Vatavu și Ovidiu Schipor 

a conceput, dezvoltat și transmis către Direcția de Sănătate 

Publică Suceava mai multe aplicații IT care vor ajuta la 

gestionarea situației COVID-19. Este vorba de o aplicație pentru 

telefoane Android DSPSMS pentru transmiterea automată a 

mesajelor cu rezultate la teste, o aplicație pentru sistemul de 

operare Windows pentru gestiunea bazei de date. Totodată a fost 

transmis și conceptul și propunerea către autorități de utilizare a 

sistemelor de scanare a cărților de identitate, ce au fost folosite la 

alegeri, pentru eficientizarea sistemului de înregistrare și arhivare 

a informațiilor pacienților testați. 

 

„Sperăm ca aceste acțiuni de digitalizare să eficientizeze 

activitatea DSP-urilor și să diminueze numărul de erori umane”, a 

spus Dimian. 

 


