
 

 

Blocul Operator Central, este  reabilitat în 2012 prin derularea proiectului de „Execuţie lucrări 

de modernizare şi reabilitare săli de operaţie cu anexe în cadrul Blocului operator etaj 2 - Spital 

Judeţean de Urgenţă„ în cadrul proiectului european HURO/0802 AF „2 SPITALE - 1 SCOP: 

DIMINUAREA CHELTUIELILOR AFERENTE BOLNAVILOR PRIN APLICAREA 

PROCEDEELOR CHIRURGICALE MODERNE ÎN JUDEŢELE SZABOLCS-SZATMAR-

BEREG ŞI SATU MARE  fiind  dotat cu echipamente de ultimă generație -  cu ocazia derulării 

proiectului în valoare totală de 3 853 000 lei achiziționându-se aparatură medicală în valoare de  

2 344 000 lei. 

Reabilitarea Blocului Operator central are ca rezultat eficientizarea activităţii la nivelul 

Blocului operator prin aplicarea de metode chirurgicale moderne minim invazive cu 

repercursiuni pozitive în recuperarea postoperatorie a bolnavilor şi implicit cu scăderea 

numărului de zile de spitalizare; funcţionalizarea spaţiilor şi a circuitelor aferente cu impact 

major în prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale şi asupra  calităţii actului medical 

chirurgical în ansamblul lui şi implicit asupra indicatorilor de performanţă. 

 

 Blocul Operator Central este  compus din 9 săli de operații, situate la etajul II  al 

Spitalului Județean de Urgență  în proximitatea  Secției de Anestezie și Terapie Intensivă (STI) și 

a serviciului de Sterilizare.  



Blocul Operator Central, aflat în coordonarea  medicului șef al Sectiei de Chirurgie 

Generală dr.Barabasi Alexandru,  pe lîngă patologia chirurgiei generale mai deservește 

următoarele specialități chirurgicale: urologie, chirurgie plastică, chirurgia pediatrică, chirurgia 

BMF, chirurgie vasculară și cardiovasculară,  ORL, ginecologie.                                                 

Activitatea Blocului Operator este în medie de circa 5200 operații pe an (pentru toate 

specialitățile  chirurgicale) - din care Chirurgia Generală are în medie circa 3000 operatii (mici, 

mijlocii si mari).   

Operăm laparoscopic din 7.02.1997, având la activ peste 7000 intervenții chirurgicale 

laparoscopice în 16 ani, blocul operator fiind dotat cu doua turnuri performante de laparoscopie 

(STORZ).  

Urgențele chirurgicale se operează în regim non stop iar cazurile cronice conform 

programului operator, între orele 8,30 - 15,00 (la nevoie si peste program).  

Ca o facilitate privind capacitatea de diagnosticare rapidă amintim posibilitatea rapidă a 

efectuării investigațiilor pe sectie: laborator, endoscopie, radiologie, CT, RMN, examen 

histopatologic  extemporaneu, consulturi interclinice. 

 

 


