
  
 

În data de 13 aprilie 2022 a avut loc la Hotel Aurora din Satu Mare Conferinţa 

de deschidere a proiectului AVC – Added Value for Cooperation in Stroke 

Situations, cod proiect ROHU387. 

Sala de conferinţe a hotelului s-a dovedit neîncăpătoare pentru numărul ridicat 

de participanţi, pentru a asista la lansarea acestui proiect atât de important 

pentru serviciile de îngrijire spitalicească a bolnavilor afectaţi de AVC în 

judeţele Satu Mare şi Szabolcs-Szatmár-Bereg. 

După primele declaraţii de presă, managerul de 

proiect din partea Judeţului Satu Mare, doamna 

director Ştern Cristina a deschis lucrările 

conferinţei. 

Preşedintele Consiliului 

Judeţean Satu Mare, 

organizatorul evenimentului, 

domnul Pataki Csaba a salutat participanţii şi în discursul 

său a afirmat: „Ne dorim ca implementarea acestui proiect 

de mult aşteptat să se vadă clar în statistici, să reducem 

numărul cazurilor de decese în rândul persoanelor cu AVC. 

Sunt convins că putem să obținem rezultate remarcabile” 

Doamna dr. Szondi Zita, director general al partenerului 

lider, Spitale şi Spital Universitar din Judeţul Szabolcs-

Szatmár-Bereg a prezentat pe scurt instituţia partener 

lider, activităţile şi profilul profesional, precum şi 

provocările cu care se confruntă. A accentuat importanţa 

şi caracterul strategic al proiectului pentru instituţia pe 

care o conduce, iar 

directorul de dezvoltare al 

aceleiaşi instituţii, domnul Komán Attila a 

prezentat procesul de pregătire al proiectului, 

Programul Interreg V-A România-Ungaria, prin 

care s-a obţinut finanţarea proiectului precum şi 

obiectivele, activităţile acestuia. 

În continuare managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare, domnul 

Marc Adrian a oferit o scurtă prezentare a instituţiei conduse, cu accent special 

în ceea ce priveşte necesităţile de dezvoltare a infrastructurii, impuse de 

incidenţa crescută a afecţiunilor neurologice din judeţul Satu Mare. Centrul 

stroke, prevăzut în proiect se va putea înfiinţa în cadrul Secţiei de Neurologie 



mutată recent în nouă locaţie, iar aparatura 

medicală ce se va achiziţiona va îmbunătăţi 

activitatea de specialitate din această secţie. 

Activitatea de specialitate din cadrul celor două 

secţii de neurologie, a celor două spitale 

judeţene a fost prezentată de cei doi şefi de 

secţie, doamna dr. Aniţaş Maria şi domnul dr. 

Varannai Lajos. Activităţile de elaborare a unor 

protocoale medicale speciale necesare 

funcţionării centrului stroke, metodologia 

intervenţiilor au fost prezentate printr-un studiu de caz concret, conştientizând 

şi pe această cale importanţa timpului în care 

intervenţia specializată trebuie începută în urma 

producerii AVC pentru a minimiza efectele negative 

asupra organismului pacientului. Informarea publică şi 

funcţionarea rapidă, conform unor proceduri, 

protocoale bine definite poate fi vitală în astfel de 

situaţii.  

Conferinţa s-a 

încheiat cu 

servirea mesei în regim de bufet, 

specialiştii prezenţi continuându-şi 

discuţiile ulterior în cadrul unei vizite a 

delegaţiei din Ungaria în noua locaţie a 

Secţiei de Neurologie din cadrul 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu 

Mare.  

 

 


