
Programul de tratare a infarctului miorcardic acut a fost 

reluat la Suceava 

 

Duminică, 22 septembrie 2013. 

Programul de tratare a infarctului miorcardic acut cu supradenivelare de segment ST a fost 

reluat la Centrul de Excelență în Cardiologie și Radiologie Intervențională ARES. Situat în cadrul 

Spitalului Județean de Urgență “Sf. Ioan cel Nou” Suceava, Centrul a fost deschis în octombrie 2012 şi 

este adresat pacienților ce au suferit un infarct miocardic acut. În martie, programul a fost suspendat 

din cauza lipsei de fonduri. În august a fost reluat, după ce mangerul Spitalului, Vasile Rîmbu, a 

găsit  soluţii de finanţare în vederea decontării intervenţiilor de urgenţă, suportate până atunci de 

spital. Preţul unei intervenţii pentru un pacient care beneficiază de un singur stent ajunge la peste 

7000 de lei şi sunt cazuri în care un pacient are nevoie de două stenturi sau chiar 3.  

 

Susţinînd cazurile de infarct miocardic pentru toată zona, şi pentru Botoşani, fără ajutorul 

Ministerului Sănătăţii şi al CAS, spitalul judeţean nu avea cum să facă faţă cheltuielilor. Aşadar, 

programul a fost reluat începând cu data de 1 august, după ce s-a mai desfășurat cu succes în perioada 

octombrie 2012 – martie 2013, adresându-se pacienților ce au suferit un infarct miocardic acut și au 

ajuns la Spitalul de Urgență din Suceava în maximum 12 ore de la debut.  

Infarctul miocardic este cea mai gravă afecțiune cardiacă și totodată cauza decesului a 25% 

dintre pacienții cardiaci; el reprezintă întreruperea fluxului sangvin la nivelul unei zone sau alteia de 

pe suprafața cordului și are ca urmare deteriorarea celulelor miocardice și implicit afectarea profundă 

a funcției organului. În lipsa terapiei adecvate și prompte, infarctul miocardic poate fi fatal pentru 

pacient. Printre factorii de risc ai producerii ischemiei vaselor cardiace se numără fumatul, absența 

activității fizice regulate, regimul alimentar bogat în grăsimi, alcoolul, obezitatea, antecedentele 

heredo – colaterale. Dacă în mod curent infarctul apărea la pacienții vârstnici, din nefericire, stilul de 

viață nepotrivit (dietă incorectă, consum de stupefiante, stres) a început să aducă victime și 

din segmentul tânăr al populației.  

Infarctul miocardic se poate manifesta clinic sub forme multiple, cea mai frecventă dintre 

acestea fiind durerea precordială, ce durează mai mult de 10 minute, și poate fi sau nu însoțită de 

următoarele simptome conexe: amețeală, greață, transpirații, respirație neregulată, rapidă, palpitații. 



De asemenea, infarctul poate fi descris de către pacient drept o “presiune dureroasă” în zona 

pieptului, durerea putând iradia spre unul sau ambele brațe, gât, maxilar. Identificarea corectă și 

rapidă a simptomelor infarctului este decisivă pentru terapia eficientă a acestuia, și implicit pentru 

salvarea vieții pacientului.  

În cadrul Centrului ARES Suceava, echipa condusă de Dr. Roberto Haret, medic specialist în 

Cardiologie Intervențională, își desfășoară programul 24 de ore din 24, pentru a veni în întâmpinarea 

pacienților cu un maximum de eficiență și promptitudine. Acest program se realizeaza prin 

colaborarea cu Spitalul Județean de Urgență “Sf. Ioan cel Nou” Suceava. 
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