
Ioan Manitiu: \&quot;Sibiul merita sa aiba un centru de angiografie\&quot;
Dupa ce de-a lungul a mai multi ani ati condus Directia de Sanatate Publica, ati revenit ca sef al Clinicii
de Cardiologie. Cum este aceasta perioada?
  
  
  Ioan Manitiu: Venirea din nou in cadrul Clinicii de Cardiologie este importanta pentru mine, in primul
rand pentru ca ma implinesc profesional in intregime, tot timpul il am la dispozitie pentru munca in
clinica.
  
  Revenind, am incercat sa reconsolidez unele principii de functionare a unei clinici universitare cu profil
de cardiologie, principii pe care le-am avut mereu in memoria si in sufletul meu, din momentul formarii
mele ca medic cardiolog.
  
  
  
  Cum a fost perioada de inceput in cardiologie?
  
  
  
  I.M.: Am pornit de la realizarea unor echivalente profesionale intre ce inseamna cardiologia in judetul
Sibiu, care a devenit un judet cu facultate de medicina si judete sau centre unievrsitare mari, cu traditie,
ma refer la Bucuresti, Cluj, Mures, Timisoara si care au realizat in decursul anilor progrese importante in
domeniul asistentei medicale in cardiologie. 
  
  Am inceput cu organizarea unui centru de recuperare, care, la momentul respectiv a fost foarte bine
primit la nivel national, in anii 80. S-a facut un centru de testare la efort, a fost pregatit un colectiv care
deserveste acest sector de recuperare, colectiv foarte apreciat de pacientii nostri care vin dupa infarcturi
miocardice pe cord operat, cu proteze sau cu by-pass-uri coronariene, sau cu stent-uri coronariene, am
organizat un sector de imagistica ecocardiografica cu multiple facilitati de imagine transtoracica,
transesofagiana, cu performanta in domeniul diagnosticului. 
  
  S-a organizat un compartiment de ingrijire a pacientului critic cardiac, cu anumite monitoare, aparate de
ventilat, cu posibilitati de aplicare a unor procedee de socuri electrice, un sector de aplicare de
cardiostimulatoare. Categoric este un sector care trebuie sa mearga inainte spre implantarea de
cardiostimulatoare si mai performante.
  
  Sunt lucruri care au ajuns, din lucruri incipiente, la valoare medie, si trebuie duse mai departe la valoare
mai inalta, asa cum sunt si in clinicile din strainatate.
  
  
  
  Sunt multe solicitari pentru implantarea de cardiostimulatoare?
  
  
  
  I.M.: Noi am pus in ultimul timp, in jur de 70 de cardistimulatoare noi. Din 2000 avem posibilitatea de
implantare in Sibiu, exista loc si de mai bine si pentru alte elemente mai sofisticate, mai performante.
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  Am vazut ca ati pregatit si un sector nou. Despre ce este vorba?
  
  
  
  I.M.: Este un sector de angiografie, foarte greu de realizat, cu ajutorul sponsorilor, cu ajutorul Spitalului
Judetean, si evident sub indrumarea unor medici din alte centre, care m-au incurajat sa realizez acest
centru, fiindca Sibiul merita sa aiba un centru de angiografie, care intr-un viitor poate sa abordeze o
terapie si o investigatie arteriala, respectiv coronariana, periferica, cerebrala, renala, mezenterica.
  
  
  
  Ce prespune aceasta tehnica?
  
  
  
  I.M.: Modalitatea de exlorare cea mai convenabila si de acuratete, care presupune si o posibilitate de
abordare invaziva - implantare de stenturi sau efectuarea unor procedee de tromboliza - este arteriografia,
acesta fiind un termen generic pentru injectarea unei substante de contrast in sistemul arterial sau venos
sau in coronare - arterele inimii pot fi vizualizate ca si traseu, iar daca la arterele periferice exista
obstacole, substanta de contrast da un anumit aspect care ne arata cat este obturat vasul respectiv, cu
posibilitatea de introducerea a unor elemente cum sunt stenturile, pe care foarte multi pacienti le cunosc.
  
  Pacientii pe care ii trimitem noi, la ora actuala, la Targu Mures, la Cluj Napoca, la Timisoara, au nevoie
de aceasta coronarografie.
  
  
  
  Veti face aceste procedee la Sibiu?
  
  
  
  I.M.: in viitor, fiindca trebuie pregatit un personal. Nu putem sa dam o speranta imediata pacientilor.
  
  Avem o colaborare si cu alti medici din Cluj si din Targu Mures, care ar putea veni dupa un anumit
program.
  
  Problema este abordabila, intr-un viitor, in functie de curajul nostru si de dorinta de a se realiza.
Categoric sunt niste metode costisitoare, metode care insa cresc gradul de competenta a spitalului in
aceasta oferta de servicii medicale, si care daca este asimilata de cei care sunt conducatorii serviciului
medical la ora actuala poate sa evolueze favortabil. Adica sa fie mai bine organizata, sa fie incadrati
medici care au aceasta pregatire de supraspecialitate legata de metoda invaziva de investigare.
  
  La ora actuala cardiologia din Sibiu are o structura buna de organizare, dar trebuie sustinuta in privinta
aparaturii, care trebuie innoita, upgradata permanent, ne trebuie un suport financiar pe care l-am obtinut
destul de bine din partea Spitalului Judetean si atat cat am putut din partea Directiei de Sanatate Publica.
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  Se confrunta clinica pe care o conduceti cu nevoi mari in ceea ce priveste aparatura?
  
  
  
  I.M.: Sunt mari nevoi in privinta aducerii de aparate noi, de upgradare a aparatelor vechi si de realizare a
unui concept. Daca spui ca exista o anumita sectie, sectia respectiva trebuie sa si indeplineasca conditiile,
facilitatile si ofertele de servicii pe care le prespune respectiva clinica.
  
  Majoritatea cazurilor care sunt foarte grave se rezolva in judetul Sibiu, 70-80%. Dar restul cazurilor, de
20 - 30 %, pentru care se apeleaza la alte centre, trebuie sa fie recuperate printr-o investitie consistenta.
  
  Din pacate, Sibiul a avut intotdeauana o anumita restrictie in privinta unor abordari si primiri de
aparatura. 
  
  Dar faptul ca fiecare centru din cadrul clinicii a pornit de la un nivel zero cred ca este un lucru
important. Eforturile sunt deosebit de mari, sunt foarte multi oameni care participa la aceste investigatii si
ceea ce am realizat am facut impreuna.
  
  
  
  Lipsurile materiale sunt atat de mari incat pot pune in pericol actul medical?
  
  
  
  I.M.: Este o perioada grea, in care trebuie sa ne descurcam, in care trebuie sa fii, din ce in ce mai mult
economist, trebuie sa calculezi foarte mult care este raportul intre pret si actul medical.
  
  Acest lucru nu se intampla doar in Romania, si in strainatate fiecare trebuie sa se gandeasca foarte bine
ce sa consume, cum sa consume si cat sa consume.
  
  Anii de practica medicala au demostrat ca baza asistentei medicale ste realizabila. Noi dorim
performante care sigur ca necesita bani, trebuie suplimentati bani pentru fiecare procedeu. Vezi chirurgia
care abordeaza mai mult si, sigur, ca se consuma mai mult. Sunt cheltuieli care trebuiesc prevazute si
trebuie vazut daca spitalul respectiv isi permite sau nu, daca isi doreste populatia sa aiba aceste servicii
sau nu. Şi atunci sigur ca trebuie sa constientizeze acest lucru cei care aduc bani si trebuie sa promoveze
ideea de performanta in Spitalul Judetean, nu numai solicitand-o ci si sustinand-o.
  
  
  
  
  
  Cum v-ati facut medic?
  
  
  
  I.M.: Parintii mei, care au considerat ca meseria de medic este extrordinara, privind relatia cu oamenii,
mi-au insuflat aceasta idee si sigur ca si mie mi-a placut. Parintii mei au fost cadre didactice, au lucrat tot
cu omul si au fost impresionati de anumite acte medicale facute de medici.
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  Mi-a placut in special cardiologia, care este o ramura cu foarte multa tehnicitate, este deosebit de greu,
am de facut enorm de multe lucruri si iata ca sunt la sfarsitul carierei mele si inca sunt dator cu foarte
multe lucruri in acest domeniu.
  
  
  
  A fost greu?
  
  
  
  I.M.: Enorm. Permanent am avut un sprijin in familie, familia este cea care s-a sacrificat. Sotia mea a
accceptat toate absentele, luni, ani de zile de plecari de acasa pentru pregatiri. Sigur ca au fost si perioade
in care am regretat ca am investit atat de mult in spital, in functia de spital de stat, acum cand multa lume
pleaca spre mediul privat, dar am considerat ca este nevoie si de oameni constiinciosi. Toate
competentete de care vorbeam la inceput ar fi trebuit ca spitalul sa le aiba la momentul angajarii unui
cardiolog, dar cu entuziasm, cu antrenarea unui colectiv larg, impreuna am avut succese, dar si insuccese
inerente unor abordari de patologie foarte grea.
  
  Trebuie curaj, trebuie sacrificiu. Sunt colegi de-ai mei care fac garzi si se intalnesc cu cazuri de o
gravitate deosebita, la limita de rezolvare locala sau interjudeteana, apelam la elicoptere, la masini, alte
echipe participa alaturi de noi, urgenta, smurd-ul.
  
  Aici vine pacientul pe targa si poate sa iasa in 2-3 minute mort, si sigur ca aspectul acesta este extrem de
tragic. 
  
  
  
  Aveti vre-un regret?
  
  
  
  I.M.: Da, sa fac si alte specializari in cadrul cardiologiei. Regret ca nu am avut aceasta posibilitate, desi
am fost foarte mult plecat in strainatate, sa am acces la procedee care in cardiologie sunt de un avans
extraordinar. 
  
  
  
  Sunteti tata, sunteti bunic...
  
  
  
  I.M.: De toate... am doua nepoate, gemene, sunt extraordinare si categoric iti incarca bateriile.
  
  
  
  
  
  Prof. univ. dr. Ioan Manitiu s-a nascut in 14 ianuarie 1948, la Sibiu, este casatorit si are 2 copii.
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  Şi-a facut pregatirea medicala in Bucuresti, la Spitalul Clinic Fundeni si la Cluj Napoca, din anul 1977
este medic specialist in cardiologie, la Sibiu, iar din 1996 si ecocardiografie. Are nenumarate participari
la specializari, simpozioane sau conferinte in Italia, Spania, Germania, Cehia, Suedia, Olanda sau
Austria.
  
  Şi-a luat titlul de Doctor in Medicina, specialitatea Cardiologie in 1997, iar din 1999 este seful Clinicii
de Cardiologie din cadrul Spitalului Clinic Judetean Sibiu.
  
  Este profesor al Facultatii de Medicina "Victor Papilian" Sibiu al carui decan a fost intre anii
2003-2004.
  
  Din anul 2005 si pana in anul 2010 a condus Directia de Sanatate Publica Sibiu.
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