Acţiuni de promovare a imaginii SCJM
În anul 2014 Compartimentul de Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul
Spitalului Clinic Judeţean Mureş, conform atribuţiilor stabilite de managerul instituţiei, a
menţinut relaţia cu presa locală şi naţională, a organizat conferinţe de presă şi
evenimente de comunicări ştiinţifice şi a postat pe pagina web a instituţiei, informaţiile
de interes public ori de câte ori a fost necesar. De asemenea, pentru o cât mai bună
informare a publicului cu privire la activitatea SCJ Mureş, au fost trimise spre publicare,
comunicate de presă prin intermediul cărora au fost promovate realizările unităţii
noastre.
În data de 22 mai 2014, medici specialiști pediatrii, chirurgi pediatrii, urologi și
medici rezidenți, din cadrul Spitalului Clinic Județean Mureș și ai Spitalului Clinic
Județean de Urgență Tîrgu-Mureș, au participat la sesiunea științifică organizată de
Clinica de Pediatrie a Spitalului Clinic Județean Mureș, având ca temă de dezbatere
patologia malformativă a aparatului reno-urinar la copil. Principalul obiectiv al
organizatorilor și participanților a fost de a arăta că medicii aparținând celor două spitale
de elită din județul Mureș colaborează extrem de bine și de eficient în rezolvarea
cazurilor de malformații ale aparatului reno-urinar la copil, alcătuind o adevărată echipă
de specialiști, cu rezultate benefice pentru pacienți

Cu ocazia „Zilei Mondiale Fărăr Tutun”, în data de 29 mai, la sediul administrativ
din P-ța Bernady Gyorgy a avut loc conferința de presă în cadrul căreia au fost
prezentate informații legate de activitatea Centrului ”STOP FUMAT” care funcționează
în Clinica de Pneumologie a Spitalului Clinic Județean Mureș. Conferinţa a fost
susţinută de dr. Corina MĂRGINEAN-medic primar pneumolog, coordonator Centrul
STOP FUMAT și dr. Ovidiu BUTUC, managerul Spitalului Clinic Județean Mureș.
Data de 31 mai este dedicată luptei împotriva tutunului. Organizația Mondială a
Sănătății a declarat această zi, "Ziua Mondială fără Tutun" în anul 1987 într-o inițiativă
de a atrage atenția asupra pericolul utilizării tutunului pentru societate, nu numai pentru
fumători. Cu acest prilej au fost distribuite şi materiale informative cu privire la efectele
nocive pe care le are fumatul asupra organismului.
Spitalul Clinic Județean Mureș și Asociația Transilvană pentru Cultură, a
organizat în data de 28 mai evenimentul cultural ”ARTĂ PENTRU SUFLET”, avându-l
ca protagonist pe renumitul pianist Bogdan OTA. Regalul muzical a avut ca obiectiv
principal strângerea de fonduri necesare achiziționării a două aparate de importanță
majoră, în vederea efectuării transplantului de cornee și respectiv de țesut osos, acte
medicale de excepție, care vor așeza Spitalul Clinic Județean Mureș în topul unităților
spitalicești de elită din România. La eveniment au participat personalităţi importante ale
judeţului Mureş din diferite domenii de activitate, iar partenerii Spitalului Clinic Judeţean
Mureş în organizarea spectacolului au fost Consiliul Județean Mureș, Primăria
Municipiului Tîrgu-Mureș, UMF Tîrgu-Mureş şi Mureș Mall.

În perioada 25-27 iunie 2014, Clinica de Urologie din cadrul Spitalului Clinic
Județean Mureș a efectuat un screening gratuit pentru femeile care suferă de pierdere
urinară involuntară. Pentru promovarea evenimentului, managerul Spitalului Clinic
Județean Mureș, dr. Ovidiu BUTUC, împreună cu coordonatoarea Clinicii de Urologie,
conf.univ.dr. Martha Orsolya au susținut o conferință de presă, punând accent pe
importanța

unor

astfel

de

acțiuni

desfășurate

în

beneficiul

pacienților.

În data de 29 iulie 2014, dr. Ovidiu BUTUC,
managerul Spitalului Clinic Județean Mureș a
acordat diplome de merit, în semn de recunoștiință
față de activitatea depusă, unui număr de 62 de asistenți medicali care au fost
promovați în grad principal, ca urmare a rezultatelor examenului din decembrie 2013.
Evenimentul a fost mediatizat de presa locală.

În zilele de 3 şi 4 octombrie 2014, la Tîrgu-Mureş s-a desfăşurat simpozionul
cu tema ştiinţifică „Actualităţi în Urologie”, manifestare regională adresată medicilor de
familie, medicilor urologi, uro-oncologilor, histopatologilor, respectiv asistenților
medicali. Simpozionul ştiinţific la care au participat şi reprezentanţi ai mass-mediei

locale, a fost organizat în cadrul Săptămânii
Urologice Europene, de către Asociația Urologică
Prof.Dr.Dorin Nicolescu – Tg-Mureș în parteneriat
cu Clinica de Urologie Tg.Mureș din cadrul
Spitalului Clinic Județean Mureș, UMF Tg.Mureș,
Colegiul Medicilor din România filiala Tg.Mureș şi
OAMGMAMR filiala Tg.Mureș.
În 12 noiembrie 2014, Compartimentul de
Comunicare şi relaţii Publice a trimis un comunicat
publicat de presa locală cu privire la aprobarea
Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.1296/2014, prin
care au fost stabilite fondurile alocate acţiunilor
prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţile ATI.
Managerul SCJ Mureş, Dr. Ovidiu BUTUC a precizat la acea vreme că
implicarea Spitalului Clinic Judeţean Mureş în acest program, va duce la o creştere a
calităţii privind diagnosticarea şi tratarea pacienţilor internaţi în Spitalul Clinic Judeţean
Mureş. Managerul SCJ Mureş a mai declarant că acest lucru vine ca o confirmare a
implicării managementului Spitalului Clinic Judeţean Mureş în asigurarea condiţiilor de
înaltă calitate, la standarde occidentale pentru toţi pacienţii care se tratează în această
unitate medicală de elită, managerul SCJ Mureş,

În data de 25 noiembrie 2014, Compartiemntul de Relaţii Publice şi Comunicare
a invitat reprezentanţi ai presei locale la Clinica de Oftalmologie din cadrul Spitalului
Clinic Judeţean Mureş, în vederea realizării unor materiale de presă prin intermediul
cărora s-a adus la cunoştinţa publicului informaţii cu privire la dotările cu aparatură
modernă, de ultimă generaţie, care au constat din următoarele: un biomicroscop cu
camera de luat vederi şi un tonometru non-contact necesar diagnosticării pacienţilor cu
glaucom. Conducerea Spitalului Clinic Judeţean Mureş şi a Clinicii de Oftalmologie au
precizat în faţa jurnaliştilor că investiţia era extrem de necesară în condiţiile în care
personalul medical a utilizat până în acea perioadă aparate care erau depăşite din

punct de vedere medical.
În data de 27 noiembrie, managerul Spitalului Clinic Judeţean Mureş dr. Ovidiu
BUTUC a primit vizita unor elevi aparţinând mai multor licee din Tîrgu-Mureş, doritori să
cunoască modul în care se desfăşoară activităţile medicale în cadrul unităţii noastre. Cu
acest prilej, reprezentantul Compartimentului de Comunicare şi Relaţii Publice din
cadrul SCJ Mureş, a însoţit grupul de elevi în timpul vizitei pe care au desfăşurat-o în
mai multe clinici a spitalului.

Conducerea Spitalului Clinic Judeţean Mureş, Compartimentul de Relaţii Publice
şi Comunicare din cadrul SCJ Mureş, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Mureş,
Biblioteca Judeţeană Mureş şi Asociaţia Editorilor de Carte din România, au demarat un
proiect la jumătatea lunii noiembrie, în urma căruia Clinca de Pediatrie din cadrul SCJ
Mureş, a fost dotată cu peste 400 de cărţi pentru copii. Evenimentul a fost publicat de
reprezentanţii presei scrise şi audio/vizuale din judeţul Mureş

Cea de-a treia ediţie a Galei Farmaciştilor din România organizată la începutul
lunii decembrie la Muzeul Naţional de Artă din Bucureşt,i a fost de bun augur pentru
Farmacia nr. 1 din cadrul Spitalului Clinic Judeţean Mureş, căreia i s-a acordat
PREMIUL DE EXCELENŢĂ în activitatea profesională. La eveniment au participat
peste 400 de farmacişti din toată ţara, fiind prezenţi de asemenea şi reprezentanţi ai
Ministerului Sănătăţii şi Casei Naţionale de Sănătate. Managerul Spitalului Clinic
Judeţean de Urgenţă, dr. Ovidiu Butuc a felicita întreg colectivul Farmaciei nr. 1,

declaraţia fiind preluată şi de presa locală, ca urmare a comunicatului trimis de
Compartimentul de Relaţii Publice şi Comunicare.
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