
Asistenta medicala pentru cei cu bani putini
Persoanele cu o situatie materiala precara pot primi ingrijiri medicale la centrul deschis in cadrul
Serviciului Public de Asistenta Sociala, in sediul vechi al Primariei Sibiu, situat pe Bulevardul Victoriei,
nr. 1 - 3, spatiu pus la dispozitie de Consiliul Local. La Sibiu functioneaza din aceasta luna unul din cele
10 centre-pilot de asistenta medicala comunitara din tara. Trei asistenti medicali asigura, prin acest
centru, servicii medicale gratuite pentru persoanele cu situatie materiala precara din municipiul Sibiu.
  
  Crearea acestui centru a fost posibila prin parteneriatul pe care municipalitatea sibiana l-a semnat cu
Şcoala Nationala de Sanatate Publica, Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar care a initiat
proiectul "Promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea resurselor umane si institutionale din asistenta
medicala comunitara ", finantat de Uniunea Europeana - Fondul Social European, pe Axa prioritara nr. 6,
Domeniul major de interventie nr. 6.1 "Pentru o viata mai buna ", al carui scop este reducerea
disparitatilor si inegalitatilor existente in accesul la servicii medicale primare, imbunatatirea accesului si
calitatii serviciilor medicale si sociale pentru populatia vulnerabila, repartizarea judicioasa si
perfectionarea pregatirii profesionale a resurselor umane, din reteaua de asistenta medicala comunitara in
cele 10 judete din regiunile de dezvoltare Vest si Centru.
  
  Obiectivul proiectulului este acela de a asigura accesul la servicii de asistenta medicala comunitara prin
infiintarea, dotarea si punerea in functiune a unui centru-pilot de asistenta medicala comunitara, pentru o
perioada de trei ani. Beneficiarii acestuia sunt persoanele singure si familiile vulnerabile care au un nivel
economic sub pragul saraciei sau sunt in somaj, au un nivel educational scazut, sau au dizabilitati, boli
cronice, boli in faza terminala (tratamente paleative), dar si pentru femei gravide, familii monoparentale
care prezinta risc de excluziune sociala. Persoanele care fac parte din aceste categorii pot apela numarul
de telefon 0269/208.800, interior 961, isi pot lasa datele de contact si adresa, iar un asistent medical ii va
vizita la domiciliu.
  
  Centrul a fost dotat cu mobilier si truse medicale de catre Şcoala Nationala de Sanatate Publica,
Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar - Bucuresti. Municipalitatea sibiana va acoperi
costurile achizitionarii unor materiale sanitare consumabile. in cadrul centrului isi desfasoara activitatea
trei asistenti medicali comunitari si un mediator sanitar de etnie roma.
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