
Boschetarii blocheaz�paturile spitalelor
♦ Doi ciobani si-au facut din Chirurgia de la Judetean, o casa ♦ La Medias, au fost internate 5 cazuri
sociale
  
  Numarul cazurilor sociale din spitale a luat amploare in tot judetul. Peste zece oameni ai strazii au
ajuns, din mila trecatorilor care au chemat salvarea, la spital, in ultimele doua saptamani. Chiar daca in 
Sibiu sunt unitati medico-sociale, astfel de cazuri sunt ingrijite, inca, de personalul spitalului.  "Sunt
oameni fara adapost, majoritatea. Chiar daca au sau nu asigurare de sanatate, trebuie sa primeasca si ei
ingrijire medicala. In momentul in care un astfel de caz ajunge la spital, nu-l poti da afara" , spune
purtatotul de cuvant al Spitalului Clinic Judetean, dr. Carmen Natea, care adauga ca, la Judetean,  "se
trateaza omul si nu persoana" . 
  De cele mai multe ori, boschetarii care ajung la spital au, pe langa afectiunile de sezon, cum sunt
degeraturile si hipotermiile, si alte afectiuni cronice, pentru care necesita tratament si ingrijire
indelungata. Paturile spitalului sunt blocate, astfel, de saracii care prefera sa stea in spital, unde au
asigurate un acoperis si trei mese pe zi. Numai intr-un salon de la Chirurgie sunt internate, in acest
moment, patru persoane fara adapost. Doi dintre pacienti ei sunt ciobani si si-au facut din spital o casa,
inca din luna decembrie. Cel putin la doua zile, mai vin 2-3 cazuri. In fata acestui aflux de cazuri sociale,
medicii se vad pusi in situatia de a-i interna, chiar daca sunt constienti ca ceea ce consuma saracii, chiar
daca nu sunt bolnavi, nu va putea fi recuperat. 
  Conform unor surse din cadrul Serviciului de Ambulanta, oamenii strazii sunt adesea gasiti pe strazi sau
prin holurile blocurilor. Sunt subnutriti, alcoolici sau sufera de boli cronice, care se agraveaza. 
  
  Mediesenii sunt avantajati
  Spitalul din Medias are ceva mai mult noroc decat cel din Sibiu, pentru ca acolo s-a infiintat una dintre
cele doua unitati medico-sociale din judet. Desi, la inceput, s-a crezut ca acestea vor deservi tuturor
cetatenilor din judet, la unitatea din Medias pot fi internati numai cei care au domiciliul in Sibiu, pentru
ca fondurile vin de la Consiliul Local. 
  Cazurile sociale din Medias, dupa ce trec prin spital, unde primesc asistenta medicala, sunt transferate la
unitatea medico-sociala, unde pot sta pana cand boala lor se stabilizeaza. De cand cu sezonul rece, la
aceasta unitate au fost ingrijiti cinci oameni ai strazii, toti batrani, abandonati de familie, cu pensie foarte
mica si cu boli cronice.  "Unul a dormit in cimitir, altul in gara, altul chiar in strada. Sunt oameni care
trebuie ingrijiti, dar care, apoi, trebuie ajutati sa se reintegreze din punct de vedere social. Aici ei primesc
gazduire pana cand boala lor se stabilizeaza, dar nu este azil de noapte. Cel mai bine ar fi sa se duca la
camine sau la azile" , este de parere Maria Minea, directorul unitatii medico-sociale din Medias. 
  In aceeasi situatie cu Spitalul din Sibiu se gaseste si Agnita, unde nici pana acum nu au ajuns banii
pentru separarea unitatii medico-sociale de spital, iar cazurile sociale trebuie sa stea tot in spital.
  
  Laura BUCIU
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