
Bottesch i-a scris lui Boc despre comasarea spitalelor
Presedintele Consiliului Judetean, Martin Bottesch, a trimis, ieri, o scrisoare premierul Emil Boc, in care
sustine ca institutia pe care o conduce este impotriva comasarii spitalelor aflate in subordine si anume:
Spitalul Clinic Judetean, Spitalul de Pneumoftiziologie si Spitalul de Psihiatrie. Martin Bottesch prezinta
3 motive pentru care organizarea spitalelor trebuie sa ramana neschimbata. Iata care este textul integral al
scrisorii trimise premierului Romaniei. "Stimate Domnule Prim-Ministru, ca urmare a publicarii pe
site-ul Ministerului Sanatatii a proiectului de Hotarare de Guvern privind comasarea unitatilor sanitare din
subordinea Consiliului Judetean Sibiu, ne exprimam dezacordul fata de aceasta masura. Aratam mai jos
care sunt argumentele ce sustin mentinerea celor trei spitale ca structuri de sine statatoare: 1.
Managementul unui spital care ar unifica cele trei spitale existente, ar ridica probleme majore de
coordonare si control, avand in vedere ca Spitalul Clinic Judetean de Urgenta functioneaza in 15 cladiri
situate in trei cartiere diferite, Spitalul de Psihiatrie in 9 cladiri (din care una situata la 25 km distanta de
municipiul Sibiu), iar Spitalul de Penumoftiziologie in 4 cladiri. Prin comasare ar rezulta un complex de
26 cladiri situate in cinci cartiere ale orasului, plus o cladire in alta localitate. 2. Scaderea calitatii actului
medical ar fi o consecinta directa a dificultatilor de management. Profilul celor trei spitale este diferit si
bine definit, atat Spitalul de Psihiatrie, cat si cel de Pneumoftiziologie sunt de monospecialitate, trateaza
bolnavi de pe un areal care depaseste limitele judetului Sibiu si au in componenta sectii/compartimente
pentru tratarea si recuperarea copiilor cu probleme specifice, precum si sectii de bolnavi cronici. 3.
Masura nu conduce la economii financiare relevante. Din analiza noastra reiese faptul ca nu s-ar realiza
economii substantiale la fondul de salarii, iar eventualele economii, oricum, nu ar justifica dificultatile
generate in asigurarea calitatii actului medical, precum si managementului institutional. in concluzie, avem
rugamintea de a sustine prin toate mijloacele legale de care dispuneti, mentinerea celor trei spitale ca
structuri independente. Cu stima, Martin Bottesch, presedintele Consiliului Judetean Sibiu".(C.P.)
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