
Cindrea i-a explicat ministrului Sanatatii situatia spitalelor sibiene
Deputatul Ioan Cindrea a depus, recent, in Parlament doua interpelari catre ministrul Sanatatii, Attila
Cseke, privind propunerea desfiintarii Spitalului Orasenesc din Agnita si comasarea unitatilor sanitare din
subordinea Consiliului Judetean Sibiu. Presedintele PSD Sibiu se declara impotriva acestor masuri. "in
audientele pe care le-am efectuat in localitatile judetului Sibiu, autoritatile locale si cetatenii din Agnita si
localitatile de pe Valea Hartibaciului si-au manifestat ingrijorarea cu privire la proiectul de Hotarare de
Guvern de desfiintare a Spitalul Orasenesc de la Agnita, spital care functioneaza de aproape 70 de ani si
deserveste o populatie de aproximativ 35.000 de locuitori pe o zona cu 25 de localitati. Va rog sa
analizati posibilitatea de a nu desfiinta acest spital care ar produce mari perturbari in desfasurarea
activitatii sistemului de sanatate al judetului Sibiu, intrucat anual sunt tratati in Spitalul Orasenesc
Agnita, peste 3.000 de bolnavi. Cazurile care pana acum erau tratate la Spitalul din Agnita si care ar
trebui sa mearga la Sibiu, ar bloca Spitalul Clinic Judetean Sibiu timp de doua luni iar costurile cu
deplasarea bolnavilor pe distante de pana la 100 de kilometri la Sibiu sau Medias, ar afecta grav accesul
la asistenta medicala pentru cetatenii din Agnita si din cele 25 de localitati de pe Valea Hartibaciului", se
arata in interpelarea privind Spitalul Orasenesc Agnita. Cea de-a doua interpelare expune trei motive
principale pentru care spitalele Consiliului Judetean sa nu fie comasate. "Administratia si cetatenii
judetului Sibiu, si-au manifestat ingrijorarea si dezacordul fata de proiectul de Hotarare a Guvernului
privind comasarea unitatilor sanitare din subordinea Consiliului Judetean Sibiu", sustine deputatul sibian.
Primul argument invocat este imposibilitatea asigurarii unui management eficient, cauzat de dispersia
celor trei spitale in Municipiul Sibiu si a volumului mare de bunuri de gestionat. "Eterogenitatea sectiilor
care compun cele trei spitale ar determina un volum si mai mare de probleme, prin nevoile si organizarea
specifica fiecaruia. Managerierea medicala si mai ales cea economica-financiara a unui spital care le-ar
cuprinde pe toate, ar ridica probleme majore de coordonare si control, avand in vedere ca deja acum,
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta functioneaza in 15 cladiri(in diferite cartiere), Spitalul de Psihiatrie in
9 cladiri(din care una situata la 25 km. distanta de Municipiul Sibiu), iar Spitalul de Pneumoftiziologie in
4 cladiri". Al doilea argument este scaderea calitatii actului medical, adresabilitatea fiecarui spital fiind
specifica si greu de indeplinit in conditiile acestei comasari. "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", se arata
in interpelare. in fine ultimul motiv este de natura ecnomica. "Masura nu conduce la economii financiare
relevante, din analiza noastra reiesind faptul ca nu se pot realiza economii substantiale la fondul de
salarii, intrucat nu se poate pune problema diminuarii personalului si asa subnormat fata de criteriile
stabilite in O.M.S. nr. 1224/2010. Mentionam ca autoritatea judeteana, respectiv Consiliul Judetean
Sibiu, considera de neacceptat masura de comasare si o considera abuziva avand in vedere autonomia
locala", afirma Ioan Cindrea.
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