
Coplata de cativa lei
Putin peste 22.000 de lei - aceasta este suma care a fost adunata din coplata la Spitalul Clinic Judetean de
Urgenta Sibiu. Un numar de 4.427 persoane au platit suma de cinci lei la externare, ei fiind cei care se
incadreaza in legea coplatii. Toti banii au fost cheltuiti pe medicamente si materiale sanitare. 
  
  Desi poate parea o suma mare, aceasta acopera foarte putin cheltuielile spitalului. La spitale mai mici,
veniturile din coplata aproape ca nu conteaza, insa legea e lege si trebuie aplicata. La Spitalul Municipal
din Medias s-au adunat in aproape 7 luni cam 3.000 de lei din coplata de 8 lei de persoana, iar la Spitalul
Orasenesc din Agnita, suma stransa din coplata in aproximativ 7 luni nu este nici cat un salariu mediu pe
economie. Directorul Iosif Nicolae Prisca a spus ca a adunat din coplata suma de 895 lei. "Sunt putini,
dar orice ban care se adauga este bun. Chiar daca nu sunt multi, ne folosim si de ei ", a spus directorul
Spitalului Orasenesc din Agnita. 
  
  Suma este si mai mica la Spitalul din Cisnadie. De la 1 aprilie, de cand a intrat in vigoare legea coplatii,
in bugetul Spitalului Orasenesc din Cisnadie au intrat 335 de lei, bani platiti de cei 67 de pacienti care au
fost nevoiti sa achite valoarea coplatii la externare. 
  
  Toti banii sunt cheltuiti pe medicamente
  
  Banii care au fost adunati de la cei care platesc la externare au fost cheltuiti la fel in toate spitalele din
judet. Au intrat la venituri proprii si de aici au fost folositi pentru achizitionarea de medicamente si
materiale sanitare. "Sumele de bani incasate in urma coplatii sunt destinate pentru suplimentarea
bugetului alocat pentru achizitionarea de medicamente si materiale sanitare, necesare pacientilor internati
in unitatea noastra sanitara ", a declarat Decebal Todarita, purtatorul de cuvant al Spitalului Clinic
Judetean de Urgenta. 
  
  Multi dintre pacientii nostri care ajung sa se interneze sunt scutiti de plata sumei de cinci lei, cat a fost
stabilita coplata in mai toate spitalele. Doar la Medias coplata este de 8 lei. "Multi dintre cei care vin la
spital au pensie mica sau sunt gravide, urgente, care nu fac obiectul coplatii. Din 804 internari, 430 au
fost copii, care sunt neplatitori, iar din 374 de adulti, doar 67 au platit, restul fiind scutiti. Am adunat
astfel suma de 335 de lei. Banii care sunt ii vom folosi pentru medicamente, alimente si materiale sanitare
", a spus Dorina Hanzu Dancanet, directorul Spitalului Orasenesc Cisnadie. 
  
  Coplata nu se aplica serviciilor de urgenta, in ambulatoriul de specialitate, nici persoanelor exceptate
prin lege, respectiv copii, gravide, pensionari cu venituri mai mici de 740 de lei, bolnavi inclusi in
programele nationale de sanatate sau veterani de razboi.
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