
Fundatia Spitalului ajut�Alt�a
♦ Locuitorii comunei Altana si cei din satele arondate primesc consiliere sociala, juridica si medicala ♦
Proiectul de 5.000 de lire straine va ajuta si o femeie de 75 de ani, care trebuie urgent operata de fiere
  
  Cetatenii din Altina au motive de bucurie, pentru ca noul an le-a adus un centru de consiliere consiliere
sociala, juridica si medicala, care a fost pus la dispozitie de Fundatia Spitalului Clinic Judetean, in
colaborare cu Primaria din Altina si Agentia de Dezvoltarea Marii Britanii. ?Proiectul a inceput sa prinda
contur in luna decembrie a anului trecut. Acum avem un sediu pentru jurist si asistent social, iar medicul
poate fi gasit la dispensarul din comuna. Pentru ca sunt foarte multe cazuri si in satele Benesti si in
Ghijasa de Sus, acestia se vor deplasa si acolo, ori de cate ori va fi nevoie?, promite directorul executiv al
Fundatiei Spitalului din Sibiu, Mirela Olteanu. 
  Pentru a putea da startul acestui proiect, s-au evaluat mai multi cetateni din Altina, iar concluzia nu a
fost deloc una buna. ?Personal am fost, in ultima luna, de patru ori in Altina si ma asteptam ca acolo sa
fie probleme, dar nu chiar asa de grave. Sunt foarte multe persoane batrane si bolnave, cu diferite
afectiuni care ar necesita ingrijire medicala. De asemenea, majoritatea au pensii foarte mici. M-a socat
cazul unei batrane care are 75 de ani si trebuie operata urgent de fiere. Singurul ei venit este o pensie de
colectiv de 300 de mii si ajutorul social de la Primarie, de 200 de mii de lei. Nu are unde sa stea, pentru
ca locuinta ei a fost luata, dupa moartea parintilor, de fratele ei. Acum sta pe la rude, care au o casa cu
patru camere, unde convietuiesc, pe langa batrana si alte patru familii?, spune Mirela Olteanu. In cadrul
acestui proiect, batranica va fi adusa la Sibiu si supusa operatiei de fiere, apoi se va incerca internarea ei
in cadrul unui azil. 
  
  4.500 de lire sterline de la englezi si 500 sunt de-ai nostri
  Pentru acest proiect, care se intinde pe 10 luni, englezii au contribuit cu fonduri de 4.500 de lire sterline,
urmand ca 500 de lire sa fie din contributie proprie a Fundatiei si Primariei Altina. ?Este un proiect pentru
cat mai multe centre rurale. Cel din Altina este primul de acest gen. Speram ca el sa fie benefic tuturor
celor care vor avea nevoie de consiliere, nu numai medicala, dar si sociala sau juridica?, mai spune Mirela
Olteanu. 
  
  Laura BUCIU
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