
Ireal: batran de 70 de ani, orb si cu suprainfectie, abandonat de medici la poarta Spitalului Municipal Medias
Gest de domeniul incredibilului la Spitalul Municipal Medias. Un barbat de aproximativ 70 de ani, adus
in stare extrem de grava de un echipaj al Ambulantei Medias, a fost pur si simplu "poftit " afara din
Compartimentul de Primire Urgente si din spital de medici. Barbatul, care este orb, a fost adus in jurul
orei 16.30 la spital cu o arsura veche suprainfectata la ambele picioare. Desi starea pacientului era extrem
de grava, medicii care erau la aceea ora in spital s-au decis cu greu sa il examineze pe om. Initial,
chirurgul de garda a fost cu greu convins sa il consulte pe om, insa in cele din urma s-a lasat convins si a
coborat la Urgenta. A examinat pacientul si, sustin medicii, acesta ar fi semnat pe proprie raspundere ca
nu doreste sa ramana internat. Aici apare insa primul semn de intrebare, pentru ca potrivit asistentilor de
la Ambulanta Medias, barbatul de 70 de ani era ORB. in cele din urma, barbatul a fost condus afara si
lasat pur si simplu la poarta Spitalului Municipal Medias. Medicii medieseni nu au avut nici cea mai mica
tresarire de omenie si bun simt, astfel incat omul a stat zeci de minute in strada, la poarta unitatii
medicale. in cele din urma, impresionati de drama acestuia, reprezentantii Serviciului de Ambulanta 
Medias au decis sa il transporte pe barbat la casa lui. Chiar si in aceste conditii, se nasc unele semne de
intrebare: cine va raspunde in cazul in care infectia, care oricum l-a adus pe om intr-o stare greu de
descris in cuvinte, il va omoris Cine si de ce a decis sa abandoneze in fata spitalului un barbat ORB si cu
o suprainfectie la ambele picioares Sunt raspunsuri la care asteptam raspuns din partea conducerii
Spitalului Municipal Medias. Vom reveni cu amanunte in cursul zilei de maine.
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