
Krech i-a smuls o promisiune lui Cseke: Spitalul de la Cisnadie nu se desfiinteaza
Spitalul Orasenesc Cisnadie nu se va desfiinta. Aceasta a fost promisiunea pe care primarul orasului,
Johann Krech, i-a smuls-o ministrului Sanatatii. Primarul a anuntat-o pe Dorina Hanzu Dancanet,
managerul Spitalului Orasenesc Cisnadie, ca ministrul nu a luat niciodata in calcul desfiintarea spitalului.
La randul ei, managerul i-a anuntat pe protestatari ca exista promisiunea ca spitalul sa ramana in aceasta
forma. "Din discutia avuta in urma cu putin timp cu domnul primar, care este la o intalnire cu ministrul
Sanatatii, avem promisiunea ca spitalul va ramane in aceasta forma. Domnul primar este la Bucuresti, la
intalnirea cu domnul ministru. Mi-a spus ca propunerea care pleaca de la noi cu semnatura managerului
si cu aprobarea primarului si a Consiliului Local si care este, de fapt, de mentinere a spitalului, este cea
valabila si ca nimeni nu poate sa ne modifice structura. Astazi (n. r. ieri), aceasta este concluzia, ca
pastram spitalul. Vedem ce se va intampla mai departe", a declarat Dorina Hanzu Dancanet, managerul
Spitalului Orasenesc Cisnadie, in fata a peste 500 de oameni. 
  
  Medicii sunt impotriva desfiintarii
  
  Tot personalul Spitalului Orasenesc Cisnadie a fost la mitingul care a avut lor ieri in curtea interioara a
unitatii medicale. Ei i-au condus pe oameni intr-un miting impotriva desfiintarii Spitalului, masura
propusa marti de Directia de Sanatate Publica Sibiu. "De ce sa se desfiinteze acest spital, care nu are nici
datorii si este atat de necesar locuitorilor din Cisnadie si comunelor arondate. Unde este asa-zisa
autoniomie localas incep sa cred ca suntem prea multi si ca vor sa ne rareasca si ca vor depune ei toate
eforturile ca sa ne mai rareasca ", a spus dr. Ioan Codarcea. 
  
  Desi pornisera cu avant, oamenii s-au linistit atunci cand au auzit ca primarul Johann Krech a reusit sa il
convinga pe ministrul Sanatatii, Cseke Attila sa nu transforme spitalul de la Cisnadie nici in camin de
batrani si nici in spital pentru bolile cronice. Viceprimarul Gheorghe Huja le-a spus si el cisnadienilor ca,
in proportie de 99 la suta, spitalul nu se va desfiinta. "Vrem sa stiti ca noi cu totii suntem impotriva
desfiintarii spitalului. Eu va spun 99 la suta ca spitalul nu se desfiinteaza. Au discutat astazi de dimineata
primarul cu ministrul Sanatatii si ne-a spus ca totul depinde de autoritatile din Sibiu. Eu va propun ca
daca acestia nu se tin de cuvant sa ne strangem 10.000 de oameni si sa protestam impotriva acestui
demers. Vreau sa mergeti acasa linistiti pentru ca spitalul nu se va desfiinta. Ca se va pune problema sa
desfiintam vreo sectie... asta nu stiu, e o alta disuctie, dar spitalul nu se va desfiinta ", a spus
viceprimarul. 
  
  Astazi, primarul aduce petitia scrisa
  
  Primarul orasului Cisnadie, Johann Krech va fi prezent astazi la a doua runda de discutii cu ministrul
Sanatatii, Cseke Attila. De aceasta data, primarul Cisnadiei si alti 9 primari, membri ai Asociatiei
Oraselor din Romania, care au fost afectati de proiectul Ministerului Sanatatii, vor semna o petitie
comuna pe care i-o vor inmana ministrului Sanatatii. "Domnul ministru ne-a ascultat oful. Dansul sustine
sus si tare ca nu a propus niciodata desfiintarea vreunui spital din Romania. Sustine, in schimb, un
program de infiintare de camine pentru batrani. De gasirea locatiilor trebuie sa se ocupe deconcentratele
si prefecturile. Pentru propunerea de desfiintare a Spitalelor din Agnita si Cisnadie sunt de vina CJAS,
DSP si Prefectura, care nu au luat in calcul nici dorinta, nici necesitatea acestor spitale si nici autonomia
locala. Noi le transmitem sa ne lase sa decidem singuri soarta spitalelor. in consecinta, vointa clar
exprimata a Primariei si a Consiliului Local, dar si a pacientilor este sa mentinem acest spital in aceasta
formula. Noi avem 25 de paturi paturi pentru bolnavii cronici si le putem pastra. Nu ne trebuie spital de
cronici. Urmatorul pas este continuarea discutiilor. Noi am realizat structura unei petitii pe care maine
(n.r. astazi) i-o vom prezenta ministrului Sanatatii ", a spus primarul Johann Krech. 
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  Spitalul Orasenesc Cisnadie are trei surse de finantare: de la Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate, de
la Bugetul de Stat si de la Consiliul Local. . in plus, vor exista venituri proprii pe care Spitalul le va putea
realiza si folosi.
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