
Maternitatea din Sibiu arata bine
Radu Chicea a devenit de curand director medical al Spitalului Clinic Judetean Sibiu. Nu poate spune ca
si-a dorit aceasta functie, dar a acceptat-o. Din ce a vazut pana acum, lucrurile in unitatea spitaliceasca
merg pe un fagas normal.

 Rep: Este in dezbatere un proiect de lege legat de sistemul de coplata. Ce parere aveti?
 Radu Chicea: E un sistem care nu a fost inventat de guvernul Romaniei ci unul ce functioneaza si in alte
tari, si la noi in sistemul privat si din punctul nostru de vedere va fi foarte bine. Pentru oamenii care
trebuie sa scoata banii din buzunar, nu va fi tocmai in regula. Cand apare legea vom stii. Urgenta nu cred
ca va avea de castigat. In mod cert cand va veni un ranit din accident de masina nu va astepta pana sa fie
tratat. Dar, vor veni bani in sistem si asta inseamna beneficiu tot pentru pacient.

 Rep: Cum vedeti fenomenul de migratie a pacientilor catre alte clinici, din alte judete?
 Radu Chicea: Sunt tipuri si tipuri de patologii, sunt institutele oncologice, spre exemplu, unde in mod
cert un om cu o patologie maligna prefera sa mearga sa se trateze. Exista patologii pentru care pacientii
vor merge unde tot timpul se face acest lucru. Spitalul din Sibiu este unul clinic. Nu veti gasi pacienti care
sa mearga pentru o infectie urinara sa se trateze in alta parte. Intotdeauna exista un fenomen al migratiei
bolnavilor. Bolnavii de la Sibiu merg la Targu Mures, la Cluj, cei de la Alba Iulia si Valcea vin la Sibiu
si asa mai departe. Si la noi vin de la Alba si Valcea. Migratia pacientilor este un fenomen continuu in
ambele sensuri. Nu cred ca bolnavii cu hernie merg sa se opereze la Targu Mures. Nu e un fenomen de
masa.

 Rep: Sunt multe persoane care pleaca sa nasca in alte orase chiar nemultumite de maternitatea din Sibiu.
Cum explicati acest lucru?
 Radu Chicea: Maternitatea din Sibiu este una dintre maternitatile care arata bine. Va fi si reabilitata, dar
si acum conditiile de cazare sunt foarte bune. Daca veniti sa va uitati cu un ochi obiectiv o sa vedeti. Sunt
bolnave care au impresia ca nu sunt suficient de bagate in seama de catre asistente, dar trebuie sa va
ganditi  ca o asistenta vede 15-16 persoane, nu poate sa stea tot timpul  langa o lauza. Nu poti avea
pretentia sa stea tot timpul. Copii plang, dar plang si acasa. Plang si in maternitate , dar asta nu inseamna
ca imediat ce plange, asistenta trebuie sa se duca. 

 Rep: Ce alte planuri de reabilitare mai aveti la nivelul spitalului?
 Radu Chicea: Va fi reabilitata policlinica, deci Ambulatoriul, cu fonduri europene, o sa fie reabilitata din
temelie pana la acoperis. Si acum este o cladire frumoasa, dar va fi o cladire igienizata, cu lift exterior,
spatii amenajate care va da un confort pacientilor. De asemenea vom mai face o extensie la Urgenta,
lucrari ce vor incepe vara aceasta. Circuitele functionale trebuiesc putin imbunatatite, pentru a se incadra
in normele europene. Va fi o sala speciala pentru cei decedati si sala de asteptare pentru apartinatori. Asa
cum este acum, daca mergeti vedeti 20 de oameni, dar defapt sunt doar 3 bolnavi, cu alti trei apartinatori
dupa el. Vor fi separati bolnavii de apartinatori. 

 Radu Chicea spune ca Spitalul din Sibiu este unul dintre spitalele care functioneaza extrem de bine. Este
un loc unde sunt doar mici disfunctionalitati, care nu au treaba cu problemele de economie sau de
finantare. Relatiile cu pacientii insa trebuie sa fie imbunatatite, desi sustine ca sunt o gramada de pretentii
ale pacientilor care nu sunt realiste. $$$Gabriela Visan###
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