
Nicolaescu  inaugureaza Urgentele pentru copii
Cei mai mici dintre pacientii judetului au de la inceputul acestei luni, un compartiment de urgente
nou-nout, care functioneaza in Policlinica Luther, in fostele spatii ale farmaciei. Compartimentul de
Primiri Urgente al spitalului va fi inaugurat maine, eveniment la care si-au anuntat participarea in afara de
reprezentanti ai autoritatile locale, si ministrul Sanatatii Publice, Eugen Nicolaescu, precum si
subsecretarul de stat, Raed Arafat. Tot cu aceasta ocazie, " oaspetii " de la Bucuresti, insotiti de prefectul
judetului, Ilie Mitea, vor vizita cateva localitati din judet, in scopul promovarii serviciilor prespitalicesti
si spitalicesti de urgenta.

 Potrivit managerului Spitalului Clinic de Pediatrie, ec. Alexandru Mihut, Compartimentul de Primiri
Urgente din cadrul Spitalului Clinic de Pediatrie este compus din cinci incaperi si un hol, care asigura
urgenta minora si majora pentru copiii din intreg judetul. Aici, spatiile au fost renovate si amenajate
conform standardelor in vigoare pentru un compartiment de urgente. Costul total al investitiei se ridica la
aproximativ 920.000 de lei. Amenajarile interioare au costat 200.000 de lei noi, cea mai mare parte a
banilor fiind alocata de Consiliul Local, iar restul cheltuielilor fiind suportate din veniturile proprii ale
spitalului. Pe de alta parte, 80 la suta din banii necesari pentru aparatura medicala, respectiv 620.000 de
lei, au fost acordati de Ministerul Sanatatii Publice (MSP), iar restul de 100.000 de lei provin din
fondurile de dezvoltare a spitalului. Alexandru Mihut a mai precizat ca de la inceputul acestei luni, cateva
sute de copii au trecut pragul Compartimentului de Primiri-Urgente din cadrul spitalui. " Adresabilitatea
este foarte mare. Sambata si duminca de exemplu avem peste o suta de pacienti ", a mai adaugat
managerul Spitalului Clinic de Pediatrie. Pe de alta parte, " periplul " reprezentantilor de la Bucuresti va
incepe de la ora 10, prin inaugurarea Serviciului Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare
Dumbraveni (SMURD), va continua cu vizita la SMURD Medias, iar apoi la Unitatea de primiri Urgente
si Ambulanta Medias. Urmatorul pe lista va fi SMURD Copsa Mica. Vizita se va incheia cu inaugurarea
Centrului de Primiri Urgente din cadrul Spitalului de Pediatrie.
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