
<b>Pediatria � culori</b>
♦ Clinica de Boli Infectioase pentru copii isi bucura micutii pacienti cu saloane  albastre, roz, si
portocalii ♦ Lucrarile de modernizare pentru cele trei spatii ale Spitalului Clinic de Pediatrie au costat 13
miliarde de lei 
  
  Clinica de Boli Infectioase din cadrul Spitalului Clinic de Peditrie arata ca rupta din basmele copilariei
cu saloane colorate in albastru, roz sau portocaliu. Pentru a ?taia? din radacini teama micutilor de ?tanti
cu seringa?, medicii si asistentele au renuntat la halatele albe de spital si au adoptat halate in culori vii si
chiar tricouri. Pe langa faptul ca sunt colorate vese, saloanele nici nu se mai numesc doar saloane fiind
botezate cu diferite nume cum ar fi?Salonul floarea soarelui?. ?Culorile sunt putin mai neobisnuite. Le-am
furat din desenele copiilor, sunt culori din viata, care-ti schimba putin optica. Poate pentru ochii adultilor
nu este tocmai placut sa vada aceste culori atat de vii, dar ii invit sa se lase si ei furati de vraja copilariei,
prin melodile pe diferite teme, care se aud in fiecare salon. Ceea ce noi am vrut, atunci cand ne-am gandit
la acest aspect colorat a fost sa-i ajutam pe acesti copilasi sa treaca mai usor peste suferinta?, spune seful
clinicii, dr. Ofelia Cristiu.
  
  Capacitatea Clinicii cu sediul pe strada Transilvaniei este de 40 de paturi pentru bolnavii cu patologie
infectioasa diversa, la care se adauga alte 10 locuri pentru copiii cu HIV/SIDA.
  
  Spitalul de Pediatrie a inlaturat ?mostenirea? comunista
  Ultimii patru ani au insemnat pentru Spitalul Clinic de Pediatrie ?infaptuirea reformei sanitare si
inlaturarea mostenirii regimului comunist? , dupa cum spune directorul spitalului, dr. Mihai Neamtu.
?Toata aceasta reforma a insemnat cladiri vechi si nefunctionale, dispersate in trei zone diferite ale
orasului, aflate intr-un stadiu de degradare avansat, cladiri neigienizate, cu igrasie, instalatii sanitare si de
incalzire vechi, laboratoare dotate cu aparatura veche si nefunctionala?, a precizat doctorul Neamtu.
   
  Lucrarile de reparatii si igienizarile interioare, demarate in urma cu trei ani, la cele trei clinici ale
Spitalului de Pediatrie, s-au incheiat. Valoarea investitiei ajunge la aproape 13 miliarde de lei.
Conducerea spitalului spune ca noul aspect al celor trei cladiri se datoreaza, in primul rand, intelegerii si
ajutorului administratiei judetului, dar si Casei de Asigurari de Sanatate, care, cel putin pana acum, a
inteles ca un spital pentru copii are nevoie de bani, pentru o functionare decenta. Pe langa banii alocati de
autoritati, spitalul a primit donatii si sponsorizari de peste 35 de miliarde de lei. Acestea au constat in
aparatura medicala, materiale de constructii, paturi si lenjerie de spital, precum si echipamente medicale. 
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