
Personalul medical de la Cisnadie, la redistribuire
Personalul care a lucrat ani de zile la Spitalul Orasenesc Cisnadie s-a adunat, ieri, la Directia de Sanatate
Publica. Oamenii au incercat sa isi gaseasca un loc de munca unde sa isi poata continua activitatea, dupa
ce unitatea medicala de la Cisnadie a fost pusa de Ministerul Sanatatii in randul celor cu care Casa de
Asigurari de Sanatate nu va mai incheia contract de finantare de la 1 aprilie. Potrivit directorului Directiei
de Sanatate Publica Sibiu, Gabriel Budescu, personalul medical de la Cisnadie a depus cereri pentru
posturile libere scoase de spitalele din judetul Sibiu. Au fost vizate, in primul rand, spitalele din
municipiul Sibiu, data fiind si distanta mica dintre cele doua orase, dar si alte unitati medicale din judet.
Potrivit directorului Budescu, spitalele pot raspunde solicitarilor pana la data de 7 aprilie. in cazul in care
nu tot personalul medical si auxiliar isi va gasi de lucru la spitalele din judet, in masura in care vor fi de
acord, redistribuirea se va face la spitalele din alte judete. 
  
  Potrivit structurii de personal a Spitalului Orasenesc Cisnadie, acolo si-au desfasurat activitatea 9
medici, 29 de asistente medicale si 15 infirmiere. 
  
  in timp ce personalul incerca sa isi gaseasca un post nou, spitalul ramane sigilat, pentru ca bunurile sa
fie conservate. 
  
  TESA e pe drumuri 
  
  in timp ce pentru medici, asistente si infirmiere s-a gasit solutia redistribuirii, nu acelasi lucru s-a
intamplat cu personalul administrativ si TESA. 16 persoane sunt, in acest moment, pe drumuri. Astfel,
bucataresele, un sofer, un electrician, personalul din Blocul Alimentar, dar si personalul din conducere
nu au un alt post la care sa isi poata practica meseria. Consiliul Local Cisnadie incearca sa gaseasca
solutii pentru ei, dar mai cu seama, pentru pastrarea unei Sali de Tratament, a Salii de Gimnastica
Recuperatorie pentru Copii si a Laboratorului. "Deocamdata noi nu avem documentul de desfiintare a
spitalului. Dar pentru a putea pastra aceste servicii medicale, va fi nevoie de infiintarea unei structuri noi,
pentru care va fi nevoie de personal ", au spus oficiali din cadrul CL Cisnadie. 
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