Spital de nebuni, nu spital de urgenta!

Pentru ca este deja foarte clar ca nu se va construi in viitorul apropiat niciun spital de urgenta in Sibiu,
saptamanalul `Turnul Sfatului` propune fie sa se mareasca sectia de psihiatrie, fie sa strangem bani pentru
un nou spital de nebuni, in care sa incapa cei care incurca tot timpul itele. Aceasta ar fi concluzia ultimei
analize privind posibilitatea ca in judetul Sibiu sa se construiasca un nou spital de urgenta. Si sa va
spunem de ce:Noul spital trebuia sa se construiasca pe un teren ce era detinut de armata pe Calea
Poplacii. Dintr-un foc s-au pus la bataie 426.669 de lei pentru intocmirea proiectului noului spital. S-a
facut licitatie, s-a contestat licitatia, a fost respinsa licitatia, s-a facut proiectul pentru locatia Calea
Poplacii. Apoi, surpriza. Se afla ca s-a trimis gresit la Ministerul Sanatatii cartea funciara a terenului din
Calea Poplacii. Ministerul Apararii a trimis CF-ul unui alt poligon militar, aflat pe Valea Sapunului in
spatele hypermarketului Real. Si lucurile au intrat intr-un impas de cativa ani. La Prefectura s-au perindat
de atunci patru prefecti, fiecare cu ideile si neputintele lui. Ca sa aflam acum ca de fapt armata nu a dorit
niciodata construirea spitalului pe Calea Poplacii, iar " greseala` a fost de fapt un act voit. `Nu a fost nicio
greseala. Nu s-a dorit din capul locului construirea spitalului acolo. Armata are in zona alte proiecte. Nu a
dorit nici clasa politica initierea foarte urgenta a proiectului. Proiectul a demarat in ultimele luni de
supravietuire a Aliantei D.A. Dupa destramarea aliantei, democratii au pus tot timpul bete in roate, ca sa
nu se faca nimic. Cand au ajuns la putere PD-L-istii iar nu au avut tragere de inima, pentru ca nu au dorit
sa il puna din nou pe primarul Johannis intr-o postura buna`, ni se explica din interiorul prefecturii cum
stau de fapt lucrurile. Bomba a venit saptamana trecuta, cand reprezentantii Institutiei Prefectului si cei ai
Directiei de Sanatate Publica au anuntat ca au pornit procedurile si vor urgenta demersurile pentru
inceperea lucrarilor pe Valea Sapunului. Adica pe locul trimis `din greseala`. Si greseala este si in
continuare. Noul spital s-ar afla pe teritoriul comunei Selimbar, asupra careia Municipiul Sibiu nu are
nicio autoritate. Iar autoritatea care ar urmari desfasurarea proiectului, Consiliul Judetean nici macar nu a
fost intrebat. Paul Porr este doctor si consilier judetean. Nu crede nici el in explicatia " trimiterii eronate a
CF-urilor`. "Pe Calea Poplacii era vorba de zece hectare, aici sunt numai cinci. Nu a fost nicio eroare cand
a fost data acea prima ordonanta de guvern, cei de la Armata si-au dat seama ca pe Calea Poplacii este o
mina de aur si de ce sa dea terenul pentru un spital, cand pot sa il vanda pentru un mall sau ceva de genul.
Au venit apoi ca a fost o eroare regretabila, dar nu a fost deloc asa. Apoi, cu trei ministri liberali nu a mai
putut fi anulata acea prima ordonanta", spune Paul Porr. El invoca mai multe motive pentru care un spital
de urgenta in spatele complexului comercial de la Selimbar ar fi ineficient. "Bolnavii ar fi tot plimbati
prin oras si stim ce ambuteiaje se creeaza si acum in zona. Nu o sa fie medici destui pentru un spital
judetean pe Corneliu Coposu si unul de urgenta pe Valea Sapunului. Nici aparatura suficienta. Exista un
singur tomograf, de exemplu", adauga Paull Porr. In prima varianta, cea de pe Calea Poplacii, pe terenul
de zece hectare urma sa fie mutat si spitalul judetean si cel de pediatrie. Planurile initiale prevedeau si
ridicarea unui spital de recuperare, inexistent deocamdata la Sibiu. "Acolo putea fi ridicat si un bloc
pentru medicii rezidenti. Acum, pe Valea Sapunului este un proiect care din start este o treaba proasta. Nu
va fi o tragedie daca nu se va face, pentru ca este un compromis care va genera alte probleme in actuala
situatie", a mai spus Porr.Ca sa nu mai vorbim ca schimbarea locatiei spitalului da peste cap planurile
noului Plan Urbanistic General. PUG-ul prevedea mutarea sistemului medical din zona centrala a
Sibiului pe Calea Poplacii. "La iesirea din Sibiu spre Poplaca, in zona poligonului militar este prevazuta
dezvoltarea unui nou spital clinic de urgenta cu o capacitate aproximativa de 462 paturi. Relocalizarea
unor spitale aflate in oras va permite pe de o parte, dezvoltarea unui centru spitalicesc regional si, pe de
alta, utilizarea terenurilor ramase vacante in oras pentru amplasarea unor dotari de interes public in acele
zone", se arata in memoriul general al viitorului Plan Urbanistic General. In locul actualului Spital
Judetean era preconizat un centru universitar. Schimbarea locatiei nu afecteaza documentul in sine,
sustine Eugen Panescu, directorul Werkplan, firma care a realizat viitorul PUG al Sibiului. "Este un
punct important in dotarea orasului, dar schimbarea locatiei nu schimba PUG-ul. Am fi considerat ca fiind
mai buna solutia prin care acest nou spital sa fie pe teritoriul orasului. Pe Valea Sapunului nu cred ca este
locatia ideala. Dar nu facem o tragedie din acest lucru si ramane speranta ca acel teren de pe Calea
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Poplacii sa fie totusi folosit pentru o utilitate a orasului", spune Panescu.`Incepem demersurile pentru
demararea investitiei pe spatiul pe care il avem. S-a facut tot lobby-ul posibil, dar mecanismul este foarte
greoi`, prefectul Constantin Trihenea. Daca doriti sa visati…Noul Spital Judetean de Urgenta, situat la
capatul Caii Poplacii, pe Valea Sapunului sau undeva intre Saturn si Uranus, colt cu Mercur, va avea 462
de paturi, o arie utila de 31.882 metri patrati si o arie desfasurata de 64.698 metri patrati. El va include
unitatea de primiri urgente, servicii ambulatorii si spitalizare de zi, departamentul de radiologie,
imagistica si explorari functionale, ar avea servicii conexe specifice spitalelor (endoscopie, farmacie,
laborator central, morga cu laborator de anatomie-patologica anexat, sterilizare centrala, vestiare centrale
si grupuri sanitare personal, sala de conferinte pentru 100 de persoane), receptie, zona de inregistrare,
asteptare, blocul operator, sectia de terapie intensiva generala adulti/copii, sectii de spitalizare
chirurgicala, sectii de spitalizare medicale, administratie (conducere, financiar-administrativ, resurse
umane, juridic, epidemiologie, tehnic, securitate si protectie), heliport cu un punct de aterizare.
Cuvinte cheie: turnul sfatului atel poplaca selimbar buia municipiul sibiu calea poplacii sanatate
sibiul constantin trihenea deva protectie securitate ministerul sanatatii analize consiliul judetean
sanitare consilier judetean judetul sibiu clasa politica visa pediatrie cartea funciara valea sapunului
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