
Spitalul din Cisnadie - \&quot;locul unde castigam un pic de viata \&quot;
La Spital, cu bucurie: asa au venit oamenii la Spitalul Orasenesc Cisnadie imediat ce s-a redeschis. Cu
lacrimi in ochi, batranii orasului spun ca redeschiderea unitatii medicale le-a redat speranta unei vieti mai
sanatoase. Au plans ca niste copii atunci cand au auzit ca au din nou spital, insa spun ca nu ii vor ierta
niciodata pe cei care le-au luat "binecuvantarea aceasta, cand oricum eram singuri si fara ajutor ", dupa
cum spune Ioan Zaharie. Trecut de 81 de ani, omul spune ca a ramas doar cu nevasta, si ea bolnava. A
plans si a hulit atunci cand "cei mari de la Bucuresti " au hotarat sa inchida spitalul. La redeschidere,
batranul a plans din nou, de aceasta data de bucurie. Iar cand a pus piciorul din nou in unitatea
redeschisa, povesteste cum s-a crezut pentru o clipa in "al noualea cer ". "A fost dezastru! Dezastru a fost
cand s-a inchis. Eu sunt bolnav. Şi sunt doar cu nevasta, si ea e bolnava. Cat a fost inchis, am chemat
doctorul acasa. Dar stiti cum e... ori poate sa vina, ori nu poate. Şi doctorul chemat acasa se plateste. 70
de lei am dat pe vizita. Nu stiti cat am plans cand am aflat ca s-a deschis iar spitalul. Am sunat la domnul
primar si el mi-a spus de minune. A zis sa o sun pe doamna director pentru internare. Am sunat-o si cand
mi-a spus ca pot sa vin, ma gandeam daca nu cumva e ceva fantastic. Parea ca sunt in al noualea cer. Am
venit cu Salvarea chiar aici. Nu stiti cata bucurie am ca ne-a redat aceasta binecuvantare ", spune Ioan
Zaharie. 
  
  Colegul lui de salon, Teodor Pantea a plans si el si acum, de bucurie, dar si ciuda ca nu a reusit sa faca
ceva pentru a opri inchiderea i-a smuls lacrimi de neputinta. "Am fost in strada atunci cand a iesit toata
lumea. Şi la Sibiu am fost ca sa salvam spitalul. Scandam si plangeam de ciuda. Acum, cand am intrat din
nou in acest spital, am plans. Aici toata lumea plange de bucurie. Nu stiu daca cineva isi poate imagina ce
inseamna acest spital pentru noi. E locul unde castigam un pic de viata. Eu am fost si la Sibiu cat a fost
inchis aici. Nu se compara, va spun drept! ", a spus si Teodor Pantea. 
  
  Ultima pacienta
  
  Povestea Anei Vitan Hambasan este una extrem de emotionanta. Nu a avut cine sa vina dupa ea la spital
atunci cand unitatea medicala a fost inchisa. A fost ultimul pacient al Spitalului. Cata vreme a fost inchis
Spitalul, Ana Vitan Hambasan s-a dus cu salvarea la Spitalul din Sibiu, dar povesteste ca i-a fost greu. La
Cisnadie macar mai venea o ruda, un vecin sa o vada.
  
  La Sibiu, s-a simtit foarte singura. "Nu am inteles de ce Dumnezeu a lasat sa se inchida spitalele in tara
asta. Sa moara mame, sa moara copii, sa moara batrani la poarta spitalului... De ce au inchis minunea asta
de spital, cand aici fiecare om te ajuta, de la cel mai mic la cel mai mare? Oamenilor de bine sa le dea
Dumnezeu numai bine ca au deschis spitalul. Ca eu am fost si la Sibiu, ca sunt foarte bolnava, dar n-a
fost bine. Eram singura acolo. Aici mai vine o ruda, un vecin. Cand s-a inchis spitalul am crezut ca imi ia
viata. Nu a avut cine sa vina sa ma ia. Şi am plecat singura, in baston. Am fost ultima pacienta a
spitalului inainte sa se inchida ", povesteste Ana Vitan Hambasan. 
  
  in acelasi salon, Maria Nicolita spune ca boala a impins-o sa se interneze si la Sibiu, cat nu a fost spital
la Cisnadie. "A fost greu. Aici e mult mai bine ca la Sibiu. Cunoastem pe toata lumea. Sunt numai
oameni de bine aici si ne stiu bolile la fiecare. Şi mancarea e mai buna, e mai curat ", a spus femeia. 
  
  Maria Hurdubelea, si ea pacienta internata la Spitalul din Cisnadie spune ca se roaga ca Dumnezeu sa le
dea sanatate celor care au redeschis spitalul. "Redeschiderea spitalului a fost ca o minune pentru noi. Le
multumim din suflet celor care au dus aceasta lupta si ma rog pentru sanatatea lor si a doctorilor, si a
asistentelor si pentru sanatatea tuturor celor care lucreaza aici ", povesteste Maria Hurdubelea. 
  
  Oameni fericiti
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  Cu ochii in lacrimi, Ioana Pausan spune ca nu poate vorbi de emotie. Nu credea ca mai apuca sa vada
spitalul redeschis. "Nu stiti cat m-am bucurat. Am avut dureri, dar nu am fost la spital in Sibiu. Am auzit
ca nu e chiar bine si ca sunt si ei aglomerati, ca nu fac internari. Acum e bine, asa de mult m-am bucurat
ca avem iar spital, ca nici nu va imaginati ", spune femeia. 
  
  "Ne-am tratat cum am putut acasa, cu leacuri cum am stiut. A fost foarte rau fara spital. De cand am
auzit ca se deschide iar spitalul, am asteptat cu mare nerabdare momentul si m-am bucurat cu ochii in
lacrimi ", a spus si Maria Molean.
  
  Floare Borz se trateaza la spitalul din Cisnadie din 1968 si spune ca niciunde nu se simte mai in
siguranta decat la aceasta unitate medicala. Şi ea a asteptat cu nerabdare redeschiderea spitalului, care
spune ea, inseamna pentru toata lumea o mare bucurie. 
  
  Maternitatea, pe cale de a porni la drum
  
  Scancete de copil vor fi auzite din nou la Maternitatea din Cisnadie. Directorul Spitalului, Dorina Hanzu
Dancanet, spune ca pana la sfarsitul lunii se va redeschide si aceasta sectie a spitalului. "Unele sectii, cum
e Medicina Interna, Pediatria, Laboratorul de Analize Medicale pentru pacientii internati functioneaza
deja. Functioneaza Camera de garda si Serviciul de Urgenta cu medic in trei ture. inca mai facem
demersuri pentru alte specialitati. De asemenea, pana la sfarsitul lunii speram sa redeschidem
Maternitatea. Mai cautam colaborari cu medici. Avem pe Ambulatoriu colaborari pe ORL, Psihiatrie. O
sa fie totul in regula, dar deocamdata e foarte greu. Toate documentele au fost luate de la zero, ca si cum
acum ne-am fi infiintat. E greu si cu resursele umane, dar incercam sa ne descurcam. Avem noroc ca
personalul nostru revine in unitate ", a declarat managerul spitalului. 
  
  Primaria Cisnadie sprijina spitalul, primarul Gheorghe Huja spunand ca va aloca fondurile necesare
pentru ceea ce va fi nevoie la unitatea medicala. "Vom aloca in continuare fondurile necesare pentru buna
desfasurare a activitatii in spital si pentru a asigura un act medical cat mai performant ", a declarat
Gheorghe Huja, primarul orasului Cisnadie.
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