
Spitalul din Cisnadie va fi redeschis
Presedintele Consiliului Judetean Sibiu, Ioan Cindrea, a anuntat ieri, ca Spitalul Orasenesc din Cisnadie
se va redeschide, ca urmare a vizitei aici a consilierului ministrului Sanatatii, Iordache Lazar, si dupa
discutia pe care o va avea saptamana viitoare cu ministrul Sanatatii, Vasile Cepoi.
  
  "A redeschide un spital nu e simplu. Simplu a fost sa-l inchida. (...) A fost o eroare grava fata de
cetatenii din zona", a spus Cindrea, adaugand ca nu este posibil ca locuitorii oraselor, satelor si
comunelor din jur sa fie nevoiti sa vina pana la Sibiu pentru un pansament.
  
  "Consilierul ministrului Sanatatii a inspectat, zilele trecute, dotarea, aparatura si starea materiala a
Spitalului Orasenesc din Cisnadie. La inspectie au participat si vicepresedintele Consiliului Judetean
Sibiu, Ioan Banciu, sefa Serviciului de Administratie Publica Locala, Rodica Ţarlea, reprezentanti ai
Prefecturii, primarul si viceprimarul din Cisnadie. Pozitia Consiliului Judetean Sibiu este foarte clara:
trebuie redeschis spitalul din Cisnadie, absolut necesar sibienilor din acest oras", a precizat Ioan Cindrea,
adaugand ca Iordache Lazar, consilierul ministrului Sanatatii, urmeaza sa-i propuna acestuia solutia
optima pentru redeschiderea spitalului din Cisnadie. 
  
  in momentul in care a fost inchis, Spitalul Orasenesc din Cisnadie avea 92 de paturi. Aici lucrau 16
medici specialisti de Medicina Interna, Neurologie, Pediatrie, Obstetrica Ginecologie, Neonatologie,
Chirurgie Generala, ATI, Laborator de analize medicale, Radiologie si imagistica generala. La spitalul din
Cisnadie pacientii care aveau nevoie urgenta de ajutor se puteau adresa Camerei de Garda, care asigura
permanenta. 
  
  Ioan Cindrea spune ca demersul sau este sustinut de prefectul Ovidiu Sitterli, de primarul Gheorghe
Huja, dar si de fosta directoare a spitalului, care lucreaza benevol la un plan de redeschidere.
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