
Spitalul intra in reabilitari capitale
in aproximativ patru ani, spitalul se va moderniza. Presedintele Consiliului Judetean Sibiu, Ioan Cindrea a
spus, ieri, in cadrul unei conferinte de presa organizate la Spitalul Clinic Judetean Sibiu ca isi doreste sa
reuseasca, alaturi de colegii sai, sa stinga datoriile pe care unitatea medicala le are, si sa faca investitii in
infrastructura de cazare a spitalului. Cindrea a spus ca a discutat cu conducerea Spitalului Clinic Judetean
de Urgenta Sibiu despre un proiect foarte mare, pe termen mediu, de cel putin patru ani, timp in care se va
investi in intretinere, functionare, confort termic, schimbarea unor ferestre etc., pentru a izola si schimba
confortul termic. "Am discutat de programul mare pe termen mediu de 4 ani cel putin. Este un program
de reabilitare a tuturor corpurilor de cladire. Noi vom stabili pana in 15 august programul de reabilitare a
corpurilor de cladire din interiorul spitalului care vor intra in reabilitare ampla. Scopul este modernizarea
acestor cladiri, pentru a asigura conditii civilizate pentru asistenta medicala ", a declarat Ioan Cindrea.
  
  Prima cladire care va intra in reparatii capitale este cea in care functioneaza Sectia Clinica de Boli
Infectioase. Pentru moment, aici vor fi schimbate tamplaria si usile. "Legat de sectia Clinica de Boli
Infectioase, pana la venirea sezonului rece, ea va fi izolata termic. Vor fi schimbate geamurile cu geam
termopan si vor fi schimbate usile. Mentionam ca la cladirea in care functioneaza sectia nu s-au facut
interventii de renovare sau reabilitare, cu atat mai mai putin de reparatii capitale de circa 30 - 40 de ani ",
a precizat dr. Liviu Cotarla, directorul Spitalului Clinic Judetean Sibiu. O alta sectie care are nevoie de
reparatii de amploare este Fizioterapia. 
  
  
  
  Aparatura, in parteneriat cu ULBS
  
  
  
  Pentru a reusi sa doteze cea mai mare unitate din judet cu aparatura medicala, presedintele CJ Sibiu a
spus ca a discutat despre un parteneriat intre Consiliu, spital si Universitatea "Lucian Blaga " Sibiu, care
ar urma sa asigure un program de dotare cu aparatura necesara, in special pentru cercetare stiintifica si
analize de laborator. in perioada imediat urmatoare vor avea loc discutii pentru a fi stabilite zonele pe care
se va dezvolta aceasta colaborare. 
  
  
  
  Aer conditionat in saloane
  
  
  
  Presedintele CJ Sibiu a spus ca pacientii internati la spitalul din Sibiu nu vor mai trebui sa sufere din
cauza caldurii insuportabile care este vara in saloane. A fost pus la punct un proiect pentru dotarea
saloanelor mari cu aparate de aer conditionat. Pentru inceput vor fi achizitionate 45 de astfel de aparate.
"E un program care prevede ca 45 de aparate de aer conditionat vor fi achizitionate de spital, deoarece
caldura a devenit insuportabila in saloane, in special in cele cu multi pacienti. Oamenii bolnavi traiesc in
conditii de peste 50 de grade cand afara sunt 40 de grade si trebuie sa intervenim de urgenta. Consideram
ca este o prioritate pentru a asigura confortul termic, in special in saloanele unde starea bolnavilor este
grava. Nu poti sa faci asistenta medicala la peste 40 de grade ", a mai spus Cindrea. 
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  Stingerea datoriilor, cea mai mare dorinta
  
  
  
  Ioan Cindrea a spus ca spitalul reprezinta pentru el o prioritate, in calitatea pe care o are acum, cea de
presedinte a Consiliului Judetean. in acest sens, primordiala este stingerea datoriilor, pentru ca unitatea
medicala sa poata acorda asistenta de cea mai buna calitate. "Astazi a fost o prima intalnire cu conducerea
Spitalului Clinic Judetean de Urgenta si cu Consiliul Medical Superior din acest spital. A fost prima
deplasare publica a mea in calitate de presedinte al Consilului Judetean la o unitate aflata in subordine.
Am discutat prioritatile. in primul rand echilibrarea bugetului Spitalului Clinic Judetean de Urgenta. Are
datorii de 16,7 milioane de lei. De cand a fost preluat au crescut aceste datorii cu o treime si Consiliul
Judetean, cu conducerea spitalului trebuie sa intervina pentru a stopa declinul financiar. Cheltuielile
trebuie sa fie la nivelul veniturilor. in sedinta de Consiliu Judetean de joi s-au alocat 2,2 milioane de lei,
cam o treime din banii pe care ii primeste de la Casa de Sanatate,Spitalul Clinic Judetean pentru
co-finantarea cheltuielilor de intretinere si functionare. E vorba de tot ce inseamna facturi de utilitati, apa,
gaz, canal, curent si asa mai departe, astfel incat banii pentru sanatate sa mearga exclusiv pentru asistenta
medicala, sa rezolvam problema medicamentelor, echipamentelor medicale, aparaturii medicale,
laboratoarele sa functioneze. Avem un program de 18 luni prezentat astazi aici, insusit si de spital si de
Consiliul Judetean, prin care se vor stinge datoriile, dupa care lucrurile vor intra in normal ", a spus
presedintele Consiliului Judetean Sibiu, Ioan Cindrea.
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