
Talmaciu ar putea avea ambulanta
Directia de Sanatate Publica a propus infiintarea unei substatii de ambulanta in localitatea Talmaciu,
pentru ca locuitorii din zona sa poata ajunge mai rapid la spital in cazul unor urgente medicale, a anuntat
ieri, in sedinta Colegiului Prefectural, directorul Directiei de Sanatate Publica Sibiu, Gabriel Budescu.
  
  Directorul DSP spune ca va fi intarita si substatia de la Cisnadie, odata cu desfiintarea spitalului din
oras, iar prefectul Horatiu Racuciu a declarat ca pana acum, in localitate, nu a avut loc niciun incident
nefericit.
  
  in sedinta de ieri, Budescu a prezentat masurile de reorganizare a spitalelor din judetul Sibiu si situatia
distribuirii personalului de la Spitalul din Cisnadie.
  
  Anul trecut, in judetul Sibiu functionau sapte spitale publice in reteaua Ministerului Sanatatii (din care
patru au fost transferate consiliilor locale si trei Consiliului Judetean), Spitalul CF Sibiu si Spitalul
Militar de Urgenta Sibiu si trei centre medicale private cu paturi - Centrul Medical Polisano, Centrul de
ingrijiri paliative Carl Wolff si Centrul Medical de Recuperare si ingrijiri paliative Laslea.
  
  Pentru anul acesta au fost aprobate 2707 paturi, in conditiile in care rata de ocupare a paturilor este de 70
% si rata internarilor de 229 la mia de locuitori.
  
  Budescu a mai spus ca la Cisnadie se va infiinta un centru de permanenta pentru ca locuitorii sa poata
avea acces la consultatii din partea medicilor de familie si pe timpul noptii.
  
  Potrivit raportului DSP, din cei 62 de angajati ai Spitalului din Cisnadie, 60 au fost acceptati la spitalele
din Sibiu si Medias, cei mai multi dintre ei la Spitalul Clinic Judetean. Trei dintre medicii de la Cisnadie
vor sa obtina avizele pentru cabinete individuale medicale si astfel sa poata incheia cotracte cu Casa de
Asigurari de Sanatate.
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