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Comunicat de presă
Prefectul salută preluarea de către ministerul sănătăţii a centrului de urgenţe de la
pediatrie
Fiind unul dintre autorii demersurilor către Bucureşti pentru schimbarea sursei de
finanţare a centrului de urgenţă pediatrică, prefectul Costică Macaleţi salută răspunsul
pozitiv dat de reprezentanţii ministerului sănătăţii. O bună parte din problemele cu care se
confruntă în prezent sistemul de urgenţă al secţiei de pediatrie vor putea dispărea
începând cu anul 2014, odată cu preluarea spre finanţare de către Bucureşti.
În prezent centrul de primire al urgenţelor (CPU) la copii este finanţat prin
Spitalul Judeţean Mavromati iar bugetul limitat al unităţii spitaliceşti duce de multe ori la
carenţe în circuitul bolnavilor, salarizarea medicilor şi, mai ales, în aprovizionarea cu
materiale sanitare.
„Sper ca, odată cu preluarea de către minister, activitatea de la urgenţe - copii
să se organizeze mai bine. Să funcţioneze laboratoarele, să nu mai fie plimbaţi copiii la
de la o secţie la alta, poate chiar să se angajeze personal suplimentar, iar medicii să fie
plătiţi pentru munca pe care o fac.”, a explicat prefectul Costică Macaleţi.
CPU al secţiei de pediatrie consumă anual cca 1,2 milioane de lei sumă de care
Spitalul Judeţean ar putea fi degrevat ca obligaţie financiară. Conform statisticilor, 20%
dintre copiii din judeţ ajung o dată pe an la urgenţe, cei aproape 20.000 de copii trebuind
consultaţi de un singur medic, 12 asistenţi medicali şi 5 angajaţi auxiliari (infirmiere şi
brancardieri). Pentru a face faţă, centrul cere ajutorul celorlalţi medici ai secţiei, însă
aceştia nu sunt plătiţi pentru activitatea de aici.
Preluarea în sistemul naţional de urgenţe ar putea pune la punct unitatea, cu
avantaje nete pentru pacienţii botoşăneni. Ultimul demers către minister pentru preluarea
finanţării a fost făcut de prefectul judeţului la sfârşitul lunii iulie, iar, la începutul acestei
săptămâni, secretarul de stat Raed Arafat a declarat că este de acord cu solicitarea
botoşănenilor.
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