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Comunicat de presă
Cea de a 13-a„Medical Mission” în vizită la prefect

Nouă medici din echipa „Medical Mission” sosită în Botoşani şi în acest an l-au
vizitat în această dimineaţă pe prefectul Costică Macaleţi, răspunzând astfel invitaţiei
reprezentantului Guvernului în teritoriu.
Profesioniştii veniţi din Kansas sunt la a 13-a misiune prin care îşi propun să ajute
medicii botoşăneni dar şi „să înveţe de la aceştia”, aşa cum s-au exprimat în discuţia cu
prefectul judeţului. M.D.Doug Hagan a apreciat transformările pe care le-a suportat
Botoşaniul în aceşti ani: „Sunt îmbunătăţiri, schimbări de care trebuie să fiţi mândri.
Un singur lucru nu s-a schimbat şi anume ospitalitatea dumneavoastră.”
Atât musafirii, cât şi prefectul judeţului au avut ocazia să deruleze amintiri
comune, Costică Macaleţi primind, în mandatul anterior de prefect, prima misiune a
medicilor americani la Botoşani.
„Ne-aţi rugat atunci să ne implicăm într-o campanie de educare şi de prevenire
a accidentelor urmate de arsuri la copii, ceea ce am şi făcut. Ulterior, cu fiecare an în
care am venit am constatat eficienţa campaniei prin numărul mereu mai mic al acestor
cazuri.”, a explicat Elizabeth Alex, membră a Consiliului de Administraţie al „Medical
Mission”.
„Cu mare bucurie vă revăd şi mărturisesc că mă gândesc cu drag la momentele
petrecute împreună în urmă cu 12 ani. Misiunile dumneavoastră înseamnă mult
pentru sănătatea celor pe care îi îngrijiţi dar şi pentru ceilalţi botoşăneni cu care
intraţi în contact. Vă mulţumim, sper să aveţi o şedere cât mai fructuoasă şi plăcută la
Botoşani şi nu uitaţi că vă aşteptăm şi anul viitor.”, a fost mesajul prefectului.
Specializaţi în ORL, chirurgie plastică, oftalmologie, medicină generală şi de
urgenţă, medicii americani îşi vor oferi serviciile în aceste zile la secţia de pediatrie a
Spitalului Judeţean Mavromati. Echipa intenţionează să plece joi, 27 iunie, iar pe listele
de pacienţi se poate înscrie oricine este interesat, fără alte proceduri prealabile.
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