Măsuri drastice la Spitalul Județean
Vâlcea

Managerul Georgeta Săliște va lua
SIGURANÎĂ. Accesul în spital se va face numai la anumite ore, iar reprezentanții massmedia vor intra în secțiile unității doar pe bazăde acreditare și însoțiți de
purtătorul de cuvânt
Spitalul Județean de Urgență(SJU) Vâlcea este zilnic invadat de zeci de rromi care fac
un scandal monstruos pe coridoarele unității. Ei înjurăși agreseazăcadrele medicale,
mănâncă semințe și scuipăpe holuri. La Unitatea de Primiri Urgențe, medicii și
asistentele sunt practic terorizați de haitele de rromi care își aduc rudele bolnave
sau bătute. Reamintim că la începutul acestui an, peste 200 de rromi au dat buzna, în
forță, în curtea unității spitalicești. Motivul a fost unul destul de banal: doi
țigani cunoscuți pentru atitudinea lor rebelăs-au bătut și unul dintre ei a ajuns în
stare gravăla Unitatea de Primiri Urgențe. Pentru că personalul spitalului a încercat
să-i împiedice săintre, rromii s-au revoltat, luându-l la bătaie pe portar. Cazuri de
genul acesta se întâmplăfrecvent la SJU Vâlcea și de aceea, managerul instituției,
Georgeta Săliște, a decis săia măsuri drastice. Așadar, accesul în spital se va face
numai la anumite ore, iar reprezentanții mass-media vor intra în secțiile unității
doar pe bazăde acreditare și însoțiți de purtătorul de cuvânt. „De la 1 ianuarie am
întocmit un plan de măsuri care a fost aprobat și de Inspectoratul Județean de Poliție

Vâlcea. Accesul vizitatorilor în incintăse va face între orele 14.00 – 16.00 în timpul
săptămânii și între orele 12.00 – 17.00 în weekend. Mai mult, toate mașinile care
intrăpe poarta spitalului vor fi trecute în registru. Am fost nevoiți săluăm astfel de
măsuri pentru că nu se mai poate continua în acest fel. Cadrele medicale trebuie
lăsate să-și facă treaba, iar pacienții au nevoie de liniște pentru a se însă nătoși”
– ne-a declarat Georgeta Săliște, managerul Spitalului Județean de UrgențăVâlcea.

