Disensiuni la Ambulanta Valcea

” Joaca de-a alba-neagra ” Paul Podărelu ne-a declarat zilele trecute că ,
în cel mai scurt timp, vor fi achiziționate mai multe truse de resuscitare ”
purtătorul de cuvânt al Casei de Asigurări de Sănătate Vâlcea, Dorel Constantinescu
susține că banii pe care Casa i-a dat Serviciului de Ambulanță sunt numai pentru plata
serviciilor prestate ” Alexandru Maiorescu, directorul Ambulanței a negat cele spuse
de colegul său. Acesta susține că nu s-a pus niciodată problema să se cumpere
aparatură medicală pentru ambulanțe<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemasmicrosoft-com:office:office" />

Zilele trecute, CAS Vâlcea a primit de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate peste 3,1 miliarde lei
vechi pentru suplimentarea serviciilor spitalicești. Aceste fonduri au permis majorarea valorii de contract cu
Serviciul de Ambulanță Vâlcea până la sfârșitul anului. Astfel, s-a ajuns ca bugetul lunar al Ambulanței să se
ridice la suma de 4,8 miliarde lei vechi. Din declarațiile medicului șef al Ambulanței, se pare că sunt planuri mari
pentru a îmbunătății calitatea actului medical. Astfel, Paul Podărelu ne-a declarat zilele trecute că , în cel mai
scurt timp, vor ﬁ achiziționate mai multe truse de resuscitare. „La ora actuală avem truse de resuscitare doar în
cele șapte mașini medicalizate, iar restul de 46 de Dacii nu sunt dotate corespunzător. Astfel, în cazul în care
avem un caz mai grav și nu dispunem de nici o mașină medicalizată, cu trusa de resuscitare putem merge și cu
o Dacie și ne descurcă m altfel. Vrem să luăm mai multe truse, deși sunt foarte scumpe, însă viața omului este
mai prețioasă” ne-a declarat Paul Podărelu, medic șef la Ambulanța Vâlcea. Pe lângă trusele de resuscitare,
conducerea Ambulanței se pare că intenționează să mai achiziționeze o targă de coloană, mănuși, perfuzoare,

butelii de oxigen, dispozitive pentru deschiderea gurii (necesare în cazurile de epilepsie), precum și
acumulatoare și electrozi pentru aparatele pe care le au deja. până acum, toate bune și frumoase
însă , purtătorul de cuvânt al Casei de Asigurări de Sănătate Vâlcea, Dorel Constantinescu susține că banii
pe care Casa i-a dat Serviciului de Ambulanță sunt numai pentru plata serviciilor prestate. „Treaba lor ce vor să
facă cu banii ăștia. însă , noi le-am dat banii doar pentru a-și achita serviciile. Într-un fel ar ﬁ necesar
achiziționarea de echipamente medicale pentru că medicii de la Ambulanța Vâlcea nu au condiții optime pentru
a-și desfășura activitatea. Dar, este posibil ca să intre la deturnare de fonduri dacă nu folosesc banii în scopul
stabilit”– ne-a declarat Dorel Constantinescu.
Maiorescu se dezice de spusele colegului său de la Ambulanță
Contactat telefonic, directorul Serviciului de Ambulanță Vâlcea, Alexandru Maiorescu a negat cele spuse
de colegul său. Acesta susține că nu s-a pus niciodată problema să se cumpere aparatură medicală pentru
ambulanțe, iar cu banii primiți de la CAS Vâlcea vor ﬁ achitate datoriile. „Nu sunt resurse pentru achiziționarea
de aparaturi și truse scumpe. Nici măcar nu s-a pus problema de așa ceva. Eu am fost un pic plecat și în locul
meu a vorbit doctorul Podărelu. Deși a apărut această informație, Paul Podărelu mi-a mărturisit că nu a spus
nimic despre așa ceva. însă , știu că lui îi place să vorbească mult și îi place să apară des pe la televizor. Deci, în
concluzie, cu banii aceștia ne vom acoperi datoriile. Nu suntem în stare deocamdată să cumpărăm aparatură
medicală” – ne-a declarat Alexandru Maiorescu, directorul Serviciului de Ambulanță Vâlcea.
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