Patru medici, amendati de DSP Valcea

” Ioan Mihail pune biciul pe medicii vâlceni” „vrem să vedem dacă într-adevăr
medicii și-au făcut treaba, deoarece s-au înregistrat cazuri de rujeolă la copii care
erau dați ca vaccinați” – ne-a spus Ioan Mihail, director adjunct al Direcției de
Sănătate Publică Vâlcea<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoftcom:office:office" />

Vremea schimbătoare din ultimul timp a umplut spitalul de vâlceni, înregistrându-se sute de cazuri de
viroze respiratorii. În schimb, în ceea ce privește rujeola, se pare că în ultimele două luni s-au prezentat doar
două cazuri, la adulți. Statisticile arată că zona cea mai afectată este localitatea Valea lui Stan, unde rujeola a
luat o formă epidemică . „Este îmbucurător faptul că din toate cazurile de rujeolă, nu am avut nici unul sever
sau mortal. Spitalul Județean Vâlcea a avut medicamentele necesare pe toată perioada pentru a evita pericolul.
însă , au fost și probleme. Asta pentru că majoritatea cazurilor de rujeolă au fost la persoanele de etnie rromă și
aceștia au devastat secția de contagioase. Am avut cazuri când au fugit din spital deși nu erau complet
vindecați”– ne-a declarat Ioan Mihail, director adjunct al Direcției de Sănătate Publică Vâlcea.
Controalele Continuă la nivelul DSP
În luna martie a.c., DSP Vâlcea a efectuat o analiză la nivelul instituției. În urma acesteia s-a constatat că de
anul trecut și până în prezent nu au fost înregistrate boli cu transmitere care puteau ﬁ prevenite prin vaccinare,
cu excepția rujeolei. Cât despre Programele Naționale de Imunizare, DSP Vâlcea a hotărât efectuarea unor
controale care vizau desfășurarea acestora. Astfel, cabinetele individuale de muncă atât din mediul rural, cât și
cele din mediul urban au fost luate la purecat de angajații direcției. În urma controlului au fost găsite numeroase

nereguli, iar medicii din localitățile Olănești, Păușești Otăsău, Ocnele Mari și Brezoi au fost amendați cu câte 5
milioane lei vechi. „În luna iunie vom face un sondaj printre familiile care sunt înregistrate, de medicii de la
dispensarele rurale, ca ﬁind vaccinate. Vrem să vedem dacă într-adevăr medicii și-au făcut treaba, deoarece sau înregistrat cazuri de rujeolă la copii care erau dați ca vaccinați”– ne-a mai spus Ioan Mihail. Mai mult decât
atât, DSP Vâlcea va face adrese primarilor localităților ale că ror dispensare nu corespund normelor Ministerului
Sănătății. Ioan Mihail consideră că trebuie ca primarii să găsească spații corespunzătoare desfășurării unor
servicii medicale mai bune. De altfel, nici medicii dispensarelor nu sunt feriți. Medicii care nu-și îngrijesc spațiul
unde își desfășoară activitatea, vor ﬁ sancționați.
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