Război între medici și managerul
Spitalului Județean

” Lipsa medicamentelor din spital a declanșat

” „știm foarte bine că Georgeta Săliște este membru al Partidului Democrat, iar
farmacia de la poartăeste a lui Vâlcu, tot un democrat. Credem că a fost un fel de
înțelegere între ei. Nu este posibil sănu putem opera pacienții pentru că nu avem
perfuzoare” – acuzăcadrele medicale

Lipsa medicamentelor și a soluțiilor perfuzabile din spital i-a determinat zilele
trecute pe câțiva medici din cadrul Spitalului de UrgențăVâlcea sărenunțe la a mai
opera pacienții. Ei spun că de mai bine de trei săptămâni farmacia spitalului nu mai
furnizeazăsecțiilor niciun perfuzor și nici toate medicamentele necesare. Mai mult
decât atât, gurile rele afirmăcă , intenționat, conducerea spitalului nu a
aprovizionat farmacia din spital cu medicația necesară . Ei spun că astfel pacienții
sunt nevoiți să-și cumpere medicamentele de la farmacia ce se aflăla poarta
spitalului, al că rei proprietar este democratul Samoil Vâlcu. „Știm foarte bine că
Georgeta Săliște este membru al Partidului Democrat, iar farmacia de la poartăeste a
lui Vâlcu, tot un democrat. Credem că a fost un fel de înțelegere între ei. Nu este

posibil sănu putem opera pacienții pentru că nu avem perfuzoare. Am avut câțiva
pacienți care nu aveau nici un ban la ei pentru a-și cumpăra soluții perfuzabile. Sănu
mai vorbim de antibiotice. La ora actuală, în spital nu avem decât ampicilină,
gentamicinăși penicilină. Ce săfacem cu astea în cazul unui pacient cu infecție foarte
mare în organism!?!” – ne-au mărturisit cadrele medicale. La rândul său, managerul
Spitalului Județean, Georgeta Săliște, spune că toate aceste acuzații nu sunt decât
răutăți din partea unor cadre medicale care în loc să-și vadăde treabă, stau și aruncă
nu noroi. Directorul afirmăcă medicii prescriu pacienților medicamente foarte scumpe
pe care spitalul nu și le poate permite. Georgeta Săliște recunoaște că , o perioadă
de timp, farmacia din spital nu a avut pe stoc perfuzoare, însă , spune ea, asta s-a
întâmplat din cauza faptului că firma Sicomed, cu care unitatea spitalicească are
contract, a fost vândutăunei firme private și astfel, au fost nevoiți săaducă
soluțiile perfuzoare din import. „Nu este nimic adevărat din ceea ce spun acei medici.
Nu am făcut niciodatăceva în detrimentul spitalului sau a pacienților. Pot privi pe
oricine în ochi deoarece nu am făcut nimic de care să-mi fie rușine. Dacă sunt
susținutăde Partidul Democrat, asta nu înseamnă că tot ei sunt cei ce conduc spitalul.
Nu, eu sunt cea care răspunde pentru tot ceea ce se întâmplăîn unitate. Nu am dorit
sărămânem fărăperfuzoare, însă s-a întâmplat din cauza firmei producă toare și nu a
noastră. Medicii mai bine nu ar mai prescrie medicamente scumpe pe care spitalul nu și
le poate permite” – ne-a declarat Georgeta Săliște. Casa de Asigurări de Sănătate
(CAS) Vâlcea a hotărât ca spitalul săprimească 8 milioane de lei vechi pe cap de
pacient tratat. Managerul spitalului afirmăcă au existat foarte multe cazuri unde s-au
cheltuit 30-40 de milioane pentru un pacient.
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