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Nu este pentru prima oara cind Policlinica nr. 2, unitate ce se afla in subordinea Spitalului Clinic
Judetean de Urgenta (SCJU) Constanta, intra in atentia reprezentantilor mass-media si nu numai.
Pe linga faptul ca intreaga cladire este intr-o continua stare de degradare, de multe ori femeile de
serviciu uita sa-si faca treaba asa cum ar trebui. Culoarele de trecere ale unitatii sanitare arata
jalnic, peretii prezinta urme de mucegai, dar si crapaturi serioase. Grav este faptul ca la intrarea in
unitatea sanitara, tencuiala este umflata si exista riscul ca ramasitele sa cada exact in capul celor
care trec pragul cladirii, fiind vorba chiar de tavanul culoarului de intrare. Sint zile cind unitatea este
necorespunzator igienizata, fapt recunoscut si de managerul SCJU, conf. univ. dr. Ioan Tofolean.
"Exista citeva femei de serviciu pe care le plateste spitalul nostru, dar care sint in numar mic. Nu
mereu reusesc sa curete asa cum ar trebui", mai spune managerul. Pe de alta parte, medicul
director spune ca administratorul unitatii sanitare, Iurdana Ilie, este cel care ar fi trebuit sa faca
"ordine", sa fie, in permanenta prin preajma. Din pacate, acest lucru nu se intimpla. "Am incercat de
mai multe ori sa vorbim cu acest administrator insa este de negasit. De fiecare data cind am vrut
sa-l convocam la unele discutii referitoare la aceasta situatie, nu l-am gasit, era plecat", declara
conf. univ. dr. Tofolean. Managerul este hotarit sa nu mai treaca cu vederea aceasta problema si
sa-i sactioneze pe cei care se fac raspunzatori. "Daca va fi cazul, administratorul va fi sactionat
aspru, potrivit legii, pentru ca nu se implica asa cum ar fi trebuit. Risca chiar sa i se desfaca
contractul de munca. Nu este normal ca unitatea sa arate asa", sustine conf. univ. dr. Tofolean.
Precizam ca aproximativ 80% din cabinetele medicale sint deja in comodat, astfel ca cei care
lucreaza acolo trebuie sa se ocupe de curatenia din preajma cabinetelor, insa mai sint si suprafete
care trebuie ingrijite de salariati ai SCJU. Policlinica nr. 2 are in alcatuire o serie de cabinete
medicale pentru toate specialitatile, de la medicina interna, ORL, oftalmologie, cardiologie, chirurgie
si pina la radiologie, atit pentru adulti cit si pentru copii. La cabinetele in comodat, persoanele
asigurate se pot prezenta la medic fara sa plateasca, doar daca au trimitere de la medicul de familie
si dovada platii la fondul asigurarilor sociale de sanatate.
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