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Medicii neurochirurgi din Spitalul Clinic de Urgenta
opereaza pe "ghicite"
7

Pacienti nemultumiti, medici plictisiti atit de bolnavi, cit si de conditiile in care lucreaza, mizerie,
delasare... Aceasta este atmosfera din Spitalul Clinic Judetean de Urgenta, cea mai mare unitate
sanitara din judet, dar in care sint tratati bolnavi din toata Dobrogea. Desi pina la aderarea  la UE nu
mai sint decit citeva luni, starea spitalului este deplorabila, iar aparatura este veche sau lipseste cu
desavirsire din sectiile unitatilor medicale. Medicii sustin ca sint nevoiti sa apeleze la metode
considerate primitive de colegii lor din UE si sa mizeze pe experienta dobindita de-a lungul anilor in
sala de operatii. Astfel, Clinica de Neurochirurgie, in care activeaza sase medici, este singura de
acest tip din toata regiunea, insa dispune de doar sase saloane si citeva rezerve. De asemenea,
instrumentarul utilizat in aceasta clinica este printre cele mai vechi din tot spitalul, iar modificarile de
aspect ale sectiei au fost posibile doar cu ajutorul unor sponsorizari. Neurochirurgii sustin ca de
citeva zile lampa din una dintre cele doua sali de operatie de care dispune clinica s-a defectat.
Acest aparat nu este unul de care sa se poata lipsi un chirurg, deoarece il ajuta sa vada plaga pe
care o opereaza. Din spusele specialistilor, cele doua lampi sint vechi de mai bine de 17 ani si au
fost reparate de nenumarate ori. Mai mult, din Clinica de Neurochirurgie lipseste aparatul Roentgen,
care ajuta la urmarirea activitatii cerebrale a pacientului care se afla pe masa de operatie, iar
neurochirurgii trebuie mai degraba sa ghiceasca unde se afla hematomul pe care trebuie sa il
opereze. &#8220;Ca sa ne aliniem standardelor UE, toate salile de operatie ar trebui sa aiba astfel
de aparate, dar sint foarte scumpe, in jur de zeci de mii de euro. In ceea ce priveste lamapa, vom
schimba becurile care s-au defectat.  Deocamdata, nu poate fi vorba de achizitionarea unor aparate
noi, deoarece am reusit sa dam cel de al XIII-lea salariu si nu prea mai avem bani", a declarat
directorul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta, dr. Tiberiu Ioan Tofolean.
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