Compartimentul de Boli Dermato - Venerice îşi schimbă adresa
Reabilitarea Compartimentului de Boli Dermato - Venerice se impunea ca o
necesitate de mulţi ani, dar întotdeauna a existat un dar… mai mult sau mai puţin
justificat.
Necesitatea reabilitării se impunea din respect pentru pacienţii pe care îi tratăm şi
din respect pentru personalul care lucrează în această secţie.
Ce s-a realizat este de departe ce s-ar fi dorit, dar pentru condiţiile financiare
dificile prin care trece Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău este totuşi o mică realizare.
Existenţa unei clădiri consolidate în urmă cu circa 10-12 ani care stătea nefolosită în
incinta „Spitalului Gârlaşi”, incintă unde în urmă cu doi ani se făcuseră deja lucrări ample
de reabilitare şi existau şi facilităţi modernizate, a fost rezolvarea problemei sediului
compartimentului de dermato-venerice.
Lucrările s-au început încă din luna august 2007, cu puţinele fonduri proprii care
se puteau aduna. Un ajutor deosebit l-am primit din partea domnului primar Constantin
Boşcodeală, care a avut bunăvoinţa de a ne asculta doleanţele şi a ne ajuta financiar,
susţinând în Consiliul Local demersul nostru. Ulterior s-au utilizat şi unele fonduri din
sumele alocate de Ministerul Sănătăţii pentru reparaţii capitale.
Dorim ca în perioada următoare să ne ocupăm de dotarea cu noptiere, frigidere şi
alte utilităţi iar la primăvară să finalizăm lucrarea, prin văruirea pereţilor exteriori,
vopsirea acoperişului, repararea jgheaburilor de scurgere a apei de ploaie.
Pacienţii care vor beneficia de acum înainte de tratament în acest compartiment
vor beneficia de condiţii de cazare mult mai bune, de încălzire centralizată de la centrala
termică a „Spitalului Gârlaşi”, recent reabilitată, şi de o curte căreia în această primăvară
îi vom amenaja spaţiile verzi.
Nu sunt de neglijat nici serviciile bucătăriei care deserveşte aceste pavilioane. Tot
în anul 2007 a fost finalizat acest obiectiv ca reabilitare, prin achiziţionarea de utilaje noi
pentru gătit, vase de bucătărie, cameră frigorifică, repararea clădirii fiind deja finalizată.
În următoarea perioadă vom finaliza şi spălătoria „Spitalului Gârlaşi” prin dotare
cu utilaje noi, de ultimă generaţie şi cu performante sporite, graţie fondurilor primite de la
Ministerul Sănătăţii în anul 2007.
Cei care au contribuit direct la realizarea acestui mic obiectiv, director financiar
Gabriela Neagu, administrator Traian Negoiţă, administrator Nicolae Băducu, şi echipele
de muncitori, le doresc pacienţilor care vor trece pe aici însănătoşire grabnică şi dacă
totuşi au trebuit să ajungă aici, pe perioada respectivă, să se simtă cât mai bine.
21 ianuarie 2008

Manager
Dr. Mihai Tache

