
Vizita lui Raed Arafat, în Baia Mare

Subsecretarul de stat în Ministerul S ii, Raed Arafat i consilierul
Ministrului Eugen Nicol escu Victor Mora, au fost prezen i ast zi, 09.07.2008 în Baia
Mare.

Ace tia au vizitat Spitalul Jude ean de Urgen  „Dr. Constantin Opri ”. Pentru c
unitatea medical  se afl  deja pe lista celor 15 spitale din ar  care vor fi reabilitate, cei
doi reprezentan i ai Ministerului S ii au dorit s  evalueze cl direa i dot rile
acesteia. Rezultatul reabilit rii, spun oficialii, va fi un spital modern care va favoriza
accesul la servicii medicale de calitate i eficiente. „Vreau s  anun  c  Baia Mare, din
cele 15 spitale, are cea mai bun  situa ie, necesarul de material este foarte mic, deci nu
avem niciun fel de problem  în aceast  loca ie”, a spus Victor Mora. Studiul de
fezabilitate întocmit de minister va fi gata la sfâr itul lunii, vizita în jude ul nostru având
la baz  finalizarea studiilor de specialitate. Se sper  c  reabilitarea spitalului va cuprins
în bugetul pe anul 2009. Lucr rile se estimeaz  c  vor dura aproximativ 3-4 ani. De
asemenea, se dore te continuarea procesului de descentralizare a sistemului sanitar,
proces prin care spitalele locale vor fi transferate la autorit ile locale.

În ceea ce prive te serviciu SMURD, subsecretarul de stat, Raed Arafat, a
men ionat c  personalul ISU a  fost deja instruit pentru echipajele de interven ie de acest
tip care vor fi înfiin ate în Maramure , în paralel fiind încheiat  a doua faz  de licita ie
pentru ambulan e. Pe lâng  Baia Mare, în jude  vor exista alte 4 subunit i. Acestea vor
fi în municipiul Sighetul Marma iei, în Bor a, Vi eu de Sus i în localitatea Bogdan
Vod .  Comparativ cu evaluarea f cut  de subsecretarul de stat ultima dat  în jude ul
nostru, acesta a punctat faptul c  lucrurile stau mult mai bine. „Nu pot decât s
mul umesc celor cu care m-am întâlnit ast zi, se vede c  exist  dorin i deschidere în
jude ul Maramure ”, a conchis Raed Arafat.

Pân  la sfâr itul anului, se sper  c  vor fi aduse un num r de 5 ma ini SMURD în
Maramure .

„Planul de restructurare pentru jude ul nostru const  în definitivarea i
agregarea a tot ce înseamn  necesar de servicii medicale” , a inut s  explice Victor
Mora.

„Preocuparea noastr  va fi aceea de a colabora cu toate unit ile spitalice ti. Nu
ne sperie descentralizarea. Împreun  trebuie s  g sim metode ca spitalele s  fie foarte
eficiente. Trebuie s  ne bucur m c  spitalul jude ean  din Baia Mare face parte din cele
15 spitale care vor fi reabilitate, dar este important s  g sim solu ii integrate pentru
cele dou  jude e, Maramure i Satu Mare” a fost declara ia pre edintelui Consiliului
jude ean Maramure , Mircea Man.


