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In trei ani, la spitalul din Hunedoara au venit 40 de
noi medici
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Magdalena Şerban
In perioada 2013-2015, la Spitalul Municipal "Dr. AI. Simionescu" Hunedoara a venit o serie de medici noi. E vorba de
19 medici specialisti si primari, carora li s-au adaugat 13 rezidenti. Lista a fost suplimentata de la inceputul anului
curent cu inca opt medici, ramanand deschisa pentru completare.

Atragerea doctorilor aflati in cautare de serviciu

In conditiile in care spitalele din Romania, fie ele judetene. municipale sau orasenesti, se plang de exodul cadrelor
medicala, multi preferand ca imediat de pe bancile facultatii sa ia calea strainatatii penlru o remuneratie decenta, in
ultimii ani, institutia sanitara hunedoreana a reusit sa-si mareasca echipa medicala.

"Multa lume considera ca "'anagerii de spitale nu vor sa primeasca medici noi. E o falsa perceptie. Ne dorim doctori
cat mai buni. In fond, profesionalismul acestora dezvolta brandul unui spital si implicit calitatea actului medical oferit
pacientilor. Unul din dezideratele mele de cand am preluatcarma institutiei este ca la spitalul nostrusa ajunga medici
foarte buni. Astfel, in 2013 s-au imbogatit echipele medicale de la Pediatrie, ATI, Laborator Analize medicale,
Oncologie, Psihiatrie, Neurologie, Gastroemerologie. In 2014 au mai venit alti medici noi pe sectiile Naanatologie,
Obstetrica-Ginecologie. ATI, Anatomie Patologica, Cardiologie, Dermalo-Venerologle. Anullrecut am angajat din nou
la ATI, Pediatrie, Cardiologie, Psihiatrie, Gastroenterologie, Urologie si Chirurgie. De la inceputul anului curent avem
inca opt medici nou-veniti, adica trei cardiologi, trei chilurgi, un gastroenterolog si un medic de urgenta. Chiar azi (n.r.
ieri) ma voi deplasa la Ministerui Sanatatii, avand ca scop oOtinerea unui sprijin, mai exact punerea in contact cu acei
medici care au absolvit de curand si se afla in cautarea unui loc de munca, Din pacala, procedura de ocupare a unui
post vacant de medic, care presupune, printre altele, publicarea anuntului de concurs in revistele de specialitate, este
deslul de invechita, iar mijloaaele de promovare a acestor anunturi trebuie actualizate permanent, astfel incat doctorii
sa identifice unitatea sanitara ca pe un potential angajatar, mult mai repede", a deciarat Nicusor Stefan (foto),
manageruf Spitalului Municipal "Dr. Alexandru Simianescu" Hunedoara.
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{ Pe de alta parte,~u a determina medicii sa aleaga Hunedoara, administratia locala vizeaza construirea unui bloc

de locuinte dedicat,astfel incal spatiullocativsa nu reprezinte un impediment ·Si acum,cei carene aleg, beneficiaza
de cazare in cadrulunorspatii special amenajate chiar in spital. Nuse percepe nici un fel de taxa sau chirie, in afara
faptului ca fiecare trebuie sa achitecontravaloarea consumului lunar inregistrat in cazulutilitatilor. Este un aspect
important, pe caretrebuiesa-tpunctam, din start. In attecazuri, dupao perioada inttlela de sedere. se intampla sa-si
intemeieze o familiesi sa se mute saupur si simplusa optezepentru propria locuintape care sa si-o achizitioneze pe
baza unuicredit", a aratatNicusorStefan. Acesta a maiprecizatfaptulca se asiguraajutor in gasireaunui locde
munca si pentru sotii/sotiile medicilor, precum si sprijinin formarea profesionala, prin obtinerea de noi competente,
atestatesau specializari.
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Investitii importante pentru spitalul din Hunedoara
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Dana Mihnea

Primăria Hunedoara îşi doreşte ca în acest an să pună accent pe domeniul sănătăţii şi să direcţioneze o parte

însemnată din bugetul local către spitalul municipal.

Unitatea medicală din Hunedoara a beneficiat in ultima perioadă de suport financiar din partea administraţiei locale,
lucru care a contribuit la desfăşurarea activităţii in cele mai bune condiţii. De această dată, primăria doreşte să

realizeze căteva investi~i extrem de importante pentru comunitate, sumele necesare proiectelor fiind deja prinse În

bugetul local.

..Spitalul municipal din Hunedoara a beneficiat de o serie intreagă de investiţii in ultimii trei ..ni. lnsă foarte important

pentru spital este faptul că În cursul acestui an inten~onăm să achizinonăm un computer tomograf, În valoare de

peste 200,000 euro. De asemenea, vrem să dotăm secţia de hemodializă, sectie care este deja modernizată. dar mai

are nevoie de anumite.schipamente. Sunt deja prinse sume În bugetul pe care urmează să îl aprobăm şi sper ca in
cel mai scurt timp, secţia de hemodializă, computerul tomograf. dar şi heliportul, o altă investiţie planificată, să devină

funcţionale", a declarat Viorel Arion (foto), primarul municipiului Hunedoara.


