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Noua staţie de dializă a spitalului a fost inaugurată. Bolnavii cronici nu vor mai
face naveta pentru tratament

Daniel Guţă,

Au fost cheltuiţi 60.000 de l~ pentru renovarea secţiei de dializă a spitaluhri dinHunedoara. Cabinetele au fost
dotate cu aparatură medicală nouă, pentrucare spitalul plăteşte o chirie lunară de 8.200 de lei

Staţia de hermdalză a Spitalului rmmicipal din Hunedoara a devenit fimcţională . Cabinetele medicale au fost
renovate, printr-o investiţie de 60.000 de lei, de la bugetul local, iar În secţie a fost adusă aparatură medicală

nouă. pentrucare spitalul plăteşte o chirie hmară de 8.200 de lei.

în secţia din Hunedoara sunt cinci aparate de dializă, urmând ca patru să fie folosite şi unupăstrat de rezervă.

o şedinţă de dializă costă 496 de lei, bani care sunt decontaţi de Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate,

informează Primăria Hunedoara. Pentru aparatele de ultimă generaţie, spitalul plăteşte o chirie lunară de 8.200 de
lei.

În Hunedoara sunt îrrregistraţi 30 de bolnavi cronic care necesită acest tratament În urmaacestei investiţii, cel
puţin 11 dintre ei nu vor mai fi nevoiţi să facă naveta la Deva, a infonnat Primăria Deva. .Erau inclusiv pacienţi cu
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alte afecţnmi pe care nu ii puteamprimi din cauză că nuaveam staţie de dializă", a declarat Radu Budae,
rranagerul spitalului dinHunedoara.

Vă recomandăm să citiţi şi:

Cazul cutremurător al tinereijuriste care a murit în spital Trupul Loredanei a fost deshwnat după
şase ani de la tragedie

Trupul Loredanei Dâmbean, o tânără decedată fu20Il fu condiţii suspecte înspitalul dinDeva, a fost deshumat
miercuri, d~ă şase ani de ladecesulacesteia. Magistraţii au decis refacereaanchetei penale În cazul morţii ferreii
după ce, iniţia~ Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara a clasatcazul

Mărturia tinerei gravide care a reclamat poliţiştii că au umilit-o: "Am leşinatÎn faţa secţiei, iar ei m
au luat la mişto"

o tânără de 26 de ani a depus o plângere împotriva poliţştikir care au oprit-o în trafic şi îiacuză că au umilit-o,
În faţa postului de poliţie. Femeia, gravidă În hma a cincea, susţine că deşi i s-a făcut rău În timp ce poliţiştii°
amendau, aceştia au luat-o la mişto. În final, ea a fost adusă la spitalcu o ambulanţă.

A murit ginecologul Gheorghe Lazăr, După 35 de ani În spital, medicul a fost reclamat cu câteva zile
înaintea morţii

Mediculginecolog Gheorghe Lazăr, de la Spitalul nn.micipal din Hunedoara, a murit. Doctorul a locrat 35 de ani
în spital, până a ajuns înstadiul tenninal al bolii de care suferea, iar în urmă cu două săptămâni fusese reclarrat de
părinţii unui copilpentru că a refuzat să asistenaşterea acestuia.
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