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Anul 2018 aduce un Computer Tomograf nou la
spitalul din Hunedoara
17 ianuarie 2018 | 3 Comentarii

Magdalena Şerban
Potrivit conducerii Spitalului Municipal „Dr. Alexandru Simionescu” din Hunedoara, în prima parte a anului 2018
unitatea sanitară va fi dotată cu un nou Computer Tomograf (CT). Investiţia se realizează în baza unui proiect depus

de administraţia locală la Ministerul Dezvoltării şi declarat eligibil alături de alte 34 de programe de dezvoltare şi
modernizare care au fost accesate de municipalitate.
„Momentan, se lucrează la documentaţia pentru licitaţie. Există o comisie formată din reprezentanţi ai spitalului şi ai
primăriei care se ocupă de acest demers. Luând în calcul detaliile ce ţin de procedură şi termenele legale ce trebuie
respectate, sper în perioada aprilie-mai a.c. cel mai târziu, să-l avem achiziţionat şi dat în folosinţă. Cel actual are o
vechime de peste 10 ani, este ieşit din garanţie şi are la activ multe ore de funcţionare. Deocamdată ne bazăm pe el
şi sper să nu ne facă probleme până reuşim să-l achiziţionăm pe cel nou. Atunci când a trebuit schimbat tubul, am
fost nevoiţi să trimitem pacienţii la spitalul din Deva pentru a li se face o examinare CT. Asta a însemnat un disconfort
pentru bolnavi, implicând deplasarea lor, chiar şi în condiţiile în care le-a fost asigurată. În plus, orice reparaţie este
costisitoare”, a precizat Radu Budae (foto), managerul Spitalului Municipal „Dr. Alexandru Simionescu”.
De amintit că Dan Bobouţanu, edilul-şef al municipiului Hunedoara, a semnat în octombrie 2017, la Ministerul
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, contractul de finanţare pentru această investiţie
a cărei valoare a fost estimată la suma de 1.138.450 de lei. De altfel, ea reprezintă o promisiune făcută de primar în
timpul campaniei electorale, alături de redeschiderea secţiei de dializă şi schimbarea lifturilor instituţiei medicale.
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