Craiova: Medic cu accident vascular, plimbat între trei spitale
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Un medic care a suferit un accident vascular cerebral a fost plimbat între trei spitale ca
să îi fie făcută o tomografie și să îi fie administrat tratamentul. La Spitalul Județean de
Urgență din Craiova, tomograful nu funcționează, deși este nou.

Georgeta Mercuţ, medic oftalmolog în cadrul Spitalului Militar Craiova, a descris pe pagina ei de
Facebook întâmplarea pe care a trăit-o după ce soțul ei, tot doctor, a suferit un accident
vascular cerebral şi a fost plimbat câteva ore până să ajungă la terapia salvatoare.
Femeia spune că soțul ei a ajuns la Spitalul Județean de Urgență din Craiova, unde el lucrează
de peste 25 de ani, și unde tomograful nu funcționează. Așa că medicii l-au trimis la o clinică
privată, unde i s-a făcut tomografia, iar apoi la Spitalul din Slatina, unde a primit tratamentul.
„Confirm întru totul experienţa din spitalul în care soţul meu lucrează de peste 25 de ani,
unde pentru o tomografie au fost necesare trei ore şi plimbări între spitale cu lipsuri de
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tot felul. De asemenea, am constatat lipsa de empatie a colegilor care ştiau că terapia
care îi putea salva viaţa se face la Slatina şi nu au spus. În aceeaşi măsură, nu am
cuvinte suficiente de mulţumire faţă de colegii slătineni foarte competenţi care au venit la
spital în miezul nopţii pentru a-i administra, în ultimele minute, terapia salvatoare. Aici,
tomografia s-a făcut în cinci minute. A fost o cursă contra cronometru în care am înţeles
că în Craiova se poate muri cu zile pentru că medicii ocupă posturi nemeritate“, a scris
femeia pe rețeaua de socializare.
Purtătorul de cuvânt al Spitalului Judeţean din Craiova, medicul Cristina Geormăneanu, spune
că unitatea are un computer tomograf nou, dar care nu funcţionează.
„Computerul tomograf din urgenţă este nou, dar nu funcţionează de o lună sau două luni.
Acest aparat a cedat pentru că au fost foarte multe solicitări. Vin pacienţi din toate
judeţele Olteniei. În aceste condiţii, pentru ca pacienţii să facă CT, spitalul a încheiat un
contract cu o clinică privată şi sunt trimişi acolo cu o ambulanţă de la SAJ şi un medic.
Depindem astfel de Serviciul de Ambulanţă, dar şi de cei de la acea clinică, de aceea
durează ceva timp. Colegii mei au făcut tot ce era necesar în cazul medicului Mercuţ şi neam încadrat în timpul necesar ca tromobiliza să îl salveze şi azi este teafăr. A fost trimis
de la Craiova cu ambulanţa la Slatina. Şi la Craiova au fost începute procedurile pentru a
repara computerul, dar este de durată”, a spus medicul Cristina Geormăneanu.
Din cauza faptul că tomograful nu funcționează, la Craova nu se poate face nici tromboliză, .
„Dacă nu funcţionează computerul tomograf, nu puteam să fim nici în programul naţional
pentru tromoboliză. După ce se va rezolva problema cu computerul tomograf se vor face
demersurile şi cu tromboliza”, a precizat medicul Cristina Geormăneanu.
Doctorul care a fost de gardă în noaptea în care medicul Mercuţ a ajuns la spitalul din Craiova
spune că a făcut tot ce i-a stat în putinţă ca să salveze viaţa colegului său. El și-a chemat
colegii neurologi și cardiologi, care au evaluat starea pacientului, iar acesta a fost trimis la
clinica privată pentru tomografie.
„Împreună cu medicul șef UPU am analizat cele două variante de a se efectua tromboliza
pacientului: Spitalul Universitar București și Spitalul Slatina. Din cauza faptului că exista
limita de timp impusă de tromboliză am decis să fie trimis echipajul SMURD la Slatina,
îndată ce a sosit rezultatul examenului tomografic. S-a continuat evaluarea neurologică,
cardiologică și tratamenul hipotensor necesar trombolizei. Echipajul SMURD a <zburat>
literalmente la Slatina pentru a se încadra în timp”, a spus medicul Alin Macovei.
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Directorul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, unde pacientul a fost tratat, a precizat că a
avut cinci cazuri de accident vascular cerebral în care s-a făcut tromoboliză de când a început
programul naţional şi că din cele cinci cazuri numai unul a fost din Craiova.
„Programul naţional pentru tromobilză a început la 1 august. Am avut cinci cazuri. A fost
un singur caz de la Craiova şi patru din Olt. Tratăm toţi pacienţii care vin la noi”, a
declarat Cătălin Rotea, directorul Spitalului Judeţean Slatina.
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