Clinica de Cardiologie Craiova, centrul de care fug toți cei care
ajung la guvernare
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Clinica de Cardiologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Craiova, centru ce s-a
dorit de la bun început a fi cu program permanent, unde pacienții cu probleme să poată fi
operați la orice oră, pare că rămâne doar o provocare pentru factorii decidenți.

După ce ani la rând au criticat faptul că social democrați nu își îndreaptă atenția către Spitalul
Județean de Urgență Craiova, unitate aflată într-o situație critică, liberalii evită acum să discute
despre prioritățile Doljului și ale Craiovei, iar dacă o fac, nu punctează urgențele.
Clinica de Cardiologie din cadrul Spitalului Județean Craiova este, în prezent, o clădire
frumoasă, dotată corespunzător, unde o mână de oameni încearcă să spele rușinea celor din
Ministerul Sănătății. O fac cum pot, pun stenturi, încurajează pacienții, sunt respectuoși, dar nu
pot asigura permanența. După ora 16.00, se pune lacătul pe ușă.
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După vizita din septembrie a fostului ministru al Sănătății, Sorina Pintea, la Craiova, s-au dat noi
asigurări în privința personalului pentru acest centru. La vremea respectivă, liberalii vorbeau
despre lipsă de strategii, despre incompetență și o indiferență față de nevoile pacienților din
Oltenia. Despre faptul că nu se vrea nimic bun pentru aceștia.
Joi, la conferința de presă susținută de către președintele și vicepreședintele PNL Dolj, liderul
liberalilor doljeni, Ștefan Stoica, a evitat să ofere un răspuns privind situația acestei clinici.
I-am adresat întrebarea bazându-mă pe faptul că tocmai ei au vorbit, mereu, despre vechea
guvernare. Că nu există strategii și că nu țin cont de priorități. Am îndrăznit să cred că liberalii
au soluții pentru lipsuri. Poate că ne aflam în sediul unui partid și era bine să ne fi limitat la
subiectele politice, dar doljenii nu vor doar contre și replici ironice.
Problemele sunt mari, iar domeniul sănătății ar trebui să fie prioritar. Oamenii așteaptă acel
altceva! Și mi se pare inadmisibil te întrebe omul despre clinica de cardiologie și să oferi
răspunsuri despre cât de aiurea este că nu avem turism, infrastructură sau alte chestiuni
generale. Sunt convinsă că atât cadrele medicale cât și pacienții speră să apară acel ministru al
Sănătății, că cică de el depinde, care să găsească acea soluție. Nu ar strica, spun medicii, ca
rezolvarea situației să pornească din Craiova. Așadar, până la ce ne dorim, turiști, drumuri sau
mai știu eu ce priorități or mai fi, îndrăzniți să discutați cu doctorii care vor cu adevărat ceva și
stabiliți o listă cu priorități pe care o să prezentați Ministerului Sănătății.
Cât despre acea strategie, despre lipsa căreia îi acuzați pe social democrați, se pare că aceasta
nu există nici în planul dumneavoastră de acțiune. Și dacă există dar nu ați vrut să ne povestiți
despre ea, intenționând ca la un moment dat să ne surprindeți, vom fi plăcut impresionați.
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