Femeie din Olt, cu arsuri grave, plimbată între spitale
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Conducerea Spitalului de Urgență Slatina reacționează după ce ministrul demis al
Sănătății, Sorina Pintea, a declarat despre femeia cu arsuri grave, internată la Slatina,
transferată la Brașov și operată la Iași, că a fost subevaluată inițial: „Ne-am bucura să se
facă un control”.

Managerul Spitalului de Urgență Slatina, Cătălin Rotea, a declarat luni că doctorii de la Spitalul
Slatina au respectat protocoalele și procedurile în totalitate.
„E bine să avem o informare transparentă, să se vadă dacă s-a făcut o greșeală, cum pot
fi corectate aceste greșeli și să se verifice totul, mai ales că vorbim de un caz sensibil, de
un caz al unei persoane care a suferit arsuri. Din punct de vedere al Spitalului de Urgență
Slatina, s-au respectat toate protocoalele și toate procedurile. Suntem deschiși și ne-am
bucura să se facă un audit și un control pentru a se vedea cum s-au urmat acești pași”, a
declarat Cătălin Rotea.
Managerul Spitalului de Urgență Slatina a precizat că, în ultimii trei ani, la Compartimentul
Chirurgie Plastică au fost făcute investiții de peste 1 milion de lei și că rezultatele medicilor de
aici sunt foarte bune.
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„Pe acest compartiment își desfășoară activitatea 5 medici primari și specialiști. Este un
compartiment în care s-au investit aproape 1 milionn de lei în ultimii trei ani, în
echipamente, bani asigurați de către Consiliul Județean Olt și de către Ministerul
Sănătății. Primim și îi ajutăm pe colegii din Gorj și din Râmnicu Vâlcea care nu au secție
de Chirurgie Plastică , îi ajutăm pe colegii de la Craiova pentru a-i degreva de cazurile cu
arsuri sub 30%, iar rata de ameliorare și de vindecare a persoanelor arse care rămân
internate în spitalul nostru este una foarte bună”, a spus Rotea.
Acesta a refuzat să comenteze afirmațiile Sorinei Pintea, declarând că nu le-a auzit.
O femeie de 61 de ani, din județul Olt, care a suferit arsuri grave pe aproape jumătate din corp,
a fost operată după două săptămâni de la accident, la Iași, după ce, anterior, a fost internată la
spitalul din Brașov.
Ministrul demis al Sănătății, Sorina Pintea, spunea despre femeie că a fost subevaluată inițial și,
din cauza infecției, nu s-a putut aplica grefa de piele imediat, dar că medicii specialiști în arsuri
și-au făcut treaba.
Pintea spunea că femeia a fost subevaluată la Slatina înainte de transferul acesteia la unitatea
medicală din Brașov: „A ajuns la Brașov, ea fiind subevaluată la Slatina. A ajuns la Brașov cu
arsură 30% pe suprafața corpului, grad intermediar, dar arsura era 45%, grad III”.
Mai mult, Pintea preciza că la Brașov pacienta a fost tratată sub anestezie în sala de operații de
aproximativ cinci sau șase ori, întrucât, în ziua în care a ajuns la Brașov i-au fost luate probe
bacteriologice, confirmându-se astfel existența unei infecții.
Sursa Mediafax.
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