PacienÅ£ii veniÅ£i la UrgenÅ£e cedeazÄƒ nervos ÅŸi pleac
spitale!
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Sunt de notorietate aÅŸteptÄƒrile lungi, de ordinul orelor, în unitÄƒÅ£ile de urgenÅ£e de la cele douÄƒ mari spitale din jude
respectiv JudeÅ£eanul ÅŸi Pediatria. PacienÅ£ii trÄƒiesc momente de tensiune ÅŸi dezamÄƒgire, simÅ£ind cÄƒ nu îi bagÄ
seamÄƒ. O misiune de audit efectuatÄƒ de cÄƒtre DirecÅ£ia de SÄƒnÄƒtate PublicÄƒ ArgeÅŸ a scos la ivealÄƒ o concluzie
pacienÅ£i au plecat fÄƒrÄƒ aviz medical sau nu au mai fost gÄƒsiÅ£i în Unitatea de Primiri UrgenÅ£e, din cauza timpului ex
de mare de aÅŸteptare.
CITEÈ˜TE È˜I
... InvestiÅ£iile anului 2020 în Topoloveni!

Pe parcursul anului 2019, la UrgenÅ£a de la Spitalul JudeÅ£ean au fost 73.933 de prezentÄƒri, în timp ce la Pediatrie PiteÅŸ
au fost înregistrate 27.581 prezentÄƒri, ceea ce denotÄƒ un volum uriaÅŸ de muncÄƒ pentru medici ÅŸi asistente. Conform
audit, se aratÄƒ faptul cÄƒ aceastÄƒ încÄƒrcÄƒturÄƒ este cauzatÄƒ ÅŸi de faptul cÄƒ mulÅ£i dintre cei veniÅ£i la UPU au
sunt trimiÅŸi chiar de cÄƒtre medicii de familie, care nu i-au consultat în prealabil, iar la UrgenÅ£e sunt rezolvaÅ£i cu niÅŸ
calmante banale. Acest fenoment, bineînÅ£eles, înseamnÄƒ cÄƒ pacienÅ£ii care au într-adevÄƒr o urgenÅ£Äƒ nu pot benefi
de asistenÅ£Äƒ, personalul fiind ocupat cu aceste cazuri. De asemenea, UPU este folosit de unii argeÅŸeni doar pentru a îÅŸ
analize uzuale sau un tomograf. Referitor la acest tip de investigaÅ£ie, misiunea de audit a reliefat faptul cÄƒ unii medici
specialiÅŸti o recomandÄƒ cu prea mare uÅŸurinÅ£Äƒ ÅŸi, cu toate cÄƒ majoritatea tomografiilor au justificare, ?sunt ÅŸ
dupÄƒ efectuarea computerului tomograf pleacÄƒ acasÄƒ ÅŸi fÄƒrÄƒ recomandÄƒri.?.
CITEÈ˜TE È˜I
... Peste 20 de proiecte noi la Valea IaÅŸului pentru 2020 ÅŸi anii urmÄƒtorii!

Concluzia auditului efectuat de cÄƒtre DSP ArgeÅŸ este aceea cÄƒ ?foarte multe «urgenÅ£e» pot fi rezolvate de cÄƒtre me
familie ÅŸi ar fi necesar ca managerul (...) sÄƒ transmitÄƒ o adresÄƒ cÄƒtre medicii de familie prin care sÄƒ le comunice ne
acordÄƒrii unor consultaÅ£ii detaliate la pacienÅ£ii care nu au nevoie de urgenÅ£Äƒ.?. În plus, se face referire la procedura d
organizare ÅŸi funcÅ£ionare UPU, care se impune sÄƒ devinÄƒ operaÅ£ionale. De asemenea, o altÄƒ cauzÄƒ a timpilor ma
aÅŸteptare este numÄƒrul insuficient de medici (12) pentru acoperirea liniilor de gardÄƒ, aÅŸa cÄƒ s-a recomandat scoatere
posturilor de medici la concurs.

Sursa: saptamanalul ancheta

