(video) Noul spital de la Mioveni devine epicentrul
pentru bolnavii de COVID-19
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Întrucât a crescut numÄƒrul persoanelor aflate în carantinÄƒ sau în izolare la domiciliu pe teritoriul judeÈ›ului nostru, în È™
Comitetului JudeÈ›ean pentru SituaÈ›ii de UrgenÈ›Äƒ, s-a adoptat o hotÄƒrâre prin care s-a stabilit ca serviciile medicale în r
urgenÈ›Äƒ sÄƒ fie acordate în unitÄƒÈ›i spitaliceÈ™ti separate, o unitate fiind destinatÄƒ pacienÈ›ilor suspecÈ›i sau confirm
19, iar a doua unitate sÄƒ acorde servicii medicale pentru celelate persoane care nu prezintÄƒ simptomatologie specificÄƒ
infectÄƒrii cu coronavirus.

Astfel, s-a decis ca Spitalul JudeÈ›ean de UrgenÈ›Äƒ PiteÈ™ti sÄƒ asigure asistenÈ›Äƒ medicalÄƒ de urgenÈ›Äƒ pentru toat
nu sunt suspecte È™i nici purtÄƒtoare de virus COVID-19, iar Spitalul Sfântul Spiridon Mioveni sÄƒ preia toate cazurile sus
È™i confirmate de coronavirus. În acest context, pacienÈ›ii prezenÈ›i în unitatea medicalÄƒ vor fi relocaÈ›i. De asemenea, S
de la Mioveni va fi suplimentat cu cadre medicale din întreg judeÈ›ul. Vorbim de medicii È™i asistenÈ›i medicali.
CITEÈ˜TE È˜IApel
... cÄƒtre argeÈ™eni È™i firme: AjutÄƒm Spitalul JudeÈ›ean în lupta cu COVID-19!

În cazul în care pacienÈ›ii suspecÈ›i sau confirmaÈ›i cu COVID-19 vor depÄƒÈ™i numÄƒrul de locuri alocat unitÄƒÈ›ii din
sprijinul Spitalului Sfântul Spiridon va veni SecÈ›ia de Boli InfecÈ›ioase din subordinea Spitalului JudeÈ›ean ArgeÈ™.
CITEÈ˜TE È˜IÎn
... carantinÄƒ 14 zile - Au ieÈ™it la cumpÄƒrÄƒturi deÈ™i erau în autoizolare

În cadrul declaraÈ›iei de presÄƒ, preÈ™edintelui C.J. ArgeÈ™, Dan Manu, a menÈ›ionat cÄƒ în maxim douÄƒ sÄƒptÄƒmân
ajunge aparatele de testare pentru coronavirus. Între timp, se lucreazÄƒ la amenajarea spaÈ›iilor unde vor funcÈ›iona aparatel
iar specialiÈ™tii în domeniu se instruiesc la Institutul NaÈ›ional Matei BalÈ™ din BucureÈ™ti.

VÄƒ reamintim cÄƒ ordinul comandantului, avizat de ministrul afacerilor interne pentru instituirea mÄƒsurilor necesare limit
rÄƒspândirii infecÈ›iei cu noul coronavirus, începând cu 24 martie, pentru o perioadÄƒ de 14 zile, se suspendÄƒ internÄƒrile
intervenÈ›iile chirurgicale È™i alte tratamente È™i investigaÈ›ii medicale spitaliceÈ™ti, care nu reprezintÄƒ urgenÈ›Äƒ È™
reprogramate.De asemenea, se suspendÄƒ consultaÈ›iile programate È™i programabile, în structurile ambulatorii ale spitalelo
publice È™i private. În termen de 48 de ore, de la intrarea în vigoare a ordinului, se externeazÄƒ toÈ›i pacienÈ›ii care nu repr
urgenÈ›e È™i care nu necesitÄƒ obligatoriu acordarea îngrijirilor medicale în spital. Astfel, în legÄƒturÄƒ cu întrebarea refer
activitatea medicalÄƒ din cadrul celor trei spitale municipale, Câmpulung, Curtea de ArgeÈ™ È™i CosteÈ™ti, vor fi preluate
internate cazurile acute, serviciile în regim de urgenÈ›Äƒ fiind acordate de Spitalul JudeÈ›ean de UrgenÈ›Äƒ PiteÈ™ti.

Confrom actelor normative în vigoare, pentru suplimentarea personalului medical se fac angajÄƒri pe o perioadÄƒ determinat
DupÄƒ cum bine È™tiÈ›i, chiar È™i înainte de declanÈ™area acestei situaÈ›ii generatÄƒ de coronavirus, unitÄƒÈ›ile sanita
nenumÄƒrate rânduri, posturi la concurs, mai ales pentru specialitÄƒÈ›ile deficitare, cum ar fi ATI, Radiologie, Laborator,
Cardiologie, Neonatologie, Neurologie, care nu s-au ocupat, aceasta fiind o problemÄƒ la nivel naÈ›ional.

CITEÈ˜TE È˜IComandând,
...
nu eÈ™ti doar spectator! Stai acasÄƒ, livrÄƒm noi

MÄƒsuri organizatorice care privesc desfÄƒÈ™urarea activitÄƒÈ›ii spitaliceÈ™ti din judeÈ›ul ArgeÈ™ în perioada stÄƒrii d

-Desemnarea Spitalului JudeÈ›ean de UrgenÈ›Äƒ PiteÈ™ti ca unitate spitaliceascÄƒ cu paturi non-COVID-19 care asigurÄƒ
medicale de urgenÈ›Äƒ pentru judeÈ›ul ArgeÈ™;
-Desemnarea Spitalului de Pediatrie PiteÈ™ti ca unitate spitaliceascÄƒ cu paturi care asigurÄƒ patologia chirurgicalÄƒ, ORL
ortopedicÄƒ, oftalmologicÄƒ SARS-CoV-2/COVID-19 È™i Covid-19 cu comorbiditÄƒÈ›i.

În perioada stÄƒrii de urgenÈ›Äƒ, pentru judeÈ›ul ArgeÈ™, preluarea patologiei de boli infecÈ›ioase eruptive pediatrice va fi
de compartimentul de Boli InfecÈ›ioase din cadrul Spitalului Municipal Câmpulung, inclusiv profilaxia antitetanicÄƒ È™i
antirabicÄƒ (adulÈ›i È™i copii).

În perioada stÄƒrii de urgenÈ›Äƒ, personalul din structurile de primiri-urgenÈ›e ale Spitalului Municipal Curtea de ArgeÈ™,
Spitalului Municipal Câmpulung È™i Spitalului OrÄƒÈ™enesc CosteÈ™ti va fi delegat pe o perioadÄƒ de 60 de zile, cu pos
prelungire conform art.43 din Codul Muncii, în funcÈ›ie de necesitÄƒÈ›i, pentru asigurarea serviciului de urgenÈ›Äƒ din cadr
Spitalului OrÄƒÈ™enesc Mioveni.

Personalul de specialitate, cât È™i personalul TESA, dupÄƒ caz, din Spitalul JudeÈ›ean de UrgenÈ›Äƒ PiteÈ™ti, Spitalul Mu
Curtea de ArgeÈ™, Spitalul Municipal Câmpulung È™i Spitalul OrÄƒÈ™enesc CosteÈ™ti va fi delegat pe o perioadÄƒ de 6
posibilitÄƒÈ›i de prelungire conform art.43 din Codul Muncii, la Spitalul OrÄƒÈ™enesc Mioveni pentru a asigura asistenÈ›a
medicalÄƒ È™i liniile de gardÄƒ la aceastÄƒ unitate medicalÄƒ.

ConducÄƒtorii unitÄƒÈ›ilor sanitare cu paturi nominalizate în hotÄƒrârea luatÄƒ în cadrul CJSU de astÄƒzi, care întrÄƒ în vi
cu data de 28.03.2020, vor asigura punerea în aplicare a dispoziÈ›iilor prezentei hotÄƒrâri, în caz contrar intrând sub incidenÈ
sancÈ›iunilor prevÄƒzute de lege.

