ÃŽn sfÃ¢rÈ™it! Televizoare È™i internet pentru pacienÈ›
internaÈ›i la Boli InfecÈ›ioase
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Este foarte important ca pacienÈ›ii sÄƒ aibÄƒ parte de experienÈ›e cât mai puÈ›in traumatizante pe parcursul È™ederii lor în
de ce nu, sÄƒ existe optimism È™i relaxare chiar È™i în saloane. Plecând de la aceastÄƒ premisÄƒ, noua conducere a Spitalu
JudeÈ›ean de UrgenÈ›Äƒ PiteÈ™ti È™i-a îndreptat atenÈ›ia îndeosebi cÄƒtre pacienÈ›i.
CITEÈ˜TE È˜I(video)
...
Aproape de comÄƒ alcoolicÄƒ - A intrat cu maÈ™ina în porÈ›ile unui vecin

Astfel, pentru cÄƒ era nevoie ca saloanele din cadrul SecÈ›iei de Boli Infectioase sÄƒ fie dotate cu televizoare, a fost lansat u
apel cÄƒtre mai multe firme din judeÈ›, iar primii care au reacÈ›ionat pozitiv au fost reprezentanÈ›ii magazinelor DIODA din
Curtea de ArgeÈ™.
CITEÈ˜TE È˜I ....
Noi reguli în È™coalÄƒ pentru elevii care se întorc la cursuri din 2 iunie

În doar câteva ore, 5 saloane au fost dotate cu televizoare. PrecizÄƒm cÄƒ în aceste saloane, în prezent, sunt internaÈ›i pacien
suspeÈ›i de coronavirus. Este pentru prima datÄƒ când SecÈ›ia de Boli InfecÈ›ioase este dotatÄƒ cu astfel de echipamente.

"AtenÈ›ia mea este îndreptatÄƒ direct cÄƒtre calitatea serviciilor medicale È™i asupra pacienÈ›ilor care trebuie sÄƒ
fie în centrul sistemului de sÄƒnÄƒtate. Am rÄƒmas È™ocat sÄƒ aflu cÄƒ cele 10 saloane cu 50 paturi ale SecÈ›iei d
Boli InfecÈ›ioase nu au avut niciodatÄƒ televizoare, cablu tv È™i internet. 5 dintre aceste saloane au fost deja
dotate cu televizoare È™i È›in sÄƒ mulÈ›umesc pentru sponsorizarere prezentanÈ›ilor magazinelor Dioda.
UrmeazÄƒ sÄƒ se gÄƒseascÄƒ soluÈ›ie È™i pentru celelalte. Mai mult, pentru pacienÈ›ii aceleiaÈ™i secÈ›ii, am re
scurtul timp de când sunt la conducere, sÄƒ introduc un sistem de cablu TV È™i reÈ›ea de internet. CondiÈ›iile de
spitalizare trebuie urgent îmbunÄƒtÄƒÈ›ite, exact cum precizam, pacientul trebuie poziÈ›ionat în centrul
sistemului de sÄƒnÄƒtate", a declarat managerul Spitalului JudeÈ›ean de UrgenÈ›Äƒ PiteÈ™ti, medicul Tiberiu Irim

Aceasta nu este prima acÈ›iune caritabilÄƒ a patronilor magazinelor Dioda din Curtea de ArgeÈ™, aceÈ™tia transformând p
albi din saloanele de spitalizare în dispozitive de divertisment, informare È™i documentare.

"Noi doar ne putem imagina cum trece timpul atunci când eÈ™ti internat în spital, mai ales în aceastÄƒ perioadÄƒ.
Din moment ce nici aparÈ›inÄƒtorilor nu le mai sunt premise vizitele, bolnavii stau aproape mereu singuri, cu
dorul de casÄƒ ÅŸi temerile lor, având doar, pentru cei care nu sunt în stare gravÄƒ, posibilitatea de a butona
telefoanele mobile. Am acceptat fÄƒrÄƒ ezitare sÄƒ venim în sprijinul lor. SperÄƒm sÄƒ le aducem puÈ›in zâmbet, s
le înseninÄƒm mÄƒcar puÈ›in zilele de spitalizare", au declarat patronii magazinelor Dioda din Curtea de ArgeÈ™.

Cei care vor sÄƒ le urmeze exemplul pot contacta reprezentanÈ›ii unitÄƒÈ›ii pe site-ul oficial al Spitalului JudeÈ›ean d
UrgenÈ›Äƒ PiteÈ™ti: www.sjupitesti.ro.

