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Intalnire a primarului Iulica Oane cu
angajatii Spitalului Orasenesc Corabia
Primarul orasului Corabia,domnul Iulica Oane a
avut astazi o intalnire cu membrii de sindicat de la
Spitalul Orasenesc Corabia,medici,asistenti medicali
si personal auxiliar,pentru a-i informa despre situatia
financiara a acestei unitati si masurile pe care
Primaria Corabia doreste sa le ia pentru buna
functionare a spitalului.
Domnul primar a tinut sa evidentieze ca zvonul
care circula in orasul Corabia,ca spitalul se va inchide
este fals! “ Sunt corabian si vreau sa va spun ca in
copilarie am trecut aproape prin toate sectiile acestui
spital,fiind internat cu diverse afectiuni. Aici m-am
tratat,aici m-am facut bine si va promit ca atata timp
cat voi fi primar acest spital nu se va inchide si nici
unul dintre dumneavoastra nu va pleca acasa. A fost
o propunere ca sa inchidem o linie de garda dar am
ajuns la concluzia ca din punct de vedere medical nu
se poate asa ceva. O alta idee,pe care am discutat-o si
cu domnul Ciocazanu,primarul municipiului Caracal
a fost preluarea de catre Spitalul din Caracal,care este
tot un spital de grad 4, a spitalului nostru ca sectie
externa a acestuia. A fost o discutie de principiu,iar

prin aceasta preluare putea creste gradul spitalului de
la 4 la 3,si se primeau bineinteles mai multe fonduri.
Dar eu nu as accepta aceasta preluare fara sa pun
anumite conditii,iar principala conditie ar fi ca tot
personalul de la Spitalul Corabia sa ramana pe
posturile lor. Nimeni nu-si va pierde serviciul. Au
fost insa numai discutii de principiu,pentru ca
hotararea definitive tot dumneavoastra angajatii
acestui spital o veti lua.
Va rog sa formati cu adevarat o
echipa,medici,asistenti si personal auxiliar si sa
punem mana sa rentabilizam acest spital.”
Prin aceasta intalnire,primarul Iulica Oane a
tinut sa infirme zvonurile care au aparut in oras,ca
acest spital va fi inchis. Prioritatea principala este
rentabilizarea Spitalului Orasenesc si reabilitarea
Ambulatoriului de Specialitate al acestui spital!
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