Către: Comitetul Director
Spitalul Județean de Urgență Pitești
Merișani, 08.04.2020

PETIȚIE

Asociația Partener pentru Tine din Merișani, Centrul de Resurse pentru Participare Publică din
București și Grupul Civic PARTENERE -Merișani, prin prezenta, în conformitate cu OG 27/ 2002
privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor cu modificările ulterioare, formulăm petiția
de față pentru semnalarea următoareei probleme:
Cabinetul de Ginecologie aflat în Ambulatoriul Spitalului Județean Argeș nu deține un
ecograf, iar pacientele care au nevoie de o ecografie, fie că este vorba de o ecografie de urmărire
sarcină sau ecografie pentru depistarea unor posibile afecțiuni obstretico-ginecologice, își fac
aceasta investigație în sistem privat, deși beneficiază, conform legii, de analize medicale și
investigații paraclinice în sistem decontat.
Cabinetul de Ginecologie din Ambulatoriul de Specialitate al Spitalul Județean Argeș este
furnizorul de servicii medicale cel mai cunoscut și accesat de pacienții din mediul rural, mai ales
din comunități defavorizate, și de paciente cu venituri reduse, în risc de excluziune socială. În
condițiile în care pacientele au dreptul de a beneficia gratuit de servicii medicale de ginecologie, se
impune dotarea corespunzătoare a cabinetului de ginecologie aflat în ambulatoriul spitalului, cea
mai importantă instituție medicală din Județul Argeș. Ambulatoriul integrat al spitalului trebuie să
ofere asistență medicală complexă în strânsă legatură cu toate serviciile oferite de spital, în cazul
nostru, cu Sectia de Obstretică-Ginecologie și Naștere. Sigurul furnizor public de servicii medicale
de naștere, singura echipă de medici ginecologi angajați în sistemul public de sănătate sunt din
Spitalul Județean Argeș, ca urmare, se impune dotarea corespunzătoare a cabinetului de
ginecologie unde acesți medici prestează servicii de ginecologie și urmărire de sarcină. O
alternativă este dotarea Cabinetului cu ecograful pe care spitalul l-a primit sponsorizare din partea
Tehno Dopo Total, la care se face referire pe pagina de facebook a spitalului.
Dotarea corespunzătoare a acestui cabinet are ca și consecință imediată faptul că femeile din
județul Argeș, în special cele din comunități rurale, dezavantajate, vulnerabile care nu își permit
servicii private, vor avea acces la ecografii, respectându-se astfel drepturile medicale stipulate de
legislație acces egal, gratuit, nedescriminatoriu la resursele medicale din județ.
Menționăm că pentru soluționarea acestei probleme cu care ne confruntăm, organizațiile
semnatare au făcut mai multe demersuri către Consiliul Județean (audiență, participarea la
ședințele comisiilor de specialitate, propunere de amendare a bugetului).

Deși parte din consilierii județeni au recunoscut nevoia, Consiliul Județean nu a dat curs solicitării
noastre. Din argumentele consiliului, pronunțate inclusiv de către Președintele Consiliului

Județean, înțelegem că ecograful ar trebui achiziționat de spital în baza planului de management
al spitalului asumat si de seful secției de Obstretică -Ginecologie sau că
- medicii ginecologi ar putea face o asemenea investigație pentru femeile însărcinate în sistem de
spitalizare pe zi. De asemenea, ni s-a adus la cunoștință că ecograful nu a fost solicitat de echipa
de medici ginecologi de la Spitalul Județean Argeș și de managerul spitalului.

Având în vedere cele de mai sus, ne reîndreptăm către dumneavoastră pentru a vă solicita o
analiză serioasă asupra acestei problem și luarea unuor măsuri clare pentru dotarea
corespunzătoare a Cabinetului de Ginecologie.
Chiar daca la acest moment Spitalul Județean Argeș nu a fost nominalizat pentru tratarea
pacienților covid, stim că parcurgeți o perioadă grea în contextul pandemiei de COVID-19, o
perioadă care presupune pregătiri administrative la nivel de spital, o mai mare preocupare pentru
prevenție și controlul răspândirii acestui virus, preluare de donații sau echipamente achiziționate
pentru testarea cu Covid. Ca urmare, înțelegem că preocuparea dumneavoastră se îndreaptă
către acest subiect.
Totuși, problemele de sănătate pe care oamenii le și nevoia de servicii medicale nu se opresc.
Așadar, vă rugăm să vă pronunțați cu privire la problema semnalată prin petiția de față.
Mai précis, vă rugăm să ne comunicați:
- măsurile pe care le veți întreprinde pentru rezolvarea acestei nevoi de dotare a Cabinetului de
Ginecologie din ASS
- intenția de a solicita în viitorul apropiat rectificări bugetare la nivelul bugetului județului Argeș,
rectificări în cadrul cărora să introduceți achiziționarea unui ecograf.
- minuta comunicării pe subiectul prezentei petiții în cadrul Comitetului Director al Spitalului
Județean Argeș
- decizia de amplasare și folosire a ecografului digital Doppler, primt ca donatie- din partea
sponsorului Tehno Dopo Total, in valoare de 48.423 lei, obiect de inventar menționat de unitatea
dumneavoastra in Tabel sponsorizări publicat pe pagina dumneavoastră de facebook.
Vă rugăm să ne comunicați raspunsul la prezenta petiție la următoarele adresele de email:
sorinabunescu@yahoo.com; asociatia_apt@yahoo.com; cere@ce-re.ro
Atașăm la prezenta petiție anexe reprezentând justificarea nevoii semnalate, document susținut în
cadrul tuturor întâlnirilor cu decidenții județeni, petiția adresata Consiliului Județean Arges în data
de 21 ianuarie 2020 precum și un document de ofertă solicitat de organizația noastră pentru
cercetarea prețului de piață pentru ecograf.
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați pe Sorina Duță- Bunescu, director Asociația
Partener pentru Tine, Comuna Merișani, telefon: 0723 580 231, sau Oana Preda, director CeReBucurești, 0723 547 870 .
Cu stimă,
Asociația Partener pentru Tine
Sorina Bunescu-Director
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pentru Grupul Civic PARTENERE
Merișani-Județul Argeș

