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Comunicat de pres
Eugen Chebac, pre edintele CJ Gala!i: „Via!a se m soar de
multe ori în secunde, iar noi trebuie s facem posibil un act
medical de calitate”
Pre edintele Consiliului Jude ului Gala i, Eugen Chebac, a
participat ast zi la deschiderea Zilelor Medicale G l ene.
Deschiderea manifest rii a coincis i cu inaugurarea Amfiteatrului celei
mai mari unit i sanitare din jude , Spitalului de Urgen Sf. Apostol
Andrei, sal modernizat prin efortul Consiliului Jude ului Gala i.
„Sunte i aici to i cei care, prin ac iunile dumneavoastr , asigura i
s n tatea g l enilor, iar pentru mine, ca pre edinte al Consiliului
Jude ului, s n tatea g l ean este o prioritate de grad zero. Este
adev rat c anul acesta s n tatea a avut un an cu un buget de
austeritate, dar capacitatea unui manager se vede în astfel de situa ii,
pentru c atunci când sunt bani oricine poate fi un manager bun. Via a
se m soar de multe ori în secunde, iar noi trebuie s facem posibil un
act medical de calitate. V felicit, ast zi, de ziua patronului spiritual al
g l enilor i al Spitalului de Urgen
i v doresc La mul i ani!”, a
precizat pre edintele CJ, Eugen Chebac.
Acesta a transmis i o informa ie de ultim or cadrelor medicale
din spital, aceea c în conturile CJAS au intrat banii necesari pl ilor
pentru ultimele dou luni ale anului, iar întreg personalul medical
trebuie s stea lini tit pentru c drepturile salariale vor fi pl tite la timp.
De altfel, din spusele pre edintelui Eugen Chebac, se caut i solu ii
pentru ca din fondul de rezerv al CJ s se aloce un procent important
pentru medicamente i materiale sanitare.
Gala iul a fost primul jude din România care a prev zut în buget,
înc din perioada 2000-2004, bani pentru sectorul sanitar, pentru
sus inerea infrastructurii spitalice ti.
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