Un milion de lei pentru amenajarea spitalului modular de la Târgu-Mureș
Consiliul Județean Mureș a alocat astăzi banii necesari pentru a transforma Sala
Polivalentă a UMFST Târgu Mureș într-un spital modular destinat urmăririi,
monitorizării și tratării persoanelor infectate cu virusul SARS-Cov 2. Finanțarea
acestui proiect a fost aprobată în cadrul ședinței extraordinare de astăzi prin
rectificarea bugetului județului Mureș. Consiliul Județean a alocat suma de
1.031.000 lei pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, spitalul din
subordinea Ministerului Sănătății care este responsabil pentru administrarea noului
spital modular.
„În momentul de față mai sunt locuri libere pentru pacienții infectați cu noul
coronavirus în clinicile de pe strada Gheorghe Marinescu nr. 1, în spitalul care
este desemnat pentru tratarea bolnavilor COVID-19. Totuși am considerat
important să pregătim spații alternative pentru tratarea acestor pacienți ca să
fim pregătiți la situația în care numărul bolnavilor ar depăși capacitatea actuală
de primire a spitalelor din Târgu Mureș. Decizia ca spitalul modular să fie
amenajat în Sala Polivalentă al UMFST Târgu-Mureș a fost luată la nivelul
Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Mureș. Consiliul Județean Mureș
contribuie financiar la realizarea acestui proiect, coordonarea și executarea
lucrărilor este în sarcina Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș” - a
declarat Președintele Consiliului Județean, Péter Ferenc.
Spitalul modular va cuprinde 90 de paturi unde vor fi tratați pacienți confirmați
COVID-19 cu o formă ușoară și medie a acestei boli, precum și pacienții infectați
care sunt asimptomatici.
De asemenea, bugetul Spitalului Clinic Județean Mureș a fost rectificat cu suma de
66.000 de lei, în urma încasării de donații și sponsorizări pentru asigurarea
materialelor sanitare și a echipamentelor de protecție în combaterea epidemiei
COVID-19.
În conformitate Ordonanța Militară nr.8 Consiliul Județean Mureș asigură pentru
personalul din sistemul public sanitar, la cerere, spații hoteliere destinate
repausului dintre ture sau gărzi, precum și trei mese pe zi. Astfel, în acest
context, la Târgu Mureș 180 de persoane beneficiază de cazare și masă, ei sunt
angajații Spitalului Clinic Județean Mureș care tratează pacienții confirmați cu
coronavirus. Pentru acoperirea acestor cheltuieli în cadrul rectificării bugetului a
fost cuprinsă suma de 1.700.000 de lei.
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