ZIUA MONDIALĂ A SĂNĂTĂŢII

Dragi mureşeni, data de 7 aprilie este declarată Ziua Mondială a Sănătăţii, ca
urmare a înfiinţării Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii în anul 1948. În calitate de
manager al Spitalului Clinic Judeţean Mureş, consider că este oportun ca în această zi,
atât de importantă, să transmit un mesaj comunităţii mureşene şi să aduc în atenţia
opiniei publice proiectele de viitor pe care intenţionăm să le desfăşurăm, astfel încât
serviciile oferite de Spitalul Clinic Judeţean Mureş să se ridice la cele mai înalte
standarde, dar să fie totodată capabile să satisfacă cele mai exigente cerinţe ale
pacienţilor, care la nevoie, se adresează instituţiei noastre.
Obiectivul oricărei unităţi spitaliceşti este de a crea acele condiţii care să ajute la
îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei, iar dincolo de actul medical în sine, datoria
noastră, a celor care suntem parte a echipei medicale, este şi de a informa populaţia cu
privire la anumite aspecte de care ar trebui să ţină seama întreaga comunitate, pentru a
avea o viaţă mai sănătoasă. În acest sens am desfăşurat campanii de conştientizare cu
privire la anumite afecţiuni dar am organizat şi acţiuni de screening în beneficiul
mureşenilor, în specialităţi cum ar fi urologia, ginecologia sau oncologia. În urma
acestor activităţi s-a constatat că există un mare interes din partea populaţiei atunci
când vine vorba despre evaluarea stării de sănătate, mulţi dintre cei care au optat
pentru un consult depistând în acest fel, din timp, anumite afecţiuni, având posibilitatea
să ia măsuri imediate pentru vindecare.

Responsabilitatea pe care o avem în societate ne determină să căutăm zilnic
soluţii pentru dezvoltarea actului medical în contextul în care tehnologia ultramodernă
se îmbunătăţeşte cu o frecvenţă uriaşă. Pentru ca unitatea noastră să poată face faţă
provocărilor avem nevoie de investiţii în aparatură medicală performantă dar în acelaşi
timp şi de oameni bine pregătiţi, dedicaţi actului medical. Cu toate că, în prezent,
situaţia spitalelor din România nu este aşa cum orice pacient şi-ar dori, însă noi, cei din
cadrul Spitalului Clinic Judeţean Mureş ne-am luat angajamentul să schimbăm vechile
proceduri de lucru şi să oferim bolnavilor servicii de calitate, de care să fie mulţumiţi.
Provocările zilnice din sistemul medical nu ne permit să aşteptăm miracole, ci ne
stimulează să găsim soluţii pentru ca atât pacienţii cât şi personalul medical să aibă
satisfacţii pe toate planurile.
Suntem bucuroşi să anunţăm că în Spitalul Clinic Judeţean Mureş se nasc anual
peste două mii de copii, iar serviciile medicale pe care le oferim sunt diverse, pe
multiple specializări, unitatea noastră fiind unul dintre cei mai mari angajatori din judeţul
Mureş, cu aproximativ două mii de angajaţi.
În încheiere, cu respect vă îndemn să vă adresaţi medicilor periodic, pentru o
evaluare exactă a stării de sănătate. Este mult mai uşor să previi decât să vindeci.
Vă doresc sănătate tuturor!
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