COMUNICAT
INAUGURARE SUBSTAŢII S.M.U.R.D. LA BUDEŞTI ŞI CHISELET
În prezenţa secretarului de stat din Ministerul Sănătăţii, dr. Raed ARAFAT şi a
inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, g-ral Ioan BAŞ,
au fost inaugurate două noi unităţi ale Serviciului Mobil de Urgenţă, Reanimare şi
Descarcerare (SMURD), amplasate în oraşul Budeşti şi comuna Chiselet. Ambele substaţii
deţin câte o autospecială dotată cu echipamente specifice moderne şi sunt destinate să
asigure asistenţa medicală pentru aproximativ 60.000 de locuitori din zonă.
Festivităţile

au

avut

loc

joi,

21

februarie, la ora 10 (Budeşti) şi ora 12
(Chiselet).

Auorităţile

călărăşene

şi-au

manifestat şi cu acest prilej consideraţia faţă
de efortul depus, în slujba salvării de vieţi
omeneşti, de către “părintele S.M.U.R.D.”,
medicul

Raed

ARAFAT.

“Realizările

serviciului pe care domnia sa l-a conceput
sunt deja unanim apreciate. Judeţul Călăraşi
este mândru că găzduieşte două noi substaţii ale S.M.U.R.D., care se adaugă celor cinci
centre existente. Totodată, suntem profund îndatoraţi faţă de lucrătorii S.M.U.R.D. şi I.S.U.
care, prin grija demonstrată permanent faţă de sănătatea călărăşenilor, au intrat definitiv în
inimile noastre!”, a declarat George IACOB, prefectul Judeţului Călăraşi, prezent la
eveniment alături de consilierul Virgil DIACONU, din cadrul Cancelariei Prefectului. La fel de
impresionate de acest răspuns operativ şi eficient la nevoile cetăţenilor s-au arătat şi
celelalte oficialităţi prezente, între care preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului Judeţean
Călăraşi, Răducu FILIPESCU şi Bogdan GEORGESCU, inspectorul şef al I.S.U.J. Călăraşi,
col. Daniel POPA şi primarii celor două localităţi, Lucia LEFTER şi Mihai PENU.
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La final, autorităţile şi-au exprimat convingerea că, prin eforturile conjugate ale
Ministerului Sănătăţii şi Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu sprijinul
comunităţii locale, substaţiillor S.M.U.R.D. din Călăraşi, Olteniţa, Lehliu Gară, Budeşti,
Borcea, Dragalina şi Chiselet li s-ar mai putea adăuga, până în luna decembrie, încă una,
necesară în oraşul Fundulea.
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