COMUNICAT DE

PRESĂ

Joi, 12 februarie a.c., la invitaţia Prefectului judeţului Călăraşi, George Iacob, s-au întrunit, în
sala de şedinţe a instituţiei prefectului,
membrii Comitetului Consultativ de Dialog
Civic

pentru

Problemele

Persoanelor

Vârstnice. La această întrunire au participat
Petra NAGHEN, preşedintele C.J.P.V. Călăraşi,
secundat de 7 reprezentanţi ai Consiliului
Judeţean al Persoanelor Vârstnice Călăraşi,
Daniel STEFAN, administratorul public al C.J.
Călăraşi, reprezentanţi ai instituţiilor D.S.P,
C.J.P., C.A.S., D.G.A.S.P.C., A.J.P.I.S., I.P.J., Protoieria Călăraşi şi preşedintele Asociaţiei Primarilor de
Comune – Călăraşi, Nicolae PANDEA, primar al comunei Ştefan cel Mare.
Tema principală a întâlnirii a fost: „Cerinţe şi posibilităţi de extindere a secţiilor de

geriatrie, îmbunătăţire a actului medical şi a confortului pacienţilor internaţi în unităţile
spitaliceşti din municipiile Călăraşi şi Olteniţa”.
În prima parte a

întâlnirii, Petra NAGHEN, preşedintele C.J.P.V. Călăraşi, a prezentat o

informare privind problemele cu care vârstnicii s-au confruntat în anul care s-a încheiat (a se vedea
materialul anexat).
În continuare, Mariana ZOLTĂREANU, inspector superior în cadrul D.S.P. Călăraşi, a prezentat
un material informativ privind respectarea normelor de igienă de către S.J.U. Călăraşi şi S.M. Olteniţa,
în anul 2014 (material anexat). În urmare, dr. Camelia VERINCEANU, medicul şef al Secţiei de Geriatrie
a S.J.U. Călăraşi, a adus la cunoştinţă participanţilor condiţiile oferite de S.J.U. Călăraşi iar Nicoleta
MAIER, asistentul social al S.M. Olteniţa, a prezentat o scurtă informare asupra condiţiile oferite de
această unitate spitalicească (material anexat).
În final, Daniel STEFAN, administratorul public al C.J. Călăraşi, a prezentat posibilităţile şi
direcţiile avute în vedere în perioada următoare în sensul îmbunătăţirii actului medical, cât şi a
confortului pacienţilor internaţi în S.J.U. Călăraşi (material anexat).
În încheierea şedinţei, întrucât Prefectul judeţului Călăraşi a apreciat că problemele persoanelor
vârstnice semnalate sunt de importanţă majoră, le-a adresat invitaţia de a participa la următoarea
şedinţă de Dialog Social, unde va fi invitat Liviu POP, Ministrul delegat pentru Dialog Social.
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