7. SĂNĂTATE ȘI SERVICII MEDICALE PERFORMANTE

CENTRE DE EXCELENȚĂ 2|
ÎN TOATE SPITALELE DIN IAȘI

Iașul este indiscutabil
capitala medicală a
Moldovei. Aproximativ 30%
dintre pacienții spitalelor
ieșene provin din celelalte
județe ale regiunii. Acest
fapt se datorează însă doar
calității școlii medicale
ieșene și faptului că Iașul
este singurul centru
medical din Moldova
în care funcționează
anumite specializări
medicale. Până acum, a
lipsit un efort conjugat al
municipalității, alături de
Consiliul Județean (CJ)
pentru transformarea unei
titulaturi informale într-o
certitudine. În următorii
patru ani, în parteneriat cu
Maricel Popa, președintele
CJ, vom transforma Iașul
într-o capitală medicală
veritabilă, dar și într-o
destinație pentru turismul
medical european.
În acest scop, vor fi
abordate trei direcții
principale de acțiune.

COST INIȚIAL:
12 MILIOANE EURO
TERMEN: 2 ANI
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Spitalele ieșene nu dispun de
capacități proprii de cazare pentru
aparținătorii pacienților veniți aici la
tratament. Există unități de cazare pe
lângă Institutul de Oncologie sau Băile
Nicolina, dar ele sunt destinate pacienților,
nu și însoțitorilor acestora. Vom concretiza
parteneriatul cu CJ prin CONSTRUIREA
A CINCI UNITĂȚI HOTELIERE A CÂTE 20
DE CAMERE în proximitatea principalelor
spitale ieșene pentru ca rudele pacienților
să poată beneficia de condiții civilizate
de cazare la un preț rezonabil. Costul de
construcție a unei unități hoteliere de trei
stele nu depășește 500.000 euro.

Camelia
GAVRILĂ

Exemplul trasat
deja de CJ prin
ÎNFIINȚAREA UNOR
CENTRE DE EXCELENȚĂ
la Spitalele de
Neurochirurgie și
la Maternitatea
„Cuza Vodă” trebuie
multiplicat. Concret,
spitalele din
subordinea Primăriei –
Spitalul de Recuperare
și Spitalul „C. Parhon” –
vor beneficia de toată
asistența financiară
necesară pentru a-și
realiza propriile centre
de excelență.
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Mini-stațiunea
Băile Nicolina,
proiect la care
finanțarea europeană
a fost pierdută acum
cinci ani, TREBUIE
REPOZIȚIONATĂ PE
LISTA OBIECTIVELOR
DE INVESTIȚII.
Important centru de
tratament și agrement,
modernizarea ar
presupune o investiție
de aproximativ
5 milioane de euro.
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