
                                           COMUNICAT 

Referitor la declarația unui aparținător - în cadrul emisiunii „Dilemele 

zilei” de la Tele 3 din data de 28 martie 2022  

În cadrul  emisiunii „Dilemele zilei” de la Tele3, din 28 martie 2022, un 

cetățean a afirmat, într-o intervenție telefonică în direct, că mama sa, care a fost 

pacientă a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, internată în Secția ATI II, 

nu a fost bine îngrijită. Referitor la acuzațiile dumnealui precizăm următoarele: 

Pacienta, în vârstă de 86 de ani, a fost internată, prin Unitatea de Primiri 

Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, în Secția ATI II în data de 

19 martie 2022. Diagnosticul pus la internare a fost unul foarte grav, pacienta 

având și multiple comorbidități confirmate clinic, biochimic și imagistic. A fost 

tratată conform ghidurilor și protocoalelor în vigoare, având o evoluție 

favorabilă, fapt care rezultă din actele medicale din fișa de observație.  

Pe data de 26 martie 2022, fiul doamnei a solicitat externarea pacientei contrar 

indicațiilor medicului curant, care i-a transmis de mai multe ori că mama sa este 

în cursul tratamentului și îi va fi pusă în pericol sănătatea dacă va fi dusă la 

domiciliu. Acesta a menționat în scris, pe foia de externare, că „nu are obiecții 

asupra tratamentului și a modului de îngrijire” a pacientei și a solicitat, încă o 

dată, externarea. Pacienta a fost externată, starea sa de sănătate fiind bună 

comparativ cu momentul internării. 

În cursul perioadei în care pacienta a fost internată în Secția ATI II, a beneficiat 

de tratament specific afecțiunii grave de care suferea și care a contribuit la 

ameliorarea stării sale de sănătate, de analize medicale, de Computer tomograf 

(de două ori), investigații imagistice etc. A beneficiat de medicamente de înaltă 

generație, nu doar de soluție perfuzabilă (glucoză) așa cum a acuzat 

aparținătorul. Toate acestea se regăsesc enumerate în actele medicale care i-au 

fost înmânate aparținătorului la externarea pacientei.  

Menționăm că la secțiile ATI și la cele de chirurgie ale Spitalului Județean de 

Urgență Târgu-Jiu ajung cele mai grave cazuri din județul Gorj, fapt care se 

poate demonstra cu acte medicale. 

Precizăm, de asemenea, că în Secția ATI II și în celelalte secții ale unității 

medicale se respectă toate ghidurile și protocoalele în vigoare și nu au existat 

incidente care să implice pacienți agresați de personalul auxiliar (sau alt 



personal al unității), așa cum a susținut un cetățean, într-o intervenție telefonică 

în cadrul emisiunii sus amintite.  
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