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Descriere foto:

Gheorghe Tache, președintele Asociației Transplantaților din România, a luat cuvântul în cadrul dezbaterilor DC Medical
”Primul parteneriat public privat în sănătate. Programul de dializă rezultate și perspective”, care au avut loc luni în
București.
Pacienții spun că nivelul centrelor de dializă, România este peste ce au găsit în afara granițelor.
"Faptul că în sistemul public și privat beneﬁciem de aceleași condiții de acces la aceste servicii medicale este un lucru beneﬁc pentru
pacient. Serviciul de dializă vine cât mai aproape de pacient. Pacientul are acces la un serviciu avantajos. Vreau să subliniez câteva
aspecte referitor la ceea ce reprezintă serviciul de dializă pentru noi, pacienții. Pe lângă accesabilitate, redă calitatea și
siguranța vieții pacientului cu insuﬁciență renală cronică. Acest serviciu, dacă nu este efectuat la timp, este foarte grav. A nu
face o ședință de dializă nu face altceva decât să i se complice și mai tare starea de sănătate. (...) Beneﬁciem de un set complet de
servicii medicale în procesul de dializă, inclusiv la transport ma refer. Este un lucru benefic și foarte important. (...) Pacientul
se poate deplasa în oricare oraș din țară și poate beneﬁcia de serviciul adecvat de dializă când situația o cere. Se poate deplasa și în
spațiul european. Sunt o serie de măsuri și facilități în favoarea pacientului”, a zis Gheorghe Tache
O premieră la nivel european
”În timpul dializei, beneﬁciem de aparatură nouă, de aparatură de calitate, de un corp medical profesionist și stabil, ceea ce
contează foarte mult. Avem parte de îngrijire spitalicească de nivel european. Noi mergem și în centrele de peste hotare și
putem să ne mândrim, în anumite situații, că avem un serviciu de dializă mult mai adaptat nevoilor pacienților decât în
străinătate. Beneﬁciem și de psiholog, lucru care contează foarte mult pentru creșterea calității actului medical”, a mai
spus Gheorghe Tache.
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