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DSP Vrancea anunță cifrele reale de la Spitalul Județean de Urgență ”Sf. Pantelimon” din 

Focșani: procentul cadrelor medicale infectate a scăzut după asigurarea managementului de 

către conducerea militară 

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Vrancea respinge categoric informațiile apărute astăzi în 

mass-media cu privire la o situație gravă cu care s-ar confrunta Spitalul Județean de Urgență 

”Sf. Pantelimon” din Focșani, după venirea conducerii militare.  

 

În contextul faptului că DSP Vrancea a efectuat o anchetă epidemiologică la Spitalul Județean 

în perioada 28 aprilie – 1 mai a. c., suntem îndreptățiți să anunțăm public faptul că din cele 

223 de persoane testate, 54 au fost identificate având COVID-19. Așadar, rezultă un procent 

de 24,21% angajați infectați din totalul celor testați. Totodată, conform unor informații de 

interes public transmise oficial de către Spitalul Județean ”Sf. Pantelimon”, în perioada 19 

martie – 16 aprilie a. c., la Spitalul Județean Focșani au fost testate 106 persoane (conform 

contractului cu Institutul Cantacuzino încheiat de vechiul management de la ”Sf. 

Pantelimon”), 35 dintre acestea fiind depistate pozitiv, reprezentând 33% persoane infectate 

din cele testate.  

Este suficient să comparăm procentele amintite anterior pentru a ne da seama cum stau 

lucrurile la cel mai mare spital din județ. Atacul împotriva conducerii militare a Spitalului 

Județean ”Sf. Pantelimon” este regretabil, în condițiile în care noua echipă managerială a avut 

o implicare extrem de serioasă, de un profesionalism desăvârșit. 

Din păcate, trebuie spus că s-a amânat foarte mult de către vechiul management al Spitalului 

Județean Focșani testarea cadrelor medicale, din diverse motive, mai mult sau mai puțin 

obiective. Regretabil este că nici până la această oră, aparatul Real Time – PCR anunțat de 

fosta conducere a spitalului în urmă cu cinci săptămâni (pe 30 martie a. c.) nu este funcțional 

la Spitalul Județean.  
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