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Cetățenii comunei 
Domnești beneficiază ast-
fel de servicii medicale de 
calitate, odată ce noul dis-
pensar al comunei a deve-
nit funcțional, obiectivul 
fiind amplasat în Șos. Ale-
xandru I. Cuza nr. 83, co-
muna Domnești, județul 
Ilfov. Potrivit primarului 
comunei Domnești, Adri-
an Ghiță, primăria comu-
nei Domnești a reușit fi-
nalizarea unui obiectiv de-
osebit de important pen-
tru cetățenii comunității 
și mult așteptat atât de 
pacienți, cât și de medicii 
care acum pot oferi ser-
vicii de calitate în condiții 
moderne.

Contractul de 
execuție pentru ”Constru-
ire Dispensar în Comuna 
Domnești, Județ Ilfov”, pe 
terenul aflat în proprieta-
tea comunei, având în ve-
dere că vechiul dispensar 
medical nu avea spațiu 
suficient, a fost înche-
iat în 2019. Ținând cont 
de nevoia crescândă de 
servicii medicale speciali-

zate, proiectul a fost de-
marat cu succes și finali-
zat rapid, mai ales dacă 
ținem cont și de condiții, 
în contextul social-econo-
mic actual. Pentru reali-
zarea acestui dispensar, 
finanțarea a fost asigu-
rată de la bugetul local al 
comunei, cât și de la bu-
getul de stat, prin Minis-
terul Dezvoltării Regiona-
le, Administrației Publi-
ce și Fondurilor Europene 
(MDRAPEFE), prin Progra-
mul Național de Dezvolta-
re Locală. Potrivit proiec-
tului de investiții al aces-
tui obiectiv, suprafața 
construită a noului centru 
medical al comunei es-
te de 320 mp, fiind vorba 
despre o construcție tip 
regim parter.

Condiții civilizate, 
normale, pentru 
pacienți

Dr. Zinaida Constanti-
nescu, medic primar me-
dicină de familie în comu-
na Domnești, unul din-

tre specialiștii care își 
primește pacienții în no-
ua locație, ne-a decla-
rat că este extrem de în-
cântată și mulțumită de 
condițiile oferite de Pri-
măria Domnești în clă-
direa nouă, în care s-a 
mutat dispensarul. ”Sunt 
condiții deosebite, ci-
vilizate, normale, sunt 
condiții extraordinare, și 
pentru pacienți, și pentru 

medici”, a precizat medi-
cul de familie.

La rândul său, dr. 
Elena Diaconescu, me-
dic de familie, a adăugat 
că lucrează în Domnești 
din 1993: ”Am îmbătrâ-
nit aici, sunt medic pri-
mar pediatru, preponde-
rent am pacienți copii. 
Nu credeam că o să apuc 
înainte de pensie să lu-
crez în condiții civilizate. 

S-a întâmplat minunea, 
mulțumită celor care au 
binevoit să acceseze fon-
duri. Știu că din fonduri 
locale nu era posibil”.

În varianta finală, dis-
pensarul a fost prevă-
zut cu 2 recepții, 6 cabi-
nete, dintre care 3 cabi-
nete pentru medicină de 
familie și o sală de trata-
ment prevăzută cu depo-
zitare, precum și 1 cabinet 
stomatologic. Medicul Ele-
na Diaconescu, fiind pedi-
atru, are nevoie de 2 ca-
binete, unul pentru copii 
și unul pentru adulți. Dis-
pensarul dispune de grup 
sanitar femei (4 lavoa-
re, 3 closete) grup sanitar 
bărbați (4 lavoare, 2 clo-
sete, 1 pisoar), grup sani-
tar persoane cu dizabilități 
(1 lavoar, 1 wc), vestia-
re medici bărbați (zonă de 
schimbat, lavoar, closet, 
duș), vestiare medici fe-
mei (zonă de schimbat, la-
voar, 2 closete, duș), oficiu 
medici, cameră curățenie, 
cameră sterilizare, cameră 
deșeuri (cu acces din ex-
terior) și cameră CT.

O construcție care 
respectă toate 
normele

Cabinetele de 
consultații și tratamen-
te sunt dotate cu biro-
uri pentru medic/asis-
tentă, scaune pentru 
pacienți, pat special pen-

tru pacienți, masă pentru 
echipamentele medica-
le, depozite de tip rafturi 
și dulapuri, frigider, spații 
pentru colectarea tempo-
rară a deșeurilor și zonă 
special amenajată cu la-
voar. Oficiul destinat me-
dicilor a fost amenajat cu 
dulapuri de bază cu blat 
termorezistent cu spălă-
tor, dulapuri suspendate, 
frigider și masă cu sca-
une pentru 4 persoane. 
Camerele de igienizare și 
curățenie au fost prevă-
zute, pe lângă lavoare, și 
cu dulapuri pentru depo-
zitarea materialelor pen-
tru mentenanță. Proiec-
tul a presupus și realiza-
rea unei parcări, dar și 
amenajarea curții din ju-
rul dispensarului cu alei 
pietonale și spații verzi 
(suprafață 779 mp). 

Primarul Adrian Ghiță 
a dorit să sublinieze că la 
realizarea construcției s-au 
respectat toate normele 
ISU, iar înainte de începe-
rea lucrărilor au fost solici-
tate toate avizele necesa-
re, pentru a respecta toate 
standardele medicale în vi-
goare. De dotările din ca-
binet s-au ocupat medicii, 
în funcție de necesitățile 
impuse de serviciile medi-
cale oferite pacienților.

Clădirea veche a dis-
pensarului va fi transfor-
mată, după reabilitare, în 
unitate de primiri urgente 
(UPU).
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Cetăţenii 
comunei 
Domneşti au la dispoziţie 
un dispensar nou pentru sănătatea lor 
Sănătatea se află, alături de educație, permanent 
în atenția administrației comunei Domnești, motiv 
pentru care pe lista priorităților primarului Adrian 
Ghiță s-a aflat finalizarea unui obiectiv extrem 
de important pentru cetățeni: un nou dispensar 
medical. Proiectul a fost finalizat și este funcțional.  
Medicii de familie din vechiul dispensar s-au mutat 
din vechea clădire în noul spațiu și se declară 
mulțumiți de obiectivul realizat de primărie.
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