Comunicat de presă
Col. (r) medic Dr. Ion-Iulian Petrescu: “La 100 de ani de existență, Spitalul Clinic nr. 1 Căi
Ferate “Witting” este o parte vie a istoriei moderne a României”
Spitalul Clinic nr. 1 Căi Ferate “Witting” București, din cadrul Ministerului Transporturilor,
primește, cu recunoștință și modestie, Ordinul Meritul Sanitar în grad de Comandor, prin
Decretul nr. 332 al Președintelui României din data de 3 aprilie 2018, contra-semnat de
Primul-Ministru al Guvernului României.
Întreg personalul medico-sanitar, care compune astăzi Spitalul Clinic nr. 1 Căi Ferate
“Witting” București, își exprimă profunda recunoștință pentru aprecierea rezultatelor și
activității medicale, materializată prin conferirea Ordinului Meritul Sanitar în grad de
Comandor.
Managerul spitalului “Witting”, Col. (r) medic Dr. Ion-Iulian Petrescu a declarat, cu ocazia
ceremoniei de decorare, că în cei aproape 100 de ani de existență, unitatea medicală, pe
care o administrează, și-a câștigat și meritat locul în grupul excelenței medicale românești.
“Primesc această distincție cu onoare, emoție și modestie, în numele tuturor celor care, în
100 de ani de existență ai “centrului de bine”, Spitalul Clinic nr. 1 Căi Ferate “Witting”
București, și-au dedicat viața scopului nobil de a vindeca trupurile și suflete românilor, ce au
slujit Căile Ferate Române”, a declarat Col. (r) medic Dr. Ion-Iulian Petrescu.
“Centenarul Spitalului “Witting” se împlinește chiar în acest an. De aceea, îmi place să spun
că spitalul nostru este o parte vie din istoria modernă a României. Astăzi, în opinia mea,
unitatea noastră spitalicească și-a câștigat și meritat locul în grupul excelenței medicale
românești. Profit de acest prilej festiv, pentru a mulțumi atât Președinției României, cât și
Guvernului României, și nu, în ultimul rând, Ministerului Transporturilor, pentru investiția
continuă de încredere în acest spital”, a continuat acesta.
Spitalul “Witting” va împlini frumoasa vârstă de 100 de ani, pe data de 27 iulie a.c.
La 100 de ani de la înființare, unitatea medicală poate primi un număr maxim de 318
pacienți în cele 8 secții din administrare. Zilnic, acest centru medical de excelență își
desfășoară activitatea, grație eforturilor constante ale unui număr de 46 medici, 137
asistenți medicali și 132 personal non-medical. Numai anul trecut, la Spitalul “Witting” din
Capitală, s-au tratat un număr de 7.739 pacienți, prin spitalizare continuă, și 4.095 pacienți,
prin spitalizare de zi.
În 2014, spitalul a fost consolidat și modernizat, în urma contractului semnat de Ministerul
Transporturilor și Banca Mondială. Astfel, condițiile hoteliere oferite pacienților se aliniază
standardelor actuale în domeniu.
În prezent, în cadrul spitalului, se derulează investiții în echipamente și în aparatură
medicală de înaltă performanță, cu finanațare de la bugetul de stat și din fonduri proprii.
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