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Ministrul Sorina Pintea intervine in scandalul
falsului medic: A primit parafa „din mila”
"Din mila!" - asa explica functionara Directiei de Sanatate Publica Bucuresti
faptul ca i-a eliberat codul de parafa italianului cu opt clase, in baza caruia
acesta a operat la mai multe clinici private din Romania. Declaratia a fost
facuta de ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, care spune ca in acest caz este
vorba, cu siguranta, si despre coruptie, scrie HotNews.ro.
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intrebata daca italianul a operat efectiv, Pintea a spus ca exista marturii ca a facut acest
lucru si ca, "poate, este un talent nativ".
"stiti care a fost replica functionarei de la DSP cand a fost intrebata de ce a facut acest lucru? A
spus: <<Din mila>>. N-am inteles de cine i-a fost mila si cine i-a indus aceasta mila. (...) Cu
siguranta este vorba si de coruptie aici, este principala banuiala", a spus Sorina Pintea.
intrebata daca italianul a operat efectiv, Pintea a raspuns: "Vreau mai intai sa vad documentele,
sa vad daca efectiv a intrat in sala de operatie, dar exista marturii ca a facut-o. Poate ca e un
talent nativ”.
Ministrul Sanatatii mai sustine ca eliberarea codului de parafa era ultimul pas care trebuia facut
pentru a obtine drept de libera practica in Romania. Primul, depunerea actelor doveditoare
privind studiile, a fost facut doua luni mai tarziu, in timp ce a doua etapa, la Colegiul Medicilor, a

fost sarita. Matteo Politi a avut grija insa sa isi faca o asigurare malpraxis.
"Acest domn avea incheiata si o polita de malpraxis, romaneasca. Nu pot sa spun numele
institutiei unde a facut aceasta polita. Deci el a obtinut codul de parafa fals pe 23 martie, a
semnat un contract in 12 ianuarie cu o clinica privata si a obtinut in februarie o polita de
malpraxis”, a afirmat Pintea.
intrebata cine ar trebui sa-si asume raspunderea pentru cele intamplate, Sorina Pintea a raspuns
ca "institutiile statului".
"Eu spun ca institutiile statului. si imi asum ceea ce spun. Pentru ca un functionar a eliberat un
document care, teoretic ar fi trebuit sa fie ultimul dintr-un lant. Probabil ca cei care au vazut acel
document s-au gandit ca are in spate altceva. S-au gandit prost. Am inceput cu institutiile statului,
o directie de sanatate publica, un functionar care a gresit, apoi institutiile private, care au privit
superficial, si privesc in continuare superficial unele aspecte, si aici nu ma refer la toate institutiile
private, pentru ca sunt si oameni seriosi pe lumea aceasta", a adaugat ministrul Sanatatii.
Matteo Politi, italianul care a operat in mai multe clinici private, desi absolvise doar opt clase, a
declarat, marti seara, ca a platit o avocata pentru a obtine dreptul de a practica in tara noastra si
ca aceasta i-a transmis ca toate actele sunt in regula. El a refuzat sa spuna unde este.
Timp de un an, italianul, condamnat la inchisoare cu suspendare in Italia dupa mai multi ani in
care a mintit ca este medic profitand ca avea acelasi nume de familie cu al unui cardiolog, a
reusit sa opereze in mai multe clinici din Bucuresti, inclusiv la Spitalul Monza. Dupa ce a fost
condamnat, barbatul a fugit din Italia, venind in Romania, sub o alta identitate, si a primit aviz de
la Ministerul Sanatatii pentru a profesa ca chirurg plastician.
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