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Sa te temi pentru sanatatea ta
Incepand din 2022, toti cetatenii Romaniei, cu mic, cu mare, au toate
motivele sa se teama pentru sanatatea lor. Pentru ca statul roman a incalcat
contractul cu noi. si nu-si mai indeplineste obligatia constitutionala de a
garanta sanatatea publica. Totul s-a petrecut printr-o prestidigitatie. Absolut
condamnabila. Intr-o perioada in care veniturile cetatenilor urmeaza sa scada,
acestia vor fi obligati sa-si plateasca analizele si tratamentele.
incepand din 2022, statul roman isi abandoneaza obligatiile care-i revin fata de proprii cetateni. O
persoana care, dintr-un motiv sau altul, trebuie sa-si faca analizele sau sa-si examineze pe alta
cale starea de sanatate din initiativa proprie sau la solicitarea medicului de familie, va fi pusa in
situatia de a scoate bani din buzunar si de a plati. si asta se va intampla, asa cum prevede
legiuitorul, conform propriei vointe. Adica omul va fi silit sa faca si cerere pentru a-si plati
analizele. in aceeasi situatie se vor afla si cetatenii care, avand diverse betesuguri, vor fi siliti sa
se interneze in spitale pentru tratamente sau sa suporte operatii.
Aparent, asa cum sugeram mai sus, totul tine de vointa cetateanului. Analizele, tratamentele sau
operatiile vor fi suportate de acesta la cerere. Problema e ca omul nu va avea incotro. Printr-o
jonglerie legislativa, practic asistenta sanitara a populatiei se privatizeaza in cvasi-totalitatea ei. in
principiu, nu e rau. in principiu, nu e nimic rau sa-ti fac analizele, sa te tratezi sau sa te operezi
sau sa stai internat intr-o clinica sau spital particular. Unde scrie si in ce stat civilizat este
obligatoriu ca asistenta medicala sa fie exclusiv un apanaj al statului? Este bine ca avem un
sistem privat in sanatate. Este bine ca acolo lucreaza medici cu o calificare din ce in ce mai
inalta, iar clinicile si spitalele private sunt dotate cu aparatura din ce in ce mai performanta. si, in
definitiv, de ce sa nu putem opta intre un tratament la stat si un tratament la privat? Atata doar ca
acest principiu, absolut corect in enuntul sau, a fost schimonosit de clasa politica in urma unor
multiple presiuni la care nu a rezistat. si in ce situatie s-a ajuns in mod concret?
in mod concret, incepand din 2022, un viciu al sistemului nostru de sanatate se va generaliza. Un
om care, din varii motive, are nevoie sa-si faca analizele sau alte tipuri de controale vizand starea
sa de sanatate, are de ales. Ori face o solicitare in acest sens unor spitale si clinici de stat si
risca sa astepte mult si bine pana cand ii vine randul, iar intre timp el poate sa ajunga in ceruri,
ori umbla la portofel, scoate banul si-si plateste acest control la o clinica sau un spital particular.
Unde solicitarea lui va fi onorata cu promtitudine si profesionalism. La fel se pune problema si in
cazul unor internari sau operatii. Costul insa poate deveni urias. si imposibil de suportat pentru
multe categorii de concetateni. si asta mai ales in anul care urmeaza, 2022, cand, cu rare

exceptii, veniturile reale ale tuturor romanilor urmeza sa scada prin cresterea galopanta a
costurilor alimentelor, energiei si altor utilitati. in felul acesta, multi romani vor deveni victime ale
propriului stat.
Un stat care le-a incasat si le incaseaza impozite si taxe, care au in vedere angajamentul de a le
asigura in contrapartida, conform Constitutiei, in mod gratuit, toate ingrijirile necesare. Mai mult
chiar. in anul care vine, taxele pe care le platim pentru sanatate din veniturile noastre cresc.
Chiar si pensiile care depasesc 4.000 de lei vor fi impozitate suplimentar, tocmai sub pretextul ca
statul se ingrijeste de sanatatea noastra.
Utilizand un tertip de un cinism strigator la cer, autoritatile statului roman ne informeaza simplu
ca, incepand din 2022, daca vrem sa supravietuim, nu avem altceva de facut decat sa facem o
cerere si sa asteptam o aprobare pentru a scoate din buzunar banii, pe care statul avea obligatia
sa-i plateasca in totalitate. Cum aratam mai sus, este foarte bine ca exista clinici si spitale
private. Atata doar ca diferenta de pret trebuie achitata de la bugetul asigurarilor sociale. si
nicidecum din bugetele noastre personale. Cand statul abdica de la o obligatie constitutionala de
o asemenea importanta, vitala practic pentru supravietuirea unei natiuni, populatia e bine sa
sesizeze pericolul in care se afla si sa-si apere drepturile. Daca sunt constient de ceea ce se
intampla si ma tem pentru sanatatea mea, am obligatia sa ma lupt impotriva celor care-mi incalca
drepturile.
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