Presedintele a refuzat sanatatea
romaneasca. Noi ce facem?

Este adevărat că președintele României, Traian Băsescu, nu s-a operat de hernie de disc în România? Nu,
nu este adevărat, președintele Traian Băsescu s-a operat în România, dar nu în București, ci în județul Viena.
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Se pot spune câte în lună și în stele despre marinar, dar de această dată acuzatorii domniei sale s-au
repezit fără pic de minte și l-au condamnat pentru faptul că a ales să se trateze printr-o operație chirurgicală în
altă țară . Nu mai vorbesc că , odată cu înﬁerarea acestei decizii, genialii ziariști de capitală au dat girul lor unui
sistem medical românesc criminal pe care îl condamnau cu numai câteva luni în urmă. Când este vorba despre
sănătatea ta, nu mai contează poziția socială și rațiunile politice. Pur și simplu te agăți de varianta cea mai
bună! Ipocrizia umple imediat vidul de judecată și lipsa de subiecte senzaționale, odată cu acest eveniment
ieșind la rampă imparțialitatea și obiectivitatea presei în general. Care român nu ar ﬁ ales să se opereze, în
cazul în care averea personală îi permitea, în Austria, ori în altă țară ? Reacția denigratorilor președintelui
Băsescu m-a bulversat și m-a determinat să mă întreb dacă aici nu este vorba despre același sistem sanitar din
România, despre aceleași spitale obscure și demoralizante, despre aceiași doctori șpăgari și despre aceeași
loterie a lu Î plătești sau crapi? Nu cred că există vreun singur cetățean al acestei țări care să nu ﬁ intrat în
contact cu nemernicia castei doctorilor primitori de șpagă care numai printr-o minune au ieșit din sfera
funcționarilor publici și au reușit să scape de povara Codului Penal ce numea cerșetoria lor primire de foloase
necuvenite. Statul român, indiferent de culoarea politica ce a mânjit și a împuțit actul de guvernare în ultimii
șaisprezece ani, a permis unor misiți ucigași îmbrăcați în halate albe să își facă de cap prin spitale și să-i

condamne la moarte din lipsă de bani pe semenii lor. În tot acest timp, averile nejustiﬁcate ale unor doctori s-au
dublat, ba chiar s-au triplat. În același mod în care sunt controlate averile parlamentarilor și cele ale oamenilor
de afaceri ar trebui și ar ﬁ necesar să ﬁe controlate și cele ale doctorilor, deoarece în spatele gardurilor lor de
beton și în conturile acestora se aﬂă suferința pensionarilor și a săracilor din România, unii dintre ei plecați
dintre noi de prea multă știință a medicilor. În mintea mea, sistemul de sănătate autohton este asemenea
Inchiziției, însă o Inchiziție modernă, cu singura excepție că doctorul nu te caută cu o armată de asistenți să te
jefuiască și să te tortureze. El te așteptă liniștit, bazându-se pe inevitabilul trist al degradării inerente a
organismului uman. Trist și fatal, lipsa banilor, disprețul doctorilor și un pic de ghinion, în spatele că rora se
poate ascunde un drum al suferinței ce se termină cu câteva scânduri de lemn… înseamnă Sănătate
românească .
După ce a avut intenția clară de a se trata într-un spital din București, președintele Traian Băsescu, auzind
din gura celui mai mare neurochirurg român că nici un spital din interiorul granițelor noastre nu-i poate vindeca
hernia, și-a permis să refuze Sănătatea românească și, cu ajutorul unui avion la care un om de rând nu are
acces, s-a deplasat imediat la Viena și s-a operat în numai câteva ore. Cu toate că am intrat puțin în panică
când am realizat că Nicolae Văcă roiu va conduce România în lipsa președintelui, nu îi duc grija lui Băsescu,
pentru că sunt mai mult ca sigur că își va rezolva în scurt timp problemele de sănătate, dar sunt îngrijorat
realmente de soarta mea și a celorlalți români ce nu vor putea să aleagă asemenea lui, un loc mai bun în care
să ﬁe tratați ca niște oameni și nu ca niște animale de pe urma că rora se pot obține bani.
Mă amăgesc pentru a nu știu câta oară și îmi pun speranțele într-o eventuală intervenție brutală a
președinției României, ce a realizat acum, pe pielea lui Traian Băsescu, că măcelarii au o pricepere limitată și o
dotare egală cu zero, în nenorocirea asta de Sănătate de pe paturile că reia au plecat românii mai bolnavi și mai
săraci decât atunci când nevoia i-a împins acolo. Dacă președintele acestei țări a aﬁrmat că are o relație
specială cu poporul, văzând la ce este supus acesta, atunci are obligația mai mult decât morală de a găsi
pârghiile cu care să cutremure din temelii spitalele din România. Dacă ne ține Dumnezeu sănătoși, o să trăim și
o să vedem.
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