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Vasi Rădulescu, medic: salariile mari n-au schimbat nimic la capitolul șpagă

Sănătatea, măcinată de probleme
Medicul Vasi Rădulescu spune, într-o postare pe
Facebook, că salariile mari
din sistemul medical nu au
schimbat nimic în privința
șpăgii și că oamenii mor și
în spitalele private, și în cele
de stat, iar poveștile care cutremură sunt uitate în scurt
timp.

Medicul Vasi Rădulescu a
postat, luni, pe Facebook, un
mesaj prin care spune care sunt
lipsurile și neregulile sistemului medical din 2019.
„Ce nu s-a schimbat în sistemul medical:
- salariile mari n-au schimbat nimic la capitolul șpagă;
rezidenții sunt la fel de umiliți,
a se vedea recenta poveste de la Craiova, când doar
specialiștii și primarii primeau în gardă mâncare gratis,
rezidenții trebuind să o plătească; orgoliile incredibile și
luptele la sânge pentru ierarhii
sunt cam la fel; comunicarea
medic - pacient are o mulțime
de hibe și niciun oﬁcial nu vrea
să îmbunătățească lucrurile
prin niște module speciale de
training; la camerele de gardă
e tot haos; facultatea de medicină te învață cum să tocești
două cărți pentru examenul
de rezidențiat; examenul de
rezidențiat e un nonsens, ia
puncte multe cine poate reține
mai multă informație; provincia e în tranșee, cu spitale vai
de mama lor, exceptând câteva
situații în care manageri extraordinari au făcut lucruri minunate; orașele mari sunt suprasaturate cu medici, pentru că
ei nu vor să plece să lucreze în
provincie în condiții precare,
după ce s-au pregătit în centre

Hoții au reușit să scoată trei cutii metalice
cu bani din bancomatul pe care l-au distrus
în urma unei explozii provocate în orașul
Arad.

Bustul lui Eminescu

Sculptat în zăpadă

Un pensionar din orașul Galați, pasionat
de sculptura în zăpadă, a realizat un bust al
poetului Mihai Eminescu. Bărbatul spune
că face sculpturi în gheață pentru a-i învăța
istorie pe copiii din cartier.

relativ bine dotate; birocrația
sufocă medicii; educația medicală e la pământ și ne mai mirăm de ce prind toate fantasmagoriile în populația generală;
la capitolul vaccinare e haos,
pe partea de HPV nu s-a făcut
mai nimic; spitalele regionale au fost împinse după 2020
și probabil proiectele lor vor
ﬁ amânate iar și iar; se moare
la stat, se moare și la privat,
apar povești care ne cutremură, dar le uităm repede; nu prea
învățăm din greșelile noastre;
medicina primară este insuﬁcient dezvoltată, ﬁnanțată, sprijinită, când medicul de familie

ar trebui să ﬁe cel mai important medic într-o țară; înﬂoresc
„medicii” care practică terapii
departe de știința adevărată,
doar pentru bani; obezitate
în explozie, suntem campioni
la boli cardiovasculare, când
80% din ele sunt preventibile prin alimentație și mișcare,
iar programele de prevenție și
educație nu prea există; campioni la cazuri noi și mortalitate
prin cancer de col uterin, patologie evitabilă prin vaccinare
antiHPV; o ură teribilă a unora
față de medicii care vor să facă
educație medicală și să lupte
cu fenomenele fake news, pre-

„A fost inițiat de tehnocraţi”

„USR va depune astăzi (lunin.r) un proiect de lege care să
abroge prevederile referitoare
la recursul compensatoriu. O
Românie întreagă a observat
zilele trecute, a văzut teriﬁată
la televizor imaginile crimei
teribile de la Mediaș. Am auzit
cu toții de celelalte infracțiuni,
de tâlhăriri, de violurile, de
faptele comise cu violență
de către deținuții care au fost
eliberați înainte de termen în
baza acestui recurs compensatoriu. Deja este prea târziu.
Guvernul ar trebui să vină el
cu o ordonanță de urgență de
abrogare”, a declarat Stelian

Bancomat aruncat în aer

Potrivit unor surse judiciare, în urma exploziei provocate la bancomatul aﬂat pe str. Tunarilor din orașul Arad, hoții au scos din aparat
trei cutii metalice cu bani. Unul dintre indivizi
a scăpat o cutie, astfel că numeroase bancnote
s-au împrăștiat pe asfalt. Însă hoțul nu a mai
pierdut timpul să adune banii, ci a aruncat cele
trei cutii în mașina cu care a fugit. În scurt
timp, la locul producerii exploziei a sosit un
echipaj de la ﬁrma de pază, care i-a alertat pe
pompieri să intervină pentru a stinge incendiul
provocat.
La această oră, polițiștii din Arad încearcă să
stabilească prejudiciul creat și să dea de urma
celor care au fugit cu banii, cazul ﬁind preluat de către Parchetul de pe lângă Judecătoria
Arad. Hoții au reușit să provoace explozia după
ce au introdus gaz de la o butelie în bancomat.


cum și cu toți șarlatanii nocivi;
ură și-ntre colegii medici, când
ar trebui cu toții să ne ajutăm
între noi și să schimbăm lucrurile în (mai) bine...
Aș putea să mai scriu încă
pe-atâtea, dar cred că e suﬁcient. V.”, se arată în postarea
pe Facebook a medicului Vasi
Rădulescu.
Medicul Vasi Rădulescu este
din București și este fondator
al Leapșadesănătate. Scrie de
ani buni despre părțile bune
sau mai puțin bune ale sistemului medical românesc și a
fost ales Cel mai bun medic
comunicator la premiile COPAC 2018. 

Ministrul Justiţiei aruncă peste gard pisica recursului compensatoriu
Deputatul USR Stelian Ion
a anunțat, ieri, că va depune
în Parlament un proiect de
lege care prevede abrogarea
prevederilor referitoare la
recursul compensatoriu, precizând că Guvernul ar trebui să vină cu ordonanță de
urgență de abrogare.

Jaf la Arad

Ion, luni la Parlament.
Ministrul Justiției, Tudorel
Toader, a reiterat faptul că recursul compensatoriu, criticat
din cauza recidiviștilor, a fost
inițiat de guvernarea tehnocrată și CSM l-a avizat, subliniind
totodată că proiectul a intrat în
vigoare după ce el a fost învestit în funcția de ministru.
„Simple precizari: În repetate rânduri, am arătat următoarele: proiectul de lege privind
recursul compensatoriu a fost
iniţiat de către guvernarea
tehnocrată, faptul că CSM (în
componenta anterioară) l-a
avizat şi a propus considerarea
zilelor ca ﬁind executate, că a
fost adoptat de parlament, că a
intrat în vigoare la scurt timp
după ce am devenit ministru şi
că studiul de impact nu se face
după ce legea intră în vigoare”,
a scris pe Facebook, ministrul
Justiției, Tudorel Toader.
Ministrul a mai spus că toate consecințele acestui proiect

trebuie asumate de inițiatori.
„PS: Consecinţele trebuiesc
asumate de către cei care au
iniţiat, cei care au avizat, de
către cei care au validat respectiva lege”, a mai scris Toader.
Precizările vin după ce în
ultima perioadă au fost lansate
în spațiul public critici față de
recursul compensatoriu, întrucât mai mulți deținuți eliberați
au recidivat.
Protestatarul Mihai Cristian Dide a aruncat cu vopsea
roșie pe scările Ministerului
Justiției, în semn de protest
față de crima de la Mediaș,
unde un tânăr de 25 de ani a
fost ucis de un fost deținut eliberat în urma recursului compensatoriu.
„În semn de prostest față de
recursul compensatoriu și față
de crima de la Mediaș, unde
un tânăr a fost ucis de un fost
deținut eliberat după decizia
lui Tudorel Toader, am hotărît
să aduc această vopsea roșie,

pe care am împrășitat-o pe
scările Mnisterului Justiției”, a
declarat Mihai Dide.
Dide susține că a fost legitimat de jandarmi în fața Ministerului Justiției după ce a aruncat cu vopsea, și se așeaptă să
primească amendă.
Trei bărbați reținuți în cazul
omorului din Mediaș au fost
prezentați ieri instanței. Parchetul de pe lângă Tribunalul
Sibiu precizează că tânărul de
25 de ani a fost omorât cu 11
lovituri de cuțit.
Potrivit prim-procurorului
Ion Veştemean, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, polițiștii
din Sibiu au fost sesizaţi că în
noaptea de duminică F.M.A. a
murit în secţia de primiri urgenţe a Spitalului Mediaş, ca
urmare a unei agresiuni ce a
fost exercitată asupra sa de către trei bărbați, agresiune petrecută pe calea de acces a unui
club de noapte din Mediaş. 

Petru Darie realizează în ﬁecare iarnă cel
puțin o statuie din zăpadă și gheață. Sculptorul
de 77 de ani spune că prima „operă” în zăpadă
a realizat-o în urmă cu aproape 40 de ani și că a
reușit să aloce mai mult timp pasiunii sale după
ce a devenit pensionar.
Zilele trecute, el s-a apucat de treabă și, pentru
că se apropia ziua poetului național, a decis să
facă un bust al lui Mihai Eminescu.
„Bustul lui Eminescu l-am făcut prima dată
acum 45 de ani, undeva în valea oraşului, avea
fetiţa trei ani, se juca în curte cu zăpada, cu
copii de vârsta ei. Pe lângă ei m-am apucat să
fac un om de zăpada. Până la urmă, hai să-l fac
pe Eminescu. Când am ieşit la pensie, aveam
mult timp liber şi m-am gândit să mă apuc din
nou de sculptat în zăpada. Îmi place, mă simt
liber atunci când modelez zăpadă. Trebuie să
recunosc că atunci când creez sunt inspirat şi
de versurile marelui poet”, a explicat sculptorul
amator, Petru Darie.
Bărbatul spune că face sculpturi în gheață
pentru a-i învăța istorie pe copiii din cartier.
„A fost un om deosebit, păcat că a trăit aşa
puţin. Din păcate mulţi copii habar nu au cine a
fost Eminescu. Mă gândesc că prin aceste sculpturi le ofer şi o lecţie de literatură”, a povestit
Petru Darie.
Pentru că temperaturile variază de la o zi la
alta, sculptorul gălățean este nevoit să retușeze
în permanență creațiile sale. El este ajutat și de
vecini care se mândresc cu sculpturile din fața
blocului.
„L-am ajutat pe nea Petrică, în ﬁecare an
trebuie ajutat. Dacă nu-l ajutăm noi, singur nu
poate face. E un romantic şi îl apreciem mult.
E frumos, de ﬁecare dată când venim facem
poze”, a spus unul dintre vecinii sculptorului. 

