Ce ar fi Ã®nsemnat pentru RomÃ¢nia sÄƒ aibÄƒ Ã®ncÄƒ
spitale ca cel de la Mioveni!

2020-03-25 22:08:53

Una dupÄƒ alta, guvernÄƒrile de pânÄƒ acum ne-au promis spitale regionale, spitale noi, bine dotate, aÈ™a cum au toate È›Ä
civilizate ale Europei. ImpotenÈ›i s-au dovedit È™i cei de pe stânga, È™i cei de pe dreapta! Faptul cÄƒ astÄƒzi, la Mioveni,
spital nou-nouÈ›, un spital modern È™i dotat dupÄƒ toate exigenÈ›ele, este exclusiv meritul unui primar care a spus: ,,Ajung
minciunile! Singura È™ansÄƒ de a avea un astfel de spital este sÄƒ ni-l ridicÄƒm singuri!?. È˜i a trecut la treabÄƒ!

AstÄƒzi, noul spital de la Mioveni se aflÄƒ în linia întâi în lupta cu Coronavirusul È™i o face beneficiind de cele mai bune co
cele mai bune dotÄƒri, acordându-le argeÈ™enilor infectaÈ›i cele mai mari È™anse la viaÈ›Äƒ. La spitalul de la Mioveni vo
cu prioritate echipamentele de protecÈ›ie achiziÈ›ionate graÈ›ie campaniei de la Gaudium È™i nu numai!

PânÄƒ acum, pacienÈ›ii infectaÈ›i cu Covid-19 fÄƒceau cunoÈ™tinÈ›Äƒ cu SecÈ›ia de InfecÈ›ioase a Spitalului JudeÈ›ean
omul de afaceri Corin Boian a fÄƒcut cunoÈ™tinÈ›Äƒ cu ceea ce înseamnÄƒ un spital prost administrat, prost dotat È™i care
È›i fie teamÄƒ mai degrabÄƒ de faptul cÄƒ eÈ™ti gÄƒzduit acolo decât cÄƒ eÈ™ti nefericitul purtÄƒtor al virusului.

Cred cÄƒ nici locuitorii din Mioveni, care au reacÈ›ionat emoÈ›ional la aflarea veÈ™tii cÄƒ spitalul lor va trata purtÄƒtorii d
19 (È™i e de înÈ›eles, È›inând cont de toatÄƒ presiunea psihologicÄƒ È™i de explicaÈ›iile anemice sau inexistente din parte
autoritÄƒÈ›ilor), nu È™i-ar dori nici în cele mai negre coÈ™maruri sÄƒ beneficieze de serviciile? ,,InfecÈ›ioaselor? de la Pit
unde poÈ›i intra sÄƒnÄƒtos, dar ai toate È™ansele sÄƒ ieÈ™i cu cel puÈ›in un diagnostic.

Pentru faptul cÄƒ în ArgeÈ™ salvarea vine încÄƒ o datÄƒ de la Mioveni, Guvernul României are datoria moralÄƒ sÄƒ sprijin
luptÄƒ mÄƒcar cu restituirea cotelor defalcate din TVA, bani care se cuvin de drept comunitÄƒÈ›ii locale È™i care, fÄƒrÄƒ
explicaÈ›ie, nu au fost acordaÈ›i nici pânÄƒ în prezent.

Nu putem sÄƒ nu ne întrebÄƒm, la final, cum ar fi fost ca România sÄƒ fi avut, astÄƒzi, mÄƒcar cinci spitale ca cel de la Mio

