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pacate,nu sunt cereri câte

I

si Înaltejudetedint~ra, ialomiteni
esteAmara,iar bileteavemdisponibilela

..

În judetul Prahova, dar

nu mai sunt bilete de
tratament.Acestea au fost
deja repartlzate si doar
unuldin 10pensionaricare
au depuscerere,vor petrece câteva zile pe litoral
sau Într-o statiune montana. Asta daca nu cumva
se va decide suplimentarea numarului de bilete
de tratament, numar de
aproape 9 ori mai mic
decât cel acordat anul
trecut.
În schimb, În 'judetul
.

cautata ~tatiune de catre

dupa aceasta, urmeaza
Covasna si OIanesti. Ultimele doua destinatii sunt
.deja aproape pline pentru
perioadaurmatoare,iarcei
care vor sa' Îsi p~treaca
zileledetratamentÎntr-una
dintre eeledoua statiuni ar
trebui sa se grabeasca,
pentru ca nu se stie cât
vor maifi locuridisponibile.
De asemenea, Olivia
Postole a mai tinut sa ne
precizeze faptul ca, de la
Început si pâna acum, În

Casa.1JdeteanadePensii.
În fiecare luna, de când
am Început sa eliberam .
iarasi bilete, ne-au ramas
mereubiletepe care nu leam dat. Acum acordam
biletepentruÎnceputullunii
mai si 'vom continua sa
acordam dupa aceea si
biletele pentru a doua
jumatatea luniimai, pentru
ca, În fiecare luna avem
câte doua serii de bilete.
Cea mai cautata statiune
de catre ialomiteni a fost
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lalpmitasituatiastaun pic judetullalomita,În fiecare statiuneaAmar;:!.Separe
altfel. Conform directorului
Casei Judetene de Pensii,
Olivia Postole, În lalomita
sunt cereri de bilete de
tratamentmai putine decât
numarul de bilete disponibile.
Totodata, Postole ne-a
m.?i declarat ca cea mai

luna În care s-au dat bilete
de tratament, au ramas
bilete de tratamentcare nu
au fost ridicate de catre
asigurati.
"Stiu ca În alte judete sau terminatdejabiletelede
tratament, dar la noi În
judet pot spune ca, din

Contractele

de management
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ca anul acesta oamenii
vor sa faca tratamentulcât
mai aproape de casa si de
,;; ...f~./_;.'
aceeaaualeshoteluriledin -.,-~
;.",
,..JiiM.
statiunea
Amara.
Urmatoarelestatiunialese pline si doar cei care se
de pacienti au fost grabesc vor mai reusi sa
OIanesti si Covasna, dar prinda un loc liber În
acesteasuntdeja aproape perioada urmatoare. Din

...

pacate nu stiu care sunt
motivele pentru care
cererea de bilete este atât
de mica pentru judetul

nostru", ne-a, declarat
Olivia Postole, directorul
CJP lalomita:
Catalin Frangulea

expira li se va sustine examen
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