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"Asvreaunbiletdetratament,
cevamaidepartedecasa"

"--...-

Pensionarii si bugetarii beneficiari ai biletelor
de tratament sunt si pretentiosi. În sensul ca
atunci când li se ofera bilete de tratament aici,
la doi pasi, În Statiunea Amara venerabilii si
stimabilii se trezesc rostind, cu tupeu, o dorinta
pe cât de lipsita de logica, pe-atâta de nerusi--
nata, În conditiile În care toata lumea stie ca un
cal de dar nu se mai cauta si la dinti... Din vre-
muri imemoriale, În marinimia lui, statul român
a considerat ca batrânii ajunsi la vârsta pensi-
onarii merita sa-si trateze suferintele fizice da-
torate Îmbatrânirii organismului, beneficiind de
un sejur de 18 zile În statiunile dotate cu "baze
de tratament" recunoscute pentru binefacerile
medicale. Desi nu o data s-a constatat ca exis-
ta si cazuri În care de acele bilete de tratament
se folosesc cu totul alte persoane decât bene-
ficiarii de drept, desi multi dintre patroni si sai
lariati ai acestora nu Înteleg pentru care motiv
statul acorda, la un pret mai mult decât modic,
si bugetarilor mare parte din acele bilete de tra-
tament, totusi, pâna la urma mai toti "sponsorii"
au trecut cu vederea discriminarea pe Gatego-
rii socio-profesionale, precum si injustetea În
ceea ce priveste facilitarea bugetarilor În com-
paratie cu salariatii din mediul privat. Nu cred
Însa ca vreunul dintre angajatii la patron ar RU-
tea Întelege si asemenea pretentii precum cea
potrivit careia beneficiarii biletelor de tratament
mai fac si nazuri, Cel putin asa,am Înteles eu
din cele declarate de directorul Casei Judetene
de Pensii, doamna Olivia Postole, cea care, În
privinta cadorisirii batrânilor a zis:

" Am avut sapte serii la bilete de tratament, ul-
tillUl a .IiJst tiin J() iUllie, 1.516 cereri tie bilete si .
am avut 1.592 tie bilete acordate de Casa Natio-
/lalii de Pensii. Am facut solicitiii-i În fUllctie (te
cererile pe care le-am avut. Am valorificat 1.525
de bilete. Grad de valort/icare 78% , grad de sati-
,..facere ti cererilor 83%,fati'i de 2009 când gra,dul
de sati.\/acere li cererilor llfost de 65% iar gradul
tie v.Jt/ort/icare 88% . La ultima serie, Într-atleviir
au riimas nUIIUli4 bilete /levalorificate, restul au
fost toate vtÎmlute. SU/lt persoane care, zicem noi,
Încii IlU sunt /wtiirtÎte pe Statiunea Amara (care
este o statiune bunii pentl'll bolile reumatisma-
le) si de aceea avem si 111l/lumiir de 381 de bilete
tiimase newt/orijica(e. Ne-au riimas deci foarte
multe bilete la Statiunea Amara. Pensionarii vin
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mai deptlrte de casii, Amara fiind prea aproape.
Al1t Încercat .'Iiile explic ca este vorba despre 1111
concediu de boalii si mi llIllll de odihnii. (.u) Pen-
tru IUllileiulie si august mi avem bilete de trata-
ment, abia dill septembrie se reiau seriile si o sa
avem (loml serii. Asa s-a stabilit, asa s-au fiiicut, ,
contractiirile la nivel de Casii Natiolla/a. Cereri,
primim dar pelltru dupii OI septembrie. (u.) Ori-
Clllll ami,[ acesta am avut mai multe bilete decât

cereri. c;ele mai multe cereri sunt pelltl'll statiu-
nile Caciulata, COVlISlll1- pentru bolile cardiace
- Techirghiolul (În fapt, Slma'toriul ullde, allul
acesta, Il-am avut nici 11Ilbilet) si Oliinesti.La
Amara am avut cereri, chiar am avut si 150 de
bilete pe serie, dar..."Dar, din pacate, unii dintre
batrânii nostri (În marea lor masura CAP-isti)
ne fac sa credem ca, În fapt, ei ar vrea sa ple-
ce nu ca sa-si trateze betesu.gurile ci ca sa se
plrmbe de parca ar fi În concediu de odihna. Pe
cale de consecinta ne permitem a concluziona
si noi - cei care desi Întelegem Într-o oarecare
masura si nevoia fireasca de distractie la orice
vârsta, totusi, În conditiile În care stim ca multi
dintre cei tineri care sustin În plata aceste fa-
cilitati acordate batrânilor bolnavi, nu-si permit
concedii de odihna (si nici nu se stie daca vor
mai ajunge a fi batrâni beneficiari ai biletelor de
tratament) - ca ne-am fi dorit ca batrânii Nea-
mului sa dea dovada de acea cumsecadenie
proverbiala a strabunilor acestui popor, cumse-
cadenie care În nici un caz nu ne-ar fi facut pe
noi sa rosim din cauza la nerusinarea lor.
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