Tratament degradant: Pâine cu
apă drept mic dejun, pentru
bolnavii de la Plătărești
Conform notei de comandă nr. 67693, din 2.10.2019, cu 3,29 lei
fără taxa pe valoarea adăugată a achiziționat Consiliul
Județean Călărași, prin Direcția Generală de Asistență Socială
și Protecția Copilului Călărași, kilogramul de cartofi. Pentru
luna octombrie 2019, cantitatea de cartofi livrată de firma
Florina SRL, a fost de 3.230 de kilograme.

Datele media arată că, în aceeași
perioadă, prețul kilogramului de
cartofi,
luat
direct
de
la
producător, era de 1,20 lei.
De la producător și până în farfuriile beneficiarilor de
servicii din centrele administrate de DGASPC Călărași, prețul
kilogramului de cartofi s-a triplat. Iar acesta este un singur
exemplu, luat absolut la întâmplare.

Firma Florina SRL livrează produse agroalimentare, pentru
DGASPC Călărași, într-un ritm debordant. Firma are sediul
social în comuna Vâlcelele, județul Călărași, localitatea de
unde provine și președintele Consiliului Județean Călărași,
Vasile Iliuță. În anul fiscal 2018, a înregisitrat o cifră de
afaceri de 1.219.645 lei, cu un număr de 0 (zero) salariați.
Nu raportează salariați nici pentru anii 2015, 2016 sau 2017.

Și chiar și-n condițiile în care, spre exemplu, a livrat
cartofi cu un adaos de 300 la sută față de prețul practicat de
producători, rata declarată a profitului, pentru această
firmă, în 2018, a fost de 0,01 la sută.

În cursul anului 2019, DGASPC Călărași a achiziționat, pentru
Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică
Plătărești, conform datelor publice, medicamente de
următoarele valori:

ianuarie 2019 – 2.839 lei
februarie 2019 – 0 lei;
martie 2019 – 760 lei;
aprilie – 1.247 lei;
mai – 3.363 lei;
iunie – 3.654 lei;
iulie – 1.725 lei;
august – 0 lei;
septembrie – 2.898 lei;
octombrie – 0 lei;
noiembrie – 1.725 lei;
decembrie – 5.942 lei.

În cursul anului 2018, 24.153 lei este suma cheltuită de
DGASPC Călărași pentru achiziționarea de medicamente pentru
beneficiarii de servicii socio-medicale din Centrul de
recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Plătărești.

La o medie de 150 de beneficiari,

costul zilnic al DGASPC Călărași cu
medicația acestora este de 0,441
lei.
Din denumirea acestui centru, se presupune că acesta nu este
un lagăr de exterminare, ci unul de recuperare și reabilitare
neuropsihiatrică.

Pentru
anul
2018,
rata
recuperare
și
reabilitare
pacienților a fost 0 (zero).

de
a

În cursul anului 2018, conform datelor noastre, în Centrul de
recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Plătărești au murit
12 persoane.

Norma de hrană pentru un beneficiar de servicii medicosociale, din sistemul public de asistență, este de 16,6 lei.
În cazul în care medicul recomandă creșterea aportului de
proteine, această sumă poate fi mărită cu 20 la sută.

Pâine înmuiată în apă, la care au adăugat o linguriță de
margarină și o felie de salam, au primit cei 148 de
beneficiari ai serviciilor se asistență medico-socială din
Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică
Plătărești, drept mic-dejun, în cursul zilei de 10.01.2020.
Așa-zisa mâncare este livrată, în sistem catering, începând cu

luna octombrie 2019, de firma Denisdea SRL, cu sediul social
în Sighetul Marmației, strada Constructorului, bloc 4, scara
1, etaj 4, județul Maramureș. Președintele Consiliului
Județean Călărași și-a făcut, în dese rânduri, vacanța de
iarnă, în zona Maramureșului. Este de notorietate relația de
amiciție a acestuia cu fostul lider PDL Maramureș, Mircea Man.
Consiliul Județean Călărași, prin biroul de presă reprezentat
de Marinela Voivozeanu, afirmă că este o practică obișnuită
acest tip de hrănire: “Să nu ne mirăm dacă în vreun bol
alimentar vedem felii de pâine înmuiate în apă. Ei nu pot
înghiți, au fost cazuri de înec. Protocolul alimentar așa
prevede, în toate spitalele, mâncarea este pasată”.

Evident, în cazul unor afecțiuni neurologice, de tipul
miastenia gravis, există probleme de deglutiție. Însă se poate
observa că mancarea nu era pasată. Cel mai probabil pâinea a
fost înmuiată în apă pentru că era veche. Mai mult, Marinela
Voivozeanu recunoaște că beneficiarii de servicii medicosociale din Centrul de recuperare și reabilitare
neuropsihiatrică Plătărești primesc o astfel de hrană tocmai
pentru că sunt lipsiți de discernământ. Întrebată dacă și ea
ar mânca așa ceva, aceasta a reacționat astfel:

“Dacă nu aș avea discernământ, cred că da”.

În Centrulul de recuperare și
reabilitare
neuropsihiatrică
Plătărești există un singur medic

generalist. Există și un contract
de
colaborare
cu
un
medic
psihiatru.
Nu
există
medic
neurolog.
“În 21 de ani de când sunt eu aici, să zic că 10 persoane au
fost recuperate și reabilitate neuropsihic“, este declarația
făcută de administratorul centrului, Vasile Gheorghe. Nu neagă
că, în cursul anului trecut, numărul celor decedați să fie de
12.

În aceste condiții, e greu de înțeles de ce se numește astfel
centrul de la Plătărești, drept unul de recuperare și
reabilitare neuropsihică, și nu unul de exterminare.

Centrul de la Plătărești nu este declarat conform. Nu a fost
declarat astfel niciodată. Asta susține șefa Georgeta Vasile.
Aici, la un moment dat, a funcționat un centru de întemnițare
a dușmanilor poporului, a celor considerați reacționari din
punct de vedere politic.

Pe un singur palier, există un singur grup sanitar, în stil
turcesc, fără uși. Este folosit de 50 de pacienți. În aceeași
încăpere, considerată grup sanitar, se află un singur duș, în
centrul tavanului. Duza dușului nu are un diametru mai mare de
6 centimetri. Totul pare desprins dintr-un film horror. Au
fost cazuri în care beneficiarii se servicii medico-sociale de
la Plătărești au fost spălați cu mopul.

Pentru Digi 24, Georgiana Pascu, manager de proiect la
Centrul pentru Resurse Juridice, spune că imaginile arată
clar încălcarea drepturilor omului. “Acești oameni sunt
ființe umane – imaginile arată încălcarea drepturilor. Vorbim
de tratamente rele, inumane, degradante “.

Maria Mădălina Turza, președinta Autorității Naționale pentru
Persoane cu Dizabilități, Copii și Adopție, a avut, la rândui, o reacție publică:

“Când lipsa de decenţă, umanitate, profesionalism atinge cote
fulminante, iar tăcerea celor care ar trebui să monitorizeze
(Consiliul de Monitorizare) lasă loc la astfel de situaţii,
trebuie să iei măsuri excepţionale.”

Într-un text prezentat Drept la replică, Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași afirmă, în
mod evident mincinos, următoarele: “Referitor la imaginea
privind agitaţia psihomotorie a unei beneficiare care urma să
meargă la masa, precizăm că această stare a survenit ca urmare
a prezenţei unei persoane străine turbulente, în speţă a
ziaristului, care fără să cunoască problemele de sănătate cu
care se confruntă beneficiarii, a pătruns în spaţiul personal
al acestora, într-un mod abuziv şi intruziv”. Lucrurile stau
exact invers: strigătele acesteia ne-au determinat să ne
deplasăm pe palierul respectiv. Femeia se afla singură, în
mijlocul holului, urlând. Abia la vederea noastră și a camerei
de filmat, angajații centrului au intervenit. Vă mai precizăm,
totodată, că șeful DGASPC Călărași, Gheorghe Drăgănică, este
de profesie medic veterinar și a ocupat acest post, foarte
mult timp, fără a avea avizul Agenției Naționale a
Funcționarilor Publici. Conform datelor, se vor depune
plângeri penale în baza art. 281 NCP.

Nu e prima dată când astfel de evenimente au șocat opinia
publică: la sfârșitul anului trecut, Consiliul Județean
Călărași, prin Centrul Județean de Cultură și Creație
Călărași, a oferit copiilor, drept cadou de Crăciun, portocale
stricate.

Într-ul comunicat remis presei, de Compartimentul Relații
Publice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean

Călărași, în cursul zilei de azi, se arată că o echipă mixtă,
formată din polițiști de investigare a criminalității
economice și specialiști din cadrul Direcției Sanitare
Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Călărași, face
verificări în cadrul Centrul de recuperare și reabilitare
neuropsihiatrică Plătărești , ca urmare a dezvăluirilor făcute
de publicația noastră.

