15 octombrie 2021, București

Miniștrii Sănătății de la USR să înceteze să mai dea vina pe ultimii 30 de ani!
Valul patru al pandemiei trebuia pregătit în acest an!

PSD solicită instituțiilor statului să declanșeze o anchetă cu privire la neglijența
iresponsabilă a fostului ministru USR, Ioana Mihăilă, din cauza căreia România a ratat achiziția
de teste COVID-19 în valoare de 4,7 milioane de euro, bani aprobați și puși la dispoziție de
Comisia Europeană. Ministrul USR trebuie să răspundă pentru acest eșec care a vulnerabilizat
capacitatea României în combaterea transmiterii COVID-19.
Sunt mii sau zeci de mii de cazuri noi de infecții COVID-19 care puteau fi evitate
dacă Ministerul Sănătății ar fi folosit banii europeni și ar fi organizat testarea pe scară largă,
pentru identificarea și izolarea din timp a persoanelor infectate.
De asemenea, multe dintre decesele COVID-19 din aceste zile ar fi putut fi evitate
dacă miniștrii Sănătății de la USR ar fi achiziționat din timp medicamentele necesare
tratamentului pentru bolnavii COVID-19. România a ajuns la o rată uriașă de mortalitate COVID19 pentru că pacienții spitalizați nu sunt tratați împotriva bolii, fiindcă medicii nu au
medicamentele necesare! Aceasta este o consecință criminală a incompetenței și indiferenței
miniștrilor USR care nu au făcut nimic pentru a pregăti sistemul medical în fața mult-anunțatului
val patru al pandemiei.
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Cei doi miniștri USR care au condus Sănătatea în 2021, Vlad Voiculescu și Ioana
Mihăilă trebuie să înceteze să mai acuze cu aroganță predecesorii lor din ultimii 30 de ani! Valul
patru al pandemiei trebuia pregătit în acest an, nu în precedenții 30 de ani! Cei doi miniștri
trebuie să aibă minima decență de a-și admite culpa și de a-și cere public scuze pentru
catastrofa sanitară în care au adus România!

Biroul de presă al PSD

| Partidul Social Democrat Şoseaua Kiseleff nr. 10, sector 1, Bucureşti
CP 011346; Tel: 031.413.5322, 031.413.5147
www.psd.ro
www.facebook.com/PartidulSocialDemocrat

2

