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ÎNTREBARE 

 

Către: Domnul Nelu TĂTARU 

  Ministrul Sănătății 
 
De la: Doamna Natalia-Elena INTOTERO 

 Deputat PSD în circumscripția electorală nr.22 Hunedoara 
 

Subiect: Situația pacienților cu afecțiuni autoimune.  

 
 
 
 

Stimate domnule ministru, 

   În primul rând, permiteți-mi să vă urez succes în funcția pe care o dețineți. Aveți o 

misiune dificilă în față, într-o perioadă de pandemie globală, iar românii își pun 

speranța în dumneavoastră și în echipa pe care o conduceți. Vă doresc sănătate și 

putere de muncă! 

   De la anumite sectoare economice, care și-au pierdut temporar locul de muncă, 

până la bolnavii din spitale, pandemia provocată de virusul COVID-19 afectează multe 

vieți. Recent, am fost contactată de cetățeni din circumscripția pe care o reprezint, 

care mi-au adus în atenție situația nefericită a pacienților cu boli autoimune, care nu 

au de unde să își procure tratamentul medicamentos de bază pentru afecțiunile de 

care suferă (psoriazis, scleroză multiplă, artrită reumatoidă, lupus, tiroidită Hashimoto 

și afecţiunile reumatoide sunt cel mai des întâlnite). Aceleași informații au apărut și în 

spațiul public.  

   De asemenea, în urma unei discuții cu reprezentanții asociațiilor pentru pacienții cu 

afecțiuni autoimune, am fost informați cu privire la un alt element îngrijorător. În 

această perioadă, persoanele bolnave, în special pacienții cu scleroza multiplă sau cu 

purpură trombicitopenică, sunt nevoiți să se deplaseze pe distanțe lungi pentru a-și 
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procura medicamentele esențiale, crescând astfel semnificativ riscul de infectare cu 

COVID-19. Tratamentele pentru aceste terapii se eliberează doar din farmaciile de 

spital și sunt autorizate în număr redus, iar nu toți pacienții trăiesc în mediul urban sau 

în apropierea unui spital autorizat în acest sens. Deși transportul medicamentelor este 

reglementat și se poate face prin firme autorizate, aceste firme nu au dreptul să ridice 

medicamentele pacienților din spital și nici să le livreze către persoanele fizice.  

  Având în vedere informațiile prezentate anterior, vă rog să ne comunicați 

următoarele: 

1. Când vor fi disponibile tratamentele pentru bolnavii care suferă de afecțiuni 

autoimune, având în vedere că medicamente de bază precum Euthyrox, Siofor 

și Plaquenil sau Novothyral nu se găsesc pe piață românească, sau se găsesc 

foarte greu? 

2. Care este recomandarea Ministerului Sănătății pentru românii care suferă de 

boli autoimune în perioada pandemiei provocată de virusul COVID-19? 

3. Care este poziția dumneavoastră privind necesitatea deplasării bolnavilor pe 

distanțe lungi în timpul pandemiei, precum am prezentat anterior, și ce soluții 

ați identificat pentru diminuarea expunerii acestora la virusul COVID-19? 

   Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris. 

 

   Cu aleasă considerație, 

Natalia-Elena INTOTERO, 

Deputat PSD Hunedoara 

 

 




