
   
 

 ÎNTREBARE 

 

Către:  Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru 

De la:  Deputat Emanuel UNGUREANU 

 

Obiectul întrebării:  
 

Situație dezastruoasă din centrele de dializă din România afectate de epidemia cu SARS CoV 2. 

 

 

Stimate domnule Ministru, 

 

 Facem revenire la adresele trimise către dvs. și înregistrate cu: 

 

1. NR. NT 158e/ 03.04.2020 (cu referire la gestionarea situației epidemice cu COVID 19 în centrele de 

dializă din țară) 

2. NR. NT 583e/ 13.04.2020 (cu referire la testarea tuturor pacienților hemodializați și a personalului 

medico-sanitar și auxiliar care se îngrijesc de aceștia;  

 

și vă rugăm să completați Ordinul nr. 555/ 03.04.2020 care face referire și la măsurile recomandate de 

Comisia de Nefrologie din cadrul Ministerului Sănătății privind metodologia tratamentului prin dializă 

cronică în România în condițiile pandemiei cu SARS Cov 2/ COVID 19. Vă rugăm să introduceți 

următoarele dispoziții care să rezolve următoarele probleme: 

 

1. Sunt centre de dializă unde s-a scurtat ședința de dializă, de la 4h s-a trecut la 3h – 3:30h  (ex. 

Centrul de dializă Diaverum Călărași, Centrul de dializă Diaverum Bistrița, centrul de dializă 

Diaverum Galați, centrul de dializă Diaverum Sibiu, centrul de dializă Bbraun Cluj, centrul de 

dializă Spitalul Județean Craiova, centrul de dializă Spitalul Județean Tulcea, etc) – aceste centre au 

redus timpul de dializă în mod abuziv fără a înștiința în prealabil pacienții asupra măsurii care 
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urmează să se impună punând astfel în pericol viața bolnavilor. Menționez că în aceste centre de 

dializă nu există, la ora actuală, niciun caz suspect sau confirmat cu boala COVID 19.  

Vă rog d-le Ministru să definiți în Ordin acele situații excepționale în care reducerea 

programului de dializă este necesară.  

 

2. Transportul pacineților la și de la centrele de dializă se face cu mașini supraaglomerate, sunt situații 

cu 6 pacienți în mașină + șofer (ex. de centre de dializă unde există asemenea problemă: În București 

Centrul de dializă Diaverum Industriilor, Centrul de dializă Diaverum Sema Park, Centrul de dializă 

Diaverum Răcari, în Târgoviște la centrul de dializă Fresenius, Centrul de dializă BBraun Cluj, etc.). 

Vă rog, d-le Ministru, să dispuneți prin Ordin ca în mașinile de transport să nu fie transportați 

mai mult de 3 pacienți, atât șoferul cât și pacienții să poarte în timpul transportului mască și 

mănuși, iar mașinile de transport să fie dezinfectate după fiecare cursă efectuată cu pacienți. 

 

3. Personalul medico-sanitar care se îngrijește de pacienții hemodializați reclamă faptul că există riscul 

de a-și infecta membrii familiilor în eventualitatea contactării virusului SARS Cov2 în centrele de 

dializă unde își desfășoară activitatea (ex. Personalul din Centrul de dializă Fresenius Suceava, 

Centrul de dializă Fresenius Alba, Centrul de dializă Fresenius Piatra Neamț, Centrul de dializă 

BBraun Suceava).  

 
Vă rog, d-le Ministru, să luați măsuri imediate ca personalul medico-sanitar și auxiliar din 

centrele de dializă, atât private cât și cele de stat, care au pacienți suspecți sau confirmați cu 

COVID 19 să aibă posibilitatea să fie carantinate în hoteluri sau pensiuni pentru a îi proteja pe 

cei din familiile lor de contaminarea cu COVID 19. 

 

4. În centrele de dializă cu pacienți confirmați nu există anchete epidemiologice făcute astfel încăt să 

fie depistați și testați toți contacții direcți ai pacienților confirmați cu SARS CoV 2. (Ex. Centrul de 

dializă Fresenius Suceava, Centrul de dializă Fresenius Piatra Neamț - pacienți și asistente su fost 

trimise la UPU Piatra Neamț pentru a cere testare). 

Vă rog, d-le Ministru, să dispuneți ca Institutul Național de Sănătate Publică să schimbe 

algoritmul de testare și să introducă pe lista  prioritizărilor testarea masivă a pacienților 

hemodializați și a personalului medico-sanitar și auxiliar și a tuturor contacților direcți ai 

cazurilor confirmate pozitiv (colegi de mașină ai pacienților, colegi de salon ai pacienților, 

membrii familiilor ai pacienților confirmați). Ideal ar fi ca personalul medico-sanitar și 

auxiliar care se îngrijesc de pacienții hemodializați să fie testați o dată la două săptămâni. 

 

5. Există centre de dializă în țară care nu pot asigura echipamente de protecție pentru pacienți (mănuși 

și măști), pentru personal medico-sanitar (viziere, măști chirurgicale simple și măști FFP2/ FFP3), 

soluții dezinfectante: centrul de dializă BBraun Timișoara, centrul de dializă BBraun Cluj, centrul de 



   
 

dializă Diaverum din mai multe orașe (Călărași, Galați, București, Sibiu), centrul de dializă din 

Spitalul Municipal Cluj Napoca, centrul de dializă Județean Craiova, etc. 

Vă rog să luați în considerare, împreună cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, 

creșterea finanțării programului de dializă pentru asigurarea cât mai rapidă a echipamentelor 

de protecție atât a personalului medical cât și a pacienților hemodializați. 

 

6. În toate centrele de dializă din țară, fără excepție, s-a introdus regula ca pacienții să nu mănânce 

nimic de durata ședinței de dializă. Această măsură (abuzivă din punct de vedere al tuturor 

pacienților) produce dezechilibre majore în organismul pacienților atât  pe durata ședințelor de 

dializă cât și imediat după terminarea ședinței, având ca efect asupra lor apariția hipoglicemiei, 

hipotensiunii, stări de vomă, dureri de cap. Unii dintre pacienți au leșinat în vestiare, alții în mașinile 

de transport în drumul spre casă.  

Vă rog, d-le Ministru, să îmi răspundeți în baza a ce s-a dat această dispoziție.  

 

Recomandările făcute de Comisia de Nefrologie nu trebuie luat adliteram ci adaptate în funcție de 

situație, de nevoile fiecărui pacient, de starea de sănătate a acestuia și transmise astfel încât pacienții 

să poată decide împreună cu personalul medico-sanitar care măsură o poate respecta și care nu se 

poate respecta din cauza comorbidităților existente. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vă mulțumesc, 
 
 
Emanuel Ungureanu, deputat        
 
Vicepreședintele al Comisiei pentru Sănătate din Camera Deputaților  

 




