
CABINET PARLAMENTAR - DEPUTAT COSTEL LUPAȘCU 
CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ Nr. 7, Județul Botoșani 
Municipiul Botoșani, judeţul Botoșani,  

Str. Ștefan Luchian, Nr. 1 

Telefon/Fax: 0231.531.193 

Email: costel.lupascu@cdep.ro 

 

Către:  Departamentul pentru Situații de Urgență 

Domnului Secretar de Stat dr. Raed Arafat        

De la: Costel Lupașcu, deputat PSD, membru în Comisia pentru sănătate și familie 

ÎNTREBARE 

Obiectul întrebării: Redeschiderea Spitalului Județean Botoșani 

Stimate domnule Ministru Secretar de Stat, 

În conformitate cu art.112 din Constituția României, ,,Guvernul și fiecare dintre membrii săi 

au obligația să răspundă la întrebările sau interpelările formulate de deputați sau senatori’’. De 

asemenea, potrivit  art.170, alin.(1), din Regulamentul Camerei Deputaților, ,,răspunsurile la 

întrebările scrise, adresate membrilor Guvernului, se transmit deputatului în cel mult 15 zile.’’ 

 Vă fac cunoscut demersul unui număr de 19 medici angajați ai Spitalului Județean de 

Urgență ,,Mavromati’’ Botoșani cu privire redeschiderea secțiilor Spitalului Județean de Urgență 

Botoșani. 

 În contextul pandemiei actuale, sediul Marchian nr. 11 a Spitalului Județean de Urgență 

,,Mavromati” Botoșani a fost transformat în spital COVID, în consecință se interneaza numai 

pacienți suspecti sau infectati cu virusul SARS COV 2. Menținerea sediului Spitalului Județean în 

spital COVID este inacceptabila pentru populatia judetului Botosani din urmatoarele motive: 

 Toate secțiile care își desfășurau activitatea în sediul sus menționat cu excepția ATI, au 

activitatea suspendata, iar anterior declansarii pandemiei, aici își desfășurau activitatea 

secții/compartimente unice pe județ precum: Cardiologie (incluzand UTIC cu posibilitatea de 

tromboliza acuta in infarctul miocardic acut si embolie pulmonara); Neurologie cu posibilitate de 

tromboliza acuta in accidental vascular cerebral ischemic; Gastroenterologie cu Laborator de 

Endoscopie Digestiva, Hematologie, Buco-Maxilo-Faciala, Neurochirurgie, Oftalmologie, 

Urologie, Chirurgie Plastica si Microchirurgie Reconstructiva. Precum și sectii care nu sunt unice 

pe judete dar care prin înaltul profesionalism sunt preferate de majoritatea pacientilor din  judet, cu 

patologii.  

 După cum bine știți, în județul Botoșani, pacienții cu patologie neamenințătoare de viață au 

fost temporizati, temporizare care aduce un grad mare de inrautatire a prognosticului pe termen 

mediu si lung chiar si pentru pacientii non oncologici non COVID, dar mai ales pentru cei 

oncologici. In fiecare zi, pe sectile amintite, avem pacienti care au nevoie de operatii sau alte 

proceduri medicale, dar pentru ca în sediul din str. Marchian nr. 11 se trateaza doar pacienti suspecti 

sau confirmati cu SARS COV2, suntem nevoiti sa ii temporizam sau sa le recomandam să se 

adreseze spitalelor din Iasi care accepta sa trateze doar urgente amenintatoare de viata, unele, altele 
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solicita 2 teste RT-PCR negative pentru virusul SARS COV2 + CT thoracic, ceea ce 

pentru multi pacienti este practic imposibil sa le efectueze, avand drept consecinta temporizarea 

actului medical necesar. 

 În acest sens se consideră ca mentinerea suspendarii activitatii sectiilor din Spitalului 

Judetean – unele dintre ele unice in judet, celelalte cu un nivel profesional ridicat, si mentinerea 

acestuia ca spital COVID, incalca dreptul la sanatate pentru cea mai mare parte a populatiei 

judetului Botosani. Mentinerea sediului din str. Marchian nr 11 a spitalulu judetean ca spital 

COVID reprezinta genocid la adresa populatiei judetului Botosani, multi pacienti cu patologii 

curabile sau pacienti oncologici in stadii  curabile vor deceda sau isi vor agrava prognosticul prin 

lipsa accesului la un spital NON COVID. 

In aceste conditii se consideră imperios necesar reluarea activitatii de tratament pentru 

pacienti suspecti/confirmati cu COVID 19 de catre alt spital din judet, cu respectarea  OMS 

555/20220 privind stabilirea spitalelor COVID si redeschiderea sectiilor din sediul din str. Marchian 

nr 11, conform structurii aprobate de Ministerul Sanatatii anterior declansarii starii de urgenta. 

Trebuie ținut cont că în stabilirea spitalului COVID la nivelul judetului Botosani nu s-a respectat 

OMS 555/2020 al Ministrului Sanatatii, care prevede că nu se stabilesc ca spitale COVID spitale de 

importanță strategică pentru județ, iar în județul Botoșani acest demers s-a făcut invers. Totodată, la 

nivelul judetului Botosani exista spitale care pot accorda asistenta medicala pacientilor cu COVID 

19, unele  dintre ele avand si personal calificat si nominalizat prin OMS 555/2020 pt tratamentul 

pacientilor cu COVID 19 (Spital Pneumoftiziologie Botosani, Spital Municipal Dorohoi). 

 În acest sens, vă rog să îmi transmiteți un punct de vedere oficial cu privire la redeschiderea 

secțiilor Spitalului Județean de Urgență Botoșani și transformarea spitalului în spital Non-Covid 

pentru a putea gestiona și alte urgențe medicale ale pacienților 

 

 

Solicit răspuns în scris 

Vă mulțumesc !  

       Cu deosebită stimă, 

   Deputat Costel Lupașcu 
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Către:  Ministerul Sănătății 
Domnului Ministru Nelu TĂTĂTARU       

De la: Costel Lupașcu, deputat PSD, membru în Comisia pentru sănătate și familie 

ÎNTREBARE 

Obiectul întrebării: Reluarea întregii activități medicale a Spitalului Județean Botoșani 

Stimate domnule Ministru, 

În conformitate cu art.112 din Constituția României, ,,Guvernul și fiecare dintre membrii săi 
au obligația să răspundă la întrebările sau interpelările formulate de deputați sau senatori’’. De 
asemenea, potrivit  art.170, alin.(1), din Regulamentul Camerei Deputaților, ,,răspunsurile la 
întrebările scrise, adresate membrilor Guvernului, se transmit deputatului în cel mult 15 zile.’’ 
 Vă fac cunoscut demersul mai multor medici angajați ai Spitalului Județean de Urgență 
,,Mavromati’’ Botoșani cu privire reluarea activității medicale a secțiilor Spitalului Județean de 
Urgență Botoșani. 
 În contextul pandemiei actuale, sediul Marchian nr. 11 a Spitalului Județean de Urgență 
,,Mavromati” Botoșani a fost transformat în spital COVID, în consecință se interneaza numai 
pacienți suspecti sau infectati cu virusul SARS COV 2. Menținerea sediului Spitalului Județean în 
spital COVID este inacceptabila pentru populatia judetului Botosani din urmatoarele motive: 
 Toate secțiile care își desfășurau activitatea în sediul sus menționat cu excepția ATI, au 
activitatea suspendată, iar anterior declanșării pandemiei, aici își desfășurau activitatea 
secții/compartimente unice pe județ precum: Cardiologie (incluzand UTIC cu posibilitatea de 
tromboliza acuta in infarctul miocardic acut si embolie pulmonara); Neurologie cu posibilitate de 
tromboliza acuta in accidental vascular cerebral ischemic; Gastroenterologie cu Laborator de 
Endoscopie Digestiva, Hematologie, Buco-Maxilo-Faciala, Neurochirurgie, Oftalmologie, 
Urologie, Chirurgie Plastica si Microchirurgie Reconstructiva. Precum și sectii care nu sunt unice 
pe judete dar care prin înaltul profesionalism sunt preferate de majoritatea pacientilor din  judet, cu 
patologii.  
 După cum bine știți, în județul Botoșani, pacienții cu patologie neamenințătoare de viață au 
fost temporizati, temporizare care aduce un grad mare de inrautatire a prognosticului pe termen 
mediu si lung chiar si pentru pacientii non oncologici non COVID, dar mai ales pentru cei 
oncologici. In fiecare zi, pe sectile amintite, avem pacienti care au nevoie de operatii sau alte 
proceduri medicale, dar pentru ca în sediul din str. Marchian nr. 11 se trateaza doar pacienti suspecti 
sau confirmati cu SARS COV2, suntem nevoiti sa ii temporizam sau sa le recomandam să se 
adreseze spitalelor din Iasi care accepta sa trateze doar urgente amenintatoare de viata, unele, altele 
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solicita 2 teste RT-PCR negative pentru virusul SARS COV2 + CT thoracic, ceea ce 
pentru multi pacienti este practic imposibil sa le efectueze, avand drept consecinta temporizarea 
actului medical necesar. 
 În acest sens se consideră ca mentinerea suspendarii activitatii sectiilor din Spitalului 
Judetean – unele dintre ele unice in judet, celelalte cu un nivel profesional ridicat, si mentinerea 
acestuia ca spital COVID, incalca dreptul la sanatate pentru cea mai mare parte a populatiei 
judetului Botosani. Mentinerea sediului din str. Marchian nr 11 a spitalulu judetean ca spital 
COVID reprezinta genocid la adresa populatiei judetului Botosani, multi pacienti cu patologii 
curabile sau pacienti oncologici in stadii  curabile vor deceda sau isi vor agrava prognosticul prin 
lipsa accesului la un spital NON COVID. 

In aceste conditii se consideră imperios necesar reluarea activitatii de tratament pentru 
pacienti suspecti/confirmati cu COVID 19 de catre alt spital din judet, cu respectarea  OMS 
555/20220 privind stabilirea spitalelor COVID si redeschiderea sectiilor din sediul din str. Marchian 
nr 11, conform structurii aprobate de Ministerul Sanatatii anterior declansarii starii de urgenta. 
Trebuie ținut cont că în stabilirea spitalului COVID la nivelul judetului Botosani nu s-a respectat 
OMS 555/2020 al Ministrului Sanatatii, care prevede că nu se stabilesc ca spitale COVID spitale de 
importanță strategică pentru județ, iar în județul Botoșani acest demers s-a făcut invers. Totodată, la 
nivelul judetului Botosani exista spitale care pot accorda asistenta medicala pacientilor cu COVID 
19, unele  dintre ele avand si personal calificat si nominalizat prin OMS 555/2020 pt tratamentul 
pacientilor cu COVID 19 (Spital Pneumoftiziologie Botosani, Spital Municipal Dorohoi). 
 În acest sens, vă rog să îmi transmiteți un punct de vedere oficial cu privire la reluarea 
activității medicale a secțiilor Spitalului Județean de Urgență Botoșani și transformarea spitalului în 
spital Non-Covid pentru a putea gestiona și alte urgențe medicale ale pacienților. 
 

 
Solicit răspuns în scris 

Vă mulțumesc !  

       Cu deosebită stimă, 

   Deputat Costel Lupașcu 




