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Obiectul întrebării: Accesul la tratament pentru persoanele care suferă de diabet în 

contextul pandemiei de coronavirus 

 

 

Stimate domnule Ministru, 

 

 

Amploarea pandemiei de coronavirus a determinat autoritățile statului român să 

implementeze o serie de măsuri menite să protejeze populația de efectele virusului SARS-COV-

2. Pacienții care suferă de boli cronice sunt extrem de vulnerabili în fața efectelor virusului, iar 

datele pe care le avem până la acest moment arată că persoanele cu diabet sunt în prima linie în 

ceea ce privește pericolul de infectare și agravarea stării de sănătate. 

În această perioadă, cel mai mare risc al persoanelor cu diabet este reprezentat de 

întreruperea administrării tratamentului sau administrarea incorectă a acestuia, astfel încât toate 

măsurile de responsabilitate socială și instituțională trebuie să vizeze accesul continuu al 

pacienților la terapiile necesare. 
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În contextul declanșării stării de urgență, pacienții au sesizat lipsa unor medicamente în 

tratarea diabetului, afându-se în imposibilitatea de a avea acces la medicația necesară. Acest fapt 

poate genera agravarea bolii ca urmare a sistării tratamentului sau a subdozării acestuia. 

Ministerul Sănătății, alături de instituțile competente, trebuie să vină cu un set de măsuri, 

astfel încât aceste situații să nu mai apară pe viitor, iar accesul pacienților cu diabet zaharat la 

tratamentul și dispozitivele necesare în perioada următoare să fie asigurat în condiții de protecție 

pentru sănătatea acestora. 

În acest context, determinat de necesitatea imperioasă de a asigura pacienților cu diabet 

accesul la tratamentele necesare, vă adresez rugămintea, domnule Ministru, de a răspunde 

punctual următoarelor întrebări: 

 

1) Care au fost produsele cuprinse în cadrul Programului național de diabet zaharat 

(medicamente, dispozitive medicale, materiale sanitare) care au înregistrat discontinuități 

de la începutul stării de urgență și până în prezent? 

2) Care sunt măsurile pe care Ministerul Sănătății le va implementa, astfel încât pacienții cu 

diabet să poată avea acces neîntrerupt la toate terapiile necesare în perioada următoare? 

 

Solicit răspuns în scris. 

Vă mulţumesc. 

 

Deputat Petru Movilă 




