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Întrebare scrisă 

adresată Domnului Ministru al Sănătății 

NELU TĂTARU 
 

Obiectul întrebării scrise: Testarea pacienților oncologici aflați sub tratament în cadrul măsurilor 

de  

prevenire a răspândirii comunitare a COVID-19 în timpul stării de alertă  

 

Stimate Domnule Ministru,  

 

 În primul rând, aș dori să vă felicit pentru modul în care v-ați implicat în gestionarea situației 

în timpul Stării de Urgență, măsurile ferme și rapide din această perioadă au permis autorităţilor să 

controleze răspândirea virusului pandemic. 

Cunoștem faptul că Ministerul Sănătății a aprobat modificarea algoritmului de testare pentru 

COVID-19 (începând cu 16 aprilie a.c.) prin includerea unor noi categorii în rândul celor care 

trebuie testați automat pentru infecția cu coronavirusul SARS-CoV-2, între care se numără și 

pacienții ce prezintă diverse forme de boli cronice, gravidele considerate la risc și personalul din 

căminele de bătrâni.  

Astfel, sunt testați pacienții aflați în procedura de transplant, cei care fac dializă, pacienții 

care au cancer, gravidele aflate în izolare ori carantină și personalul din căminele de bătrâni.  

Este firesc să fie luate măsuri restrictive cu scopul de a limita transmiterea infectărilor cu 

COVID-19 și a răspândirii acestui virus perfid (distanțarea socială, izolarea, carantinare, testatarea 

celor care se internează în spitale etc.) mai ales în unități spitalicești.  
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Dacă, de exemplu, în cazul unui pacient care începe procedura de transplant sau în cazul 

donatoriilor de organe, măsura luată este explicabilă și sustenabilă în totalitate, nu același lucru se 

poate observa și la pacienții oncologici asimptomatici aflați în curs de chimioterapie, de 2 – 3 ori pe 

lună.  

Aceștia trebuie să se prezinte, de la câteva sute de kilometri distanță, la unitatea oncologică 

care face tratamentul, cu o zi înainte de ședințele de chimioterapie, radioterapie sau imunoterapie 

pentru a face testul COVID-19, după care să se întoarcă la domiciu (fiind cunoscută situația 

hotelurilor sau a pensiunilor din aceasta perioadă), iar a doua zi revin la tratament, parcurgând 

aceeași kilometri.  

Pentru acești pacienți a căror stare este, de obicei, una gravă, testul este valabil doar în 

următoarele cazuri: – să fie făcut cu maxim 48 de ore înainte de tratament; testarea să se realizeze 

prin recoltarea probelor din secrețiile nazale și/sau faringiene, testele mai vechi de 48 ore sau cele 

sanguine nefiind valabile. 

 Pe lângă toate acestea, pacienții oncologici care urmează un tratament fac internare de 1 zi, 

deși ei stau în spitale maxim 3-4 ore, iar tratamentul îl realizează în sesiuni separate de restul 

pacienților. 

 

Față de cele arătate, în conformitate cu dispozițiile art.197 alin.(2) din Regulamentul Comun 

al Camerei Deputaților și Senatului, Stimate Domnule Ministru vă rog să-mi comunicați 

următoarele: 

1. Care este motivul pentru care pacienții oncologici sunt testați în astfel de condiții, cu toate 

că sunt tratați în sesiuni separate de restul pacienților, ceea ce face ca distanțarea socială să fie greu 

de respectat?   

2. Există posibilitatea ca, măcar în timpul pandemiei, testarea și ședințele de tratament să fie 

realizate în aceeași zi?  

 



 




