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Întrebare 
 
 

Adresată către:    Ministrul Sănătății, dnul. Nelu Tătaru 
De către:       Deputat Cosette Chichirău 
 
Obiectul întrebării: Situația Spitalului Clinic de Boli Infecțioase ”Sfânta Parascheva” Iași 
 

Stimate Domnule Ministru, 
 
 
Garantarea bunei desfășurări a actului medical, verificarea condițiilor de tratament și 
aplicarea sancțiunilor pentru deficiențele întâlnite în unitățile medicale intră în atribuțiile 
Ministerului Sănătății. Din acest motiv, vă aduc la cunoștință experiența traumatizantă prin 
care au trecut o mamă și copilul ei de un an la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Sfânta 
Parascheva” Iași. După ce au fost confirmați cu COVID19 și după o serie întreagă de bâlbe 
din partea DSP Iași, doamna Ada Filipescu și copilul au ajuns în salonul amenajat pentru 
asimptomatici în spitalul menționat. Condițiile de aici, așa cum le prezintă doamna în cauză, 
sunt absolut inacceptabile pentru o unitate medicală: ”trei saloane pline, aproape 30 de 
oameni la 2 bai si la o chiuveta care se improvizase a fi dus. Adica faceai dus in mijlocul baii 
ca la cort si apoi strangei apa cu mopul deoarece canalizarea nu era prevazuta pentru asa 
ceva.” Mai mult, doamna Filipescu reclamă faptul că a primit medicație fără să i se explica 
scopul și fără să fie informată despre efectele tratamentului. Urmare acestui tratament și a 
vărsăturilor repetate pe care le-a cauzat, mama a riscat să un poată avea grijă de propriul 
copil. Acesta, la rândul lui, deși prezenta simptome grave (febră, convulsii, tuse etc.) nu a 
beneficiat de nicio asistență medicală. Acestea sunt doar câteva dintre cele mai grave 
problemele semnalate de doamna Filipescu într-o postare publică pe rețelele de socializare. 
 
În aceste condiții, vă solicit să demarați de urgență o anchetă la Spitalul Clinic de Boli 
Infecțioase ”Sfânta Parascheva” Iași prin care să verificați condițiile în care sunt 
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internați pacienții, mai ales cei asimptomatici, respectarea protocolului de asistență 
medicală și tratament pentru aceștia, precum și respectarea exigențelor privind 
informarea pacienților cu privire la tratamentul medicamentos care le este administrat.  
 
Vă solicit ca, în urma anchetei, să-mi comunicați răspunsul la următoarele întrebări: 
 
1. Care sunt condițiile în care sunt internați pacienții din Spitalul Clinic de Boli Infecțioase 
”Sfânta Parascheva” Iași și dacă acestea sunt conforme cu normele sanitare în vigoare? 
 
2. Există un protocol de gestionare a persoanelor asimptomatice confirmate COVID19 care 
au nevoie însă de asistență medicală pentru alte boli? Acest protocol există inclusiv pentru 
copii? Dacă da, a fost aplicat în cazul menționat?  
 
3. Tratamentul medicamentos obligatoriu cu Kaletra pentru pacienții asimptomatici 
COVID19 este parte a protocolului impus de Ministerul Sănătății? Dacă da, care sunt efectele 
secundare ale acestui tratament și cum este respectat dreptul pacienților la o informare 
corectă și completă în privința acestui tratament. 
 
Vă solicit să comunicați în scris atât răspunsurile la întrebările de mai sus, cât și rezultatul 
anchetei pe care o veți decide la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Sfânta Parascheva” Iași.  
 
 
         Cosette Chichirău, 
13.07.2020        deputat USR Iași 
 

         




