
 

 GRUPUL PARLAMENTAR USR 

A/USR/333/30.09.2020 
ÎNTREBARE 

 

Adresată: Domnului Ministru al Sănătății, Nelu TĂTARU 

Deputat: Emanuel UNGUREANU, Vicepreședinte al Comisiei de Sănătate, Circumscripţia 

electorală: CLUJ, Grupul parlamentar: USR 

Obiectul întrebării: Situația critică a sistemului de finanțare a programului de îngrijire a celor 

peste 14.500 de pacienți dependenți de dializă din România 

 

Stimate Domnule Ministru, 

În contextul epidemiologic al infecției cu COVID-19, va supun atentiei situatia pacientilor cu 

Insuficienta Renala Cronica care depind de tratamentul de dializa si care sunt inclusi in 

Programul National de supleere a functiei renale. Este vorba despre aproximativ 14500 de 

pacienti care depind de tratament de trei ori pe saptamana, tratament ce a fost, este si va fi 

impactat de pandemia Sars COV 19 pe perioada nedeterminata. 

Conditiile actuale, ridica probleme nesustenabile in prezent pentru furnizorii de servicii de 

dializa din urmatoarele motive: 

  1. Costuri privind transportul pacienților generate de necesitatea distanțării sociale care a 

implicat: 

a. Suplimentarea numărului de mașini/ kilometri, impuse prin distanțarea socială;  

b. Suplimentarea numărului de mașini/ kilometri pentru transportul pacienților suspecți;  

c. Transportul pacientilor pozitivi asimtomatici; 
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d. Costuri majorate ale furnizorilor de transport, generate de măsurile sanitare care erau 

necesar a fi implementate de aceștia.  

2. Costuri pentru operațiunile suplimentare de dezinfecție:  

Pe lângă echipamentele de protecție aferente și igiena personalului în sine, au fost necesare mult 

mai frecvent dezinfecția autoturismelor de transport, dezinfecția spațiului destinat pentru 

tratamentul pacientului suspect și dezinfecția terminală a întregului centru.  

a. Au crescut semnificativ: 

i.  (i) prețurile  produselor dezinfectante pentru operațiunile de dezinfecție terminală 

(dezinfectanți de mâini, dezinfectanți de suprafețe și soluții de nebulizare);  

ii. (ii) volumele necesare, mărindu-se frecvența operațiunilor de dezinfectare care trebuie 

realizate conform noilor măsuri impuse pentru prevenirea răspândirii infecției cu virusul 

COVID-19 (inclusiv a întregii clinici după tura a-IV-a, de exemplu). 

3. Costuri pentru echipamentele de protecție:  

Prevenirea răspândirii infecției cu virusul COVID-19 au impus obligativitatea utilizării unui 

volum ridicat de materiale de protecție, suplimentare față de condițiile normale de tratament. 

Astfel, necesitatea materialelor de protecție și a dezinfectanților și costurile aferente au crescut 

foarte mult față de condițiile anterioare răspândirii infecției cu COVID-19 pe teritoriul 

României. 

Au trebuit asigurate și trebuie în continuare: 

a. Măști chirurgicale si mânuși pentru pacienți și personalul medical, suplimentar față de 

situația anterioară pandemiei Covid-19, prețurile crescând foarte mult. Totodată, este de avut 

în vedere faptul că până la apariția pandemiei, nu era necesar ca pacienții să utilizeze aceste 

materiale de protecție; 

b. Halate impermeabile sau combinezoane și măști FFP2, pentru tratamentul pacienților 

suspecți și a pacienților pozitivi asimtomatici COVID-19.  

c. Mănuși – dublarea consumului de către personalul medical, în contextul creșterii 

prețului. 

 



4. Alte costuri suplimentare: 

a. costuri generate de achiziționarea echipamentelor pentru recoltarea de teste PCR 

COVID și a testelor PCR pentru personalul medical; 

b. costuri legate de achiziționarea materialelor PPE destinate triajului; 

c. costuri suplimentare pentru amenajarea triajului în conditii speciale; 

Vă rog să susțineți acest demers și să avizați favorabil o eventuală majorare bugetară in vederea 

cresterii tarifului de dializa ce este necesar pentru acoperirea costurilor suplimentare 

mentionate, astfel: 

Hemodializa de la 561 lei/tratament la 617 lei/tratament iar pentru tratamentul de 

hemodiafiltrare, modificarea tarifului de la 636 lei/tratament la 699 lei/tratament.             

 




