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ÎNTREBARE
Către: Ministrul Sănătății, Nelu TĂTARU

Nr.10156A/15.04.2020

De la: Deputat Emanuel Dumitru UNGUREANU

Obiectul întrebării:
Solicitare verificare situație gravă a pacienților tratați prin hemodializă de către Corpul de Control al
Ministerului Sănătății si de către Direcția de Sănătate Publică Piatra Neamț
Stimate domnule Ministru al Sănătății, Nelu Tătaru,
În contextul pandemiei cu boala Covid 19 pacienții hemodializați din țară sunt expuși în fața unor
abuzuri din partea conducerii centrelor de dializă, impuse ca ”noi reguli de sus”. Măsurile luate de unele
centre de dializă pun în pericol viață pacienților hemodializați.
Astfel de măsuri abuzive au fost semnalate și de pacienții hemodializați din centrul de dializă Fresenius
Piatra Neamț. Problemele semnalate de pacienții acestui centru sunt următoarele:
1. Scurtarea duratei unei ședințe de dializă, pe termen nelimitat, de la 4:15 h la 3:45 h fără a li se
comunica acest aspect și motivul luării acestei măsuri. Pacienții au remarcat singuri pe monitorul
aparatului de dializă că timpul lor s-a scurtat;
2. S-a scos mâncarea din timpul ședinței de dializă, unii pacienți au leșinat în vestiar după terminarea
dializei;
3. Până în prezent în acest centru de dializă au murit 3 pacienți hemodializați confirmați pozitiv cu
SARS CoV 2. Nu s-a făcut o anchetă epidemiologică în această unitate sanitară astfel încât să fie
depistați toți contacții direcți ai acestor pacienți confirmați pozitivi;
4. Asistentele medicale nu sunt nici ele testate, o parte dintre ele prezintă simptome de oboseală, stres.
O asistentă medicală în data de 14.04.2020 a leșinat în sala de dializă și a fost transportată apoi în
Spitalul Județean Piatra Neamț. Încă nu se știe cauza leșinului…

5. Există pacienți care au cerut să fie testați în centrul de dializă deoarece au fost contacți direcți a unei
paciente decedate din cauza contaminării cu SARS CoV 2 și au fost refuzați și trimiși la U.P.U. să
ceară de acolo testarea. În urma testării 2 pacienți au ieșit negativ, 1 pacient pozitiv;
6. În ciuda măsurilor restrictive în ce privește durata ședinței de dializă și alimentația pe timpul dializei
transportul pacienților se face în continuare supraaglomerat.
În urma celor semnalate mai sus, vă rog, d-le Ministru, să trimiteți o echipă a Corpului de Control al
Ministerului Sănătății și o echipă de control de la Direcția de Sănătate Publică Piatra Neamț în Centrul
de Dializă Fresenius Piatra Neamț, cu sediul în loc. Piatra Neamț, Bd. Traian, nr. 1-3, jud. Neamț.

Vă mulțumesc,
Emanuel Ungureanu, deputat
Vicepreședintele al Comisiei pentru Sănătate din Camera Deputaților

