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ÎNTREBARE
Nr.10172A/22.04.2020
Către: Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru
De la: Deputat Emanuel 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 din jud. Buzău

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 Diaverum
Buzău. Problemele semnalate de pacienții acestui centru sunt următoarele:
1. Scurtarea duratei unei ședințe de dializă, pe termen nelimitat de la 4:00 h 3:00 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. Această măsură a fost luată de aproximativ o lună, timp în care au
început să apară efectele adeverse asupra stării fizice a pacienților din cauza ineficienței dializei
efectuată într-un timp mult prea scurt;
2.

S-a scos mâncarea din timpul ședinței de dializă. Au apărut stări de greață, dureri de cap,
hipotensiuni, hipoglicemii;

3. Pacienții de la Diaverum Buzău mi-au semnalat în repetate rânduri problemele cu care se confruntă
în această perioadă în centrul de dializă: reducerea timpului de dializă, lipsa de comunicare din
partea personalului medico-sanitar, lipsa măștilor de protecție (atât pentru pacienți cât și pentru

personalul medical), lipsa dezinfectanților pentru mâini, supraaglomerarea pe mașinile de transport,
lipsa mâncării pe timpul ședinței de dializă.

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 Buzău la centrul de
dializă Diaverum Buzău, situat în loc. Buzău, str. Stadionului, nr 7A, jud. Buzău.

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

