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ÎNTREBARE
Către: Ministru Sănătății, Nelu Tătaru

Nr.10479A/20.05.2020

De la: Deputat Emanuel UNGUREANU

Obiectul întrebării:
Solicitare control și testarea din partea DSP Iași a tuturor pacienților din Centrul de dializă Fresenius
Iași II/ NefroCare MS, situat în loc. Iași, Sos. Păcurari, nr. 127, jud. Iași, în urma apariției a unui
pacient confirmat pozitiv cu virusul SARS CoV 2.
Stimate domnule ministru, Nelu Tătaru,
În urma sesizării de mai jos primită din partea unui aparținător al uni pacient hemodializat, A.P.,
din Centrul de dializă Fresenius Iași II, vă rog să dispuneți un control din partea DSP Iași la Centrul de
dializă Fresenius Iași II/ NefroCare MS.
” Buna seara. Timp de două luni am stat cu teama in suflet, cu nopți nedormite cand auzeam de un deces al
unui pacient dializat din cauza virusului, timp de două luni ne-am dezinfectat permanent, devenind totul ca
un ritual bine învățat si pentru care am depus mult efort. Eu am stat 5 saptamani acasa ca sa-mi protejez
soțul, sa-l învăț ce are de facut pas cu pas. Am urmarit mesaje, am scris si am întrebat tot ceea ce ma
interesa. Astăzi soțul a primit telefon de la Spitalul "Parhon"Iasi ca sedinta de dializa de mâine ora 11,
centrul Fresenius Pacurari se amână pentru marți, tura 4, la centrul dializa Parhon unde vor fi si testați.
Intreb scurt, oare de ce? Ce se ascunde, si cum sa lasi un pacient 4 zile fara dializa? Ce fac toți cei din
centru, cati au fost testați, există pacienti infestati, cati pacienti stau 4 zile fara dializa? Cand vor invata sa
spuna adevarul? Pentru ce luptăm de atata timp sa trăim? Sa ajunga soțul meu într-o carantină sa nu mai
stiu de el ca în atatea cazuri, sa moara pe un pat de spital si sa mai adăugăm o cifra la numărul de decese?
Testarea este necesară dar atât timp cât este gândita in beneficiul pacientului. Se punea problema de 3 zile
fara dializa, eram indignată cand citeam mesaje din țară. Dar 4 zile, cine răspunde pentru siguranța soțului
meu?”

Desemenea, domnule ministru vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări:
1. Cine a comunicat din partea Centrului de dializă Fresenius Iași II cu cei 8 pacienți a căror tură de
dializă a fost amânată cu 24 h, în condițiile în care aceștia aveau deja o pauză de 72 h de la ultima
ședință de dializă?
2. Celor 8 pacienți a căror dializă a fost amânată cu 24 h cine le-a monitorizat starea fizică și mentală în
acest interval de timp?
3. Solicit să se verifice circuitele de intrare și ieșire a pacienților hemodializați în Centrul de dializă
Fresenius Iași II, măsurile de dezinfecție și prezența echipamentelor de protecție atât pentru
personalul medico-sanitar cât și pentru pacienți.
4. Să se verifice dacă transportul pacienților la și de la centrul de dializă se face respectându-se normele
de distanțare fizică în mașină (câți pacienți sunt tranportați în mașinile firmei de transport care a
contractat serviciul de transport pacienți).
5. Solicit testarea tuturor pacienților hemodializați, a personalului medico-sanitar și auxiliar și a
șoferilor care transportă pacienții dializați la și de la centrul de dializă din Centrul de dializă
Fresenius Iași II/ NefroCare MS.

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

