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Obiectul întrebării scrise: Stadiul aprovizionării cu seringi în România
Stimate Domnule Ministru,
În primul rând, doresc să remarc eforturile depuse de Ministerul condus de Domnia
Voastră în ceea ce privește combaterea răspândirii virusului SARS-COV-2.
Este o muncă asiduă, însă doar cu oameni foarte bine pregătiți, care să adoptă măsuri
corecte, la momentul potrivit și cu o informare corectă a cetățenilor, vor fi diminuate riscurile
infectării, iar, în final, toate acestea vor duce la eradicarea acest virus.
Studiile internaționale concentrate pe descoperirea unui vaccin împotriva COVID-19
avansează, fiind impulsionate și de fondurile puse la dispoziție de statele lumii.
Dacă la începutul pandemiei COVID-19, principalii cercetători în domeniu prognozau că
un potențial vaccin va fi disponibil abia în anul 2021, tot mai mulți experți susțin că un tratament
sub formă de vaccin ar putea apărea chiar la sfârșitul acestui an.
Așadar, trebuie să ne gândim la o strategie națională prin care să intervenim imediat ce
apare un vaccin eficient împotriva COVID-19, pentru a putea porni o campanie de vaccinare a
populației, în special, din zonele de graniță, unde, în acest moment, cazurile celor infectați cu
SARS-COV-2 sunt în creștere.

Aceste lucruri trebuie pregătite din timp, deoarece în momentul în care un vaccin se
dovedește a fi eficient în combaterea acestui perfid virus, ne vom afla în situația în care statele
vor începe o „bătălie” pentru achiziționarea atât a dozelor de vaccin necesare, cât și a seringilor.
Tot în acest context, nu trebuie să uităm nici de faptul că urmează sezonul gripal, o
perioadă în care, din nou, stocurile de seringi se vor dovedi esențiale pentru imunizarea
populației.
Cu o strategie de achiziționare și creare de stocuri de seringi, încă de pe acum, vom evita
situația haosului creat de la începutul pandemiei, cea privind achiziționarea de măști de protecție.
Drept urmare, nu vom fi nevoiți să achiziționăm seringi de la diverși speculanți, la un preț
cu mult peste medie.
În acest sens, stimate Domnule Ministru, vă rog să-mi precizați următoarele:
1) Ministerul pe care îl conduceți are în vedere o strategie de achiziționare și creare de
stocuri de seringi?
2) În acest moment, suntem pregătiți pentru vaccinarea populației în situația în care un
vaccin anti-COVID-19 s-ar dovedi eficient, având în vedere și vaccinarea antigripală?
În conformitate cu dispozițiile art. 197 alin. 2 din Regulamentul comun al Camerei
Deputaților şi Senatului, doresc un răspuns formulat atât verbal, cât și în scris.

