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ÎNTREBARE 

 

Adresată: Domnului  Ministru  al  Sănătății , Nelu Tătaru 

Deputat : Emanuel   UNGUREANU,  Vicepreședinte  al  Comisiei   de  Sănătate, 

Circumscripţia electorală:   CLUJ,  Grupul parlamentar: USR 

Obiectul întrebării: De ce mai este deschis centrul de carantină anti-|Covid Răcari din 

București în condițiile în care, în aceeași clădire, funcționează Centrul de Hemodializă 

Diaverum Răcari care îngrijește peste 200 de bolnavi dependenți de dializă 

Domnule minstru, Nelu Tătaru 

Închideți URGENT centrul de carantină și izolare de la București- Răcari! 

În aceeași clădire, cu peste 200 de pacienți dependenți de dializă a fost deschis acum mai bine 

de o lună spații de cazare pentru români proveniți din zone infectate cu coronavirus. 

Am criticat această decizie încă de acum 2 luni, puteți vedea postările mele publice din lunile 

februarie și martie. 

Cum se poate vedea din imaginile pe care le-am postat de la pacienții care fac dializă aici, 

aceștia se tem că pot fi infectați pentru că circuitul de intrare în centrul de hemodializă se 

intersectează cu mașinile speciale care transportă cu izoleta cetățeni suspecți de COVID 19 

din aceeali clădire comună cu centrul de dializă Diaverum Răcari!!! 

Zona în care este amplasată această clădire este în imediata apropiere a unor blocuri de 

locuințe. 

Din start a fost proastă ideea de a carantina aici români veniți din zone roșii Covid 19! 

Primăria Generală a Capitalei și DSP București au avizat acest plan nesăbuit, cu acordul 

conducerii inconștiente Diaverum România. 

Cum să carantinezi cetățeni suspecți de COVID 19 într-o clădire cu 200 de bolnavi care sunt 

cei mai expuși infectării din cauza imunității slăbite și a comorbidităților? 

Nu vrem să se repete la centrul de dializă Diaverum Răcari tragedia care se consumă la 

centrul de dializă Diaverum- Sema Park unde avem deja 17 pacienți dependenți de dializă 

confirmați pozitiv, doar pe o singură tură, personal medical și șoferi infectați cu coronavirus. 

ecaterina.cristea
Typewritten Text
Nr.10162A/15.04.2020

ecaterina.cristea
Typewritten Text



Am avut o discuție telefonică utilă în 30 martie cu dumneavoastră , domnule ministru,Tătaru 

și v-am expus printre altele și problemele uriașe ale centrelor de dializă din România. 

V-am rugat să desemnați un Secretar de Stat care să gestioneze urgent situația explozivă din 

centrele de dializă din România! 

V-am rugat să dispuneți urgent testarea tuturor pacienților dependenți de dializă din România, 

sunt aproximativ 14.000 de bolnavi și să organizați proceduri de urgență pentru protecția 

acestora! 

Transportul acestor pacienți la centrele de hemodializă se desfășoară în condiții improprii, în 

plină epidemie. 

Sunt înghesuiți în mașini câte 6-7 pacienți, nu au măști de protecție, dezinfectanți, nu se 

decontaminează mașinile după fiecare cursă. 

Am transmis o scrisoare către toate centrele de hemodializă din România pentru a evalua 

corect nevoile și problemele cu care se confruntă. 

Sunt uriașe. 

Prin intermediul Asociației pentru Solidaritate și Empatie Delia Grădinaru mă ocup de un 

grup de peste 100 de tineri dependenți de dializă din 26 de centre de dializă. 

Ieri seară am avut o conferință online cu tinerii care fac dializă din asociația mea, a doua în 10 

zile și există în rândul acestor bolnavi foarte mari îngrijorări cu privire la scurtarea 

nejustificată a timpului de dializă, în special în centrele Diaverum din țară. 

În unele clinici, în loc de 3 ședințe de dializă pe săptămână s-a luat decizia să se facă doar 2 

fără niciun fel de informare și pregătire temeinică a pacienților a căror viață este pusă în mod 

real în pericol! 

Cer public firmei Diaverum și celorlalte companii care gestionează sisteme de dializă în 

România să nu aplice măsuri care pot afecta viața pacienților din centrele de hemodializă 

administrate de ei! 

Solicit Ministerului Sănătății să transmită urgent proceduri uniforme pe care trebuie să le 

respecte toate centrele de hemodializă din România pentru a proteja pacienții cu insuficiență 

renală cronică a căror viață depinde de un aparat! 

Organizarea eficientă și măsurile de protecție pot salva vieți, să nu uităm că primele victime 

COVID 19 din România au fost pacienții dependenți de dializă. 

Avem mijloace la îndemână să îi protejăm mai bine, să o facem! 

 

Vă mulțumesc, Emanuel Ungureanu, deputat, vicepreședinte al Comisiei pentru Sănătate din 

Camera Deputaților 

  

              




