
   
 

 ÎNTREBARE 

 

Către:  Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru 

De la:  Deputat Emanuel UNGUREANU 

 

Obiectul întrebării:  
 

PROPUNERI URGENTE privind modificarea Ordinului 555/ 03.04.2020 și al Definițiilor de caz pentru 

Sindromul respirator acut cu noul coronavirus (COVID 19) 

 

 

Stimate domnule Ministru, 

 

 Apreciez implicarea dvs deosebită în ce privește gestionarea situației actuale în contextul pandemiei 

cu noul coronavirus (COVID 19) și faptul că ați inclus și categoria pacienților hemodializați în noile 

recomandări de prioritizare a testării pentru COVID 19, cam târziu din pacăte pentru unii pacienți din unele 

centre de dializă din țară.  

 Conform acestor noi recomandări pot beneficia de testări pacienții hemodializați simptomatici și 

pacienții hemodializați asimptomatici, contacți cu caz confirmat, beneficiind de 2 testări la 6-7 zile interval 

între ele. Rămâne, însă, o problemă esențială, chiar dacă aceste criterii au fost extinse, ca să înceapă testarea 

la acestă categorie de pacienți aflată în risc, tebuie să existe în continuare un caz confirmat, iar acest lucru 

poate fi prea târziu așa cum ni s-a confirmat până în pezent în centrele de dializă din jud. Suceava, Alba, 

Neamț, Ialomița și Mun. București. Se știe foarte bine că în cazul pacienților hemodializați așteptarea unui 

caz confirmat poate însemna depășirea termenului la care se poate interveni eficient din cauza faptului că 

mulți dintre pacienții hemodializați pot fi relativ frecvent asimptomatici sau cu simptomatologie ușoară/ 

atipică. 

Domnule Ministru, vă rog să solicitați Institutului Național de Sănătate Publică și experților în 

domeniu să adapteze aceste noi recomandări de prioritizare a testării pentru COVID 19 la tipologia de 

manifestare a bolii a pacienților hemodialzați și să se adopte obligativitatea testării tuturor pacienților 
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hemodializați din România o dată pe lună și la un interval de două săptămâni a personalului medico-sanitar 

și auxiliar care se îngrijesc de acești pacienți și a șoferilor care transportă acești pacienți la și de la centrul de 

dializă. 

 

 

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




