
   
 

 ÎNTREBARE 

 

Către:  Ministru Sănătății, Nelu Tătaru 

De la:  Deputat Emanuel UNGUREANU 

 

Obiectul întrebării:  
 

Solicitare testarea tuturor pacienților hemodializați din județul Cluj de către DSP Cluj.  

 

Stimate domnule ministru, Nelu Tătaru, 

 Vă solicit ca în regim de urgenţă să dispuneți ca DSP Cluj să testeze toţi pacienţii hemodializaţi, 
personalul medico-sanitar şi auxiliar și șoferii care au în grijă aceşti pacienţi în centrele de dializă din Jud. 
Cluj, în vederea depistării infectării cu SARS CoV 2. 

 
Motivele care stau la baza acestei solicitări sunt următoarele: 
 

• În general pacienţii hemodializaţi sunt vârstnici şi/ sau cu multiple comorbidităţi: cardio-
vasculare, diabet zaharat, afecţiuni pulmonare cronice, etc., motiv pentru care sistemul lor 
imunitar este afectat, ceea ce face ca majoritatea pacienţilor hemodializaţi să fie asimptomatici în 
eventualitatea contactării virusului SARS CoV 2; 
 

• Din cauza faptului că sunt nevoiţi să iasă din case o dată la două zile pentru a ajunge la centrul de 
dializă în vederea efectuării tratamentului nu se poate discuta în cazul lor de izolare la domiciliu 
şi nici de izolare/ distanţare socială deoarece depind de un transport în care sunt în unele situaţii 
chiar şi câte 4 persoane într-o maşină; 

 
• Durata unei şedinţe de dializă este în medie de 4 ore, timp în care personalul medico-sanitar şi 

auxiliar este permanent în contact direct cu pacienţii hemodializaţi, existând risc crescut de 
contagiozitate. 

• Un alt motiv foarte important de a dispune testarea tuturor pacienţilor hemodializaţi, a 
personalului medico-sanitar şi auxiliar și a șoferilor este acela de a se evita o catastrofă 
epidemiologică ca cea întâmplată în centrele de dializă din Bucureşti - Diaverum Sema-Park, 
Suceava şi Alba Iulia, Piatra Neamț unde o bună parte din personalul medico-sanitar a intrat în 
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izolare, în carantină din cauza nedepistării la timp a persoanelor infectate cu SARS CoV2 şi un 
număr important de pacienţi hemodializaţi au decedat în urma contactării virusului SARS CoV2. 

 

 Centrele de dializă unde solicit ca DSP Cluj să testeze toți pacienții hemodializați, personalul 

medico-sanitar și auxiliar și șoferii sunt: 

1. Centrul de dializă Fresenius Cluj/ Nefromed Dialysis Centers Cluj cu sediul în loc. Cluj Napoca, str. 

Ana Aslan, nr 40, jud Cluj 

2. Centrul de dializă Avitum Cluj, cu sediul în loc. Cluj Napoca, str. Tăbăcarilor, nr. 15, jud. Cluj 

3. Centrul de dializă Fresenius Dej/ Nefrocare DJ, cu sediul în loc. Dej, str. Gutinului, nr. 9, jud. Cluj 

4. Centrul de dializă Fresenius Turda/ Potaissa Renal Care, cu seidul în loc. Turda, str. 1 Decembrie 

1918, nr. 6, jud. Cluj 

5. Centrul de hemodializă din cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj Napoca, cu sediul în loc Cluj 

Napoca, str. Tăbăcarilor, nr. 11, jud Cluj. 

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

 




