
   
 

 ÎNTREBARE 

 

Către: Domnul ministru al sănătății, Nelu Tătaru 

De la:  Deputat Emanuel UNGUREANU 

 

Obiectul întrebării:  
 

Solicitare control al Corpului de Control al ministrului sănătății la Secția de Psihiatrie Cronici Gura 

Ocniței - Ochiuri, jud. Dâmbovița. 

 

 

Stimate domnule Ministru, 

 

În continuarea solicitării transmisă săptămâna trecută de a controla modul în care este menegeriat 

Spitalul Județean de Urgență Târgoviște și problemele Secție Psihiatrie Acuți din această unitate sanitară vă 

rog să extindeti controlul și la Secția Psihiatrie Cronici Gura Ocniței - Ochiuri. 

Vă rog să verificați domnule ministru modul în care se desfășoară activitatea serviciului de gardă pe 

Secția de Psihiatrie Cronici de la Gura Ocniței - Ochiuri, modul în care a fost gestionată situația infectării cu 

SARS CoV 2 în această unitate sanitară si să analizați motivele pentru care neacceptând transferuri de 

pacienti de pe Sectia Psihiatrie Acuti a Spitalului Județean de Urgență Târgoviște au zădărnicit combaterea 

răspândirii SARS CoV 2 și au întreținut focarul de infecție izbucnit pe Sectia de Psihiatrie Acuți. 

Vă rog frumos să verificați dacă persoanele interenate la Gura Ocniței – Ochiuri primesc pe deoparte 

indemnizații de handicap grav cu însoțitor și în același timp figurează spitalizați pe finanțare dublă care vine 

din fondul Casei de Asigurări de Sănătate Județeană Dâmbovița. 

Vă rog frumos să verificați deasemenea modul în care se pontează personalul de la Gura Ocniței - 

Ochiuri, dețin informații că unele persoane angajate aici nu prestează activitate reală în unitatea sanitară dar 

încasează în mod ilegal sume de bani chiar dacă nu sunt prezente în unitatea sanitară și nu îngrijese bolnavii. 

Vă  rog frumos să verificați condițiile igienico sanitare de la Gura Ocniței - Ochiuri și de pe Secția 

Psihiatrie Acuți din cadrul aceluiași spital. 
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Vă rog frumos să verificați modul în care sunt tratați pacienții la Gura Ocniței - Ochiuri, din 

informațiile pe care le dețin pacienții rămân nesupravegheați și se bat între ei, iar unul dintre supraveghetori 

ar fi violat o pacientă, cazul fiind mușamalizat. 

Vă rog să verificați dacă pacienții de la Gura Ocniței - Ochiuri sunt loviți de angajații ai acestei 

unități sanitare, dacă în unitatea sanitară sunt montate camere de supraveghere video, care este sistemul de 

stocare a datelor. 

Vă rog să verificați împreună cu reprezentanții poliției și ai procuraturii dacă sunt adevărate 

informațiile că unii pacienți din această secție de la Gura Ocniței au fost abuzați sexual de către angajați ai 

acestei unități sanitare. 
 
 
 
 
 
Vă mulțumesc, 
 
 
Emanuel Ungureanu, deputat        
 
Vicepreședinte al Comisiei pentru Sănătate din Camera Deputaților  

 




