
 

 GRUPUL  PARLAMENTAR   USR 

A/USR/306/15.07.2020 

ÎNTREBARE 

 

Adresată: Domnului  Ministru  al  Sănătății , Nelu Tătaru 

Deputat : Emanuel   UNGUREANU,  Vicepreședinte  al  Comisiei   de  Sănătate, Circumscripţia 

electorală:   CLUJ,  Grupul parlamentar: USR 

Obiectul întrebării: Observații privind completarea Ordonului de ministru ce vizează 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de dializă publice şi private, 

aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.718/2004 

 

Stimate domnul Ministru al Sănătăţii, Nelu Tătaru, 

 

Am primit, în calitate de deputat și vicepreședinte al Comisiei pentru Sănătate și Familie 

din Camera Deputaților mai multe sesizări din partea pacienților cu insuficiență renală 

cronică tratați prin hemodializă din țară cu privire la conținutul Ordinului pe care vreți să 

îl emiteți pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

dializă publice şi private. 

 

Îngrijorarea, pot spune chiar disperarea pacienților, este legată de mai multe aspecet care 

sunt menționate în acest Proiect ce urmează a fi aprobat de dvs.în calitate de ministru al 

sănătății. 

 

Vă redau mai jos câteva dintre observațiile (scrise cu roșu) trimise de pacienții 

hemodializați care m-au contactat, așa cum văd ei problema în calitate de pacienți 

hemodializați: 

 

”Art.52 - Prin excepție de la lit. A) și B) din Anexa nr. 3 la Regulament, supravegherea 

actului medical se poate realiza astfel: 

b) În centrele de dializă din zonele cu deficit de personal, pe perioadă determinată, 

supravegherea ședințelor de dializă se poate realiza cu un număr mai mic de asistenți 

medicali pe tură, respectiv 1 post la 5 aparate pe o tură. 

Dacă se va ajunge in situația această atunci va exista riscul ca acel centru să decidă 

reducerea timpului de dializă pentru toți pacienții hemodializați, ca in situația Galați 

Diaverum, Călărași Diaverum. Soluția ar fi să angajeze personal suplimentar sau să 
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contracteze voluntari din rândul asistenților medicali proaspeți absolvenți care să dea o 

mână de ajutor personalului medical calificat din acel centru de dializă (să ajute la 

pregătirea/ curățarea aparatului, să ia tensiuni, să scrie protocoalele). 

 

Art.54 - (1) Prin excepție de la prevederile pct.1) lit.a) de la pct. A din Anexa nr.8 - Durata 

sedinței de dializă va putea fi scazută până la 3,5 ore, iar frecvența ședințelor de dializă 

poate fi redusă de la trei la două pe săptămână, doar la pacienții care ar putea tolera un 

astfel de regim, în funcție de patologia asociată și fără agravarea stării generale de 

sănătate.  

Trebuie definite clar care sunt criteriile după care un pacient poate sau nu rezista unui 

program de 2 dialize sau timp scurtat. De exemplu: dacă pacientul este sau nu anuric, ce 

valori ale creatininei/ ureei are predializă, încărcarea între dialize, valoarea potasiului (să 

se impună recoltarea potasiului la fiecare ședință de dializă). 

 

(2) Prevederile alin. (1) se aplică doar în situații speciale generate de pandemia 

determinată de virusul SARS CoV-2, în scopul: 

 

a) reducerii riscului de infectare, ce poate aparea prin intersectarea turelor de dializați în 

sala de așteptare, - se poate lua doar măsura de reducere a timpul per dializa cu max 15 

min/tură – (nii se pare suficient cât să nu ne intersectăm în vestiare, pentru că de plecat 

acasă nu avem cum să plecăm atâta timp cât mașina de transport trebuie să aducă mai 

întâi tura care face după noi). 

 

b) asigurării intervalului de timp pentru dezinfecție adecvată, în vederea scăderii riscului 

de răspândire a infecției în unitatea de dializă, - aici nu se justifică scopul pentru că în 

mod normal centrele de dializă sunt obligate să asigure o dezinfecție adecvată între ture 

și dacă nu există pandemie. vezi ANEXA 4, 

 

c) protejării personalului medical deficitar, 

 

d) rezolvării eventualelor probleme de aprovizionare. – acum nu mai este valabilă această 

justificare. Au tot timpul din lume să se aprovizioneze. Nu au resurse financiare, atunci 

M.S. să mărească bugetul alocat pentru programul național de dializă și nu să se recurgă 

la reducerea numărului de ședințe de dializă. 

 

(3) În situațiile prevăzute la alin. (1), deciziile vor fi luate de către medicul curant în 

colaborare cu medicul șef/coordonator al Staţiei/Centrului de dializă, cu abordare 

personalizată a pacienților și comunicare clară către pacienți și/sau aparținători a 

motivațiilor acestor decizii, precum și a riscurilor și beneficiilor. – să se specifice că aceste 

schimbări privind programul de dializă al pacientului vor fi aplicate doar cu acordul scris 

al pacientului. 

 

De specificat aici mai este și faptul că în acest nou capitol tranzitoriu care se vrea a fi 

adăugat la Regulamentul de Organizare si Funcționare a Centrelor de dializă în contextul 

pandemiei cu COVID 19 nu se specifică absolut nimic despre: 



- efectuarea transportului pacienților cu măsuri de maximă siguranță, 

- testarea pacienților și a personalului medico-sanitar și auxiliar pentru depistarea 

infectării cu SARS CoV2, 

- măsuri de protecție a pacienților împotriva contactării virusului SARS CoV 2 (asigurarea 

măstilor de protecție, a dezinfectanților).” 

Vă rog, domnule ministru, să reevaluați acest proiect și să țineți cont și de observațiile/ 

sugestiile pacienților hemodializați care vor fi afectați în mod direct de aprobarea 

Ordinului în forma sa actuală. 

 

 

Mulțumesc frumos 

 

Emanuel Dumitru Ungureanu, Vicepreşedinte pentru Comisia pentru Sănătate şi Familie, 

Camera Deputaţilor 

             




