
   
 

 ÎNTREBARE 

 

Către:  Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru 

De la:  Deputat Emanuel UNGUREANU 

 

 

Obiectul întrebării:  

 Situaţia dramatică în care se află Spitalul Colentina şi lipsa de acces a pacienţilor cu afecţiuni 

cronice grave în acest spital, dacă Ministerul Sănătăţii ia decizia neinspirată de a transforma acest 

spital în unitate sanitară exclusiv Covid 19. 

 

 

 

Stimate domnule ministru al sănătăţii, Nelu Tătaru , 

 

Vă trimit o analiză a situaţiei în care se află Spitalul Colentina din Bucureşti şi concluziile unor discuţii pe 

care le-am purtat zilele trecute cu medicii din această instituţie şi mai multe asociaţii de pacienţi cu boli 

cronice care îşi doresc ca Spitalul Colentina să rămână un spital mixt în care se îngrijesc şi pacienţii cronici 

sau cei cu alte afecţiuni, dar şi pacienţii cu Covid 19 pe circuite dedicate. 

 

Domnule ministru, trebuie recunoscută o diferență absolut esențială între STRUCTURA unui spital (dotări, 

paturi) și RESURSA UMANĂ. Ceea ce pune în mod particular probleme în această pandemie este numărul 

de pacienți având complicația majoră a infecției cu SARS-CoV-2, și anume pneumonia COVID-19. Or, cine 

poate, CINE ARE COMPETENȚA de a trata aceste cazuri? Pentru formele deosebit de grave, medicii ATI. 

Pentru formele care nu impun terapie intensivă, medicii infecționişti (nu sunt în Spitalul Colentina) și 

pneumologi (sunt doar patru!). La limită, medicii internişti. Ca atare, se poate înțelege că se asigură 

spitalizarea unui număr de pacienți cu forme medii-severe de boală care pot fi gestionați de numărul 

disponibil de medici din aceste specialități. În rest, medicii din Spitalul Colentina cere să funcționeze în 

regim mixt, COVID si non-COVID, fiecare secție urmând să aibă un număr de paturi COVID19 pentru 
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pacienții având o altă patologie de bază și pentru care infecția cu SARS-CoV-2 reprezintă o simplă 

comorbiditate. Experiența a aproape 6 luni în care acest spital a fost exclusiv COVID ne arată că acești 

pacienți sunt în număr mic, dacă nu foarte mic. Altfel spus, nu are sens, de exemplu, să reții 50-100 paturi 

de neurologie pentru pacienți neurologici SARS-CoV-2 pozitivi, când știi bine că nu vei ocupa mai mult de 

10, maxim 15, privând fără noimă pacienți acuți sau cronici neinfectați de un tratament de specialitate. 

Mai mult, discutăm aici despre depășirea de competență, care ar rezulta din impunerea medicilor de alte 

specialități să trateze o patologie pe care nu au fost antrenați să o trateze. Vorbim aici nu de tratamente 

specifice anti-COVID-19, căci acestea nu există, ci de insuficiențele respiratorii. Depășirea de competență ar 

fi, în mod evident, în detrimentul pacienților; mai mult, este faptă penală, care nu poate fi impusă abuziv 

printr-un ordin administrativ. 

În concluzie, domnule ministru, vă recomand în calitate de vicepreşedinte în Comisia de Sănătate din 

Camera Deputaţilor să analizaţi cu foarte mare atenţie problemele grave care au apărut în Spitalul Colentina 

şi apariţia următoarelor riscuri pentru viaţa unor pacienţi cu afecţiuni grave: 

- Abandonarea unor pacienți cronici, având un istoric medical complex, greu de integrat la preluarea lor în 

alte centre. 

- Lipsa accesului la investigații și tratament al unui număr imens de pacienți, cu patologie acută sau cronică. 

- Lipsa continuării unor programe naționale (precum, de exemplu, cel de AVC acut sau cele cronice, precum 

cel de distonie sau de scleroză multiplă).  

- Pentru multe patologii, pur și simplu nu există suficienți specialiști care să poată prelua fluxul pacienților 

din Spitalul Colentina. 

- Stigmatizarea pacienților, atât în societate, cât și în alte spitale, unde prin ne-existența unor sectoare 

COVID, se abdică practic de la un act medical responsabil până la pasarea lor către un spital COVID. 

- Medicii sunt la rândul lor stigmatizați, fiind, pe de o parte, fals percepuți ca având un grad de 

contagiozitate ridicat, pe de altă parte ca lucrând prea puțin în specialitatea lor față de colegii din spitale 

non-COVID. 

- Medicii din anumite specialități sunt forțați să își depășească ilegal sfera de competență. 

- Personalul medical se epuizează. 

- Medicii se deprofesionalizează. 

- Activitatea educațională este sever îngrădită (vorbim de studenți, medici rezidenți, doctoranzi), și asta în 

mod abuziv și disproporționat față de alte clinici. 

- Sunt aglomerate și blocate alte spitale prin redirecționarea pacienților cronici și a urgențelor, în condițiile 

în care și așa numărul de paturi este diminuat în toate spitalele pe perioada pandemiei. 

- Nu există în Europa de Vest și SUA o împărțire a spitalelor în COVID și non-COVID, din rațiuni de 

eficiență, din înțelegerea celor de mai sus și a faptului că, în realitate, oricând, în orice spital poate apărea un 

focar infecțios. 

 



   
 

Domnule ministru vă rog să analizaţi cu atenţie aspectele menţionate mai sus şi să luaţi măsurile 

administrative care se impun în aşa fel încât Spitalul Colentina să nu devină spital exclusiv COVID 19 cu 

consecinţele pe care vi le-am expus. 

 

 

 

 

 

Vă mulțumesc, 

 

 

Emanuel Ungureanu, deputat        

 

Vicepreședint al Comisiei pentru Sănătate din Camera Deputaților  

 




