
   
 

 ÎNTREBARE 

 

Către:  Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru 

De la:  Deputat Emanuel UNGUREANU 

 

Obiectul întrebării:  
 Situaţia critică a stocurilor de echipamente de protectie pentru medicii de familie din jud. Buzău 
în contextul pandemiei cu COVID 19. 
 

Stimate domnule ministru al sănătăţii, Nelu Tătaru , 

 

În calitate de vicepreşedinte pentru Comisia de Sănătate şi Familie din Camera Deputaţilor am fost 

contactat de medicii de familie din jud. Buzău, care reclamă lipsa echipamentului de protecţie adecvat în 

contactul cu pacienţii confirmaţi pozitivi asimptomatici care necesită îngrijire la domiciliu. 

Vă redau un fragment dintr-una dintre solicitările primite de la medicii de familie de pe raza 

judeţului Buzău:  

 

“Bună ziua! Mă adresez intituţiei dumneavoastră în calitate de medic de familie, deţinătoare a unui 

praxis de circa 2000 de asiguraţi. În contextul în care a crescut foarte mult rata de infectare cu virusul SARS 

CoV 2 în jud. Buzău , noi medicii de familie, în situaţia mea fiind toţi colegii mei din Buzău, vă  rugăm a 

avea în vedere faptul că trebuie să gestionăm cazurile necomplicate de infecţii, cele care nu necesită 

spitalizare. În acest context riscul infectării noastre devine aproape o certitudine astfel încât în lipsa 

echipamentului de protecţie adecvat nu putem fi decât scurtă vreme un sprijin real pentru valul de pacienţi 

care necesită îngrijire medicală. Vă rugăm cu insistenţă ca în cel mai scurt timp posibil să ne ajutaţi 

punându-ne la dispoziţie echipamente de protecţie adecvate contactului direct cu pacienţii infectaţi precum 

şi soluţii dezinfectante, măşti, mănuşi. Precizez că stocul acestora este pe terminate şi procurarea lor este 

foarte dificilă. Menţionez că cei mai mulţi dintre medicii de familie au vârsta peste 50 ani, şi destul de mulţi 

peste 70 de ani, situându-se în grupa de risc.” 

 

                                                                                                                            A/USR/344/20.10.2020                  

Parlamentul   României 

Camera   Deputaţilor 

Grup parlamentar Uniunea Salvaţi România 

Tel: 021.414.1059 

 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.gp?idl=1&idg=3
andreea.dinu
Text introdus
Nr.11346A/28.10.2020



   
 

Domnule ministru,  conform răspunsului primit de la Ministerul Sănătăţii, înregistrat cu Nr. NT. 

2543/ 10.07.2020 primit în urma interpelării cu nr.10387A/ 13.05.2020, susţineţi că doar pentru structurile 

de intervenţie aflate în prima linie a luptei cu pandemia COVID 19 se impune un nivel ridicat de protecţie 

(combinezoane, măşti FFP2 şi FFP3, etc.).  

Dat fiind cele expuse mai sus, vă rog domnule ministru să luaţi în considerare că şi medicii de 

familie au devenit personal medical aflat în prima linie a luptei cu pandemia COVID 19, prin urmare vă rog 

domnule ministru să dispuneţi prin intermediul DSP-ului Buzău dotarea cabinetelor de medicină de familie 

cu echipamente de protecţie specifice luptei antiCOVID 19 (combinezoane, măşti FFP2, FFP3, capeline, 

viziere, ochelari de protecţie, mănuşi) precum şi de suplimentarea stocurilor cu soluţii dezinfectante. 

 

 

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

 




