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”În vederea fluidiză-
rii fluxului de acces al pa-
cienţilor în Spitalul Mili-
tar Central, flux pe care 
noi  l-am anticipat că fiind 
unul masiv, ca urmare a 
ridicării restricţiilor de ac-
ces specifice perioadei de 
carantină pe fondul pan-
demiei cu virusul SARS-
CoV-2, colectivul nostru 
a implementat mai mul-

te măsuri menite a per-
mite accesul tuturor pa-
cienţilor la servicii medi-
cale de calitate, având în 
acelaşi timp un înalt grad 
de siguranţă sanitar. În 
acest sens, în conformi-
tate cu prevederile lega-
le în domeniu, a fost im-
plementat la nivelul între-
gului spital un sistem de 
programări online şi tele-

fonice. Toţi pacienţii ca-
re întră în Spitalul Militar 
Central, cu excepţia cazu-
rilor care reprezintă o ur-
genţă medicală, sunt pro-
gramaţi în prealabil fie on-
line, fie telefonic“, anunţă 
reprezentanţii unităţii me-
dicale. Astfel, în momen-
tul în care pacientul ajun-
ge la punctul de control al 
spitalului, este legitimat, 
se verifică dacă are pro-
gramare şi abia apoi i se 
permite accesul în spital. 
În cazul pacienţilor inter-
naţi în regim de spitaliza-
re de zi şi care revin pen-
tru analize, consultaţii, in-
vestigaţii paraclinice etc. 
pe parcursul mai multor 
zile, la punctul de con-
trol din Calea Plevnei a 
fost implementată o linie 
de acces rapid, astfel în-

cât, la prezentarea la spi-
tal, în urma scanării bră-
ţării cu care pacientul a 
fost dotat la internare, ac-
cesul se face imediat fă-

ră alte proceduri de verifi-
care, legitimare sau iden-
tificare. „În conformitate 
cu prevederile legale şi cu 
măsurile de protecţie spe-

cifice“ acestei perioade, în 
prezent accesul aparţină-
torilor încă mai este inter-
zis în incinta Spitalului Mi-
litar Central.

sănătate
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Numai bolnav să 
nu fii în România 
zilelor noastre! 
Deși au fost 
ridicate restricțiile 
aspre impuse 
de pandemia de 
coronavirus în 
perioada stării de 
urgență, românii 
cu afecțiuni cronice 
nu au nici acum 
acces la serviciile 
medicale de 
specialitate și sunt 
obligați să parcurgă 
distanțe lungi 
pentru a-și procura 
tratamentele 
care le asigură 
supraviețuirea.  

Coaliţia Organizaţiilor 
Pacienţilor cu Afecţiuni 
Cronice din România 
 (COPAC) trage un semnal 
de alarmă asupra situaţiei 
continue de încălcare a 
drepturilor cu care se 
confruntă pacienţii. Pen-
tru a rezolva situaţia dis-
perată a acestor bolnavi, 

alianţa solicită Ministeru-
lui Sănătăţii să ia măsuri 
urgente. „Chiar dacă în 
alte domenii lucrurile au 
fost relaxate, nu acelaşi 
lucru se întâmplă şi în sis-
temul de sănătate”, spun 
reprezentanţii coaliţiei. 
Aceştia menţionează că în 
urma semnalelor primite 
direct de la bolnavi, au al-
cătuit şi o listă de încălcări 
ale drepturilor pacienţilor. 

Ce probleme 
întâmpină bolnavii 
cronic?

În continuare sunt in-
ternate doar urgenţele. 
Pacienţii sunt amânaţi pâ-
nă după 15 iunie.

A p a r ţ i n ă t o r i l o r 
pacienţilor nu le este per-
mis accesul în unităţile 
medicale nici în cazurile 
speciale care se justifică 
(persoane care nu se pot 
deplasa, naşteri etc.). Tă-
ticii nu îşi pot vedea copiii 
nici chiar dacă îşi fac tes-
tul COVID, iar unele ma-
me îşi aşteaptă disperate 
micuţii abia după ce iese 
rezultatul la test.

Pacienţii sunt puşi pe 
drumuri pentru a-şi lua 
tratamentul chiar dacă 
sunt cazuri în care nu pot 
face acest lucru şi nu pot 
fi luate de familie;

Pacienţii cu  boli infec-
ţioase (tuberculoză, HIV, 
hepatite) nu au acces în 
spitalele unde se tratau, 
acestea fiind spitale CO-
VID sau suport;

Încălcarea confiden-
ţialităţii diagnosticului paci-
enţilor morţi de COVID, prin 

menţionarea unor diagnos-
tice precum HIV, schizofre-
nie, chiar şi după moarte.

Dacă în luna martie, 
când nu se ştia exact ca-
re va fi amploarea pan-
demiei, aceste măsuri 
erau justificate, în pre-
zent trebuie să înceteze, 
explică membrii coaliţiei. 

„Autorităţile trebuie să 
înţeleagă în acest mo-
ment că au de gestio-
nat un sistem de sănăta-
te cu mulţi pacienţi şi nu 
doar cu cei cu  COVID. Ca 
de obicei, ne situăm  într-o 
situaţie extremă: interzi-
cem orice drept şi nu ne 
gândim niciun moment la 

binele pacienţilor. Se pare 
că  ne-am pierdut şi bunul 
simţ şi orice urmă de uma-
nitate în anumite cazuri, 
iar nouă, ca reprezentanţi 
ai pacienţilor, acest lucru 
ni se pare de neacceptat. 
Nu mai acceptăm aceste 
încălcări de drepturi ale 
pacienţilor şi vă solicităm 
urgent să luaţi măsuri 
care să corecteze aces-
te lucruri, care în luna iu-
nie 2020 nu mai au ni-

cio justificare“, spune Ra-
du Gănescu, preşedintele 
Coaliţiei Organizaţiilor Pa-
cien ţilor cu Afecţiuni Cro-
nice din România. 

Pacienții cer 
și sprijinul 
Avocatului 
Poporului

Aşadar, COPAC solici-
tă Ministerului Sănătăţii să 
intervină pentru a nu 
mai fi încălcate drepturi-
le pacienţilor. Mai exact, 
coaliţia cere adoptarea 
unor reglementări care să 
găsească soluţii la aces-
te probleme expuse. Mai 
mult, COPAC roagă Avo-
catul Poporului să se sesi-
zeze în acest caz de încăl-
care flagrantă a drepturi-
lor pacienţilor. 

Pacienții cu afecțiuni cronice, către autorități!

„Încetaţi să ne mai încălcaţi drepturile!“ 
 În continuare, sunt internate doar urgențele

 Epidemia nu afectează doar bolnavii de COVID-19

Ne-am pierdut 
orice urmă de 
umanitate”

președintele 
Coaliției 
Organizațiilor 
Pacienților cu 
Afecțiuni Cronice 
din România

Radu Gănescu

Spitalul Militar Central 

Pacienţii, programaţi online sau telefonic 
Atenție, ilfoveni! Dacă aveți de făcut un 
control sau urmează să fiți luați în evidența 
specialiștilor Spitalului Universitar de 
Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila“, din 
Capitală, trebuie să știți că aveți nevoie de o 
programare în prealabil, care trebuie făcută 
online sau telefonic. Puteți sări peste această 
etapă numai în cazul în care starea dvs. de 
sănătate reprezintă o urgență medicală. 


