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Pacienţii seropozitivi din România – victime ale sistemului sanitar iresponsabil 

Mai multe judeţe din ţară au întrerupt tratamentul destinat persoanelor seropozitive  din 

cauza lipsei fondurilor şi a managementului defectuos al programului 

Acest început de an aduce din nou în faţa pacienţilor seropozitivi din România perspectiva morţii, 

pentru că spitalele nu mai au tratament pentru ei, iar fără tratament nu au cum să lupte cu virusul 

HIV. Pacienţii bat zilnic la poarta spitalului în speranţa că tratamentul a sosit şi îşi pot relua 

tratamentul care îi ţine in viaţă. 

Situaţia este specifică începutului de an în România, a fost la fel şi anul trecut şi se datorează mai 

multor factori, în principal datorită întârzierii fondurilor de la Casa Naţională, dar şi iresponsabilităţii 

unor manageri de spitale care nu urgentează nişte achiziţii şi nu îşi asumă decizii pentru achiziţii de 

urgenţă când sunt puse în pericol vieţile pacienţilor. 

UNOPA are dovezi de la pacienţi că toate judeţele din Moldova, plus Galati, Prahova,Giurgiu, Olt, 

Valcea, Dolj, Mures, Timiş, Hunedoara, Bucureşti  au întrerupt total sau parţial tratamentul pentru 

persoanele seropozitive. Sigur sunt mult mai multe judeţe, dar încă nu avem dovezi sau plângeri din 

partea pacienţilor. Iar în câteva zile situaţia se va generaliza în toată ţara, pentru că se epuizează 

toate rezervele din spitale.  

“Solicităm Ministerului Sănătăţii si Casei Naţionale să nu mai asiste iresponsabili la această situaţie, 

pentru că este vorba de viaţa unor oameni, oameni care mor pentru că nu mai au tratament. Aceste 

instituţii sunt cele responsabile şi care au mecanismele să rezolve situaţia, iar gravitatea ei impune 

acţiuni imediate. Pentru a nu se mai repeta situaţia solicităm CNAS să dea dovadă că îi pasă  şi să 

recurgă în regim de urgenţă la achiziţia centralizată a tratamentului, măsură care este prevăzută incă 

din 2009 de Contractul Cadru, dar care nu a fost pusă în aplicare de către Casa Natională din motive 

care ne scapă. Solicităm public Ministrului Sanătăţii  şi Preşedintelui CNAS să explice persoanelor 

seropozitive din România cum s-a ajuns în această situaţie şi să prezinte măsurile luate pentru 

salvarea vieţii acestor persoane, infectate în cea mai mare parte cand erau copii, în spitalele 

comuniste” , ne-a declarat Iulian Petre, Director Executiv UNOPA 
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