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Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și a solicitat informații de la
Ministerul Sănătății și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov, în legătură
cu apariția în presă a unor informații privind absența medicamentelor pentru
bolnavii cu HIV din județul Brașov

Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și a solicitat informații de la
Ministerul Sănătății și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov, în legătură cu
apariția în presă a unor informații privind absența medicamentelor pentru bolnavii
cu HIV din județul Brașov. Sesizarea din oficiu vizează posibila încălcare a art. 34
din Constituția României privind dreptul la ocrotirea sănătății.
Postul de televiziunea PROTV a prezentat un reportaj în care se relatează
despre faptul că pacienții infectați cu HIV care vin la Spitalul de Boli Infecțioase din
municipiul Brașov să-și primească tratamentul, nu mai pot beneficia de
medicamentele necesare. Conform reportajului, criza a apărut, din cauza
procedurilor greoaie de licitaţie care se organizează la nivel naţional. Sunt pacienţi
care aşteaptă chiar şi de două luni pastilele salvatoare, pe care ar trebui să le
primească gratuit. Din păcate, oamenii nu-şi pot permite să cumpere din farmacii
medicamentele care costă, în schema completă, între 3 mii şi 8 mii de lei. Un pacient

a relatat în cadrul reportajului: „de două luni de zile nu este tratament, ne amână de
pe o zi pe alta, mă simt din ce în ce mai rău (…)”. Potrivit aceluiași reportaj, medicii
au recunoscut că stocurile de medicamente au început să dispară încă din decembrie
(…): „într-adevăr de o săptămână, două, lucrurile s-au înrăutăţit pentru că ni s-au
consumat şi stocurile de medicamente cu care le-am înlocuit pe cele lipsă”, a declarat
managerul Spitalului de Boli Infecțioase Brașov. Disperaţi, pacienţii au încercat să
caute medicamentele pe la spitale şi clinicile din alte oraşe. Aşa au aflat că e criză în
toată ţara. Farmaciile private s-au oferit să le aducă tratamentul contra-cost, dar
niciunul nu-şi permite să plătească din buzunar, se mai preciza în reportajul citat
anterior.
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