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Domnului Sergiu GLADUN 
Director al Institutului Mamei şi Copilului, Clinica Emilian Coţaga

mun. Chişinău, str. Vasile Alexandri, 2, 
E-mail: cotaşa(aims. md

în contextul exercitării atribuţiilor prevăzute de Legea cu privire la Avocatul 
Poporului (Ombudsmanul), nr. 52 din 03 aprilie 2014 şi a situaţiei epidemiologice 
nefavorabile la infecţia cu COVID 19 din ţară, monitorizarea respectării dreptului 
la sănătate a copilului rămâne a fi un subiect prioritar pentru activitatea mea în 
calitate de Avocat al Poporului pentru drepturilor copilului.

Dreptul la sănătate al copilului presupune acces la serviciile de asistenţă şi 
îngrijire medicală, şi reabilitare de cea mai înaltă calitate, oblgaţie asumată de ţara 
noastră în urma semnării Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului. Notez 
că, în situaţii de pandemie respectarea acestui drept ce impune în mod impeios.

Statisticile oficiale privind numărul de persoane confirmate cu virusul 
COVID 19, indică un număr destul de mare de copiii internaţi în instituţiile 
medico-sanitare spitaliceşti, fapt care îmi trezeşte îngrijorarea asupra multor 
aspecte privind capacitatea sistemului medical naţional de a presta serviciile 
medicale şi de îngrijire corespunzătoare stării sănătăţii fiecărui copil.

Astfel, în scopul monitorizării respectării drepturilor copiilor bolnavi cu 
virusul COVID 19, solicit să-mi prezentaţi următoarea informaţie, cu referire la 
situaţia din instituţia medico-sanitară pe care o reprezentaţi:
• Numărul total de copii care se află la tratament, dezagregat după:

• vârstă;
• gen;
• transmitere locală/import;
• mediul (rural, urban) şi după alte criterii de care dispuneţi.

• Care este sursa de infecţie, stabilită de autoritatea competentă.
• Indicaţi clasificarea copiilor confirmaţi cu acest virus după forma clinică a 
maladiilor asociate.
• Dacă instituţia dispune de stocuri suficiente de medicamente, consumabile, 
echipamente şi aparataj medical necesare pentru acordarea asistenţei medicale 
copiilor bolnavi cu Covid-19.
• Dacă instituţia este asigurată cu număr sufucuent de echipamente de 
protecţie pentru personalul medical.
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• Dacă condiţiile în care se întreţin copiii sunt adecvate şi corespund 
necesităţilor acestora.
• Dacă dispuneţi de produse alimentare suficiente pentru asigurarea unui meniu 
corespunzător vîrstei şi stării sănătăţii copiilor.
• Dacă există probleme în alimentarea adulţilor internaţi împreună cu copiii.

Domnule Director, suplimentar vă îndemn să indicaţi şi alte problemele, 
impedimentele cu care vă confruntaţi în procesul acordării asistenţei medicale, fie 
că vizează domeniul medical sau alte domenii şi circumstanţe.

întru implementarea iniţiativei ,, Guvern fără hârtie ”, aprobată prin Hotărârea 
Guvernului nr. 710 din 20 septembrie 2011 cu privire la aprobarea Programului 
strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e - Transformare), informaţia 
solicitată urmează a fi  transmisă prin intermediul poştei electronice 
tamara. tentiuc@ombudsman. md

Cu respect, Jli, /hânâ 'W it!
Maia BĂNĂRESCU,

Avocat al Poporului pentru drepturile copilului
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