
I n i  AVOCATUL
0 $ POPORULUI

â  (Xft/L/'f’jfc cZßclP Nr. sfă ~ 9 / r& ~̂
La Nr._________________  _din____________

Domnului Valeriu NICHIFORCIUC 
Director al IMSP Spitalul raional Floreşti

oraşul Floreşti, str. Ştefan cel Mare, nr.77 
e-mail: srtlorestiCa ms.md

pentru informare: Domnului Ştefan PANIŞ, 
Preşedinte al raionului Floreşti

’  9

oraşul Floreşti, bd. Victoriei, nr.2
e-mail: infoCa)fioreşti, md

în temeiul prevederilor art. 17 şi 22 din Legea cu privire la Avocatul 
Poporului (Ombudsmanul), Avocatul Poporului pentru drepturile copilului s-a 
sesizat din oficiu, urmare a apariţiei în spaţiul public1 a informaţiei prin care o 
mamă, internată împreună cu copilul său în IMSP Spitalul raional Floreşti, se 
revoltă de condiţiile în care este internat copilul, diagnosticat cu 
bronhopneumonie. Mama copilului relatează, argumentând prin imagini video,2 
„că în salon miroase îngrozitor, pereţii sunt murdari, veceul nu este funcţionabil, 
robinetul este defectat, lipseşte în totalitate apa, iar în încăpere este frig”.

Ulterior, potrivit afirmaţiei mamei copilului, dar şi a administraţiei instituţiei 
medicale, copilul a fost transferat într-o altă secţie, cu condiţii mut mai bune.

Astfel apare întrebarea rezonabilă -  de ce copilul nu a fost plasat iniţial în 
condiţii adecvate?

Precizez că, monitorizarea respectării dreptului copilului la sănătate este 
permanent în atenţia Ombudsmanului Copilului şi acest subiect este reflectat în 
raporatele anuale privind respectarea drepturilor copilului în Republica Moldova. 
Mai mult, din 7 aprile curent s-a sesizat din oficiu privind situaţia copiilor internaţi 
în instituţiile medico-sanitare spitaliceşti pentru tratament: copii infectaţi cu 
Coronavirus, care necesită procedura de hemodializă, care suferă de boli 
pulmonare, copiii diagnosticaţi cu cancer, cu alte boli, nou-născuţi, copii născuţi 
prematur, acei din instituţii psiho-neurologice, etc.

1 https://mamaplus.md/ro/stiri/o-marn3-arata-mizeria-din-spitalLil--floresti-copiiul-meu-st3-frig-cu--febra- 
40?fbciid=lwAR2aCWp-iR7iFPNoDX18J.I4KfaewhhtXvHh5L3AEb7u7JvEqDDNTvOJeDxi

2 https://www.facebook.com/calaras.doinita/videos/3170544739636720/
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în această ordine de idei, reieşind din prevederile art. 11 al legii sus
menţionate, solicităm să-mi prezentaţi mai multă informaţie relevantă asupra 
cazului expus şi privind starea sănătăţii copilului.

Totodată, Vă rugăm să ne oferiţi următoarea informaţie:
1. Care este capacitatea de paturi în secţia pediatrică a instituţiei;
2. Numărul total de copii bolnavi, inclusiv cu COVID 19, care se află la 

tratament în instituţia dvs.;
3. Dacă instituţia deţine loturi de medicamente suficiente, echipamentele şi 

aparatele necesare pentru acordarea asistenţei medicale copiilor, inclusiv cu 
Covid-19;

4. Care sunt condiţiile în care se tratează copiii, precum şi cum este 
organizată alimentaţia acestora în instituţia medicală. Dacă necesită reparaţii sau a 
fost raparată;

5. Dacă personalului medical este asigurat cu echipamente de protecţie.
6. Care sunt problemele, impedimentele cu care vă confruntaţi în procesul 

acordării asistentei medicale.5

întru implementarea iniţiativei „Guvern tară 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,
Maia BANARESCU, 

Avocat al Poporului pentru drepturile copilului

Oficiul Avocatului Poporului, str. Sfatul Ţării, nr. 16, MD- 201?. mun. Chişinău, Republica Moldova 
+373 22 234 800, +373 22 225 442, ombuclsman@ombudsman.md, www.ombudsman.md

mailto:tamara.tentiuc@ombudsman.md
mailto:ombuclsman@ombudsman.md
http://www.ombudsman.md



