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Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la situația a trei copii 

bolnavi de leucemie, internați la Spitalul Județean de Urgență Craiova și 

care nu beneficiază în prezent de medicația specifică oncologică 
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Sesizarea din oficiu vizează posibila încălcare a dreptului la viață și  la 

integritate fizică și psihică precum și a dreptului la ocrotirea sănătății, prevăzut 

de art. 22 și art. 34 din Constituţie 

În data de 20 iulie 2017, la postul de televiziune Realitatea TV, în data de 

21 iulie 2017 în ziarul Gândul și ulterior pe alte canale mass-media, a fost 

difuzată o știre conform căreia „Trei copii mor cu zile la spitalul din Craiova. 

Citostaticele nici măcar nu au fost comandate.”  

Trei copii, cu vârste cuprinse între şapte luni şi cinci ani, aşteaptă la 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova să primească tratament pentru 

leucemie, părinţii şi medicii făcând eforturi pentru a găsi medicamentele care 

lipsesc la diverse asociaţii.  

Din conținutul surselor editoriale mai sus indicate reiese faptul că criza 

citostaticelor se răsfrânge asupra copiilor cu leucemie, la Spitalul de Urgenţă din 

Craiova, trei micuţi aşteptând să primească tratament, iar în lipsa 

medicamentelor administrate gratuit prin programele naţionale, medicii caută 



 
 

ajutor la diverse asociaţii, nu de puține ori părinții pleacând în străinătate pentru 

a face rost de bani pentru a le putea cumpăra, acestea fiind extrem de scumpe. 

La rândul său, managerul Spitalului de Urgenţă Craiova, Bogdan 

Fănuţă, susţine că unele medicamente există în farmacia spitalului, iar 

pentru altele sunt licitaţii în derulare. Mai mult, acesta afirmă că unul 

dintre medicamente, respectiv Lanvis, nu ar fi fost cerut niciodată de 

medicul şef de la Oncopediatrie. 

Patruzeci de copii sunt trataţi lunar în secţia de oncopediatrie a 

Spitalului de Urgenţă din Craiova. 

Situaţia copiilor care aşteaptă tratamentul oncologic nu se întâlneşte doar 

în judeţul Dolj, a declarat, vineri, corespondentului MEDIAFAX, Cezar Irimia, 

preşedintele Federaţiei Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) din Romania. 
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