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„Direcția de Sănăta-
te Publică din București 
a anunțat Ministe-
rul Sănătății că a veri-
ficat 10 unități sanita-
re private din munici-
piul București, ca urma-
re a apariției în mass-me-
dia a informațiilor privind 

activitatea falsului medic 
Matteo Politi/Matthew în 
aceste structuri, dar și a 
informațiilor primite la 
numărul de telefon pus 
la dispoziție. Conform ra-
portului preliminar, in-
spectorii DSPMB au decis 
închiderea uneia dintre 

aceste clinici medicale, au 
emis decizii de suspenda-
re a activității pentru al-
te 3 clinici medicale și au 
aplicat sancțiuni contra-
venționale în valoare de 
72.200 de lei”, informea-
ză Ministerul Sănătății. 
Conducerea DSPMB a de-
pus deja plângere penală 
împotriva angajaților care 
au întocmit și verificat co-
durile de parafă. Neres-
pectarea structurii spațial 
funcționale, prezentarea 
documentelor medicale 
pentru consultațiile medi-

cale efectuate de Matteo 
Politi, fără documente ca-
re să certifice calitatea de 
medic, nu se asigură do-
tarea minimă obligato-
rie pentru Cabinetul de 
Chirurgie Plastică, Este-
tică și Microchirurgie Re-
paratorie, nerespectarea 
ritmului de evacuare a 
deșeurilor medicale peri-
culoase, identificarea de 
produse medicamentoa-
se cu termen de valabi-
litate depășit, lipsa pro-
duselor biocide specifice 
dezinfecției mâinilor per-

sonalului și instrumen-
tarului, lipsa evidenței 
activității de sterilizare 
și a personalului calificat 
pentru această activita-
te, neefectuarea verifică-
rii tehnice a aparaturii de 
sterilizare sunt doar câte-
va dintre neregulile con-

statate de inspectorii DSP, 
în clinicile respective. Mai 
mult, într-una dintre cli-
nici, „nu s-a putut face 
dovada autorizației de 
funcționare, nu era asi-
gurat grupul sanitar pen-
tru personal și nici ilumi-
natul natural”. 

Urmare a cazurilor medicilor falși...  

O clinică a fost închisă, iar altor trei le-a fost suspendată activitatea
Inspectorii sanitari continuă verificările la toate 
unitățile sanitare. Neregulile constatate i-au 
obligat pe inspectori să închidă o clinică și să 
suspende activitatea altor trei, în doar câteva zile 
de verificări. În plus, aceștia au aplicat sancțiuni 
contravenționale în valoare de 72.200 de lei. 

Astfel, bolnavii vor 
primi asistență medicală 
de specialitate, în regim 
de urgență, în 43 de spi-
tale din București și din 
țară, nu doar în 10 unități 
sanitare publice, ca în 
anii trecuți. “Începând 
cu anul 2019, Ministerul 
Sănătății a extins progra-
mul pilot «Acțiunea prio-
ritară pentru tratamentul 
intervențional al AVC», 
derulat între anii 2015 - 
2018, prin intermediul 
căruia pacienții cu AVC 
ischemic acut pot bene-
ficia de tratament prin 
tromboliză intravenoasă 
în primele 4 - 5 ore de la 
debutul primelor simpto-
me, de la 10 spitale la 43 
de spitale, distribuite pe 

teritoriul a 36 de județe 
și municipiul București. 
Având în vedere 
această creștere a 
numărului de cen-
tre care pot efec-
tua tratament prin 
tromboliză intrave-
noasă și datele ra-
portate de centre-
le care au deru-
lat programul pilot 
AP-AVC în perioada 
2015 - 2018, se es-
timează că în viitorii doi 
ani aproximativ 6.000 de 
pacienți cu AVC ar putea 
beneficia de acest tip de 
terapie, ceea ce va duce 
la o scăderea semnifica-
tivă a consecințelor ex-
trem de severe ale aces-
tei afecțiuni”, a scris mi-

nistrul Sănătății, So-
rina Pintea, pe pagina sa 
de Facebook. 
Simptomele care 
anunță instalarea 
AVC-ului

“Accidentul vascu-
lar apare în momentul în 
care un vas de sânge ca-
re furnizează sânge la ni-
velul creierului se sparge 
sau este blocat de cheag 
sanguin. Cu puțin timp 
înainte apare o stare de 
amorțeală, slăbiciune și 
paralizie a feței, mâinii, 
piciorului, de obicei pe 
o singură parte a corpu-
lui. Apoi apare vederea 
încețoșată, cu pete, du-
blă, sau se poate ajunge 
chiar la pierderea vede-
rii. În cazul în care în tim-
pul accidentului vascular 

s-a produs o hemo-
ragie, adică sânge-
rarea în creier, apar 
dureri puternice de 
cap, grețuri, vărsă-

turi, înțepenirea gâtului, 
convulsii și, posibil, pier-
derea cunoștinței. Da-
că nu se intervine imedi-
at, se poate intra în co-
mă”, spune prof. dr. Con-
stantin Popa, de la Insti-
tutul de Boli Cerebrovas-
culare “Vlad Voiculescu”, 
din București. Așadar, 
recunoașterea imediată 
a semnelor unui accident 
vascular cerebral este ex-
trem de importantă, în-
trucât tromboliza intrave-
noasă nu poate fi efectu-
ată decât în primele pa-
tru ore și jumătate de la 
debutul primelor sem-
ne. Astfel, orice pacient 
care dezvoltă brusc asi-
metrie a feței, scăderea 
forței musculare cu slă-
biciune a unui braț sau/
și a unui picior, tulbura-

re de vorbire sau tulbura-
re de coordonare a mem-
brelor ar trebui să se pre-
zinte de urgență la spital, 
recomandă ministrul So-
rina Pintea.

Avertizarea 
medicilor! Tot mai 
mulți tineri sub 
40 de ani fac atac 
cerebral 

Conform statistici-
lor Societății pentru Stu-
diul Neuroprotecției și 
Neuroplasticității, la pes-
te 65 de ani, mortalita-
tea prin accidente vas-
culare cerebrale este de 
1.276,5 la suta de mii 
de locuitori. Specialiștii 
avertizează că, în ultimii 
ani, a crescut alarmant 
incidența în rândul tine-
rilor. La persoane sub 40 
de ani, prevalența este 
de 0,1% și crește în ra-
port cu înaintarea în vâr-

stă spre 50 de ani. “Din 
nefericire, vârsta la care 
apare această afecțiune 
gravă este din ce în ce 
mai tânără, iar rata glo-
bală la adulții tineri a 
crescut dramatic. În plus, 
nu există nicio țară a lu-
mii în care numărul ab-
solut de persoane afec-
tate de această boală să 
fi scăzut. Potrivit ultimei 
raportări a Organizației 
Mondiale a Sănătății, 
din cele peste 15 milioa-
ne de cazuri noi de AVC 
în registrate, aproxima-
tiv cinci milioane dintre 
acești pacienți au dece-
dat, iar alte cinci milioa-
ne au rămas cu diverse 
grade de dizabilitate per-
manentă. Pentru aceștia 
din urmă, neuroreabili-
tarea reprezintă singura 
șansă la o viață norma-
lă”, spun reprezentanții 
Societății pentru Studiul 
Neuroprotecției și Neu-
roplasticității. 

Procedura care salvează bolnavii cu 
accident vascular cerebral, practicată 
în mai multe spitale
Accidentul vascular cerebral (AVC) se 
numără printre principalele cauze de 
dizabilitate și deces, la nivel mondial. 
România se situează printre primele 
trei țări ale Uniunii Europene, cu 
incidență și mortalitate mare prin boli 
cerebrovasculare. Pentru a salva cât 
mai mulți pacienți cu atac cerebral, 
Ministerul Sănătății a extins programul 
“Acțiunea prioritară pentru tratamentul 
intervențional al AVC”. 


