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Ce este acest virus și 
cât este de periculos? De 
ce se teme toată plane-
ta de el? Coronavirusuri-
le sunt un grup de viru-
suri întâlnite frecvent la 
animale, care uneori pot 
fi transmise și la oameni. 
O nouă tulpină a aces-
tui coronavirus, denumit 
de Organizația Mondia-
lă a Sănătății 2019-nCoV, 
a fost descoperită la în-
ceputul acestui an în 
orașul Wuhan din China, 
de către cercetătorul Leo 
Poon, virusolog la  School 
of Public Health de la 
Universitatea din Hong 
Kong. Aparent banal, un 
astfel de virus poate duce 
la deces prin sindrom res-
pirator acut sever, pneu-
monie și chiar insuficiență 
renală. El poate provoca 
nașterea prematură sau 
avortul spontan. 

Cum se manifestă 
coronavirusul? 

Potrivit unui studiu 
genetic publicat zilele tre-
cute de specialiștii în do-
meniu, noul coronavirus 
ar putea proveni de la li-
lieci. Aceste mamifere in-
sectivore zburătoare ar fi 
astfel rezervorul virusu-
lui, însă acest lucru nu în-
seamnă că l-ar fi trans-
mis în mod direct oame-
nilor. De altfel, un articol 
publicat în Journal of Me-

dical Virology înainta ipo-
teza că șarpele ar putea fi 
intermediarul în transmi-
terea virusului la oameni. 
Inclusiv fructele de mare 
vândute în piața din Wu-
han, China ar fi putut fi 
sursa care a dus la îmbol-
năvirile în masă în aceas-
tă țară, spun medicii.   
Pornind de la informațiile 
cunoscute până acum, 
se apreciază că perioa-
da de incubație a viru-
sului poate fi de până la 
aproximativ 14 zile. Simp-
tomele noului virus, de-
numit provizoriu de OMS 
2019-nCoV, sunt, în multe 
cazuri, similare cu cele ale 
unei răceli. Acestea, însă, 
pot fi însoțite de febră și 
oboseală, tuse uscată și 
respirație îngreunată. 

„Astăzi (n.r. – mier-
curi, 22 ianuarie) la Ge-
neva este o ședință de 
urgență convocată de di-
rectorul general al OMS. 
(...) Probabil o să existe 
alertă la nivel global insti-
tuită de OMS și trebuie și 

noi să ne conformăm. (...) 
Riscul există (n.r. – și pen-
tru România), nu poate fi 
exclus, dar, dacă vedem 
că în afara Chinei până 
în momentul de față sunt 
6-7 cazuri, atunci proba-
bil că discutăm de o pro-
babilitate redusă, dar cu 
siguranță nu putem să ex-
cludem apariția unui caz 
și în România și în UE, în 
general. Noi am făcut no-
minalizarea unităților sa-
nitare care să primeas-
că pacienți. Este vorba 
despre spitalele de boli 
infecțioase «Matei Balș» 
și «Victor Babeș» din 
București și cele de bo-
li infecțioase din Iași, Cluj 
și Timișoara. S-a stabilit 
achiziția de reactivi și pi-
lotarea diagnosticului de 
laborator în cazul apariției 
unor cazuri suspecte și 
bineînțeles există un set 
de măsuri de alertare a 
unităților de sănătate pu-
blică și a tuturor unităților 
sanitare, inclusiv a me-
dicilor de familie, privind 
definiția de caz, astfel în-
cât să fie informați dacă 
vin în contact cu o persoa-
nă care este suspectă”, 
a spus prof. dr. Alexan-
dru Rafila, președintele 
Societății Române de Mi-
crobiologie, într-o dezba-
tere care a avut loc la Mi-
nisterul Sănătății.

La rândul său, prof. dr. 

Adrian Streinu Cercel, ma-
nagerul Institutului de Bo-
li Infecțioase «Matei Balș», 
din Capitală, a explicat că 
Ministerul Sănătății a reco-
mandat Ministerului Trans-
porturilor să ia în calcul 
achiziționarea de came-
re termice pentru deter-
minarea pacienților cu fe-
bră. „Este  vorba despre un 
nou virus. Acest nou virus 
are o altă structură geneti-
că și ca atare testele sunt 

puse la dispoziție de că-
tre OMS printr-o compa-
nie din Germania, de unde 
le achiziționăm și noi. Exis-
tă o singură filieră și este 
standardizată. Vom avea 
un diagnostic cât se poa-
te clar”, a spus managerul. 

Cum tratăm 
infecția? 

Încă nu se cunoaște 
un tratament care să vin-
dece această infecție. De 
cele mai multe ori, simp-

tomele trec de la sine. 
Totuși, manifestările pot fi 
ameliorate cu analgezice, 
antipiretice, sirop de tuse 
și spray-uri pentru descon-
gestionarea nazală. Ajută 
foarte mult consumul cres-
cut de lichide, de fructe și 
legume și, bineînțeles, 
odihna la pat. În acest 
mod, putem scurta și du-
rata simptomelor. În cazul 
în care manifestările per-
sistă sau apar complicații, 
trebuie consultat medicul 
de urgență.     

Virusul se 
răspândește 
alarmant. Peste 
2.700 de oameni 
sunt deja bolnavi 
de pneumonie 

Autoritățile chine-
ze din domeniul sănătății 
au anunțat luni, 27 ianu-
arie că au fost confirmate 
2.744 de cazuri de pneu-
monie cauzate de noul co-
ronavirus (2019-nCoV) ra-
portate în 25 de regiuni de 
nivel provincial din țară pâ-
nă la sfârșitul zilei de mier-
curi, 22 ianuarie. Cazuri-
le au condus la 24 decese, 
toate din provincia Hubei 
în care se află metropo-
la Wuhan. Virusul s-a răs-
pândit deja și în alte colțuri 
ale lumii. Astfel, a mai fost 
confirmat câte un caz în 
regiunile Hong Kong, Ma-
cao, în Taiwan 3 cazuri, 
Statele Unite ale Americii 
- 5, Japonia și Coreea de 
Sud - 3 și alte 5 cazuri în 
Thailanda. Specialiștii bri-
tanici de la Colegiul Impe-
rial din Londra susțin, însă, 
că numărul real al îmbol-
năvirilor în China ar fi mult 
mai mare. Aceștia esti-
mează că sunt peste 4.000 
de cazuri de îmbolnăvire 
doar în orașul chinez Wu-
han, începând din data 
de 18 ianuarie. De altfel, 
autoritățile din China au și 
închis orașul Wuhan, locul 
unde a apărut virusul. Ma-
joritatea celor diagnosticați 
sunt persoane cu vârste 
peste 40 de ani. 
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Alertă medicală mondială! 

Virusul ucigaş din China ameninţă Europa 
Infecţia poate ajunge şi în România
 Pentru că virusul nu poate fi ținut sub control, autoritățile române iau măsuri sporite de prevenție și tratament 

În timp ce bilanțul deceselor înregistrate 
ca urmare a complicațiilor cauzate 
de noul coronavirus crește alarmant, 
ajungând de la 9 la 80 în doar câteva 
zile, pe teritoriul Chinei, autoritățile din 
România iau măsuri sporite de prevenție 
și tratare a eventualelor cazuri. Chiar dacă 
posibilitatea intrării virusului pe teritoriul 
țării noastre este destul de scăzut, 
medicii nu exclud apariția cazurilor și la 
noi, în perioada următoare. Iată cum se 
pregătesc autoritățile să ajute populația 
și ce trebuie să știm fiecare pentru a evita 
temutul virus! 

 evitarea pe cât posibil a contactului cu persoane 
care au fost recent în China, în zonele în care sunt 
cazuri confirmate; 
 Consultul medicului de familie la apariția 
simptomelor; 
 efectuarea testului pentru detectarea virusului, 
 Folosirea măștilor chirurgicale; 
 evitarea locurilor aglomerate;
 Spălarea frecventă a mâinilor cu apă și săpun. 

Cum ne protejăm?

Spitalele Matei 
Balș și Victor 
Babeș vor trata 
pacienții”

președintele 
Societății Române 
de Microbiologie

Prof. dr. Alexandru Rafila

Este un virus 
nou, dar vom 
avea teste și 
un diagnostic 
clar”

managerul In-
stitutului de Boli 
Infecțioase „Matei 
Balș”

Prof. dr. Adrian Streinu 
Cercel

Atenție! infecția se transmite pe cale aeriană, 
mai exact prin inhalarea particulelor din tusea sau 
strănutul unei persoane infectate sau prin contactul 
cu o suprafață contaminată și atingerea nasului, gurii 
sau a ochilor cu mâinile murdare. Boala se manifestă 
mai agresiv la copii, vârstnici, gravide și persoane cu 
imunitatea scăzută.  

Cum se transmite


