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Medicul atrage aten
ția asupra faptului că, 
deși persoanele bolna
ve solicită și prezența 
unui medic, acest lucru 
nu este întotdeauna posi

bil. „Toată lumea trebuie 
să înțeleagă că numărul 
echipajelor de urgență cu 
medic este limitat la ni
velul București-Ilfov și în 
toată țara, de altfel. Cu 

toate eforturile pe care le 
facem ca să suplimentăm 
numărul de echipaje, nu 
reușim ca la toate aceste 
cazuri cu febră să trimi
tem medic. În mare par
te sunt viroze sezonie
re. O parte sunt gripe. Se 
dorește în destul de multe 
situații să ne deplasăm cu 
ambulanța la spital pen
tru a se face test rapid 
de gripă și acest lucru es
te foarte greu. De aceea, 
facem apel la populație 
să ia legătura cu medicul 
de familie pentru cazurile 

cu febră, pentru virozele 
sezoniere. Să se adreseze 
în primul rând medicului 
de familie, pentru a primi 
tratament adecvat. Am 
avut 2.114 solicitări în 24 
de ore, ceea ce înseamnă 
foarte mult la nivelul re
giunii București-Ilfov. Am 
suplimentat echipajele, 
astfel că azi (n.r. – 27 ia
nuarie) se lucrează în 66 
de echipaje de urgență. 
Și am adus și un nu
măr record de medici de 
consultații. Avem 29 de 
medici de consultații noi. 

(...) Facem toate efortu
rile să răspundem la toa
te solicitările, dar mai 
ales la aceste cazuri de 
consultații la domiciliu 
trebuie ca toată lumea să 
înțeleagă că nu se poa

te ajunge în 15 minute 
și timpii de ajungere de
vin din ce în ce mai lun
gi”, explică dr. Alis Grasu, 
managerul Serviciului de 
Ambulanță București Il
fov.

Speriați de gripă, o mare parte dintre pacienți cere 
ajutorul specialiștilor de pe Salvare. Potrivit dr. 
Alis Grasu, managerul Serviciului de Ambulanță 
București-Ilfov (SABIF), numărul solicitărilor la 
ambulanță a crescut cu 20% în săptămâna 19-26 
ianuarie, comparativ cu perioada 13-19 ianuarie. 
În același interval, numărul solicitărilor din partea 
pacienților cu febră a crescut cu 100%. 
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Managerul SABIF: 
„Nu chemați Salvarea pentru febră și alte simptome 
ale gripei! Adresați-vă medicului de familie!„

Spitalele „Matei Balș” 
și „Marius Nasta” din 
București au restricționat 
accesul vizitatorilor din 
cauza numărului ma
re de pacienți cu gripă. 
„La Matei Balș, numai în 
minivacanța de Ziua Uni
rii (n.r.- perioada 24-26 ia
nuarie), au venit 1.592 de 
persoane, dintre care 636 
au fost cu gripă. În con
textul în care eu am făcut 
apel public și am zis că cei 
care au diagnostic clinic 
clar să stea acasă. (...) Lu
mea este speriată de gri
pă. Și nu știu cum se face 
că se sperie de fiecare da
tă tocmai atunci când vi
ne sezonul de gripă. Ru
gămintea mea este să se 
sperie prin martie - apri
lie, în așa fel încât să ia 

în calcul pentru luna oc
tombrie că trebuie să se 
vaccineze și să facă toa
te demersurile necesare 
să își facă rost de vaccin 
din timp”, spune prof. dr. 
Adrian Streinu Cercel, ma
nagerul Institutului Ma
tei Balș. De frica răspân
dirii virusului, și cursurile 
mai multor școli din Capi
tală au fost închise, după 
ce aproape 1.000 de ca
zuri au fost confirmate în 
rândul elevilor. 

La rândul său, prof. 
dr. Alexandru Rafila, 
președintele Societății 
Române de Microbiolo
gie, avertizează asupra 
faptului că ne așteaptă o 
creștere a numărului ca
zurilor de îmbolnăviri în 
perioada următoare. ”În 

următoarele săptămâni, 
numărul de viroze res
piratorii, în general, dar 
și de cazuri de gripă di
agnosticată clinic sau în 
cazul sistemului de san
tinelă cu laboratorul va fi 

în creștere. Nu este nimic 
neașteptat, în condițiile în 
care încă acoperirea vac
cinală în România nu re
prezintă decât o treime 
din valoarea recomandată 
de OMS, respectiv aproa
pe 25% față de 75% re

comandare pentru per
soanele în vârstă de pes
te 65 de ani”, susține prof. 
dr. Alexandru Rafila. 

Suport cardiac 
și respirator 
pentru pacienți, la 
București  

Ministerul Sănătății 
a luat deja măsuri supli
mentare pentru preveni
rea, limitarea și tratarea 
îmbolnăvirilor prin gripă. 
„Astfel, a fost organiza
tă o colaborare interdis
ciplinară cu Institutele de 
Boli Cardiovasculare din 
București, Cluj Napoca, 
Tg. Mureș, Timișoara, Si
biu și Iași pentru asigu
rarea unei tehnici extra
corporale de suport car
diac și respirator prelun
git pentru persoanele cu 
insuficiență respiratorie 
severă – ECMO. Este o 

tehnologie modernă fo
losită ca suport în astfel 
de situații. De asemenea, 
ministrul Sănătății, Victor 
Costache, a aprobat supli
mentarea cu încă 35.000 
a numărului de doze de 
vaccin gripal pentru cam

pania de vaccinare a per
soanelor cu risc ridicat de 
îmbolnăvire”, informează 
Ministerul Sănătății. Potri
vit MS, până la data de 19 
ianuarie au fost imuniza
te 1.447.831 de persoane 
la risc. 

Feriți-vă de gripa sezonieră! 

Virusul a ucis deja cincisprezece români 
şi a băgat în spital zeci de mii 

 De frica răspândirii infecției, accesul la 
Spitalele „Matei Balș” și „Marius Nasta” este limitat 

Este alertă maximă! Camerele de gardă 
ale spitalelor au fost luate cu asalt de 
pacienții care se înghesuie să ajungă la 
controlul medical pentru a fi diagnosticați 
și tratați de specialiștii în domeniu. Cu 
toate că sezonul abia a debutat, România 
se află la un pas de epidemie de gripă. 
Cincisprezece persoane și-au pierdut 
viața din cauza complicațiilor virusului 
gripal și alte câteva zeci de mii au ajuns la 
spital cu simptome de infecții respiratorii. 

Pentru a evita aglomerația la camerele de gardă ale 
spitalelor, dr. Streinu Cercel le recomandă pacienților 
să consulte întâi medicul de familie, nu să ceară 
efectuarea testelor la spital. „trebuie să terminăm 
cu această trăsnaie, pentru că atunci când punem 
diagnosticul de gripă, este clar. te doare capul, faci 
febră 39-40, te dor mușchii, te simți ca și cum ai fi 
bătut? ai gripă! nu ai nevoie de niciun test. ai nevoie 
să stai acasă, să te izolezi, să suni medicul de familie și 
să îi spui ce ai. el va spune: ai gripă clinic. acum, moda 
asta că facem teste de dimineață, la prânz și seara și 
bombardând camerele de gardă cu sute de pacienți 
este o prostie. nu facem decât să mutăm virusul de 
colo-colo. Ca atare, recomandarea mea este clară: 
stați acasă, căutați-vă, sunați medicul de familie! 

Prof. dr. Streinu Cercel: 
„Nu vă mai înghesuiți la camera de 
gardă! Gripa se tratează izolat, acasă”

Numărul 
cazurilor va 
crește în 
următoarele 
săptămâni”
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