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Avertisment! 
Hemofilicii sunt 
vulnerabili în fața 
coronavirusului

În foarte multe  ţări 
din întreaga lume exis-
tă o varietate de tipuri de 
aplicaţii digitale care oferă 
posibilitatea unui schimb 
de informaţii între pacient 
și medicul curant, astfel 
încât pacientul să își poa-
tă administra singur trata-
mentul, evident, sub stric-
ta monitorizare a medicu-
lui. Aceste aplicaţii permit 
analiza aderenţei la tra-
tament, oferind în ace-
lași timp protecţia datelor 
colectate ale pacienţilor. 
Iată că viaţa dovedeș-

te importanţa adoptă-
rii lor. Pacienţii hemofilici 
sunt consideraţi o catego-
rie vulnerabilă în faţa no-
ului COVID-19, iar vizitele 
la medic trebuie limitate la 
maximum. 

„În România, lipsa 
unor astfel de aplicaţii, 
în contextul pandemiei 
cu coronavirus, pune sub 
ameninţare încă un grup 
considerat vulnerabil. Din 
acest motiv, trebuie să ne 
implicăm cu toţii, în limite-
le atribuţiilor ce ne revin, 
și să promovăm proactiv 
măsuri de responsabilitate 
socială și instituţională ca-
re să reducă ameninţarea 
pentru sănătatea publică 
a unor astfel de categorii 

vulnerabile. Lansăm ast-
fel un apel către autorităţi 
de a analiza posibilitatea 
adoptării unor măsuri ca-
re să permită, acolo unde 
există posibilitatea, admi-
nistrarea și monitorizarea 
tratamentului la domici-
liu pentru pacienţii hemo-
filici. Pandemia a pus sis-
temul de sănătate al Ro-
mâniei în faţa unor  mari 
provocări de adaptabili-
tate, astfel încât să poa-
tă oferi asistenţă medica-
lă în condiţii de maximă 
siguranţă a actului medi-
cal. Nu în ultimul rând, so-
licităm autorităţilor men-
ţinerea nivelului adec-
vat de acces la produse-
le antihemofilice”, susţine 
președintele ANHR, Nico-
lae Oniga.  

Decretul 
Președintelui 
României ajută 
pacienții  

De altfel, în spriji-
nul apelului Asociaţiei 

Naţionale a Hemofilicilor 
din România vine chiar 
Decretul Președintelui 
României de prelungi-
re a stării de urgenţă, 
unde se menţionează 
la art. 30 din Anexa 1 - 
„Consultaţiile medicale 
acordate în asistenţa me-
dicală primară și ambula-
toriul de specialitate cli-
nic, inclusiv pentru une-
le servicii conexe nece-
sare actului medical, rea-
lizate pe durata stării de 
urgenţă, pot fi acordate și 
la distanţă utilizând orice 
mijloace”.

sănătate

Pagină realizată de iOnela CHirCU

Cum să ne 
punem, să 
purtăm și să 
dăm jos masca 
pentru față

Masca devine obligatorie pentru toată 
lumea, de la jumătatea lunii mai. Anunțul 
a fost făcut în aceste zile, chiar de șeful 
statului Klaus Iohannis care a menționat 
că “va trebui să găsim o modalitate de a 
trăi cu noul coronavirus” și că “deși unele 
restricții vor dispărea, nu va reveni totul 
la normal din 15 mai”. În aceste condiții, 
trebuie să știm cum să ne punem, să 
purtăm și să dăm jos masca pentru 
față. Iată ce sfaturi ne dau specialiștii 
Organizației Mondiale a Sănătății! 

De la bun început 
trebuie menţionat faptul 
că măștile sunt eficien-
te doar atunci când sunt 
folosite în combinaţie cu 
curăţarea frecventă a 
mâinilor cu soluţie pe ba-
ză de alcool sanitar sau 
cu apă și săpun. Prin ur-
mare, înainte de a pu-
ne masca, este obligato-
riu să ne spălăm bine pe 
mâini cu o soluţie care 
să conţină alcool sau cu 
apă și săpun. Apoi când 
acoperim gura și nasul cu 
masca trebuie să ne asi-
gurăm că nu sunt spaţii 
goale între faţă și mască. 

„Masca ne protejea-
ză într-o oarecare măsu-
ră, dar condiţia este să 
fie folosită cum trebuie. 
Măscuţele acestea verzi, 
albastre, au o sârmuliţă 
în partea de jos sau de 
sus. Ea trebuie pusă cu 
sârmuliţa deauspra nasu-
lui și amprentată pe nas 
astfel încât să nu exis-
te căi libere de pătrun-
dere a aerului când cine-
va tușește în dreptul tău. 
Dacă masca este ţinută 
sub nas atunci e ţinută 
degeaba, pentru că vi-
rusul nu intră prin gură, 
ci intră prin nas. Și la-
să exact zona respectivă 
descoperită. Deci masca 
acoperă și nasul, și gu-

ra”, spune prof. dr. Adri-
an Streinu Cercel, mana-
gerul institutului Naţional 
de Boli Infecţioase “Matei 
Balș”, din Capitală. 

Atenție! Nu avem 
voie să atingem 
masca în timpul 
purtării!  

Masca nu trebuie 
atinsă în timp ce o pur-
tăm. Dacă punem mâ-
na pe ea, este obligato-
riu să ne curăţăm mâi-
nile cu soluţie pe ba-
ză de alcool sau cu apă 
și săpun. Înlocuiţi mas-
ca cu una nouă imediat 
ce se umezește. Trebu-
ie să reţinem și faptul că 
măștile de unică folosinţă 
nu trebuie refolosite. 

Reguli la 
îndepărtarea 
măștii de pe față 

Când scoatem mas-
ca de pe faţă, procedăm 
astfel: 
 apucăm benzile 

elastice (nu atingem par-
tea din faţă a măștii); 
 aruncăm masca 

imediat la un coș cu ca-
pac, apoi curăţăm foar-
te bine mâinile cu soluţie 
care conţine alcool sani-
tar sau cu apă și săpun.

ANHR, strigăt de ajutor către autorități, în 
contextul pandemiei COVID-19:

“Permiteți administrarea și 
monitorizarea tratamentului 
la domiciliu pentru bolnavii de hemofilie!” 

Lumea întreagă a celebrat vineri, 17 
aprilie, Ziua Mondială a Hemofiliei. 
Cu acest prilej, Asociația Națională a 
Hemofilicilor din România (ANHR) a 
solicitat forurilor decizionale introducerea 
instrumentelor digitale de monitorizare 
a pacienților hemofilici de la distanță, în 
contextul pandemiei  COVID-19. 

Hemofilia este o boală genetică rară care duce la 
lipsa unei proteine implicată în coagularea sângelui. 
aceasta afectează 450 de copii din românia, 160 
dintre aceștia prezentând forme severe ale bolii. deși 
s-au făcut pași importanți spre îmbunătățirea modului 
de viață al acestor pacienți, copiii, dar și adulții cu 
hemofilie din românia, au parte de o calitate a vieții 
mai scăzută, în comparație cu alte state membre ale 
Uniunii europene, din cauza accesului suboptimal la 
profilaxia sau tratamentul cu factor antihemofilic, care 
să prevină sau sau să trateze sângerările. din cauza 
bolii, în românia, majoritatea bolnavilor cu hemofilie 
se pensionează la vârste foarte tinere, uneori chiar la 
30 de ani, cu costuri mari atât la nivel individual, cât și 
pentru societate.

Sute de români suferă de hemofilie

Mențineți 
nivelul adecvat 
de acces la 
produsele 
antihemo
filice!”

președintele 
ANHR

Nicolae Oniga
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