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Coaliţia Organizaţiilor 
Pacienţilor cu Afecţiuni 
Cronice din România, 
împreună cu Societatea 
Naţională de Medicina 
Familiei şi Asociaţia 
Iniţiativa Pacientul 
2.0., aduce în atenţia 
populaţiei un set 
de recomandări şi 
informaţii utile pentru 
persoanele care suferă 
de boli respiratorii. Iată 
cateva dintre acestea! 

Pentru persoanele ca-
re trăiesc cu boli respira-
torii, actualul context epi-
demiologic determinat de 
pandemia cu noul corona-
virus produce o stare de 
anxietate intensă, dinco-
lo de boala pe care o au 
deja. Drumul la farmacie, 
asigurarea accesului con-
tinuu la tratament, dar și 
la servicii medicale sunt 
toate aspecte esențiale și 
necesare pentru îngrijirea 
lor. Coaliția Organizațiilor 
Pacienților cu Afecțiuni 
Cronice din România 
(“COPAC”), împreună 
cu Societatea Națională 
de Medicina Famili-
ei („SNMF”) și Asociația 
Inițiativa Pacientul 2.0. 
(“Pacientul 2.0.”) au pre-
gătit un set de recoman-
dări și informații utile ca-
re vin în sprijinul persoa-
nelor care trăiesc cu bo-
li respiratorii. Ghidul se 
află în format PDF pe si-
te-ul copac.ro și poate fi 
descărcat accesând co-
pac.ro/wp-content/
uploads/2020/05/Re-
comandari-utile-pen-
tru-pacientii-cu-boli-
respiratorii.pdf.

Măsuri de 
respectat cu 
strictețe!

Astfel, pacienții cu 
maladii respiratorii croni-
ce trebuie să respecte cu 
strictețe măsurile reco-
mandate populației pen-
tru limitarea răspândirii 
virusului: 
 Limitarea contac-

telor sociale, menținerea 
distanței față de alte per-
soane; 
 Purtarea obligato-

rie și corectă a unei măști 
de protecție în afara ca-
sei, care să acopere gura 
și nasul; 
 Spălarea frecven-

tă a mâinilor; 
 Evitarea atingerii 

feței cu mâinile neigieni-
zate; 
 Dezinfecția supra-

fețelor expuse sau utiliza-
te de mai multe persoa-
ne; 
 Evitarea prezentă-

rii la unitățile medicale, în 
afara urgențelor;
 Evitarea contactu-

lui cu persoanele suspec-
te de infecții respiratorii 
acute;
 Reduceți timpul 

petrecut în afara casei, 
pentru cumpărături ur-
gente desemnați o singu-
ră persoană;
 Curățați suprafe-

țele cu care vin în contact 
mai multe persoane cu 
dezinfectanți pe bază de 
clor sau alcool;
 Nu utilizați îm-

preună cu alte persoane 
aceeași veselă, aceleași 
haine sau prosoape; 
 Evitați să vă atin-

geți fața, ochii, nasul și 
gura cu mâinile nespălate 
sau nedezinfectate; 
 Nu luați medica-

mente antivirale și nici 
antibiotice, decât în cazul 
în care vă prescrie medi-
cal.

“Traversăm o perioa-
dă mai dificilă, dar este 
important să nu ne pani-
căm, să fim informați co-
rect, să ținem legătura cu 
medicul, să nu renunțăm 
la tratament și să ne îm-
păcăm cu boala. Sigur 
vom trece cu bine peste 
toate”, spune Radu Gă-

nescu, președinte  COPAC. 
“Informațiile corecte, va-
lidate medical, fac par-
te din instrumentele–
cheie de care pacienții 
au nevoie, astfel încât să 
își poată controla boala. 
Relația cu medicul de fa-
milie este importantă și 
aceste luni, în care gri-
ja pacienților cronici a re-
venit în principal medici-
lor de familie, ne-au ară-
tat că o bună comunicare 
între pacient-medic de fa-
milie-specialist este vitală 
și uneori chiar salvatoare 
de vieți“, explică dr. Car-
men Bușneag, medic de 
familie, reprezentant al 
Grupului RespiRO din ca-
drul SNMF.

Consultația 
telefonică și 
rețeta prin e-mail

Așadar, este obligato-
riu ca pacienții cu boli res-

piratorii cronice care ur-
mează un tratament per-
manent să continue admi-
nistrarea acestuia, pentru 
a evita acutizări ale bolii 
cronice cauzate de întreru-
perea tratamentului. Tele-
medicina este metoda prin 
care pacienții cu boli pul-
monare cronice pot reali-
za consultul pneumologic 
cu medicul curant, pentru 
confirmarea schemei de 
tratament, pentru moni-
torizarea simptomelor sau 
pentru discutarea atitudi-
nii în cazul apariției unor 
modificări. Consultația te-
lefonică va fi înregistrată 
de medic ca prezentare în 
sistemul informatic (tip de 
prezentare: Telemedicină) 
fiind urmată de redactarea 
scrisorii medicale și elibe-
rarea rețetei ce poate fi tri-
misă pacientului sau medi-
cului de familie prin poșta 
electronică (e-mail). În ca-
zul în care o consultație de 
control este indispensabi-
lă, se va face în baza unei 
programări telefonice pre-
alabile. La prezentarea în 
ambulatoriul de specialita-
te sau spital pacientul va 
purta o mască și va păstra 
o distanță de minimum un 
metru și jumătate față de 
altă persoană în spațiile de 
așteptare.

Ce vă oferă ghidul?
 Informații generale 
de spre noul coronavirus;
 Glosar de termeni utili;
 Impactul COVID-19 
asu pra persoanelor care 
trăiesc cu boli respiratorii;
 Accesul la  tratament 
pe timp de pandemie 
pentru persoanele cu 
afecțiuni respiratorii;
 Recomandările Socie-
tății Naționale de Medici-
na Familiei;
 Întrebările pacienților 
și răspunsurile specia-
liștilor.

sănătate
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Institutul Național de 
Sănătate Publică  (INSP) 
a actualizat, recent, de-
finițiile de caz pentru sin-
dromul respirator acut cu 
noul coronavirus. Iată ce-
le mai noi informări și re-
comandări ale INSP, pen-
tru limitarea răspândirii 
virusului!

 
Cine trebuie să se 
testeze?
 Persoanele instituți-
onalizate asimptomati-
ce - la internarea într-un 
centru rezidențial sau la 
revenirea în centrul rezi-
dențial din familie/unitate 
sanitară;
 Persoanele instituțio-
nalizate simptomatice;
 Personalul de îngriji-
re din centre rezidențiale 
- de 2 ori pe lună;
 Gravidele asimptoma-
tice care se află în caran-
tină/izolare la domiciliu 
sau au avut contact apro-
piat cu un caz confirmat - 
în ziua 14, dacă nu au de-
venit simptomatice.

Modificarea contex-
tului epidemiologic poate 
duce la revizuirea acestor 
recomandări, menționea-
ză INSP.

Ce înseamnă 
contact apropiat? 
Cine poate fi 
acesta?
 Persoana care 

locuiește în aceeași gos-
podărie cu o persoană 
confirmată cu COVID-19;
 Persoana care a 

avut contact fizic direct 
cu un caz confirmat cu 
 COVID-19 (ex. strângere 
de mână fără igiena ulte-
rioară a mâinilor);
 Persoana ca-

re a avut contact direct 
neprotejat cu secreții 
infecțioase ale unui caz 
confirmat cu COVID-19 
(ex. în timpul tusei, atin-
gerea unor batiste cu 
mâna neprotejată de 
mănușă);
 Persoana care a 

avut contact față în față 
cu un caz confirmat cu 
COVID-19 la o distanță 

mai mică de 2 m și cu o 
durată de minimum 15 
minute;
 Persoana care s-a 

aflat în aceeași încăpere 
(ex. sală de clasă, sală de 
ședințe, sală de așteptare 
din spital) cu un caz con-
firmat cu COVID-19, timp 
de minimum 15 minute și 
la o distanță mai mică de 
2 m;
 Persoana din rân-

dul personalului medico-
sanitar sau altă persoa-
nă care acordă îngrijire 
directă unui pacient con-
firmat cu COVID-19 sau o 
persoană din rândul per-
sonalului de laborator ca-
re manipulează probe re-
coltate de la un pacient 
confirmat cu COVID-19, 
fără portul corect al echi-
pamentului de protecție.

Decesul  
cauzat de 
coronavirus

Decesul la un pacient 
confirmat cu COVID-19 
este definit ca decesul 
survenit la un pacient con-
firmat cu  COVID-19, cu 
excepția situațiilor în ca-
re există o altă cauză cla-
ră de deces care nu poate 
fi în relație cu  COVID-19 
(ex. traumatism, hemo-
ragie acută majoră etc.) 
și la care nu a existat o 
perioadă de recuperare 
completă între boală și 
momentul decesului. De-
cesul la un pacient con-
firmat cu  COVID-19 nu 
poate fi atribuit unei boli 
preexistente (de ex. can-
cer, afecțiuni hematologi-
ce etc.) și  COVID-19 tre-
buie raportată ca și cau-
ză a decesului, indepen-
dent de condițiile medi-
cale preexistente care se 
suspectează că au favo-
rizat evoluția severă a in-
fectării cu noul corona-
virus. COVID-19 trebu-
ie menționată pe certifi-
catul de deces drept cau-
ză a decesului pentru toa-
te persoanele decedate 
la care COVID-19 a cau-
zat sau se presupune că 
a cauzat sau a contribuit 
la deces, precizează INSP.

Coronavirus. Recomandări 
pentru pacienţii cu boli 
respiratorii 

Ce trebuie să știm 
despre noul virus. 

Cele mai noi 
informări ale INSP (II)

Este important 
să țineți 
legătura cu 
medicul și să 
nu renunțați la 
tratament”

președintele 
COPAC

Radu Gănescu


