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„Acest virus SARS-
CoV-2 nu are de gând să 
iasă prea curând din cir-
culaţie, din cauza nivelu-
lui mare de mutaţii pe ca-
re a început să şi-l dezvol-
te. Chiar în această dimi-
neaţă am citit un articol 
care urmează să fie rapid 
publicat, cu multitudinea 
de mutaţii pe care le are 
la nivel de structură de 
spike, peste 38 de varian-
te, care se pare că asoci-
ază un grad de infectivi-
tate şi de severitate mai 
mare bolilor pe care le in-
duc. Este foarte adevărat 
că aceste mutaţii au fost 
izolate de la Spitalul Pitie-
Salpetriere din Paris”, a 
spus prof. dr. Adrian Stre-
inu-Cercel, managerul In-
stitutului Naţional de  Boli 
Infecţioase „Matei Balş”, 

din Capitală, la conferin-
ţa de presă prilejuită de 
lansarea proiectului „Întă-
rirea capacităţii instituţio-
nale pentru controlul in-
fecţiilor spitaliceşti şi ges-
tionarea consumului de 
antibiotice în România”. 

De altfel, medicii se 
aşteaptă ca numărul ro-
mânilor infectaţi să creas-
că progresiv în perioada 
următoare. Pentru a pu-
tea acorda asistenţă medi-
cală în spitale acolo unde 
se impune, specialiştii Mi-
nisterului Sănătăţii adap-
tează spitalele din zone-
le afectate şi din judeţele 
limitrofe. „Ventilatoare 
avem, s-au şi adaptat la 
spitalele modulare pe ca-
re le avem, avem obţi-
nut aviz pentru acel spi-
tal pe care-l avem în Chi-

tila, se operaţionalizea-
ză astăzi primele 100 de 
paturi, se vor operaţiona-
liza tot în zilele următoa-
re şi 100 din cele 500 de 
paturi din spitalul modular 
ce ţine de Victor Babeş, 
din Pipera, avem Spita-
lul Elias, cu acel spital din 
incintă, tot spital modu-
lar, care este operaţional 
în acest moment, şi avem 

şi unităţile mobile de te-
rapie intensivă pe care în 
acest moment le avem tri-
mise către Piteşti, Praho-
va, Galaţi şi Timişoara. 
Noi adaptăm aceste uni-
tăţi mobile, după cum ştiţi 
avem nişte judeţe care în 
acest moment au o creş-
tere ridicată: Dâmboviţa, 
Argeş, Prahova, Braşov, 
Galaţi şi municipiul Bucu-
reşti. Adaptăm unităţile 
medicale din judeţele limi-
trofe şi din judeţele afla-
te la distanţă pentru a pu-
tea acoperi necesarul atât 
de paturi de terapie inten-

sivă, ventilatoare, cât şi 
de spitale suport COVID”, 
a spus ministrul Sănătăţii, 
Nelu Tătaru, joi, 30 iu-
lie, la Sibiu, unde s-a aflat 
într-o vizită de lucru. 

Doar masca, 
igiena mâinilor 
și distanțarea 
socială ne pot feri 
de dezastru 

Este musai să respec-
tăm măsurile de protecţie. 
În lipsa lor, coronavirusul 
ar putea aduce catastro-
fa în România. „Suntem în 
cele două săptămâni pe 
care dacă le gestionăm, 
nu doar noi, Guvernul, şi 
populaţia, şi agenţii eco-
nomici care au benefici-
at de acele relaxări, dacă 
le luăm şi le aşezăm fie-
care în parte, portul măş-
tii, păstrarea distanţării fi-
zice, spălatul pe mâini, 
un dezinfectant prezent 
la locul de muncă, pre-
zent la o terasă, respecta-
rea acestor reguli şi sea-
ra, după ora 22:00, res-
pectarea acestor reguli şi 
în zonele turistice, putem 
vorbi peste două-trei săp-
tămâni de o aplatizare şi 
de o scădere a numărului 
de cazuri. Dacă nu vom 
respecta aceste reguli, să 
ne aşteptăm la o creştere 
relativă progresivă pe ca-
re sistemul sanitar se va 
strădui să o gestioneze”, a 
afirmat Tătaru.

sănătate

PaginĂ realizatĂ de  ionela ChirCu

„A început testul de 
seroprevalenţă. Au înce-
put recoltările de la di-
verse laboratoare din ju-
deţe. În acest moment a 
scăzut ritmul, pentru că 
trebuie să gestionăm o 
a doua cocoaşă a primu-
lui val pandemic, dar acel 
test merge în continuare. 
Rezultatele vor veni la în-
ceputul lunii septembrie. 
Trebuie să ne obişnuim să 
convieţuim cu acest virus, 
cel puţin un an, doi. Orice 
pandemie ne-a dat aceas-
tă experienţă, dar acesta 
este anul cel mai impor-
tant şi în virtutea faptu-
lui că ne vom obişnui cu 
acest virus şi în speran-
ţa unui vaccin anul vii-
tor, şi în contextul în ca-
re toţi, chiar dacă e ceva 
nevăzut, am început să 
ne obişnuim”, a spus mi-
nistrul Sănătăţii, Nelu Tă-
taru, într-o emisiune di-
fuzată de postul de tele-
viziune Digi 24. Sistemul 
imunitar are un rol ex-
trem de important în re-
cuperarea sau, dimpotri-
vă, în afectarea gravă şi 
decesul pacientului. „Es-

te demonstrat că foarte 
multe decese provocate 
de infecţia cu coronavirus 
s-au datorat reacţiei ne-
controlate de răspuns al 
sistemului imunitar şi nu 
efectelor distructive pro-
duse de virus. La momen-
tul infecţiei, corpul fiecă-
ruia dintre noi îşi lansea-
ză apărarea standard, cea 
imună înnăscută, aşa cum 
o face pentru orice virus. 
Aceasta înseamnă că eli-
berează o serie de protei-
ne numite interferoni, ca-
re încearcă să reducă ca-
pacitatea virusului de a 
se reproduce în interiorul 
celulelor corpului. Pentru 
a avea un efect cât mai 
bun, interferonii recrutea-
ză, de asemenea, alte ce-
lule imune care să vină şi 
să atace virusul, pentru a 
opri răspândirea acestuia. 
În mod ideal, acest răs-
puns iniţial permite orga-
nismului să obţină rapid 
controlul asupra infecţiei. 
Însă şi virusul are proprii-
le sale sisteme de apărare 
pentru a scăpa de efectul 
interferonilor”, scrie site-
ul easistent.ro. 

S-a dat starul 
testării care 
arată ce grad de 
imunizare avem! 

Autoritățile au demarat campanie de 
testare care arată gradul de imunizare, 
la nivel național, pentru COVID-19. 
Anunțul a fost făcut chiar de ministrul 
Nelu Tătaru, marți, 28 iulie. Acesta a 
precizat că rezultatele vor veni în luna 
septembrie. În baza lor, se va ști cam ce 
imunizare are populația României și se 
va putea previziona un eventual val doi al 
pandemiei de coronavirus.  

Avertismentul speciAliștilor! 
omenirea este departe de a scăpa de molimă

Noul coronavirus a început 
să dezvolte tot mai multe 

mutaţii care-l fac mai agresiv
 Numărul mare de mutații suferite face ca virusul SARS-CoV-2 să nu iasă 
prea curând din circulație  Acestea fac ca virusul să se transmită cu mai 

multă ușurință și să fie mai sever 

Medicii trag semnalul de alarmă! Nu numai 
numărul mare de cazuri de infectare înregistrate 
în ultima vreme constituie o mare problemă 
pentru noi toți în ceea ce privește noul 
coronavirus. Principala amenințare este acum 
faptul că virusul a început să sufere multiple 
mutații, ceea ce face ca el să fie tot mai greu de 
combătut. 

Adaptăm 
unități mobile 
pentru a 
acoperi 
necesarul de 
paturi ATI și 
ventilatoare”

ministrul Sănătății

Nelu Tătaru


