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„Registrul, din punc-
tul nostru de vedere, es-
te un model de bune prac-
tici. (...) Ministerul Sănă-
tăţii susţine Programul de 
transplant medular. Ne 
dorim dezvoltarea aces-
tui program şi semnele 
sunt încurajatoare. Exis-
tă o experienţă bogată în 

România, dar acest pro-
gram îl putem conside-
ra încă în anii de pionie-
rat. Urmărim includerea 
şi a altor centre în Progra-
mul de transplant medu-
lar cu donatori neînrudiţi şi 
sperăm ca acest lucru să 
se întâmple cât mai repe-
de, centrele respective să 

capete experienţa necesa-
ră pentru a putea să intre 
în program”, a spus secre-
tarul de stat în Ministerul 
Sănătăţii, Dragoş Garofil, 
săptămâna trecută, într-o 
conferinţă de presă orga-
nizată cu prilejul Zilei Mon-
diale a Donatorilor de Ce-
lule Stem Hematopoietice. 
Potrivit acestuia, ministe-
rul a iniţiat discuţii în ve-
derea rezolvării problemei 
pe care donatorii o au în 
ceea ce priveşte obţinerea 
concediilor medicale. 

„Am iniţiat împreună 
cu CNAS discuţii şi sperăm 
să rezolvăm cât mai repe-
de una dintre problemele 
pe care donatorii o au le-
gată de concediile medi-
cale şi sper ca în acest an 
problema să fie rezolvată”, 
a mai spus Dragoş Garofil. 

Transplantul medular 
reprezintă o şansă la viaţă 
pentru numeroşi pacienţi 
cu cancere de sânge. În 
România, în fiecare an, 3 
persoane la 100.000 lo-
cuitori sunt diagnostica-

te cu cancere de sânge, 
iar singura soluţie terape-
utică o reprezintă trans-
plantul de celule stem he-
matopoietice. Din apri-
lie 2013 de când a deve-
nit funcţional Registrul 
Naţional al Donatorilor Vo-
luntari de Celule Stem He-
matopoietice şi până anul 
trecut, 235 de pacienţi au 
fost transplantaţi cu ce-
lule stem hematopoieti-

ce provenite de la dona-
tori neînrudiţi. Pentru no-
uă dintre aceştia, seamă-
nul genetic care a donat 
pentru o nouă şansă la 
viaţă a fost găsit în ţară, 
iar pentru ceilalţi în regis-
trele din Germania, Polo-
nia, Marea Britanie, Italia, 
Spania, Franţa, Cipru, Is-
rael, Grecia, Elveţia, Sue-
dia, Belgia, Austria sau In-
dia.

sănătate

 Mai multe centre medicale 
pentru transplantul medular  
Programul național de transplant medular 
reprezintă una dintre prioritățile Ministerului 
Sănătății în perioada următoare. Noi centre 
medicale vor fi incluse în acest program. 

 Vaccinați-vă împotriva gripei 
sezoniere! Impactul bolii asupra 
organismului va fi mai ușor  În 
plină pandemie de COVID-19, 

imunizarea antrigripală este mai 
importantă caza niciodată 

Gripa sezonieră suprapusă cu noul 
coronavirus, pericol mortal 

Ministerul Sănătăţii 
a dat startul programu-
lui anual de vaccinare an-
tigripală! Spre deosebi-
re de anul trecut, Româ-
nia s-a pregătit acum cu 
un număr dublu de do-
ze de vaccin. Luni, pe 
14 septembrie, a înce-
put distribuţia a 330.000 
de doze către Direcţiile de 
Sănătate Publică, urmând 
ca acestea să fie livrate 
spitalelor şi cabinetelor 
medicilor de familie în ve-
derea începerii imunizării. 
În total, trei milioane de 
doze de vaccin vor fi uti-
lizate pentru imunizarea 
populaţiei, în acest sezon. 

Ca în fiecare an, vor 
fi imunizate, cu priori-
tate, persoanele cu vâr-
sta peste 65 de ani, ce-
le cu boli cronice, în spe-
cial cu boli respiratorii, 
cardiovasculare sau me-
tabolice, personalul me-
dical, gravidele, copiii şi 
bătrânii instituţionalizaţi. 
“Deşi în această perioa-

dă ne focusăm acţiunile 
în lupta cu noul coronavi-
rus, anul acesta am reuşit 
distribuţia din timp, fă-
ră sincope de aprovizio-
nare, a vaccinului gripal, 
pentru demararea imuni-
zării. Avem posibilitatea 
creşterii cantităţii de vac-
cin până la patru milioa-
ne de doze, în funcţie de 
evoluţia epidemiologică şi 
cerere”, a spus ministrul 
Sănătăţii, Nelu Tătaru. 

Protejați-vă! O 
persoană poate 
avea ambele 
infecții simultan 

Specialiştii Ministeru-
lui Sănătăţii solicită farma-
ciilor să se aprovizioneze 
din timp cu vaccinul anti-
gripal pentru acest sezon. 
Având în vedere situaţia 
epidemiologică, aceştia 
recomandă populaţiei ca-
re nu intră în categoria 
de risc ridicat de îmbol-
năvire să-şi achiziţioneze 

vaccinul şi să se imunize-
ze. Anul acesta, vaccina-
rea antigripală este mai 
importantă ca niciodată. 
Suprapusă cu noul coro-
navirus, gripa sezonieră 
poate fi mult mai pericu-
loasă. „Sunt persoane ca-
re vor avea poate ambele 
infecţii simultan, sunt per-
soane care vor avea nu-
mai una sau numai alta 
şi persoanele vulnerabi-
le, din păcate, sunt vulne-
rabile pentru amândouă. 
Persoanele vârstnice, per-
soanele cu comorbidităţi 
sunt vulnerabile şi pen-
tru gripă şi pentru COVID. 
Vaccinarea este extrem 
de importantă şi de data 
asta trebuie ca oamenii să 
înţeleagă măcar acum să 
nu mai asculte de atacuri-
le împotrivă şi să se vacci-
neze. Au o şansă mult mai 
bună să scape măcar de 
riscul acesta al gripei se-
zoniere sau să-l atenueze, 
pentru că vaccinarea nu 
garantează că nu vei fa-
ce deloc, dar poate ajuta 
ca dacă faci (gripă - n.r.) 
să fie mai uşor impactul 
bolii respective asupra or-
ganismului”, a spus şeful 
Departamentului pentru 
Situaţii de Urgenţă, dr. 

Raed Arafat, recent, într-
o intervenţie, la Digi 24. 

Atenție! Și gripa 
ucide, nu numai 
coronavirusul!

Gripa sezonieră pro-
voacă anual între 291.000 
şi 646.000 de decese la ni-
vel mondial, conform unei 
analize a datelor prele-
vate din 47 de ţări, fă-
cută publică, recent, de 
experţi internaţionali. Cifra 
depăşeşte estimările de 
până acum, potrivit cărora 
între 250.000 şi 500.000 
de oameni mor anual 
din cauza gripei sezonie-
re. „Aceste descoperiri ne 
amintesc de gravitatea 
gripei şi de faptul că pre-
venirea acesteia ar trebui 
să reprezinte o prioritate 
la nivel mondial”, a subli-

niat, într-o declaraţie, Joe 
Bresee, director asociat 
pentru sănătate globală în 
cadrul Diviziei pentru Gri-
pă a Centrului de control şi 
prevenire a bolilor (CDC) 
din Statele Unite. Gripa 
este o boală infecţioasă 
acută a căilor respirato-
rii cauzată de virusul gri-
pal A sau B, care apare în 
izbucniri epidemice aproa-
pe în fiecare iarnă. Peri-
oada în care infecţia are 
o frecvenţă mai crescu-
tă este noiembrie-martie. 
Deoarece virusul gripal se 
găseşte sub o mare varie-
tate de subtipuri şi tulpini, 
care se modifică de la an 
la an, chiar şi persoanele 
vaccinate pot face gripă, 
dar severitatea bolii va fi 
mai uşoară, spun medicii. 
Boala se transmite foarte 
repede de la o persoană 

la alta, prin picăturile de 
salivă eliminate prin tuse, 
strănut, vorbire. Contagio-
zitatea este de 1-2 zile îna-
inte şi 4-5 zile după debu-
tul bolii. 

Vaccinarea 
este cea mai 
sigură metodă 
de prevenire a 
îmbolnăvirii 

“Vaccinarea este cea 
mai sigură şi eficien-
tă metodă de prevenire 
a îmbolnăvirilor prin gri-
pă şi se recomandă tutu-
ror şi mai ales celor care 
sunt în categoriile cu risc 
crescut de îmbolnăvire. 
Aceştia trebuie să solici-
te vaccinul gratuit”, aver-
tizează specialiştii Minis-
terului Sănătăţii. Aşadar, 
mai mult decât oricând, 
este indicat să mer-
gem la medicul de fa-
milie şi să cerem să fim 
vaccinaţi! Chiar dacă vom 
face boala, vom fi feriţi de 
complicaţiile care pot ca-
uza decesul. Respectarea 
regulilor de igienă repre-
zintă o regulă esenţială 
pentru prevenirea îmbol-
năvirilor, spun medicii.

Creșterea numărului cazurilor de coronavirus 
în Europa pune în alertă specialiștii Organizației 
Mondiale a Sănătății (OMS) în ceea ce privește 
evoluția pandemiei în următoarele luni. Prof. dr. 
Alexandru Rafila, membru în Comitetul Executiv al 
OMS, avertizează asupra faptului că, la momentul 
actual, România înregistrează cea mai mare 
mortalitate în regiunea europeană. 

A început campania de imunizare 
gratuită


