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Institutul Cantacuzi-
no din Capitală va scoa-
te pe piață medicamentul 
imunomodular dezvoltat 
de propriii cercetători, pâ-
nă la sfârșitul anului. Es-

te vorba despre un supli-
ment alimentar care are 
proprietăți biostimulatoare 
și antioxidante. 

“Am discutat cu di-
rectorul Institutului Can-

tacuzino, colonelul Oan-
cea, în ultima perioadă de 
timp și-au focalizat foarte 
mult atenția pe ceea ce în-
seamnă sporirea capacită-
ții de testare. Totodată, lu-
crează la un medicament 
imunomodulator, va ieși 
curând pe piață, și a luat 
măsuri ca vechea linie de 
producție a vaccinului tri-
valent să poată să fie re-
pusă în funcțiune și să în-
ceapă testele, astfel încât, 
așa cum și-au propus la ni-
velul institutului, începând 

de anul viitor să poată să 
poată să producă vacci-
nul. Medicamentul imuno-
modulator va ieși până la 
sfârștiul anului”, a spus Ni-
colae Ciucă, ministrul Apă-
rării Naționale, citat de 
Agerpres.ro. “Este demon-
strat că foarte multe de-
cese provocate de infecția 
cu coronavirus  s-au da-
torat reacției necontrola-
te de răspuns al sistemu-
lui imunitar și nu efectelor 
distructive produse de vi-
rus. La momentul infecției, 

corpul fiecăruia dintre noi 
își lansează apărarea stan-
dard, cea imună înnăscu-
tă, așa cum o face pen-
tru orice virus. Aceasta în-
seamnă că eliberează o se-
rie de proteine numite in-
terferoni, care încearcă să 
reducă capacitatea virusu-
lui de a se reproduce în in-
teriorul celulelor corpului. 

Pentru a avea un efect cât 
mai bun, interferonii recru-
tează, de asemenea, alte 
celule imune care să vină 
și să atace virusul, pentru 
a opri răspândirea acestu-
ia. În mod ideal, acest răs-
puns inițial permite orga-
nismului să obțină rapid 
controlul asupra infecției”, 
scrie e-asistent.ro.

Vești bune pentru persoanele predispuse la 
infecții! În curând, vom avea un medicament 
românesc pentru creșterea rezistenței 
organismului la astfel de tulburări. Specialiștii 
Institutului Național de Cercetare – 
Dezvoltare Medico Militară “Cantacuzino“ 
lucrează deja la un astfel de produs 
farmaceutic.

În plină pandemie de coronavirus,
Institutul Cantacuzino va produce un 
medicament care crește imunitatea la infecții 

Capitala are, la mo-
mentul actual, pes-
te 40 de spitale de stat. 
La nevoie, toate vor pu-
tea interna pacienți cu 
 COVID-19 în perioada ur-
mătoare. O adresă sem-
nată de DGSPMB obligă 
unitățile sanitare publi-
ce să înceapă să rezerve 
paturi pentru internarea 
pacienților depistați po-
zitivi la noul coronavirus. 
„Urmare a situației epide-
miologice existente cre-
ate de evoluția pandemi-
ei COVID-19 și a numă-
rului insuficient de paturi 
dedicate pacienților pozi-
tivi cu virusul SARS-CoV-2 
din cadrul unităților sani-
tare de fază I, fază II și 
suport COVID-19, vă so-
licităm să întreprindeți cu 
celeritate demersurile ne-
cesare pentru reorgani-
zarea unităților sanitare 
cu paturi aflate în subor-
dinea dumneavoastră în 

vederea creării unor cir-
cuite pentru internarea 
pacienților  COVID-19 po-
zitivi cu respectarea tu-
turor prevederilor legale 
în vigoare”, au transmis 
reprezentanții DGSPMB 
către spitale. Potrivit sur-
sei citate, este nevoie 
„stringentă” de mărirea 
capacității de tratament 
COVID-19, în contextul 
măririi progresive a ratei 
de incidență cumulată la 
14 zile, care, marți (n.r. 
– 13 octombrie), era de 
2,69 la mia de locuitori, în 
Capitală.

Nou record de 
cazuri confirmate

Miercuri, pe 14 oc-
tombrie, a fost înregistrat 
un nou record de cazuri 
de COVID-19, de la înce-
putul epidemiei. Astfel, la 
data respectivă, în urma 
efectuării a 31.318 teste 

în 24 de ore, erau înregis-
trate 4.016 cazuri noi con-
firmate. Conform Grupu-
lui de Comunicare Strate-
gică, acestea sunt cazuri 
care nu au mai avut an-
terior un test pozitiv. Pâ-
nă miercuri, pe teritoriul 
României erau confirma-
te 164.477 de cazuri de 
persoane infectate cu no-
ul coronavirus. 

Mai mulți 
bani pentru 
achiziționarea de 
Remdesivir

A u t o r i t ă ț i l e 
suplimen tează buge-
tul pentru aciziționarea 
 Remdesivir-ului, medi-
camentul de care depin-
de însănătoșirea multor 
pacienți cu SARS-CoV 2. 
Ministerul Sănătății a pus 
deja în dezbatere publică 
un proiect de Hotărâre în 
acest sens. „Prin prezen-

tul proiect de act norma-
tiv se aprobă suplimen-
tarea bugetului Ministe-
rului Sănătății din Fon-
dul de rezervă bugeta-
ră la dispoziția Guvernu-
lui, prevăzut în bugetul 
de stat pe anul 2020, la 
cap. 66.01 «Sănătate» ti-
tlul 20 «Bunuri și servi-
cii» cu suma de 108.600 
mii lei, destinată Rezer-
vei Ministerului Sănătății, 
în vederea asigurării 
achiziționării medicamen-
tului Veklury (Remdesivir) 
necesar pentru tratamen-
tul pacienților cu infecție 
COVID”, arată nota de 
fundamentare a proiectu-
lui. În urmă cu doar câ-
teva zile, premierul Ludo-
vic Orban anunța că exis-
tă o decizie politică pen-
tru ca acest medicament 
să fie fabricat în Româ-
nia. Se pune însă proble-
ma existenței companii-
lor care să aibă capacita-

tea de a introduce produ-
sul pe piață. 

„Decizia politică exis-
tă și în privința Remde-

sivir și în privința Favipi-
ravir (n.r. – medicament 
folosit în formele ușoare 
ale infecției COVID-19), 
problema este să exis-
te companii care să ai-
bă capacitatea să intro-
ducă în fabricație și mai 

ales să existe îndeplini-
te condițiile legale pentru 
a putea produce și vin-
de pe piață acest medi-
cament. (...) Știu sigur că 
există o companie care ar 
putea într-un termen re-
zonabil să introducă în 
fabricație Favipiravirul. 
Toate aceste tratamen-
te sunt tratamente off-la-
bel, nu sunt niște trata-
mente certe, care să știi 
100% că dau rezultate. 
Se încearcă diferite trata-
mente, de exemplu la Ma-
tei Balș se folosește trata-
mentul cu anticorpi (...) și 
la Timișoara se testează. 
În toată lumea, nu numai 
la noi, se fac tratamente 
off-label. Noi, de exem-
plu, Favipiravirul, primul 
lot,  l-am avut ca o donație 
pentru a face testare cli-
nică”, a precizat premie-
rul Ludovic Orban, săp-
tămâna trecută, după o 
ședință a conducerii PNL.

Se iau măsuri de urgență pentru tratarea românilor infectați 
cu noul coronavirus

Lipsa locurilor din spitalele destinate îngrijirii 
pacienților cu SARS-CoV 2 determină 
autoritățile să ia măsuri urgente pentru a salva 
cât mai mulți bolnavi. Astfel, toți managerii 
spitalelor din Capitală au primit o solicitare din 
partea Direcției Generale de Sănătate Publică 
București (DGSPMB) în care li se cere să facă 
circuite pentru internarea pacienților. 

Toate spitalele din Bucureşti vor 
putea interna pacienţi cu COVID-19

Se pune 
problema 
îndeplinirii 
condițiilor 
legale pentru 
producerea 
medicamentului 
în țară”

premierul 
României

Ludovic Orban


