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Încă de la debutul 
pandemiei, pacienții cu 
boli cronice din Româ-
nia cer cu disperare aju-
torul autorităților pentru a 
le facilita accesul la îngri-
jirile medicale de care au 
nevoie și pentru a li se ad-
ministra, fără întrerupere, 
tratamentul care le asigu-
ră prelungirea vieții. Săp-
tămâna trecută, aceștia 
au solicitat Executivului 
aprobarea a peste 30 de 
molecule noi, indispensa-
bile în terapia unora dintre 
cele mai grave  boli. „Fa-
cem un apel public către 
Guvernul României, prin 
Ministerul Sănătății și Mi-
nisterul de Finanțe, să ac-
tualizeze lista de medica-
mente compensate și gra-
tuite cât mai urgent. Sunt 
39 de molecule evalua-
te de Agenția Națională 
a Medicamentului și a 
Dispozitivelor Medica-
le din România pe diver-
se afecțiuni cronice gra-

ve, cum sunt oncologia, 
diabetul, HIV/SIDA, care 
în prezent stau pe masa 
Guvernului și așteaptă să 
fie aprobate, deși aveau 
termen data de 1 noiem-
brie. Pacienții au nevoie 
de tratamente noi și efici-
ente, care să le țină boala 
cronică sub control și, în 
același timp, să evite îm-
povărarea în plus a sis-
temului de sănătate. În 
acest fel, considerăm că 
Guvernul poate demon-
stra că pacienții cronici re-
prezintă cu adevărat o pri-
oritate și îi poate ajuta pe 
unii dintre aceștia să ai-
bă o viață mai bună prin 
accesul la tratamente noi 
și eficiente. Niciodată nu 
a fost mai important ca 
în acest an pandemic ca 
pacientul cronic să fie o 
prioritate pentru sănăta-
te”, spun membrii Coaliției 
Organizațiilor Pacienților 
cu Afecțiuni Cronice din 
România. 

Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni 
Cronice din România cer urgent actualizarea 
listei de medicamente compensate și gratuite. 
Reprezentanții Organizației atrag atenția 
asupra faptului că pacienții cu afecțiuni 
cronice sunt printre cei mai vulnerabili 
în contextul pandemiei de COVID-19, iar 
sistemul de sănătate trebuie să se îngrijească 
și de ei.

Tot mai mulți români 
infectați cu noul 
coronavirus ajung să 
fie ventilați mecanic. 
Acest lucru se 
întâmplă deoarece 
se confruntă cu 
lipsa de oxigen și 
ajung la dificultăți de 
respirație cauzate de 
infecție. Când nu mai 
pot respira singuri, 
un ventilator mecanic 
asistă sau preia 
controlul asupra 
respirației acestor 
pacienți. Medicul 
cardiolog Vasi 
Rădulescu, fondatorul 
leapșadesănătate.ro 
ne explică, în cele 
ce urmează, când 
este folosită această 
procedură și cum 
sunt monitorizați 
pacienții aflați pe 
ventilație mecanică! 

“Multe dintre cazu-
rile severe de COVID-19 
ajung să fie ventilate me-
canic, dar puțini știu ce 
presupune această ma-
nevră.  Decizia de a ven-
tila un pacient se ia pe 
indicații precise. Nu e 
ușor nici pentru pacient, 

nici pentru medic. Când 
se decide ventilarea, echi-
pa ATI sedează pacientul, 
îi introduce un tub până în 
trahee, configurează ven-
tilatorul ca să țină funcția 
respiratorie la parametri 
normali, păstrează de re-
gulă pacientul în comă ar-
tificială. Pentru respecti-
vul om e un coșmar, chiar 
dacă el stă inconștient. 
Alimentarea normală ie-
se din calcul, ea fiind rea-
lizată pe venă. Statul pre-
lungit în pat predispune 
la escare. Masa muscula-
ră se topește. Riscurile de 
a dezvolta stricturi pe tra-
hee sunt mari. Riscurile 
de a face infecții bacterie-
ne sunt și mai mari. Riscul 
de deces este și el mare”, 
spune dr. Vasi Rădulescu. 

Cum funcționează 
ventilatorul 
mecanic? 

Atunci când pacientul 
are nevoie de ventilație 
mecanică, se inserează 
un tub endotraheal, prin 
nas sau gură, până în tra-
hee. “Ventilatorul umflă 
plămânii cu aer, la inter-
vale prestabilite, asigu-
rând continuarea schim-
burilor gazoase dintre or-
ganism și mediul încon-
jurător. Avem nevoie de 
oxigen să trăim, cred că 

oricine știe asta. Avem 
nevoie să eliminăm prin 
respirație dioxidul de car-
bon produs în ciclurile 
respiratorii, deoarece este 
toxic. Când plămânii sunt 
prinși în procese infla-
matorii mari, așa cum se 
poate întâmpla în infecția 
cu SARS-Cov-2, ventilația 
mecanică poate menține 
schimburile gazoase, fă-
ră ea decesul producân-
du-se rapid. Tehnica este 
invazivă, pentru că un tub 
este introdus prin gură, 
până în trahee. În anu-
mite cazuri, tubul se tre-
ce prin piele, printr-o tra-
heostomă (când există un 
blocaj superior, să zicem o 
formațiune tumorală ca-
re nu permite pasajul tu-
bului). Tehnicile pot fi, în 
mare, cu presiune pozi-
tivă, atunci când apara-

tul introduce aer în plă-
mâni, sau cu presiune ne-
gativă, atunci când aerul 
este supt prin stimularea 
mișcărilor cutiei toracice”, 
mai spune dr. Rădulescu. 

5% dintre pacienți 
ajung să fie 
intubați

“În COVID-19 apa-
re sindromul de detre-
să respiratorie, indicație 
clară pentru ventilare. În 
ARDS (n.r. – Sindrom Acut 
Respirator), cauza poa-
te fi o inflamație extinsă 
a țesutului pulmonar, un 
proces infecțios care afec-
tează celulele implicate în 
schimbul respirator, o al-
terare a surfactantului (li-
chid care influențează ten-
siunea superficială la ni-
velul săculeților alveolari, 
crește complianța pulmo-
nilor, previne colapsul), o 
hiperactivare a sistemului 
imun. Toate fenomenele 
apar în  COVID-19, degra-
dând sever schimbul de 
O2 și CO2. Majoritatea ca-
zurilor de  COVID-19 sunt 
ușoare/medii, dar în 5% 
prezentările sunt severe, 
iar de aici se poate ajun-
ge în detresă, cu nevoie 
de intubare și ventilație 
mecanică pe o anumită 
perioadă de timp, cu toa-
te componentele negati-
ve enumerate mai sus”, 
atenționează dr. Vasi Ră-
dulescu.  

Bolnavii cer 
actualizarea listei 
de medicamente 

compensate și 
gratuite 

COVID-19. Ce înseamnă 
să fii ventilat mecanic 

Masca, igiena mâinilor și distanțarea socială ne pot 
feri de astfel de situații. Este musai să respectăm 
măsurile de protecție impuse de autorități. În lipsa lor, 
coronavirusul ar putea aduce catastrofa în România. 
Însuși ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a avertizat 
asupra acestui aspect, încă din timpul verii. „Portul 
măștii, păstrarea distanțării fizice, spălatul pe mâini, un 
dezinfectant prezent la locul de muncă, respectarea 
acestor reguli chiar și în zonele turistice ne pot aduce o 
scădere a numărului de cazuri. Dacă nu vom respecta 
aceste reguli, să ne așteptăm la o creștere relativă 
progresivă pe care sistemul sanitar se va strădui să o 
gestioneze”, a atenționat ministrul Nelu Tătaru. 

Iată de ce trebuie să respectăm măsurile 
impuse de autorități! 


