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Potrivit Basilica.ro, la 
sugestia col. dr. Valeriu 
Gheorghiță, președintele 
Comitetului național pen-
tru coordonarea activi
tăților de vaccinare împo-
triva SARS-Cov-2, Patriar-
hia Română  lea transmis 
deja ierarhilor un material 
informativ referitor la vac-
cinarea împotriva acestui 
nou coronavirus. 

“Patriarhia Româ-
nă salută vestea bună a 
apariției vaccinului care 
ar putea diminua și sto-
pa actuala pandemie, în-
să Biserica nu se poate 
pronunța în probleme de 
ordin strict medical. Pen-
tru succesul campaniei de 
vaccinare antiCoVid 19, 
este necesară informarea 
corectă a populației cu 
privire la unele aspecte, 
precum caracterul volun-
tar, gratuit și sigur al actu-
lui de vaccinare, a faptului 
că acesta este un drept, și 
nu o obligație. În legătu-
ră cu „caracterul sigur al 
actului de vaccinare”, cei 
care au autoritatea profe-
sională și morală să reco-
mande un vaccin absolut 
nou și descoperit recent 
sunt exclusiv specialiștii 
din domeniul medical re-
spectiv”, a transmis pur-
tătorul de cuvânt al Patri-
arhiei Române, Vasile Bă-
nescu,  întrun comunicat 
de presă.

Așadar, preoții îi vor 
ajuta pe credincioși să 
afle răspunsurile de care 
au nevoie, îndemnându

i să găsească sursele de 
informare credibile.   

“Poziția Patriarhiei 
Române, care prețuiește 
știința medicală și multe-
le beneficii ale acesteia, 
a fost și rămâne una fa-
vorabilă vaccinării, sub-
liniind însă constant ne-
cesitatea esențială a res-
pectării riguroase a prin-
cipiilor de natură eti-
că: consimțământul in-
format al persoanei, de-
scrierea clară a beneficii-
lor și a riscurilor, asuma-
rea responsabilității con-
crete în cazul în care vac-
cinarea produce efecte 
adverse asupra sănătății 
persoanei vaccinate. În 
concluzie, vaccinarea tre-
buie să fie un act profilac-
tic responsabil și în tota-
lă cunoștință de cauză re-
comandat și acceptat pe 
baza unei informări cla-
re și complete, oferită 
de autoritățile competen-
te și receptată corect de 
cetățeni. În acest mod, 
teama și ezitarea vor fi 
învinse de încredere și 
speranță”, a mai spus Va-
sile Bănescu, conform co-
municatului de presă. Po-

trivit acestuia, “Biserica 
se implică în absolut fires-
cul demers de informare 
a clericilor și credincioșilor 
ei cu privire la aceas-
tă vaccinare”. Vasile Bă-
nescu a pus accent pe 
faptul că „opțiunea pen-
tru vaccinarea cu actualul 
vaccin antiCOVID trebuie 
să se configureze pentru 
fiecare dintre noi în cadrul 
limpede al unei serioase, 
substanțiale informări, nu 
dezinformări, evitânduse 
astfel zona speculațiilor 
excesive și a extremelor. 
Doar cineva bine informat 
din surse sigure, credibi-
le, validate instituțional, 
poate lua o decizie adec-
vată, menită să îi proteje-
ze sănătatea personală și 
pe a celor din jur. Scopul 
este, desigur, ca informa-
rea să se facă ierarhic și 
ca informația să ajungă la 
toți credincioșii”.

Vaccinurile 
protejează 
organismul

Acțiunea de infor-
mare a fost stabilită la 
videoconferința dedica-
tă măsurilor de comba-
tere a infecției cu virusul 
SARSCov2 și organiza-
tă de Secretariatul de Stat 
pentru Culte care a avut 

loc în data de 14 decem-
brie. La întrunirea online 
au participat reprezentanți 
ai autorităților și ai cultelor 
religioase. Potrivit materi-
alului informativ respec-
tiv, vaccinurile conțin for-
me slăbite sau fragmen-
te (proteine, informație 
genetică) ale unui micro-
organism, incapabile să 
producă boala; ele au ro-
lul de a declanșa un răs-
puns imun ce protejează 
organismul. Acestea an-
trenează răspunsul imun 
propriu și specific organis-
mului uman, inclusiv cel 
de memorie, prin care cor-
pul învață să recunoască 
un anumit microorganism 
străin, să lupte eficient îm-
potriva acestuia și astfel 
să împiedice îmbolnăvirea 
în momentul în care se va 
întâlni cu patogenul real. 
Un vaccin conține, de re-
gulă, un agent ce seamă-
nă cu un microorganism 
infecțios, și este adesea 
produs din: forme slăbi-
te sau ucise ale acelui mi-
crob, din toxinele pe care 
acesta le eliberează, sau 
din una dintre proteinele 
de pe suprafața sa. În pre-
zent, împotriva COVID19 
există patru tipuri de vac-
cinuri în curs de dezvolta-
re/dezvoltate, se arată în 
broșura informativă. 
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Potrivit sursei citate, 
gestul Patriarhului Româ-
niei este unul de cinstire 
și recunoștință, deoarece 
activitatea medicului este 
prin excelență o activita-
te filantropică, izvorâtă din 
iubire față de aproapele și 
pentru sănătatea acestuia. 

“Jertfelnicia și devo-
tamentul cu care medicii 
au stat în primele rânduri 
în lupta împotriva aces-
tei maladii arată cum iu-
birea față de aproape-
le aflat în suferință ofe-
ră resurse interioare de 
nebănuit; locul medici-
lor este între filantropii 
omagiați în anul care toc-
mai sa încheiat”, a spus 
pr. Ionuț Tutea, Consilie-
rul Social al Arhiepiscopiei 
Bucureștilor. Diplomele și 
medaliile care le însoțesc 
au fost acordate unui nu-
măr de 17 unități medica-
le din București și județul 
Ilfov, și altor 10 spitale 
din județul Prahova. 

Spitalele din 
regiunea 
București-Ilfov 

Din regiunea 
BucureștiIlfov, au primit 
medalii și diplome de me-
rit urmatoarele unități me-
dicale:  Institutul Național 
de Boli Infecțioase „Prof. 
Dr. Matei Balș”; Spitalul 
Clinic de Boli Infecțioase 

„Dr. Victor Babeș”; Insti-
tutul de Pneumoftiziolo-
gie „Marius Nasta”; Spita-
lul Universitar de Urgență 
Militar Central „Dr. Ca-
rol Davila” București – 
Formațiunea medicală de 
tratament ROL2 din peri-
metrul Institutului de Ge-
rontologie și Geriatrie 
„Ana Aslan”; Spitalul Cli-
nic Colentina; Centrul Me-
dical Policlinico di Mon-
za – punct de lucru „Mon-
za Metropolitan Hospital”; 
Spitalul Clinic Județean de 
Urgență Ilfov; Spitalul Cli-
nic CF I Witting București; 
Institutul Național de Ex-
pertiză Medicală și Recu-
perare a Capacității de 
Muncă; Structura dedica-
tă COVID19 a Spitalului 
Clinic de Urgență pentru 
Copii „Grigore Alexandres-
cu”; Structura dedicată 
COVID19 a Spitalului Cli-
nic de Urgență pentru Co-
pii „M.S. Curie”; Structura 
dedicată COVID19 a Spi-
talului Clinic de Copii „Vic-
tor Gomoiu”; Spitalul Cli-
nic de Urgență București 
– Secția ATI; Spitalul Cli-
nic de Urgență „Sf. Pante-
limon” București – Secția 
ATI; Spitalul Universi-
tar de Urgență București 
– Secția ATI; Spitalul Cli-
nic de Urgență „Sf. Ioan” 
București – Secția ATI; 
Spitalul Clinic „Nicolae Ma-
laxa” București. 

Spitalul Județean Ilfov, 
medaliat de către 
Patriarhul României  

Alte 26 de unități 
medicale au 

primit diplome și 
medalii din partea 

Preafericitului 
Părinte Daniel

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul 
Bisericii Ortodoxe Române, a 
încheiat Anul comemorativ al filantropilor 
ortodocși români semnând, în ultima zi 
din 2020, diplomele de merit pentru 27 
de unități medicale publice și private din 
București și județele Ilfov și Prahova, care 
tratează bolnavi de COVID-19, informează 
Basilica.ro. 

Patriarhia Română, 
despre vaccinarea anti COVID-19: 

“Este necesară 
informarea 
corectă a 
populaţiei cu 
privire la unele 
aspecte”

Cei care doresc mai multe detalii privind aspectele 
medicale legate de vaccinarea împotriva noului 
coronavirus, cuprinse în materialul informativ care 
a ajuns la ierarhii ortodocși, găsesc broșura în 
18 pagini accesând site-ul https://basilica.ro/wp-
content/uploads/2021/01/BroSura-inForMare-
VaCCinarea-iMPotriVa-CoVid-19-in-roMania.pdf .

Cu toții putem avea broșura informativă!
Iată cum o accesăm rapid! 

Preoții se vor implica în Campania de vaccinare 
împotriva noului coronavirus. Aceștia au, în primul 
rând, datoria de a-i îndemna pe credincioși să se 
informeze, a explicat Vasile Bănescu, purtătorul 
de cuvânt al Patriarhiei Române, într-un interviu la 
Radio Europa Liberă. 
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Patriarhia 
Română 
prețuiește știința 
medicală”

purtătorul 
de cuvânt al 
Patriarhiei Române

Vasile Bănescu


