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 “Din păcate, pe mă-
sură ce virusul se răspân-
deşte, acesta poate avea 
şi mutaţii. Iar de fiecare 
dată când apare o muta-
ţie, poate avea un impact 
asupra capacităţii corona-
virusului de a îndepărta 
anticorpii sau de a avea 
un alt tip de răspuns, nu 
numai la unul terapeutic, 
ci şi pentru un vaccin”, a 
spus Alex Gorsky, directo-
rul executiv al Johnson & 
Johnson pentru canalul de 
ştiri internaţional CNBC. 
Acesta a mai explicat, 
aşadar, şi faptul că oame-
nii ar putea să fie nevoiţi 
să se vaccineze anual îm-
potriva COVID-19 timp de 
mai mulţi ani. După cum 
se ştie deja, este nevoie 
ca 70% dintre oameni să 
fie vaccinaţi, ca să avem 

imunizare de masă. „Ce 
e important de înţeles e 
că ne interesează să ne 
vaccinăm într-un interval 
scurt de timp, să o facem 
cât mai repede, din două 
considerente. În primul 
rând, că persoana vulne-
rabilă nu se mai îmbolnă-
veşte şi atunci nu face o 
formă severă, nu-şi pune 
viaţa în pericol, iar la ni-
vel de populaţie este im-
portant. Vorbim de Ro-
mânia şi numai, să avem 
o imunzare rapidă, pen-
tru că, în acest fel, viru-
sul dispare uşor-uşor din 
circulaţie”, a spus dr. Adri-
an Marinescu, medic pri-
mar în cadrul Institutului 
Naţional de Boli Infecţi-
oase “Matei Balş”, din Bu-
cureşti, pentru agenţia de 
presă Mediafax.

Potrivit aceleiaşi sur-
se, sunt în lucru noi ver-

siuni ale vaccinurilor, ca 
să ţină pasul cu mutaţiile 
şi tulpinile care apar. Da-
că răspândirea tulpinilor 
rezistente va fi mai rapi-
dă decât producătorii de 
vaccinuri sau imunitatea 
nu va dura suficient, este 
posibil ca vaccinarea anti-
COVID să devină una pe-
riodică. “Trebuie să imu-
nizăm cât mai mulţi oa-
meni, avem şi imunitatea 
care ţine de imunizarea 
de turmă pentru cine a 
trecut prin boală, în plus, 
vor fi şi cei vaccinaţi, deci 
vom obţine cât se poate 
de mult. Nu ştim cât du-
rează această imunitate, 
oricum, mai mult de şa-
se luni. Ultimele date vor-
besc de mai mult de un 

an, rămâne de văzut, din 
practică. Oamenii de ştiin-
ţă nu se vor opri şi vor că-
uta în permanenţă un an-
tidot pentru orice formă 
a virsului. Cu vaccin şi cu 
tratamente eficace, chiar 
dacă pandemia se va pre-
lungi, în timp, noul coro-
navirus nu va mai fi atât 
de mortal şi vor fi  mulţi 
asupra cărora va avea 
doar efectul unei răceli. 
Dar e foarte important să 
ne punem pe picioare ra-
pid. Din păcate, dacă lu-
crurile vor continua pen-
tru o perioadă mai lungă 
de timp, sunt toţi facto-
rii implicaţi. Factorul care 
ţine de sănătatea oame-
nilor, factorul psihologic, 
economic. Deocamdată, 
discutăm despre variante 
de vaccin care sunt efici-
ente pentru ceea ce avem 
noi în momentul de faţă”, 
a mai spus dr. Marinescu. 

Ne vom reinfecta 
doar când ne va 
scădea imunitatea 

Putem ajunge la situ-
aţia în care infectarea cu 
virusul SARS-CoV-2 să fie 
la fel ca o răceală obişnui-
tă. Probabil o parte dintre 
noi am fost infectaţi în co-
pilărie cu unul dintre cele 
patru coronavirusuri care 
produc răcelile. Aceste in-
fectări din copilărie duc la 
forme mai uşoare de boa-
lă la vârsta adultă. Rein-
fectarea frecventă, atunci 
când imunitatea scade 
iar coronavirusurile care 
duc la răceală evoluează, 
pot, de asemenea, să ţi-
nă imunitatea la un nivel 
suficient de ridicat, astfel 
încât să nu facem forme 
grave ale bolii.

sănătate

“La 10 zile după prima 
doză de vaccin aveam un 
titru de anticorpi IgG de 
aproape 12, adică eram 
imunizat cu vârf şi înde-
sat, dacă este să ne luăm 
după ghidurile internaţi-
onale. Și practic fără re-
acţii adverse, doar un pic 
de durere la locul injec-
tării. Rapelul de luni, în-
să, a fost cu totul altă po-
veste, marţi a trebuit să 
îmi iau o zi liberă, reacţii-
le adverse au fost cu ade-
vărat “zgomotoase”, după 
cum le-a caracterizat pro-
fesorul Imbri. Toţi cei cu 
care am vorbit despre ra-
pel au spus acelaşi lucru, 
reacţiile adverse locale şi 
generale au fost puterni-
ce, formula cea mai folosi-
tă pentru a le descrie este 
“ca şi când ai fi fost lovit 
de o maşină”. De altfel ni-
mic să nu fi fost descris în 
prospect, dar toţi au tre-
buit să-şi ia o zi de con-
cediu de odihnă sau me-
dical şi, noroc cu parace-
tamolul. Apoi, peste încă 
o zi, toată lumea era la loc 
în picioare, fără probleme. 
Astfel încât, poate nu es-
te o idee rea să se aprobe 

prin lege ca angajaţii ca-
re iau rapelul să benefici-
eze de o zi liberă, a doua 
zi după inoculare, valida-
tă în baza adeverinţei de 
vaccinare. Se evită pier-
derea unei zile de conce-
diu de odihnă sau mersul 
la medic pentru un con-
cediu de boală care este 
de minimum trei zile, pen-
tru acuze care oricum trec 
într-o zi. Chiar şi dacă nu 
există reacţii adverse, an-
gajatul merită acest bo-
nus pentru că s-a vaccinat 
(pentru că bonusul de 50 
de lei pe care l-am propus 
nu mai are sens cel puţin 
deocamdată, prin schim-
barea strategiei de vacci-
nare). Sunt convins că po-
liticienii sunt oricând des-
chişi la propunerea de a 
aproba câte o zi liberă şi, 
în acest caz, o zi liberă du-
pă rapel chiar că ar fi foar-
te bine primită. În plus, în 
2021, 8 din cele 15 zile li-
bere cad la sfârşitul de 
săptămână, aşadar, PIB-
ul României nu va avea 
de suferit prin ziua liberă 
de după rapel”, a trans-
mis Dragoş Damian, pen-
tru Ziarul Financiar. 

Atenţionare a experţilor în sănătate: 

COVID 19 ar putea deveni 
o banală răceală 

Vom fi, însă, nevoiţi să ne vaccinăm 
anual timp de mai mulţi ani 

Pe viitor, COVID-19 
ar putea deveni o 
banală răceală care 
nu va mai pune 
în pericol viaţa 
pacienţilor care mai 
au şi alte afecţiuni. 
Pentru asta, însă, 
am putea fi nevoiţi 
să ne vaccinăm, 
anual, mai mulţi ani 
la rând. Informarea 
vine din partea 
experţilor în 
sănătate care ne 
avertizează că pe 
măsură ce virusul 
se răspândeşte, 
suferă mutaţii şi 
devine tot mai 
greu de eradicat. 
Ce şanse avem 
să revenim la 
viaţa dinaintea 
pandemiei cât mai 
curând? 

Cu vaccin şi 
cu tratamente 
eficace, noul 
coronavirus nu 
va mai fi atât 
de mortal”

medic primar în 
cadrul Institutului 
Naţional de Boli 
Infecţioase „Matei 
Balş”

Dr. Adrian  Marinescu

O zi liberă pentru 
angajaţii care se 
imunizează 

Având în vedere reacţiile adverse 
extrem de puternice ale rapelului 
la vaccinul anti-COVID-19 , Dragoş 
Damian, directorul executiv PRIMER 
(Patronatul Producătorilor Industriali 
de Medicamente din România) şi CEO 
Terapia Cluj, propune autorităţilor să le 
ofere angajaţilor o zi liberă de la serviciu 
după cea de a doua doză de vaccin. 


