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aceste produse sunt de-
contate în limita a 20 sau 
25.000 lei pe flux. Pe lân-
gă cheltuielile cu perso-
nalul. La începutul lunii 
aprilie vom face decontul, 
pentru că am început acti-
vitatea în data de 15 mar-
tie. Atunci vom vedea ce 

s-a consumat”, a mai de-
clarat primarul.

Un centru foarte 
bine organizat, 
pacienții sunt 
mulțumiți

Pregătirea centrului 
de vaccinare a început în-
că din luna ianuarie, iar în 
luna februarie a fost ter-
minat. Avizarea  a du-
rat aproximativ o lună din 
partea DSP. Între timp, 
centrul a fost dotat și este 
perfect funcțional din da-
ta de 15 februarie, fiind 
încheiate, prin primărie, 
contracte de prestări ser-
vicii cu fiecare cadru me-
dical care lucrează în cen-
trul de vaccinare. 

Centrul funcționează 
fără probleme, nu au 
fost înregistrate inciden-
te, spațiile sunt aerisite, 
 mari, culoarele de intra-
re și ieșire sunt despărțite 
prin panouri, fiecare 
cetățean se dezbracă într-
un spațiu amenajat spe-
cial. În cazul în care au 
fost anulate programări, 
au fost contactați vârstni-
cii peste 65 de ani care se 
află pe liste de așteptare 
tot din Balotești.

”Au fost patru sau 
cinci astfel de cazuri. În-
cercăm astfel să nu pier-
dem niciun vaccin”, a sub-
liniat primarul Cristian 
Ștefan Pretorian.

Dr.  Anca Petcu, medic 
primar medicină de fami-
lie, coordonatorul centru-
lui de vaccinare Balotești, 
ne-a declarat, la rândul 
său, că centrul de vaccina-
re este foarte bine organi-
zat, la buna desfășurare 
a activității de vaccina-
re contribuind 5 medici, 8 
asistenți și 2 registratori. 
”Este un centru foarte bi-
ne amenajat, oamenii sunt 
mulțumiți, noi suntem 
mulțumiți, nu am avut ni-
ciun fel de problemă post 
vaccinare”, ne-a spus dr. 
Anca Petcu, care a semna-
lat că nu au fost probleme 

după vaccinare deoare-
ce majoritatea pacienților 
fiind din Balotești, s-ar fi 
aflat foarte ușor. Începând 
cu data de 15 martie, au 
fost vaccinați pacienți pes-
te 65 de ani și cu boli cro-
nice. S-a deschis platfor-
ma și pentru etapa a tre-
ia, dar pentru programări 
sunt în așteptare. 

Vaccinarea, 
primul pas spre 
normalitate

”Este foarte mult de 
muncă, iar noi în cabine-
tele de medicină de fami-
lie nu ne lovim de mana-
gement sanitar. Aici este 
foarte mult management 
sanitar, se fac ture, pon-
taje, se face recepția vac-
cinului, trebuie să mă asi-
gur de tot ceea ce ține de 

buna funcționare a cen-
trului. Am fost instruită 
de DSP, iar dacă respecți 
momentele când poți cere 
dozele, ți se asigură con-
tinuitatea”, a precizat me-
dicul coordonator.

Dr. Anca Petcu a fă-
cut și o scurtă prezenta-
re a centrului de vaccina-
re: "Astfel, pacientul in-
tră  în zona de recepție 
cu programarea și car-
tea de identitate. După 
ce sunt scanate buletinele 
pe tabletă, pacientul mer-
ge la cabinetul medicu-
lui coordonator. Dacă to-
tul este în regulă, pacien-
tul merge la sala de dez-
echipare, își lasă haine-
le și apoi merge la came-
ra de triaj. Acolo un me-
dic și un asistent medical 
fac o preselecție în funcție 
de comorbiditățile paci-

entului. Trebuie comple-
tat un chestionar și vor fi 
măsurați parametrii vitali 
pentru fiecare pacient în 
parte. După triaj, se mer-
ge în sala de vaccinare, 
unde o asistentă va face 
vaccinul. Dozele de vaccin 
stau în frigidere. Momen-
tan, se vaccinează cu Mo-
derna, iar fiecare flacon în 
parte se deschide cu ju-
mătate de oră înainte de 
sosirea pacientului. După 
terminarea procesului de 
vaccinare, se merge în sa-
la de post vaccinare unde 
se așteaptă 15-30 minu-
te, pentru a vedea dacă 
apar reacții adverse, sub 
supravegherea unui me-
dic. În final, se primește 
adeverința conform căre-
ia se atestă că s-a făcut 
prima doză de vaccinare”. 

În privința vaccinării, 

dr. Anca Petcu a precizat că 
este foarte convinsă de efi-
cacitatea vaccinului  și abia 
a așteptat să se vaccineze. 

”Eu îndemn pacienții 
să vină să se vaccineze. 
Eu m-am vaccinat în pri-
ma categorie. Atâta timp 
cât vaccinurile au tre-
cut de Agenția Europea-
nă a Medicamentului, este 
clar că eficacitatea există 
și raportul risc -beneficiu 
este unul foarte bun, iar 
pacienților încerc să le ex-
plic la cabinet, dacă sunt 
reticenți, că mai ales dacă 
au foarte multe boli sunt 
cei mai expuși bolii. Vacci-
narea este primul pas spre 
normalitate, este primul 
pas spre sfârșitul acestei 
pandemii. Aveți încredere 
în medici, aveți încredere 
în vaccin”, a încheiat me-
dicul.

Centrul de vaccinare 
Balotești a fost amenajat 
în str. Unirii 154 A, într-o 
fostă hală agroalimentară 
care fusese transformată 
în sală de fitness. 

”Noi, primăria, am 
preluat-o și am făcut ame-
najarea așa cum este 
acum, încă în luna ianua-
rie 2021, după ce a apă-
rut decizia de înființare a 
centrelor de vaccinare. 
Am creat acolo condițiile 
necesare pentru cel puțin 
un flux de vaccinare. Am 
vrut 2 fluxuri, dar a fost 
avizat unul singur, deoare-
ce clădirea nu avea sufici-
ente intrări și ieșiri”, ne-a 
declarat primarul comunei 
Balotești.

Amenajarea centru-
lui de vaccinare, cât și do-

tarea spațiului, s-au fă-
cut exclusiv cu bani de la 
Consiliul Local", ne-a mai 
spus primarul. 

Noi am asigurat tot 
ce era necesar pentru bu-
na funcționare a unui ast-
fel de centru. Avem 3 fri-
gidere, 2 pentru vaccinuri 
și 1 frigider pentru per-
sonal, trei paturi, 3 scau-
ne pentru vaccinare, mai 
multe încăperi, 4 chiuve-
te mobile, laptopuri, mo-
bilier, mese, scaune. Cen-
trul de vaccinare este do-
tat, de asemenea, cu o 
trusă medicală de prim 
ajutor, defibrilator, oxi-
gen, avem tot ce ne tre-
buie, inclusiv adrenalină. 
Am asigurat cadrele me-
dicale, avem medici de 
familie din comună, asis-

tente medicale, registra-
tori,  l e-am făcut contract 
și totul funcționează co-
respunzător”, a mai expli-
cat edilul.

Centrul de vaccina-
re funcționează, începând 
cu data de 15 martie, con-
form unui program zilnic, 

în intervalul 8.00-20.00, 
cu două ture, fiind vacci-
nate 60 de persoane pe zi. 
Medicii de familie au reușit 
să includă în platformă și 
să programeze pentru 
vaccinare persoanele pes-
te 65 de ani și persoane 
cu boli cronice cât mai 

aproape de domiciliu”, a 
menționat primarul.

”Toate consumabi-
lele, însemnând mănuși, 
măști, halate de protecție 
de unică folosință, 
dezinfectanți, au fost asi-
gurate de noi. Până acum 
nu a fost făcut niciun de-

cont către DSP cu aceste 
lucruri. Vom vedea pe vii-
tor dacă vom face sau nu. 
Pe lângă costurile inițiale 
cu amenajarea, costuri-
le vor crește pentru că în 
fie care săptămână facem 
comenzi pentru consuma-
bile.  Conform ordinului, 

actualitateactualitate actualitateactualitate

Centrul de vaccinare din Baloteşti a reuşit să 
vaccineze preponderent cetăţeni ai comunei

Medicii de familie s-au implicat și au reușit 
să acopere 70% din capacitatea locală de 
imunizare anti-Covid-19

Cetățenii comunei Balotești se pot considera 
norocoși pentru că au avut șansa de a accesa 
mult mai ușor centrul de vaccinare amenajat 
în localitatea lor.  Printr-o foarte bună 
organizare a medicilor de familie, gestionată 
la solicitarea administrației comunei 
Balotești s-a reușit includerea în platformă și  
programarea prioritară a vaccinării la centrul 
de vaccinare Balotești, a cetățenilor din 
comună cu vârsta peste 65 de ani sau cu boli 
cronice. Practic, 70 la sută dintre persoanele 
vaccinate în  centrul din Balotești sunt 
cetățeni ai comunei, ne-a declarat primarul 
Cristian Ștefan Pretorian.

Cristina NedelCu
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