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Dr. Anthony Fa-
uci, consilierul me-
dical de la Casa Al-
bă, a anunțat, săptă-
mâna trecută, că noi-
le date ale cercetăto-
rilor de la Universita-
tea din Washington ara-
tă că persoanele infecta-
te cu virusul SARS-CoV 2 
pot avea simptome până 
la nouă luni după infecția 
inițială. Potrivit dr. Fa-
uci, 30% dintre pacienți 
au avut stări de obosea-
lă, tulburări de somn, 
dificultăți respiratorii și al-
te simptome. Cât privește 
gravitatea acestor mani-
festări, aceasta poate va-
ria de la ușoară la severă. 

Și pacienții cu 
forme ușoare 
de boală pot să 
rămână cu sechele

„Amploarea proble-
mei nu este pe deplin cu-
noscută”, a spus dr. An-
thony Fauci, citat de 
publicația internațională 
CNBC. Medicul a mai ex-
plicat și faptul că sechele-
le post-acute ale infecției 
au fost raportate atât la 
persoanele care nu au ne-
cesitat spitalizare, cât și 

la cele ca-
re nu au avut simpto-

me în primă fază. Până în 
prezent, a existat un nu-
măr limitat de studii ca-
re au arătat care sunt ce-
le mai frecvente simpto-
me de lungă durată ale 
 CoViD19 sau cât ar putea 
dura. Cea mai mare aten-
ție a fost acordată per-
soanelor cu o boală seve-
ră sau fatală, nu celor ca-
re și-au revenit, dar care 
încă raportează efecte se-
cundare persistente, de-
numite uneori «transpor-
tatori cu distanță lungă», 
informează Mediafax.ro. 

Se lucrează 
la vaccinul 
pentru cea mai 
periculoasă 
tulpină de până 
acum

Noile date medicale 

au apărut în timp 
ce ex perții din lu-
mea întreagă fac 
eforturi pentru 
a diag  nostica și 
trata cât mai bi-

ne persoanele cu ma-
nifestări persistente ale 
infecției cu SARS-CoV 2. 
De pildă, specialiștii com-
paniilor Pfizer și  BioNTech 
studiază administrarea 
unei a treia doze a vac-
cinului anti COVID-19 și 
au în vizor una dintre ce-
le mai contagioase tulpini 
ale virusului, cea sud-afri-
cană. „În prezent luăm 
o serie de măsuri pentru 
a ne pregăti pentru sce-
nariul în care tulpina va 
deveni rezistentă la pro-
tecția oferită de vaccin”, 
a spus dr. Albert  Bourla, 
CEO-ul Pfizer, citat de 
AFP. Tulpina sud-africană 
este considerată una din-
tre cele mai periculoase 
mutații din ultimul timp 
deoarece reușește să evi-
te anticorpii care țintesc 
vechea tulpină a virusu-
lui.

Vaccinarea în ma-
să scade agresivitatea și 

contagiozitatea virusului
„În contextul în ca-

re se vorbește despre noi 
variante virale, care une-
le se asociază cu o scăde-
re a eficacității vaccinului, 
cum se întâmplă la tulpi-
na din Africa de Sud, aici 
este important să înțele-
gem că, odată ce ne vac-
cinăm cât mai multe per-
soane, reducem numărul 
de îmbolnăviri și, implicit, 
re ducem probabilitatea ca 
acest virus să acumule-
ze noi mutații care pot, la 
un moment dat, să devi-
nă, pe de o parte, să fie 
mutații care cresc conta-
giozitatea, cum se întâm-
plă cu tulpina din Marea 
Britanie, pe de altă par-
te, pot să fie tulpini care 
îi oferă virulență mai cres-
cută, adică o agresivitate 
mai mare virusului. Ceea 
ce ne deranjează în mod 
deosebit - pot să apară 
mutații care scad conside-
rabil eficacitatea vaccinu-
lui”, a spus Valeriu Gheor-
ghiță coordonatorul cam-
paniei naționale de vac-
cinare, într-o emisiune la 
Antena 3.

sănătate

Potrivit unui comu-
nicat dat publicității de 
Agerpres.ro, Consiliul es-
te un organism de spe-
cialitate consultativ, fără 
personalitate juridică, ne-
remunerat, condus de un 
președinte și de un Birou 
Executiv, aleși în Aduna-
rea Generală. Din compo-
nența lui fac parte repre-
zentanți ai societăților ști-
ințifice și profesionale me-
dicale, structuri asociative 
ale pacienților, membri ai 
Academiei Române, pre-
cum și ai Academiei de 
Ştiințe Medicale, alți pro-
fesioniști din sănătate, cu 
aprobarea Adunării Gene-
rale. Principalele obiective 
ale CNSP sunt: formarea 
și implementarea culturii 
siguranței pacientului în 
rândul profesioniștilor din 
sănătate; formarea și im-
plementarea culturii cali-
tății și siguranței servicii-
lor de sănătate în rândul 
pacienților și aparținători-
lor; activități de cercetare 
specifice asigurării calită-
ții serviciilor de sănătate 
și siguranței pacientului. 
Acesta face propuneri de 

acțiuni și proiecte pentru 
creșterea siguranței asis-
tenței medicale; colabo-
rează cu instituțiile de în-
vățământ superior și cu 
alte instituții de formare 
medicală în stabilirea ne-
voilor de formare a profe-
sioniștilor din sănătate în 
domeniul asigurării și îm-
bunătățirii continue a ca-
lității serviciilor de sănă-
tate și a siguranței paci-
entului; constituie comi-
sii de specialitate și stabi-
lește atribuțiile acestora, 
în realizarea obiectivelor 
propuse. De asemenea, 
CNSP formulează propu-
neri de îmbunătățire sau 
actualizare a ghidurilor, 
protocoalelor de practi-
că medicală și a procedu-
rilor din care acestea fac 
parte; analizează nivelul 
de implementare de că-
tre profesioniști a bune-
lor practici diagnostice și 
terapeutice pe speciali-
tăți; elaborează recoman-
dări de bune practici dia-
gnostice și terapeutice, în 
vederea stabilirii limitelor 
de competență, precizea-
ză comunicatul citat. 

A fost înființat 
Consiliul Național 
pentru Siguranța 
Pacientului
La inițiativa Autorității Naționale de 
Management al Calității în Sănătate 
(A.N.M.C.S.) a fost înființat Consiliul 
Național al Siguranței Pacientului 
(C.N.S.P.). Ordinul a fost publicat în 
Monitorul Oficial de marți, 23 februarie. 
Iată ce atribuții va avea! 

Avertismentul dr. Anthony Fauci, consilierul 
medical de la Casa Albă: 

„Simptomele COVID pot 
dura până la nouă luni”
 30% dintre pacienți au avut simptome până la nouă luni după infecția 

inițială, conform datelor medicale de până acum
 Există un număr mic de studii care arată care sunt cele mai frecvente 

simptome de lungă durată ale COVID-ului

La aproape un 
an de la debutul 
ei, pandemia 
de COVID este 
departe de a fi 
eradicată. Veștile 
nu sunt prea 
îmbucurătoare nici 
în ceea ce privește 
problemele de 
sănătate cu care 
pot rămâne 
pacienții care trec 
prin boală. 


