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torează acestui demers.

O muncă de echipă 
și multă implicare

”Niciodată nu mi-am 
închipuit, când am can-
didat la funcția de pri-
mar, că o să ajung să 

merg pe această par-
te medicală, dar este de 
datoria noastră. Eu sunt 
președintele Comitetului 
pentru Situații de Urgență 
al orașului Buftea și con-
sider că pentru a dema-
ra motorul economic, tre-
buie să rezolvăm mai în-

tâi problema medicală. 
Dăm atenție deosebită fi-
ecărui pacient, mai ales 
dacă ne solicită ajutorul. 
Vreau să mulțumesc co-
legilor de la Direcția de 
Asistență Socială care, în 
fiecare zi, iau legătura cu 
persoanele vârstnice, cu 
cele cu boli cronice. Vreau 
să îi mulțumesc și doam-
nei manager al Spitalu-
lui Buftea, Florentina Ru-
deanu, pentru implicarea 
pe care a avut-o în imple-
mentarea, dar și colec-
tivului centrului de vac-
cinare, care este un co-
lectiv minunat. De la în-
ceputul campaniei pâ-
nă acum, nu a existat o 
zi să nu trec prin centrul 
de vaccinare de la spita-
lul Buftea”, a mai spus 
primarul, dezvăluind că în 
 fiecare dimineață, alături 
de angajații primăriei, ve-
rifică listele cu persoane-
le care trebuie să facă ra-
pelul și sună, cot la cot cu 
colegii săi pentru a orga-
niza vaccinarea. ”Cu asta 
ne hrănim, e o bucurie să 
vezi că ai rezolvat o pro-
blemă medicală”, a subli-
niat edilul.

Echipele mobile 
ajung oriunde în 
Ilfov, în funcție de 
solicitări

Dr. Mariana Gheorghiță 
Druciuc, medic specialist 
epidemiologie la Spitalul 

de Obstetrică-Ginecologie 
Buftea, coordonatorul cen-
trului de vaccinare Buftea, 
ne-a spus că la jumătatea 
lunii ianuarie 2021 au so-
sit primele adrese din par-
tea DSP privind vaccinarea 
căminelor de bătrâni, în-
semnând atât beneficiari, 
cât și angajați. ”De atunci 
vaccinăm. Facem echipe 
mobile, atât pentru cămi-
nele de bătrâni, cât și pen-
tru asistența socială din 
Buftea, fiind prezenți și 
în Mogoșoaia, Corbean-
ca, Otopeni, Voluntari, Ji-
lava, Berceni sau Clin-
ceni. Echipele mobile au 
fost formate din medic, 
asistent, registrator me-
dical, cu mașini puse la 
dispoziție de Primăria Buf-
tea cu care avem încheiat 
un protocol prin asistența 
socială. Sunt două echipe 
mobile care acționează în 
funcție de solicitarea DSP 

și a asistenței sociale din 
localitățile unde e nevoie 
de echipă mobilă. Acope-
rim tot județul Ilfov aco-
lo unde este nevoie. Echi-
pele mobile au ajuns în 
funcție de solicitările DSP 
peste tot. Am avut peste 
5.000 de beneficiari, per-
soane nedeplasabile ca-
re anunță asistența socia-
lă din localitatea de domi-
ciliu, asistență care se în-
dreaptă către noi cu solici-
tare de echipă mobilă, in-
clusiv pentru aparținătorii 
care locuiesc la adresă. 
Practic în fiecare săptămâ-
nă avem cereri de vaccina-
re la domiciliu. Între prima 
imunizare și rapel, se ține 
legătura și cu medicul de 
familie. Noi stăm cu paci-
entul 15 minute postvacci-
nare, cum stăm și la cen-
trul de vaccinare, urmă-
rim și după aceea îi in-
struim ca în cazul în care 

apar reacții să ia legătura 
cu medicul de familie sau 
112 dacă este o urgență 
și să anunțe pe platfor-
ma RoVaccinare. În cazul 
cetățenilor care nu se des-
curcă în mediul online, pot 
anunța medicul de fami-
lie, care va face informa-
rea”, a spus medicul. Din 
fericire, până în prezent 
nu a fost înregistrată nicio 
reacție adversă. ”Oame-
nii sunt foarte mulțumiți și 
ne mulțumesc pentru aju-
tor. Ne străduim să aco-
perim atât centre priva-
te, cât și centre de stat, 
inclusiv instituții de ocro-
tire a  copiilor, cum a fost 
cazul Căminului de Copii 
de la Periș, unde au fost 
vaccinați copiii cu vârsta 
peste 16 ani, care s-au de-
clarat, la rândul lor foarte 
mulțumiți de vaccinare”, a 
precizat dr. Druciuc.

Reamintim că potrivit 
deciziei de înființare, cen-
trul de vaccinare din Buf-
tea din strada Studioului 
nr. 1, a fost amenajat în 5 
containere care formează 
o structură modulară, cu 
circuit într-un singur sens 
(flux unidirecțional, fără 
intersectare). Centrul de 
vaccinare din Buftea es-
te un centru de vaccinare 
ultramodern în cadrul că-
ruia, în condiții excelente 
cetățenii se pot vaccina, 
iar personalul este ama-
bil și mereu la dispoziția 
pacienților. 

Jurnalul de Ilfov a re-
marcat la începutul anu-
lui faptul că orașul Buftea 
a devenit un punct im-
portant pe harta campa-
niei de vaccinare la nivel 
național, odată cu ame-
najarea centrului de vac-
cinare din cadrul Spitalu-
lui de Obstetrică – Gine-
cologie Buftea care, prin 
cele cinci fluxuri de vac-
cinare, permite imuniza-
rea a 300 de pacienți pe 
zi, evident, în funcție de 
disponibilitatea dozelor 
de vaccin. În paralel, Pri-
măria Buftea a continuat 
și după demararea cam-
paniei de vaccinare, stra-
tegia de prevenire a îm-
bolnăvirilor cu COVID-19 
prin implementarea pro-
iectelor de distanțare și a 
proiectelor de prevenție 
pe care, în mod normal, 
după cum a atras atenția 
primarul Gheorghe Pistol, 
trebuie să le îndeplineas-
că fiecare Unitate Admi-
nistrativ Teritorială.

Centrul de vaccina-
re a devenit funcțional 
pe data de 30 decembrie 
2020, pe 31 decembrie fi-
ind prima zi în care au 
fost vaccinate persoanele 

care făceau parte din fa-
za 1 a strategiei de vacci-
nare. A fost vaccinat, atât 
personalul medico-sani-
tar și auxiliar din cadrul 
spitalului, cât și perso-
nal din București sau alte 
localități arondate centru-
lui prin platformă. În scurt 
timp, centrul de vaccina-
re și-a primit pacienții din 
etapa a 2-a de vaccina-
re, iar în prezent, conform 
platformei este implicat și 
în etapa a 3-a. 

Un protocol 
important pentru 
comunitate

Poate nu multă lu-
me știe că orașul Buf-
tea prin Consiliul Local al 
orașului Buftea și Spita-
lul de  Obstetrică Gineco-
logie Buftea, reprezen-
tat prin managerul Flo-
rentina Rudeanu și me-
dicul coordonator al Cen-
trului de vaccinare, Mari-
ana  Gheorghiță Druciuc, 
au convenit să încheie un 
protocol, având ca obiect 
punerea la dispoziție a 
unor autoturisme dota-
te cu carburantul nece-
sar pentru  deplasarea 

în teren a 2 echipe mo-
bile de vaccinare, pentru 
acțiunile de vaccinare îm-
potriva COVID-19 în cen-
trele de îngrijire pentru 
vârstnici din județul Ilfov, 
arondate de către DSP Il-
fov, cât și pentru vaccina-
rea persoanelor vârstnice 
nedeplasabile din orașul 
Buftea și a aparținătorilor 
acestora.

”Practic, am pus 
la dispoziție automobi-
le pentru a ne deplasa la 
persoanele vârstnice, pes-
te 65 de ani, nedeplasabi-
le, fără însoțitor, pentru a 
le vaccina, bineînțeles cu 
acordul dânselor. Nu es-
te o lucrare foarte ușoară, 
având în vedere că până 
la rapel sunt 21 de zile de 
așteptare, timp în care noi 
ar trebui să știm exact ca-
re este starea pacientului 
până la rapel, dacă sunt 
probleme, dacă nu sunt, 
bineînțeles, să amintim 
că trebuie făcut și rapelul. 
Suntem așadar într-o per-
manentă legătură cu per-
soanele vârstnice. De fie-
care dată, lăsăm un nu-
măr de telefon, de la ca-
mera de gardă a spitalu-
lui, cât și de la centrul de 

vaccinare. Avem evidențe 
foarte clare, știm exact 
când trebuie să se rea-
lizeze rapelul, iar până 
în momentul de față nu 
am avut niciun caz nefe-
ricit sau probleme de să-
nătate. Legea ne permi-
te să vaccinăm inclusiv 

aparținătorii  persoanelor 
vârstnice, cu boli croni-
ce, în momentul când 
ne deplasăm la domici-
liu. Așadar dacă sunt per-
soane care doresc să facă 
vaccinul ca și aparținători, 
noi le oferim și acest 
 vaccin”, ne-a declarat pri-

marul orașului Buftea, 
Gheorghe Pistol. Domnia 
sa s-a declarat plăcut sur-
prins să constate că foar-
te mulți  cetățeni au do-
rit să se vaccineze, iar re-
zultatul scăzut al ratei de 
incidență a COVID-19 în 
localitatea Buftea se da-

actualitateactualitate

Primarul Gheorghe Pistol: ”Pentru a demara motorul economic 
trebuie să rezolvăm mai întâi problema medicală”

Centrul de vaccinare Buftea 
a reuşit să ajungă cu echipe 

mobile la peste 5.000 de persoane 
nedeplasabile din judeţul Ilfov

Autoritățile orașului se străduiesc să țină rata 
de incidență a COVID-19 cât mai mică, prin 
implementarea proiectelor de distanțare și 
de prevenție

Administrația orașului Buftea dovedește că a tratat cu foarte 
multă seriozitate pandemia de coronavirus și s-a străduit să 
țină numărul îmbolnăvirilor sub control, implicându-se în același 
timp, cu foarte multă rigurozitate, în campania de vaccinare anti-
COVID-19, prin centrul amenajat special în curtea Spitalului de 
Obstetrică-Ginecologie din strada Studioului nr.1 și echipele 
mobile aferente.

Cristina NedelCu
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