
22 www.jurnaluldeilfov.ro 28 iunie - 04 iulie 2021sănătate

„Este vorba probabil 
de mai multe săptămâni 
sau mai puţine luni până 
când şi la noi tulpina Del-
ta va deveni predominan-
tă. M-aş feri să dau o es-
timare exactă, pentru că 
există numeroşi factori 
care contribuie, aşa cum 
am văzut şi ce s-a întâm-
plat anul trecut pe peri-
oada de vară, incidenţa 
a scăzut şi era un an în 
care nu am avut vaccina-
re, aşa cum vedem că se 
întâmplă în alte ţări, aco-
lo unde există un procent 
mare de vaccinaţi cu do-
uă doze, cum este Isra-
elul, incidenţa este ţinu-
tă sub control în continu-
are şi atunci cred că me-
sajul pe care trebuie din 
nou să îl transmitem îm-
preună este că avem şan-
se mari să trecem cu bine 
prin săptămânile şi lunile 
ce urmează, dacă ne vac-
cinăm. Aşa cum am spus, 
noi suntem pregătiţi pen-
tru oricare dintre posibili-
tăţi. Am pregătit spitale-
le şi fluxurile din spitale, 
tocmai pentru a face faţă 
la o recrudescenţă a ca-
zurilor de COVID. Suntem 

pregătiţi indiferent dacă 
această creştere va apă-
rea sau nu sau dacă va 
apărea mai devreme sau 
mai târziu. Ne dorim să 
creştem rata de imuniza-
re şi procentul celor vac-
cinaţi, mai ales în contex-
tul actual, în care vedem 
că, în anumite ţări, tulpi-
na Delta este cu o răspân-
dire destul de mare. Prac-
tic, ne uităm cu destul de 
multă îngrijorare la ce se 
întâmplă şi cum cresc in-
cidenţele în Marea Brita-
nie şi în Germania, inci-
denţe care cresc pe baza 
infectărilor cu tulpina Del-
ta şi atunci cumva aş vrea 
să transmitem împreună 
acest mesaj că vaccinarea 
este cea care ne prote-
jează, că încă nu am scă-
pat de pericol şi din nou 
vaccinurile sunt disponibi-
le, centrele de vaccinare 
sunt deschise, caravanele 
mobile sunt active, medi-
cii de familie vaccinează şi 
este singura cale prin ca-
re putem să ne păzim de 
un val la fel de intens ca 
şi cele prin care am tre-
cut“, a precizat ministrul 
Sănătăţii“, Ioana Mihăilă.

Tulpina Delta 
ar putea deveni 

predominantă în 
România

Ministrul Sănătăţii, Ioana Mihăilă a 
subliniat faptul că tulpina indiană a 
virusului SARS-CoV 2 poate deveni 
predominantă în România. De asemenea, 
ministrul a precizat că spitalele sunt 
pregătite pentru valul patru al pandemiei.

Varianta Delta a 
noului coronavirus, 
descoperită pentru 
prima dată în India, 
ar putea deveni 
dominantă la nivel 
global. Tulpina este 
deja prezentă în 70 
de ţări, printre care 
şi România. 

Imunologul american 
Anthony Fauci, consilie-
rul medical al Casei Albe 
avertizează asupra faptu-
lui că aceasta reprezin-
tă cea mai mare amenin-
ţare la adresa eforturilor 
specialiştilor de a eradi-
ca pandemia. “Transmisi-
bilitatea este fără îndoială 
mai mare la varianta Del-
ta decât varianta originală 
a COVID-19. Aceasta es-
te asociată cu o severita-
te crescută a bolii“, a spus 
dr. Anthony Fauci, citat de 
Reuters. Există  însă, şi o 
veste bună. Potrivit medi-
cului, vaccinurile autoriza-
te în Statele Unite, inclu-
siv cel de la Pfizer / BioN-

Tech, sunt eficiente împo-
triva noii variante a viru-
sului SARS-CoV 2. „Avem 
instrumentele, aşa că hai 
să le folosim şi să stingem 
focarul“, a mai spus Fauci. 

Simptomele 
tulpinii Delta 

Varianta Delta a dus 
la apariţia unui focar se-
ver de COVID-19 în India 
în aprilie şi mai, care a co-
pleşit serviciile de sănăta-
te din ţară şi a ucis sute de 
mii de persoane. Cercetă-
rile realizate până acum de 
experţii in domeniu arată 
că durerile de cap, dureri-
le în gât şi secreţiile nasu-
lui sunt cele mai frecven-
te simptome asociate cu 
această variantă a virusu-
lui. Conform datelor colec-
tate de aplicaţia Zoe, cea 
în care utilizatorii intro-
duc simptomele lor de CO-
VID-19, varianta Delta se 

simte ca o „răceală urâtă”. 
“COVID-ul acţionează di-
ferit acum. Este mai mult 
decat o răceală urâtă. Oa-
menii ar putea crede că au 
un fel de răceală sezonieră 
şi ies la petreceri. Credem 
că acest lucru alimentea-
ză o mulţime de probleme. 
Deci, ceea ce este cu ade-
vărat important să conşti-
entizăm este că, de la în-
ceputul lunii mai, am ana-
lizat simptomele principale 
la toţi utilizatorii aplicaţiei 
şi nu sunt aceleaşi ca îna-
inte. Deci, simptomul nu-
mărul unu este durerea de 
cap, urmată de dureri în 
gât, curgerea nasului şi fe-
bră. Cred că mesajul care 
trebuie transmis este că, 
dacă eşti tânăr şi ai simp-
tome uşoare de orice fel, 
s-ar putea să o simţi doar 
ca pe o răceală sau o sen-
zaţie ciudată, rămâi acasă 
şi fă un test”, a spus Tim 
Spector, profesor de epide-

miologie genetică la King‘s 
College din Londra, medi-
cul care conduce un studiu 
în acest sens. Tim Spec-
tor a mai explicat că tu-
sea pare a fi al cincilea cel 
mai frecvent simptom, iar 
pierderea mirosului nu fa-
ce parte din primele zece. 

Peste 30 de cazuri, 
diagnosticate în 
România

Deşi numărul cazuri-
lor de COVID-19 a scăzut 
semnificativ în România, 
pe teritoriul ţării noastre 
s-au înregistrat deja pri-
mele cazuri cu această 
nouă tulpină. „Vaccinuri-
le ne protejează şi de no-
ile variante ale tulpinii vi-
rale SARS-CoV-2! Un stu-
diu britanic publicat în re-
vista medicală The Lancet 
arată că persoanele imu-
nizate (schema completă) 
cu serurile Pfizer/BioNTe-
ch şi Oxford/AstraZeneca 
au dezvoltat anticorpi ca-
pabili să neutralizeze vari-
anta Delta (India) a nou-
lui coronavirus. Din păca-
te, în România sunt deja 
persoane infectate cu va-
rianta Delta a tulpinii vi-
rale SARS-Cov2“, a scris 
luni, 21 iunie, secretarul 
de stat în Ministerul Sănă-
tăţii Andrei Baciu, pe pa-
gina sa de Facebook. În-
tre timp s-a înregistrat şi 
primul deces.

Experţii internaţionali spun că tulpina indiană a 
noului coronavirus este mult mai severă decât 

cea britanică 

Dr. Anthony Fauci: 
“Aceasta este cea mai 

mare ameninţare”


