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„Pavilionul 1 - pentru 
pacientul pneumologic şi 
pacientul care are nevoie 
de intervenţii chirurgicale 
toracice. Din acest pavili-
on s-au relocat secţiile de 
tuberculoză pentru a pro-
teja pacienţii cu afecţiuni 
pulmonare cronice sau cei 
din postoperator de riscul 
unei infecţii nosocomiale. 
Sunt la dispoziţia pacien-
ţilor în acest moment 52 
de paturi pentru chirur-
gie toracică şi 100 de pa-
turi pentru pneumologie, 
dar şi laboratoarele de in-
vestigaţii imagistice, func-
ţionale şi bronhologie“, 
a spus managerul unită-
ţii medicale, dr. Beatrice 
Mahler, citat de Agerpres.
ro. Potrivit medicului, Pa-
vilionul 2 - are redeschise 
compartimentele de on-
cologie (5 paturi), palia-
ţie (5 paturi), recuperare 
post COVID (13 paturi), 
iar 58 de paturi rămân de-
dicate pacientului COVID 
în secţie şi 7 ATI COVID, 
tot în acest pavilion. Pa-
vilionul 3 este dedicat ex-
clusiv pacientului cu tu-
berculoză. „Conform inci-
denţei, cazurile de tuber-
culoză sensibilă sunt mai 

multe decât cele de tu-
berculoză multidrog rezis-
tentă. Prin reorganizare, 
în pavilion pot fi internaţi 
26 pacienţi cu tuberculo-
ză multidrog rezistentă şi 
78 pacienţi cu tuberculo-
ză sensibilă“, a explicat 
medicul. Potrivit medicu-
lui, pavilionul A - de la in-
trarea în institut, va avea 
la parter, conform legisla-
ţiei în vigoare, zona de in-
ternare de zi Pneumolo-
gie, cu 7 cabinete desti-
nate evaluării pacienţilor 
cu simptomatologie pul-
monară care pot beneficia 
de analize şi consult medi-
cal într-o singură zi, fără a 
fi necesară internarea de 
lungă durată. „Creşterea 
accesibilităţii la servicii de 
internare de zi este o ur-
genţă, pentru că în acest 
moment, pentru a benefi-
cia de un consult la pne-
umolog în „Institutul Ma-
rius Nasta“, programarea 
posibilă este în 27 iulie şi 
suntem în 25 mai. Pen-
tru pacientul cu tubercu-
loză se menţine posibilita-
tea evaluării în cele 3 dis-
pensare TB, care vor avea 
2 locaţii“, susţine mana-
gerul. 

Institutul 
“Marius  
Nasta” se 

reorganizează 
Sediul Institutului „Marius Nasta“ din 
Strada „Viilor“ are patru pavilioane 
dedicate pacienţilor adulţi. De luna 
aceasta, unitatea sanitară a intrat într-un 
proces de reogranizare.  

Este oficial! 
Oamenii de ştiinţă 
din Germania au 
desluşit cauza 
formării cheagurilor 
de sânge în urma 
administrării 
vaccinurilor anti-
COVID-19 fabricate 
de AstraZeneca şi 
Johnson & Johnson. 
Din declaraţiiile 
experţiilor care au 
fost făcute publice 
de către Financial 
Times, reiese faptul 
că se pot face 
modificări pentru a 
opri această reacţie 
a organismului 
la contactul cu 
proteina spike. 

Potrivit dr. Rolf 
 Marschalek, profesor la 
Universitatea Goethe din 
Frankfurt, coordonatorul 
mai multor cercetări ca-
re vizează această afecţi-
une rară, rezultatele ob-
ţinute pană acum arată 
că problema este cauza-
tă de vectorii adenovirus 
pe care ambele vaccinuri 
îi utilizează pentru a livra 
proteina spike a virusu-
lui Sars-Cov-2 în organis-
mul uman. Mai exact, vac-
cinurile trimit proteina spi-
ke în nucleul celulei. Oda-
tă ajunsă în nucleul celu-
lei, anumite părţi ale pro-
teinei spike se îmbină sau 
se despart, creând ver-
siuni mutante, care nu 
sunt capabile să se lege 
de membrana celulară un-
de are loc imunizarea im-
portantă. Proteinele mu-
tante plutitoare sunt se-

cretate de celule în corp, 
declanşând cheaguri de 
sânge la aproximativ una 
din 100.000 de persoane, 
susţine dr. Marschalek. În 
schimb, vaccinurile pe ba-
ză de ARNm, cum ar fi ce-
le dezvoltate de BioNTech/
Pfizer şi Moderna nu pă-
trund niciodată în nucleu. 

Dezvoltatorii de 
vaccinuri trebuie 
sa modifice 
secvenţa proteinei 
spike

In opinia dr. Marscha-
lek, rezolvarea ar fi ca 
dezvoltatorii de vaccinuri 
să modifice secvenţa pro-
teinei spike pentru a pre-
veni divizarea acesteia. 
De altfel, compania John-
son & Johnson (J&J) a lu-
at deja legătura cu labo-
ratorul Marschalek pen-
tru a cere îndrumări şi a 
căuta modalităţi de a-şi 
adapta vaccinul pentru a 
preveni îmbinarea. “Sus-
ţinem cercetarea şi anali-
za continuă a acestui eve-
niment rar, pe măsură ce 

lucrăm cu experţi medi-
cali şi cu autorităţile glo-
bale din domeniul sănătă-
ţii. Aşteptăm cu nerăbda-
re să examinăm şi să fa-
cem cunoscute datele pe 
măsură ce acestea vor fi 
disponibile”, spun repre-
zentanţii J&J. 

Peste 140 de 
pacienţi vaccinaţi 
au dezvoltat 
cheaguri de sânge 

Dr. Rolf Marschalek 
a explicat că a prezentat 
concluziile laboratorului 
său Institutului Paul-Ehr-
lich al guvernului german 
şi organismului consulta-

tiv al ţării privind vaccina-
rea şi imunizarea. “Au fost 
surprinşi de descoperirile 
noastre, pentru că nimeni 
nu se gândea la problema 
îmbinării”, a spus medicul. 
Reacţia rară de coagulare 
a sângelui, care a întrerupt 
vaccinarea cu AstraZeneca 
şi J&J în multe ţări, a fost 
înregistrată la 309 din cele 
33 de milioane de persoa-
ne care au primit vaccinul 
AstraZeneca în Marea Bri-
tanie, provocând 56 de de-
cese. În Europa, cel puţin 
142 de persoane  s-au con-
fruntat cu problema chea-
gurilor de sânge din 16 
milioane de beneficiari ai 
vaccinului.

Veşti bune din partea medicilor internaţionali: 

“Cheagurile de sânge 
provocate de vaccinurile 

anti COVID-19 
pot f¡ prevenite”


