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Avertizarea vine chiar 
din partea preşedintelui 
Comitetului Naţional de Co-
ordonare a Activităţilor pri-
vind Vaccinarea împotriva 
SARS-CoV-2, medicul Vale-
riu Gheorghiţă care, pentru 
o mai multă siguranţă  re-
comandă respectarea mă-
surilor de prevenţie a răs-
pândirii bolii, în special vac-
cinarea şi evitarea deplasă-
rilor şi întâlnirilor care nu 
sunt imperios necesare. 
“Din păcate, vedem ce se 
întâmplă şi în Statele Uni-
te. Un număr din ce în ce 
mai mare de tineri, de co-
pii, chiar cu vârstă sub 12 
ani, sunt diagnosticaţi cu 
infecţie SARS-CoV-2, ajung 
în spital, chiar şi în secţiile 
de terapie intensivă. Sunt 
semnale, deşi încă lucruri-
le nu sunt foarte clare din 
acest punct de vedere, că 
infecţia cu varianta Delta 
ar putea cauza forme mai 
grave în rândul tinerilor, în 
rândul copiilor, lucru care 
era atipic până la acest mo-
ment”, a spus Valeriu Ghe-
orghiţă, în cadrul unei con-
ferinţe de presă. 

Interacţiunea  
faţă în faţă  
creşte  
riscul de 
îmbolnăvire 

De ce se îmbolnăvesc 
tinerii, adolescenţii şi co-
piii? Medicul susţine că 
aceste persoane sunt ex-
puse unui risc mult mai 
mare de îmbolnăvire de-
oarece, noua variantă a 
virusului se transmite cu 
mai multă uşurinţă. “Ti-
nerii se adună, interacţio-
nează mai mult, sunt ex-
puşi mai frecvent riscu-
lui de infecţie şi, bineîn-
ţeles, într-un procent mai 
mic se respectă măsurile 
de prevenţie. Deci, cum-
va se poate explica şi prin 
aceste motive de ce, în 
momentul de faţă, se în-
registrează un număr mai 
mare de cazuri în rândul 
celor tineri şi, bineînţeles, 
acoperirea vaccinală la ti-
neri este mult mai redusă 
comparativ cu persoanele 
cu vârsta de peste 50-55 
de ani”, a explicat dr. Va-
leriu Gheorghiţă. 

Noua tuplină 
predispune și 

tinerii la forme 
grave de boală

Vin veşti proaste din partea medicilor în 
ceea ce priveşte noul val de pandemie. 
Dacă tulpinile care au circulat în valurile 
pandemice anterioare au afectat mai mult 
vârstnicii şi bolnavii cronic, iată că infecţia 
cu varianta Delta tinde să afecteze mai 
mult tinerii, adolescenţii şi copiii. În plus, 
noua tulpină poate predispune aceste 
categorii de pacienţi, chiar şi la forme 
severe de boală.  

Ne aflăm în valul 
patru al pandemiei 
de COVID-19. In 
condiţiile în care 
numărul pacienţilor 
confirmaţi pozitiv 
creşte semnificativ, 
spitalele se 
pregătesc pentru 
internări în masă, 
în perioada 
următoare. Și mai 
îngrijorător este 
faptul că, potrivit 
specialiştilor, 
varianta Delta 
tinde să devină 
dominantă în ţară 
noastră. 

Pentru a evita forme-
le de boală care ne-ar pu-
tea pune viaţa în pericol, 
medicii recomandă vac-
cinarea anti  COVID-19. 
“Este clar că suntem în 
momentul de faţă pe 
un trend ascendent din 
punct de vedere epide-
miologic, suntem în valul 
patru, înregistrăm un nu-
măr din ce în ce mai ma-
re de cazuri noi şi ca ur-
mare a faptului că varian-
ta Delta este pe cale să 
devină dominantă în Ro-
mânia. La nivelul medici-
lor de familie, în momen-
tul de faţă sunt 2.730 de 
cabinete care înregistrea-
ză activităţi de vaccinare 
şi au fost vaccinate până 
pe data de 22 august pes-
te 346.000 de persoane, 
majoritatea - 55%, fiind 
în mediul rural. La nive-
lul unităţilor sanitare sunt 
149 de spitale publice ca-
re au activităţi de vaccina-
re pentru pacienţii cronici, 
pentru pacienţii internaţi 
şi au fost vaccinaţi, înce-
pând cu a doua jumătate 
a lunii mai, peste 7.177 de 
pacienţi cronici. Cred că 
este o oportunitate când 
ajungem la spital să soli-
cităm, în cazul în care nu 

am fost vaccinaţi, să be-
neficiem de vaccinare”, a 
spus preşedintele Comi-
tetului Naţional de Coor-
donare a Activităţilor pri-
vind Vaccinarea împotri-
va SARS-CoV-2 (CNCAV), 
dr. Valeriu Gheorghiţă, re-
cent, într-o conferinţă de 
presă. Potrivit medicu-
lui, 26 de unităţi sanita-
re private vaccinează pa-
cienţii internaţi, fiind ast-
fel imunizate peste 1.521 
de persoane până la mo-
mentul actual. 

Sfatul medicilor: 
Respectaţi schema 
de vaccinare!

“Este nevoie să res-
pectăm schema de vac-
cinare tocmai pentru a 
avea beneficii în ceea ce 
priveşte riscul individu-
al de formă severă. Sunt 
date care arată că infecţia 
cu varianta Delta creşte 
riscul de spitalizare, de 

două-trei ori, comparativ 
cu celelalte variante vira-
le. Riscul de evoluţie că-
tre formele severe es-
te anticipat prin faptul că 
virusul se multiplică într-
un ritm mult mai accele-
rat, comparativ cu celelal-
te variante virale, ca ata-
re, dacă ne uităm la efici-

enţa faţă de boala simp-
tomatică, vedem că exis-
tă un procent de cazuri 
care nu sunt suficient de 
bine acoperite”, a atenţi-
onat medicul militar Vale-
riu Gheorghiţă, încă de la 
apariţia primelor cazuri de 
infecţie cu varianta Delta, 
pe teritoriul României. 

Avertismentul preşedintelui CNCAV, 
dr. Valeriu Gheorghiţă

“Varianta Delta 
este pe cale să devină 
dominantă în România!”

Din aprilie-mai de la apariţia primelor cazuri și până în 
prezent, varianta Delta a virusului SARS-CoV-2 a ucis 
sute de mii de persoane numai in India, ţara în care a 
fost descoperită. Cercetările realizate până acum de 
experţii in domeniu arată că durerile de cap, durerile 
în gât și secreţiile nasului sunt cele mai frecvente 
simptome asociate cu această variantă a virusului. 
Experţii o descriu ca fiind o “răceală urâtă” care poate 
duce la complicaţii ce pun în pericol viaţa pacientului. 
“Dacă ai simptome ușoare de orice fel, s-ar putea să 
o simţi doar ca pe o răceală sau o senzaţie ciudată, 
rămâi acasă și fă un test”, spune Tim Spector, profesor 
de epidemiologie genetică la King‘s College din Londra, 
medicul care conduce un studiu în acest sens. Tim 
Spector mai spune că tusea pare a fi al cincilea cel 
mai frecvent simptom, iar pierderea mirosului nu face 
parte din primele zece.  

Delta, mai mult decât o “răceală urâtă” 


