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Tensiunea creată de noul val al pandemiei 
de coronavirus poate afecta fizic şi psihic 
experţii din sănătate. Colegiul Medicilor 
din Municipiul Bucureşti (CMMB) 
avertizează că, în contextul valului patru 
al pandemiei de COVID - 19, trebuie 
luate măsuri urgente pentru a evita riscul 
epuizării şi chiar al intrării în sindromul 
burnout a personalului medical care 
activează în spitale.

Experţii din sănătate 
sunt în pericol

Valul patru al 
pandemiei crește 
riscul epuizării 
cadrelor medicale 

„Ne aflăm în faţa 
unui nou val al pandemi-
ei de COVID-19, cel de-al 
4-lea. Spitalele bucureş-
tene sunt din nou în aler-
tă. Medicii şi întregul per-
sonal medical sunt nevo-
iţi iarăşi să facă faţă nu-
mărului mare de paci-
enţi, atât pe secţiile de 
COVID-19, cât şi în ATI 
COVID-19. Nu trebuie în-
să uitat că acest noul val 
vine pe fondul oboselii şi 
stresului acumulate de-
ja de prea mult timp, pe 
fondul unui an şi jumăta-
te fără pauză de respiro, 
mai ales în anumite speci-
alităţi şi unităţi medicale. 
Colegiul Medicilor din Mu-
nicipiul Bucureşti trage un 
semnal de alarmă şi ce-
re măsuri urgente privind 
riscul epuizării şi chiar 
ajungerii în burnout a 
personalului medical aflat 
în prima linie a luptei îm-
potriva  COVID-19, având 
în vedere că vorbim mai 

ales de medici din spe-
cialităţi care au fost încă 
de la începutul pandemi-
ei pe acest front. O meta-
analiză, care a inclus pes-
te 30.000 de profesionişti 
din sănătate, a arătat că 
cel puţin 1 din 5 prezin-
tă simptome de depresie 
şi anxietate, iar cel puţin 
4 din 10 se confruntă cu 
probleme de somn şi/sau 
insomnie. Datele sunt în-
grijorătoare, iar fără mă-
suri adecvate situaţia în 
Bucureşti şi nu numai se 
poate dovedi şi mai gra-
vă“, atenţionează repre-
zentanţii Colegiului Me-
dicilor din Municipiul Bu-
cureşti, printr-un comu-
nicat de presă. Potrivit 
CMMB, sindromul  burnout 
se manifestă prin epuiza-
re emoţională, lipsa satis-
facţiei profesionale sau o 
senzaţie de depersona-
lizare şi o frecvenţă mai 
mare a erorilor la locul de 
muncă. 

Informarea vine chiar 
din partea dr. Valeriu 
Gheor ghiţă, şeful Comi-
tetului naţional de coor-
donare a activităţilor pri-
vind vaccinarea împotriva 
SARS-CoV-2,  într-o con-
ferinţă de presă care a 
avut loc recent, la Pala-
tul Victoria. „Cine doreş-
te să se vaccineze antigri-
pal poate să beneficieze, 
de pildă, la medicul de fa-
milie şi de vaccinare CO-
VID-19, pentru că se pot 
face simultan sau la orice 
alt interval de timp faţă de 
doza de vaccin COVID-19 
sau invers. Deci nu există 
limitări din acest punct de 
vedere şi sunt recoman-
dări foarte clare ale Cen-
trului de Control al Bolilor 
din SUA“, a spus dr. Va-
leriu Gheorghiţă. Potrivit 
medicului militar, la mo-
mentul actual, Agenţia 
Europeană a Medicamen-
tului evaluează datele şti-
inţifice care au fost depu-
se de compania BioNTech 
Pfizer şi urmează să ana-
lizeze şi datele de la com-
pania Moderna.

A treia doză de 
vaccin anti-COVID, 
autorizată din 
octombrie 

„Foarte probabil că în 
prima săptămână a lunii 
octombrie se va emite au-
torizarea pentru cea de-a 
treia doză. (...) Ne aştep-

tăm fie ca această autori-
zare să se dea acum con-
comitent pentru cele două 
indicaţii, adică doza adiţi-
onală sau doză de rapel 
sau să se dea iniţial pen-
tru doza adiţională şi ulte-
rior pentru doza de rapel. 
În concret, dacă vom avea 
această decizie, practic, în 
luna octombrie vom putea 
demara activitatea de ad-
ministrarea a dozei a tre-
ia, fie că vorbim de o doză 
adiţională, fie că vorbim 
de rapel“, a mai explicat 
preşedintele CNCAV.

Categoriile 
persoanelor la risc 

Pentru administra-
rea celei de-a treia do-
ze de vaccin anti-COVID 

există două recoman-
dări pentru persoane-
le cu status imun precar 
sau pentru cele pentru ca-
re au trecut cel puţin şa-
se luni de la schema ini-
ţială de imunizare. „Oa-
menii trebuie să înţelea-
gă foarte bine ce înseam-
nă doza a treia şi anume 
sunt două recomandări. 
Pe de o parte, administra-
rea unei doze suplimenta-
re, a unei doze adiţiona-
le de vaccin  COVID-19 pe 
bază de ARN mesager ca-
re să fie administrat la un 
interval apropiat de do-
za a doua sau prospec-
tiv (...) la persoanele cu 
status imun precar şi aici 
vorbim de persoane care 
sunt post-transplant, per-
soanele care sunt cu tera-

pie oncologică activă, per-
soanele care sunt cu alte 
afecţiuni, cu imunodefici-
enţe primare, imunodefi-
cienţe dobândite, cum es-
te infecţia HIV netratată 
sau în stadii avansate, în 
stadii de SIDA, imunose-
nescenţă - adică persoa-
nele în vârstă, persoanele 
de peste 65 de ani, în mod 
deosebit cei care sunt re-
zidenţi în centrele sociale, 
în căminele de vârstnici, 
de asemenea pacienţii 
care fac terapii imunosu-
presoare, terapii biologi-
ce sau cortizonice cu doze 
mari şi pe durată prelun-
gită de timp“, a adăugat 
dr. Valeriu Gheorghiţă. De 
asemenea, cea de-a doua 
recomandare privind ad-
ministrarea unei doze de 
rapel la cel puţin şase luni 
de la schema iniţială de 
vaccinare vizează, în prin-
cipiu, pe lângă categoriile 
populaţionale la risc şi re-
stul populaţiei imunizate. 
In opinia medicului, teore-
tic, persoanele care au is-
toric de trecere prin boală 
şi au şi schema de vacci-
nare anti-COVID completă 
nu au nevoie de această 
doză de rapel având în ve-
dere că nivelul anticorpilor 
este mult mai crescut.

Toamna aceasta,  

Imunizarea împotriva virusului  
SARS CoV-2 se va putea face simultan 

cu cea pentru gripa sezonieră  

Cum epidemia de 
COVID-19 este în plină 
desfăşurare, cu mii de 
cazuri noi în fiecare zi, 
cu toţii avem nevoie 
de o imunitate cât mai 
bună  pentru a trece 
cu bine de noul val. În 
acest sens, în perioada 
următoare, imunizarea 
împotriva COVID-19 
se va putea efectua 
simultan cu celelalte 
tipuri de vaccinuri 
care sunt incluse în 
programul naţional în 
domeniu sau pentru 
grupele populaţionale 
la risc, cum ar fi cel 
antigripal. 


