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„În ultimele săptă-
mâni, numărul pacien-
ţilor infectaţi cu virusu-
lui SARS-CoV-2 a cres-
cut într-un ritm accele-
rat. Astăzi au fost aproa-
pe 7.000 de cazuri noi. În 
faţa acestei evoluţii îngri-
jorătoare a pandemiei în 
ţara noastră, Colegiul Me-
dicilor din România face 
un apel şi adresează o ru-
găminte populaţiei să în-
ţeleagă impactul şi con-
secinţele pe care le poa-
te avea infecţia cu acest 
virus şi că, chiar şi atunci 
când vorbim de o formă 
uşoară, mai bine este să 
previi, decât să tratezi. 
Populaţia are nevoie de 
informare corectă. Aceas-
ta este datoria şi obliga-
ţia noastră a tuturor, me-
dici şi autorităţi, în privin-
ţa acestei pandemii, pen-
tru că doar aşa putem să 
avem o voce credibilă în 
această «mare» de infor-
maţii, care, din păcate, in-
clude uneori şi fake news-
uri. Da, şi în rândul per-
soanelor vaccinate exis-
tă îmbolnăviri, dar pro-
porţia cazurilor este mult 
mai mare în rândul celor 

nevaccinaţi şi, potrivit in-
formaţiilor ştiinţifice exis-
tente, riscul de a dezvolta 
o formă severă este mult 
mai mare la persoanele 
nevaccinate decât la cele 
vaccinate. Astăzi şi în pe-
rioada următoare, cu toţii 
trebuie să dăm dovadă de 
responsabilitate, ce trebu-
ie înţeleasă prin respecta-
rea normelor de protecţie 
personală, şi aici mă refer 
mai ales la purtarea măş-
tii pentru a limita atât îm-
bolnăvirea noastră, cât şi 
nivelul de transmitere“, 
se arată într-un comuni-
cat al Colegiului Medicilor 
din România. Aşadar, me-
sajul se îndreaptă şi către 
autorităţi, pentru a găsi şi 
identifica soluţii „corec-
te şi aplicabile imediat“ ce 
pot fi luate pentru limita-
rea îmbolnăvirilor. De ase-
menea, Colegiul Medicilor 
avertizează cu privire la 
faptul că nivelul mare de 
îmbolnăviri înseamnă de-
ja o presiune crescută pe 
spitale, „presiune care se 
traduce în primul rând la 
nivelul secţiilor ATI, acolo 
unde se face diferenţa în-
tre viaţă şi moarte“.

Este oficial! În plin val 
patru al pandemiei 
de COVID-19, 
unităţile sanitare 
cu paturi vor avea 
o abordare mixtă. 
Mai exact, în cadrul 
spitalelor de stat vor 
fi internaţi şi trataţi 
atât pacienţi infectaţi 
cu noul coronavirus, 
cât şi pacienţi cu 
diverse boli cronice, 
care necesită 
asistenţă medicală de 
specialitate. 

Informarea vine chiar 
din partea secretarului de 
stat în Ministerul Sănătăţii, 
Andrei Baciu care susţine 
că în acest mod se vor eli-
mina dificultăţile de acce-
sare a serviciilor medica-
le. „Spre deosebire de va-
lurile anterioare, nu vom 
mai avea spitale COVID 
(...), spitale suport COVID 
şi spitale non-COVID, ci 
toate spitalele din Româ-
nia vor avea circuite mix-
te -  COVID şi non-COVID, 
astfel încât toţi pacienţii cu 
boli cronice să poată fi tra-
taţi, toţi pacienţii care au 
nevoie de asistenţă me-
dicală să poată primi tra-
tamentele de care au ne-
voie. Aceasta este regu-
la generală, sigur că exis-
tă şi câteva excepţii. Spre 
exemplu, spitalele de bo-
li infecţioase, evident că 
preponderent vor tra-
ta pacienţi cu COVID-19 
sau spitale care din anu-
mite condiţionalităţi logis-
tice sau prin faptul că ar-
hitectura unui spital arată 
într-un anume fel, nu se 
poate secţiona un depar-
tament de Terapie Inten-
sivă în COVID şi non-CO-
VID. Odată cu preluarea 
acestui minister de către 
domnul ministrul interimar 
Cseke Attila, a avut loc o 
primă videoconferinţă cu 
toate direcţiile de sănătate 
publică, prin care domnul 
ministru le-a solicitat im-
plementarea acestui plan 
despre care vorbim. Acest 
lucru trebuie făcut şi ca 
urmare a dispoziţiilor date 
de domnul prim-ministru - 
acelea de a avea toate re-
sursele medicale necesare 
pentru a trata toţi pacien-
ţii din România care au ne-
voie de asistenţă medica-
lă. Acest lucru este în des-
făşurare. (...) Prioritatea o 
reprezintă acest val IV şi 
domnul ministru Cseke At-
tila a făcut un apel la res-
ponsabilitate şi la solidari-

tate. (...) Singura măsură 
reală, eficientă este cea a 
vaccinării“, a spus minis-
trul secretar de stat în Mi-
nisterul Sănătăţii, Andrei 
Baciu.  

Pacienţii cronici 
cer vaccinarea 
personalului 
medical 

La rândul său, Coali-
ţia Organizaţiilor Pacien-
ţilor cu Afecţiuni Cronice 
(COPAC) îşi arată îngri-
jorarea în legătură cu ni-
velul acoperirii vaccină-
rii în rândul profesionişti-
lor din sănătate. Prin ur-
mare, organizaţia solici-
tă Ministerului Sănătăţii 
să ia măsurile care se im-
pun pentru ca persoanele 
care lucrează în sistem şi 
vin în contact cu pacien-
ţii să fie în totalitate vac-
cinate. „COPAC se alătură 
şi susţine astfel iniţiativa 
European Patient Forum, 
al cărui membru este, de 
a solicita tuturor statelor 
Uniunii Europene prote-
jarea pacienţilor prin asi-
gurarea vaccinării per-
sonalului medical. Vacci-

narea profesioniştilor din 
sănătate ridică în primul 
rând o problemă lega-
tă de siguraţa pacienţilor. 
Numeroşi pacienţi cronici 
sunt la risc de a dezvol-
ta complicaţii ale unor bo-
li infecţioase transmisi-
bile, inclusiv COVID-19. 
Anumiţi pacienţi, de 
exemplu, persoanele ca-
re fac tratament de can-
cer, boli autoimmune sau 
transplant sunt vulnera-
bile la infecţii în general. 
Mai mult, anumiţi pacienţi 
nu pot fi vaccinaţi din mo-
tive medicale. Din aceste 
motive, personalul medi-
cal trebuie să fie în totali-
tate vaccinat, cu excepţia 
persoanelor care au 
contraindicaţii de vaccina-
re“, informează COPAC.  

Potrivit membrilor 
coaliţiei bolnavilor cro-
nici, pandemia COVID-19 
a sporit vulnerabilitatea 
acestor pacienţi. „Mulţi au 
avut întârzieri în dianosti-
care sau probleme în con-
tinuitatea tratamentului. 
Potrivit studiilor COPAC, 
22,8% dintre pacienţii 
cu boli cardiovasculare 
nu au fost deloc la me-

dic din teamă sau din lip-
sa accesului. Pe măsură 
ce restricţiile au fost ridi-
cate, pacienţii cronici con-
tinuă să fie îngrijoraţi în 

legătură cu siguranţa lor. 
Ei sunt cea mai vulnera-
bilă categorie în aceas-
tă perioadă. Ne confrun-
tăm cu accesul îngreu-
nat la diagnosticare, tra-
tament şi monitorizare. 
De multe ori, pacienţii 
aşteaptă în faţa spitalului 
ore în şir. De fiecare dată, 
pacienţii au fost obligaţi 
să se testeze, uneori pe 
banii lor pentru a respec-
ta siguranţa personalului 
medical. De aceea, vă ru-
găm să arătaţi acelaşi res-
pect  pacienţilor şi să nu 
îi puneţi în pericol“, mai 
spun membrii COPAC.

Colegiul 
Medicilor, apel 

pentru limitarea 
îmbolnăvirilor

Colegiul Medicilor din România (CMR) face 
apel către populaţie să înţeleagă impactul 
şi consecinţele pe care le poate avea 
infecţia cu noul coronavirus. Mai mult, 
CMR solicita autorităţilor să găsească 
„soluţii corecte şi aplicabile”, pentru 
limitarea îmbolnăvirilor.

În valul patru al pandemiei,

România nu va mai avea 
spitale doar pentru 

tratarea bolnavilor de COVID

Arătaţi 
respect fată 
de pacienţi şi 
nu-i puneţi în 
pericol”

COPAC


