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că unitatea medicală dis-
pune de una dintre cele 
mai dotate secţii ATI, in-
clusiv de ventilatoare.

Până să înceapă 
valul 4, situația 
se ameliorase în 
spital

Dr. Massawi Tarig, di-
rectorul medical al Spita-
lului Clinic Judeţean de 
Urgenţă Ilfov ne-a spus 
că pregătirile pentru acor-
darea asistenţei medica-
le pacienţilor bolnavi de 
COVID-19 au reînceput 
din luna septembrie con-
form evoluţiei valului 4 al 
pandemiei. ”Când numă-
rul de înfectări zilnice a 
depășit 10.000, a fost ne-
cesar să se găsească noi 
locuri, iar la recomanda-
rea președintelui CJI și 
a Ministerului Sănătăţii a 
fost redeschis încă un etaj 
cu 25 de paturi, plus ATI 
în totalitate, plus UPU în 
totalitate. În ATI sunt 15 
locuri, iar în UPU, care 
primește pacienţi perma-
nent, este plin. Am mărit 
capacitatea și numărul de 
medici și trebuie să gesti-
onăm situaţia”, a precizat 
specialistul.

Potrivit dr. Massawi 
Tarig, până să înceapă 
valul 4 al pandemiei de 
coronavirus, situaţia se 
ameliorase aproape com-
plet, adică asistenţa me-
dicală spitalicească se 
desfășura normal pentru 
toate specialităţile. ”Am 
redeschis spitalul, toa-
te secţiile spitalului erau 
deschise, am început să 
recuperăm din numărul 
pacienţilor care au plecat 
în alte părţi. Aveam activi-
tate normală. Din iulie pâ-
nă în septembrie, practic 
două luni, am funcţionat 
normal, dar din luna oc-
tombrie am oprit activita-
tea în celelalte secţii și am 
mobilizat întreg persona-
lul medical pentru a face 
faţă celor patru departa-
mente de COVID-19, UPU 
plus ATI”, ne-a mai spus 
directorul medical.

Acesta a semnalat că 
vin foarte multe cazuri și e 
coadă de salvări. Pacienţii 
la UPU stau pe scaune. 
”Nu mai putem să facem 
faţă pe paturi sau tăr-
gi, ca să le putem ofe-
ri pacienţilor oxigenul de 
care au nevoie. Faţă de 
celelalte valuri ale pande-

miei, de această dată, nu 
mai internăm pacienţi ca-
re nu au necesar de oxi-
gen. Pacienţii noștri au 
necesar de oxigen impor-
tant. Avem cazuri grele, 
în UPU avem pacienţi cu 
C-pap, cu necesar de oxi-
genoterapie non-invazi-
vă, iar toţi pacienţii de pe 
secţiile de COVID sunt cu 
necesar de oxigen”, mai 
spune medicul.

99% dintre 
pacienți sunt 
nevaccinați

Dr. Massawi  Tarig tra-
ge un semnal de alar-
mă atenţionând că 99% 
dintre pacienţi sunt 
nevaccinaţi, iar nicioda-
tă până acum situaţia nu 
a fost atât de dramatică. 
”În valul anterior, aveam 
internate și persoane vac-
cinate, dar care erau cu 
boli asociate, cu diferi-
te forme ale bolilor și fă-
ră necesar de oxigen. De 
această dată, nici nu in-
ternăm pacienţi fără ne-
cesar de oxigen, pentru 
că nu avem locuri. Oame-
nii au nevoie de oxigen să 
trăiască”, a spus medicul.

Specialistul avertizea-
ză că acest val 4 al pan-
demiei este caracterizat 
de doi factori importanţi: 
în primul rând este speci-
ficul acestei variante Del-
ta a virusului SARS-CoV-2 
care este mai agresivă și 

mai contagioasă. Cel de-
al doilea factor care tre-
buie luat în seamă este 
numărul mic de vaccinaţi, 
care a dus la creșterea 
masivă și atât de rapidă a 
numărului de bolnavi.

O altă problemă es-
te faptul că oamenii se 
infectează, dar vin în ul-
tima clipă la medic, când 
afectarea pulmonară este 
foarte mare.

”Acesta este profilul 
omului care refuză să se 
vaccineze. El caută moti-
ve să nu ajungă la spital, 
caută motive pentru că 
nu crede în infecţia în si-
ne, nu în vaccin. Noi atra-
gem atenţia la cel mai seri-
os mod și avertizăm că es-
te o situaţie alarmantă, iar 
oamenii încă mai au șansa 
să se vaccineze. Cazurile 
foarte puţine de persoa-
ne vaccinate care vin și se 
internează cu necesar de 
oxigen, toţi trec mai ușor 
prin boală și pleacă acasă”, 
spune dr. Massawi Tarig.

Medicul insistă că ori-
ce persoană, la primele 
simptome ar trebui să se 
testeze, iar dacă simpto-
mele se accentuează să 
vină la spital.

CJ Ilfov a anunțat 
suplimentarea 
numărului de 
paturi

Spitalul Clinic Jude-
ţean de Urgenţă Ilfov va 
suplimenta numărul pa-
turilor pentru bolnavii in-
fectaţi cu SARS-CoV-2, 
a anunţat, pe 8 octom-
brie Consiliul Judeţean Il-
fov. Pe lângă cele 15 pa-
turi din secţia de Terapie 
Intensivă, încă 25 de pa-
turi vor fi folosite pentru 
pacienţii cu forme ușoa-
re și medii de COVID-19. 
Această măsură vine în 
contextul în care numărul 
pacienţilor infectaţi creș-
te într-un ritm alarmant în 
judeţul Ilfov. ”Este datoria 
noastră, a autorităţilor, să 

ne asigurăm că persona-
lul medical dispune de tot 
ce este necesar pentru a 
putea salva cât mai mul-
te vieţi. Îl asigur pe dom-
nul manager al Spitalului 
Judeţean Ilfov, Mircea La-
za, de tot sprijinul meu. 
Şi, de asemenea, ţin să-
i mulţumesc premierului 
Florin Cîţu pentru impli-
carea și responsabilitatea 
de care a dat dovadă în 
gestionarea crizei sanita-
re în care ne aflăm cu toţii 
și pe care sper să o depă-
șim cât mai curând. E im-
portant să avem la cârma 
ţării oameni orientaţi că-
tre problemele cetăţeni-
lor, care depun toate efor-
turile pentru aceștia în 
acest val 4 al pandemiei. 
Totodată, îmi exprim re-
cunoștinţa faţă de perso-
nalul medical. Le transmit 
toată aprecierea mea, cu 
mulţumiri pentru munca 
grea pe care fiecare din-
tre ei o face cu atâta de-
dicaţie în fiecare zi. Îi rog 
pe cetăţeni să dea dova-
dă de responsabilitate și 
să se vaccineze! În jude-
ţul Ilfov avem, în prezent, 
29 de centre de vaccina-
re disponibile. La niciunul 
dintre aceste centre nu 
există liste de așteptare. 
Vaccinarea nu doare, du-
rează puţin și, cel mai im-
portant, salvează vieţi“, 
a transmis președintele 
Consiliului Judeţean Ilfov, 
Hubert Thuma.
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Dr. Massawi Tarig, di-
rectorul medical al Spita-
lului Clinic Judeţean de 
Urgenţă Ilfov, ne-a de-
clarat că majoritatea bol-
navilor sunt nevaccinaţi, 
au forme grave de boa-
lă, afectare pulmonară de 
peste 50% și sunt din ce 
în ce mai tineri.

Prin Hotărârea nr. 
167, Comitetul Judeţean 
pentru Situaţii de Urgenţă 
Ilfov a decis, miercuri, 
22 septembrie 2021, 
funcţionarea Spitalu-
lui Clinic Judeţean de 
Urgenţă Ilfov ca spital su-
port COVID. Ca urmare a 
Avizului Temporar nr.40 
din 22.09.2021 emis de 

către DSP Ilfov, s-a de-
cis astfel ca Spitalul Cli-
nic Judeţean de Urgenţă 
Ilfov să funcţioneze ca 
spital suport COVID-19, 
cu următoarea structură  
funcţională:  Corp H Par-
ter – Unitate de Pri-
miri Urgenţe; etajul 
I – Secţie Chirurgica-
lă cu 25 de paturi; eta-
jul III – Secţie Medica-
lă cu 25 de paturi; etajul 
IV – A.T.I. cu 15 paturi.  
Decizia a fost luată în 
urma consultării din-
tre fostul premier Flo-
rin Cîţu și președintele 
Consiliului Judeţean Il-
fov, Hubert Thuma.  „I-am 
propus șefului Consiliu-

lui Judeţean Ilfov să luăm 
Spitalul Clinic Judeţean 
de Urgenţă Ilfov, să fie 
unitate COVID, a accep-
tat”, a declarat, luna tre-
cută, șeful Guvernului, în 
contextual în care s-a de-
cis ca România să ajun-
gă la 2000 de paturi ATI 
COVID-19, în condiţiile în 
care tot mai mulţi bolnavi 
COVID-19 ajung la ATI. 

Spitalul Clinic Jude-
ţean de Urgenţă Ilfov a 
fost unitate COVID-19 din 
27 iunie 2020 până pe 1 
august 2021. De la înce-
putul lunii august și până 
pe 22 septembrie a fost 
unitate mixtă. 

Spitalul Clinic Jude-
ţean de Urgenţă Ilfov a 
avut un rol foarte impor-
tant încă de anul trecut ca 
spital suport COVID-19, 
pentru a primi pacienţii 
infectaţi cu noul coronavi-
rus, acest lucru fiind posi-
bil datorită investiţiilor re-
alizate în această unitate 
sanitară, având în vedere 

Dr. Massawi Tarig: ”Niciodată până acum situația nu a fost atât de dramatică”

Spitalul 
Judeţean Ilfov, sub 
presiunea cazurilor 
grave de COVID-19

 Unitatea medicală nu mai internează decât pacienți cu necesar de oxigen 
 Medicii îndeamnă populația să se vaccineze  Virusul este mult mai agresiv și 

mai contagios  Crește numărul cazurilor  severe la tineri si copii 
 Pacienții vin cu afectare pulmonară de peste 50% 

”Este foarte important, ca la orice simptomatologie care induce 
suspiciunea de infecție virală, oamenii să se testeze. Dacă testul este 
pozitiv trebuie anunțată DSP și medicul de familie și dacă simt că 
se înrăutățește situația să vină imediat la spital! Nu stați acasă! Nu 
așteptați! Nu căutați soluții să aveți oxigen acasă! Este foarte periculos! 
Oxigenoterapia se face doar în unitățile sanitare sau la recomandarea 
medicului. Este o infecție virală. Noi încercăm să evaluăm conform 
evoluției virusului și încercăm să ne adaptăm cu noutățile pe care le 
aduce. Din păcate suntem într-o poziție ofensivă și încercăm să ne 
apărăm. Nu suntem într-o poziție de atac. Atacul îl facem doar cu 
vaccinare! Despre toate medicamentele despre care se vorbește că sunt 
date în spital, singurul om potrivit pentru a decide când, cum și la cine 
să poată fi folosite, este medicul care tratează COVID-19. Nu încercați 
să găsiți posibilitatea să faceți tratamentul acasă. Nu se poate și nu 
este corect și nu merge la oricine, trebuie dat doar de un medic care 
tratează COVID-19 și știe ce înseamnă efectul secundar al unui astfel de 
tratament. Tratamentul se face doar în unitățile sanitare care tratează 
COVID și sub supravegherea atentă a personalului medical”, a mai 
avertizat dr. Massawi Tarig.

Acesta a insistat că pacientul trebuie să sune medicul de familie, să se 
știe de el, iar dacă se înrăutățește situația, să sune la 112 și să meargă la 
spital.
Primul semnal de alarmă este dificultatea de respirație și tuse care 
afectează saturația de oxigen. La fel, un alt semnal este febră care nu 
cedează la antitermice obișnuite. ”Să nu stea dacă nu se simte bine. Să 
sune la 112. Acesta este mesajul meu! Sunt pacienți care vin cu diferite 
alte aspecte, manifestări digestive, diaree. Dar dacă toate aceste 
simptomatologii cedează la medicamentele de la farmacie, prescrise de  
medicul de familie, atunci este în regulă, dar dacă nu cedează trebuie 
venit la spital”, a menționat dr. Tarig.
Evident că mesajul cel mai important transmis de medic este acela de a 
merge la vaccinare, singura armă pe care o avem în momentul de față 
pentru a nu se ajunge în situațiile critice, care acum sunt cele mai multe. 
La acest val patru este clar că vârsta a scăzut foarte mult. Peste 70% sunt 
tineri dacă nu chiar mai mult. Este primul val unde este afectare la nivel de 
copii și adulți de la 17-20 de ani, până la 50 de ani. Nu sunt mai rezistenți. 
Vin târziu, sunt nevaccinați. Nevaccinarea a devenit un indicator esențial în 
prognostic”, a conchis dr. Massawi Tarig.

Testarea este foarte importantă!

Medicii Spitalului Clinic Județean de 
Urgență Ilfov trag un semnal de alarmă în 
privința numărului din ce în ce mai mare 
de bolnavi în stare gravă de COVID-19, 
care au nevoie de suport medical 
spitalicesc și în mod special de oxigen.

Cristina NedelCu
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