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Aflat într-o scurtă vi-
zită prin comuna Clinceni, 
Jurnalul de Ilfov a des-
coperit, cu bucurie, că la 
Centrul Social Clinceni, în 
cadrul căruia a fost ame-
najat centrul de vaccinare 
al comunei, holurile erau 
animate de cetățeni veniți 
pentru a primi serurile 
 anti-COVID-19.

Dr. Ramona Dumitraș-
cu, medic primar medici-
nă de familie, coordonato-
rul centrului de vaccinare 
din Clinceni, ne-a decla-
rat că numărul pacienților 
dornici să se vaccineze, a 
crescut după 18 octom-

brie, exact când a înce-
put să crească incidența 
îmbolnăvirilor de corona-
virus. ”Pentru că am avut 
o incidență mare în co-
muna Clinceni, oamenii 
au început să se sperie 
și, în consecință, au înce-
put să vină să se vacine-
ze din ce în ce mai mulți. 
A fost un moment când 
eram pe primul loc la nu-
mărul celor testatați pozi-
tivi în Ilfov. Acum, peste 
80% din numărul persoa-
nelor care se vaccinea-
ză este din Clinceni. Oa-
menii au văzut că numă-
rul pacienților nevaccinați, 

care au ajuns la spital cu 
afecțiuni severe și foar-
te grave este în creștere. 
Când cetățenii au văzut 
cât de rea este situația 
pacienților intubați, din 
secțiile ATI care au de-
venit neîncăpătoare, s-au 
speriat și au venit la cen-
trul de vaccinare. Prac-
tic, numărul solicitanților 
a crescut cu peste 60% 
în acele zile”, ne-a spus 
dr. Ramona Dumitrașcu. 
Astfel, spre sfârșitul lu-
nii octombrie, solicitările 
pentru vaccinare din par-
tea pupulației din comu-
na Clinceni s-au înmulțit 

spectaculos, comparativ 
cu lunile anterioare. 

Dacă pe 10 octom-
brie, se înregistrau 16 
pacienți vaccinați într-o 
zi, după 18-20 octombrie, 
 s-au vaccinat aproape 80 
de persoane pe zi. ”Iar 
după data de 21 octom-
brie, când televiziunile au 
început să arate realitatea 

crudă și cât de mare es-
te numărul de îmbolnăviri 
și mai ales cel al decese-
lor provocate de aceas-
tă boală, avem acum pes-
te 130 de persoane ca-
re se vaccinează într-o 
zi. Au început să vină oa-
menii de frică”, spune dr. 
Dumitrașcu.

Conform platformei 

oficiale de vaccinare an-
ti-COVID-19, capacitatea 
de vaccinare a centrului 
din Clinceni ar fi de 96 de 
pacienți pe zi. Dar până la 
ora 10.00, când am ajuns 
noi la centru, se vaccina-
seră deja 50 de persoane, 
la Clinceni.

Și vaccinații pot 
face COVID-19, 
dar o formă mai 
ușoară

Medicul coordonator 
al Centrului de Vaccina-
re Clinceni ne-a spus că 
acum vin să se vaccineze 
persoane din toate cate-
goriile de vârstă, dar pre-
domină cetățenii cu vâr-
sta cuprinsă în interva-
lul 45-65 de ani. Foar-
te mulți au venit de fri-
ca  COVID-19, dar sunt și 

mulți care s-au vaccinat 
din cauza restricțiilor im-
puse de autorități pe fon-
dul pandemiei. ”Am avut și 
cetățeni din Domnești. Noi 
primim cetățenii pentru 
vaccin de oriunde. La rata 
de mortalitate care se înre-
gistrează în țară, imposibil 
să nu fie un caz de deces 
de care să nu fi auzit în fa-
milie sau între prieteni. Da, 
si vaccinații se infectează, 
dar reacțiile, simptomele 
sunt altele. Și cei vaccinați 
pot să facă  COVID-19 
dar forma de boală este 
mult mai ușoară, net mai 
ușoară și răspunde la tra-
tament. Organismul ne-
vaccinat este lipsit de apă-
rare. Oamenii vin cu emoții 
pentru că sunt foarte mulți 
neinformați, care urmă-
resc alte canale decât sur-
sele oficiale și care prezin-

tă informații eronate”, a 
semnalat dr. Dumitrașcu.

Aceasta a spus că 
cetățenii care vin pentru 
prima doză de vaccin au 
o teamă foarte mare, de 
reacții adverse, deși sin-
gurele reacții mai severe 
au fost la persoane care 
au avut COVID. ”Au fost 
puține reacții mai seve-
re, dar de fapt este vor-
ba despre persoane ca-
re reacționează foarte re-
pede după vaccin, cu fe-
bră, oboseală sau ane-
mie, dar toate aceste 
simptome trec în câteva 
ore. Am vaccinat și copii 
de la vârs ta de 12 ani. La 
început se vaccinau doar 
persoane în vârstă, cu 
afecțiuni, dar nimeni nu 
a avut reacții semnifica-
tive. Nu înțeleg de ce nu 
se spun aceste lucruri”, a 

completat medicul de fa-
milie.

Pacienții trebuie 
să se informeze 
doar din surse 
autorizate

Specialistul ne-a pre-
cizat că, mai mult, după 
administrarea vaccinului 
a observat că unora din-
tre persoane au început 
să le treacă durerile arti-
culare. Unei persoane în 
vârstă de 94 de ani i-a re-
venit mirosul, care dispă-
ruse de foarte mulți ani. 
Un alt cetățean care su-
ferea de psoriazis, a spus 
că a observat o remisie a 
manifestărilor. ”Deci pu-
tem vorbi și despre be-
neficii multiple postvacci-
nare asociate și altor bo-
li. Cred că ar trebui pre-
cizate și aceste lucruri. 
Din experiența noastră, la 
persoanele vaccinate sunt 
efecte adverse cu simp-
tome specifice unei răceli 
sau o ușoară amețeală,  
febră,  frison, dureri mus-
culare, reacții care însă se 
tratează corespunzător, 
dar au fost și pacienți cu 
afecțiuni benefice imedia-
te”, a semnalat medicul.

Persoanele care nu 
 s-au vaccinat până acum 
nu s-au vaccinat de fri-
că. Specialiștii centrului 
de vaccinare din Clinceni 
spun că oamenii trebuie 
să știe că înainte de vacci-

nare li se răspunde la ori-
ce întrebare legată de sta-
rea de sănătate, cetățenii 
pot discuta cu medicii des-
pre afecțiunile de care su-
feră, pot cere lămuriri le-
gate de vaccinare. ”Noi în-
cercăm să ne apropiem 
de cetățeni, să înțeleagă 
că trebuie să vorbeas-
că cu noi, să vorbeas-
că cu un specialist sau 
cu cei care au trecut prin 
vaccinare sau prin boa-
lă”, a afirmat dr. Ramona 
Dumitrașcu, insistând că 
toate informațiile trebu-
ie să vină din partea unor 
persoane autorizate și nu 
trebuie crezute zvonurile 
care nu pot fi verificate.

Persoanele 
nedeplasabile 
pot solicita 
echipe mobile de 
vaccinare

Georgeta Pârneci, 
asis tent medical comuni-
tar în Clinceni, ne-a spus 
că după ce a lucrat pâ-
nă la vârsta pensionării, 
ca asistent medical șef la 
Spitalul din Domnești, se 
ocupă acum mai ales de 
persoanele în vârstă, mai 
ales cele vulnerabile. ”Le 
duc medicamente, le iau 
rețete, le fac injecții dacă 
este cazul, le explic nece-
sitatea vaccinării, dacă au 
probleme și nu pot mer-
ge la medicul de familie, 

fiind asistentă medica-
lă. Merg și cu certificatul 
meu, ca să le dovedesc 
cetățenilor că m-am vac-
cinat, am făcut cele trei 
doze”, ne-a spus Geor-
geta Pârneci, mândră că 
a adus mulți cetățeni la 
vaccinare, convinși de că-
tre domnia sa. 

Trebuie știut însă că și 
în comuna Clinceni, exis-
tă posibilitatea de pro-
gramare pentru vaccina-
re și la domiciliu, pentru 
persoanele cu dizabilități 
sau centrele de vârstnici. 
Cetățenii trebuie doar să 
anunțe acest lucru. ”Ne-
am mobilizat toți, echi-
pa, primăria, pentru 
dezinfecție, curățenie, 
avem condiții optime de 
vaccinare. Îi așteptăm 
pe toți să se vaccineze, 
aici sau la domiciliu, un-
de doresc. Numai să știe 
că suntem pregătiți pen-
tru ei”, a încheiat dr. Ra-
mona Dumitrașcu.

La centrul de vaccinare 
din Clinceni am stat de vor-

bă și cu Mircea Ghiță, per-
sonal civil în cadrul armatei. 
Este unul dintre cetățenii 
comunei Clinceni care și-a 
făcut deja cea de a tre-
ia doză de vaccin. ”Consi-
der că așa este bine, iar al-
tă soluție nu există pentru 
a scăpa de pandemie. Do-
resc să dau un exemplu și 
altor oameni, pentru vac-
cinare, să vadă că nu es-
te de joacă cu pandemia. 
Eu consider că vaccinarea 
este un lucru bun, necesar. 
În situația de față trebuie 
să facem vaccin, nu pentru 
a merge în mall, ci pentru 
sănătatea noastră și a ce-
lor din jur. Să îmi protejez 
familia, colegii de serviciu”, 
a spus acesta. 

Doamna Alina a ve-
nit la centru, cu fiica sa, 
adolescentă, care are vâr-
sta de 15 ani. Alexia ne-
a spus că a reușit să își 
convingă mama să o la-
se să se vaccineze, pen-
tru că ea consideră că așa 
este bine, așa se apără de 
boală.

ACTUALITATEACTUALITATE

Campania de vaccinare împ otriva 
coronavirusului continuă în forţ ă la Clinceni

 Numărul cetățenilor dornici să se vaccineze a 
crescut semnificativ, din a doua jumătate a lunii 

octombrie  Medicii semnalează că vaccinul este sigur 
și au observat multe reacții benefice la pacienții care 
sufereau de diferite boli, fără legătură cu COVID-19

Deschis din luna martie, după o mobilizare de excepție a 
personalului medical și a autorităților, în frunte cu primăria, 
centrul de vaccinare al comunei Clinceni, amenajat în cadrul 
Centrului Social, își primește cetățenii în continuare pentru 
administrarea serurilor anti-COVID-19. În ultimele zile numărul 
doritorilor a crescut simților, iar medicii care lucrează în centrul 
de vaccinare spun că după administrarea serului anti-COVID, unii 
cetățeni au observat că li s-au ameliorat simptomele diferitelor 
afecțiuni de care sufereau.

Cristina NedelCu
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