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În timp ce anumite state se pregătesc 
să ridice restricțiile considerând că noul 
coronavirus nu mai reprezintă un pericol 
social, experții Organizației Mondiale a 
Sănătății nu exclud apariția  unor variante 
noi de virus. 

Avertizarea OMS: 

„Omicron nu 
va fi ultima 
variantă despre 
care vom vorbi” 

Peste 4.000 de 
medici de familie 
din întreaga 
țară au încheiat 
contracte cu casele 
de asigurări de 
sănătate teritoriale 
în vederea testării 
pacienților pentru 
detectarea virusului 
SARS-CoV-2. Testele 
vor fi gratuite 
pentru toți cei care 
le solicită atunci 
când au simptome 
specifice. 

În plin val de pande-
mie, Ministerul Sănătății 
îndeamnă persoanele cu 
simptomatologie sugesti-
vă să-și contacteze medi-
cul de familie sau oricare 
alt medic de familie care 
are un astfel de contract 
încheiat cu CAS, pentru a 
se testa fără să plăteas-
că. Lista medicilor dis-
ponibili pentru astfel de 
testări, este publică. Ea 
poate fi accesată pe pa-
ginile de web ale Minis-
terului Sănătății și Casei 
Naționale de Asigurări de 
Sănătate. Medicii de fami-
lie pot testa atât pacienții 
înscriși în lista proprie, cât 
și alți pacienți dinafară. 
Pentru a se putea testa, 
pacienții trebuie să înde-
plinească anumite criterii 
care sunt stabilite de In-
stitutul Național de Sănă-
tate Publică. Metodologia 
de supraveghere a sin-
dromului respirator acut 
cu noul coronavirus CO-
VID-19 va putea fi acce-
sată, în curând, la adresa 
www.insp.gov.ro. Aceasta 
va fi actualizată periodic. 

“Testarea în cabine-
tele medicilor de familie 
reprezintă o soluție pen-
tru accesul facil al pacien-
tului la diagnostic rapid, 
evaluare și monitorizare. 
Creșterea numărului de 
persoane testate de către 
medicii de familie va scă-
dea suprasolicitarea  ser-

viciilor de ambulanță și 
a direcțiilor de sănăta-
te publică, unde sunt lis-
te de așteptare lungi”, a 
explicat prof. univ. dr. Ale-
xandru Rafila, ministrul 
Sănătății. 

Ne mai putem 
testa și în farmacii 

Peste 100 de farma-
cii din Capitală și din alte 
18 județe ale țării fac tes-
te rapide, pe bază de an-
tigen pentru depistarea 
infecției cu noul coronavi-
rus. Rețineți, însă! Testele 
rapide antigen sunt puse 
la dispoziția farmaciilor de 
către Direcțiile de Sănăta-
te Publică, gratuit. Totuși, 
este posibil ca farmaciile 
să perceapă o taxă. Aceas-
ta va fi pentru prelucra-
rea testului, nu și pentru 
testul în sine. Mai trebuie 
reținut și faptul că, aces-
te teste gratuite sunt pu-

se la dispoziția farmaciilor 
în limita stocului disponi-
bil. Persoanele nevaccina-
te pot obține în baza aces-
tor teste și certificatele di-
gitale. În acest caz, după 
testare, farmacia va trimite 

datele în sistemul Corona-
Forms, urmând ca docu-
mentul să fie descărcat din 
platforma certificate-covid.
gov.ro. În urma testării ra-
pide, certificatul digital es-
te valabil 48 de ore. 

Dr. Maria Van Ker-
hove, responsabilul teh-
nic al Organizației Mon-
diale a Sănătății pen-
tru COVID-19 conside-
ră chiar, că posibilitatea 
apariției unor noi varian-
te este foarte mare. „Știm 
multe despre acest virus, 
dar nu știm totul. Și, sin-
cer, variantele sunt niște 
wild carduri pentru noi. 
Așa că urmărim acest vi-
rus în timp real, pe măsu-
ră ce se modifică, pe mă-
sură ce se schimbă… în-
să virusul are mult spațiu 
de mișcare. Următoarea 
știm că va veni, dar spe-
răm că va dura ceva timp 
până atunci. Trebuie să 
ne asigurăm că, din nou, 
nu creștem doar acoperi-
rea vaccinării, ci și luăm 
măsuri pentru a reduce 
răspândirea”, a explicat 
expertul OMS, Maria Van 
Kerkhove, în cadrul unei 
sesiuni de întrebări și răs-
punsuri transmise în di-
rect pe platformele de so-
cializare ale OMS. 

Primele cazuri 
de „Omicron 
invizibil”, în 
România 

O subvariantă a vari-

antei Omicron, BA.2, de-
numită „Omicron invizibil” 
care este mai contagioa-
să și mai greu de detec-
tat decât varianta origina-
lă Omicron BA.1, afectea-
ză deja o mare parte din 
cetățenii Europei. Domi-
nantă în Danemarca un-
de a cauzat peste 80% 
din infecții, noua variantă 
de virus a fost depistată, 
mai nou, și în țara noas-
tră. Din fericire, se apre-
ciază că aceasta nu pro-
voacă simptome mai gra-
ve decât varianta originală 
de Omicron BA.1. Cu toate 
acestea, teoriile conform 
cărora virusul va continua 
să se transforme în tulpini 
mai blânde sunt încă fără 
fundament. „Nu există ni-
cio garanție în acest sens. 
Sperăm că așa va fi, dar 
nu există nicio garanție în 
acest sens și nu putem mi-
za pe acest lucru”, a mai 
spus dr. Maria Van Kerkho-
ve într-una din intervențiile 
sale pe platformele de so-
cializre ale Organizației 
Mondiale a Sănătății. În 
urma secvențierii, subvari-
anta BA.2 a fost descope-
rită în București și Bacău. 
Mai exact, au fost identifi-
cate trei cazuri din 94 de 
probe secvențiate. 

Ministerul Sănătăţii ne 
îndeamnă să ne testăm 

la medicul de familie dacă 
avem simptome de COVID-19

 Testarea este gratuită pentru toți pacienții 
care îndeplinesc criteriile stabilite de INSP  
 Medicii de familie pot testa inclusiv 
pacienți care nu se află pe lista proprie 

Este o soluție 
pentru 
accesul facil 
al pacientului 
la diagnostic 
rapid, evaluare 
și monitorizare”

ministrul Sănătății

Prof. dr. 
Alexandru Rafila


