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Harta poate fi deschi-
să de pe telefonul mobil și 
de pe laptop. Accesată de 
pe telefon cu locația des-
chisă, harta ne arată ce-

le mai apropiate centre de 
locul în care ne aflăm. În 
acest fel, putem identifica 
cea mai apropiată locație 
astfel încât să nu mai pier-

dem timpul în trafic și să li-
mităm răspânidrea virusul 
cât mai mult posibil. “Re-
comand persoanelor ca-
re au un test COVID pozi-
tiv să meargă la un centru 
de evaluare COVID pen-
tru stabilirea unui trata-
ment adecvat. Pacieții ca-
re pot fi monitorizați aca-
să, vor pleca de la centru 
cu un tratament după ce li 

se face evaluarea. Evalua-
rea cât mai timpurie după 
primirea rezultatului pozi-
tiv este cu atât mai impor-
tantă în cazul pacienților 
cu afecțiuni cronice care 
pot dezvolta complicații”, 
explică dr. Adrian Mari-
nescu, directorul medical 
al Institutului Național de 
Boli Infecțioase ”Prof. dr. 
Matei Balș”.

Cum accesăm harta? 
Putem accesa harta pe: 

https://www.copac.ro/cen-
tre-de-evaluare-covid-19/. 

“Am gândit acest in-
strument online pentru a 
ajuta pacienții și a-i ghi-
da spre cel mai apropiat 
centru pentru a fi evaluați. 
Chiar dacă suntem pe 
o perioadă descrescă-
toare, totuși pacienții cu 

afecțiuni cronice pot avea 
complicații dacă se infec-
tează și, de aceea, este 
important să meargă la 
medic într-un centru, să 
fie evaluați și să primeas-
că tratament. Chiar eu 
am beneficiat de evalua-
re și tratament într-un ast-
fel de centru”, spune Ra-
du Gănescu, președintele 
COPAC. 

sănătate

Specialiștii  Spitalului 
Clinic ”Sfânta Maria”, din 
București au anunțat că vor 
desfășura din nou, intensiv, 
programele de transplant 
hepatic și pulmonar.  

“Spitalul Clinic «Sfânta 
Maria”» din București re-

începe intensiv programe-
le de transplant pulmonar 
și hepatic, după încheie-
rea stării de alertă și scă-
derea numărului de ca-
zuri de pacienți infectați 
cu COVID-19. Pentru anul 
în curs avem ca țintă un 

număr de 20 de pacienți 
transplantați, în funcție de 
numărul de donatori. Ori-
ce pacient cu indicație de 
transplant se poate adre-
sa Spitalului Clinic «Sfânta 
Maria»”, informează spe-
cialiștii unității sanitare.     

COPAC a lansat harta centrelor de evaluare pentru COVID-19

Iată care centre sunt mai apropiate 
de casa noastră!

În atenția celor care au simptome 
specifice infecției cu virusul SARS-CoV-2! 
Coaliția Organizațiilor Pacienților cu 
Afecțiuni Cronice din România (COPAC) 
a lansat o hartă interactivă cu centrele 
în care se face evaluarea pentru COVID 
19. Iată cum o accesăm și ce beneficii ne 
aduce în cazul în care mai avem și alte 
afecțiuni cronice!  

Avertismentul specialiștilor: 
Vor mai fi pacienți infectați cu noul 
coronavirus, internați la ATI 

Reîncep programele de transplant 
hepatic și pulmonar, la Spitalul “Sf. Maria” 

Ridicarea restricțiilor pentru limitarea 
răspândirii virusului SARS-CoV-2 le oferă 
pacienților aflați pe listele pentru transplant 
mai multe șanse la o nouă viață

D i r e c t o r u l  med i -
cal al Institutului de Boli 
Infecțioase “Matei Balș”, 
din Capitală, dr. Adri-
an Marinescu avertizea-
ză totuși, asupra fap-
tului că, deși vor fi mai 
puține cazuri severe, vor 
mai exista persoane ca-
re vor ajunge pe un pat 
de spital, la terapie inten-
sivă. “Anul 2022 clar es-
te un an de conviețuire cu 

virusul și, mai mult decât 
atât, ceea ce avem în mo-
mentul de față este chiar 
o conviețuire armonioasă, 
lucru care se vede extrem 
de clar. Aș trage totuși un 
semnal de alarmă și anu-
me că și dacă sunt puține 
cazuri severe, ele totuși 
vor exista și în viitorul 
apropiat, iar oamenii ca-
re sunt în vârstă și cu bo-
li cronice, din păcate, vor 

ajunge în terapie intensi-
vă. Și în Institutul “Matei 
Balș” se întâmplă urmă-
toarea situație. Sunt su-
ficiente locuri pentru sec-
țiile de non terapie inten-
sivă, dar locurile de tera-
pie intensivă, este adevă-
rat că sunt în număr mic, 
sunt aproape în totalitate 
ocupate”, a spus dr. Adri-
an Marinescu, citat de 
Agerpres.ro. 

Chiar dacă se 
află pe un trend 
descrescător, 
pandemia de 
COVID-19 încă nu 
a trecut. Mai mult, 
anul acesta trebuie 
să învățăm să 
conviețuim cu noul 
virus astfel încât, să 
evităm complicațiile. 
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