
22 16 - 22 martie 2020www.jurnaluldeilfov.ro

De altfel, produ-
cătorul susține că deja 
"funcționează la capaci-
tate de producție maxi-
mă’’ pentru a furniza cât 
mai multe teste rapide.  
"Virusul infectează oa
menii întrun mod 
exponențial. Am știut că 
trebuie să avem un vo-
lum de procesare ridicat. 
Acest lucru va ajuta la izo-

larea pacienților infectați, 
pentru ca ceilalți să ră-
mână sănătoși’’, a spus 
directorul departamentu-
lui de diagnosticare din 
cadrul Roche, Thomas 
Schinecker, citat de Reu-
ters. La momentul actu-
al, testarea pentru coro-
navirus este o procedură 
destul de anevoioasă, re-
zultatele fiind disponibi-

le în cel puțin 24 de ore. 
În prima etapă, se recol-
tează probe din salivă și 
mucoasă nazală. Probele 
recoltate sunt introduse 
întrun flacon steril și tri-
mise la un laborator care 
are kitul de testare. Oda-
tă ce probele ajung la la-
borator, tehnicienii folo-
sesc o procedură numită 
RTPCR, un tip de reacție 
de polimerizare în lanț, 
pentru a depista prezența 
virusului 2019nCoV. În 
esență, testul pentru co-
ronavirus funcționează 
determinând dacă un 
eșantion dat conține ge-
nomul distinct al viru-
sului 2019nCoV. Pentru 
a face acest lucru, teh-
nicienii extrag mai în-
tâi informația genetică, 

amestecând apoi mate-
rialul genetic purificat cu 
un set de ingrediente, in-
clusiv cu unele derivate 
din coronavirus. Întrea-
ga soluție este introdusă 
întrun aparat de testare. 
Dacă proba conține co-
ronavirus, materialul ge-
netic va fi amplificat, iar 
aparatul va afișa un re-
zultat pozitiv. Așadar, în 
cazul persoanelor care 
au avut contact direct cu 
un bolnav de coronavirus 
se instituie autoizolarea, 
acestea fiind astfel tes-
tate. În varianta în care 
analizele inițiale confirmă 
prezența virusului, per-
soanele respective sunt 
internate. Dacă testele 
sunt negative, persoane-
le rămân în autoizolare, 

fiind retestate ulterior. În 
funcție de rezultate, vor 

putea ieși din izolare sau 
vor fi spitalizate din nou.

sănătate
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Test autorizat de urgență 
În vederea diagnosticării mai rapide 
a noului coronavirus, Administrația 
Americană pentru Alimente și 
Medicamente a autorizat de urgență un 
test realizat de compania elvețiană Roche. 
Noul test permite aflarea rezultatelor în 
trei ore și jumătate și poate produce până 
la 4.128 de rezultate într-o singură zi. 

Chiar dacă până 
acum în România au fost 
numai forme ușoare de 
boală, medicii se așteaptă 
ca pe măsura creșterii 
numărului cazurilor de 
îmbolnăviri, cam 1015% 
dintre bolnavi să sufere 
forme moderate sau se-
vere. La ce simptome tre-
buie să luăm în calcul că 

am fi putut contracta vi-
rusul? „Primele simpto-
me, în general, sunt fe-
bra, urmată de tuse și 
stare de oboseală, dureri 
de mușchi  algii, cum le 
numim noi, cefalee (n.r. 
durere de cap). Pot să 
fie prezente, însă mai rar, 
scurgeri nazale, durere 
de gât. Foarte rar, simp-

tome digestive cum ar fi 
diaree, disconfort abdo-
minal, vărsături. În fazele 
în care se instalează pne-
umonia apar dificultăți de 
respirație, dispneea. Însă 
în momentul în care ci-
neva este îngrijorat că ar 
putea să fie aceste simp-
tome legate de infecția 
cu noul coronavirus tre-
buie să sune la 112. Nu 
se recomandă prezenta-
rea întro cameră de gar-
dă a unui spital, pe baza 
suspiciunii de infecție cu 
coronavirus. Trebuie să 
se anunțe la 112, pentru 
că, pe lângă simptomato-
logia amintită și care es-
te nespecifică, din neferi-
cire, pentru coronavirus, 
practic, asta ne și încur-
că uneori, pentru că vor-
bim de o simptomatolo-
gie care este comună tu-
turor virozelor respirato-
rii și nu e aproape nimic 
particular pentru acest 

nou subtip de virus, ce 
este în momentul de față 
relevant este un context 
epidemiologic particu-
lar. Adică, fie istoricul de 
călătorie în țările în ca-
re sunt confirmate cazuri 
(...), fie persoana provine 
dintrun cerc de contact 
al unor cazuri suspecte 
sau confirmate Nu trebu-
ie să o percepem ca pe o 
senzație de vinovăție sau 
ca pe o vină: „Am făcut 
o infecție cu coronavirus, 
înseamnă că sunt vinovat 
pentru că nu mam spălat 
corect pe mâini”. Nu, e o 
viroză respiratorie. Dacă 
avem o responsabilitate, 
este aceea de ai prote-
ja pe ceilalți. Cum facem 
asta? Anunțând la 112. 
Nu ne ducem direct  întro 
cameră de gardă plină cu 
persoane cu orice patolo-
gie. Și prezentăm simp-
tomatologia și contextul, 
dacă noi considerăm că 

este unul particular. Tre-
buie să ne gândim foar-
te bine la treaba asta, 
pentru că au fost situații 
în care oamenii au negli-
jat că sau întors dintro 
anumită țară și au consi-
derat că nu este impor-
tant. Trebuie să lăsăm 
specialiștii să decidă da-
că este important sau nu 
acel istoric”, explică dr. 
Valeriu Gheorghiță, me-
dic primar boli infecțioase 
în cadrul Spitalului Uni-
versitar de Urgență Mili-
tar Central „Carol Davila”, 
citat de Agerpres.ro. 

Când contactăm 
medicul de 
familie? 

Persoanele care nu au 
călătorit în țări unde sau 
înregistrat astfel de cazuri 
și nici nu au luat contact 
direct cu persoane infec-
tate, dar au simptome de 

viroză respiratorie, trebu-
ie să se adreseze mai întâi 
medicului de familie. Pen-
tru evitarea îmbolnăvirii 
și răspândirii virusului, dr. 
Valeriu Gheorghiță pune 
accent pe importanța res-
pectării regulilor de igienă 
a mâinilor și evitarea lo-
curilor aglomerate. „Când 
putem să lucrăm de aca-
să sau trebuie să stăm 
acasă, stăm acasă. Evi-
tăm să mergem în plim-
bările de rutină. Trebu-
ie să ne schimbăm puțin 
comportamentul, trebuie 
să devenim conștienți că 
un contact fizic cu o per-
soană sau cu suprafețele 
din jurul nostru, mai ales 
în zonele publice, mij-
loace de transport în co-
mun, hipermarketuri, re-
staurante, puburi, toate 
acestea sunt zone tranzi-
tate zilnic de zeci și sute 
de oameni", adaugă me-
dicul. 

Oamenii de știință au stabilit că 
majoritatea celor infectați cu noul virus 
dezvoltă simptome la cinci zile de la 
contractarea virusului. Potrivit experților 
spitalului John Hopkins din SUA, cel 
mai bun spital din lume, oamenii care 
nu au simptome în primele 12 zile de 
la infectare este aproape imposibil să 
mai prezinte simptome dar, dacă sunt 
suspiciuni că au virusul, sunt sfătuiți să 
se izoleze timp de 14 zile pentru a evita 
răspândirea. 

În plină epidemie, dr. 
Valeriu Gheorghiță, 
specialist în boli 
infecțioase, ne spune 
când trebuie să cerem 
ajutorul medicilor

Care sunt 
simptomele 
care trebuie 
să ne alarmeze 
și să ne trimită la doctor?

Coronavirus. 


