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Vești bune 
pentru români! 
Medicamentul 
care tratează cu 
succes bolnavii 
de COVID-19 
din Statele Unite 
ale Americii este 
disponibil acum și 
în România. Spitalul 
de Boli Infecțioase 
“Victor Babeș”, din 
Timișoara, a primit 
deja primele doze. 
Pentru început, 
acestea vor fi 
administrate unui 
număr mic de 
pacienți. Dacă-și va 
dovedi eficiența și 
în cazul bolnavilor 
din țara noastră, 
cel mai probabil, în 
curând va fi utilizat 
la scară mult mai 
largă. 

O serie de stu-
dii clinice au dovedit 
eficiența  Remdesivirului 
pe pacienții cu noul tip 
de coronavirus din SUA. 
Acesta este un antivi-
ral care a fost folosit și 
în epidemia de Ebola, 
dar și în tratamentul al-
tor boli. În terapia an-
ti COVID-19 se reco-
mandă numai pacienților 
aflați în stare gravă, dar 
care nu prezintă boli re-
nale sau hepatice, seve-
re. Însuși dr. Anthony Fa-
uci, expertul imunolog al 
guvernului american, cel 
care conduce și Institutul 
Național pentru Alergii și 
Boli Infecțioase din Sta-
tele Unite, a spus că  “s-a 
dovedit că acest medica-
ment poate bloca virusul. 
Acesta va fi standardul 
de îngrijire”. Și totuși… 
Având în vdere că există 
puține cercetări care au 
analizat efectele acestui 
medicament, studii reali-
zate pe un număr mic de 
pacienți, mulți specialiști 
consideră că este pre-
matur ca medicamentul 
să fie considerat cel mai 
bun tratament împotriva 
 COVID. 

“Este o dispută la ni-

vel internațional. Ame-
ricanii spun că este de-
osebit de eficient, că au 
rezultate foarte bune, 
se studiază și în Euro-
pa, aparent cu rezultate 
bune, în schimb chinezii 
spun că nu au deloc re-
zultate cu acest medica-
ment. Ei au rezultate cu 
medicamentele produse 
la ei în țară. Cred că es-
te și o dispută economică 
între marile puteri. Noi nu 
intrăm în această dispu-
tă. Noi suntem bucuroși 
dacă putem primi aceste 
medicamente pentru că 
reprezintă o șansă pen-
tru pacienții noștri. Am 
primit, ca tratament com-
pasional, Remdesivirul, 
alaltăieri (n.r. – marți, 28 
aprilie), iar de ieri (n.r. 
– miercuri, 29 aprilie) 
am început să îl introdu-
cem la pacienții de la te-
rapie intensivă care sunt 
cu forme grave de boală. 
Deocamdată nu vă pot 
spune ce eficiență are. Va 
fi administrat timp de ze-

ce zile la nouă pacienți, 
după care vom analiza 
rezultatele și vom putea 
trage o concluzie. Acest 
medicament ar trebui să 
îmbunătățească starea 
clinică și, să sperăm, să 
salveze vieți”, a spus dr. 
Virgil Musta, de la Spitalul 
de Boli Infecțioase “Victor 
Babeș”, din Timișoara, ci-
tat de Mediafax.ro.  

Epidemia se va 
stinge când vor fi 
imunizați peste 
60% dintre oameni 

Potrivit dr. Virgil Mus-
ta, boala evoluează sever, 
în general, în cazul per-
soanelor cu vârste pes-
te 65 de ani și a celor ca-
re suferă de boli cronice 
care nu sunt bine contro-
late. Ținând cont de fap-
tul că procentul de deces 
la aceste persoane poa-
te fi mare, trebuie să fa-
cem tot posibilul să-i pro-
tejăm. De altfel, dr. Musta 
a realizat și un fel de ghid 
de recomandări pe care 
ne sfătuiește să-l avem 
la îndemână și să-l citim 
din când în când. Am in-
trat și noi, echipa Jurnalul 
de Ilfov, în posesia aces-
tui ghid și vă împărtășim 
o mică parte din sfaturi-
le medicului. “Pandemia 
a apărut datorită faptului 
că acest virus este unul 
nou, pentru care oame-
nii nu au imunitate (deci 
nu au cum să se apere 
inițial). Epidemia începe 
să se stingă în momentul 
în care peste 60% dintre 
oameni se imunizează. 

Imunizarea se poate face 
pe două căi:
1. prin boală (făcând 

boala);
2. prin vaccinare.
Cum încă nu avem 

vaccinul, putem avea do-
uă direcții strategice de 
acțiune:

1Să protejăm bătrâ-
nii prin izolare tota-

lă, iar restul să facă boala, 
se imunizează și încetul se 
stinge epidemia. Această 
strategie are dezavantajul 
că trimitem la luptă tinerii, 
care în mod normal fac for-
me mai ușoare, dar există 
și aici un risc, mai mic, de 
evoluție nefavorabilă.

2 Să ne protejăm cu 
toții cât mai bine, dar 

mai ales bătrânii, ca să 
câștigăm timp până apa-
re vaccinul, cât și până 
apare un tratament dedi-
cat acestei boli.

Foarte probabil că un 
vaccin eficient nu va apărea 
prea curând. Bineînțeles că 
o strategie de izolare pe ter-
men mai lung are dezavan-
tajul că produce consecințe 
economice extrem de ne-
gative pentru foarte mul-
te domenii și pentru foar-
te mulți oameni. Nu este 
deloc ușor să se găsească 
strategia ideală, important 
este totuși să luăm măsu-
rile necesare pentru a per-
mite sistemului nostru de 
sănătate să nu fie copleșit 
și să funcționeze în para-
metri optimi, pentru ca toți 
cei care necesită cu ade-
vărat asistență medicală 
calificată să poată benefi-
cia de ea”, ne sfătuiește dr. 
Musta. 
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A început 
colectarea 
de plasmă 
pentru tratarea 
pacienților cu 
coronavirus

Potrivit Ministe-
rului Sănătății, plas-
ma de la donator vinde-
cat  COVID-19 (PPC-DV- 
COVID-19) se va adminis-
tra doar pacienților critici 
infectați confirmați cu CO-
VID-19, cu vârsta de cel 
puțin 18 ani, care îndepli-
nesc următoarele criterii:
 se află într-o secție 

de ATI dintr-un spital de-
semnat prin ordin al mi-
nistrului Sănătății pentru 
tratamentul pacienților 
COVID-19 și avizat de 
Comisia de ATI;
 prezintă o progre-

sie rapidă a unei pneumo-
nii severe/a unor infiltra-
te pulmonare (> 50% în 
24-48 ore), în ciuda trata-
mentului administrat;
 sunt ventilați me-

canic de mai puțin de 10 
zile sau în pragul intubației 
și ventilației mecanice 
(dispnee severă, frecvență 
respiratorie ≥ 30/min, 
saturație în oxigen ≤ 93% 
cu oxigen pe mască faci-
ală, paCO2 >55 mmHg la 
pacienții fără BPCO).

“Reamintim că, Mi-
nisterul Sănătății a ela-
borat Ordinul de minis-
tru privind Metodologia 
pentru colectarea, testa-
rea, procesarea, stoca-
rea și distribuția a plas-
mei de la donator vin-
decat de  COVID-19 și 

utilizarea monitoriza-
tă pentru pacienții cri-
tici cu  COVID-19 din 
secțiile ATI. Documentul 
stabilește modul de co-
lectare, testare, prelu-
crare, stocare și distribu-
ire a plasmei de la dona-
tor vindecat de COVID-19 
și utilizarea monitoriza-
tă pentru pacienții critici 
cu  COVID-19 din secțiile 
ATI, în conformitate cu 
legislația națională în do-
meniul transfuziei sangu-
ine și ghidul tehnic ela-
borat de Comisia Euro-
peană cu privire la colec-
tarea, testarea, procesa-
rea, stocarea, distribuția 
și utilizarea monitoriza-
tă a plasmei proveni-
te de la persoane vinde-
cate de  COVID-19 pen-
tru tratamentul CO-
VID-19. În acest mo-
ment sunt trei aparate 
pentru tratarea cu plas-
mă a pacienților cu coro-
navirus donate Ministeru-
lui Sănătății, în București, 
Timișoara și Iași. Minis-
terul Sănătății încurajea-
ză donarea voluntară de 
sânge și produse de sân-
ge și prin toate acțiunile 
întreprinse urmărește 
să îmbunătățească mo-
dul de donare în rândul 
populației, în beneficiul 
pacienților”, informează 
Ministerul Sănătății.

Coronavirus. Medicamentul care face minuni 
în SUA a ajuns și în România 

Specialiştii îl folosesc 
pentru pacienţii aflaţi în 
stare critică

Sperăm să 
salveze vieți”

Dr. Virgil Musta
medic primar 
Boli Infecțioase 
Timișoara

Primele trei colectări de plasmă de la 
donatori vindecați de COVID-19 au fost 
realizate în urmă cu doar câteva zile, la 
Centrul de Transfuzie Sanguină. Plasma 
va fi testată și după calificarea biologică va 
fi pusă la dispoziția spitalelor.


