
22 22 - 28 iunie 2020www.jurnaluldeilfov.ro

Pandemia de COVID-19 
a dublat și chiar triplat 
numărul deceselor 
înregistrate, zilnic, 
în rândul bolnavilor 
de cancer. Cu toate 
măsurile de relaxare 
luate de autorități, 
la nivel național, 
pacienții suspecți că 
ar suferi de această 
maladie încă nu au 
acces la diagnostic, iar 
pacienții diagnosticați 
nu beneficiază de 
tratament, fiind „victime 
colaterale” în lupta cu 
noul virus, avertizează 
reprezentanții 
Federației Asociațiilor 
Bolnavilor de Cancer 
(FABC), cea mai mare 
organizație care apără 
interesele bolnavilor de 
cancer din România. 

„Am început anul 
2020 copleșiți de amenin
țarea unui nou virus și îl 
vom încheia cel mai pro
babil sufocați de cancer. 
În ultimele trei luni, lupta 
împotriva COVID19 sa 
extins și în spitalele de 
pneumologie, iar majori
tatea pacienților cu suspi
ciune de cancer pulmonar 
nu au mai avut acces la 
bronhoscopii și drept ur
mare la confirmarea dia
gnosticului și a unui tra
tament adecvat care să 
le salveze viața. Cance
rul pulmonar avansea
ză galopant, întro dina
mică similară pandemiei. 
E un cancer perfid, care, 
pe fondul crizei din sis
temul de sănătate, pa
re scăpat de sub control. 
Situația este similară pen
tru toti pacienții cu suspi
ciune de cancer, pe toate 
formele acestei patologii. 
Dacă nu se acționează ra
pid și nu se facilitează ac
cesul la diagnostic, vom 
avea încă un segment nu
meros de victime colate
rale ale unui sistem care 
sa dovedit neputincios să 
lupte pe două fronturi cu 
COVID19 și cu afecțiunile 
oncologice, iar în cazul 
deceselor prin cancer, nu
mărul este de ordinul ze
cilor de mii.  Acesta poa
te fi de fapt al doilea val al 
pandemiei de COVID19, 
pentru care trebuie să 
ne pregătim cu toții“, 
spun reprezentanții FABC, 
 întro scrisoare deschisă 
adresată autorităților.

Încă nu se fac 
operații și 
nu se găsesc 
medicamente

Bolnavii de cancer 
atenționează asupra faptu
lui că dacă înainte de pan
demie mureau zilnic 142 
de pacienți din patologia 
oncologică, astăzi, aceas
tă cifră sa dublat sau tri
plat! Pentru a salva cât 
mai multe vieți, membrii 
Federației cer sprijinul fo
rurilor decizionale. Redăm 
și noi, în cele ce urmea
ză, solicitările prevăzu
te în scrisoarea deschisă! 
„Măsurile pentru preveni
rea și limitarea îmbolnăvi
rilor cu noul Coronavirus 
 (COVID19) au salvat mii 
de vieți, cu siguranță. În 
egală măsură însă, coro
borate cu lipsurile din sis
temul de sănătate la nivel 
de resurse, organizare efi
cientă, infrastuctură, dis
ponibilitate, empatie, au 
condus la un risc crescut 
de mortalitate prin cancer, 
tocmai prin lipsa de con
firmare a diagnosticului în 
timp util. Afecțiuni oncolo
gice care ar fi putut fi vin
decate sau transformat 
rapid în cancere incurabi
le, au avansat din stadii in
cipiente în stadii termina
le. În cazul cancerului pul

monar, Ministerul Sănătății 
și Comisia de Pneumolo
gie consideră că diagnos
ticul unui caz nou “repre
zintă în principiu o urgență 
și nu poate fi amânat pâ
nă la încheierea pandemi
ei. Prin urmare, pacienții 
cu suspiciune de cancer 
pulmonar trebuie să facă 
investigațiile necesare di
agnosticului (examen CT, 
bronhoscopie cu biopsie, 
evaluare a funcției pulmo
nare și a statusului cardi
ac) prin internare  întrun 
serviciu de pneumolo
gie nonCOVID sau pro
gramare a investigațiilor 
în ambulator”. În realita
te, în toată această pe
rioadă o singură unitate 
medicală, respectiv Insti
tutul de Pneumoftiziolo
gie Marius Nasta, a reali
zat bronhoscopii, însă și 
acesta a funcționat la ca
pacitate minimă.  Restul 
unităților sanitare care ar 
fi putut să asigure acces 
la investigațiile specifice, 
nu sau putut organiza în 
direcția asigurării unor cir
cuitele funcționale pentru 
pacienții aflați în căutarea 
unui diagnostic. Astăzi, în
că nu se fac bronhoscopii, 
astăzi, încă nu se fac tra
tamente chirurgicale, as

tăzi, încă nu ne găsim me
dicamentele care pot fa
ce diferența între viață și 
moarte. În aceste condiții, 
este de așteptat ca o mare 
parte a celor peste 11.000 
de pacienți diagnosticați în 
fiecare an cu cancer bron
hopulmonar să piardă 
oportunitatea de a începe 
un tratament, să ajungă 
din stadii avansate în stadii 
terminale ale bolii și astfel 
să le fie compromisă șansa 
la viață. Acestora li se vor 
adăuga persoanele care 
deși au simptome specifice 
unui cancer pulmonar – in
fecții pulmonare repetate, 
creșterea intensității tu
sei, greutate în respirație – 
nu au avut acces la servicii 
de medicină primară și nu 
au putut ajunge la un me
dic specialist. Dacă situația 
accesului la servicii medi
cale nu revine la normali
tate, toți acești pacienți se 
vor număra probabil prin
tre cei care primesc un di
agnostic de cancer pulmo
nar abia după deces. Iar de 
cancer pulmonar mor pes
te 10.000 de oameni anual 
în România, aproape 20% 
din numărul total al dece
selor prin cancer. Dacă îna
inte de pandemie mureau 
zilnic 142 de pacienți din 
patologia oncologică (con
form Globocan 2018), as
tăzi, cu ce am semnalat 
anterior, această cifră sa 
dublat sau triplat! Și cine 
răspunde de aceste dece
se evitabile? În România, 
nimeni! Cine să se ocupe 
de pacienții cronici, dacă 
Ministerul Sănătății nu mai 
există, ci doar Ministerul 
Covidului? Nimeni. Opriți 
acest genocid și deschideți 
spitalele până nu este prea 
târziu!”

sănătate

Pagini realizate de  ionela ChirCu

„Acest personal (n.r. 
 medical din secțiile de 
pneumologie) în momen
tul de față, la trei luni 
(n.r.  de pandemie), este 
un personal uzat. Îi văd 
pe colegi cu foarte mul
te probleme și amprente 
psihice care ar trebui pe 
viitor pentru fiecare din
tre aceste unități să per
mită intervenția unor psi
hoterapeuți și a vacan
țelor binecuvântate. (...) 
Nu știm dacă ne putem 
permite aceste vacanțe, 
nu știm dacă acest CO
VID este influențat sau 
nu de clima caldă, de cli
ma umedă. Vedem foarte 
des pneumonii, bronho
pneumonii, dar dacă ne 
uităm la rata de deces, se 
moare mai puțin prin bo
li respiratorii, se moare în 
principal prin boli cardio
vasculare, diabet, obezi
tate, prin o serie de co
morbidități care, ca la ori
ce alt virus, în momentul 
în care se cumulează au 

un efect letal și un pro
gnostic imprevizibil. (...) 
Pentru terapeut rămân în
că suficiente enigme. (...) 
Avem foarte multe cazuri 
care încep să facă fibro
ze pulmonare. (...) Este 
un tip de complicație ca
re va presupune un alt tip 
de intervenție la distanță 
la acești pacienți, cu alte 
ajustări terapeutice. (...) 
Din punct de vedere al 
acestor complicații, poate 
ar trebuie să vorbim po
pulației mai mult despre 
atingerile ulterioare ale 
COVID, care ar putea să 
fie un alt semnal de alar
mă important în accepta
rea acestor măsuri mini
male în condiții de alertă 
legate de utilizarea măș
tii”, a spus prof. Mihălțan, 
marți, 16 iunie, în cadrul 
videoconferinței online in
titulată „Sănătate și FAR
MA  Reacția medicală la 
agresiunea pandemică”, 
organizată de trustul de 
presă Bursa. 

După trei luni de 
pandemie, prof. dr. Florin 
Mihălţan avertizează:

Deși suntem încă departe de a fi eradicat 
noul coronavirus pe teritoriul țării noastre, 
cadrele medicale din linia întâi dau semne 
de epuizare. Avertizarea vine chiar din 
partea prof. dr. Florin Mihălțan, șef  de 
secție la Institutul de Pneumoftiziologie 
„Marius Nasta”, din Capitală, care ne 
îndeamnă să respectăm cu strictețe 
măsurile de protecție. 

„Personalul 
medical este 
uzat. Are nevoie 
de vacanțe și 
psihoterapeuți”

Strigătul de ajutor al bolnavilor de cancer

„Deschideți spitalele până 
nu este prea târziu! Numărul 

deceselor s-a dublat” 

Cezar Irimia, 
președintele FABC 


