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Peste 150 de persoa-
ne au primit îngrijiri me-
dicale de specialitate, 
 într-un singur spital din 
țară, de la începutul verii 
și până acum. Printre vic-
timele insectelor se află 
și 70 de copii, trei dintre 
ei având vârste de până 
la doi ani. „Cel mai vârst-
nic pacient a fost un băr-
bat în vârstă de 85 de ani, 
care s-a prezentat în Ser-
viciul UPU cu plagă muș-
cată de căpușă, cu re-
tenție de insectă”, spu-
ne dr. Ioan Asaftei, pur-
tătorul de cuvânt al unui 
spital județean. Medicii 
atrag atenția asupra fap-
tului că, prin mușcătura 
lor, căpușele ne pot pune 
viața în pericol ca urma-
re a transmiterii unor boli 
grave cum ar fi, boala Ly-
me sau encefalita. 

Cum ținem 
căpușele la 
distanță? 

Specialiștii de la In-
stitutul Național de Sănă-
tate Publică ne recoman-
dă să evităm, pe cât po-
sibil,  zonele infestate cu 
căpușe. Dar, dacă totuși 
nu putem evita ieșirile în 
parc, în grădinile de vară 
sau în alte spații deschise, 
este bine să purtăm hai-
ne de culori deschise, ca-
re să ne protejeze brațele 
și picioarele. La nevoie, 
culoarea deschisă ajută 
prin contrast la identifi-
carea ușoară a căpușelor. 

De asemenea, specialiștii 
ne mai recomandă să 
purtăm și pantaloni lungi, 
tricouri, bluze sau cămăși 
cu mâneci lungi. Fie că ne 
place sau nu, cel mai bi-
ne ar fi ca încălțămintea 
să nu fie prevăzută cu de-
cupaje. Preventiv, putem 
aplica în mod repetat, la 
1-3 ore, un spray repe-
lent pentru insecte (cu 
dietiltoluamidă) pe pie-
lea expusă (mâini, brațe, 
antebrațe, ceafă) sau un 
insecticid (cu permetrin) 
pe pantaloni, manșete, 
ciorapi și pe mâneci. Po-
trivit medicilor, în ca-
zul unei activități lucra-
tive sau recreative într-o 
zonă cu risc (cu anima-
le care pot fi parazitate 
de căpușe și cu arbuști 
și vegetație bogată) se 

recomandă examinarea 
la câteva ore a întregii 
suprafețe a corpului, fă-
ră a neglija zonele cu păr, 
pentru a observa căpușe 
atașate de piele sau păr. 
Atenție! Căpușele se pot 
atașa și fixa oriunde, pen-
tru a se hrăni cu sânge, 
fără a provoca disconfort 
la atașarea de piele sau în 
timpul hrănirii.

Ce facem dacă 
ne-a înțepat o 
astfel de insectă? 

Pentru îndepărtarea 
căpușelor este obligato-
riu să ne prezentăm de 
urgență la camera de gar-
dă a unui spital sau la cel 
mai apropiat cabinet de 
medicină internă, nicide-
cum acasă. Căpușele tre-

buie scoase imediat, fă-
ră întârziere, evitând stri-
virea acestora. De regu-
lă, acestea insecte sunt 
foarte mici pentru că sunt 
în stadiul de larvă sau de 
nimfă. Așadar, pentru a 
evita orice riscuri, ele tre-
buie extrase de către me-
dic. Se scot prin tracțiune 
ușoară și continuă cu o 
pensetă aplicată cât mai 
aproape de piele, astfel 
încât să se evite rămâne-
rea de părți ale aparatului 
bucal al căpușei în piele. 
Un motiv în plus pentru a 
merge la medic îl repre-
zintă faptul că atunci când 
insecta se îndepărtează 
de pe pielea omului sau 
a animalului se vor pro-
teja mâinile cu mănuși ori 
cu părți din îmbrăcămin-
te, cu o pânză sau tifon. 
După extragerea căpușei, 
zona afectată se spală 
imediat cu apă și săpun și 
se dezinfectează cu alco-
ol sanitar (spirt). Se poa-
te aplica și un unguent cu 
antibiotic cu spectru larg. 
În cazul unor complicații, 
ulterior pot să apară pe-
te sau indurații de culoare 
roșie de peste cinci cen-
timetri diametru, care se 
extind în inele concentri-
ce și se asociază cu sta-
re de rău, dureri muscu-
lare, febră, dureri de cap, 
senzație de ceafă și gât 
înțepenit, dureri la nivelul 
articulațiilor. 
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„Direcția de Sănătate 
Publică a Municipiului Bu-
curești (DSPMB) a emis 
avizul temporar favorabil 
pentru funcționarea uni-
tății medicale în regim 
deschis atât pentru paci-
enții COVID, cât și pen-
tru pacienții care necesită 
tratament de specialita-
te pentru alte patologii”, 
informează DSPMB. Avi-
zul a fost emis „imediat” 
ce managementul spitalu-
lui bucureștean a asigurat 
circuitele separate, condi-
țiile și măsurile necesare, 
conform legislației în vi-
goare, astfel încât paci-
enții să poată primi ser-
viciile medicale necesa-
re în condiții de siguran-
ță. „Vom discuta cu cole-
gii din alte spitale să ve-
dem care dintre pacienții 
noștri pot fi transferați în 
alte spitale de boli infec-
țioase. De cum vom mu-
ta pacienții din secțiile de 
spital în pavilionul COVID, 
în fostul spital STB, vom 
lucra pentru curățenia, 
dezinfectarea și igieniza-
rea pavilioanelor. În final, 
estimarea noastră este că 

 într-un termen de maxi-
mum două săptămâni în-
tregul spital Colentina va 
putea să fie deschis pen-
tru pacienții non-COVID”, 
spune directorul medical 
al Spitalului Colentina, dr. 
Sabina Zurac. 

În data de 19 iunie, 
cadrele medicale și per-
sonalul auxiliar ale spita-
lului solicitau, într-o peti-
ție, redeschiderea unității 
medicale și pentru pacien-
ții non-COVID. Semnatarii 
menționau că documente-
le în acest sens erau de-
puse la DSP de o săptă-
mână, dar eliberarea avi-
zului temporar de funcțio-
nare întârzie. Ei mai spu-
neau că, la data respecti-
vă, în spital mai erau cel 
mult o sută de pacienți cu 
coronavirus, majoritatea 
asimptomatici și fără al-
te probleme de sănătate, 
dar cu toate acestea spi-
talul era în continuare blo-
cat. Miercuri, pe 15 iulie, 
primarul general al Capita-
lei, Gabriela Firea, solicita-
se Guvernului să ia măsuri 
urgente pentru redeschi-
derea acestui spital. 

S-a redeschis  
Spitalul Colentina

Unitatea sanitară 
asigură asistență 

și pacienților 
fără COVID-19 

Vești bune pentru ilfoveni și bucureșteni! 
Spitalul Colentina, din Capitală, asigură din 
nou asistență medicală bolnavilor cronic. 
Deși încă nu funcționează la capacitatea 
lui maximă, directorul medical al unității 
sanitare estimează că, în cel mult două 
săptămâni, întregul spital va putea primi 
pacienți non-COVID.

Mare atenție la căpușe!

Sute de români au ajuns 
la spital, muşcaţi de 

insecte după relaxarea 
la iarbă verde

Specialiștii fac apel la populație să acorde 
mai multă atenție zonelor cu vegetație 
abundentă în care merg să se relaxeze 
sau să desfășoare diverse activități! 
Căpușele colcăie în locurile pline de iarbă 
și sunt o amenințare reală în această 
perioadă a anului. 


