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„La una din firmele la 
care Comisia Europeană 
are contracte, într-adevăr 
este într-un studiu de fa-
ză 3, înseamnă şi pacienţi 
sau subiecţi cu comorbi-
dităţi, şi atunci orice inci-
dent opreşte acel studiu, 
iar o echipă independen-

tă evaluează acel pacient. 
Asta este procedura. Ră-
mâne ca cele 300 de mi-
lioane de doze achiziţio-
nate de Comisia Europea-
nă, cu un posibil plus de 
încă 100 de milioane, să 
vină în decembrie, o pri-
mă tranşă de 30 de mili-

oane, iar în primul trimes-
tru al anului viitor să pu-
tem beneficia de ele. Pro-
cesul merge mai departe, 
sunt cinci firme cu care 
Comisia Europeană are, 
în acest moment, discu-
ţii şi contracte. Dacă este 
gata, este preconizat ca în 
decembrie să vină prima 
tranşă, iar în ianuarie să 
putem face primele vac-
cinuri. Tranşa care trebu-
ia să vină pentru România 
este de 1,29 milioane de 
doze, dar în măsura în ca-
re acest vaccin va fi sigur 
vom şti şi noi şi îl vom gă-

si şi pe piaţa europeană. 
Noi am făcut o solicitare 
Comisiei Europene pentru 
10,7 milioane de cetăţeni. 
Prioritate vor avea vâr-
stele extreme, comorbi-
dităţi, personalul care lu-
crează în sectorul sanitar, 
precum şi cel didactic”, a 
explicat ministrul Nelu Tă-
taru, într-o emisiune difu-
zată de postul de televizi-
une Digi 24. Deocamda-
tă, testele pentru cel mai 
aşteptat vaccin sunt opri-
te temporar. „Studiile cli-
nice pe vaccinuri durează 
de obicei mai mult decât 

durează cele pentru tra-
tamente. Acum, ce s-a în-
tâmplat cu acest vaccin, 
eu bănuiesc că e vorba 
despre un regres tempo-
rar, o situaţie care trebuie 
clarificată, după care tes-
tele se vor relua. Şi dacă 
mai aşteptăm 6 luni, un 
an, până apar mai multe 

vaccinuri, este la fel de bi-
ne, vorbim de un orizont 
de timp de un an jumate, 
doi ani, din momentul în 
care virusul a fost anali-
zat”, spune Dragoş Dami-
an, directorul executiv al 
Patronatului Producăto-
rilor de Medicamente din 
România.

sănătate

Cel mai așteptat vaccin din lume ar putea 
ajunge în România în decembrie
Este posibil ca România să aibă prima tranșă 
de vaccin împotriva noului coronavirus în luna 
decembrie. Anunțul a fost făcut, săptămâna 
trecută, chiar de ministrul Sănătății, Nelu 
Tătaru, care a precizat că în ianuarie s-ar 
putea face și primele imunizări cu acest 
vaccin. 

„Îngrijorarea mare 
este pentru lunile noiem-
brie - decembrie în ce-
ea ce priveşte creşterea 
numărului de cazuri. Eu 
am o speranţă care nu 
îmi dau seama dacă es-
te fundamentată de evo-

luţia bolii sau adaptabi-
litatea sistemului de să-
nătate. Vă dau un exem-
plu: Franţa are 7.000 de 
cazuri noi pe zi, proporţi-
onal are mai multe decât 
România. Noi suntem la o 
incidenţă cumulată de 85 
de cazuri la suta de mii de 
locuitori, Franţa are 130 
de cazuri, Spania la 240. 
Nu mai observăm aceleaşi 

probleme care erau în pri-
măvară. Mortalitatea e 
mult mai mică, din neferi-
cire noi suntem pe primul 
loc la mortalitate”, a spus 
prof. dr. Alexandru Rafila, 
într-o emisiune la Digi 24. 
Acesta este de părere că 
fie sistemele de sănătate 
au adoptat schemele te-
rapeutice în aşa fel încât 
pacienţii nu mai ajung să 
aibă forme foarte grave şi 
mortalitatea s-a redus, fie 
pur şi simplu faptul că, în 
general, se îmbolnăvesc 
persoane tinere şi există 
strategii care să evite in-
fectarea persoanelor vul-
nerabile a dus la reduce-
rea impactului asupra sis-
temului de sănătate. „Eu 
am o singură speranţă: ca 
virulenţa acestui microor-
ganism să scadă în timp 
şi, chiar dacă va produce 
infecţii, să producă infecţii 
în general uşoare”, a pre-
cizat profesorul Rafila.  

Specialiștii: 
Trebuie să fim cu 
toții precauți

Nici luna septem-
brie nu este cu mult mai 

uşoară pentru noi. Ro-
mânia a trecut pragul de 
100.000 de îmbolnăviri. 
Vineri, 11 septembrie, 
pe teritoriul ţării noastre 
erau confirmate 101.075 
de cazuri de persoane in-
fectate cu noul virus. „Noi 
suntem într-un platou, 
într-un platou din ăla din-
ţat, să-i spunem, al ce-
lei de-a doua faze sau a 
doua cocoaşă din primul 
val. Este o lună grea lu-
na septembrie, prin pre-

cauţiile pe care trebuie 
să le asumăm şi să le res-
pectăm toţi. Am avut un 
1 septembrie cu reluarea 
activităţii în restaurante, 
cu reluarea activităţilor în 
teatre şi cinematografe, 
cu reîntoarcerea populaţi-
ei din concedii şi aglome-
rarea transportului în co-
mun. Va urma 14 septem-
brie cu deschiderea şco-
lilor, iar, la fel, o supraa-
glomerare a transportului 
în comun, o lună de cam-

panie electorală, alegeri 
pe 27. Sunt nişte reluări 
de activităţi pe care le-
am preconizat în contex-
tul respectării unor nor-
me. Am precauţii, ceea ce 
ar trebui să avem toţi din-
tre noi. Precauţii care să 
trebuie să meargă la un 
efort comun, la un parte-
neriat atât noi, ca Minister 
al Sănătăţii, Guvern, pre-
cum şi părinţi, copii, pro-
fesori”, explică ministrul 
Sănătăţii, Nelu Tătaru. 

Asimptomaticii 
nu mai solicită 
externarea 

Potrivit ministrului 
Sănătăţii, pacienţii devin 
tot mai responsabili. Pentru 
a-şi proteja familiile, asimp-
tomaticii nu mai vor să fie 
externaţi din spitale înain-
te de a fi complet vindecaţi. 
„Dacă vă amintiţi, în pri-
ma fază sau în prima par-
te a acestui val pandemic 
se discuta foarte mult de 
un curent al asimptomati-
cului. Toată lumea era pe 
asimptomatic, îl foloseau şi 
în scop electoral, la un mo-
ment dat. Acel asimptoma-
tic pe care toată lumea îl ce-
rea acasă, în acest moment 
puteţi vedea că în unităţile 
spitaliceşti nu pleacă aca-
să, nu mai vrea să meargă 
acasă, protejându-şi fami-
lia şi observând că un inci-
pient de asimptomatic poa-
te deveni un simptomatic şi 
revenirea lui în spital poa-
te fi tardivă, au fost şi de-
cese”, a spus Nelu Tătaru, 
la Digi 24. 

OMS priveşte cu îngrijorare evoluţia 
pandemiei
 La momentul actual, avem cea 

mai mare mortalitate din Europa din 
cauza COVID-19  Specialiștii 

speră ca virusul să ajungă să 
producă infecții mai ușoare 

Am o singură 
speranţă: 
ca virulenţa 
acestui 
microorganism 
să scadă în 
timp”

Prof. dr. 
 Alexandru 
Rafila

Creșterea numărului cazurilor de coronavirus 
în Europa pune în alertă specialiștii 
Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) 
în ceea ce privește evoluția pandemiei în 
următoarele luni. Prof. dr. Alexandru Rafila, 
membru în Comitetul Executiv al OMS, 
avertizează asupra faptului că, la momentul 
actual, România înregistrează cea mai mare 
mortalitate în regiunea europeană. 


