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„Dacă la începutul 
acestei pandemii spu-
neam că patologia la copii 
este foarte rară, patologia 
de la 0 la 19 ani era cam 
6,5% din totalul de infec-
taţi, acum vedem că şi la 
0-9 ani sau şi la 10-19 ani 
avem o creştere. Legătu-
ra pe care am recoman-
dat-o şi o recomand este 
medicul de familie. For-
mele asimptomatice sau 
uşor simptomatice pe ca-
re le prezintă copiii sunt 
cele care trebuie gestio-
nate prudent. Sunt pro-
tocoale, sunt tratamen-
te pentru fiecare caz în 
parte, pentru fiecare gru-
pă de vârstă şi pentru fi-
ecare mod de manifesta-
re. Recomand în continu-
are... prevenţia nu se fa-
ce printr-un antibiotic dat 
de acasă de părinţi. Eva-
luarea se face de un me-
dic de familie. Fiecare 
dintre copii se află în evi-
denţa unui medic de fa-
milie. Haideţi să luăm le-
gătura cu medicul de fa-

milie, mai ales că avem o 
ordonanţă care spune că 
asimptomaticul sau simp-
tomaticul fără comorbi-
dităţi este cel care intră 
în monitorizarea medicu-
lui de familie. Cred că pri-
mul moment ar trebui să 
fie acea monitorizare, lu-
are în evidenţa medicu-
lui de familie şi tratament 
în consecinţă”, a spus mi-
nistrul Sănătăţii, Nelu Tă-
taru, duminică, pe 8 no-
iembrie, la Iaşi. Tempera-
tura crescută, tusea per-
sistentă, modificările apă-
rute la simţul gustului şi 
al mirosului, voma şi dia-
reea sunt simptomele ce-
le mai frecvente ale copi-
ilor contaminaţi cu acest 
nou virus. Cele mai re-
cente cercetări realizate 
de experţii americani ara-
tă că încărcătura virală la 
copii şi adolescenţi este 
deosebit de mare, aceştia 
putând să răspândească 
virusul inconştient, săp-
tămâni întregi, chiar dacă 
nu au simptome de boală.   

Crește și numărul 
micuților infectați cu 
virusul SARS-CoV-2 

Numărul cazurilor de coronavirus 
înregistrează o creștere semnificativă și 
în rândul copiilor, nu doar a adulților. În 
acest context, ministrul Sănătății, Nelu 
Tătaru, le recomandă părinților să nu-și 
trateze copiii singuri, acasă, cu antibiotice, 
pentru a preveni contaminarea cu noul 
virus. 

În timpul 
pandemiei, 
medicii continuă 
să facă minuni 
prin transplant. 
Peste 200 de astfel 
de intervenții  
chirurgicale 
complexe au fost 
realizate în acest 
an, în unitățile de 
profil din țară. 

„Au fost 4 transplan-
turi de cord, unul pulmo-
nar, 53 hepatice, din care 
47 de la donator în moar-
te cerebrală, 152 renale, 
din care 102 de la dona-
tor în moarte cerebrală”, a 
spus, pentru Agerpres, di-
rectorul Agenţiei Naţiona-
le de Transplant (ANT), dr. 
Radu Zamfir. Potrivit me-
dicului, până acum au fost 
56 de donatori. 

„În ultimele patru luni 
a fost un număr mai redus 
de transplanturi din cau-
za pandemiei. Recoman-
darea ANT către centre-
le de transplant a fost să 
continue activitatea, să îşi 
menţină activitatea atât 
timp cât raportul risc - be-
neficiu este în favoarea 
pacientului. Acest lucru a 
dus la menţinerea deschi-
să a cel puţin unui centru 
specific fiecărui transplant 
de organ solid”, a mai 
spus medicul Radu Zamfir. 

Specialistul a subli-
niat faptul au fost testa-
te  COVID atât echipele de 
prelevare, cât şi donatorii 
şi receptorii. 

„De asemenea, mă-
surile suplimentare impu-
se de pandemie, care au 

constat în testarea echipe-
lor de prelevare, a dona-
torilor şi a receptorilor, au 
permis să nu avem morta-
litatea prin COVID în rân-
dul pacienţilor transplan-
taţi”, a adăugat medicul. 
Acesta a ţinut să precize-
ze faptul că împreună cu 
ministrul Educaţiei, Mo-
nica Anisie, a semnat un 
protocol privind derula-
rea campaniei «Transplan-
tul înseamnă viaţă». „Es-
te vorba despre un pro-
tocol semnat ieri (n.r. – 5 
noiembrie), «Transplantul 
înseamnă viaţă», care re-
prezintă o popularizare în 
rândul elevilor din clasele 
a XI-a şi a XII-a a ideilor 
de donare, de transplant, 
pentru o mai bună înţele-
gere a şansei la viaţă care 
este acordată pacienţilor 
prin transplantul de orga-
ne. În perioada în care se 
va permite accesul în şco-
li al elevilor, vor merge co-
ordonatorii de transplant şi 
vor participa la ore comu-
ne cu cadrele didactice, în 
care elevii vor avea acces 
la acest tip de informaţii”, 
a spus reprezentantul ANT.

România se 
confruntă cu o 
criză majoră de 
specialiști și dotări 

Medicii Spitalului Uni-
versitar de Urgenţă Militar 
Central „Dr. Carol Davila” 
au realizat o nouă prele-
vare de organe de la un 
pacient aflat în moarte 
cerebrală, cea de-a treia 
desfăşurată de la începu-
tul anului în această uni-
tate şi cea de-a 56-a la ni-
vel naţional. Astfel, urma-
re la mobilizarea exem-
plară a profesioniştilor 
din domeniul medical, 
implicaţi în activitatea 
de transplant şi datorită 
generozităţii unei familii 
care a acceptat să dăru-
iască o nouă şansă la via-
ţă unor semeni necunos-
cuţi, au fost salvate, prin 

transplant, alte 
trei vieţi. Evo-
luţia nefavora-
bilă a pande-
miei COVID-19 
aduce mari di-
ficultăţi întregu-
lui sistem sanitar 
la nivel mondial şi 
cu atât mai mult celui 
din România care, după 
cum se ştie, mai are mult 
de recuperat în privinţa 
dotărilor şi se confrun-
tă cu o criză majoră de 
specialişti. Cu toate aces-
tea, doctorii români nu 
capitulează, continuă să 
lupte pe frontul COVID şi 
chiar să facă adevărate 
minuni în vreme de pan-
demie. Chiar dacă şi ei 
sunt afectaţi fizic şi emo-
ţional, la fel ca întreaga 
populaţie, şi chiar dacă 
unii dintre ei au fost chiar 
victime ale noului virus, 
medicii reuşesc să se mo-
bilizeze, să-şi depăşeas-
că limitele, să-şi găsească 
resursele interioare pen-
tru a merge mai departe 
şi a salva vieţi, fie că este 
vorba de pacienţi afectaţi 
de noul coronavirus, fie 
de cei cărora alte boli le 
pun viaţa în pericol.

Și totuși, medicii 
luptă să salveze 
cât mai multe vieți 

„Fiecare viaţă salvată 
reprezintă o victorie ca-
re ne ajută să nu ne lă-
săm copleşiţi. Gesturile 
de omenie, responsabili-
tatea, echilibrul şi profesi-

o n a -
l i s m u l 

ne mobili-
zează să continuăm lup-
ta pentru viaţă, să fim în-
crezători în triumful vie-
ţii”, transmite Agenţia 
Naţională de Transplant 
care subliniază astfel că la  
Spitalul Universitar de Ur-
genţă Militar Central „Dr. 
Carol Davila”  (SUUMC) 
s-a realizat o nouă pre-
levare de organe, a treia 
din acest an, de la un pa-
cient aflat în moarte ce-
rebrală. O nouă misiu-
ne salvatoare de vieţi a 
fost posibilă datorită unor 
echipe medico-chirurgica-
le complexe care, în vre-
muri de pandemie, depun 
un efort deosebit pentru 
a resădi speranţa acolo 
unde s-a instalat dispera-
rea”, menţionează condu-
cerea Agenţiei Naţionale 
de Transplant (ANT), ca-
re mulţumeşte „din suflet 
familiei donatorului şi ne 
înclinăm cu profund res-
pect şi recunoştinţă în fa-
ţa deciziei dificile pe care 
au avut puterea să o ia”, 
precum şi tuturor echi-
pelor medicale implicate 
în această activitate atât 
de complexă şi sensibilă, 
prinsă mereu între sufe-
rinţă şi speranţă.

Ministrul Nelu Tătaru: 
„Părinți, nu le 

dați copiilor 
antibiotice 

pentru a-i feri 
de infecție!”

Chirurgii români au realizat 
peste 200 de transplanturi 

de organe în acest an 

Performanță 
medicală 
în timpul 

pandemiei 

Nu avem 
mortalitate 
prin COVID 
în rândul 
pacienților 
transplantați”

directorul Agenției 
Naționale de 
Transplant

Dr. Radu Zamfir


