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CORONAVIRUS. Adrian Streinu-Cercel, încă un semnal de alarmă: ”Dacă îşi 
imaginează cineva că pandemia s-a terminat, se înşală amarnic” 
 
 
Criza coronavirusului este departe de a fi încheiată, a avertizat medicul Adrian 
Streinu-Cercel în timpul videoconferinţei online ”Sănătate şi FARMA – Reacţia 
medicală la agresiunea pandemică”. 
Managerul Institutului de Boli Infecţioase ”Matei Balş” consideră că a privi pandemia 
ca şi cum a fi încheiată, în România, ar fi o greşeală care ne-ar putea costa 
scump pe termen lung, iar cei care pleacă de la o asemenea premisă ”se înşală 
amarnic”. Chiar dacă România a reuşit să ţină sub control această criză indusă de 
noul coronavirus, Adrian Streinu-Cercel consideră că monitorizarea situaţiei 
medicale rămâne prioritară, tocmai pentru ca lucrurile să nu scape de sub control. 
”Suntem undeva în cursul pandemiei cu acest virus SAR-Cov-2. Lucrurile sunt în 

desfăşurare în momentul de faţă şi dacă îşi imaginează cineva că pandemia s-a 

terminat, se înşală amarnic. Este cât se poate de evident faptul că România a avut 

un succes deosebit de important până la acest moment şi dorinţa mea ar fi să nu 

dăm cu piciorul la acest lucru, ţinând cont de faptul că stăm foarte bine la nivelul 

comunităţii europene din acest punct de vedere. (…) România s-a pregătit din timp 

pentru că, începând cu anul 2006, a pus pe picioare un sistem la nivelul bolilor 

infecţioase şi dezvoltarea terapiilor intensive aferente bolilor infecţioase”, a declarat 
Adrian Streinu-Cercel. 

Adrian Streinu-Cercel: ”Masca de protecţie va putea face diferenţa…” 
Din păcate, măsurile de relaxare luate de autorităţi în timpul stării de alertă i-au 
determinat pe mulţi dintre români să treacă în plan secund protecţia personală şi a 
celor din jur, rezultatul fiind o creştere îngrijorătoare a numărului cazurilor de 
infecţie cu noul coronavirus în ţara noastră. 
Disconfortul creat de masca de protecţie nu poate fi eliminat din această ecuaţie, 
însă tocmai o astfel de formă de protecţie – coroborată cu igiena personală şi cu 
distanţarea fizică – va face diferenţa în perioada următoare. Iar criza coronavirusului, 
impunând schimbări radicale în viaţa de zi cu zi sau în relaţia medic-pacient, îi va 
obişnui pe oameni cu ideea că trebuie să înveţe să convieţuiască, pe termen lung, 
cu acest virus. 
”Medicul poartă mască, pacientul poartă mască. Apare o distanţare inevitabilă între 
medic şi pacient, respectarea distanţei de un metru şi jumătate. (…) Apare o 
evaluare deficitară clinică la un moment dat. (…) Putem spune în momentul de faţă, 
cât se poate de clar, că se generează un disconfort psihic de ambele părţi, atât din 
punctul de vedere al medicului, cât şi din punct de vedere al pacientului şi mai mult 
decât atât se generează o neîncredere în actul medical. (…) Această pandemie 
există şi ea afectează pe de o parte pe cei care sunt cu această infecţie cu noul 
coronavirus, pe de altă parte afectează pacienţii cu boli cronice într-o anumită 
măsură, pentru că în mod evident o serie de servicii medicale s-au limitat din punct 



de vedere al accesului pacienţilor cronici la serviciile de sănătate”, a mai declarat 
medicul Adrian Streinu-Cercel în timpul videoconferinţei online ”Sănătate şi FARMA 
– Reacţia medicală la agresiunea pandemică” organizată de Bursa, 
potrivit romaniatv.net. 
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REACŢIE. Andrei Baciu, secretar de stat: „Vom trăi o perioadă lungă cu noul 
coronavirus” 
 

Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii, a declarat marţi, în cadrul unei 
dezbateri online, că societatea va trăi o perioadă lungă de timp cu noul coronavirus. 
„În momentul de faţă, la cum se prezintă lucrurile, vom trăi cu acest virus o perioadă 
lungă de timp şi trebuie să profităm de această posibilitate, de această fereastră de 
oportunitate a următoarelor săptămâni, luni de zile pentru a pregăti mai bine cea de-
a doua parte a acestuia an”, a afirmat Andrei Baciu în cadrul videoconferinţei online 
„Sănătate şi FARMA – Reacţia medicală la agresiunea pandemică”, organizată de 
Bursa. 
Baciu a mai spus, citat de Agerpres, că în lupta cu pandemia de coronavirus s-a 
intrat „cu mâinile goale”, cu stocuri de medicamente, echipamente şi dezinfectanţi 
insuficiente pentru spitale. 
„Neajunsurile şi deficienţele pe care le cunoaştem cu toţii, care au caracterizat 
sistemul de sănătate din România – personal insuficient, materiale sanitare puţine, 
investiţiile limitate, aşa cum au fost în ultimii 30 de ani -, toate aceste condiţii fiind 
cele care au desenat starea şi au definit sistemul de sănătate la intrarea în această 
criză. Am intrat în acest război cu mâinile goale, cu stocuri de medicamente, cu 
stocuri de echipamente şi dezinfectanţi insuficiente la nivelul spitalelor. Am avut 
chiar cazuri în care lipseau şi cele ce trebuiau a fi asigurate în mod curent”, a mai 
arătat secretarul de stat. 
 
„Creşte numărul de cazuri atunci când nu sunt respectate aceste măsuri” 
„Sunt beneficii pe care le avem prin adoptarea comportamentelor de protecţie, de 
apără de la a contracta acest nou tip de coronavirus, care există în continuare în 
societate, există o transmitere comunitară. Cea mai clară dovadă e aceasta: faptul 
că de la o zi la alta creşte numărul de cazuri atunci când nu sunt respectate aceste 
măsuri, pentru că măsurile, într-o mare proporţie, opresc transmiterea virusului pe 
orizontală. Dacă nu se respectă, evident apar noi cazuri, e o relaţie directă de 
cauzalitate. Cred că e important să înţelegem principiile pe baza cărora se iau 
decizii, principiile medicale, ştiinţifice. Cred că e esenţial să nu translatăm acest 
termen de relaxare, care a tot fost folosit şi care viza relaxarea unor restricţii 
adminustrative şi să nu îl translatăm la nivelul comportamentelor personale”, a 
declarat Baciu recent la Gândul Live. 
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AVERTISMENT. Emilian Popovici, vicepreşedintele Societăţii Române de 
Epidemiologie: Starea de alertă trebuie prelungită, altfel lucrurile pot să fie 
scăpate de sub control 
 

Conf. Univ. Dr. Emilian Popovici, Vicepreşedintele Societăţii Române de 
Epidemiologie, a explicat, cu argumente statistice, cât de importantă este 
respectarea normelor sanitare şi de distabţare impuse pentru a nu ajunge la 
blocarea sistemului de terapie intensivă, chiar din august, şi susţine prelungirea stării 
de alertă. 
„Cu siguranţă, cu toţii ne dăm seama că suntem cu toţii într-un război global, n care 
lipseşte doar componenta militară. Componentele socială, sănătate, economice, 
toate celelalte sunt prezente şi, totuşi, într-un război din acesta global, unii vor un fel 
de permisie de a merge în vacanţă, pe la noi, alţii vor un armistiţiu pentru a merge la 
mall, or asta înseamnă că nu înţeleg deloc situaţia sau aproape deloc situaţia în care 
ne aflăm”, a afirmat Conf. Univ. Dr. Emilian Popovici. 
Vicepreşedintele Societăţii Române de Epidemiologie a subliniat că în prezent există 
doar două variante de comportament în faţa noului coronavirus. „Varianta a), în care 
măsurile sunt corect şi populaţia urmează măsurile, şi această variantă înseamnă 
număr scăzut de infecţii, şi varianta b), în care măsurile sunt insuficiente sau nu sunt 
urmate corect de populaţie, şi asta înseamnă număr crescut de infecţii. Varianta c) 
nu există. Variante originale nu există şi nu se poate, cum se spune în jargon, fenta 
situaţia în niciun fel, pentru că acest virus te taxează”, a subliniat Emilian Popovici, în 
cadrul videoconferinţei online „Sănătate şi FARMA – Reacţia medicală la agresiunea 
pandemică”, organizată de grupul de presă Bursa. 
 
„Vom intra în al doilea sezon de iarnă cu o populaţie foarte puţin imunizată 
postinfecţios şi fără un vaccin” 
În ceea ce priveşte gestionarea răspândirii noului coronavirus, vicepreşedintele 
Societăţii Române de Epidemiologie a apreciat capacitatea de reacţie şi acţiune a 
responsabililor la nivel central, însă consideră că au fost diferenţe în teritoriu, iar 
acest aspect nu trebuie scăpat din vedere, remediat pe perioada verii, pentru a nu 
duce la neplăceri, în sezonul rece. 
„Unele lucruri s-au văzut, altele nu s-au văzut şi sunt destul de multe lucruri de pus 
la punct, atât la nivelul direcţiilor de sănătate publică, cât şi la nivelul spitalelor, şi 
acestea, în opinia mea, ar trebui să fie puse la punct pe perioada verii, pentru ca să 
putem să fim extrem de bine pregătiţi în toamnă, când, odată cu răcirea vremii, se 
preconizează un potenţial al doilea val, care nu ştim cât de mare va fi. Reamintesc 
că la gripa spaniolă al doilea val pandemic a fost cel care a făcut ravagii, nu primul. 
Iar noi vom intra în al doilea sezon de iarnă cu o populaţie foarte puţin imunizată 
postinfecţios şi fără un vaccin. Deci dacă vom intra cu un 5%, cu un 7%, cu 10 – 
20% din populaţie imunizată postinfecţios, asta nu va însemna mare lucru, pentru că 
imunitatea colectivă este funcţională de la 60% în sus şi devine deplin funcţională la 
80%”, a subliniat vicepreşedintele Societăţii Române de Epidemiologie. 
„Starea de urgenţă nu am să o discut, a fost clară, cu măsuri clare, populaţia a urmat 
măsurile preconizate în mare măsură, am trecut apoi la starea de alertă şi aici apare 
problema pentru că aici e vorba de un soi de reglaj fin care trebuie făcut cu foarte 



multă înţelepciune”, a afirmat Emilian Popovici, care a detaliat aspectele care I se 
pare important de parcurs. 


