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Adrian Streinu Cercel INTRA TARE inainte de votul pe starea de ALERTA: Cei care cred ca
pandemia a trecut se inşala amarnic
Andrian Streinu Cercel iese la rampă înainte de prelungirea stării de alertă.
Managerul Institutului "Matei Balş", profesorul doctor Adrian Streinu Cercel, a
declarat marţi că cei care cred că am scăpat de epidemia de coronavirus se "înşală
amarnic".
Potrivit lui Cercel, noul coronavirus va fi prezent în populaţie "încă multă vreme".
"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 înşeală 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. Aşa se face
că începutul anului 2020 nu ne-a prins descoperiţi din acest punct de vedere, ci ne-a
prins cu o reţea de boli infecţioase. (...)", a spus Cercel în cadrul videoconferinţei
online "Sănătate şi FARMA - Reacţia medicală la agresiunea pandemică",
organizată de grupul de presă Bursa.
Adrian Streinu Cercel a spus că sistemul medical s-a modernizat şi s-a digitalizat
"din mers" în urma pandemiei.
"În momentul de faţă nu mai seamănă nimic cu nimic în sistemul sanitar. (...)
Asistăm la ceea ce se cheamă consultul distanţat. Consultul medical nu mai este ce
a fost odată, în care doctorul se duce la pacient, îl ascultă cu stetoscopul. Nu, aceste
lucruri nu se mai întâmplă în mod curent în momentul de faţă şi este un lucru care
reprezintă o mare pierdere. În schimb apar device-urile la distanţă - stetoscopul
wireless. Pacientul să îşi pună stetoscopul de colo-colo, se înregistrează wireless,
asculţi în căşti. Ne modernizăm sau altfel spus ne digitalizăm din mers. Este unul din
avantajele acestei pandemii, care ne-a obligat să ne digitalizăm", a arătat managerul
Institutului "Matei Balş".
Cercel este de părere că relaţia medic-pacient s-a modificat.
"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 susţinut Cercel.

El a spus că populaţia trebuie să ştie că purtatul măştii este acel lucru care "va putea
să facă diferenţa" în săptămânile şi lunile care urmează.
"De ce purtatul măşti? Pentru că acest purtat de mască, cum trebuie să acopere şi
nasul şi gura, este esenţial", a susţinut Cercel.
Streinu Cercel a spus că sunt foarte importante igiena mâinilor, a feţei şi a nasului.
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Andrei Baciu (Ministerul Sanatatii): Vom trai cu acest virus o perioada lunga de timp
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.
"Este o situaţie - din punct de vedere medical - intensă, virusul nu a dispărut din
societate, astfel încât poate unele dintre măsurile administrative, sociale, medicale
le-am pierdut în şirul evenimentelor din ultimele trei luni. (...) A fost o situaţie nouă,
fără precedent pentru întreaga omenire atât la nivel social, cât - cu atât mai
important - şi la nivel medical. (..) 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 Baciu în
cadrul videoconferinţei online "Sănătate şi FARMA - Reacţia medicală la agresiunea
pandemică", organizată de grupul de presă Bursa. El a spus 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 arătat secretarul de stat. AGERPRES/(A autor: Roberto Stan, editor: Florin Marin, editor online: Ady Ivaşcu)

