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Un mare epidemiolog din România trage semnalul de alarmă! Ce variante
avem?
Mesaj foarte important pentru milioane de români: vicepreşedintele Societăţii
Române de Epidemiologie, conf. univ. dr. Emilian Popovici, a declarat marţi că
starea de alertă trebuie prelungită.
În opinia reputatului specialist, această măsură este necesară pentru că altfel
„lucrurile pot să fie scăpate de sub control”.
„Suntem la o creştere pe care trebuie să o luăm în seamă şi asta dacă ne
raportăm la faptul că starea de alertă, în opinia mea ca şi epidemiolog, trebuie
prelungită.
De va fi prelungită pe două săptămâni sau pe mai mult, să zicem că nu are cea
mai mare importanţă în momentul acesta, dar cu siguranţă că trebuie prelungită,
pentru că altfel lucrurile pot să fie scăpate de sub control”, a declarat Popovici.
Conform epidemiologului, lumea se află „într-un război”, iar „unii vor un fel de
permisie” pentru a merge în vacanţă.
În acelaşi timp, în plină pandemie de coronavirus, alţii „vor un armistiţiu” pentru a
merge la mall.
Şi unii, şi alţii ignoră adevăratele pericole pe care le reprezintă la adresa sănătăţii
temutul coronavirus chinezesc.
„Cu toţii ne dăm seama că suntem într-un război global. Lipseşte doar
componenta militară. Componentele sociale, de sănătate, economice şi toate
celelalte sunt prezente.
Şi totuşi, într-un război din acesta global unii vor un fel de permisie pentru a
merge în vacanţă, alţii vor un armistiţiu pentru ca să meargă la mall.
Arată că practic nu înţeleg deloc situaţia sau aproape deloc situaţia în care ne
aflăm.
Noi practic la ora actuală avem cele două variante: varianta A, să spunem, în
care măsurile sunt corecte şi populaţia urmează măsurile şi această variantă
înseamnă număr scăzut de infecţii.
Şi varianta B în care măsurile sunt insuficiente sau măsurile sunt corecte, dar nu
sunt urmate de populaţie şi asta înseamnă număr crescut de infecţii.
Varianta C nu există. (…) Nu se poate fenta situaţia în niciun fel, pentru că acest
virus te taxează”, a mai completat Popovici.
Potrivit vicepreşedintelui Societăţii Române de Epidemiologie, sunt „destule de
pus la punc”, atât la nivelul direcţiilor de sănătate publică, cât şi al spitalelor.
„Sunt destule de pus la punct atât la nivelul direcţiilor de sănătate publică, cât şi
la nivelul spitalelor şi acestea ar trebui, în opinia mea, să fie puse la punct pe
perioada verii, pentru a putea 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 şi fără un vaccin”, a afirmat dr. Emilian Popovici.
Un semnal de alarmă îl reprezintă şi faptul că „ne aflăm la începutul” pandemiei
cu noul coronavirus: „S-ar putea să avem un vaccin în primele 6 luni sau prin
luna patru a anului viitor.”
Declaraţiile acestuia au venit în cadrul videoconferinţei online „Sănătate şi
FARMA – Reacţia medicală la agresiunea pandemică”, organizată de grupul de
presă Bursa.
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Secretar de stat în MS, anunţ-bombă! „Vom trăi…”
Secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii, Andrei Baciu, recunoşte faptul că vom
trăi mult timp 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.
„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. (..), a spus Andei Baciu.
Trebuie să ne pregătim şi mai bine pentru sfârşitul anului
„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.
Secretartul de Stat recunoaşte că am intrat cu ,mâinle goale în lupta cu
noul coronavirus
Andrei Baciu recunoaaşşte 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”, spune secretarul de stat şi continuă:
„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
concluzionat secretarul de stat, potrivit Agerpres.

