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Adrian Marinescu: Luna octombrie va fi mai grea. După, o să înceapă să scadă
numărul de cazuri, cred că vom avea sărbători liniştite
Directorul medical al Institutului "Matei Balş", Adrian Marinescu, a declarat,
marţi, că luna octombrie va fi una grea din punct de vedere al pandemiei, iar
apoi numărul de cazuri de Covid va scădea. "O să începem uşor, uşor să
scădem la nivel de cazuri. Eu cred că sărbătorile din această iarnă vor fi
liniştite", susţine medicul.
"Luna octombrie va fi mai grea. O să începem uşor, uşor să scădem la nivel de
cazuri. Mă refer şi la spitalizări şi la paturile de terapie intensivă şi eu cred că
sărbătorile din această iarnă vor fi liniştite", a afirmat medicul, la cea de-a III-a ediţie
a videoconferinţei "Sănătate şi FARMA - Sistemul sanitar, sub valul al IV-lea",
organizată de Grupul de presă Bursa, notează Agerpres.
Marinescu a declarat, de asemenea, că o persoană testată pozitiv la infecţia cu
SARS-CoV-2 şi care are simptomatologie nu trebuie să rămână acasă, ci să meargă
la spital pentru evaluare şi începerea tratamentului.
"Când cineva este vulnerabil şi are un test pozitiv, are o simptomatologie, trebuie să
ajungă la spital să îşi facă o evaluare. Este păcat să ajungă prea târziu. Să ştiţi că
toate tratamentele existente în momentul de faţă nu au o mare eficienţă dacă nu
sunt administrate la începutul bolii", a explicat Marinescu, care a adăugat că 94 95% dintre pacienţii care ajung la ATI cu forme critice sunt persoane nevaccinate.
Directorul medical de la "Matei Balş": Situaţia actuală din România are
legătură directă cu rata de vaccinare
Directorul medical al Institutului "Matei Balş" a completat că actuala situaţie din ţara
noastră are legătură directă cu rata de vaccinare anti-COVID.
"Noi vedem în institut lucruri absolut clare, sunt statistici care se văd în plan practic şi
vă pot spune că în terapie intensivă - şi noi avem cea mai mare terapie intensivă de
boli infecţioase din România - 94, 95% dintre cei care ajung acolo cu forme critice
sunt persoane nevaccinate. Dacă ne uităm la statisticile INSP, pe care le putem
vedea zilnic, se spune foarte clar. Dintre cei care, din păcate, decedează, procentul
este de peste 90%. În orice săptămână ne-am uita între 90 şi 95%. (...) Să ştiţi că şi
vaccinarea în acest moment e importantă, chiar dacă înseamnă o singură doză,
avem un grad de protecţie, nu trebuie să ne gândim că este prea târziu. Niciodată nu
este prea târziu", a transmis Adrian Marinescu.
El a menţionat că în România dintotdeauna au fost probleme legate de principiul
vaccinării. "De fiecare dată, că am vorbit de HPV, de hepatită B, de vaccinarea
antigripală, din păcate, niciodată nu am avut o rată corespunzătoare pentru
vaccinare", a explicat medicul.

La Balş, ambulanţele aşteaptă în faţa camerei de gardă
Potrivit acestuia, în prezent, la Institutul "Matei Balş" sunt momente grele,
multe ambulanţe aşteptând în faţa camerei de gardă: "Am avut momente extrem de
grele cum se întâmplă şi acum cu ambulanţe care aşteaptă, practic nu le poţi
număra, în faţa camerei de gardă. Marea problemă este că în acele ambulanţe sunt
oameni care au nevoie de oxigen, oameni pentru care viaţa atârnă de un fir de păr
şi... Problema pe care mi-o pun este în felul următor: sunt o persoană optimistă,
echilibrată, încerc să mă gândesc tot timpul la soluţii, dar recunosc că, în acest
moment, sunt extrem de îngrijorat şi mă gândesc la următoarea situaţie - este păcat
că am ajuns să fim în punctul în care să pierdem vieţi omeneşti, fiind practic în topul
Europei şi mapamondului în condiţiile în care este clar că cei care au o rată de
vaccinare crescută...".
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Gheorghiţă: Educaţia sanitară trebuie să înceapă din şcoală. Vaccinarea e un
lucru normal, nu un act de eroism
Valeriu Gheorghiţă a declarat, marţi, că în ţara noastră sunt necesare
programe de prevenţie, iar educaţia sanitară trebuie să înceapă timpuriu, încă
din şcoală, astfel încât vaccinarea să fie un gest de normalitate. "Nu trebuie
percepută ca un act de eroism sau un lucru care să te facă mai special", a
spus preşedintele Preşedintele Comitetului Naţional de Coordonare a
Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV).
"Cred că o lecţie importantă a pandemiei este că avem nevoie de nişte programe de
prevenţie extrem de bine puse la punct, care să fie sustenabile şi care să creeze o
perspectivă, şi educaţia sanitară care trebuie să înceapă timpuriu, încă din şcoală,
pentru că vaccinarea trebuie percepută ca un act de normalitate şi nimic altceva,
nimic ieşit din comun. Nu trebuie percepută ca un act de eroism sau un lucru care să
te facă mai special", a afirmat el, la cea de-a III-a ediţie a videoconferinţei "Sănătate
şi FARMA - Sistemul sanitar, sub valul al IV-lea", organizată de Grupul de presă
Bursa, scrie Agerpres.
Şeful CNCAV a subliniat că vaccinarea este "un lucru normal", care protejează faţă
de boli. "Vaccinarea de decenii încoace este măsura considerată cost-eficientă, care
poate să salveze mii şi milioane de vieţi", a explicat medicul.
Valeriu Gheorghiţă a amintit că România a recepţionat peste 20 de milioane de doze
de vaccin anti-COVID, iar rata de administrare este de 60%.
"În momentul acesta, România a reuşit să recepţioneze, graţie contractelor încheiate
de Comisia Europeană în numele tuturor statelor membre, peste 20 de milioane de
doze de vaccin. (...) Avem o rată de administrare de circa 60%. Am activat şi
mecanismele de revânzare şi de donaţie, mecanisme care erau prevăzute în acel
contract tocmai pentru a asigura un sprijin şi o accesibilitate pentru ţările în curs de
dezvoltare sau ţările care nu au reuşit să acceseze devreme vaccinurile pentru
protecţia populaţiei", a precizat medicul militar, potrivit sursei citate.

El a menţionat că reţeaua logistică privind imunizarea anti-COVID s-a realizat într-un
timp "record" pentru ţara noastră, în aproximativ cinci săptămâni.
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Ambulanţele private vor răspunde la 112 pentru a ajuta sectorul public în
pandemia de Covid
Ambulanţele private vor răspunde în perioada următoare la apelul 112 pentru a
ajuta sectorul public, în contextul pandemiei de Covid-19, a anunţat, marţi,
preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Adela Cojan.
"Este foarte îngreunat accesul ambulanţelor către pacienţii ce sună la 112 pentru
testarea COVID. Ieri am făcut o serie de virări de credite bugetare de la alte domenii
pentru a implica inclusiv ambulanţele private, care vor răspunde la acelaşi număr
112, pentru a ajuta sectorul public. În lupta aceasta trebuie să înţelegem cu toţii că
nu se poate fără un parteneriat public - privat, mai ales în condiţiile în care s-au
restricţionat internările pentru afecţiunile programabile în spitalele COVID sau
suport-COVID, acestora trebuie să le asigurăm accesul în celelalte instituţii sanitare
fără să ţinem cont de forma de proprietate a instituţiei sanitare respective", a declarat
şefa CNAS.
Preşedinta CNAS: Ne îngrijorează procentul mic de vaccinaţi din ţara noastră
Adela Cojan s-a declarat îngrijorată de procentul mic de persoane imunizate antiCOVID în România.
"Ne îngrijorează procentul mic de vaccinaţi din ţara noastră. Tocmai de aceea am
încercat şi noi pe toate căile posibile să încurajăm atât personalul medical, despre
care ştim că este epuizat şi suprasolicitat în această perioadă, ca la rândul lor să
încurajeze pe asiguraţii noştri, pe pacienţi să meargă spre centrele de vaccinare. (...)
Cred că cea mai bună politică publică în momentul de faţă este aceea de a spune
populaţiei adevărul. Da, avem un vaccin. Este adevărat, nu protejează sută la sută,
fiindcă niciun vaccin din lume nu a protejat sută la sută. Este o protecţie parţială şi
temporară. Probabil că va mai fi nevoie să facem şi un al patrulea cei care l-au făcut
pe al treilea şi aşa mai departe. Adevărul este cel care va diminua din temerile şi
incertitudinile din populaţie", a spus Cojan, prezentă marţi la cea de a III-a ediţie a
videoconferinţei "Sănătate şi FARMA - Sistemul sanitar, sub valul al IV-lea", potrivit
Agerpres.
În opinia sa, social media şi reţelele sociale au depăşit ca viteză de transmitere
informaţiile venite din partea experţilor în domeniu.
"Din păcate, social media şi reţelele sociale au depăşit cumva ca şi viteză de
transmitere a zvonurilor şi a teoriilor conspiraţioniste informaţiile care au venit mereu
de la decidenţii din sănătate publică, epidemiologie, virusologie", a susţinut
reprezentantul CNAS.

