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Medicul Adrian Marinescu, avertisment sumbru pentru români. Ce se întâmplă 
până la finalul lunii 
 
Situaţia pandemică continuă să provoace probleme ţărilor din Uniunea Europeană şi 
nu numai. Ce a declarat medicul Adrian Marinescu despre şansele pe care le au 
românii de a se bucura în linişte de sărbătorile de iarnă. Când ar putea să scadă 
numărul de cazuri zilnice de COVID. 
 
Cum ar putea fi situaţia epidemiologică de sărbători 
 
Doctorul Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului „Matei Balş” din Capitală, 
trage un semnal de alarmă pentru români în perioada octombrie – decembrie. 
Specialistul este de părere că luna lui Brumărel va fi una dificilă pentru sistemul 
sanitar românesc privind creşterea cazurilor pozitive de COVID-19. 
 
Recent, medicul Adrian Marinescu a fost invitat 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. Aici, directorul de la Matei Balş a sfătuit 
cetăţenii care sunt infectaţi cu COVID şi prezintă simptome să meargă la spital, să 
nu rămână acasă. 
 
„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. 
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 declarat Adrian Marinescu, conform celor de 
la Digi 24. 
 
„Vaccinarea în acest moment e importantă!” 
 
De asemenea, medicul Adrian Marinescu a subliniat faptul că, potrivit statisticilor, 94 
– 95% dintre pacienţii bolnavi care ajung la secţiile ATI din ţară nu s-au vaccinat 
împotriva coronavirusului. 
„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 conchis 
specialistul, notează cei de la sursa citată anterior. 


