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Adrian Marinescu: O să înceapă să scadă numărul de cazuri. Luna octombrie 
va fi mai grea 
 
Peste 16.000 de cazuri noi de COVID-19 la ultimul bilanţ. 442 de persoane au 
decedat, astfel că numărul total al deceselor a trecut de 40.000. Peste 1.600 de 
pacienţi la ATI, dar există speranţa că situaţia se va îmbunătăţi 
Directorul medical al Institutului „Matei Balş”, Adrian Marinescu, a declarat, 
marţi, că luna octombrie va fi una grea din punctul de vedere al pandemiei de 
COVID-19, după care numărul de cazuri de infectare vor scădea „uşor, uşor”, 
iar sărbătorile de iarnă vor fi, în opinia sa, unele „liniştite”. 
 
„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. 
 
El a subliniat 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 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, 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. 
 



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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Valeriu Gheorghiţă, noi precizări privind doza patru. Cine sunt persoanele care 
vor face patru doze de vaccin anti-covid 
 
Numărul infectărilor în România a atins, marţi, 12 octombrie, un nou record, 
fiind raportate aproape 17.000 de cazuri noi. Valeriu Gheorghiţă a făcut noi 
precizări privind persoanele care vor fi nevoite să facă patru doze de vaccin 
anti-covid. 
 
Valeriu Gheorghiţă a explicat că persoanele sever imunodeprimate ar putea avea 
nevoie de administrarea a patru doze de vaccin. 
 
„În 28 septembrie s-a demarat administrarea unei doze de rapel care se face la cel 
putin de la schema de vaccinare. Este ferm recomandata persoanelor care sunt in 
categorie vulnerabilă, dar se pot vaccina si celelalte categorii de persoane, fara sa 
fie nevie de o recomandare medicala. 
 
Exista o alta recomandare a Ageniei Nationale a Medicamentului care vizeaza 
persoanele sever imunodeprimate, precum cele aflate după un transplant, pacienţi 
oncologici în tratament sau în stadii avansate. In aceste situatii, dupa primele 2 doze 
de vaccin, procentul persoanelor care dezvolta anticorpi este undeva la 40 la suta, 
mult sub valoarea regăsită la restul populaţiei care se vaccinează cu două doze. 
 
Atunci, datele au aratat ca adaugarea unei doze 3 la aceste doze initiale duce la 
cresterea raspunsului imun, astfel incat, la aceste persoane cu imunodepresie 
severă, schema initiala de vaccinare va avea trei doze. Doza 3 va fi la o luna dupa 
doza 2. Este foarte probabil ca după sase luni, aceste persoane s-ar putea sa aiba 
nevoie de o noua doza de rapel. În această situaţie este vorba de o schemă 
3+1.Pentru aceste persoane este nevoie de o recomandare a medicului specialist, a 
medicului curant”, a declarat medicul în cadrul conferinţei de presă de marţi, 12 
octombrie. 
 
Coordonatorul Campaniei de Vaccinare a explicat că imunizarea cu vaccinuri 
neautorizate în ţara noastră nu este recunoscută, astfel că persoanele care s-au 
vaccinat în afara ţării cu vaccinuri neautorizate de Agenţia Europeană a 
Medicamentului pot relua de la zero schema de vaccinare cu vaccinuri autorizate în 



România, la o distanţă de cel puţin 30 de zile de la administrarea precedentului 
vaccin. 
 
„“Un alt subiect este legat de persoanele care au fost vaccinate în afara ţării, cu 
vaccinuri neautorizate de Agenţia Europeană a Medicamentului, de pildă, Sinovac, 
Sinofarm, Sputnik, practic vaccinuri care nu au fost autorizate de Agenţia Europeană 
a Medicamentului şi ca atare nu sunt recunoscute şi folosite în România. În aceste 
situaţii, la cerere, persoanele respective se pot revaccina, practic îşi reiau schema 
de vaccinare după minim 30 de zile de la completarea schemei pe care au efectuat-
o cu acele tipuri de vaccinuri. Se pleacă de la principiul unei persoane care are 
istoric de trecere prin boală şi care se poate vaccina cu schemă completă. 
 
De ce am luat această decizie? Pentru că am primit mai multe solicitări în acest sens 
de la persoane vaccinate în alte ţări cu vaccinurile  neautorizate şi nerecunoscute în 
România şi faţă de care încă nu avem suficiente date de eficacitate şi de eficienţă şi 
atunci este absolut firesc ca aceste persoane să poată beneficia de vaccinare cu 
vaccinurile autorizate şi recunoscute în România”, a explicat şeful CNCAV. 
 
Potrivit medicului militar, imunizarea cu aceste vaccinuri nu poate fi recunoscută în 
România atâta timp cât ele nu sunt aprobate de Agenţia Europeană a 
Medicamentului şi nu există suficiente date privind eficacitatea şi de eficienţa lor. 
 
Nou maraton de vaccinare în Capitală 
 
Valeriu Gheorghiţă a anunţat că se pregăteşte organizarea unui maraton de 
vaccinare în Capitală. 
„Avem în plan in perioada următoare sa organizam un maraton de vaccinare in mai 
multe centre din Capitală. Vom identifica sa avem un centru de vaccinare cu o 
capacitate mai mare in fiecare sector şi simultan sa avem acest tip de activitate. În 
următoarele două săptămâni s-ar putea organiza acest eveniment. Este în pregătire, 
stabilim toate detaliile si vom transmite din timp informaţiile necesare.Probabil că 
maratonul va fi organizat la sfârşit de săptămână”, a declarat medicul militar. 
 
Acesta a precizat că, în funcţie de numărul de prezentări actualele centre de 
vaccinare îşi pot adapta programul de lucru. 
 
“Fiecare centru de vaccinare şi fiecare judeţ împreună cu Direcţia de Sănătate 
Publică poate să extindă perioada de lucru, programul de activitate al centrului, în 
funcţie de adresabilitatea pe care persoanele, populaţie o are în respectivele centre. 
Există din acest punct de vedere suficientă libertate încât să adaptăm programul de 
lucru la solicitările pe care oamenii le au”, a transmis coordonatorul campaniei de 
vaccinare, care le-a reamintit românilor că se pot vaccina şi în cabinetele medicilor 
de familie. 
 
Medicul militar a explicat ce a vrut să spună în momentul în care a declarat că  
CNCAV nu a avut un buget pentru organizarea unei campanii de comunicare şi 
informare 
 
„Activitatea comitetului este una de coordonare a implementarii strategiei de 
vaccinare. In implementarea strategiei de vaccinare sunt implicate mai multe 



ministere. tot ce inseamna actiuni logistice, actiuni organizatoriece, retea de stocare, 
de distributie, inclusiv parte de comunicare, fondurile aferente provin din fondurile 
instituţiilor respective. Ceea ce am vrut să spun că nu a fost un fond special alocat 
pentru campania de vaccinare, ci tot ceea ce s-a facut a fost din fondurile si 
resursele umane si materiale din instituţiile statului”, a transmis şeful CNCAV. 
 
Valeriu Gheorghiţă: Vaccinare e un lucru normal, nu un act de eroism 
 
Coordonatorul campaniei de vaccinare susţine că în România este nevoie de 
programe de prevenţie, iar educaţia sanitară trebuie să înceapă timpuriu, încă din 
şcoală, astfel încât vaccinarea să fie un gest de normalitate. 
 
„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 spus medicul militar 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, potrivit Agerpres. 
Coordonatorul Campaniei de Vaccinare a precizat că vaccinarea reprezintă „un lucru 
normal”, care protejează faţă de boli. 
 
„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 mai declarat medicul militar în cadrul evenimentului de marţi. 
 
Reamintim că Grupul de Comunicare Strategică a anunţat marţi 16.743 de noi cazuri 
de infectare cu coronavirus, din care 2.380 sunt în Bucureşti. În ultimele 24 de ore, 
442 de persoane au decedat, fiind depăşit numărul de 40.000 de decese. La ATI 
sunt internaţi 1.667 de pacienţi cu COVID-19. 428 de copii cu COVID-19 sunt în 
spital, 39 dintre ei fiind la ATI. 


