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Medicul Adrian Marinescu: „Luna octombrie va fi mai grea. Eu cred că 
sărbătorile din această iarnă vor fi liniştite”  
 
Directorul medical al Institutului „Matei Balş" din Capitală, medicul Adrian Marinescu, 
spune că până la finalul lunii octombrie, situaţia va continua să fie grea din punctul de 
vedere al numărului cazurilor de COVID, al spitalizărilor şi al locurilor la terapie 
intensivă. Ulterior, Marinescu crede că ritmul îmbolnăvirilor va scădea, iar până la 
sărbătorile de iarnă lucrurile se vor îmbunătăţi, relatează Agerpres. 
 
„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”, consideră Adrian Marinescu, prezent marţi la 
videoconferinţa „Sănătate şi FARMA – Sistemul sanitar, sub valul al IV-lea”, organizată 
de Grupul de presă Bursa. Medicul a explicat că tratamentele folosite în acest moment 
în cazul pacienţilor cu COVID nu sunt foarte eficiente dacă nu sunt administrate în 
primele faze ale bolii. De aceea, Marinescu a făcut apel la pacienţii simptomatici să 
meargă la spital înainte de a ajunge într-o formă critică a bolii.  
 
Totodată, medicul a atras atenţia asupra faptului că 95% dintre pacienţii cu forme grave 
de COVID sunt nevaccinaţi, la fel şi peste 90% dintre cei care decedează. „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 
spune directorul medical al Institutului „Matei Balş”. În ceea ce priveşte situaţia de la 
unitatea medicală pe care o conduce, Adrian Marinescu spune că ambulanţele cu 
pacienţi aşteaptă în faţa camerei de gardă, iar „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…”. 
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CNAS: Ambulanţele private vor răspunde la 112 pentru a ajuta sectorul public în 
pandemia de COVID 
 
Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Adela Cojan, a anunţat marţi, 
12 octombrie, că accesul ambulanţelor către pacienţii ce sună la 112 pentru testarea 
COVID este foarte îngreunat, iar ambulanţele private vor prelua o parte din aceste 
apeluri, informează Agerpres. 
 
„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”, a declarat Adela Cojan, prezentă la cea de a III-a ediţie 
a videoconferinţei „Sănătate şi FARMA – Sistemul sanitar, sub valul al IV-lea”. „În lupta 



aceasta trebuie să înţelegem cu toţii că 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 
adăugat şeful CNAS. „Vaccinul este o protecţie parţială şi temporară” Adela Cojan s-a 
declarat îngrijorată de procentul mic de persoane imunizate anti-COVID în România. 
 
„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”, mai spune Adela Cojan. 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. 
 


