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ADRIAN STREINU CERCEL, DIRECTORUL INSTITUTULUI
NAÞIONAL DE BOLI INFECÞIOASE „PROF. DR. MATEI
BALª”:

„Dacã îºi imagineazã cineva
cã pandemia este la final,
se înºalã amarnic”

N
e aflãm încã în cursul pandemiei
cu noul virus SARS CoV-2, lu-
crurile sunt în desfãºurare în mo-

mentul de faþã ºi dacã îºi imagineazã
cineva cã pandemia este la final se
înºalã amarnic, a subliniat prof. Dr.
Adrian Streinu Cercel, directorul
Institutului Naþional de Boli Infecþioa-

se „Prof. Dr. Matei Balº”.
Domnia sa a declarat: „Este cât se

poate de evident faptul cã România a
avut un succes deosebit de important
pânã la acest moment ºi dorinþa mea ar
fi sã nu dãm cu piciorul la acest lucru,
þinând cont cã stãm foarte bine la nivel
european din punct de vedere al
controlului pandemiei”. Streinu Cer-
cel a amintit cã þara noastrã a început
încã din 2006 sã punã pe picioare un
sistem la nivelul bolilor infecþioase,
dezvoltarea terapiilor intensive.

„Aºa se face cã începutul lui 2020
nu ne-a prins descoperiþi din acest
punct de vedere, ci cu o reþea de boli
infecþionase, cu centre regionale de
boli infecþioase, care imediat au fost
activate. (A.T.)

(continuare în pagina 4)

ANDREI BACIU, SECRETAR DE STAT MINISTERUL SÃNÃTÃÞII:

„ Am intrat cu mâinile goale în
rãzboiul împotriva Covid-19”

S
ocietatea va trãi o lungã perioadã
de timp cu noul coronavirus, con-
siderã Andrei Baciu, secretar de

stat în Ministerul Sãnãtãþii.
Domnia sa a declarat: “Este o situa-

þie - din punct de vedere medical - in-
tensã, virusul nu a dispãrut din societa-
te, astfel încât poate unele dintre mã-
surile administrative, sociale, medica-

le le-am pierdut în ºirul evenimentelor
din ultimele trei luni. A fost o situaþie
nouã, fãrã precedent pentru întreaga
omenire atât la nivel social, cât - cu
atât mai important - ºi la nivel medical.
(..) În momentul de faþã, la cum se pre-
zintã lucrurile, vom trãi cu acest virus
o perioadã lungã de timp ºi trebuie sã
profitãm de aceastã posibilitate, de
aceastã fereastrã de oportunitate a ur-
mãtoarelor sãptãmâni, luni de zile
pentru a pregãti mai bine cea de-a doua
parte a acestuia an”.

Totodatã, reprezentantul Ministeru-
lui a mai spus cã în lupta împotriva
pandemiei de coronavirus s-a intrat
“cu mâinile goale”, cu stocuri de me-
dicamente, echipamente ºi dezinfec-
tanþi insuficiente pentru spitale.

A.T.

(continuare în pagina 4)

ATTILA LASZLO, PREªEDINTELE COMISIEI SENATORIALE
PENTRU SÃNÃTATE PUBLICÃ:

“Trebuie sã regândim strategia
de sãnãtate a þãrii pentru
perioada 2021-2027”

A
vem nevoie de o nouã strategie de
sãnãtate pe termen lung, în care
accentul sã fie pus pe debirocrati-

zare ºi pe eficientizarea activitãþii in-
stituþiilor publice din acest domeniu, a
arãtat Attila Laszlo, preºedintele Co-
misiei pentru sãnãtate publicã din ca-
drul Senatului.

Attila Laszlo a precizat: “Aceastã

perioadã de pandemie a demonstrat
care sunt instituþiile de care avem ne-
voie precum ºi cele fãrã de care pu-
tem trãi. Din pãcate, printre acestea
din urmã se numãrã ºi câteva din do-
meniul medical. Salut decizia prin
care s-au transferat anumite autori-
zãri cãtre Institutul Cantacuzino, dar
trebuie schimbãri la nivelul Agenþiei
Naþionale a Medicamentului, la ni-
velul Casei Naþionale de Asigurãri
de Sãnãtate cu privire la creºterea
operativitãþii, la scurtarea timpului
de luare a deciziilor. Este timpul sã
discutãm deschis aceastã problemã.
Nu pot sã accept acele situaþii când
unii solicitau dosare de sute sau mii de
pagini pentru autorizarea unui mate-
rial pe care nu îl aveai ºi trebuia sã iei o
decizie”. (G.M.)

(continuare în pagina 3)

SIMONA COCOª, MEMBRU ÎN BOARDUL APMGR:

”Este foarte important cã
existã fabrici de medicamente
în România”

I
ndustria medicamenetelor generice
nu este exploatatã la adevãrata sa
valoare, este de pãrere Simona

Cocoº, director general Zentiva ºi
membru în boardul Asociaþiei Produ-
cãtorilor de Medicamente Generice
din România (APMGR).

În opinia domniei sale, este impor-
tant cã existã fabrici de medicamente
în România, întrucât, în situaþii de ur-
genþã, este absolut necesar sã existe un
producãtor de medicamente aici, în
þarã, care sã poatã furniza medicamen-
tele indiferent cã se închid toate grani-
þele ºi cã producãtorii din alte þãri sunt
blocaþi.

Simona Cocoº a menþionat: „Cred
cã producãtorii locali ºi producãtorii
de generice trebuie sprijiniþi, pentru cã
industria de medicamente generice din
România poate deveni un sector stra-
tegic. Industria de medicamente gene-
rice poate reprezenta un contributor
important la PIB-ul þãrii, poate ajuta
exporturile, poate echilibra balanþa co-
mercialã. (E.O.)

(continuare în pagina 4)

EMILIAN POPOVICI, VICEPREªEDINTELE SOCIETÃÞII
ROMÂNE DE EPIDEMIOLOGIE:

”Un virus microscopic a
rãsturnat lumea cu susul în jos”
l ”Suntem într-un rãzboi global în care lipseºte doar componenta militarã”

C
u toþii ne dãm seama cã suntem
într-un rãzboi global în care lip-
seºte doar componenta militarã,

spune conf. univ. dr. Emilian Popovici,
vicepreºedintele Societãþii Române de
Epidemiologie, menþionând cã cele-
lalte componente - socialã, de sãnãta-

te, economicã etc. sunt prezente.
”Cu toate acestea, într-un rãzboi

global, unii vor un fel de permisie pen-
tru a merge în vacanþã, alþii vor un ar-
mistiþiu ca sã meargã la mall, ceea ce
aratã cã, practic, ei nu înþeleg deloc sau
aproape deloc situaþia în care ne
aflãm”, atrage atenþia domnia sa, adã-
ugând: ”Noi, la ora actualã, avem douã
variante: varianta A - mãsurile sunt co-
recte ºi populaþia le urmeazã, ceea ce
înseamnã numãr scãzut de infecþii, re-
spectiv varianta B, în care mãsurile sunt
insuficiente sau corecte, dar nu sunt ur-
mate de populaþie, ºi asta înseamnã un
numãr crescut de infecþii. (A.V.)

(continuare în pagina 3)

ALINA CULCEA, PREªEDINTE ARPIM:

“Este nevoie de un Consiliu
Strategic pentru reformarea
sistemului de sãnãtate”

I
nvestitorii din industria framaceuti-
cã susþin crearea unui Consiliu Stra-
tegic de Sãnãtate, care sã punã ba-

zele unei reforme adevãrate în acest
domeniu, a afirmat Alina Culcea,
preºedintele Asociaþiei Române a Pro-
ducãtorilor Internaþionali de Medica-
mente (ARPIM).

Alina Culcea a precizat cã sãnãtatea
trebuie sã devinã o prioritate strategicã

pentru þara noastrã, cã este necesar sã
se acþioneze în acest sens ºi a arãtat:
“Ne-am dori un Consiliu Strategic de
Sãnãtate, sub egida Preºedinþiei sau
prim-ministrului, care sã acþioneze pe
urmãtorii 3 sau 5 ani pe anumite direc-
þii pentru reformarea sistemului de sã-
nãtate. Din perspectiva industriei far-
maceutice, s-a vorbit de e-health, de
telemedicinã, care ºi-a dovedit impor-
tanþa pe perioada crizei. România nu
are un framework legislativ care sã le
permitã medicilor sã acþioneze în acest
sens, sã deconteze consultul prin tele-
medicinã ºi sã exercite toate activitãþi-
le necesare. Este o prioritate sã ne sta-
bilim o strategie e-health, pentru cele
mai importante cinci boli consumatoa-
re de buget în acest domeniu. O altã
arie strategicã este elaborarea unui
plan naþional de cancer. (G.M.)

(continuare în pagina 4)

Citiþi detalii în paginile 2,3,4 ºi 5.

CU ÎNCÃ O LUNÃ

Guvernul a prelungit starea de alertã

S
tarea de alertã continuã! Cel pu-
þin aºa a decis Guvernul, care a
stabilit în ºedinþa de ieri prelun-
girea cu încã 30 de zile a stãrii

de alertã, începând de astãzi, deºi exi-
stã opinii divergente în Parlament,
adicã în autoritatea constituþionalã
menitã conform legii 55/2020 sã apro-
be decizia Executivului. La începutul
ºedinþei de Guvern, premierul Ludo-
vic Orban a precizat cã membrii Co-
mitetului Naþional pentru Situaþii de
Urgenþã au adoptat în unanimitate
prelungirea stãrii de alertã pentru 30
de zile, începând cu 17 iunie.

ªeful Executivului a mai spus:
“Faþã de situaþia existentã, am luat de-
cizia de a face un nou pas în relxare,
conform deciziei adoptatã în ºedinþa
de guvern de vinerea trecutã. Se ºtie
cã am permis desfãºurarea activitãþi-
lor în centrele comerciale de tip mall,
cu excepþia cinematografelor, restau-

rantelor ºi sãlilor de jocuri. De aseme-
nea, s-a reluat activitatea în sãlile de
fitness ºi aerobic, în condiþiile regle-
mentate de ordinul comun al Ministe-
rului Sãnãtãþii ºi Ministerului Tinere-
tului ºi Sportului. Se va relua ºi activi-
tatea în after – school-uri ºi în grãdini-
þe pe perioada verii în condiþiile stabi-
lite de ordinul comun al Ministerului

Sãnãtãþii, Ministerului Educaþiei ºi
Ministerului Muncii. În plus, am luat
decizia de a permite oficierea de sluj-
be ºi în interiorul bisericilor. Noi nu
am închis bisericile în nicio perioadã,
s-au permis evenimente cu numãr re-
dus de persoane. (…)

G.M.

(continuare în pagina 12)

SURSE:

Fum alb dinspre PSD ºi PNL pentru
ºefia ASF
l PSD ºi PNL au bãtut palma: Nicu Marcu va fi ºeful ASFl Pentru cã renunþã,
PSD va primi încã un post la ANRE, reglementatorul pieþei energieil “PSD a
renunþat la ASF ca sã nu fie Zamfir acolo, cã aºa a zis Orban”, potrivit surselor

Deºi încleºtate în lupta electoralã,
PSD ºi PNL au finalizat împãrþeala pe
funcþiile care devin vacante în aceastã
varã în câteva instituþii de reglementa-
re importante, iar social-democraþii au
renunþat la ºefia ASF, astfel cã Nicu
Marcu va fi preºedintele Autoritãþii de
Supraveghere Financiarã (ASF),
potrivit informaþiilor noastre.

“Orban a anunþat luna trecutã cã va
negocia cu PSD, Orban care, cât
huleºte el ciuma roºie, iatã cã a nego-
ciat cu PSD”.

MIHAI GONGOROI

(continuare în pagina 12)


