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Întrecvasi-pandemie
ºi riscepidemiologic
pe fondul rãzboiului
lValeria Herdea, Colegiul Medicilor: ”Oamenii care vin din Ucraina sunt speriaþi, nu vor sã se vaccineze ºi
atunci trebuie sã ne vaccinãm noi”lAttila Laszlo, senator: ”Angajamentele fãcute de þara noastrã de-a lungul
anilor ar trebui rediscutate prin prisma situaþiilor recente cu care ne-am confruntat”l Loreta Pãun, consilier
prezidenþial: ”Digitalizarea a fost beneficã pentru cã pacienþii au putut accesa servicii medicale chiar dacã nu au
fost prezenþi în format fizic la medic sau în spital”l Emilian Popovici, Societatea Românã de Epidemiologie:
”Post Covid apar probleme cerebrale care nu ºtim în cât timp ºi cum se vor remite”

D
upã doi ani ºi cinci va-
luri de pandemie de
Covid-19, ne aflãm la
doar câteva sãptãmâni
de la ridicarea restric-
þiilor ºi la circa 2000
de cazuri noi de coro-
navirus în 24 de ore.

Însã nu ne putem bucura prea tare de
semnele cã pandemia s-ar apropia de fi-
nal, pentru cã situaþia de la graniþa cu
Ucraina înseamnã, printre altele, ºi noi
riscuri epidemiologice, au avertizat spe-
cialiºtii din domeniul sãnãtãþii care au
fost prezenþi, ieri, la video-conferinþa
BURSA “Sãnãtate ºi Farma”.

Dacã nu am învãþat lecþiile pande-
miei, atunci riscãm sã le repetãm în mod
foarte dureros, atrag atenþia medicii, care
spun cã lucrurile nu s-au încheiat, ele
abia încep.

Iesim din pandemie, dar s-ar putea sã
intrãm în epidemie, avem alte riscuri epi-
demiologice în faþã, trage un semnal de
alarmã Dr. Valeria Herdea, vicepreºedin-
tele Colegiului Medicilor, care s-a arãtat
profund îngrijoratã de situaþia de la gra-
niþã ºi de efectele pe care aceasta le va
avea asupra sãnãtãþii noastre.

În opinia specialistului, pacienþii tre-

buie sã fie conºtienþi de situaþia actualã ºi
sã acþioneze în consecinþã: ”Noi conside-
rãm cã pacientul trebuie împuternicit. Se
începe cu alfabetizarea medicalã de la
cea mai micã vârstã, cu obligaþia de a fi
parte a propriei tale sãnãtãþi, iar noi nu
avem aceastã deprindere. Acum, la fina-
lul acestei perioade, asistãm la o cva-
si-pandemie. Scad cazurile de covid, dar
încã sunt cazuri la ATI, avem cazuri de
gripã, avem foarte multe boli infecþioase
care au început sã explodeze ºi avem risc
epidemiologic la graniþã. Conflictul ar-
mat este o realitate, iar noi trebuie sã tra-
gem un semnal de alarmã pentru toatã
societatea civilã. Responsabilitatea noa-
strã este sã ne vaccinãm, sã ne vaccinãm
împotriva difteriei, a tetanosului, a per-
tussisului, a rujeolei, a rubeolei, a oreo-
nului, pentru cã ar fi trebuit sã fim revac-
cinaþi pe parcursul vieþii, or noi nu avem
un astfel de program în þarã. Populaþia
are nevoie sã conºtientizeze, înainte de
iod ºi de multe altele, cã avem nevoie sã
prevenim bolile infecþioase. Oamenii
care vin din Ucraina sunt speriaþi, au
fugit din faþa rãzboiului, nu vor sã se
testeze, sã se vaccineze ºi atunci trebuie
sã ne testãm ºi sã ne vaccinãm noi.
Trebuie sã ne informãm”.

Valeria Herdea: ”Avem o
recrudescenþã de cancere ºi
de boli cronice netratate”

Peste 64.000 de oameni au decedat în
aceastã pandemie, subliniazã Valeria
Herdea, apreciind cã aceastã crizã sanita-
rã cel mai tare l-a afectat pe pacient: ”Nu
cred cã existã cineva care sã nu fi pierdut
o persoanã în ultimii doi ani din cauza
Covid-19”.

Însã, pe lângã cei afectaþi de corona-
virus, sunt ºi victime colaterale, respec-
tiv bolnavii cronici care nu s-au mai tra-
tat în aceastã perioadã, evidenþiazã do-
amna Herdea: ”În primul rând, ºtirile fal-
se au invadat piaþa media. Omenii au fost
bulveraþi ºi paralizaþi în a lua decizii. ªi
corpul medical a primit o avalanþã de in-
formaþii acum doi ani care a trebuit seta-
tã. Toate aceste lucruri au culminat cu un
acces inechitabil la sistemul medical.
Ambulatoriile, unele spitale au fost
închise. Au rãmas în prima linie a frontu-
lui medicina de familie ºi spitalele covid
sau suport covid. Pacienþii cronici au rã-
mas netrataþi, iar acum este o recrude-
scenþã de cancere ºi de boli cronice netra-
tate. Toate aceste lucruri nu fac parte din
gloria ºi onoarea ultimilor doi ani. Când

informaþiile pe care le primeºti sunt
confuze, este foarte greu sã iei deciziile
corecte”.

România are cea mai ridicatã ratã de
mortalitate din Europa pe motive onco-
logice, a mai spus specialistul, adã-
ugând: ”Avem programul naþional de
cancer ºi trebuie sã-l susþinem pentru cã
avem mortalitatea cea mai mare din Eu-
ropa în zona cancerului. Dupã Covid,
avem foarte multe cazuri de diabet zaha-
rat la copii. Avem nevoie sã conºtienti-
zãm cã post-covid înseamã între douã ºi
ºase luni de pacienþi care vor veni cu di-
sfuncþii ºi probleme de sãnãtate foarte se-
rioase legate de acest virus, pe care încã
le învãþãm. Dacã nu am învãþat lecþiile
pandemiei, riscãm sã le repetãm în mod
foarte dureros”.

EMILIA OLESCU,
GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

JOHN BRUTON, FOST PRIM-MINISTRU

AL IRLANDEI:

“Vom avea cel puþin
douã blocuri
geopolitice care se vor
confrunta în deceniile
urmãtoare”
l “Globalizarea este un capitol încheiat”, spune Bruton,
evocându-l pe Larry Fink, CEO-ul BlackRock

L
umea se împarte în mai multe blo-
curi regionale ºi vom avea cel pu-
þin douã astfel de blocuri geopoli-
tice care se vor confrunta în dece-

niile urmãtoare, a afirmat, ieri, John Bru-
ton, fost prim-ministru al republicii Irlan-
da între 1994-1997 ºi fost ambasador UE
în Statele Unite. Bruton a fost prezent,
ieri, la Bucureºti la o conferinþã organiza-
tã de publicaþia The Economist ºi a expli-
cat cã unul din aceste blocuri geopolitice
va fi cel euro-atlantic, iar cel de-al doilea
va avea în centrul sãu China.

Bruton a declarat: “Este imposibil sã
nu existe anumite neînþelegeri între prie-
teni ºi aliaþi, iar Uniunea Europeanã va
continua sã aibã perspective diferite faþã
de Statele Unite pe anumite probleme.
Dar dacã interpretezi globalizarea ca lu-
mea întreagã sã fie parte dintr-un sistem
complet de comerþ, acesta este un capitol
încheiat. Acum ne uitãm probabil cãtre
douã-trei lumi separate, fiecare cu pro-
priul sistem de comerþ ºi schimb, dar ne-
integrat cu celelalte. (M.G.)

(continuare în pagina 11)

Ce fel de rãzboi? Ce fel
de pace?

A
devenit ”operaþiunea specialã”

a Rusiei în Ucraina, un rãzboi?
ªi, dacã da, cel fel de rãzboi
este acesta?

Cel puþin dintr-un punct de vedere, cel
al dreptului internaþional, cele douã state
nu se aflã în stare de rãzboi. Motivul este
cît se poate de banal: nici una dintre pãrþi
nu a fãcut o declaraþie oficialã în acest
sens ºi nici demersurile instituþio-
nale interne ºi internaþionale, obli-
gatorii, pentru a da putere de lege
unei asemenea declaraþii. Fãrã
acest aparent nesemnificativ in-
gredient, nu putem vorbi despre
rãzboi. Dar, în termeni politici?
Nici din punct de vedere politic
raporturile dintre cele douã state
nu pot fi declarate, fãrã nici o reþi-
nere, stare de rãzboi. Aparent, ele se aflã
undeva într-un teritoriu care poate fi nu-
mit ”nici pace nici rãzboi”. Clarificãri
esenþiale au fost aduse totuºi de Rezoluþia
Adunãrii Generale a ONU din 2 martie,
2022, (ES-11/1): acþiunile militare ale
Rusiei în Ucraina reprezintã o agresiune.
În sensul cel mai larg ºi cuprinzãtor al
Cartei ºi al rezoluþiilor pertinente ale
ONU, Rusia este agresorul, Ucraina vic-
tima agresiunii. În consecinþã, cea mai
largã ºi reprezentativã instituþie interna-
þionalã a comunitãþii internaþionale a ce-

rut Rusiei, în mod imperativ ºi lipsit de
orice echivoc (inter alia): anularea ne-
condiþionatã a deciziilor sale privind sta-
tutul regiunilor Donetsk ºi Lugansk din
Ucraina; retragerea imediatã ºi necondi-
þionatã a forþelor sale militare de pe teri-
toriul Ucrainei, în cadrul graniþelor recu-
noscute internaþional; încetarea imediatã
a utilizãrii forþei împotriva Ucrainei ºi

abþinerea de la orice ameninþare
cu folosirea forþei sau utilizare
ilegalã a forþei împotriva oricãrui
alt stat membru al ONU. Desigur,
legal, Rezoluþia ONU nu atrage
obligaþii imperative pentru statele
membre. Rusia poate sã nu se
conformeze, fãrã riscul unor pe-
nalitãþi juridice sau de altã naturã.
Caracterizarea evenimentelor, la

care au subscris 141 de state (35 abþineri
ºi 5 voturi împotrivã) reflectã, însã, fãrã
nici o umbrã de îndoialã, convingerea
unei uriaºe majoritãþi a guvernelor lumii
cã Rusia a comis o agresiune pentru care
poartã întreaga responsabilitate. Inclusiv
pe cea a încetãrii imediate a ostilitãþilor ºi
a revenirii la situaþia de drept anterioarã
declanºãrii ostilitãþilor.

Dar, din punct de vedere strict militar,
avem de a face cu un rãzboi? ªi aici, rã-
spunsul trebuie nuanþat.

(continuare în pagina 12)

Progrese în negocierile
de pace Rusia-Ucraina
lMoscova promite sã îºi reducã activitatea militarã în Kiev ºi
Cernihov

R
usia îºi va reduce radical activita-
tea militarã în direcþia Kiev ºi
Cernihov, în Ucraina, dupã con-
vorbirile ruso-ucrainene ”sub-

stanþiale” desfãºurate ieri la Istanbul, au
declarat negociatorii ruºi, în timp ce omo-
logii lor ucraineni au afirmat cã au cerut
un ”acord internaþional” pentru garantarea
securitãþii þãrii, semnat de mai multe state
garante, relateazã AFP ºi Reuters.

”Negocierile privind un acord asupra
neutralitãþii ºi a statutului non-nuclear al
Ucrainei intrã într-o dimensiune practicã
(...) S-a decis, pentru a creºte încrederea,
sã se reducã radical activitatea militarã în
direcþia Kiev ºi Cernihov”, a declarat, la
Istanbul, viceministrul rus al apãrãrii,
Aleksandr Fomin, conform Agerpres.

Statul major va prezenta în detaliu ce
implicã aceste decizii dupã ce delegaþia
rusã se va întoarce la Moscova, a mai
precizat Fomin.

ªeful delegaþiei ruse, Vladimir Me-
dinski, a vorbit despre ”discuþii substan-
þiale” între cele douã pãrþi ºi a spus cã
propunerile ”clare” ale Ucrainei în vede-
rea unui acord vor fi ”studiate foarte
curând ºi înaintate preºedintelui” Vladi-
mir Putin. Potrivit lui Medinski, o
întâlnire între cei doi preºedinþi Volodi-
mir Zelenski ºi Vladimir Putin, solicitatã

ºi de partea ucraineanã, ºi reprezentanþii
statelor garante, ar fi posibilã în caz de
acord pentru încetarea ostilitãþilor.

”În ceea ce priveºte o întâlnire între
cei doi preºedinþi, am spus de la început
cã ea va fi posibilã atunci când va exista
un acord (...) Întâlnirea ar putea fi multi-
lateralã, cu participarea statelor garante”,
a spus Medinski, adãugând:

”Dupã discuþia substanþialã de astãzi
(n.r. ieri) ne-am înþeles ºi propunem ca
întâlnirea sã se facã pentru a parafa acor-
dul, cu condiþia sã se efectueze o muncã
rapidã asupra acordului ºi sã ajungem la
compromisurile necesare, posibilitatea
de a obþine se va apropia”.

Ucraina a propus adoptarea unui sta-
tut de neutralitate în schimbul unor ga-
ranþii de securitate la ultima rundã de di-
scuþii cu Rusia, ceea ce înseamnã cã nu
se va alãtura unor alianþe militare ºi nu va
gãzdui baze militare pe teritoriul sãu, au
declarat negociatorii ucraineni pentru
jurnaliºtii de la Istanbul.

Partea ucraineanã îºi doreºte garanþii
de securitate de tipul Articolului 5 din
tratatul NATO, respectiv clauza sa de
apãrare colectivã. Printre cei care garan-
teazã securitatea Ucrainei s-ar putea afla
Polonia, Israel, Turcia ºi Canada. (V.R.)

(continuare în pagina 12)

DAN BOLDEANU, PRODUCT
MANAGER OMNIMEDICA:

”Prin automatizarea ºi
eficientizarea fluxurilor
de lucru câºtigãm timp
pentru medici”
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ALINA TÃNASE, DIRECTOR
MEDICAL INSTITUTUL
CLINIC FUNDENI:

“Terapiile celulare
– o speranþã

pentru pacienþi”
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ALINA CULCEA,
PREªEDINTELE ARPIM:

“Ne trebuie 27 de ani
ca sã atingem speranþa
de viaþã din þãrile
dezvoltate“
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CORNEL

CODIÞÃ

(În cadrul video-conferinþei BURSA “Sã-
nãtate ºi Farma“ au fost dezbãtute ºi su-
biecte precum “Vaccinarea anti-Covid“
sau “Necesitatea iodurii de potasiu în
contextul rãzboiului“, pe care le vom pre-
zenta pe larg în ediþiile viitoare ale ziaru-
lui nostru.)

PABLO URBINI,
REPREZENTANT BD ROWA:

”Robotul oferã
farmacistului mai
mult spaþiu ºi mai
mult timp”

àpagina 2


