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Vaccinarea
pare sã devinã
rutina viitorului
l Conf. Dr. Adela Cojan, preºedintele interimar al CNAS: ”Vaccinurile ARN mesager ºi medicina
geneticã, în general, vor deveni «luminiþa de la capãtul tunelului» nu doar pentru bolile
infecto-contagioase, ci pentru multe afecþiuni grave”lDr. Valeria Herdea, vicepreºedintele
Colegiului Medicilor: ”Responsabilitatea noastrã este sã ne vaccinãm”lAndrei Baciu, Secretar de
Stat în Ministerul Sãnãtãþii: ”Vaccinarea împotriva Covid trece la medicii de familie”

C
ampania de vaccinare
anti-Covid-19 în þara
noastrã s-a încheiat,
însã tehnologia folositã
pentru acest tip de vac-
cinuri pare cã va fi una
tot mai utilizatã în vii-
tor, atât pentru bolile in-

fecto-contagioase, cât ºi pentru maladii
grave.

Participanþii la videoconferinþa cu
tema ”Sãnãtate ºi Farma”, organizatã re-
cent de ziarul BURSA, au adus în atenþie
atât necesitatea vaccinãrii pentru anumi-
te boli, cât ºi beneficiile pe care le vor

avea, în viitor, terapiile genice.
Conf. Dr. Adela Cojan, preºedintele

interimar al Casei Naþionale de Asigurãri
de Sãnãtate (CNAS), a declarat cã, încã
de la primele epidemii apãrute în statele
din Asia Centralã, specialiºtii lucrau deja
pentru vaccinurile ARN mesager (n.r.
cum sunt o parte din cele create împotri-
va Covid-19), iar aceastã tehnologie ºi
medicina geneticã, în general, a luat
avânt, începând sã devinã ”luminiþa de la
capãtul tunelului” nu doar pentru bolile
infecto-contagioase, ci pentru multe
afecþiuni grave. Adela Cojan a menþio-
nat: ”Aceste terapii au intrat ºi la noi în

þarã, ºi cred cã medicina geneticã va
reprezenta viitorul în tratamentul
maladiilor grave”.

Dr. Valeria Herdea,
vicepreºedintele Colegiului
Medicilor: ”Trebuie sã
pãstrãm centre de
vaccinare deschise”

Dr. Valeria Herdea, vicepreºedintele
Colegiului Medicilor, a tras un semnal de
alarmã legat de consecinþele rãzboiului
ruso-ucrainean, mai precis de valul de re-
fugiaþi care vin în þara noastrã din Ucrai-

na, subliniind: ”Conflictul armat este o
realitate, iar noi trebuie sã tragem un
semnal de alarmã pentru toatã societatea
civilã. Responsabilitatea noastrã este sã
ne vaccinãm, sã ne vaccinãm împotriva
difteriei, a tetanosului, a pertussisului, a
rujeolei, a rubeolei, a oreionului, pentru
cã ar fi trebuit sã fim revaccinaþi pe par-
cursul 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.

ALINA VASIESCU
(continuare în pagina 12)
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Morþii Ucrainei strigã
dupã adevãr

S
oldatul omoarã, c-aºa-i la rãz-
boi, se scuzã jenat ambasadorul
Rusiei la ONU, confruntat cu
imaginile ºi ºtirile care înfã-

þiºeazã lumii gropile comune ale unor
sumare execuþii în masã! Gloan-
þele au plecat din armele soldaþi-
lor ruºi. Probele ºi martorii exi-
stã. Cei care le-au încasat sunt
cetãþenii Ucrainei. Civili. Omoa-
rã soldatul, cã de-aia e soldat, sã
omoare pe oricine i s-ar pune în
cale, oriunde. Ce mai conteazã
cã-i civil, cã nu poartã uniformã
militarã! E inamic ºi inamicul
trebuie doborît, mai ales dacã-i zãngãne
în cap, nazismul. Trebuie omorît oriun-
de: în plinã stradã, între zidurile clãdirii
unde se adãposteºte de gloanþe, în curtea
bisericii, în sãlile de clasã, în spitale sau
între rãzoarele din cimitire. Zeci, mii,
sute de mii. Încã nu e timp pentru stati-
stici precise.

În vremea aceasta, viii Ucrainei stri-
gã. Care cum poate. Zelensky ºi ai lui
strigã dupã ajutor, de orice fel ºi de toate
felurile: politic, economic, militar, uma-

nitar. Militarii Ucrainei strigã dupã
”unelte”, capacitãþi ºi mãsuri capabile sã
reducã sau sã neutralizeze forþa de distru-
gere a invadatorilor. Oamenii sistemului
sanitar, dupã resurse, spaþii, personal ºi

medicamente. Cei care gestione-
azã reþelele critice pentru supra-
vieþuirea populaþiei, apã, alimen-
te, resurse energetice þipã dupã
mijloace de intervenþie ºi reconfi-
gurare a ceea ce armata Rusiei di-
struge sistematic de mai bine de
40 de zile. Jumãtate dintre copiii
Ucrainei deveniþi refugiaþi din
fragedã pruncie strigã cu dispera-

re dupã cîte un pãrinte sau altul, dupã
amîndoi, dupã fraþi, bunici ºi alte rude pe
care le-au lãsat în urmã ºi de urma cãrora
nu mai ºtiu nimic. Þãranii þipã de durerea
gospodãriilor ºi a rodului pãmîntului di-
struse, locuitorii oraºelor dupã casele,
blocurile, strãzile, teatrele ºi spitalele fã-
cute una cu pãmîntul. Deasupra Ucrainei
pluteºte, negru ºi gros, un nor compact
de strigãte þîºnite dureros din piepturile
cîtorva zeci de milioane de bãtrîni, fe-
mei, bãrbaþi ºi copii.

(continuare în pagina 3)
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Negocierile dintre
Ucraina ºi Rusia,
singura opþiune pentru
oprirea rãzboiului
l Jens Stoltenberg, NATO: ”Mã tem cã vom asista la mai multe
atrocitãþi”

U
craina nu are altã opþiune decât
sã negocieze cu Rusia pentru
oprirea luptelelor, a declarat
ieri preºedintele ucrainean Vo-

lodimir Zelenski, adãugând cã este posi-
bil sã nu poarte personal discuþii cu
omologul sãu rus Vladimir Putin, tran-
smite Reuters.

Întrebat dacã va purta discuþii directe
cu Putin, Zelenski a spus cã este posibil
ca acest lucru sã nu se întâmple, dar nu a
oferit detalii.

Declaraþiile lui Zelenski vin dupã ce
preºedintele ucrainean a acuzat trupele
ruse cã au comis crime extrajudiciare în
localitatea Bucea, la vest de capitala
Ucrainei, Kiev.

”Toþi, inclusiv eu, vom percepe însãºi
posibilitatea de negocieri ca pe o provo-
care”, a spus Zelenski într-un interviu cu
jurnaliºtii ucraineni, difuzat pe postul na-
þional de televiziune. ”Provocarea este
internã, în primul rând proprie, o provo-
care omeneascã. Apoi, când te aduni, ºi
trebuie s-o faci, cred cã nu avem altã op-
þiune”, a explicat liderul ucrainean,
conform Agerpres.

Zelenski a spus cã evenimentele de la

Bucea sunt de neiertat, dar Ucraina ºi
Rusia ar trebui sã aleagã opþiunea dificilã
de a continua discuþiile, ºi a semnalat cã
Moscova ar trebui sã recunoascã fapte
despre care se presupune cã au fost
comise de trupele sale.

Agenþia de presã rusã Interfax a citat
un viceministru rus de externe declarând
cã discuþiile continuã prin legãturã
video.

Pe de altã parte, fostul preºedinte rus
Dmitri Medvedev a declarat cã informa-
þiile despre uciderea civililor la Bucea
sunt ”fake-uri” menite sã discrediteze
Rusia. Moscova a spus cã va prezenta
”dovezi empirice”, la o reuniune a Con-
siliului de Securitate al ONU, prin care
va demonstra cã forþele sale nu au fost
implicate.

La rândul sãu, Ministerul Apãrãrii rus
a dat vina pe serviciile speciale ucraine-
ne, pe care le-a acuzat cã au înscenat pre-
tinse ucideri de civili în oraºe ucrainene
în încercarea de a-ºi rãspândi propagan-
da cãtre mass-media occidentale.

V.R.
(continuare în pagina 16)

BNR A MAJORAT DOBÂNDA DE POLI-
TICÃ MONETARÃ LA 3%

Dobânzile reale
continuã sã fie
puternic negative
l BNR: “Potrivit evaluãrilor actuale, rata anualã a inflaþiei este
aºteptatã sã creascã ceva mai pronunþat în urmãtoarele luni decât
s-a anticipat în luna februarie, sub impactul ºocurilor pe partea
ofertei”l Revenirea activitãþii economice din primul trimestru al
acestui an este “probabil temporarã”, estimeazã BNR

C
onsiliul de administraþie al
Bãncii Naþionale a României
(BNR) a decis, ieri, majorarea
ratei dobânzii de politicã mo-

netarã cu 0,5%, la nivelul de 3% pe an,
majorarea dobânzii pentru facilitatea
de depozit la 2% de la 1,5% ºi majora-
rea ratei dobânzii aferente facilitãþii de
creditare (Lombard) la 4% de la 3,5%,
decizii menite sã contracareze avansul
continuu al inflaþiei. De asemenea,
BNR a decis, ieri, pãstrarea nivelurilor
actuale ale ratelor rezervelor minime
obligatorii (RMO) la 8% la lei ºi 5% la
valutã ºi pãstrarea controlului “ferm”

asupra lichiditãþii de pe piaþa moneta-
rã.

Banca Centralã a decis sã continue rit-
mul mai accelerat de întãrire a politicii
monetare semnalat în februarie pentru a
contracara inflaþia, în condiþiile în care,
“potrivit actualelor evaluãri, rata anualã
a inflaþiei este aºteptatã sã creascã ceva
mai pronunþat în urmãtoarele luni decât
s-a anticipat, sub impactul ºocurilor pe
partea ofertei”.
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