Acțiuni pentru combaterea
pandemiei COVID-19
Derulate de Ministerul Sănătății între ianuarie și martie 2021

Creșterea capacității de testare
Introducerea testelor antigen rapide în diagnosticarea pacienților - OMS 1513/2020 testele sunt disponibile gratuit în UPU/CPU, camere de gardă, cabinete medicale,
servicii de ambulantă, școli - 3.154.760 teste distribuite în țară (în colaborare cu DSU) –
implementat.
Introducerea testelor antigen rapide în farmacii pentru creșterea accesibilității
populației la testare, testare corectă de către personal medical, raportare corectă și
eliberare a unor indicații de conduită medicală adecvate persoanelor testate - În lucru
(OUG aprobat / OMS pe circuit)
Asigurarea continuității testării RT-PCR, adaptarea prețului de decontare –
implementat.
Crearea cadrului legal și bugetar pentru realizarea screeningului și secvențierii în
vederea identificării variantelor SARS-COV-2 circulante pe teritoriul României: 10
centre regionale care asigură RT-PCR specific de variantă – implementat.
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Adaptarea indicatorilor epidemiologici
Introducerea focarelor în calculul incidenței - calcul complet al incidenței
ce ține cont de toate cazurile diagnosticate în populație - implementat
Calculul incidenței pentru 14 zile - cuprins între a 17a zi și a 3a zi,
anterioare datei în care acesta se realizează – în varianta de până acum
nu toate cazurile erau raportate în timp util pentru a avea o imagine clară implementat
Unificarea machetelor de raportare – existența mai multor machete de
raportare a datelor făcea ca raportarea să fie inconstantă și uneori
incorectă, cu un grad ridicat de încărcare a acelorași raportori care erau
nevoiți să trimită aceleași date către mai multe platforme - implementat

Adaptarea structurii sanitare la
evoluția pandemiei
Modificarea OMS 555 – publicare în Monitorul Oficial în 29 martie 2021
Creștem cu aproximativ 200 numărul de paturi ATI și paturile de terapie acută cu
aproximativ 350, necesare pentru tratamentul pacienților cu forme severe dar care
nu necesită intubație și ventilație mecanică. Acest lucru se realizează prin includerea
unor spitale care până acum au îngrijit doar pacienți non-covid și care au dotări
corespunzătoare.
Acordăm asistență spitalicească de cât mai bună calitate pacienților cu COVID-19,
optimizând utilizarea resurselor disponibile, în colaborare cu Societățile Medicale
(medici de familie, Societatea Română de ATI, Medicina de Urgență, Pneumologie)
Fluxuri pentru pacienți COVID-19 separate de cele pentru pacienți non-COVID
pentru acces în cel mai scurt timp la diagnostic, investigații și tratament, prin aplicarea
triajului epidemiologic și clinic pe baza unui algoritm clar.

Adaptarea structurii sanitare la
evoluția pandemiei
Modificarea OMS 555 – publicare în Monitorul Oficial în 29 martie 2021

Pacienții cu urgențe medicale diagnosticați COVID-19 la prezentare nu vor
mai fi transferați în spitale COVID-19 ci vor primi RAPID asistența medicală
necesară în spitalul de urgență inițial. Am definit zone și personal dedicate
îngrijirii pacienților cu COVID-19 în cât mai multe spitale, pentru a scădea timpul
de așteptare si a crește promptitudinea măsurilor care se impun în urgență.
După naștere, mama depistată pozitiv va rămâne în același salon cu nounăscutul în maternitate, conform ghidurilor OMS. Mama și copilul nu vor mai fi
separați, ci vor putea sta în același salon, până la însănătoșirea mamei.
Se stabilesc secțiile de psihiatrie unde pot fi îngrijiți pacienții cu COVID-19. Au
existat pacienți COVID-19 cu boli psihice care erau refuzați în toate spitalele.

Adaptarea structurii sanitare la
evoluția pandemiei
Modificarea OMS 555 – publicare în Monitorul Oficial în 29 martie 2021
Se standardizează traseul medical al pacientului pozitiv pentru COVID-19 și se
stabilesc criterii de evaluare corectă (criterii clinice și funcționale) astfel încât
pacientul să ajungă mai repede la unitatea sanitară în care i se poate acorda
îngrijirea conformă cu forma și severitatea bolii;
Modificările de structură ale spitalelor se fac doar cu avizul DSP, cu informarea
MS - scop final: creșterea capacității de internare în secția ATI
Se reconfigurează lista spitalelor ce tratează COVID-19 prin evaluarea corectă, pe
baza dotărilor, a capacității acestora de îngrijire a pacienților cu forme moderate și
severe de boală (248 de spitale: 61 de fază I, 46 de fază II, 138 de fază III) ;

Dotări pentru combaterea COVID-19
Dotarea cu echipamente și aparatură medicală a 19 spitale COVID-19 și suport
COVID-19, în valoare de 26.082.544 EURO – solicitări avizate de comisia POIM a
Ministerului Sănătății în perioada ianuarie-martie 2021. Solicitările au fost pentru
aparatura utilizată în secțiile de terapie intensivă, în departamentele de radiologieimagistică medicală, precum și în celelalte secții și departamente ale spitalelor.
50 de milioane de euro pentru creșterea siguranței pacienților în spital Lansarea, împreună cu MIPE, a ghidului: „Creșterea siguranței pacienților în structuri
spitalicești publice care utilizează fluide medicale” - Spitalele publice de fază I, II și
suport COVID-19 pot depune, din 19 martie, proiecte pentru achiziția de sisteme de
detectare a incendiilor și a concentrației de oxigen și pentru a reabilita
infrastructura electrică și de fluide medicale - continuă până la sfârșitul anului 2021.

Dotări pentru combaterea COVID-19
Faza I de dotare pentru secțiile ATI - au fost achiziționate și distribuite: 690 de
monitoare, 86 de de stații centrale de monitorizare, 460 de ventilatoare, 460 de
paturi de terapie intensivă; 1200 de injectomate, 400 de infuzomate; în Faza II de
dotare pentru secțiile ATI urmează să fie achiziționate și distribuite: 300 de
ventilatoare noninvazive, 200 de videolaringoscoape, 100 de fibrobronboscoape,
10 aparate ECMO, 100 de paturi de terapie intensivă - continuă;
Creșterea capacității de testare prin UMPBM: 11 aparate RT-PCR achiziționate și
distribuite către laboratoarele din sistemul public de sănătate (spitale, direcții de
sănătate publică), 25 de extractoare, 597.000 de recipiente de colectare a
probelor, 46.536 de kituri de detecție, 66.840 de kituri de extracție - achiziționate
și distribuite către instituții din sistemul public de sănătate - continuă.

Comunicare pentru prevenirea
pandemiei
Campania “Om cu Om Oprim Pandemia” - Adaptarea comunicării la evoluția pandemiei și la
nevoile de informare ale populației – în derulare;
Transparentizarea datelor cu privire la pandemie și vaccinare, ca urmare a solicitărilor
cetățenilor și societății civile – în derulare;
Linia telefonică de sprijin psihologic pentru persoanele afectate de pandemie, în
colaborare cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Asociația de Psihoterapii Cognitive
și Comportamentale și Vodafone România - peste 30 de psihoterapeuți voluntari vor oferi
sprijin psihologic persoanelor afectate de pandemie, inclusiv medicilor – lansare la sfârșitul
lunii martie 2021;
Proiect pilot de comunicare regulată între medici și aparținătorii pacienților COVID-19
internați – 14 spitale din toată țara participante în proiectul pilot - în curs de implementare.

Campania “Om cu Om
Oprim Pandemia”
7 spoturi video de promovare a vaccinării (unul deja lansat,
alte 6 finalizate și pregătite pentru difuzare TV și digital)
Broșura cu întrebări și răspunsuri despre vaccinare și
recomandări ale Comisiilor de Specialitate ale MS pentru medicii
de familie și medicii curanți (finalizată)

12 milioane de români
la care au ajuns
mesajele
252% creștere a
urmăritorilor

Răspunsuri video la întrebările despre vaccinare si pandemie
ale populației (în derulare)

43224% creștere a
interacțiunilor între MS
și public

Peste 40 de mituri și dezinformări combătute prin postări pe
social media (implementat)

196.808 de comentarii
109.450 de share-uri

Ghid de comunicare cu privire la vaccinare pentru orașe și
companii (lansare la sfârșitul lunii martie)

59533% creștere a
numărului de minute
de video vizionate

Plicuri poștale tipărite cu mesajul “Om cu om, oprim
pandemia”, în colaborare cu Poșta Română
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