Prefectura și DSP Dolj: ”Lupta nu se dă în spital sau în sistemul
sanitar, lupta se dă pe stradă”
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Prefectura și DSP Dolj au făcut apel public, astăzi, către populație, să respecte măsurile
luate de autorități. ”Haideți să acordăm o șansă vieții!”, au transmis cele două instituții în
cadrul unei conferințe de presă.

”Dacă noi vom respecta regulile impuse, spitalele vor primi o gura de oxigen, iar medicii
de acolo vor putea să-și desfășoare activitatea în parametri normali. (...) Ne situăm zilnic
în jurul a 150 cazuri, ceea ce este foarte mult. Dorim să transmitem un mesaj către
craioveni prin care ii îndemnăm să respecte măsurile decise în cadrul Comitetului
Județean pentru Situații de Urgență”, a afirmat Nicușor Roșca, prefectul județului Dolj, în
cadrul unei conferințe de presă susținută, astăzi, în fața Palatului Administrativ din Craiova.
”Populația trebuie să înțeleagă că trebuie să respecte aceste măsuri restrictive care sunt
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temporare. Orice activitatea economică nu trebuie să primeze în fața vieții. Haideți să acordăm
o șansă vieții! Acesta e mesajul pe care îl transmite DSP-ul. Rugămintea mea este ca de la cel
mai mic copil, până la cel mai vârstnic din județ să poarte masca oriunde. Lupta nu se dă în
spital sau în sistemul sanitar, lupta se dă pe stradă. Personalul sanitar, după opt luni de
pandemie, este la limita puterilor și că dacă nu vor fi ajutați de cetățeni nu va fi chiar foarte bine
pentru nimeni”, a declarat Iuliana Manea, inspector-șef în cadrul DSP Dolj.
Potrivit acesteia, toate spitalele care au internați pacienți cu coronavirus sunt la capacitate
maximă, motiv pentru care ministerelor Sănătății și Apărării Naționale li s-a solicitat includerea
în rândul celor care tratează pacienți cu Covid. ”Am solicitat Ministerului Sănătății să
includem și Spitalul CFR din Craiova, tot pe suport Covid, unde încercăm să rezolvăm și
cu niște paturi de terapie intensivă în plus față de ce are județul, în prima fază doar
pentru cazurile grave - dar mediu grave -, pentru că nu există suficiente ventilatoare.
Așteptăm ca în două săptămâni să fie dotate și cu ventilatoare și compresor pentru ele.
De asemenea, am solicitat MApN și Ministerului Sănătății să ne susțină în a include, deși
e pe un circuit separat, Spitalul Militar pe activitateaCovid, având în vedere că are și
secție de boli infecțioase și secție de pneumoftiziologie cu medici specialiști în acest
domeniu”, a declarat Manea.
Reprezentanta DSP Dolj a mai spus că încă de vineri medicii epidemiologici din DSP și-au
asumat decizia de izolare la domiciliu a pacienților asimptomatici, cu indicația ca pacienții care
au modificări ale stării de sănătatea să sune la 112 și să se prezinte la spital. ”Nu am avut
cazuri cu probleme, oamenii au înțeles și s-au adresta dacă au avut nevoie. Din acest
notiv nu suntem în acea fază în care spitalele nu mai au deloc locuri. Într-adevăr, nu sunt
locuri la Terapie intensivă sau, dacă se eliberează un loc, automat se ocupă în
următoarele 10-15 minute, pentru că sunt pacienți în așteptare, fie pe secții, fie în UPU.
Dacă oamenii înțeleg și vor respecta măsurile date de autorități, cred că lucrurile vor
merge pe pantă descendentă”, a afirmat Iuliana Manea

”Mai am un mesaj către populația întregului județ și către pacienții care au fost pozitivi cu
Covid 19, vă rog, donați plasmă la Centrul Regional de Transfuzii, pentru că o simplă
donare de plasmă de la un pacient care a avut Covid poate salva 6 vieți!”, a mai transmis
reprezentanta DSP Dolj
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