Vineri,
27 martie 2020

COTIDIAN

de informaţii şi reportaje
Fondat 1993-Braşov
e-mail: stiri@transilvaniaexpres.ro
An: XXVI
Nr. 8038
12 pagini

2 lei
ARCA

Relaţii la tel:

0268 549 712

sau e-mail:

publicitate@gptex.ro

NNe-am
e-am mu
mutat
uttat
at !

Grupul
G
rupul de
de presă
presă
Transilvania
T
ransilvania Expres
Expres
mutat
şşi-a
i-a m
utat ssediul
ediul ccentral
entral
METROM
îîn
n iincinta
ncinta M
ETROM

P
Pentru
entru p
preluarea
reluarea a
anunţurilor
nunţurilor n
ne
ep
puteţi
uteţi g
găsi
ăsi p
pe
e
sstr.
tr. P
Postăvarului
ostăvarului n
nr.
r. 6
62
2 şi
şi în
în noua
noua locaţie
locaţie a sediului
sediului ((Metrom)
Metrom)
sau
sau puteţi
puteţi accesa
accesa secţiunea
secţiunea online
online de
de anunţuri:
anunţuri: http://anunturi.mytex.ro/
http://anunturi.mytex.ro/

n Meteo

CE DEZVĂLUIRI! „Știu ce se va
întâmpla... voi fi terminată”

Soare

130 C / 10 C
(Sursa CNN)1 Euro

n Curs valutar

Lucian POP
Medicul Ramona Ionescu, care
pe 12 martie a demisionat din funcţia
de manager al Spitalului de Boli
Infecţioase Braşov, a vorbit întrun
interviu pentru libertatea.ro despre
criza Covid19.
Medicul a relatat multe probleme
majore şi a menţionat că „Ventilarea
mecanică pentru COVID19, în
secțiile ATI, în condițiile multidrog
rezistenței microbiene la antibiotice,
descrise în mai multe studii făcute
în spitalele noastre, reprezintă un
risc major. Riscul major e de
apariție rapidă a pneumoniilor
nosocomiale bacteriene, de
suprainfecție, aproape imposibil de
tratat”.
Ramona Ionescu a demisonat
întro şedinţă a Consiliului Judeţean,
precizând pentru libertatea.ro: „Nu
era o ședință de pregătire a
COVID19, era o problemă că se
supăraseră că noi, cei de la Spitalul
de Boli Infecțioase, cerem prea
multe analize. Dacă nu era asta, era
altceva. Uitați care e discuția despre
COVID19: am avut mai multe
convocări, că așa se numesc,
convocări de la Prefectură, de la
Comitetul de Situații de Urgență.
Dar nu mi sa răspuns la întrebări

Corona Braşov,
reacţie târzie în
cazul
contractelor
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Medicii de la
Neuro nu vor ca
spitalul să devină
unitate COVID19
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3,52 (35.247)

1

4.83 lei

1

4.41 lei

n Din sumar

DECIZIE
Dr. Anca Bertea șia
dat demisia din
fruntea DSP...
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REPLICĂ
și nici la sugestii. Cu mai mult timp
în urmă, înainte de izbucnirea
epidemiei, am propus inclusiv asta:
haideți să ne gândim la ridicarea
rapidă a unui spital. Din structuri
metalice. Pentru că avem studii
care arată ce e în Spitalul Județean
de Brașov, ce germeni sunt acolo”.
„Am fost director medical din

2010 și manager din 2015. În
această perioadă sa adus și
aparatul PCR pe care se fac astăzi
testele COVID19. Am încercat să
procedurez multe lucruri, dar când
introduci proceduri în spitalele
noastre, asta creează rezistență. De
peste tot. Inclusiv din Consiliul
Județean, de la autorități, de la alte

spitale. Îmi pare rău, știu ce se va
întâmpla după acest interviu. Voi fi
terminată. Îmi prețuiesc colegii și
meseria, însă multora nu va
conveni ce spun acum. (...) Vorbim
despre
atitudine,
despre
responsabilitate”.
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4

3.600 de teste COVID19, la Brașov
Președintele Consiliului Județean
Brașov, Adrian Veștea, a anunțat că la
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din
Brașov sunt disponibile acum
aproape 2.000 de teste pentru
depistarea COVID19, aparatul de
biologie moleculară Real Time PCR
de la unitatea sanitară amintită fiind
funcțional. Veștea a declarat că
administraţia judeţeană braşoveană
va achiziţiona încă două echipamente
complete de biologie moleculară
Real Time PCR pentru alte două
spitale.
Și Prefectura Brașov a postat ieri
pe Facebook un mesaj video al
prefectului Mihai Cătălin Văsii,

anunțând că primul brașovean
vindecat de COVID19 a fost
externat de la Spitalul Clinic de Boli
Infecțioase.
De asemenea, încă 1.700 de teste
pentru COVID19 au sosit la Brașov,
700 de la Ministerul Sănătății și 1.000
din donații de la două companii,
pentru laboratorul de biologie
moleculară al acestui spital.
În mesaj, prefectul îndeamnă la
respectarea legilor, în primul rând a
ordonanțelor militare, și la solida
ritate, mulțumindule celor care sunt
în primele rânduri în lupta cu
COVID19.
(L.J.)

Directorul medical al
Spitalului de Copii
spune că informațiile
despre lipsuri în
aprovizionare sunt
false...
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n SondajInternet
Rezultatele sondajului anterior:
Credeţi că personalul medical
este suficient de protejat în
lupta cu coronavirusul?
Da
14%
Nu
86%
Nu ştiu
0%
Întrebarea de azi:
Ar trebui ca autorităţile să
anunţe numărul celor
îmbolnăviţi cu coronavirus la
Braşov?

