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Abstract
The pandemic declared in March 2020 by the World Health Organization has hampered all medical 

systems around the world, regardless of their endowment, organization or financial strength, forcing 
medical staff, ministries of health and last but not least, governments, to take action to combat the spread of 
the new coronavirus called SARS-CoV-2. Among them, the family doctors' offices that make the first contact 
with the patient had to adopt specific protection measures, both for the medical and auxiliary staff and for 
the patients, establishing in a short time clear objectives for the operation and organization of the consultation 
office, like triage, protective equipment and safety for those involved.
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Rezumat
Pandemia declarată în martie 2020 de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii a pus în dificultate toate sis-

temele medicale din întreaga lume, indiferent de dotarea, organizarea sau puterea financiară a acestora, obli-
gând personalul medical, ministerele sănătăţii şi, nu în ultimul rând, guvernele, să ia măsuri urgente de 
combatere a răspândirii noului coronavirus denumit SARS-CoV-2. Printre acestea, şi cabinetele medicilor de 
familie, care realizează primul contact cu pacientul, au fost nevoite să adopte măsuri specifice de protecţie, atât 
a personalului medical şi auxiliar, cât şi a pacienţilor, stabilind într-un timp scurt obiective clare de funcţiona-
re şi organizare a cabinetului privind consultul, triajul, echipamentele de protecţie şi siguranţa celor implicaţi.
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INTRODUCERE

Cu toată dezvoltarea pe care a cunoscut-o medici-

na, epidemia în general, indiferent de agentul cauza-

tor, ne va aminti de fiecare dată că natura, în ciuda 
celor mai mari eforturi ale noastre, a fost și va rămâne 
dirijorul principal al orchestrei din care face parte și 
omenirea. Încă din cele mai îndepărtate timpuri, au 
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existat încercări de a preveni bolile contagioase cu 
mortalitate ridicată, cum este variola, descrisă încă din 
antichitate. Însă inocularea copilului James Phipps cu 
vaccin antivariolic, la 14 mai 1796, de către medicul 
generalist englez Edward Jenner a deschis cea mai im-
portantă eră în lupta cu microbii. Trebuie menţionată 
și lucrarea sa de popularizare a știinţei „Igiena sau arta 
de a conserva viaţa“, pentru că, fără aceste două con-
siderente, vaccinul și igiena, lupta noastră împotriva 
epidemiilor este o luptă din start pierdută [1].

Astfel, în noul context epidemiologic în care ne 
aflăm de la sfârșitul anului trecut, al răspândirii SARS-
CoV-2, cu plecare din Wuhan, China, pe tot mapamon-
dul și în condiţiile în care încă nu există un vaccin, sin-
gura armă pe care o avem în acest moment în lupta cu 
acest virus este prevenţia. 

DATE EPIDEMIOLOGICE

Pentru a putea preveni trebuie întâi să înţelegem 
modul de transmitere, viabilitatea virusului în mediul 
înconjurător, tipul de suprafeţe ce pot fi contaminate. 
Astfel, studiile au demonstrat că dacă la începutul fo-
carului a fost identificată o asociere cu o piaţă din Wu-
han unde se vindeau animale vii, ulterior, pe măsură 
ce focarul a luat amploare, răspândirea de la persoană 
la persoană a devenit principalul mod de transmitere 
[2].

Dacă SARS-CoV-2 poate fi transmis pe cale aeriană 
(prin particule mai mici decât picăturile care rămân în 
aer în timp și distanţă) în condiţii naturale a fost o pro-
blemă controversată. Un studiu a demonstrat că SARS-
CoV-2 a rămas viabil în aerosolii generaţi experimental 
timp de cel puţin trei ore [3]. Alte studii au identificat 
ARN viral în sistemele de ventilaţie și în probele de aer 
ale camerelor de spital ale pacienţilor cu COVID-19, 
dar culturile pentru virus viabil nu au fost efectuate în 
aceste studii [4-6]. Nu este documentată în mod clar 
transmisia pe cale aeriană pe o distanţă mare a noului 
coronavirus [7], dar alte studii au sugerat că exhalaţiile 
respiratorii care pot avea traiectorii orizontale pot pur-
ta virusul până la 2 metri [8].

Cu toate acestea, relevanţa directă a acestor studii 
despre epidemiologia COVID-19 și implicaţiile lor clini-
ce nu sunt clare. Luând în considerare incertitudinea 
actuală cu privire la mecanismele de transmitere, re-
comandările generale privind prevenţia transmiterii 
virusului pe cale aeriană sunt cele universale, mai ales 
atunci când sunt necesare procedurile generatoare de 
aerosoli.

O altă sursă posibilă de infectare este reprezentată 
de suprafeţe, dar nu se știe cu certitudine despre 
SARS-CoV-2 cât timp poate persista pe suprafeţe [9], 
însă s-a dovedit că lumina solară simulată (UVB) inacti-
vează virusul in aproximativ 15-20 minute, durata per-

sistenţei virusului viabil pe suprafeţe depinzând de 
umiditate, de tipul de suprafaţă, temperatura din me-
diul înconjurător și de cantitatea de virusuri [10].

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII CABINETULUI

Activităţile obișnuite ale unităţilor sanitare, fie ele 
cabinete individuale, grupate în ambulatorii, fie spita-
le, au fost nevoite să apeleze la noi norme de comba-
tere a răspândirii sau contaminării cu noul virus, acţiu-
ne ce a trebuit să fie implementată într-un timp scurt, 
iniţial fără resursele specifice (echipamente de protec-
ţie, dezinfectanţi, norme) și, în același timp, să stabi-
lească obiectivele prioritare ce se impun:

Identificarea imediată a cazurilor probabile de 
îmbolnăvire

Prima măsură pe care am luat-o în cadrul policlini-
cii în care lucrez și care cuprinde numai cabinete medi-
cale individuale de medicină de familie, patru la parter 
și patru la etaj, a fost să asigurăm un triaj al pacienţilor 
întâi telefonic, și apoi la intrarea în policlinică, în cur-
tea acesteia, unde am montat un cort pentru triaj. Au 
fost acceptaţi în incinta policlinicii numai pacienţii pro-
gramaţi sau urgenţele. Fiecare pacient a primit un 
chestionar pe care l-a completat pe proprie răspunde-
re, răspunzând la întrebări referitoare la eventualul 
contact sau călătorie pe care au avut-o în ultima peri-
oadă în zonele afectate de SARS-CoV-2. Toţi pacienţii 
care nu aveau măști au primit o mască din fondurile 
policlinicii. Fiecare pacient a fost termoscanat și îndru-
mat către dispozitivul cu dezinfectant. Pacienţii sus-
pecţi de infectare cu SARS-CoV-2, conform definiţiei de 
caz, depistaţi telefonic, au fost direcţionaţi către DSP 
sau, în cazul celor suspectaţi/depistaţi la cabinet, di-
recţionaţi către 112. Definiţia de caz, element în dina-
mică, a fost zilnic urmărită.

Reducerea riscurilor de transmitere a infecţiei în 
rândul pacienţilor şi al personalului medical şi 
auxiliar – măsuri specifice

Achiziţionarea echipamentelor de protecţie (măști, 
halate de unică folosinţă, bonete, botoși, viziere) și a 
cantităţii necesare de dezinfectante a fost la început o 
provocare pe care am depășit-o în scurt timp, reușind 
să aprovizionăm și să utilăm policlinica cu resursele 
necesare. A fost instruit personalul medical (asistente) 
și auxiliar despre prevenirea infecţiei COVID-19, au 
fost distribuite materiale de informare pentru paci-
enţi, atât în punctul de triaj, cât și în sala de așteptare, 
cabinete, grupuri sanitare. S-a luat legătura cu firma 
colectoare a deșeurilor biologice cu care avem con-
tract și am comunicat faptul că că va fi necesară o 
frecvenţă mai mare a ridicării acestora de la sediul po-
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liclinicii. Personalul responsabil cu curăţenia a fost in-
struit să aplice o dată la 1 oră metodele de dezinfecţie 
a suprafeţelor, podelelor, clanţelor și a mobilierului din 
sala de așteptare și cabinete. Recomandăm, de ase-
menea, achiziţionarea unei lămpi UV cu care dezinfec-
tăm cabinetul după plecarea unui pacient posibil infec-
tat, a anexelor (vestiar, grupuri sanitare, sală de 
așteptare) sau chiar a costumului pe care îl purtăm sub 
halatul de unică folosinţă. În acest sens, am stabilit 
pentru fiecare zi a săptămânii un set de uniformă me-
dicală de o anumită culoare pentru a nu le confunda 
(de exemplu luni, culoarea roșie, marţi – galben, și tot 
așa), pe care la sfârșitul programului am sterilizat-o cu 
ajutorul lămpii UV, urmând a fi purtată din nou peste 
șapte zile, reducând astfel riscul de contaminare. Uni-
formele medicale sub nicio formă nu vor fi duse acasă 
pentru a fi spălate, ci vor fi curăţate în unităţi speciali-
zate. Circuitul pacienţilor, acolo unde este posibil, este 
bine să fie circular, în sensul în care calea de ieșire din 
policlinică trebuie să fie diferită de calea de acces. S-a 
recomandat eliminarea din cabinet a mobilierului, do-
sarelor și a altor resurse inutile ce se pot contamina 
[11,12].

De asemenea, trebuie ţinut cont de ordinea corec-
tă de echipare și dezechipare conform recomandărilor 
[14] în vigoare. Astfel, echipamentul de protecţie se
pune în ordine – halat (cu mâneci lungi!) sau combine-
zon, mască, ochelari de protecţie sau vizieră, mănuși
– și se scoate corect în ordine – mănuși, ochelari de
protecţie sau vizieră, halat, mască –, cu dezinfectarea
corespunzătoare a mâinilor.

Menţinerea activităţii cabinetului în condiţii de 
siguranţă 

Se poate face prin limitarea prezentării pacienţilor 
la cabinet în acele situaţii în care pacienţii pot fi îndru-
maţi din punct de vedere medical telefonic sau prin 
alte mijloace de comunicaţie așa cum sunt platformele 
de socializare facebook, whatsapp sau chiar e-mail. În 
cazul în care prezentarea la cabinet este necesară, vor 
fi luate toate măsurile de precauţie discutate anterior 
[13,14].

Temporizarea solicitărilor suplimentare ale 
personalului medical 

Suprasolicitarea personalului medical ca urmare a 
pandemiei poate fi luată în considerare ţinând cont de 
factorii de risc care pot induce acest sindrom și care 
cuprind suprasolicitare profesională, impactul cu o 
pandemie/infodemie, impactul unei boli noi cu meca-
nism patologic complex, fără tratament, lipsa vaccinu-
lui, achiziţia echipamentului de protecţie, echiparea/

dezechiparea în condiţii de securitate, procentul mare 
de infectări ale personalului medical, avalanșa de in-
formaţii, riscul real de îmbolnăvire a familiei, conflicte-
le de durată, profesii care implică un grad mare de res-
ponsabilitate.

Astfel, pentru a putea diminua efectele negative 
psihologice ale noului context epidemiologic, este re-
comandat ca medicul să beneficieze de o pauză la 
prânz, de pauză de știri, de informare din surse compe-
tente, să limiteze interacţiunile online doar la cele de 
natură profesională sau de recreere, să micșoreze du-
rata de lucru atunci când este posibil, să stabilească un 
interval de timp concret pentru pacienţi, să apeleze la 
tehnici de reducere a stresului, să ţină cont de timpul 
liber și de timpul de refacere și odihnă, limitarea con-
sultaţiilor dacă nu sunt necesare, timp petrecut cu fa-
milia, prietenii, animalele de companie.

Surse de informare

Un alt punct important în gestionarea activităţii 
este reprezentat de sursa de informare, care, pe lângă 
site-urile medicale competente, trebuie să le cuprindă 
și pe cele ale Ministerului Sănătăţii (http://www.
ms.ro), Centrului Naţional de Supraveghere și Control 
al Bolilor Transmisibile (http://www.cnscbt.ro), Depar-
tamentului pentru Situaţii de Urgenţă (https://www.
facebook.com/departamenturgente), Organizaţiei 
Mondiale a Sănătăţii România (https://www.facebook.
com/OMSRomania), Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii 
(https://www.facebook.com/WHO), Centrului Euro-
pean pentru Controlul și Prevenţia Bolilor (https://
www.ecdc.europa.eu/en), Centrului pentru Prevenţia 
și Controlul Bolilor din SUA (https://www.cdc.gov) 
[15].

CONCLUZII

Pentru o bună organizare a cabinetului medical in-
dividual, așa cum este cabinetul medicului de familie, 
dar nu numai, îndeplinirea obiectivelor propuse stă la 
baza unei funcţionări în siguranţă epidemiologică în 
sprijinul atât al pacienţilor, cât și al personalului medi-
cal și auxiliar, fără a uita însă că suntem la început de 
drum în lupta cu SARS-CoV-2 și că, în lipsa unui vaccin, 
starea de alertă a personalului medical trebuie să ră-
mână principala preocupare din noul context epidemi-
ologic, după, bineînţeles, preocuparea pe care noi, 
medicii, o avem faţă de sănătatea pacienţilor noștri.
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