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Doar 731 de paturi ATI sunt disponibile in toata
tara
Ministerul Sanatatii a elaborat planul strategic care priveste cresterea
etapizata a capacitatii de raspuns a spitalelor. In faza 2 a Planului alb,
autoritatile se bazeaza pe spitalele organizate in pavilioane si pe 34 de spitale
suport din toata tara. In total, sunt disponibile 731 de ATI, scrie Ziarul
Financiar.
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Planul alb elaborat de Ministerul Sanatatii presupune cresterea etapizata a capacitatii de raspuns
a spitalelor din Romania.
Faza 2 a acestui plan, care corespunde scenariului 4 al epidemiei, cel in care numarul de
pacienti cu Covid 19 va trece de 2000 - situatie de care Romania se apropie cu pasi repezi se
bazeaza pe sistemul pavilionar disponibil in majoritatea spitalelor de pneumologie si pe spitale
suport de pe tot teritoriul Romaniei - golite de alti pacienti cu exceptia celor cu Covid.
Faza 2 se bazeaza pe un numar de 14 spitale - 9 de boli infectioase din faza 1 si 5 de
pneumologie din tara, plus 34 de spitale suport de pe intreg teritoriul Romaniei ( spitale
municipale sau pavilioane din unele spitale judetene) , dar si pe unitati medicale dedicate unor
afectiuni care vor fi golite de pacienti care nu au Covid 19 cum sunt centrele de dializa,
maternitati, centre de infarct.

in aceasta faza 2 a planului alb care corespunde scenariului 4 numarul total al paturilor de ATI
prevazute in toata tara este de 731 ( 121 de paturi la boli infectioase, 50 la pneumologie, plus
alte 560 in spitalele de suport), iar numarul total al paturilor pentru spitalizare este 7.605.
in faza a 3-a a planului strategic vor fi folosite Spitalele Universitare de Urgenta, Spitalele
Judetene de Urgenta, spitalele private care au paturi de ATI, si alte spitale, dupa ce capacitatea
spitalelor de suport va fi depasita.
in aceasta ultima etapa numarul de paturi de ATI la nivel national pentru adulti este de 1.601, iar
numarul de paturi de ATI la nivel national pentru copii este de 156. in faza 3 a planului alb exista
3.609 paturi pentru spitalizarea celor infectati.
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