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Dezinfectarea Romaniei se amana. Pentru dupa
alegeri?
Ieri am analizat marea fictiune statistica. Care conduce la o raportare zilnica
total eronata a contaminarii cu coronavirus. Am explicat care sunt resorturile
psihologice si politice ale acestei uriase dezinformari la nivel national, a caror
imediata consecinta este luarea unor masuri eronate. Decolate din realitate.
Iar aceasa analiza a starnit numeroase ecouri. Dintre care am ales doua, care
mi se par relevante. O dramatica experienta personala. si o experienta
profesionala la fel de dramatica.
Nemaiavand absolut nicio incredere in sistem, cei mai multi cetateni aleg sa se imbolnaveasca si
sa se trateze in liniste. in mod discret. Sub radar. Fara a mai apela la DSP, la 112 sau la spitale.
Astazi incep prin a prezenta un caz care a trecut printr-o experienta contrara afirmatiei de mai
sus.
Este vorba de un cunoscut analist. Care de doua saptamani nu a mai fost vazut in platourile
televiziunilor de stiri. Ce s-a intamplat? A avut simptome specifice unei persoane contaminate cu
coronavirus. si prima lui reactie, una de altfel fireasca, a fost sa anunte Directia de Sanatate
Publica si sa solicite o testare. Ca de obicei, lucrurile s-au miscat cu incetinitorul. in consecinta,
omul s-a dus si s-a testa la un mall. Pe cheltuiala proprie. A iesit pozitiv. Rezultatele le-a primit
dupa 36 de ore. La o distanta de trei zile, in urma insistentelor sale, la domiciliul sau, unde se
izolase, a sosit o ambulanta. Din judetul Dolj. El locuind in Capitala. Am aflat astfel ca asemenea
ambulante din diverse judete opereaza in Bucuresti in schimburi prelungite, pentru a face fata
solicitarilor. si ce a urmat?
inainte sa vedem ce a urmat, sa aruncam o privire mai atenta, pentru a observa intreaga scena.
De la DSP i s-a comunicat ca exista foarte multe solicitari. in urma primului sau telefon,
operatorul DSP i-a explicat ca exista o lista de asteptare, iar el era in pozitia 800. La urmatorul
sau apel telefonic, i s-a explicat din nou ca exista o lista de asteptare, el fiind pe pozitia 1000.
Nimeni nu intelege logica acestor raspunsuri. Cert este ca s-au implinit 14 zile de cand a sosit
ambulanta la domiciliul sau si de cand a fost a doua oara testat. De aceasta data pe banii
statului. Problema e ca rezultatul nu i-a venit nici pana azi. Omul se intreaba, pe buna dreptate,
ce rost a mai avut sa deranjeze DSP-ul? Fiindca dupa 14 zile, iesit din carantina autoimpusa, se
va duce din nou la mall pentru a se testa pe banii lui. Iata asadar ce pateste un cetatean care, in
mod disciplinat si responsabil, se conformeaza intru totul normelor impuse de autoritati.

A doua opinie pe care am ales sa o pun astazi in discutie ii apartine unui profesionist. Acesta
conduce o clinica medicala, care intre altele efectueaza si teste contra cost. imi spune ca analiza
mea de ieri a fost prea soft. in ce sens? in sensul ca situatia este in realitate mult mai grava decat
am prezentat-o. Se referea la afirmatia pe care am facut-o, cum ca numarul contaminarilor este
de multe ori mai mare decat cel pe care il regasim zilnic in cifrele comunicate de autoritati. Cu
alte cuvinte, numarul cetatenilor care s-au infectat, care nu s-au testat si care, prin urmare,
raman neraportati ar fi de ordinul milioanelor. si imi mai face o dezvaluire socanta.
De cateva zile, tuturor clinicilor care efectueaza teste li s-a impus un nou model de raportare. in
prezent, din acest motiv, sistemul este blocat. Iar cifrele reale – ma refer la cele rezultate din
testari – nu mai ajung la autoritati. Dar de ce s-a schimbat sistemul de raportare? Care este
logica? Aparent nu exista nicio logica. Interlocutorul meu crede insa ca aceasta miscare este
intentionata. si este facuta pentru ca, pana la alegeri, cifra reala a contaminatilor testati sa fie mai
mica, astfel incat sa se justifice miscarea din 6 decembrie.
Urmatoarea informatie pe care mi-o furnizeaza acest specialist ma lasa literalmente cu gura
cascata. intrucat cei mai multi romani infectati nici macar nu se testeaza si acestia sunt de ordinul
milioanelor, aparent nu mai exista nicio solutie. Teoretic, dar doar teoretic, ceea ce s-ar putea
face ar fi testarea fulger a tuturor cetatenilor Romaniei. Pentru a-i separa cumva macar pe hartie
pe cei contaminati de cei necontaminati. Dar Romania nu este China. in Romania o operatie de o
asemeena amploare si desfasurata cu atat de multa viteza este imposibila. Din lipsa de teste. Din
lipsa de personal de specialitate. Din lipsa de vointa politica. si totusi, in aceste conditii, ce s-ar
mai putea face? Mai devreme sau mai tarziu, cazurile grave se vor inmulti exponential. si, vrandnevrand, un numar imens de mare de infectati va lua cu asalt sectiile de terapie intensiva, intr-o
incercare disperata de a supravietui. Ce posibilitati ar avea autoritatile intr-un asemenea
scenariu?
Una singura, sustine interlocutorul meu. Chiar daca Romania nu e China, el crede ca trebuie sa
procedam ca in China. Eventual chiar solicitand sprijinul chinezilor. Scenariul sau pare rational. in
Romania, sunt zeci de sectii ATI raspandite in zeci de spitale, care, la randul lor, functioneaza in
zeci de localitati. in aceste conditii, resursele materiale si umane, cele de care totusi statul roman
dispune, sunt disipate si utilizate irational. Acest specialist crede ca Guvernul Romaniei ar putea
sa-si manifeste vointa politica construind undeva un urias centru ATI, care sa dispuna de mii de
paturi, dotate cu tot ceea ce este necesar. in acest centru ar urma sa fie concentrata intreaga
forta umana existenta. si, la nevoie, tot aici pot fi adusi din statele vecine care nu se confunta cu
problemele grave cu care ne confruntam noi medici de specialitate si personal sanitar mediu, in
conditiile in care veniturile asigurate de Romania acestor categorii profesionale sunt in prezent
echivalente sau chiar mai mari cu veniturile asigurate in statele avansate ale Europei. Dar cine ar
putea construi in timp record acest mega-spital? La nevoie, chinezii. Au facut-o in numai cinci zile
in China.
Chiar daca pare suprarealist un asemenea proiect, el constituie totusi o dovada ca in Romania
sunt specialisti care se gandesc serios la solutii, care nu si-au pierdut speranta si care sunt decisi
sa puna umarul pentru ca situatia din aceasta tara sa devina comparabila cu situatia din alte
state europene, care nu s-au lasat coplesite de pandemie.
Dezinfectarea in Romania totusi se amana. Se amana pana dupa alegeri. Pana dupa alegeri,

Guvernului nici macar nu-i trece prin gand sa-si suflece manecile si sa se apuce serios de treaba.
Nu face asta pentru ca, in prealabil, guvernantii ar fi siliti sa recunoasca situatia reala in care ne
aflam. si care este catastrofala. si pentru care sunt responsabili.
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