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În judeţul Argeş suntaproximativ 500 de pa-turi pentru pacienţi in-fectaţi cu COVID-19.
Cum numărul de cazuriacrescutdelaozi laalta,a fostatinsălimitadelo-curi. Ca şi cum asta nu

ar fi fost de ajuns, Sori-na Honţaru, director alDirecţiei de SănătatePublică Argeş şi epide-miologul şef AdrianStoica au fost confir-maţi pozitiv. SorinaHonţaru îşi coordonea-ză activitatea de pe pa-

tul spitalului. „În acestmoment, în jude0ul Ar-geș, nu mai sunt locuridisponibile în spitalepentru pacienii COVID19! Doamna Hontarunusesimtebine,dar, to-tuși, coordoneaza, dinspital,activitateaDSP.În

şedinta CJSU de astăzi(n.r ieri) vom extindenumărul de locuri, cumaxim 25, la PNF Câm-pulung. Nu mai avemalte posibilită0i în jude0.Rămâne transferul înalte jude0e”, a explicatprefectul Emanuel Soa-re.
Dacă moare cineva
se eliberează patul
Situaţia este atât de

dramatică încât
pentru a putea

primi un pacient
confirmat în spital
trebuie să moară
un om ca patul să

fie eliberat. „Este o
situaţie pe care am
anticipat-o de mult.
Se eliberează un loc
dacă decedează ci-
neva sau se exter-

nează vreun
pacient. Secţiile ATI
sunt pline, dar şi ce-

lelalte secţii. Am
găsit soluţia cu PNF

Câmpulung unde
mai sunt două pavi-
lioane la care se fac
amenajări în acest
moment. Până joi

sper să fie gata şi să
le dăm în folosinţă.

Dar şi acestea se
vor ocupa imediat”,
mai spus prefectul

judeţului.

Luni au fost înregistrate 197 cazuri noi de corona-
virus, în Argeş, numărul total al pacienţilor

depăşind 10.000. Au fost înregistrate cinci decese.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, rapor-
tate la 1.000 de locuitori, este de 3,68 în Argeş. Las
nivel naţional au fost raportate 4.931 cazuri noi. M.S.Institu0ia Prefectului Argeș anunţa că, situa0ia epidemio-logică din jude0 se prezintă astfel: persoane aflate în caran-tinăinstitu0ionalizată:2;persoaneieșitedincarantinăinsti-tu0ionalizată:1.494;persoaneaflateînizolare/carantină(an-chetăepidemiologică):4.298,dintrecare1.759încarantinăla domiciliu și 2.539 în izolare; persoane ieșite din izola-re/carantină(anchetăepidemiologică):16.838;persoanein-ternate în spital: 515 (ieri 489); persoane internate la ATI:39(ieri36);persoanevindecate:7.197(ieri7.107);persoanediagnosticate pozitiv: 10.041 (ieri 9.844); cazuri nou con-firmate,înultimele24deore:197(ieri279);numărtesteefec-tuateînspitalelepublice:57.615(dintrecare326înultimele24deoreși1.031delaultimaraportare);persoanedecedatede la începutul pandemiei: 305 (ieri 301). În acest sfârşit desăptămână au fost înregistrate 5 decee la pacienţi infectaţi.Iată situaţia lor mai jos: Deces 301: bărbat, 71 ani. Comor-bidită0i: diabet zaharat tip II, HTA, AVC sechelar, TBC pul-monar; Deces 302: bărbat, 86 ani. Comorbidită0i: HTA, in-suficien0ăcardiacă,boalărenalăcronică, limfomHodgkin, in-suficien0ămultiplădeorgane; Deces303:bărbat82ani.Co-morbidită0i: insuficien0ămultiplădeorgane,diabetzaharat,adenom de prostată; decese 304: femeie, 60 ani. Comorbi-dită0i: insuficien0ă multiplă de organe, obezitate, HTA; De-ces 305: bărbat 69 ani. Comorbidită0i: HTA, cardiopatie is-chemică, insuficien0ă multiplă de organe, diabet zaharat tipII. Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la1.000 de locuitori, este de 3,68 în Argeş. Până ieri, 16 no-iembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 365.212cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID –19).246.633depacien0iaufostdeclara0ivindeca0i. Înurmatestelor efectuate la nivel na0ional, fa0ă de ultima raportare,aufost înregistrate4.931cazurinoidepersoaneinfectatecuSARS – CoV – 2 (COVID – 19).

În Argeş,

Numărul pacienţilor
a trecut de 10.000

Protejaţi-vă de virus

Nu mai sunt locuri
în spitale COVID-19!

Numărul de cazuri de coronavirus creşte
de la zi la alta iar spitalele au ajuns la

capacitate maximă. Nu mai sunt locuri iar
autorităţile caută soluţii de extindere. În
acest moment singura soluţie este transferul
la spitale din alte judeţe. Prefectul Emanuel
Soare a precizat că pot fi amenajate alte 25 de
locuri, acestea fiind insuficiente! M.Sandu


