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Prefectura caută medici
specialiști pentru

compartimentul ATI al sec-iei
Covid de la Mioveni. Astfel,
zilele trecute, la sediul
Institu-iei Prefectului a avut
loc o întâlnire între
conducerea Spitalului
Mioveni, dar şi a altor unităţi
sanitare din judeţ, primari şi
oficialităţile locale. S.M.În cadrul întâlnirii s-a stabilit cătrebuiesc demarcate proceduri-lor de creștere a numărului patu-

Ieri au fost confirmate 217
cazuri noi de coronavirus în

jude-ul Argeș, mai pu-ine ca
mar-i, când au fost raportate 238
cazuri noi. A mai avut loc un
deces la o femeie în vârstă de 79
de ani infectată cu SARS CoV-2,
care avea comorbidită-i. La nivel
na-ional, ieri au fost înregistrate
10.269 cazuri noi de persoane
infectate cu SARS – CoV – 2.Institu-ia Prefectului Argeș informacă, potrivit datelor furnizate de Dire-c-ia de Sănătate Publică, situa-ia epi-demiologică din jude- se prezentaastfel:-persoane aflate în carantină insti-tu-ionalizată: 2;-persoane ieșite din carantină in-stitu-ionalizată: 1.494;-persoane aflate în izolare/caranti-nă (anchetă epidemiologică): 4.478,dintre care 1.886 în carantină la do-miciliu și 2.592 în izolare;-persoane ieșite din izolare/caran-tină(anchetăepidemiologică):17.828;-persoane internate în spital: 493(ieri 500);-persoane internate la ATI: 40 (ieri42);

-persoane vindecate: 7.593 (ieri7.391);-persoane diagnosticate pozitiv:10.496 (ieri 10.279);-cazuri nou confirmate, în ultimele24 de ore: 217 (ieri 238);- număr teste efectuate în spitalelepublice: 58.868 (dintre care 771 în ul-timele 24 de ore);-persoane decedate de la începutulpandemiei: 309 (ieri 308).Deces 309: Femeie, 79 de ani, cu co-morbidită-i: HTA, insuficien-ă cardia-că congestivă.Coeficientul infectărilor cumulate la14 zile, raportate la 1.000 de locuitoriera ieri, de 3,78 în Argeș.Pânăieri,18noiembrie,peteritoriulRomâniei, au fost confirmate 383.743decazuridepersoaneinfectatecunoulcoronavirus (COVID – 19).261.387depacien-iaufostdeclara-ivindeca-i.În urma testelor efectuate la nivelna-ional, fa-ă de ultima raportare, aufost înregistrate 10.269 cazuri noi depersoane infectate cu SARS – CoV – 2(COVID – 19), acestea fiind cazuricarenuaumaiavutanterioruntestpo-zitiv.

217 cazuri noi de coronavirus!

UNITATE ATI MOBILĂ, la
Mioveni rilor cu acces la oxigen în spitaleleCâmpulung, Leordeni și Mioveni șicooptarea a 6 medici, 3 specialiștiși 3 reziden-i cu ajutorul cărora s-ar putea opera-ionaliza cele 10paturi ATI disponibile la spitalulMioveni. A doua zi după şedinţăprefectul a cerut şi sprijinul Giver-nului pentru cooptarea celor 6medici necesari în vederea opera--ionalizării locurilor la ATI din spi-talul Mioveni. “De asemenea, s-aanalizat și oportunitatea de a adu-ce un al doilea tir ATI în Argeș, laspitalul Mioveni, unitate mobilăce ar putea func-iona tot prin apor-tul celor 6 medici aminti-i mai sus.În acest fel, în jude-ul nostru s-ar

putea suplimenta locurile la ATI cu22 de paturi foarte necesare înacest moment”, a declarat prima-rul Mioveniului, Ion Georgescu.
Printre cei prezenţi
la întâlnire s-au nu-
mărat: prefectul ju-

de-ului Argeș,
directorul Direc-iei
de Sănătate Publică

Argeș, directorii me-
dicali ai spitalelor

COVID din jude-, me-
dici, reprezentan-i ai
Consiliului Jude-ean

Argeș și primari.


