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Odată cu extinderea 
capacității secției 

ATI Covid, din cadrul 
Spitalului Mioveni,  
au fost redimensio-
nate și instalațiile de 
oxigen.   S.M.

Astfel, pentru a asi-
gura nu doar consumul 
necesar de oxigen, dar 
și un stoc de rezervă, 
primăria Mioveni și 
conducerea spitalului 
au luat decizia schim-
bării stocatorului de 
oxigen, mărindu-se 
astfel capacitatea de la 
3.000 la 10.000 de li-
tri. Pentru noile paturi 
care funcționează în ca-
drul secției ATI, au fost 
realizate noi prize de 
oxigen și de aer medi-
cal, lucru care crescuse 
considerabil consumul. 

În prezent situația 
a fost rezolvată, iar 
sectia ATI destina-
tă exclusiv tratării 

persoanelor infectate 
cu SARS-CoV-2 va fi 

funcțională la capaci-
tate maximă începând 

din acest weekend.

Secție redeschisă
După cum se știe, sec-

ția ATI destinată exclu-
siv tratării persoanelor 
infectate cu COVID a 
fost redeschisă la Spita-
lul Mioveni, la începu-
tul săptămânii trecute. 
Pentru că secția funcți-

ona inițial cu un număr 
redus de paturi, autori-
tățile județene și locale 
ai hotărăt exinderea ca-
pacității de spitalizate 
în cadrul secției de te-
rapie intensivă până la 
maximum 20 de paturi. 
În prezent, după redi-

mensionarea secției, 
funcționează un număr 
de 12 paturi, urmând 
ca până în weekend să 
se amenajeze spațiile 
disponibile din același 
corp de clădire, în care 
vor funcționa restul pa-
turilor necesare secției 
ATI Covid. 

În această scurtă 
perioadă de timp 

au fost depuse 
eforturi consi-

derabile pentru 
mărirea capacității 

secției, oferirea 
unor condiții cât 

mai bune de funcți-
onare, amenaja-
rea și adaptarea 

spațiului disponi-
bil, crearea unor 

circuite medicale, 
redimensionarea 

instalațiilor de 
oxigen și a stoca-
torului de oxigen, 
precum și realiza-
rea unor noi prize 

de oxigen și aer 
medical.

Numărul deceselor 
la pacienți infectați 
crește zilnic!
Chiar dacă numărul de cazuri 

noi de coronavirus nu sunt 
atât de mari în județul Argeș 
ca în alte localități din țară, 
județul nostru se confruntă 
cu o creștere a numărului de 
decese. Zilnic sunt înregistrate 
noi decese la pacienți infectați 
cu SARS CoV-2.  În 24 de ore, au 
murit 7 pacienți.  M.S.

Instituția Prefectului Argeș in-
forma că situația epidemiologică 
din județ se prezintă astfel: per-
soane aflate în carantină insti-
tuționalizată: 0; persoane ieșite 
din carantină instituționalizată: 
1.498; persoane aflate în izola-
re/carantină (anchetă epidemio-
logică): 4.349, dintre care 1.826 
în carantină la domiciliu și 2.523 
în izolare; persoane ieșite din 
izolare/carantină (anchetă epi-
demiologică): 30.097; persoa-
ne internate în spital: 446 (ieri  
426); persoane internate la ATI: 
47 (ieri 43); persoane vindecate: 
13.725 (ieri 13.604); persoane 
diagnosticate pozitiv: 16.708 
(ieri 16.542); cazuri nou confir-
mate, în ultimele 24 de ore: 166 
(ieri 199); număr de teste efec-
tuate în spitalele publice: 69.895 
(dintre care 229 în ultimele 24 
de ore și 959 de la ultima ra-
portare); persoane decedate 
de la începutul pandemiei: 459 
(ieri 452). Iată detalii despre 

ultimele 7 decese: Deces 453: 
Femeie, 84 de ani, cu comorbi-
dități: HTA, diabet zaharat tip II, 
insuficiență cardiacă congestivă, 
edem pulmonar, insuficiență re-
nală acută; Deces 454: Femeie, 
71 de ani, cu comorbidități: di-
abet zaharat tip II, stenoză aor-
tică, boală Parkinson, deficiență 
renală cronică; Deces 455: Băr-
bat, 68 de ani, cu comorbidități: 
arteroscleroză cerebrală, diabet 
zaharat tip II, AVC ischemic acut; 
Deces 456: Bărbat, 62 de ani, cu 
comorbidități: diabet zaharat 
tip II, cardiopatie pulmonară, 
fractură a diafazei humerusului 
–operată. Deces 457: Bărbat, 63 
de ani, cu comorbidități: diabet 
zaharat tip II, HTA; Deces 458: 
Bărbat, 65 de ani, cu comorbidi-
tăți: diabet zaharat tip II; Deces 
459: Femeie, 62 de ani, cu co-
morbidități: diabet zaharat tip II, 
hepatită cronică, tulburare men-
tală organică. Coeficientul infec-
tărilor cumulate la 14 zile, ra-
portate la 1.000 de locuitori era 
ieri 3,89 în județ.  Până astăzi, 14 
decembrie, pe teritoriul Româ-
niei, au fost confirmate 559.587 
de cazuri de persoane infecta-
te cu noul coronavirus (COVID 
– 19).  460.780 de pacienți au 
fost declarați vindecați. În urma 
testelor efectuate la nivel națio-
nal, față de ultima raportare, au 
fost înregistrate 3.252 cazuri noi 
de persoane infectate cu SARS 
– CoV – 2 (COVID – 19), acestea 
fiind cazuri care nu au mai avut 
anterior un test pozitiv.

STOC MAI MARE de 
oxigen, la Spitalul Mioveni 


