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Prefectura Argeş a 
transmis datele referi-
toare la pacienţii care 
au decedat. Sunt cu 12 
mai mulţi faţă de luni. 
În ultimele zile au fost 
raportate zilnic dece-
se. Astfel, dacă pe data 
de 1 decembrie erau 
înregistrate 391 pier-
deri omeneşti, ieri, la 
mijlocul lunii, numă-
rul total al pacienţilor 

care au pierdut lupta 
cu boala ajunsese la 
471. Observăm, aşa-
dar, că în cele două 
săptămâni cât a tre-
cut, au fost înregistra-
te 80 de decese.

Toţi aveau 
comorbidităţi

În urma datelor re-
mise redacţiei noas-
tre reiese că toţi cei 

12 pacienţi decedaţi 
aveau diverse afec-
ţiuni preexistente 
infectării cu SARS 
CoV-2. Iată detaliile 
furnizate:

Deces 460: Bărbat, 
76 de ani, cu comor-
bidităţi: insuficienţă 
mitrală, insuficienţă 
aortică, anevrism aor-
tă abdominală;

Deces 461: Bărbat, 
74 de ani, cu comor-
bidităţi: cardiopatie 
ischemică cronică, in-
farct miocardic seche-
lar, fibrilaţie atrială 
cronică;

Deces 462: Femeie, 
67 de ani, cu comorbi-
dităţi: hepatită croni-

că toxică;
Deces 463: Bărbat, 

84 de ani, cu comor-
bidităţi: insuficienţă 
cardiacă congestivă;

Deces 464: Bărbat, 
91 de ani, cu comorbi-
dităţi: HTA;

Deces 465: Bărbat, 
69 de ani, cu comor-
bidităţi: hepatită cro-
nică cu insuficienţă 
hepatică;

Deces 466: Femeie, 
65 de ani, cu comorbi-
dităţi: tumoră malignă 
a pleurei, neoplasm 
traheopulmonar, me-
tastaze cerebrale;

Deces 467: Bărbat, 
77 de ani, cu comorbi-
dităţi: HTA esenţială, 
neoplasm rectosig-
moidian operat;

Deces 468: Femeie, 

A scăzut 
numărul 
cazurilor de 
coronavirus
Marţi au fost 138 

cazuri noi de 
coronavirus, cu 28 mai puţine faţă de luni. Rezulta-
tele pozitive au venit în urma a 456 de teste făcute 
în 24 de ore. De asemenea, coeficientul infectărilor 
cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori 
era ieri de 3,78 în Argeş în scădere faţă de luni când 
era de 3,89. La nivel naţional au fost raportate 6171 
noi infectări cu COVID-19.  M.Sandu

Instituţia Prefectului Argeş informa că situaţia epi-
demiologică din judeţ se prezintă astfel: persoane 
aflate în carantină instituţionalizată: 0; persoane ieşite 
din carantină instituţionalizată: 1.498; persoane aflate 
în izolare/carantină (anchetă epidemiologică): 4.208, 
dintre care 1.726 în carantină la domiciliu şi 2.482 în 
izolare; persoane ieşite din izolare/carantină (anchetă 
epidemiologică): 30.465; persoane internate în spi-
tal: 471 (ieri  446); persoane internate la ATI: 44 (ieri 
47); persoane vindecate: 13.894 (ieri 13.725); persoa-
ne diagnosticate pozitiv: 16.846 (ieri 16.708); cazuri 
nou confirmate, în ultimele 24 de ore: 138 (ieri 166); 
număr de teste efectuate în spitalele publice: 70.351 
(dintre care 456 în ultimele 24 de ore); persoane dece-
date de la începutul pandemiei: 471 (ieri 459).

 Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, rapor-
tate la 1.000 de locuitori era ieri de 3,78 în Argeş.

 Până astăzi, 15 decembrie, pe teritoriul României, 
au fost confirmate 565.758 de cazuri de persoane in-
fectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 465.050 de 
pacienţi au fost declaraţi vindecaţi. 

În urma testelor efectuate la nivel naţional, 
faţă de ultima raportare, au fost înregistrate 

6.171 cazuri noi de persoane infectate cu SARS 
– CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care 

nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Într-o zi, 12 decese la pacienţi 
infectaţi cu COVID-19

Din raportările făcute zilnic de Direcţia 
de Sănătate Publică Argeş, constatăm 

că, deşi numărul de cazuri noi privind in-
fectările cu Sars Co-v 2 se menţine în limite 
rezonabile, creşte zilnic numărul deceselor 
la pacienţi infectaţi. Ieri a fost înregistrat 
un record nedorit privind numărul decese-
lor, fiind 12 pacienţi care au pierdut lupta 
în virusul ucigaş.  M.Sandu

82 de ani, cu comor-
bidităţi: AVC sechelar, 
fibrilaţie atrială croni-
că, neoplasm genital, 
carcinom spinocelu-
lar;

Deces 469: Femeie, 
82 de ani, cu comorbi-
dităţi: fibrilaţie atrială 
cronică, atrofie cere-
brală, neoplasm ma-
mar;

Deces 470: Femeie, 
62 de ani, cu comorbi-
dităţi: HTA, insuficien-
ţă cardiacă congesti-
vă, boală Paget;

Deces 471: Femeie, 
75 de ani, cu comorbi-
dităţi: diabet zaharat 
tip II.

Reamintim că sec-
ţiile de anestezie şi 
terapie intensivă din 
judeţ sunt pline, ceea 
ce înseamnă că numă-
rul deceselor ar putea 
creşte în continuare.  


