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COLEGIUL MEDICILOR DOLJ
va informeaza :

COMUNICAT
Începând cu luna februarie 2020, personalul medico-sanitar din județul
Dolj se află în mijlocul evenimentelor produse de evoluția pandemiei cu virusul
SARS Cov 2. Ne-am aflat în fața unui virus complet nou, o boală complet nouă,
pe care nici un manual nu a descris-o și pentru care nici un program de
pregătire a personalului medical nu a fost adaptat anterior. Cu toții am asistat
la reașezări ale sistemului sanitar din județul Dolj, la provocări cauzate de
diagnosticul, manifestările clinice și tratamentul COVID 19. Inclusiv cadrul
legislativ nu a fost potrivit pe deplin acestei urgențe de sănătate publică,
dovadă fiind toate schimbările care s-au produs în acest interval de timp și care
au pus personalul medico-sanitar în situații în care a trebuit să ia decizii în
interesul pacienților și al sănătății publice.
Exprimăm recunoștința Colegiului Medicilor Dolj pentru toți colegii din
toate specialitățile și din toate categoriile de personal medical care s-au
implicat în combaterea pandemiei și în identificarea de soluții la problemele
grave de sistem, nerezolvate de mulți ani.
Colegiul Medicilor Dolj dorește să evidențieze eforturile depuse de
Laboratorul de Genetică al Universității de Medicină și Farmacie din Craiova și
al Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova și de Laboratorul Spitalului
Clinic de Boli Infecțioase Craiova, colective care se află într-o activitate
susținută, continuă, încă de la începutul pandemiei. De menționat este rolul
de pionier al echipei conduse de Prof Univ. Dr. Mihai Ioana care a pus la
dispoziția comunității, încă de la început, resursele tehnice și de personal în
vederea testării în laborator a virusului SARS CoV 2. Aceste acțiuni au continuat
în sensul creșterii capacității de testare, dar și de pregătire a altor colective
care să acționeze în spitale din toate județele Olteniei, contribuind astfel la
multiplicarea experienței acumulate. Considerăm că aceste fapte constituie un
bun exemplu de urmat pentru tinerii medici, dar și un motiv de mândrie pentru
corpul profesional medical din Județul Dolj.
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