GUVERNUL ROMÂNIEI
COMITETUL NAȚIONAL DE COORDONARE A ACTIVITĂȚILOR PRIVIND VACCINAREA ÎMPOTRIVA COVID-19

Comunicat de presă
București, 18.12.2020

Seria webinariilor despre vaccinarea împotriva COVID-19 organizate de CNCAV continuă

Astăzi, 18 decembrie 2020, Comitetul național de coordonare a activităților privind vaccinarea
împotriva COVID-19 (CNCAV) a organizat un webinar pentru cele 10 spitale de linia I, angrenate în
lupta contra COVID-19, respectiv:
- Brașov - Spitalul Clinic de Boli Infecțioase;
- București - Institutul Național de Boli Infecțioase “Prof. Dr. Matei Balș”;
- București – Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Dr. Victor Babeș” (inclusiv secția externă
modulară Pipera);
- Cluj – Spitalul Clinic de Boli Infecțioase, Cluj-Napoca;
- Constanța – Spitalul Clinic de Boli Infecțioase, Constanța;
- Dolj – Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie “Victor Babeș”, Craiova;
- Iași – Spitalul Clinic de Boli Infecțioase;
- Maramureș – Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rușdea”, Baia Mare;
- Suceava – Spitalul Județean de Urgență “Sfântul Ioan cel Nou”, Suceava;
- Timiș – Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie “Dr. Victor Babeș”,
Timișoara (inclusiv secția exterioară a acestui spital- secția clinică de recuperare
cardiovasculară din cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timișoara).
Prezentările au fost centrate pe aspecte care vizează atât vaccinarea împotriva COVID-19, cât și
liniile de conduită în comunicarea legată de vaccinare. Acestea sunt adresate personalului medical,
ce reprezintă elementul-cheie în succesul campaniei de vaccinare și, implicit, de stopare a pandemiei
de COVID-19.
Vorbitori:
-

Colonel dr. Valeriu Gheorghiţă, Președintele CNCAV;
Dr. Andrei Baciu, Secretar de Stat, Ministerul Sănătății și vicepreședintele CNCAV;
Prof. univ. Alina Bârgăoanu, expert European Digital Media Observatory;
Cătălin Țucureanu, cercetător Institutul Național de Cercetare Dezvoltare MedicoMilitară "Cantacuzino

Moderator: Dr. Paul Iordache
Subiecte abordate:
-

Aspecte concrete privind implementarea Strategiei naționale de vaccinare împotriva
COVID-19 în România;
Importanța integrării profesioniștilor din sănătate, în efortul comun de vaccinare
împotriva COVID-19;
Recomandări cu privire la comunicarea cu pacienții ezitanți. Recomandări privind
comportamentul pe rețelele sociale;
Aspecte științifice legate de vaccinarea împotriva COVID-19.

La final, întâlnirea a fost deschisă unei sesiuni extinse de întrebări și răspunsuri.
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Sesiunea de informare de tip webinar din 18 decembrie reprezintă una dintre acțiunile de
comunicare incluse în strategia de vaccinare împotriva COVID-19 al cărei public-țintă îl constituie
reprezentanții corpului medical (reprezentanți ai asociațiilor profesionale de medici și ai asociațiilor
de pacienți, reprezentanți ai rezidenților și ai studenților la medicină, dar și de la nivelul
Universităților de Medicină și Farmacie din România). În perioada 16-19 decembrie 2020, astfel de
webinarii vor fi organizate zilnic.
Comitetul Național de coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva COVID-19 este un
organism interministerial, fără personalitate juridică, în subordinea directă a Secretariatului General
al Guvernului și coordonarea Prim-ministrului.
www.vaccinare-covid.gov.ro
#ROVaccinare
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