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

Comunicat de presă
București, 21.12.2020

Webinarii dedicate informării profesioniștilor din sănătate

Luni, 21 decembrie 2020, Comitetul național de coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva
COVID-19 (CNCAV) a organizat o nouă serie de sesiuni de informare tip webinar dedicate personalului
medical. La aceste webinarii au participat profesioniști din sănătate din cadrul următoarelor instituții
și organizații:
- Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;
- Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca;
- Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași;
- Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București;
- Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu
Mureș.
Profesioniștii din domeniul sănătății reprezintă atât elementul central al campaniei de vaccinare
împotriva COVID-19, cât și un element cheie în activitățile de comunicare. Astfel, sesiunile de
informare organizate de CNCAV și adresate personalului medical se concentrează pe buna gestionare
a relației dintre medic și pacient, componentă definitorie în transmiterea corectă a informațiilor cu
privire la procesul de vaccinare.
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 Medico-Militară
„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;
Comunicarea medic-pacient în contextul Campaniei de vaccinare împotriva Covid-19;
Aspecte științifice legate de vaccinarea împotriva COVID-19.

La final, întâlnirea a fost deschisă unei sesiuni extinse de întrebări și răspunsuri.
Sesiunea de informare de tip webinar din 21 decembrie reprezintă una dintre acțiunile de comunicare
incluse în strategia de vaccinare împotriva COVID-19 al cărei public-țintă îl constituie reprezentanții
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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).
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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