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Plan de rezilienţă judetul Covasna.

În ges onarea unui eventul val 4 al pandemiei de Covid 19  trebuie nut cont de realităţile
existente la nivelul judeţului Covasna, care conferă unele par cularităţi faţă de celelate judeţe ale ţării.

judeţul are numai 4 spitale, din care 
Cel mai important este Spitalul Judetean cu 595 de paturi şi numai aceasta este in
măsura ca să ofere servicii medicale adecvate cazurilor de Covid 19 mai complicate.
De asemena are o seţie ATI cu 20 de paturi, sec e de infecţioase, aparatura de
imagis că şi reţea dezvoltată de oxigen medicinal. În cursul anului 2020 cu finanţare
din partea Consilului Judeţean a fost dotat cu un laborator RT-PCR, care însă mai ales
din lipsă de personal medical calificat, nu poate asigura întreaga nevoie de testare a
judeţului.  
Spitalul Municipal Tg. Secuiesc are 250 de paturi din care 60 paturi de cronici. Are
însă o secţiie ATI de numai 5 paturi. 
Spitalul de recuperare Cardiovasculara Covasna are 690 de paturi  dar majoritate
acestora este de recuperare cardiovasculară, tratamentul cazurilor acute se
realizează prac c prin două secţii exterioare "Orăşenesc Covasna" respec v
"Orăşenesc Intorsura Buzăului" ambele de câte 75 de paturi cu secţiile de bază.
Numărul paturilor ATI este insă de numai 2 la fiecare . 
Spitalul Orăsenesc Baraolt este de asemenea u mic spital de numai 79 de paturi din
care 2 sunt de ATI.  

În judeţ nu avem mai multe spitale mari, cu structura similară din care 1 sa fie covid , 1 non-
covid, şi care să acopere toate specialităţile ncesare atât pe Covid cât şi pe non-Covid. În
aceste condiţii Spitalele din jud Covasna va trebui să asigure servicii atât Covid cât şi non-
Covid.
Din experienţele de până acum putem concluziona că în cazulunui val epidemic mai seros
vor fi cazuri, respec v specialităţi medicale în care vom fi nevoiţi să apelăm la spitalele din
judeţul Braşov.
Testarea cazurilor suspecte se poate face prin 3 laboratoare RT-PCR, din care 2 private
(Provitam si MedLife) si laboratorul Spitalului judetean. Capaciatatea de prelucrare a celor
două laboratoare private este mult peste necesarul judeţului acestea lucrând şi pentru alte
judeţe. Laboratorul Provitam are posibilitatea de secvenţiere a probelor fiind as el în stare
să iden fice şi tulpinile care circulă. Cu toate acestea trimitem eventualele probe pentru
secvenţiere la Tg. Mureş conform dispoziţiilor existente. Avem o problema la testarea prin
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teste rapide in sensul că până în prezent nici una dintra farmaciile din judeţ nu şi-a exprimat
intenţia de a testa in facmacii.  
Urmarirea pacienţilor se face prin medicii de familie care  par cipă toţi la această ac vitate
şi ar putea asigura si vaccinarea, dar la vaccinare nu s-au înscris decât o treime, aprox.  30
de medici de familie.

In cazul unui nou val al pandemiei Covid care conform es mărilor nu va fi la fel de puternic
precum cele precedente în ceea ce priveşte gravitatea cazurilor credem că va  fi necesar să apelăm la
metodele dovedite a fi eficiente până în prezent. Conform acesteia fiecare spital din judeţ are rolul
propriu bine definit în ges onarea pandemiei.

Spitalul Municipal Tg. Secuiesc are pregă t in cadrul  secţiei medicină Internă un număr de
42 de paturi pentru tratarea pacienţilor cu Covid, personalul medical necesar există, are
nevoie de  de materiale de protecţie, materiale sanitare şi medicamente conform anexei.
Aceasta este spitalul care va prelua din sarcinile spitalului judeţean în ceea ce priveşte
tratamentul pacienţilor non-covid în cazul în care aceasta este depăşit ca număr de cazuri.
Spitalul de Recuperare Cardiovasculară Covasna are pregă t în acest sens vila D (Cardiologie
IV) pe care a folosit-o si până în prezent pentru tratare pacienţilor cu Covid şi unde poate
creşte numărul de paturi în funcţie de nevoi. În prezent are 15 de paturi, dar aceasta poate fi
majorat cu încă 22 de paturi. Capaciatatea maximă este de 50 de paturi, pentru pacienţi cu
forme uşoare şi medii. Personalul medical există, la fel şi echipamentele de protecţie
necesare. Va prelua cazurile care depăşesc capacitatea Spitalului Judeţean. 
Spitalul Orăşenesc Baraolt fiind un spital mic şi cu  posibilităţi limitate va u liza 9 paturi
pentru tratarea cazurilor mai uşoare de Covid. Spaţiul deja există, dotarea cu aparatură
medicală în mare parte există, au nevoie de un ven lator şi 6 concentratoare de oxigen. 
Personalul medical necesar de asemenea există. Vor avea nevoie de materiale de protecţie,
materiale sanitare şi medicamente conform anexei.  Cazurile mai complexe vor fi transferate
la Spitalul Judeţean de Urgentă din Sf. Gheorghe. De asemena va prelua cazuri mai uşoare
de la Spitalul Judeţean în cazul în care aceasta este depăşit în ceea ce priveşte numărul de
cazuri.
Spitalul Judetean de Urgenţă este spitalul de bază pentru tratarea pacienţilor cu forme medii
şi grave. Reţeaua de oxigen este bine dezvoltată. În prezent are 3 paturi ATI rezervate
pacienţilor Covid, dar acest număr poate fi crescut la 6 apoi la 10 dacă este necesar. La
secţia de boli infecţioase se pot aloca 23 de paturi la etajul 4 si 27 de paturi la etajul 3. La
secţiile chirurgicale se pot asigura 8 paturi. Materiale sanitare, echipamentele de protecţie,
medicamentele necesare există. Au nevoie de un medic ATI în eventualitatea unui nou val
pandemic. 
Serviciul Judetean de Ambulanţă a făcut faţă solicitărilor şi în anul care a trecut, nu es măm
că vor avea probleme. 
Direcţia de Sănătate Publică are angajaţi 4 medici epidemiologi din care 2 pensionari (din
care unul cu jumătate de normă) şi o doctoriţă în concediu de creştere a copilului. Sistemele
de evidenţă şi raportari care ne-au creat probleme în trecut s-au aşezat, s-au defini vat,
experienţa necesară există. 
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În conseciţă considerăm că la nivelul judeţului Covasna nu vom întâmpina probleme foarte
mari în cazul unui nou val pandemic, care totuşi poate fi mai puternic decât în alte zone, rata de
vaccinare a populaţiei fiind una scăzută.  
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