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CAMPANIA DE VACCINARE ANTI-COVID-19. 
IMPLICAREA PERSONALULUI MEDICAL 

DIN CABINETELE ȘCOLARE ȘI STUDENȚEȘTI 
DIN CLUJ-NAPOCA

Dr. Ancuța Pintea,
Cabinet medical studențesc, Cluj-Napoca

Din ianuarie 2021, când încă aveam reticențe 
și multe necunoscute vis a-vis de noua tehnologie 
mARN virală, până astazi când am ajuns să fi m impli-
cați cu toții în Campania de vaccinare, ne-am afl at în 
fața unei adevărate provocări în ceea ce privește Pre-
venția primară, concept și defi niție pentru medicina 
scolară si universitară.

A fost un adevărat tur de forță și rezistență a 
corpului medical școlar, un timp care ne-a unit și a 
consolidat activitatea nostră ca echipă medic – asis-
tent medical – registrator medical, am învățat să ne 
completăm activitatea și responsabilitatea în ceea ce 
privește actul medical în general și actul vaccinării în 
special.

Vaccinarea populației generale a început când 
incidența infecției COVID era una dintre cele mai 
mari din ultimul an, delegați cu toții în centrele de 
vaccinare cerându-ni-se să ne facem datoria cum știm 
mai bine. Cei mai mulți am fost autodidacți în ceea 
ce privește instruirea și respectarea unor proceduri de 
vaccinare, ghidându-ne doar după ordinul MS nr 72 
din ianuarie 2021.

A fost nevoie de o strânsă colaborare cu Direc-
țiile de Sănătate Publică județene, cu Administrația 
Locală, cu Inspectoratele pentru Situațiile de Urgență, 
cu instituțiile de învățământ toate coroborându-se în-
tr-un singur scop: oprirea răspândirii infecției SARS-
COV2, imunizarea populației, limitarea formării 
de noi tulpini virale într-un cuvânt: PREVENȚIE 
PRIMARĂ.

Poate este cea mai mare măsură a prevenției de 
care care am dat dovadă ca profesioniști în domeniul 
medical. Dacă am pornit la drum ușor neîncrezători 
în noul tip de vaccin, am ajuns să fi m implicați în ac-
țiunile de vaccinare cu toată determinarea, ajungând 
pentru unii o adevărată profesiune de credință.

Din centrele fi xe am pornit cu echipele mobile 
la centrele rezidențiale pentru vârstnici unde era încă 

instituită carantina, centre care s-au confruntat cu fo-
care COVID 19, centre pentru care infecția COVID 
19 a însemnat decompensarea unor rezidenți cu nume-
roși factori de risc și comorbidități, centre în care s-au 
înregistrat multe decese la această grupă de vârstă. 

Vaccinarea a fost cu prioritate pentru catego-
ria aceasta (categoria II). Echipele mobile au avut 
acceptul Direcțiilor de Sănătate Publică de a intra în 
centrele de vârstnici, au respectat cu strictețe toate 
normele și metodologiile în vigoare, dând dovadă și 
de această dată de profesionalism. Am elaborat pro-
tocoale ale echipelor mobile bazându-ne pe ordinul 
de vaccinare, consultând recomandările comisiilor de 
specialitate cu privire la vaccinare, documentându-ne 
despre indicații și contraindicații. 

A fost o nouă provocare pentru noi: întîlnirea 
cu vulnerabilitatea, cu suferința octogenarilor, cu sin-
gurătatea lor, cu bucuria de a fi  vizitați, bucuria și con-
știentizarea importanței vaccinării. Am învățat de la 
bunicii noștri (încă o dată) ce înseamnă responsabili-
tate, ce înseamnă asumarea timpului lor, ce înseamnă 
acceaptarea vaccinării ca speranță. Ce a reprezentat 
vaccinarea pentru această categorie? Șansa de a trece 
prin infecție fără a ajunge pe secțiile ATI, șansa de a 
supraviețui infecției, șansa de a se revedea cu aparți-
nătorii lor. 

Am continuat vaccinarea cu echipe mobile a 
persoanelor cu dizabilități din centre speciale sau la 
domiciliu. O nouă provocare: interacțiunea cu per-
soane care nu își puteau da acordul pentru vaccinare, 
persoane care nu înțelegeau ce înseamnă vaccinarea, 
ce înseamnă echipamentul special purtat de cadrele 
medicale, persoane cu afecțiuni grave greu de evaluat 
de medicul școlar al echipei mobile, greu de consultat 
în condițiile date. Am continuat să vaccinăm încre-
zători și asumându-ne posibile efecte adverse grave.
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În centrele fi xe de vaccinare s-a trecut de la 
vaccinarea categoriilor 1 și 2 la categoria 3 (populația 
generală). Se vaccinau la capacitatea maximă a cen-
trelor câte 240 de persoane/zi/ centru. Colegele noas-
tre delegate pentru efectuarea anchetelor epidemiolo-
gice duceau o luptă contracronometru în identifi carea 
timpurie a cazurilor confi rmate și a contacților lor, 
izolarea și carantinarea lor, măsuri necesare limitării 
răspândirii infecției: din nou Prevenție!

Prin efortul colectiv personalul medicinii șco-
lare și universitare a contribuit într-o măsură impor-
tantă la scăderea incidenței infecției astfel încât în luna 
mai s-au luat primele măsuri de ridicare a restricțiilor 
printre care și revenirea în școli a copiilor. O situație 
inedită în cabinetele medicale școlare și studențești: 
efectuarea testelor rapide antigenice pentru cazurile 
suspecte precum și raportarea acestora către Direcțiile 
de Sănătate Publică în timp util. Din nou Prevenție! 

Deși vaccinarea rămâne singura metodă efi -
cientă în oprirea răspândirii infectiei SARS-COV 2 
populația generală nu conștientizează pe deplin acest 
fapt. Începând cu 1 iunie 2021 când au intrat în vigoare 
noile măsuri și norme de relaxare în ceea ce privește 
prevenirea îmbolnăvirii cu virus SARS-COV 2 ne-am 
confruntat și noi cu o relaxare în ceea ce privește adre-
sabilitatea populației la centrele de vaccinare. 

Începând cu luna iunie a fost o surpriză pentru 
noi să avem în centrele noastre și copii cu vârsta de 
peste 12 ani însoțiți de părinți sau tutori legali care 
doreau să se vaccineze, copii senini, curajoși, cu spe-
ranța că vor reveni la normalitatea copilăriei lor, co-
pii care doreau să se simtă în siguranță mergând pe 
stradă, la școală sau în vacanță, copii care doreau să-și 
protejeze în felul acesta bunicii, părinții, prietenii vul-
nerabili, cu afecțiuni cronice. 

Pentru a efi cientiza procesul de vaccinare s-a 
intensifi cat activitatea cu echipele mobile astfel încât 
s-a demarat o campanie de vaccinare în campusurile 
studențești ale USAMV Cluj Napoca și UTCN acți-
une care s-a bucurat de sprijinul personalului admi-
nistrativ al celor două Universități, de sprijinul perso-
nalului medical din cabinetele medicale universitare, 
de promovarea media a acestei campanii de vaccinare 
a tinerilor studenți, masteranzi și doctoranzi atât ro-
mâni cât și străini. I-am simțit solidari cu noi, dornici 
de a contribui la oprirea pandemiei generației lor. 

De asemenea au avut loc acțiuni de vaccinare 
cu personal medical din cabinetele școlare și studen-
țești la diferite evenimente și festivaluri (Festivalul de 
lavandă de la Bonțida, deschiderea Castelului de la 
Bonțida) unde am avut spijinul organizatorilor, unde 
ne-am întâlnit cu oameni veseli, încântați de acțiunea 
noastră, oameni care s-au vaccinat cu speranța că ges-
tul lor va duce la un viitor fără teamă, fără niciun caz 
nou diagnosticat cu infecție COVID 19, în speranța 
revenirii la mersul fi resc al cotidianului nostru. 

Tot cu aceste echipe mobile s-a realizat acțiu-
nea de vaccinare la evenimente sportive mult aștep-
tate. Am apreciat și noi intenția de vaccinare a celor 
proactivi, a celor preocupați de tot ceea ce înseamnă 
sport, competiție, performanță. Până la urmă trăim o 
competiție între noi și apariția de noi cazuri de infec-
tare și noi tulpini ale acestui coronavirus, competiție 
pe care prin vaccinare sperăm să o câștigăm noi. 

Salutăm efortul tuturor colegilor din medicina 
școlară și universitară implicați în campaniile de vac-
cinare, în efectuarea anchetelor epidemiologice, în 
desfășurarea activității profesionale din cabinetele me-
dicale și mai cu seamă respect profesionalismului lor!
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