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  La 6 luni de la primul caz de COVID-19 în România, Spitalul Clinic Județean Mureș 

rămâne în prima linie de luptă împotriva virusului 

  

  La Spitalul Clinic Județean Mureș, primul caz suspect de COVID-19 a sosit în 29 

februarie, fiind un pacient care a fost adus cu izoleta, în 10 martie a fost confirmat 

primul caz, care a fost transferat la Cluj-Napoca, iar primul caz confirmat și internat 

pe secția de terapie intensivă a spitalului a fost în data de 25 martie. 

  De la primul caz confirmat COVID-19 în județul Mureș: 

-În secțiile SCJ Mureș au fost internați 1245 de pacienți pozitivi. 

Dintre aceștia, 293 au venit de la alte spitale, din care 94 au fost transferați de la 

spitale din județele Brașov, Prahova, Alba, Harghita și Covasna; 

-1081 de pacienți au fost externați și, din nefericire, 98 au decedat în urma infecției 

cu COVID-19; 

-168 de pacienți au fost internați la secția de terapie intensivă, iar în prezent, mai 

sunt 9 pacienți internați la ATI, dintre care 5 sunt intubați. 

  În acest moment, pe secțiile spitalului dedicate tratării bolnavilor cu COVID-19, 

Secția Clinică Boli Infecțioase I, Secția Clinică Boli Infecțioase II, Secția Pneumologie 

și Secția ATI, sunt internate 117 persoane. 

  Din luna martie am început, treptat, eliberarea secțiilor din cadrul spitalului 

pentru a ne prelua rolul de spital suport faza 2 COVID-19 pozitiv. În lunile martie, 

aprilie și mai, am început internarea pe secțiile dedicate a bolnavilor COVID pozitivi, 

simptomatici, asimptomatici și cazurile grave. Începând din luna martie, personalul 

Secției Clinice Boli Infecțioase I și II, al Secției Pneumologie și al Secției ATI este în 

prima linie, iar ulterior i s-a alăturat și personal de la Secția Pneumologie și de la 

celelalte secții ale spitalului. În acest moment, toate circuitele sunt funcționale, iar 

din luna iunie am reluat asistența medicală și pentru pacienții non-COVID. Personalul 
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este instruit, avem toate echipamentele și medicamentele necesare, stocul este 

suficient pentru a asigura tratamentul corespunzător în perioada următoare. 

Tratamentul bolnavilor COVID-19 internați la Spitalul Clinic Județean Mureș este în 

conformitate cu ultimele recomandări de la nivel național, iar cazurile selectate de 

specialiști beneficiază inclusiv de tratament cu Remdesivir. 

    Conducerea Spitalului Clinic Județean Mureș mulțumeste întregului personal și 

tuturor celor care au fost alături de noi în această perioadă dificilă. 
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