
- COMUNICAT – 
GRUPUL ȘTIINȚIFIC DE LUCRU constituit pentru definirea condițiilor de reluare a 

activității în contextul epidemiei SARS-Co-2 în specialitatea chirurgie plastică, 
estetică și microchirurgie reconstructivă 

 
Dragi colegi,  
 

Experiența pandemiei determinate de infecția cu virusul SARS-CoV-2, asistența 
medicală a bolnavilor cu COVID-19 și instalarea stării de urgență, cu toate consecințele 
rezultate din aceasta au constituit o încercare grea pentru pacienții noștrii și corpul profesional 
al specialității de chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă.  

Societățile profesionale reprezentative din România - Asociația Chirurgilor Plasticieni 
din România (ACPR), Societatea Română de Chirurgie Eestetică (SRCE), Societatea Română de 
Microchirurgie Reconstructivă (SRMR), Societatea Română de Chirurgie a Mâinii (SRCM), 
Clubul pentru Excelență în Chirurgia Estetică (CECE). Comunicarea cu membrii corpului 
profesional a fost asigurată prin comunicate punctuale, sondaje de opinie, în concordanță cu 
respectarea strictă a prevederilor legale.  

Din data de 15 Mai 2020, starea de urgență a fost înlocuită cu starea de alertă. 
Prevederile legale care definesc aceasta nouă situație urmează să fie făcute publice în scurt 
timp. Este previzibil ca activitatea medicală pentru pacienții programați, în structurile 
ambulatorii și de spitalizare continuă, indiferent de forma de organizare, sistem public sau 
privat, să fie reluată și permisă cu anumite prevederi și măsuri de precauție. Această abordare 
este normală și necesară, în contextul în care epidemia nu și-a încheiat istoria naturală, fiind 
posibile evoluții ulterioare de exacerbare, pentru a garanta și proteja sănătatea pacienților și 
a personalului medical și evitarea declanșării unor noi focare infecțioase.  

În acest sens, considerăm că orice pacient trebuie să fie tratat ca un “potențial 
purtător” al unor agenti patogeni, inclusiv potențial purtător de infecție cu virusul SARS-COV-
2. Această abordare a fost adoptată și anterior pandemiei COVID-19, în ceea ce privește 
hepatitele virale, germeni patogeni, HIV, etc. Această ipoteză trebuie să genereze o precauție 
suplimentară în abordarea prezentării si a triajului epidemiologic a pacienților.  

 
Astfel, recomăndam: 
 
1. Urmărirea permanentă și respectarea întocmai a precizărilor, prevederilor, 

dispozțiilor și comunicatelor instituțiilor legal abilitate să reglementeze 
coordonatele în care se va desfașura activitatea medicală: Președinția și Guvernul 
României, Parlamentul României, Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor 
Interne, Institutul Național de Sănătate Publică și Centrul Național de Control și 
Supraveghere a Bolilor Transmisibile, Autoritatea Națională de Management a 
Calității în Sănătate. 

2. Respectarea procedurilor de triaj al pacienților, a definițiilor de caz suspect, COVID-
19 comunitar sau I.A.A.M., caz confirmat, contact apropiat, de prioritazare a 
testării pentru COVID-19 precum și de raportare a cazurilor și a protocolului de 
traseu al pacientului.  

3. Respectarea prevederilor legale privind planificarea și prioritizarea serviciilor 
medicale acordate pacienților, accesul personalului, pacienților și aparținătorilor în 
unitățile sanitare.  

4. Respectarea prevederilor legale privind desfășurarea actului medical, în general și 
în acest context particular, în unitățile sanitare. 



5. Respectarea prevederilor legale în ceea ce privește utilizarea rațională a
echipamentului medical de protecție (in funcție de actul medical efectuat) precum
și dezechiparea acestuia.

6. Circuitul pacientului în timpul actului medical, în funcție de tipul acestuia:
consultație, procedură minim invazivă sau injectare, intervenție chirurgicală în
anestezie locală sau intervenție chirurgicală în anestezie general.

7. Respectarea, în concordanță cu prevederile legale și situația epidemiologică
națională și locală,  a recomandărilor publicate de European Association of
Societies of Aesthetic Plastic Surgery (EASAPS) și European Society of Plastic,
Reconstructive and Aesthetic Surgery (ESPRAS), disponibile la adresa:
https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/pdf/10.1055/a-1175-
4169.pdf?issue=10.1055/s-010-48500.

8. Pe măsură ce vor fi solicitate sau vor apare prevederi cu impact medico-legal
asupra specialității noastre, acestea vor fi incluse în recomandări/ghiduri specifice
care vor fi publicate pe site-urile Ministerului Sănătații și al asociațiilor profesionale
de profil.

Vă dorim la toți sănătate și încredere în timpuri mai bune, 
Cu stimă,  
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