
În vremuri speciale este nevoie de măsuri speciale și prima măsură este protecția personalului medical,
astfel încât consultația să se desfășoare în condiții de siguranță, atât pentru echipa medicală, cât și pentru
pacient. Cred că puțini oameni știu că ne dotăm singuri.  Însă, așa cum majoritatea oamenilor au înțeles că
este bine pentru protecția lor să sune înainte de a veni la cabinet, tot așa vor înțelege că dotarea de la
cabinet, obținută pe cont propriu, este nu numai pentru protecția noastră, ci și a lor. Dar ca să  înțeleagă au
nevoie să afle cu ce ne confruntăm. - Dr. Raluca Ghionaru - București

Etic, social și profesional este esențial să respect dreptul la sănătate. Acest drept al pacienților mei mă
obligă să port echipament de protecție, să folosesc substanțe dezinfectante, să le ofer măști. Rezervele se
vor termina. Ajutați-mă să vă pot respecta dreptul de Viață! - Dr. Petruța Tarciuc- București

Medicii de familie AU RĂMAS ÎN PRIMA LINIE dar cu ZERO echipamente de protecție. Având în fiecare zi RISCUL
de a fi infectați și, mai grav, de a transmite infecția propriilor lor pacienți. Acest lucru nu se va întâmpla! Nu
vom asista nepăsători la răspândirea infecției! Vom câștiga războiul ăsta, ÎMPREUNĂ!” - Dr. Emiliana
Costiug -Cluj

- săpun lichid -  1 L
- dezinfectant alcool mâini - 1 L
- dezinfectant cabinet suprafețe - 1 L
- biocide concentrate pentru suprafețe- 0.5 L
- șervețele alcoolizate suprafețe - 1 cutie (100 buc)

- combinezoane de protecție -  2 BUCĂȚI
- halate de unică utilizare - 6 BUCĂȚI
- șorturi impermeabile- 6 BUCĂȚI
- măști FFP2 - 4 BUC / 6 ORE
- botoși - 4 PERECHI
- mănuși - 24 PERECHI x 2
- viziere - 2 BUC
- măști simple pentru pacienți - 24 BUC

KIT NECESAR CABINET MEDICINA DE FAMILIE

Detalii despre campanie puteti gasi pe:
 

https://www.arepmf.ro/campanie
 

https://www.facebook.com/events/16130727
98846961/?active_tab=about

Conturi bancare pentru donatii:
 

LEI:     RO95BTRLRONCRT0277370902
EURO: RO45BTRLEURCRT0277370902
 

Beneficiar: Asociația Română pentru Educație
Pediatrică în Medicina de Familie

- Space & Air Desinfectant: Lampă UV + Filtru de aer
- Patient Rescue: Butelie oxigen

Testimoniale medici de familie!

1 MEDIC SPECIALIST MEDICINĂ DE FAMILIE + 1 ASISTENT MEDICAL  
(ÎN ROMÂNIA: 11.000 MEDICI DE FAMILIE + 15.000 ASISTENȚI MEDICALI)

Good to have! - utilizare pe termen lung

Echipamente de protecție - PENTRU 1 ZI / CABINET

Materiale de dezinfecție - PENTRU 1 SĂPTĂMÂNĂ / CABINET

Total estimat kit / cabinet: 1000 Euro

Total estimat / kit / zi / cabinet / 2 pers: 56 Euro 

Total estimat / kit / săptămână / cabinet: 50 Euro 

https://www.arepmf.ro/campanie
https://www.arepmf.ro/campanie
https://www.facebook.com/events/1613072798846961/

