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ARPP nr.115/23.04.2021
Către,

Guvernul României
In atentia,

Domnului Prim Ministru Florin Cîțu
Asociația Română de Psihiatrie și Psihoterapie (ARPP), for reprezentativ al psihiatrilor din
Romania, membră a Asociației Europene de Psihiatrie (EPA) și a Asociației Mondiale de Psihiatrie
(WPA) vă înaintează propunerea de a asigura cadrul și demersurile necesare vaccinării anti-Covid a
pacienților cu tulburări psihice, prin derularea procesului de vaccinare în centrele de sănătate mintală
și în ambulatoriile integrate ale spitalelor de psihiatrie din toată țara.
Credem că implementarea acestei inițiative la nivel național va contribui la creșterea accesului
la vaccinare și la succesul campaniei naționale de vaccinare. Inițiativa vine în întâmpinarea nevoilor
de protejare a persoanelor cu afecțiuni psihice, care de multe ori sunt mai vulnerabile în confruntarea
cu bolile somatice, prin derularea vaccinării în unități sanitare unde aceștia sunt în evidență și se
adresează deja pentru servicii de sănătate mintală.
Precizăm că apeluri ale asociațiilor profesionale internaționale (European Psychiatric
Association, American Psychiatric Association, World Psychiatric Association) au subliniat nevoia
de prioritizare în procesul de vaccinare anti-Covid a persoanelor cu afecțiuni psihice severe, în baza
datelor care arată riscul mai mare pe care acestea îl au de a se îmbolnăvi, de a fi spitalizate, de a
dezvolta complicații și chiar de a-și pierde viața prin infecția Covid-19:

„Asociația Europeană de Psihiatrie (EPA) este încântată să se alăture cu GAMIAN-Europe,
EUFAMI și altor organizații cheie de sănătate mintală din Europa pentru a solicita
vaccinarea prioritară Covid-19 pentru persoanele cu tulburări psihice severe. Salutăm și
aplaudăm numărul tot mai mare de țări care acționează în acest sens ca răspuns la dovezile
științifice emergente1.”
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“În cadrul reuniunii sale din ianuarie 2021, Comitetul consultativ de răspuns la situații de
urgență al Asociației Mondiale de Psihiatrie (WPA) a îndemnat societățile membre să ia în
considerare abordarea guvernelor lor cu privire la necesitatea de a acorda prioritate
persoanelor cu tulburări psihice severe în programele actuale de vaccinare2”.
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1. The EPA calls for prioritisation of people with mental disorders for Covid-19 vaccination, 18 February 2021
https://www.europsy.net/epa-calls-for-prioritisation-of-people-with-mental-disorders-for-covid-19-vaccination/.
2. WPA urges priority to be given to people with severe mental illness in vaccination programme,
https://www.wpanet.org/post/wpa-urges-priority-to-be-given-to-people-with-severe-mental-illness-in-vaccinationprogramme.

