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COMUNICAT DE PRESĂ 

Urmarea adreselor Centrului Na ional de Supraveghere i Boli Transmisibile,ț ș

transmise  începând cu data  de 21.04.2021,  referitoare la  clarificarea numărului  de

decese COVID 19, s-a solicitat  Direc iei  de Sănătate Publică Mure  analiza a 297ț ș

decese. 

Analiza încadrării deceselor, s-a efectuat în baza Metodologiei de supraveghere

a sindromului respirator acut cu noul coronavirus, elaborată de Centrului Na ional deț

Supraveghere i Boli Transmisibile.ș

Analiza se bazează pe documentele necesare raportării  (fi ă raportare deces,ș

certificat constatator), transmise de către unită ile sanitare. ț

În  urma primirii  i  analizei  documentelor  furnizate  de  unită ile  sanitare  dinș ț

jude ul  Mure ,  Direc ia  de  Sănătate  Publică  Mure  încadrează  decesele  ca  fiindț ș ț ș

cauzate de COVID 19 sau de altă patologie. 

Rezultatul analizelor se transmite la Centrul Na ional de Supraveghere i Boliț ș

Transmisibile pentru verificare.

În  urma  analizei,  Centrului  Na ional  de  Supraveghere  i  Boli  Transmisibileț ș

transmite  către  Direc ia  de  Sănătate  Publică  Mure  situa ia  deceselor  care  pot  fiț ș ț

raportate.

Direc ia de Sănătate Publică Mure  raportează decesele în aplica ia informaticăț ș ț

Corona Forms.

Din totalul de 297 decese transmise Direc iei de Sănătate Publică Mure , pânăț ș

la această dată, au fost analizate 218 decese. 

http://www.aspms.ro/


Din 218 decese analizate, s-au raportat retroactiv, până în prezent, 138 decese

COVID 19 i 80 decese non COVID.ș

Decesele COVID 19 analizate, se adaugă la cele 791 decese raportate până în

prezent.

Motivul  pentru  care  decesele  nu  au  fost  raportate  la  timp,  a  fost  lipsa

transmiterii documentelor necesare de către unită ile sanitare.ț
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