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Ca în fiecare an, 
campania de vaccinare a 
Ministerului Sănătății se 
derulează prin cabinete-
le medicilor de familie și 
spitale și vizează reduce-
rea la maximum a îmbol-

năvirilor prin gripa de se-
zon. Vor fi vaccinate per-
soanele cu risc ridicat de 
îmbolnăvire, persoane cu 
vârsta peste 65 de ani, 
persoane cu boli croni-
ce, în special boli respi-

ratorii și cardiovasculare, 
boli metabolice, copii și 
bătrâni instituționalizați, 
personal medical, gravi-
de, conform strategiei Mi-
nisterul Sănătății și reco-
mandărilor OMS și ECDC. 
Primele 50.000 de doze 
de vaccin au ajuns de-
ja în teritoriu și sunt uti-
lizate pentru imunizarea 
personalului medical. Din 
a doua parte a lunii oc-
tombrie, vor fi distribuite 
și celelalte doze de vac-
cin, astfel încât să încea-
pă și vaccinarea în cadrul 
cabinetelor medicilor de 

familie. “În ultimii doi ani 
am făcut pași importanți 
pentru îmbunătățirea 
activității de vaccina-
re. Campaniile de vacci-
nare și informare «door-
to door» pentru vaccina-
rea antirujeolă au dus la 
creșterea numărului de 
copii vaccinați în zone-
le defavorizate unde s-au 
derulat. Anul acesta, pri-
mim finanțare europea-
nă pentru implementarea 
mai multor măsuri care 
vizează creșterea gradu-
lui de vaccinare în Româ-
nia. Iar în această toam-

nă începem mai repe-
de vaccinarea antigripa-
lă a personalului medical, 
cea mai expusă categorie 
de persoane la îmbolnă-
vire”, a spus Sorina Pin-
tea, ministrul Sănătății. 

Specialiștii Ministeru-
lui Sănătății reamintesc 
populației că vaccinarea 
este cea mai sigură și efi-
cientă metodă de preve-
nire a îmbolnăvirilor prin 
gripă.

Cel puțin 1 din 100 
de români testați 
în cadrul primei 
caravane naționale 
de informare și 
testare gratuită 
pentru boala 
celiacă din România 
suferă de această 
afecțiune.

Caravana  „România 
fără gluten”, în cadrul că-
reia au fost oferite tes-
tări gratuite rapide de 
depistare a bolii celiace 
pentru 870 de persoa-
ne din orașele București, 
Craiova, Iași, Galați, 
Constanța, Brașov, Cluj, 
Oradea, Timișoara și Si-
biu, a fost organizată de 
Asociația Română pentru 
Intoleranță la Gluten, cu 
sprijinul Kaufland Româ-
nia, în perioada 16 iulie - 
30 august. „Statisticile la 
nivel european estimează 
că 1% din populație su-
feră de boala celiacă. Re-
zultatele caravanei ”Ro-
mânia fără gluten” con-
firmă pentru prima da-
tă această statistică și 
la nivelul României. Pes-
te 1.500 de pacienți cu 
afecțiuni induse de glu-
ten au participat la se-
siunile de informare, iar 
evenimentele au cumu-
lat peste 60 de ore de 
discuții, prezentări și tes-
tări. Caravana a oferit în 
paralel și primul program 
de pregătire a medici-
lor pentru boala celiacă, 
prin care 370 de medici 
au participat la sesiuni-
le de formare profesiona-
lă, pentru perfecționare 
în diagnosticarea corec-
tă a afecțiunilor induse 

de intoleranța la gluten”, 
informează Asociația Ro-
mână pentru Intoleranță 
la Gluten. Persoanele de-
ja diagnosticate cu boa-
lă celiacă au primit sfaturi 
privind abordarea corectă 
a dietei fără gluten și ma-
teriale educative din par-
tea reprezentanților ARIG 
și a medicilor prezenți.

Ce este boala 
celiacă... 

Boala celiacă este o 
boală autoimună cauzată 
de ingestia de gluten, la 
persoanele predispuse ge-
netic. Aceasta poate debu-
ta la orice vârstă, începând 
cu perioada copilăriei și 
până la vârsta a treia și es-
te declanșată de gluten (o 
proteină care se găsește în 
grâu, orz și secară). Con-

sumul de gluten de către 
persoanele intolerante du-
ce la apariția de leziuni la 
nivelul intestinului subțire, 
care nu mai poate digera 
alimentele și se instalează 
malabsorbția.

... și cum o 
recunoaștem

Potrivit specialiștilor, 
boala celiacă are simpto-
me extrem de diverse, de 
la tulburări digestive de 
orice fel, la anemie feripri-
vă, statură mică, neuropa-
tie periferică sau osteopo-
roză precoce. Afecțiunea 
este dificil de diagnosticat, 
deoarece simptomele sunt 
complexe, nespecifice, pot 
fi ușor confundate cu ce-
le ale altor afecțiuni, nece-
sită monitorizare continuă 
și mai multe vizite la me-

dic, iar testele nu sunt ac-
cesibile. Totuși, în lipsa di-
agnosticării, boala celiacă 

poate duce la complicații 
grave. Tratamentul în boa-
la celiacă este unul singur: 

alimentația specială cu 
produse fără gluten, pen-
tru tot restul vieții.  

Caravana “România fără gluten” a ajuns la final

1 din 100 de români suferă de 
boala celiacă 

Începe campania de vaccinare antigripală gratuită!
Ministerul Sănătății a achiziționat deja 
1.500 000 doze de vaccin gripal, cu 
aproximativ 200.000 mai multe față de 
anul trecut. În acest mod, se va asigura 
vaccinarea unui număr cât mai mare de 
persoane din categoriile care prezintă un 
risc ridicat de îmbolnăvire.


