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Conform statistici-
lor, România ocupă „prin-
tre ultimele locuri“ în Eu-
ropa la donarea de sân-
ge. „Avem lipsă de sânge 
în spitale, iar numărul do-
natorilor este încă foarte 
mic. Zilnic aud de la cole-
gii mei: „nu avem sânge“. 
Haideţi să ne unim forţele 
şi să schimbăm „Nu avem 
sânge“ în „Avem sânge“! 
Ca medic hematolog văd 
zilnic cât de importantă 
este existenţa unor can-
tităţi suficiente de sânge 
atunci când ai nevoie. Hai-
deţi, toţi cei care putem să 
donăm sânge, să fim im-
plicaţi în viaţa comunităţii, 
pentru că donarea de sân-
ge înseamnă şi responsa-
bilitate“, a transmis prof. 
univ. dr. Daniel Coriu, pre-
şedintele Colegiului Medi-
cilor din România (CMR), 
printr-un comunicat de 
presă. 

„Să ne gândim că pot 
exista în spitale acum pa-
cienţi care aşteaptă inter-
venţii chirurgicale sau ca-
re au diverse probleme de 

sănătate, iar lipsa de sân-
ge le pune viaţa în peri-
col. Donarea de sânge în-
seamnă salvarea de vieţi. 
Tocmai din acest motiv 
spunem deseori că sânge-
le înseamnă viaţă - viaţă 
pentru semenii noştri sau 
poate chiar pentru cine-
va drag nouă. În anumite 
perioade, medicii se con-
fruntă cu deficit de sân-
ge în diverse spitale. Vă 
îndemnăm să donaţi sân-
ge. Sângele donat de cei 
a căror stare de sănătate 
permite donarea salvează 
vieţi. Donarea de sânge 
este o acţiune voluntară 
şi umanitară. Ştiaţi că din 
sângele pe care îl donaţi o 
dată ajutaţi medicii să sal-
veze 3 persoane?“, a spus 
prof. univ. dr. Cătălina Po-
iană, preşedintele Cole-
giului Medicilor din Bucu-
reşti, într-un comunicat de 
presă. Sloganul ediţiei de 
anul acesta a campaniei 
globale derulată de Orga-
nizaţia Mondială a Sănătă-
ţii este „Donaţi sânge şi ţi-
neţi lumea pulsând“. 

Colegiul Medicilor,

Apel pentru 
conștientizarea 

importanţei 
donării de sânge

Pentru a veni în sprijinul românilor a căror 
supravieţuire depinde de transfuzia de 
sânge, Colegiul Medicilor din România 
şi Colegiul Medicilor din Municipiul 
Bucureşti au lansat, săptămâna trecută, 
un apel public pentru conştientizarea 
importanţei donării de sânge. Apelul a 
fost făcut de Ziua Mondială a Donatorului 
de Sânge.

Medicul susţine că, de 
multe ori acestea duc la 
«interacţiuni medicamen-
toase în terapie», mo-
tiv pentru care ar trebui 
să existe o lege bine pu-
să la punct, care să regle-
menteze eliberarea şi ad-
ministratea lor.  „Mă uit la 
televizor şi văd că e plin 
de reclame de suplimen-
te alimentare, care mai 
de care mai năstruşnice, 
poate ar trebui să avem 
o atitudine faţă de aces-
te suplimente alimenta-
re (...). De multe ori fac 
rău şi fac interacţiuni me-
dicamentoase cu terapia 
pe care o aplicăm pacien-
ţilor noştri (...). Poate ar fi 
un subiect de dezbătut şi 
de luat în consideraţie, să 
legiferăm cumva aceas-
tă problemă“, a spus prof. 
dr. Streinu-Cercel, cu pri-
lejul lansării rezultatelor 
studiului „Servicii Farma-
ceutice în România. Reali-
tăţi şi provocări post-pan-
demice“, eveniment care 
a avut loc săptămâna tre-

cută, la Palatul Parlamen-
tului.

Legislația în 
vigoare nu 
răspunde tuturor 
problemelor

La rândul său, medi-
cul Diana Păun, consili-
er prezidenţial, a sublini-
at faptul că legea în do-

meniu a „zăcut“ ani de zi-
le în Parlament. „Bănuiesc 
că toată lumea ştie că du-
pă ce, timp de cinci ani, 
legea suplimentelor ali-
mentare a zăcut în Parla-
ment, ea fost trecută pe 
repede înainte şi a ajuns 
la promulgare acum două 
luni. Domnul preşedinte a 
trimis-o la Curtea Consti-
tuţională, CCR a conside-
rat că legea este constitu-
ţională şi a trebuit să fie 
promulgată, dar ea adu-
ce în discuţie nenumărate 
probleme pe care, de alt-
fel, le-aţi menţionat. Ca-
re este concluzia? Cred că 
e foarte important ca, în 

momentul în care legea 
este elaborată, să răspun-
dă tuturor problemelor, să 
fie o lege de calitate, co-
erentă, de necombătut 
din punct de vedere teh-
nic şi bineînţeles asuma-
rea politică aparţine Par-
lamentului, tocmai pentru 
ca să nu ne mai întâlnim 
cu situaţiile pe care le-aţi 
menţionat. Şi legea su-
plimentelor, legea alergi-
ilor, legea prevenţiei, ca-
re, după ce au fost pro-
mulgate, au fost extrem 
de contestate de profesi-
oniştii din sistem“, a pre-
cizat consilierul preziden-
ţial, dr. Diana Păun. 

Avertismentul prof. dr. Adrian Streinu-Cercel:

„De multe ori, suplimentele 
alimentare fac rău“

Nu de puţine ori, suplimentele alimentare 
atât de căutate de românii care doresc să-
şi îmbunătăţească imunitatea într-un timp 
record, să scape de kilogramele nedorite 
sau chiar să-şi rezolve anumite probleme 
de sănătate fără să mai treacă pe la 
cabinetele medicilor, fac mai mult rău 
decât bine. Avertismentul vine din partea 
preşedintelui Comisiei pentru Sănătate 
din Senat, prof. dr. Adrian Streinu-Cercel. 

O altă problemă semnalată de senatorul PSD a fost 
cea referitoare la colectarea medicamentelor care au 
depășit termenul de valabilitate. „Eu aș face campanii 
de colectare a medicamentelor expirate de la casele 
oamenilor. Oamenii nu știu ce să facă cu ele și le 
aruncă la gunoi. Aș da și un bonus, aș da vitamina C, 
are gust bun și îl pișcă puţin la limbă și atunci să facem 
o chestie în așa fel încât să-i motivăm să-și adune 
(medicamentele expirate - n.r.). Dacă vă veţi duce la 
dulăpiorul din baie din fiecare apartament, unde se ţin 
medicamentele în mod necorespunzător, o să găsim 
medicamente expirate și majoritatea sunt antibiotice, 
pe care la un moment dat le iau, evident, cu efectele 
secundare neplăcute“, a mai spus prof. dr. Streinu-
Cercel.

Și medicamentele expirate constituie o problemă 


