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Colegiul Medicilor,

Apel pentru
conștientizarea
importanţei
donării de sânge
Avertismentul prof. dr. Adrian Streinu-Cercel:

„De multe ori, suplimentele
alimentare fac rău“
Și medicamentele expirate constituie o problemă

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.
Conform
statisticilor, România ocupă „printre ultimele locuri“ în Europa la donarea de sânge. „Avem lipsă de sânge
în spitale, iar numărul donatorilor este încă foarte
mic. Zilnic aud de la colegii 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 cantităţi suficiente de sânge
atunci când ai nevoie. Haideţi, toţi cei care putem să
donăm sânge, să fim implicaţi în viaţa comunităţii,
pentru că donarea de sânge înseamnă şi responsabilitate“, a transmis prof.
univ. dr. Daniel Coriu, preşedintele Colegiului Medicilor din România (CMR),
printr-un comunicat de
presă.
„Să ne gândim că pot
exista în spitale acum pacienţi care aşteaptă intervenţii chirurgicale sau care au diverse probleme de

sănătate, iar lipsa de sânge le pune viaţa în pericol. Donarea de sânge înseamnă salvarea de vieţi.
Tocmai din acest motiv
spunem deseori că sângele înseamnă viaţă - viaţă
pentru semenii noştri sau
poate chiar pentru cineva drag nouă. În anumite
perioade, medicii se confruntă cu deficit de sânge în diverse spitale. Vă
îndemnăm să donaţi sânge. 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 salveze 3 persoane?“, a spus
prof. univ. dr. Cătălina Poiană, preşedintele Colegiului Medicilor din Bucureşti, într-un comunicat de
presă. Sloganul ediţiei de
anul acesta a campaniei
globale derulată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii este „Donaţi sânge şi ţineţi lumea pulsând“.

Nu de puţine ori, suplimentele alimentare
atât de căutate de românii care doresc săşi 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.
Medicul susţine că, de
multe ori acestea duc la
«interacţiuni medicamentoase în terapie», motiv pentru care ar trebui
să existe o lege bine pusă la punct, care să reglementeze eliberarea şi administratea lor. „Mă uit la
televizor şi văd că e plin
de reclame de suplimente alimentare, care mai
de care mai năstruşnice,
poate ar trebui să avem
o atitudine faţă de aceste suplimente alimentare (...). De multe ori fac
rău şi fac interacţiuni medicamentoase cu terapia
pe care o aplicăm pacienţilor noştri (...). Poate ar fi
un subiect de dezbătut şi
de luat în consideraţie, să
legiferăm cumva această problemă“, a spus prof.
dr. Streinu-Cercel, cu prilejul lansării rezultatelor
studiului „Servicii Farmaceutice în România. Realităţi şi provocări post-pandemice“, eveniment care
a avut loc săptămâna tre-

cută, la Palatul Parlamentului.

Legislația în
vigoare nu
răspunde tuturor
problemelor

La rândul său, medicul Diana Păun, consilier prezidenţial, a subliniat faptul că legea în do-

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. StreinuCercel.

meniu a „zăcut“ ani de zile în Parlament. „Bănuiesc
că toată lumea ştie că după ce, timp de cinci ani,
legea suplimentelor alimentare a zăcut în Parlament, ea fost trecută pe
repede înainte şi a ajuns
la promulgare acum două
luni. Domnul preşedinte a
trimis-o la Curtea Constituţională, CCR a considerat că legea este constituţională şi a trebuit să fie
promulgată, dar ea aduce în discuţie nenumărate
probleme pe care, de alt
fel, le-aţi menţionat. Care este concluzia? Cred că
e foarte important ca, în

momentul în care legea
este elaborată, să răspundă tuturor problemelor, să
fie o lege de calitate, coerentă, de necombătut
din punct de vedere tehnic şi bineînţeles asumarea politică aparţine Parlamentului, tocmai pentru
ca să nu ne mai întâlnim
cu situaţiile pe care le-aţi
menţionat. Şi legea suplimentelor, legea alergiilor, legea prevenţiei, care, după ce au fost promulgate, au fost extrem
de contestate de profesioniştii din sistem“, a precizat consilierul prezidenţial, dr. Diana Păun.

