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Opinia Colegiului Farmaciștilor din România în legătură cu:
EXCLUSIV Reportaj cu camera ascunsă: De ce nu mai sunt pastile cu iod în
farmacii, difuzat de România TV în data de 5 aprilie 2022, ora 18.24
(redactor Loredana Brumă, reportaj accesibil online (https://www.romaniatv.net/exclusivreportaj-cu-camera-ascunsa-de-ce-nu-mai-sunt-pastile-cu-iod-in-farmacii_6387163.html)

Colegiul Farmaciștilor din România, autoritate publică și profesională, cu
responsabilităţi delegate de autoritatea de stat în domeniul autorizării, controlului şi
supravegherii profesiei de farmacist, nu poate rămâne indiferent în fața modului de exprimare,
a informațiilor și mesajului transmise publicului de reportajul enunțat!
Colegiul Farmaciştilor din România, reprezentant al intereselor membrilor săi,
urmărește constant promovarea și păstrarea prestigiului profesiei de farmacist în cadrul vieţii
sociale. Această atribuție ne obligă să luăm atitudine într-o situație de tipul celei când, la un
post de televiziune, se foloseste, în mod repetat, termenul de vânzător în loc de farmacist și se
iau în derâdere informațiile primite din partea acestuia.
Fără a avea intenția de a aduce atingere meseriei de vânzător, pe care o respectăm, la
fel de mult ca pe orice altă muncă prestată în societate, nu putem să nu reacționăm ferm la o
dovadă evidentă (cu mare decepție o afirmăm) de lipsă de profesionalism din partea unui
jurnalist, a unui redactor de știri, prezentat pe site (https://www.romaniatv.net/autor/loredanabruma) ca având o vechime de 7 ani în presă.
De asemenea, este de neînțeles pentru noi, în contextul socio-politic pe care îl
traversăm, care este scopul unui astfel de reportaj cu camera ascunsă în farmacii, în data de 5
aprilie, în condițiile în care Ministerul Sănătății a publicat, încă din 3 aprilie, un comunicat,
(https://www.ms.ro/2022/04/03/guvernul-romaniei-si-ministerul-sanatatii-vor-demaracampania-de-informare-a-populatiei-referitoare-la-modul-de-administrare-si-de-pastrare-acomprimatelor-de-iodura-de-potasiu/), preluat de presa scrisă și tv, privind intenția Guvernului
României și a Ministerului Sănătății de a demara campania de informare a populației referitoare
la modul de administrare și de păstrare a comprimatelor de iodură de potasiu. De asemenea,
din declarațiile domnului ministru, Prof. Univ. Dr. Alexandru Rafila, reieșea că, în perioada
imediat următoare, Ministerul Sănătății va stabili procedura legală pentru distribuirea
comprimatelor de iodură de potasiu pentru populația cu vârsta între 0 și 40 de ani, programată
a începe în a doua jumătate a lunii aprilie. În același timp, tot înainte de 5 aprilie, diferite alte
posturi tv prezentau punctul de vedere al medicilor endocrinologi cu privire la cum ne ajută
pastilele cu iod în caz de atac nuclear și ce riscăm dacă le luăm înainte.

În aceste condiții, considerăm ca regretabil și de neadmis, un reportaj TV de tipul celui
difuzat de televiziunea dumneavoastră, care pendulează între discuția reporter – vânzatoare și
concluzia, potrivit căreia, pastila de iod nu ne scapă de atacul nuclear, dar murim mai
veseli…cu sufletul împăcat….
În goana după senzațional, ceea ce ar fi trebuit să fie o informare corectă, la zi, bazată
pe adevăr, nu este decât o denigrare a autorității competente de profil și a profesiei de farmacist
într-un așa-zis reportaj al cărui mesaj final este menit să creeze numai confuzie si panică,
contrar așteptărilor din partea unui reprezentant al presei, cu rol de formator de opinie!
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