Poziția Colegiului Farmaciștilor din România
în legatură cu lansarea în spațiul public a scrisorii deschise, semnate de mai
mulți profesioniști din domeniul sănătății

Colegiul Farmacistilor din Romania (CFR) se alatură Colegiului Medicilor din
România (CMR) în adoptarea poziției de delimitare totală față de mesajul scrisorii
deschise lansate recent în spațiul public, semnate de mai mulți medici și
farmaciști, oponenți ai măsurilor adoptate de Guvern pentru combaterea
pandemiei de COVID-19.
În sprijinul poziției noastre, considerăm important să amintim apelul lansat de
Consiliul UE
(https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/coronavirus/covid-19-publichealth/) la solidaritate europeană și responsabilitate, în condițiile în care
pandemia de COVID-19 afectează toate statele membre ale UE, COVID-19
fiind o boală extrem de infecțioasă:
“În conformitate cu tratatele UE, statele membre sunt responsabile de adoptarea
la nivel național a măsurilor de răspuns la pandemia de COVID-19, în special
în ceea ce privește sistemele de sănătate naționale, repatrierea cetățenilor sau
restricțiile impuse vieții publice.”
Consiliul UE informează de asemenea privind decizia liderilor UE care s-au
reunit in data de 25 martie, prin videoconferință, pentru a discuta despre situația
actuală
a
pandemiei
de
COVID-19.
(https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2021/03/25/)
Aceștia au insistat asupra necesității de a accelera de urgență autorizarea,
producția și distribuirea vaccinurilor, precum și campaniile de vaccinare.
În comunicat se arată:
“Întrucât situația epidemiologică rămâne gravă, inclusiv din perspectiva
provocărilor generate de variante, liderii UE au convenit că restricțiile, inclusiv
în privința călătoriilor neesențiale, trebuie menținute pentru moment.”
“Liderii și-au reafirmat, de asemenea, angajamentul față de solidaritatea
internațională și față de eforturile la nivel mondial în direcția unui acces
universal la vaccinurile împotriva COVID-19.”

De asemenea, considerăm important să evidențiem că pe site-ul Centrului
European pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (European Centre for Disease
Prevention and Control – ECDC- https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019ncov-eueea) se arată:
“La cererea statelor membre, datele privind numărul zilnic de noi cazuri
COVID-19 raportate și decese în țările UE / SEE vor fi disponibile pentru
descărcare începând cu 11 martie 2021. ECDC va continua să publice
actualizări săptămânale cu privire la numărul de cazuri și decese raportate în
UE / SEE și în toată lumea în fiecare joi.”
În lumina acestor date, care evidențiază amenințarea, în continuare, a sănătății
publice, de pandemia COVID-19, susținem că lansarea scrisorii deschise, ai
cărei semnatari sunt medici de diferite specialități și farmaciști, care critică
măsurile adoptate de Guvernul României, măsuri ce se aliniază la raspunsul UE
în acest context, este un act reprobabil, în total dezacord cu statutul și codul
deontologic al medicului si al farmacistului.
Un profesionist din domeniul sănătății trebuie să se comporte cu cinste şi
demnitate profesională şi să nu-și prejudicieze în niciun fel profesia sau să
submineze încrederea publică în aceasta.
În perioada critică pe care o traversăm, este de așteptat ca personalul medicosanitar să acționeze în sensul unei abordări coordonate și unitare pentru siguranța
sanitară colectivă!

