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Către,
Publicația Economica.net
Colegiul Medicilor din România, în calitatea sa de organism profesional conform
statutului, apără libertatea și independența profesională a membrilor săi dar, în același timp,
asigură respectarea de către medici a obligațiilor ce le revin față de pacient și de sănătatea
publică.
Vaccinarea reprezintă una dintre achizițiile medicale de succes cu ajutorul căreia sunt
salvate milioane de vieți. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), vaccinarea
salvează în fiecare an între 2 și 3 milioane de vieți și încă 1,5 milioane decese mai pot fi
prevenite.
Vaccinarea beneficiază de o experiență de aproximativ două secole în care a fost
eradicată variola, poliomielita este aproape de a fi eradicată, a fost redusă semnificativ
mortalitatea infantilă, au fost împiedicate dizabilități importante. În același timp, vaccinurile
au beneficiat de o atenție specială privind cercetarea, astfel încât acestea au devenit mai sigure
și mai eficiente în lupta cu bolile infecțioase și nu numai.
Atât controlul calității cât și siguranței vaccinurilor sunt puternic reglementate, orice
produs fiind omologat de către organisme specializate precum Food and Drug Administration
(FDA) în Statele Unite ale Americii, European Medicine Agency (EMA) în Europa, sau
Agenția Națională a Medicamentului (ANM) în România.
Există numeroase organisme internaționale care evaluează oportunitatea și beneficiile
introducerii unui vaccin în programe naționale cu adresabilitate în populația generală, sau doar
în grupuri populaționale considerate la risc. De asemenea, la nivel național există organisme
specializate care evaluează oportunitatea introducerii unor vaccinuri, luând în considerare
argumente științifice solide, bazate pe dovezi.
Ca orice produs terapeutic și vaccinurile prezintă reacții adverse care sunt cunoscute
încă înainte de punerea pe piață. Astfel, deciziile comitetelor de experți sunt luate în cunoștință
de cauză evaluând raportul beneficiu/risc, recomandând sau nu introducerea unui produs pentru
vaccinarea generală, adresată unor grupuri populaționale sau situații epidemiologice speciale.
Chiar și după introducerea pe piață, orice vaccin este urmărit cu privire la apariția unor reacții
adverse, iar profesioniștii sunt încurajați să raporteze eventualele reacții adverse postinoculare
(RAPI). CMR recompensează medicii care semnalizează RAPI cu un număr de 10 credite
EMC, încurajând astfel evidențierea acestora în interesul și beneficiul sănătății publice.
Analizând articolul publicat de către dl. Dr. Rareș Simu constatăm expunerea
tendențioasă a unor argumente care contravin recomandărilor oficiale emise de către instituții
competente, opiniilor acceptate de comunitatea academică. Expunerea exagerată a unor aspecte
privind compoziția și mecanismul de acțiune a vaccinurilor și ignorarea beneficiilor
demonstrate de-a lungul timpului, creează impresia unui raport risc/beneficiu inacceptabil, care
nu reflectă opinia admisă și asumată de comunitatea științifică mondială.
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Menționăm că în conformitate cu Statutul Colegiului Medicilor din România,
supravegherea modului de exercitare a profesiei de către medici, reprezintă o atribuție a
Colegiului Județean al cărui membru este medicul în cauză (art. 76 lit. f).
În Codul de Deontologie Medicală sunt câteva prevederi care ar putea contraveni cu afirmațiile
din articolul precizat de dvs.:
ARTICOLUL 5
Obligativitatea normelor profesionale şi a celor de conduită
Medicul trebuie să depună toate diligenţele şi să se asigure că decizia profesională pe
care o ia sau intervenția cu caracter medical respectă normele şi obligaţiile profesionale şi
regulile de conduită specifice cazului respectiv.
ARTICOLUL 8
Obligaţia diligenţei de mijloace
Medicul îşi va dedica întreaga ştiinţă şi pricepere interesului pacientului său şi va
depune toată diligenţa pentru a se asigura că decizia luată este corectă, iar pacientul beneficiază
de maximum de garanţii în raport de condiţiile concrete, astfel încât starea sa de sănătate să nu
aibă de suferit.
ARTICOLUL 21
Comportamentul profesional şi etic
(1) Medicul trebuie să fie un model de comportament profesional şi etic, fiind în
permanenţă preocupat de creşterea nivelului său profesional şi moral, a autorităţii şi prestigiului
profesiunii medicale.
(2) Comportamentul profesional implică, fără a se limita la, preocuparea constantă şi
permanentă a medicului pentru aflarea, pe orice cale, inclusiv prin intermediul formelor de
educaţie medicală continuă, a celor mai noi descoperiri, procedee şi tehnici medicale asimilate
şi agreate de comunitatea medicală.
ARTICOLUL 22
Fapte şi acte nedeontologice
Sunt contrare principiilor fundamentale ale exercitării profesiei de medic, în special,
următoarele acte:
(...)
d) folosirea unor metode de diagnostic sau tratament nefundamentate ştiinţific sau
neacceptate de comunitatea medicală, cu risc pentru pacient;
(…)
k) respingerea publică cu excepția dezbaterilor din comunitatea medicală, a unor
mijloace de diagnostic, tratament și profilaxie recunoscute de comunitatea științifică academică
medicală, precum și recomandarea publică a unor tratamente nefundamentate științific
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ARTICOLUL 37
Obligaţii referitoare la sănătatea publică
(1) Medicul are obligaţia profesională şi legală să se îngrijească de respectarea regulilor
de igienă şi de profilaxie. În acest scop, ori de câte ori are ocazia şi este cazul, el va semnala
persoanelor respective responsabilitatea ce le revine acestora faţă de ei înşişi, dar şi faţă de
comunitate şi colectivitate.

Cu stimă,
Vicepreşedinte
Dr. Călin Bumbuluţ
Coordonator al Dep. Profesional-Ştiinţific

