ÃŽn ArgeÈ™ - Vaccinuri pentru gripÄƒ vÃ¢ndute la supra
pe internet. Medicii: "Nu cumpÄƒraÅ£i!"
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Epidemia de gripÄƒ este un bun prilej pentru unii oameni sÄƒ scoatÄƒ o grÄƒmadÄƒ de bani! AceÅŸtia profitÄƒ de criza de
scot la vânzare doze pe site-urile de profil. Nu au nici cea mai micÄƒ jenÄƒ sÄƒ cearÄƒ preÅ£uri de patru ori mai mari, pentr
sunt siguri cÄƒ un om disperat va da 200 de lei pe o dozÄƒ în valoare de 50 de lei, doar ca sÄƒ se asigure cÄƒ scapÄƒ de boa

Medicii spun, însÄƒ, cÄƒ nu e indicat sÄƒ cumpÄƒrÄƒm vaccinul de pe Internet, pentru cÄƒ nu avem nicio garanÅ£ie cÄƒ a
pÄƒstrat la temperatura potrivitÄƒ.
CITEÈ˜TE È˜I
... (video) Incendiu la o È™coalÄƒ din Budeasa! Intervin pompierii

O femeie din PiteÅŸti spune cÄƒ a primit mai multe doze de vaccin antigripal gratuit de la un azil de bÄƒtrâni ÅŸi - pentru c
ce sÄƒ facÄƒ cu ele - a decis sÄƒ le vândÄƒ online. Nu e singura. Tot în PiteÅŸti, o altÄƒ femeie a scos vaccinul la vânzare p
încearcÄƒ sÄƒ-ÅŸi convingÄƒ cumpÄƒrÄƒtorii cÄƒ nu este periculos.
Arion Melania, medic: Nu recomandÄƒm achiziÅ£ionarea de pe internet ÅŸi transportul vaccinurilor de la firme care nu
certificÄƒ ÅŸi nu asigurÄƒ respectarea temperaturii de transport ÅŸi de pÄƒstrare.
CITEÈ˜TE È˜ICazul
...
Caracal: Patronii clubului - arest la domiciliu. TânÄƒrul din ArgeÈ™ - lÄƒsat liber

Medicii avertizeazÄƒ cÄƒ vaccinul antigripal cumpÄƒrat de pe internet poate provoca alergii severe. Pentru a evita orice peric
trebuie neapÄƒrat sÄƒ le achiziÅ£ionÄƒm din surse sigure. Din farmacii sau de la medicul de familie.
Raul PÄƒtraÈ™cu, asistent universitar: Trebuie sÄƒ ne asigurÄƒm cÄƒ ceea ce cumpÄƒrÄƒm este vaccinul autorizat ÅŸi om
acceptat de Ministerul SÄƒnÄƒtÄƒÅ£ii. Atunci când cumpÄƒrÄƒm de pe internet noi nu ÅŸtim de exemplu este într-adevÄƒ
antigripal sau orice altceva. Ne supune unor riscuri foarte mari.
CITEÈ˜TE È˜I(video)
...
A dÄƒrâmat stâlpul pe care erau amplasate camerele de supraveghere ale PoliÈ›iei

DupÄƒ ce luÄƒm vaccinul din farmacie trebuie sÄƒ mergem cu el cât mai repede la medicul de familie pentru a-l administra.
nu facem acest lucru, trebuie sÄƒ mergem acasÄƒ sÄƒ-l punem în frigider la o temperaturÄƒ între 2 ÅŸi 8 grade. DacÄƒ stÄ
30 de minute afarÄƒ la peste 20 de grade vaccinul îÅŸi pierde din proprietÄƒÅ£i.
CITEÈ˜TE È˜I
... Incendiu de vegetaÈ›ie uscatÄƒ, în apropierea unei staÈ›ii Peco!

Pe internet vaccinurile se vând între 50 ÅŸi 200 de lei, în timp ce la farmacii sunt maximum 30 de lei. Doar cÄƒ stocurile sun
epuizate pânÄƒ la sfârÅŸitul lunii februarie.
Adrian Stoica, DSP ArgeÅŸ: ArgeÅŸ urmeazÄƒ sÄƒ mai primeascÄƒ circa o mie de doze de vaccin antigripal.
AutoritÄƒÅ£ile au declarat epidemie de gripÄƒ în România. 23 de oameni au murit pânÄƒ acum din cauza virusului gripal.
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