AtenÈ›ie la Ã®nÈ™elÄƒtorii! â€žMedicament minuneâ€• Ã
COVID-19, vÃ¢ndut cu 50 de lei
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Mare atentie, nu vÄƒ lÄƒsaÈ›i înÈ™elaÈ›i în aceastÄƒ perioadÄƒ de cei care vÄƒ promit leacuri pentru coronavirus. Un med
Facebook cÄƒ vinde un aÈ™a-zis medicament minune care ar reduce semnificativ È™i chiar vindeca de tot noul coronavirus
doar cinci zile. Pretinsul leac costÄƒ doar 50 de lei. Am încercat È™i noi sÄƒ vedem ce li se oferÄƒ celor care sunÄƒ la num
însoÈ›eÈ™te anunÈ›ul, care a dispÄƒrut deja de pe reÈ›eaua de socializare.

?Am elaborat formula pentru Picaturi homeopate pentru gripa corona? - exact aÈ™a începea anunÈ›ul postat pe o reÈ›ea de
socializare de un pretins medic, iar din restul mesajului reiese cÄƒ acesta ar fi descoperit un medicament minune care ar
vindeca boala determinatÄƒ de coronavirusul.

Pentru cÄƒ mulÈ›i dintre oamenii care au vÄƒzut postarea l-au acuzat pe aÈ™a zisul medic cÄƒ leacul este fals, el a contraata
comentarii, spunând cÄƒ are un cabinet cu toate avizele necesare, inclusiv de la Ministerul SÄƒnÄƒtÄƒÈ›ii.

Am sunat È™i noi la numÄƒrul de contact pentru a vedea care e abordarea impostorilor. La capÄƒtul celÄƒlalt al firului, o vo
femininÄƒ ne-a garantat cÄƒ la câteva zile dupÄƒ ce începem tratamentul vom vedea È™i efectele miraculoase:

?S-a gândit domnul doctor la o formulÄƒ pentru coronavirus. (Reporter Digi24: Dar ce conÈ›ine?)
Homeopate, nu pot sÄƒ vi le enumÄƒr cÄƒ nu am voie. Se ia preventiv 10 picÄƒturi dimineaÈ›a, 10 picÄƒtu
seara. (R: È˜i dacÄƒ începe sÄƒ îmi fie rÄƒu?) Se mÄƒreÈ™te doza, se trece la 20 de picÄƒturi. (R: È˜i cam
timp ar trebui sÄƒ simt efectele?) Cam dupÄƒ o sÄƒptÄƒmânÄƒ. Se ia cu puÈ›inÄƒ apÄƒ platÄƒ È™i înain
10 minute. (R: AveÈ›i aÈ™a un feed back de la alÈ›ii, au luat?) Abia astÄƒzi le trimitem.?
PreÈ›ul este unul foarte mic È™i livrarea se poate face È™i la domiciliu, ÄƒÈ™a îÈ™i vând impostorii marfa.
Reporter Digi24: DacÄƒ aÈ™ lua pentru 30 de zile, pentru mine cât m-ar duce?
?- O sticlÄƒ, 50 de ml, 50 de lei. Noi facem livrÄƒri în toatÄƒ È›ara.?
Numai cÄƒ medicamentul miraculos, ar avea nevoie el însuÈ™i de un miracol ca sÄƒ funcÈ›ioneze.

Alexandru Rafila, preÈ™edintele SocietÄƒÈ›ii Române de Microbiologie: ?Acest medicament minune
era promovat de un medic, nu È™tiu cu ce se ocupÄƒ, cicÄƒ ar fi chirug, eu sper cÄƒ este o eroare, È™i
Colegiul Medicilor ar trebui sÄƒ aibÄƒ o atitudine. El poate sÄƒ fie general, sau un efect placebo sau
nutriÈ›ional, dar nu are legÄƒturÄƒ cu infecÈ›ia cu coronavirus È™i dacÄƒ se utilizeazÄƒ chestiunea aceast
inclusiv pe ambalajele unor produse este o È™arlatanie. Un medicament probabil vom avea în câteva
luni, un vaccin eficient într-un an, un an È™i jumÄƒtate.?
La scurt timp dupÄƒ apelul nostru, mesajul a fost scos de pe reÈ›eaua de socializare.
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