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Sâmbătă, 4 noiembrie 2017

Semnal de alarmă. Asociația Distribuitorilor de Medicamente:

Avem nevoie de stocuri
naționale!
Asociaţia Distribuitorilor Europeni de Medicamente (ADEM) anunță
că este nevoie de o rezervă de medicamente
pentru a evita situațiile
asemănătoare lipsei imunoglobulinei sau vaccinurilor, precizând că
stocurile disponibile nu
sunt monitorizate și nici
prezentate, în timp util,
specialiștilor.
„Constituirea unor stocuri naționale de rezervă,
în situații excepționale,
pentru anumite medicamente considerate esen
țiale, poate reprezenta o
soluție pentru prevenirea
unor crize semnificative
privind
disponibilitatea
acestora. Condiția este ca
autoritățile
competente
responsabile pentru constituirea acestor stocuri,
să poată oferi compensări companiilor farmaceutice și distribuitorilor
pentru costurile aferente

S

menținerii acestor rezerve”, reiese dintr-un comunicat de presă transmis de
către Asociaţia Distribuitorilor Europeni de Medicamente (ADEM).
Distribuitorii de medicamente explică faptul că
autoritățile nu au eliberat
planuri de gestionare în
cazul deficitului de imunoglobuline și vaccinuri,
susținând că pacienții și
specialiștii nu au acces la
stocurile disponibile.
„Deși problemele de
calitate/siguranță, imposibilitatea aprovizionării
cu substanțe active, întreruperea temporară de
producție sunt considerate
excepții de la îndeplinirea Obligației de Serviciu
Public (OMS 269/2017),
acestea nu sunt evaluate
în ceea ce privește impactul asupra pacientului
și a posibilității continuării anumitor terapii,
fără consecințe asupra
sănătății acestuia. Stocu-

decese

V Împărtășim durerea pri-

etenei noastre dragi, Mudura
Cornelia, și ne exprimăm profunda noastră compasiune în
aceste momente de tristețe și
suferință, când se desparte de
iubitul său soț,
FLORIAN MUDURA.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Fam. Onciu Alexandru și
copiii. (917)

rile disponibile la momentul apariției unor astfel de
probleme, perioada estimată până la soluționarea
acestora precum și identificarea din timp a alternativelor disponibile nu
sunt monitorizate și nu
sunt făcute cunoscute din
timp specialiștilor din domeniul sănătății și nici
pacienților”, se mai arată
în comunicatul ADEM.
Potrivit sursei citate,
importul paralel poate reprezenta o „sursă de aprovizionare cu acele medicamente eliberate pe bază de
prescripție medicală, care
au fost retrase de pe piață
din anul 2015 din cauza
prețurilor mici, neprofitabile pentru producătorii
acestora. Cu toate acestea,
el (importul paralel-n.r.)
rămâne în continuare nereglementat, pacienții fiind privați de terapiile cu
care au fost obișnuiți”.
În urmă cu câteva săptămâni, comisarul euro-

transmitem soției Eleonora și
fiicelor Amalia și Alina cu familiile, acum când se despart
de soțul și tatăl drag,
MARIAN CORNACIU.
Dumnezeu să-i așeze sufletul
în Împărăția Sa! Fam. Dragoș și
fam. Tripa. (918)

V Sunten alături de priete-

na noastră, Bobo, la pierderea
soțului drag,
MARIAN CORNACIU.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Traian și Mărioara Pop,
Nelu și Lenuța Onchiș. (920)

lor, Nouă, P-ța Victoriei, Aradului,
Republicii, P-ța Democrației, Pelok
Benedek, Menumorut, Győri Jakab,
Ion Ilariu, Radnóti Miklós, Aradului,
Mihail Sadoveanu, 22 Decembrie,
Bajza József.
4. Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt) Punct de
lucru Oradea
27.11.2017-29.11.2017,
09:0017:00, Loc.: Băile 1 Mai (p), Haieu
(p), Rontău, Sânmartin; Oradea cu
str.: Bumbacului (p), Morii, Aleea
Onisifor Ghibu, Aleea Forajului,
Aleea Zidarilor, Constantin Noica,
Nufărului (p), Sovata, Slatinei, Fagului, Aluminei, Traian Grozăvescu, Minerilor, Transilvaniei, Parcul
Magnoliei, Călugăreni, Aleea Rogerius, Italiană, Făcliei, Camil Petrescu, Nicolae Labiș, Făgărașului,
Atelierelor, Tudor Vladimirescu
(blocuri Ared R19 și R21), Eforiei,
Căprioarei, Seleușului, Tăbăcarilor,
Piața Nucetului, Velența, Năsăudului, Țiglarilor, Mareșal Averescu (p),
Calea Clujului (p), Râului.
5. Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt) Punct de
lucru Rural
27.11.2017-29.11.2017,
09:0017:00, Loc.: Cetariu (p), Cheriu (p),
Tăutelec (p).

Întreruperi energie electrică
Săptămâna 06.11.2017-10.11.2017
Suplimentare
1. Centrul de Exploatare Municipal Oradea (mt+jt) Punct de lucru
Oradea
08.11.2017-10.11.2017, 09:00-16:00, Loc.: Săcueni cu str.: Eroilor, nr. 1-53,
2-52; str. Ciocârliei, nr. 4-6; str. 8 Martie, nr. 2-6; str. Zolyomi David, nr.
25-29.

V Păstrându-le vie aminti-

V Regret trecerea în eter-

rea aducem un pios omagiu de

nitate a distinsei doamne,

dragoste, cinstire şi recunoştin-

LUCIA SIRBAN.

ţă în memoria dragilor noştri

Sincere condoleanţe fiicelor,

părinţi şi bunici

dr. Liana Spineanu şi dr. Rodi-

TEODOR PUŞCAŞ,

ca Sirban. Dr. Roman Lucia.
şi

FLOARE PUŞCAŞ

V Am crescut împreună şi

(a Şaibului), din Roit, la îm-

credeam că vom îmbătrâni îm-

plinirea a 40 de ani, respectiv

preună, dar nu a fost să fie, pen-

31 ani şi 5 luni, în 5 noiembrie

tru că draga noastră
DANA LĂZĂU
a trebuit să plece brusc şi mult
prea repede dintre noi. Dumnezeu să-ţi lumineze calea! Fami-

V Un gând de mângâiere

pean pe sănătate, Vytenis
Andriukaitis, a explicat, în
cadrul unei conferințe la
Palatul Parlamentului, că
exportul paralele de medicamente este legal, la nivelul Uniunii Europene.
„În ceea ce privește
comerțul paralel, aș vrea
să spun că avem o singură piață în interiorul Uniunii Europene. Tratatele
Uniunii Europene permit
libera circulație a bunurilor și aceasta înseamnă —
comerțul paralel este legal.
Într-adevăr, în anumite
cazuri, guvernele au posibilitatea să restrângă acest
comerț, însă restricția trebuie să fie proporțională și
justificată”, declara comisarul. n

Întreruperi energie electrică
Săptămâna 27.11.201729.11.2017
1. Centrul de Exploatare Aleșd
(mt+jt) Punct de lucru Aleșd
27.11.2017-29.11.2017,
08:0015:00, Loc. Beznea (p).
27.11.2017-29.11.2017,
09:0017:00, Loc. Birtin, Ortiteag (p), Vadu
Crișului (p), Tileagd (p).
2. Centrul de Exploatare Ștei
(mt+jt) Punct de lucru Beiuș
27.11.2017, 09:00-15:00, Loc.
Curățele (p).
27.11.2017, 09:00-17:00, Loc.
Beiuș cu str.: Romană, Andrei
Șaguna, Gheorghe Crișan, Plopilor,
Finișului; loc. Căbești, loc. Șoimi (p).
28.11.2017, 09:00-17:00, Loc.
Beiuș cu str.: Romană, Andrei
Șaguna, Gheorghe Crișan, Plopilor,
Finișului, Samuil Vulcan (partial, bl.
loc. U1); loc. Șoimi.
29.11.2017, 09:00-17:00, Loc.
Căbești; loc. Beiuș cu str.: Romana,
Andrei Șaguna, Gheorghe Crișan,
Plopilor, Finișului.
3. Centrul de Exploatare Ștei
(mt+jt) Punct de lucru Salonta
27.11.2017-29.11.2017, 08:00-16:00,
Loc. Ianoșda (p), Cefa (p), Salonta cu
str.: Mihai Viteazul, Kulin György,
Horea, Cloșca, Crișan, Tincii, Roze-

lia Filimon Daniel şi Dana.

V Să înălţăm o rugăciune
pentru cel care a fost un om deosebit, cu un suflet minunat

prea repede şi neaşteptat, în

V

urmă cu 40 de zile, alăturânduse fiului său

ani de la decesul soţului meu,
cel care a fost
cpt. în rezervă TEODOR
BUFF.
Parastasul are loc azi, 4 no-

odihnească. Fiica Floriţa cu familia, din Roit. (8223)

V Cu inimile îndurerate
amintim că au trecut 7 ani de
când a plecat în veşnicie mult
iubitul soţ şi drag bunic,
dr. CORNELIU CHIŞ,

care a părăsit această lume

medic veterinar, alăturându-

în urmă cu 37 ani. Parastasul
de pomenire are loc duminică,
5 noiembrie, la Biserica Albă
„Înălţarea Domnului”. Cumna-

V Timpul trece, ochii ne
sunt plini de lacrimi, iar gândul
nostru este mereu la tine. Tristeţe, dor nestins şi priviri care
te caută mereu de când ai plecat dintre noi, în urmă cu 5 ani.

NELUŢU,

Cu durere în suflet

amintesc că se împlinesc 20 de

mul veşniciei. Dumnezeu să-i

IOAN CORMOŞ,
a cărui destin s-a stins mult

comemorări

2017, de când au plecat pe dru-

se scumpului nostru fiu şi tată

Ani, în care n-am crezut că team pierdut. Soarta nemiloasă
ne-a despărţit pentru vecie de
scumpul şi iubitul nostru fiu,
soţ, tată şi frate
ing. IOAN-ALEXANDRU
RUGE,
la numai 46 de ani. Veşnic

ing. MARIUS CHIŞ

îndureraţi îţi ducem dorul şi

pe care l-a iubit nespus de

te plângem. Dumnezeu să te

mult. Dumnezeu să îi odih-

odihnească în pace alături de

nească în pace alături de aleşii

tatăl tău. Mama, soţia, fiul şi

tară. Dumnezeu să-l odihneas-

tul Cormoş Gheorghe cu fami-

Săi. Noi vă vom iubi mereu. Fa-

sora Dana, în veci nemângâiaţi.

că. Soţia Mia. (8192)

lia. (8187)

milia îndurerată. (8213)

(8210)

iembrie 2017, la Biserica Mili-

