3 Decembrie 2018

Studenţii farmacişti demarează Campania

Automedicaţie Ratională
Voluntarii Societăţii Studenţilor în Farmacie Bucureşti (SSFB), studenţi ai Facultăţii de Farmacie
din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, vor trage un semnal de alarmă în
privinţa consumului de medicamente în România, prin organizarea unei dezbateri publice.
În cadrul unui studiu din decembrie 2016, pe un eșantion reprezentativ national de 1350 de persoane
peste 18 ani, s-a demonstrat că un procent de aproximativ 80% dintre români a cumpărat în ultimul
an medicamente de la farmacie (sau au fost cumpărate de altcineva pentru ei). Situaţia automedicaţiei
este şi mai dramatică atunci când vine vorba despre antibiotice. Datele obținute din anchetele
derulate periodic la nivel european arată un nivel ridicat al consumului de antibiotice în România, la
nivelul populației adulte, și un nivel de cunoaștere redus al riscului la care se expun indivizii prin
consumul excesiv de antibiotice. Conform unui sondaj Eurobarometru derulat in 2016 în Uniunea
Europeană, 38% dintre respondenții români au declarat că luaseră un antibiotic în ultimul an,
comparativ cu media media europeană, care este de 34%.
Campania Automedicaţie Ratională are ca scop conştientizarea unei probleme grave, automedicaţia,
şi combaterea acesteia prin informarea cu privire la consecinţele pe care medicamentele şi
suplimentele alimentare luate fară indrumarea specialistului le pot avea asupra pacientului.
Pentru a sublinia importanţa consumului responsabil de medicamete, în cadrul Campaniei
Automedicaţie, se va organiza o dezbtare publică la care vor participa: Diana Mereu (Director
Executiv RASCI), Ana Măiţă (Presedintele Asociaţiei Mame pentru Mame), Vasi Rădulescu (Medic
Cardiolog- Fondator „Leapşa de Sănătate”).

Dezbaterea va avea loc pe data de 12 decembrie 2018, la ora 18:00, în Bibliotecă
Facultăţii de Farmacie, strada Traian Vuia, nr. 5, sector 1, etajul 3.
NOUĂ NE PASĂ DE TINE! NOUĂ NE PASĂ DE AUTOMEDICAȚIE RATIONALĂ!
Mai multe detalii puteți afla pe pagina noastră de Facebook https://www.facebook.com/SSpHarmaBucuresti/
Olivia-Teodora Preda, Președinte SSFB, 0760878916
presedinte.ssfb@gmail.com
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sanatatepublica.ssfb@gmail.com
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