
MINISTERUL SANATATn
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI

TULCEA

COMUNICAT DE PREsA
DEZMINTIRE

Carre:
"DELTA", cotidian de Tulcea

Directia de Sanatate Publica a Judetului Tulcea,~ . ,.
avand in vedere articolul intitulat ,,Nieiun tuleean 1lU a solicitat pastila eu iod",

publicat in cotidianul tulcean "Delta" din 11 august 2022 (p. 5) si semnat de redactorul
Georgiana Munteanu, ,

avand in vedere ca articolul contine informatii neconfonne cu realitatea,
avand in vedere informarea corecta si obiectiva a opiniei publice, in virtutea dreptului la

replica, solicita publicarea prezentului:
DREPT LA REPLICA

prin care invederam urmatoarele:

In acest interviu nu a fost facuta publica declaratia oficiala a directorului institutiei. Mai
mult decat atat, acestuia is-au atribuit evaluari medicale pe care nu le-a afirmat.

Prima afirmatie incorecta: .Pdna la acest moment, nicio persoana din judetul nostru nu
a solicitat de la medieul defamilie reteta pentru Iodurd de Potasiu.

In realitate, persoana intervievata a declarat ca farmaciile comunitare aprobate de
Ministerul Sanatatii nu au eliberat, conform raportarilor saptamanale, niciun
comprimat de iod.

A doua afirmatie incorecta: " ... capaeitatea de absorbtie a iodului este foarte redusa,
pentru CCI ea este deja saturatd cu iod de-a lungul vietii. Riscul de a dezvolta cancer tiroidian
este mai mare ell edt vdrsta este mai mica si invers".

In realitate, nu a fost facuta nicio afirmatie de specialitate (medicala) in acest sens.
Este regretabila atitudinea reporterulqi care, prin informatiile medicale deformate, poate

crea confuzie si panica in randul populatiei.jn special in randul persoanelor cu varsta de peste
40 de ani. ,',

Populatia trebuie sa stie ca acest program de distribuire a tabletelor de iod pe categorii
de varsta si gramaj a fost elaborat de Ministerul Sanatatii in unna consultarilor cu medicii
specialisti.

Directia de Sanatate Publica a Judetului Tulcea este deschisa colaborarii cu presa
locala si centrala pentru a transmite informatii corecte si benefice populatiei, in conditiile in
care afinl1atiile fommlate de reprezentantii desemnati de institutie sunt redate eu aeuratete, iar
mesajele D.S.P. ajung la populatie lara sa fie distorsionate.
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