
În atenția redacției Libertatea.ro, 

 

Având în vedere art. 49 din Decizia CNA nr. 220/2011 și art. 41 din Legea nr. 504/2002 a 

audiovizualului, referitor la dreptul la replică, subsemnata dr. Anca Nițulescu,  vă solicit să publicați pe 

site-ul Libertatea.ro următorul conținut, în aceleași condiții de vizibilitate ca și articolul inițial în discuție. 

 

Prezint în cele ce urmează răspunsul meu cu privire la articolul intitulat „Un ordin al Ministerului 

Sănătății, care a stârnit reacții dure printre antivacciniști, nu prevede imunizarea obligatorie în cazul 

descoperirii vaccinului pentru COVID-19” semnat de jurnalista Adina Florea, publicat în data de 20 

septembrie pe site-ul Libertatea.ro. 

Formulez acest drept la replică întrucât articolul conține erori, afirmații tendențioase si răuvoitoare  

care aduc atingere imaginii mele. 

1. Încă din primul paragraf al articolului, mă includeți în marea oală a „antivacciniștilor” și „adversarilor 

vaccinurilor”.  

Vă atrag atenția că, în calitate de medic, am precizat în toate dezbaterile parlamentare, precum și în cele 

câteva emisiuni TV la care am participat, că militez pentru consimțământul informat al pacientului și 

pentru dreptul medicului de a-și exprima opinia profesională referitor la orice procedură 

medicală, inclusiv la vaccinare. Am precizat tot timpul că sunt împotriva obligativității vaccinării, nu 

împotriva vaccinării ca act medical în sine.  Instituirea vaccinării obligatorii prin lege ar avea nu doar 

implicații medicale, ci implicații mult mai largi în societate, care ar atinge drepturile și libertățile 

fundamentale ale populației. S-ar crea un precedent periculos care ar putea atrage în timp legiferarea 

obligativității și a altor acte medicale. A repeta la nesfârșit că toți cei care îndrăznesc să pună în 

discuție problemele referitoare la vaccinuri și la obligativitatea vaccinării sunt „împotriva 

vaccinurilor” înseamnă a desființa dreptul la consimțământ informat al pacientului. Oricare dintre 

noi putem fi, la un moment dat, pacienți. Cu toții avem dreptul la informații corecte și complete.  

2. În conținutul articolului afirmați că sunt „susținătoare a ideii că testarea PCR produce vătămări în zona 

dintre ochi ori chiar asupra corzilor vocale”, așa cum aș fi spus într-o emisiune la Nașul TV. Nu am 

spus nicăieri că testarea RT-PCR în sine produce vătămări în zona dintre ochi și chiar asupra 

corzilor vocale!  În cadrul emisiunii „Să vorbim despre tine” de la Nașul TV din data de 22 iulie 2020 

am menționat faptul că am consultat două paciente care s-au prezentat la consult ORL pentru simptome 

apărute după recoltarea de secreții pentru testul sus-menționat. Am precizat în cadrul emisiunii 

respective că vătămările au fost produse fără voie prin modul intempestiv de recoltare, prin 

stângăcia sau graba persoanelor care au recoltat. Nu am afirmat, așa cum insinuează jurnalista 

Adina Florea în articolul respectiv, că testul RT-PCR în sine produce aceste vătămări!  

3. O altă afirmație falsă din articolul în discuție este aceea că aș face parte din consiliul medical al asociației 

„Pro Decizii Informate”. Nu am fost niciodată nici măcar membră a acestei asociații, cu atât mai 

puțin, să fi deținut vreodată o funcție in această asociație!  

 

4.  Articolul dvs discută reacția „adversarilor vaccinurilor” la Ordinul comun al Ministerului Sănătății și 

Ministerului Educației nr. 1668/5298/2011, postat în transparență decizională pe site-ul Ministerului 

Sănătății timp de 10 zile, până în data de 10 septembrie. Am participat la dezbaterea publică online 

realizată de Ministerul Sănătății în data de 15 septembrie 2020 și am trimis un memoriu scris 

Ministerului Sănătății, memoriu care poate fi vizualizat pe site-ul asociației „Medici pentru 

consimțământ informat”:   https://medici-consinf.ro/informatii/  

Acest ordin nu prevede explicit obligativitatea vaccinării elevilor în școli, dar este neclar și lasă loc de 

abuzuri pentru că nu prevede în mod expres consimțământul și informarea părinților înainte de 

vaccinarea elevilor în școli. Din acest motiv, în practică, acest ordin a fost interpretat în moduri diferite 

de către cei care l-au aplicat. Au existat situații în care elevii au fost vaccinați în școala fără știrea sau 

https://medici-consinf.ro/informatii/


acordul părinților pentru că s-a considerat că se respectă prevederile acestui ordin. Mai grav, s-a 

considerat a priori că niciun părinte nu ar refuza administrarea vaccinului în școală, copilului său. Chiar 

dacă ordinul există din anul 2011, dacă a fost pus acum în transparență decizională pentru  modificare, 

este momentul potrivit pentru introducerea în mod explicit în el a consimțământului părinților 

înainte de vaccinarea copiilor în școli. În contextul actual, sub acoperișul situației epidemiologice 

speciale în care trăim de peste 6 luni, sunt posibile, după cum am văzut deja, abuzuri și încălcări ale 

legislației, inclusiv vaccinarea în școli cu viitorul controversat vaccin antiCovid19, fără 

consimțământul părinților.  

În situația în care nu publicați acest drept la replică, sau, ca urmare a acțiunii dvs. de prezentare falsă 

a realității, imaginea mea va avea de suferit, îmi rezerv dreptul legitim de a lua măsurile legale. 

 

Dr. Anca Nițulescu 

24 septembrie 2020 

 

 

 

 


