
APEL ANMDMR la prescriere, eliberare si utilizare rationala a 

medicamentelor 

 

 

 ANMDMR monitorizează îndeaproape stocurile de medicamente pe piata, 

indeosebi in aceasta perioada speciala, de pandemie COVID-19.  

Agentia urmareste identificarea de solutii viabile pentru asigurarea necesarului de 

medicamente pentru pacienti, printr-o analiza corecta a situatiei reale, curente, in 

cadrul unor sedinte de lucru cu detinatorii  autorizatiilor de punere pe piata pentru 

medicamentele deficitare, cu discontinuitate in aprovizionare si distribuitorii angro 

parteneri ai acestora. 

Este deja bine cunoscut faptul ca unele din medicamentele utilizate în lupta 

împotriva COVID-19 sunt esențiale pentru tratarea pacienților cu boli cronice (de 

exemplu lupus, artrită reumatoidă, HIV etc.).  

ANMDMR face apel la profesionistii din domeniul sanatatii, medici prescriptori si 

farmacisti, sa adopte măsurile ce se impun  pentru ca prin prescrierea si respectiv 

eliberarea rationala, sa se poata garanta disponibilitatea acestor medicamente 

esențiale, pentru pacienții cronici. Este imperios necesar ca toate aceste 

medicamente sa fie prescrise in cantitati limitate la strictul necesar pentru o perioada 

de maximum 1-3 luni,  dupa caz, si respectiv eliberate pe retete medicale numai 

pentru indicatiile terapeutice aprobate prin autorizatia de punere pe piata, pentru 

pacientii cronici si nu pentru COVID-19! 

Utilizarea stocurilor limitate ale acestor medicamente pentru tratamente preventive 

inutile, sau nejustificate, pune în pericol disponibilitatea acestora pentru pacienții 

care au nevoie de ele: pe de o parte pacienții cronici și pe de alta parte, pacienții 

internați cu cazuri grave de COVID-19. 

Acelasi apel la prescriere si eliberare rationala in farmacii, se refera si la alte 

medicamente pentru care in ultima perioada s-au inregistrat,  in mod constant, 

numeroase semnalari de lipsa pe piata, pe intreg teritoriul tarii, ca de exemplu 

medicamentele pe baza de levotiroxina, pentru afectiuni tiroidiene sau pentru 

medicamente pe baza de metformina, destinate tratamentului diabetului de tip2. In 

cazul medicamentelor pe baza de  metformina, ANMDMR precizeaza ca acestea 

sunt, la aceasta data, disponibile pe piata sub mai multe denumiri comerciale, 



esential fiind ca atat prescrierea de catre medici, cat si eliberarea in farmacie sa se 

faca pe Denumirea Comuna Internationala (metformina) si nu pe denumirea 

comerciala, pentru a se putea asigura accesul la tratament in functie de 

disponibilitatea in farmacie. Este important de adaugat ca fabricantii romani pentru 

medicamente pe baza de metformina pot asigura o productie semnificativa cantitativ 

pentru urmatoarele luni.  

ANMDMR se bazeaza, in contextul creat de pandemia COVID-19, pe 

profesionalismul si înțelegerea tuturor, pentru a se putea garanta disponibilitatea 

medicamentelor esențiale pentru pacienții care trebuie sa urmeze tratamentul 

prescris. 

 

 

 


