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Comunicat al companiei Merck România privind furnizarea produselor ce conțin Levotiroxină 
 

Misiunea Merck România este aceea de a asigura accesul la medicamente pentru toți pacienții 
din țară, iar o prioritate esențială este să furnizăm o cantitate suficientă de produse ce conțin Levotiroxină 
pentru toți pacienții din România. Lipsa pe termen scurt a dozelor individuale de Levotiroxină este 
consecința unor diverse circumstanțe excepționale, independente de voința noastră, una dintre acestea 
fiind cererea în creștere atât pe piața internațională, cât și, în mod semnificativ, în România, ambele piețe 
fiind afectate în egală măsură inclusiv de impactul crizei generale COVID-19.  
 

Suntem întrutotul conștienți de provocările pe care le presupune acest aspect pentru pacienți, și 
depunem neîncetat toate eforturile obiective posibile pentru remedierea situației. Din acest motiv, în 
2020 am luat o serie de măsuri ca parte a unui plan de aprovizionare vizând România, pentru a ajuta la 
îmbunătățirea situației la nivel de farmacii cât mai rapid posibil, minimizând impactul oricărei întreruperi 
în furnizare și pentru a preveni din timp eventuale discontinuități pe termen mediu și lung.  
 

Produsele Merck conținând Levotiroxină au fost comercializate fără întrerupere iar în ultimii ani am 
crescut semnificativ cantitatea livrată pe piața românească, după cum urmează:   
 

• Față de 2019 (an în care nu s-a raportat oficial lipsa acestui medicament), în 2020 am livrat cu 17% 
mai multă Levotiroxină de 25 mcg, cu 25% mai multă Levotiroxină de 75mcg și cu 25% mai multă 
Levotiroxină de 100mcg.  
 

• În primul trimestru al anului 2021, în comparație cu aceeași perioadă din anul 2020, vom livra cu 
30% mai multă Levotiroxină de 25mcg, cu 50% mai multă Levotiroxină de 50mcg și cu 60% mai 
multă Levotiroxină de 100mcg; continuăm să creștem și mai mult cantitatea în 2021, pentru a 
preveni problemele de aprovizionare; 
 

• În plus, am consolidat și mai mult rețeaua distribuitorilor noștri, pentru a acoperi distribuția în 
întreaga țară, și urmărim în permanență să creștem stocurile disponibile la nivel local; 
 

• Derulăm proceduri relevante în fața autorităților competente din sectorul sănătății pentru 
autorizarea și asigurarea disponibilității Levotiroxinei (Euthyrox) de 75mcg, 125 și 150 mcg în 
viitorul apropiat; 
 

• Împreună cu afiliații noștri, am facilitat punere pe piață de către UNIFARM, pe bază de autorizație 
pentru nevoi speciale, a două concentrații suplimentare de Levotiroxină, de 75 mcg și 125 mcg; 
 

• Suntem într-un dialog constant cu autoritățile competente pentru a asigura o abordare 
coordonată. Raportăm regulat autorităților din domeniul sănătății volumele furnizate și cele 
urmând a fi furnizate distribuitorilor noștri ce au achiziționat produsul în cele trei doze disponibile 
(25, 50 și 100 mcg Levotiroxină/comprimat) în ultimele luni.  
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Adresăm un apel către autoritățile publice competente pentru a lua următoarele măsuri: 
 
1) să asigure coordonarea adecvată și transparența în legătură cu cererea în creștere a distribuitorilor 
angro; și 
 
2) să introducă măsuri care să vizeze limitarea, în conformitate cu cantitățile prescrise pentru bolile 
cronice, a distribuirii și vânzării în farmacii pentru a evita criza și achizițiile făcute în scopul constituirii 
de stocuri. 
 

Apelul pe care îl facem este pe deplin conform cu Orientările Comisiei Europene către statele 
membre UE privind aprovizionarea optimă și rațională cu medicamente pentru a evita lipsurile în timpul 
pandemiei de COVID-19. 
 

Ori de câte ori ni s-au adus la cunoștință plângeri ale pacienților, compania noastră a luat imediat 
măsuri pentru soluționarea promptă a problemelor specifice în cooperare cu partenerii noștri, fapt ce a 
ajutat la obținerea tratamentelor necesare. Avem încredere că pacienții sunt conștienți de faptul că, dacă 
achiziționează din farmacii produse cu Levotiroxină necesare pentru maxim 3 luni de tratament, vor 
beneficia toți de un acces facil și echitabil la tratament, datorită unei disponibilități echilibrate în fiecare 
județ. 
 

De asemenea, trebuie luate în considerare și concluziile la care a ajuns Consiliul Concurenței în 
urma raportului său detaliat din luna octombrie 2020: 
 
„Lipsa Euthyrox de pe piață nu poate fi pusă pe seama exporturilor paralele sau a limitării cantităților puse 
pe piaţă ci, mai degrabă, pe o creştere artificială a consumului de Euthyrox, generată de achizițiile 
supradimensionate ale pacienților în contextul crizei Covid-19. 
 
Altfel spus, indisponibilitatea Euthyrox pe piața din România a fost cauzată de tendința pacienților de a 
achiziționa cantități mari, în scopul constituirii de stocuri, în contextul pandemiei de COVID-19 și instituirii 
stării de urgență.” 
 

Prin urmare, este imperativ ca Levotiroxina să fie distribuită în farmacii doar pe bază de rețetă, 
prin care doctorul să prescrie cantitatea necesară pentru maxim trei luni (o cutie conține 100 de 
comprimate). De asemenea,  am recomandat pacienților să nu își constituie stocuri suplimentare de 
comprimate, pentru a asigura utilizarea și distribuirea rațională. Acest aspect este esențial pentru a 
asigura, în ultimă instanță, faptul că tratamentul ajunge la toți pacienții care au nevoie de el în România. 
 

Vă vom ține la curent cu orice noi evoluții ce vor apărea și vom continua să colaborăm 
îndeaproape cu autoritățile din domeniul sănătății din România, pentru a acoperi necesitățile pacienților. 
 
Echipa Merck România 


