Pentru o mai bună prevenire a deficitului de medicamente în UE
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EMA a publicat un ghid pentru organizațiile de pacienți și de profesioniști din domeniul
sănătății (guidance for patients’ and healthcare professionals’ organisations), cu principii cheie
și exemple de bune practici pentru a le sprijini în prevenirea și gestionarea deficitului de
medicamente pentru uz uman.
Lipsa de medicamente și disponibilitatea ( availability of medicines) redusă a medicamentelor
reprezintă o problemă în creștere în UE și pe glob și a fost amplificată de pandemia de COVID19. Poate avea un impact semnificativ asupra îngrijirii pacientului, provocând raționalizarea
medicamentelor și întârzierea tratamentelor critice. Din cauza lipsei de medicamente, pacienții
ar putea fi nevoiți să utilizeze alternative mai puțin eficiente și ar putea risca să utilizeze
medicamentele incorect.
Cauzele deficitului pot include probleme de producție care duc la întârzieri sau întreruperi în
producție, lipsa de materii prime, cerere crescută de medicamente, probleme de distribuție,
întreruperea activității și dezastre naturale.
Pacienții și profesioniștii din domeniul sănătății sunt actorii principali la sfârșitul lanțului de
aprovizionare, prin urmare activitățile lor de prevenire a lipsei se limitează de obicei la
gestionarea cererii de medicamente cu risc de deficit. Ghidul EMA analizează, de asemenea,
măsurile care ajută la îmbunătățirea pregătirii, la planificarea și utilizarea rațională a
medicamentelor care fie sunt insuficiente, fie se așteaptă să fie astfel în viitorul apropiat.
Unele dintre recomandările cheie incluse în ghidul EMA se aplică numai organizațiilor de
pacienți, altele doar organizațiilor de profesioniști din domeniul sănătății și altele ambelor. De
exemplu, ambele tipuri de organizații sunt încurajate:
o să dezvolte metode de observare în colaborare cu autoritățile naționale pentru a
colecta și analiza informații de la pacienți și profesioniști din domeniul sănătății cu
privire la deficit și semnele timpurii ale acestuia;
o să colaboreze cu autoritățile naționale privind criteriile și modalitățile de dezvoltare
a listelor medicamentelor esențiale și critice;
o să lanseze campanii în întreaga UE pentru a crește gradul de conștientizare cu privire
la deficit, în cadrul cărora să se transmită informații despre lipsurile în curs, riscurile
stocării și utilizarea în siguranță a medicamentelor alternative.
Recomandările cheie au fost pregătite pe baza consultărilor cu organizațiile membre ale EMA
- Grupul de lucru al pacienților și consumatorilor (Patients’ and Consumers’ Working Party
(PCWP) și Grupul de lucru al profesioniștilor din domeniul sănătății (Healthcare Professionals’
Working Party (HCPWP). Acestea se bazează pe practicile și inițiativele existente în statele
membre ale UE individuale, unde recomandările au fost implementate adesea izolat, dintre care
unele sunt descrise în anexa la ghid.

Setul complet de îndrumări poate fi consultat în ghidul de bună practică, dar și într-o fișă
informativă (infosheet) dezvoltată de EMA pentru pacienți și profesioniști din domeniul
sănătății.
O colecție de carduri informative (collection of info-cards) prezintă ceea ce pot face pacienții
atunci când se ajunge la lipsa de medicamente.

