
 

 

In data de 27 ianuarie 2021, PGEU a publicat un comunicat de presă referitor la rezultatele 

sondajului privind lipsa medicamentelor în anul 2020. 

(https://www.pgeu.eu/publications/press-release-pgeu-medicine-shortages-survey-2020-results/) 

Redăm în continuare un extras din acest comunicat: 

“În fiecare an, PGEU realizează un sondaj în rândul membrilor săi pentru a identifica impactul lipsei 
de medicamente în Europa, din perspectiva farmaciștilor comunitari. 

Rezultatele sondajului PGEU privind deficitul de medicamente din 2020 acoperă răspunsurile din 26 
de țări europene. 

Principalele constatări ale sondajului: 

1. Toate țările care au răspuns au prezentat lipsuri de medicamente în farmaciile comunitare în 
ultimele 12 luni, iar în majoritatea (65%) dintre țări, respondenții au indicat că situația s-a agravat 
comparativ cu 2019. 

2. Toate clasele de medicamente sunt afectate de lipsa medicamentelor în farmaciile comunitare din 
Europa. S-au redus livrările de medicamentele cardiovasculare în farmaciile comunitare, în 92% dintre 
țări. 

3. La momentul finalizării sondajului, peste 200 de medicamente au fost listate ca fiind deficitare, în 
majoritatea țărilor care au răspuns (65%). 

4. Aproape toate țările care au răspuns ((96%) consideră că lipsa medicamentelor provoacă suferință 
și inconveniente pacienților. Întreruperea tratamentelor (80% din țări) și creșterea coplăților ca 
urmare a unor alternative mai scumpe / nerambursate (57%) sunt, de asemenea, percepute ca fiind 
consecințe negative frecvente ale lipsei de medicamente asupra pacienților. 

5. Lipsa medicamentelor afectează farmaciile comunitare din majoritatea țărilor prin pierderi 
financiare datorate timpului investit în atenuarea penuriei (92% din țări), reducerea încrederii 
pacienților (80%) și reducerea satisfacției angajaților (76%). 

6. În toată Europa, există diferențe semnificative în ceea ce privește soluțiile legale pe care farmaciștii 
comunitari le pot oferi în caz de lipsă. Înlocuirea generică (80% din țări), importul medicamentului 
dintr-o țară în care este disponibil (50%) și obținerea aceluiași medicament din surse autorizate 
alternative, cum ar fi alte farmacii (46%), sunt soluțiile care pot fi abordate în majoritatea țărilor 
europene. Cu toate acestea, unele dintre aceste soluții sunt supuse restricțiilor (de exemplu, este 
necesară o nouă rețetă) și pot fi greoaie și consumatoare de timp pentru pacient și farmacist. 

7. Timpul pe care personalul farmaciei trebuie să-l aloce pentru a face față lipsei de medicamente este 
în medie de 6,3 ore pe săptămână. 

8. 23% dintre țările care au răspuns au indicat că nu există încă un sistem de raportare a 
discontinuităților pe piață care să poată fi utilizat de farmaciștii comunitari din țara lor, în ciuda 
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faptului că farmaciștii întâmpină adesea sau prevăd dificultăți de aprovizionare înainte ca industria 
sau distribuitorii angro să știe că există, sau va fi, o problemă. 

9. Farmaciștii comunitari primesc informațiile relevante privind lipsurile, în special de la agențiile  
medicamentului (65%), producători (57%) și distribuitori angro (50%).” 

 

Considerăm important să reamintim că ANMDMR postează pe website-ul instituției informații privind 

notificările de discontinuitate pe piața farmaceutică, primite din partea deținătorilor de autorizații de 

punere pe piață, în conformitate cu legislația în vigoare (https://www.anm.ro/medicamente-de-uz-

uman/autorizare-medicamente/notificari-discontinuitate-medicamente/). 

In același timp, pe website-ul Ministerului Sănătății, sunt postate informațiile referitoare la stocurile de 

medicamente (https://ser.ms.ro/access/user) pe regiune/judet/țară, exprimate în unități terapeutice, în 

urma raportării zilnice a stocurilor şi operaţiunilor comerciale efectuate cu medicamentele de uz uman din Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România de către unităţile de distribuţie angro a medicamentelor, importatori, fabricanţi autorizaţi şi farmaciile cu circuit închis şi deschis. 
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